
  ١٩٦٩محادثات سنة 
  ١٩٦٩كانون ثاني 

  ١٩٦٩ كانون ثاني ٢٠حديث قبل المحاضرات، لوس انجيلس 

 ثري، سوف ه طعامثري، طعاملباس  كِْرْشَنعكاس، لباس االن. اءثرازددت ، كلما كِْرْشَنزينة   ...:ْپَرْبهوپاَد
.  مع زينة من نوعية أوىلْشَنكِْر لكن جيب علينا وضع ثياب فخمة على حمتاجاً  ليس كِْرْشَن. ينعكس عليك

ا اهلند لنهب اهلياكل من اجل غزواجنذب املسلمون إىل هذه اجلواهر و. ، تعطى جواهر مثينة جداً يف اهلنداالنصاب
توجد جوهرة . مطلق هيكل مثيل. مع ذلك، لدى اهلياكل جواهر بقيمة ماليني الدوالرات. احلصول على اجلواهر

يف . تلك هي عبادة اهليكل. لذلك، جيب البذخ يف لباس االنصاب. فظها يف اجليبحنهنا، . َهىّناَتَجَچمثينة يف هيكل 
  ).هناية. (ح بالتسبيالوقت عينه، ينبغي العناية أيضاً

  ١٩٦٩شهر شباط 

  ١٩٦٩ شباط ١٢مقابلة راديو في لوس أنجليس 

 ْسوامي، ِڤَدْنَت ْبَهكْيته يلفظ  وإمامها واعتقد أن امسكِْرْشَن لدينا يف االستوديو مؤسس حركة ذكر :الصحفي
  .سي ْبَهكْيت ِڤَدْنَت.إى

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   كم مضى على اقامتك يف هذه البلد؟:الصحفي
  .١٩٦٥ منذ ايلول :ْپَرْبهوپاَد
   هل جئت القامة هذه اجلماعة؟:الصحفي
لتقيت بعض الشباب والشابات  وحلسن احلظ، اكِْرْشَن ليس بالضبط، لكنين جئت للدعوة إىل ذكر :ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، شرعت بتأسيس هذه اجلماعة. املتحمسني
   كان ذلك يف نيويورك؟:الصحفي
 ١مث ذهبت إىل بيترسربغ وكنت اجتول طوال سنة واسست اجلماعة يف يف البداية جئت إىل نيويورك .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .١٩٦٦متوز 
   املراكز اآلن؟د كم عد:الصحفي
واحد يف . واحد يف نيويورك، واحد يف سان فرنسيسكو.  مراكزسبع. ذا ستة؟ سبعةملا. توجد ستة مراكز :ْپَرْبهوپاَد

  .واحد يف مونتريال وواحد يف بوسطن وواحد يف بفلو. واحد يف سانت ىف. لوس اجنليس
   وهل تقضي وقتاً معيناً يف كل من هذه املراكز؟ هل تسافر من مركز إىل آخر شخصياً؟:الصحفي

مثل اآلن على هذا اجلانب ومن هنا سوف اذهب إىل نيويورك مث إىل بوسطن مث إىل بفلو   ...اسافر.  نعم:ْبهوپاَدْپَر
  .اسافر على هذا النحو، مث إىل مونتريال

   ويف الرئيسي، هل الذين جيتمعون من الشباب؟:الصحفي
  . اخلامسة والعشرين واكربهم يف الثالثنياغلبيتهم يف. مجيع مريدي ما بني العشرين والثالثني.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ... كا ذتعمد هل ت:الصحفي
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
   إىل تعاليمك؟ السن اجنذبتهدث أن الفئة من هذما حي أم  ..:الصحفي
  .الشباب على العمومينجذب انا ادعو اجلميع من كبار وشباب لكن . تلك حقيقة. نعم، نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   لديك فكرة عن عدد مجاعتك على الصعيد الوطين؟ هل:الصحفي
يوجد قرابة مخسون أو ستون يف كل . لكن مثة آخرون من املعجبني.  من جهة املعمدين، ال يقل عن مئة:ْپَرْبهوپاَد
  .مركز

   ما فيه الكفاية عن تعاليمك واجتاز مذاهب معينة؟ هل هذا؟يلم افترض انك عضو معمد يعين أن الفرد :الصحفي
. ال امسح بالزنا. ذاك هو الشرط االول لقبوله بصفة مريد نظراً لوجود بعض التقييدات. حتماً.  نعم، نعم:ْبهوپاَدْپَر

لذلك، من الطبيعي أن اتباعي يف . لذلك، انا ابين شخصيتهم. ال امسح بأكل اللحوم والقمار. ال امسح باملخدرات
  ).يضحك. (غاية االلتزام
اردت معرفة بعض   ...اعتقد ذاك اين.  اعطاء بعض التفاصيل عن ماهية املريد وسواه حسناً، اآلن، اود:الصحفي

  .اآلن، النأي اجلنسي ال يتضمن الزواج، كما اعتقد. اخللفية الفعلية قبل االستمرار
  .الزواج مسموح.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . الزواج مسموح:الصحفي
  .حمظورةالزواج دون ، الصلة اجلنسية "الزنا" اقصد، :ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، أن الزواج كان زنا أيضاً.هل تقول أنه كان يف بعض االوقات.  فهمت:الصحفي
بالطبع، يف اجملتمع املتحضر سواء يف اهلند أم يف سائر البلدان، يعترب الزواج مقدساً سواء بني اهلندوس .  كال:ْپَرْبهوپاَد

، جيري دوماً تقييد االنغماس اجلنسي ابتغاء التقدم ِڤديةالـربية لكن عدا ذلك، حسب الت. أو املسيحيني أو املسلمني
  .الروحي
  .الغراض االجناب فقط.  مقيد دوماً:الصحفي
  .هذا جممل االمر. اجلنس، اجلماع ال يوصى سوى لالجناب وحده. نعم.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  . لالجناب فقط:الصحفي
  . نعم، اجناب اطفال صاحلني:ْپَرْبهوپاَد

  ؟أليس كذلك. حسناً، اذا كان الوالدين صاحلني، فثمة احتمال كبري بأن يكون االطفال.  اطفال صاحلني:لصحفيا
  .تلك هي احلقيقة. تلك حقيقة. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  دي وغريها؟.سأ.لإ وقلت أن اتباعك ال يشربون اخلمرة؟ ماذا عن مشهد املخدرات، احلشيشة و:الصحفي
ال نرخص حىت بالتدخني أو . ال جمال ألن مجيع اشكال املسكرات واملخدرات ممنوعة  ...، كال، ال كال:ْپَرْبهوپاَد

  .فهمت؟ املسكرات على اشكاهلا حمظورة. شرب الشاي أو القهوة
  .سلك ديين باملفهوم الغريبأنه  بكالم آخر، اعتقد انه من الصحيح القول :الصحفي
  .بل تربية ألن الفرد ال يقوى على فهم األمر الفلسفي االعلى اذا كان يف حالة سكر.  انه ليس سلكاً دينياً:ْپَرْبهوپاَد
انا اسعى لترمجته   ...هذا شبيه. انت تتكلم عن العماد وبعض التأدب.  كال، اقصد جممل صورة مجاعتك:الصحفي

  .مثل سلك ديين. إىل املفاهيم الغربية



   ... كال، انه:ْپَرْبهوپاَد
  ... لكن الناس. نك القول انه سلك فلسفي، سلك تربوي اآلن، ميك:الصحفي
انه ليس سلكاً دينياً . كل هذه االمورباذا قلت سلك ديين، مثة عدد كبري منها اليت ترخص  ... ديين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

مثل . كِْرْشَنبالضبط بل تدريب الوعي ألننا نسعى إىل اهناض الوعي األصلي الصفي لإلنسان والذي نسميه ذكر 
لكنها تتوحل حاملا تلمس االرض أو تصبح ماحلة أو تتشكل عند هطول املطر من الغيمة تكون املياه مقطرة صافية 
لذلك، حنن نسعى . صلي صفي لكنه يصبح مشوباً عند تنجسه باملادةاالمر عينه، الوعي اال. فيها بعض الكيماويات

الوعي موجود يف كل حي وحنن نسعى . نه ليس سلكاً دينياًذاك هو برناجمنا ا. ذاك جممل األمر. إىل تصفية الوعي
  .يصبح كامل السعادة عندما ينهض وعيه االصلي. ية وعيهلتصف

   ... هل تشمل طريقتك التأمل، الرياضات من كافة االشكال:الصحفي
  . نعم، هذه رياضة:ْپَرْبهوپاَد
  اضافة إىل حظر الكحول واملخدرات؟  ...:الصحفي
  .ن ال خنص شيئاً بالتحديد بل نقول ال مسكرات بصورة عامة حن:ْپَرْبهوپاَد
ماذا عن جوانبها املوجبة؟ ألنين عرفت بعض االشرار الذين ال   ...انا احتدث اآلن عن.  لكن ذاك سليب:الصحفي

  .يتعاطون املخدرات
  ... نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .حدودك تشكل جمملك ت تل اشك اذا كان:الصحفي
  .أقر بذلك. جمرد عدم التعاطي باملخدرات ال يعين ان الشخص صاحل جداً.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  كيف تنظر إىل هذه العملية؟  ... هل الطريقة تشمل التأمل؟ ماذا:الصحفي
لكن ميكنك الفهم أن بالتأمل، تركيز العقل على موضوع فائق، األمر عينه . اهنا تأمل  ... طريقتنا هي:ْپَرْبهوپاَد
 َهِرىمثل  .. .طريقتنا هي. لكن طريقة التسبيح جتذب العقل فوراً. كننا ال نسعى إىل تكلف تركيز العقلهناك ل
حنن نسّبح يف اغنية . َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن
لذلك، اهنا . وت مما يعين أن عقلي واذين معبأة يف تلك اخلاطرةلذلك، ينجذب العقل ونسعى لسماع الص. رخيمة

  .تأمل عملي
 وهناك مقدار كبري من تكرار التسبيح مث يف التأمل؟ ما هو مقدار الدعوة؟ لنفترض انكم كنتم ذاهبون، :الصحفي

  ؟طالبكماذا حيدث؟ هل تتكلم مع . كنت جمتمعون لتحقيق الوعي
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ويطرحون االسئلة أم اهنا شعائر رمسية؟:يالصحف
 َهِرى كِْرْشَن َهِرىأوال ندعو معاً إىل اهللا ملساعدتنا يف دعوتنا أو عملية التسبيح مث نبدأ بتسبيح .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ىل شعور فوراً إنقل اجلو ي مما  معاً مجاعةَهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن

روحي واذا حضرت بعض دروسنا فيمكنك عملياً أن ترى كيف يشعر الشباب والشابات بالنشوة ويسّبحون 
 حول ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا دقيقة مث نتكلم نصاً من ٢٠لذلك، بعض التسبيح والرقص حنو . ويرقصون

  . نسّبح ثانية وندعو إىل اهللا وخنتم درسناالعلم باهللا والفلسفة واالخالقية مث
  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتا هل فلسفتك أو مقاربتك للوعي مستندة إىل :الصحفي



اشكرك . هذا هو اجلوهر. ْبهَچڤَْد چۤيتا يعين الفهم العملي لتعاليم كِْرْشَنذكر . ْبهَچڤَْد چۤيتا نعم، نعم، :ْپَرْبهوپاَد
 وموضحة على خري وجه، االشياء يف نصاهبا ِڤديةالـ هي جوهر جممل االسفار اْبهَچڤَْد چۤيت. للوصول إىل الفكرة

ذاك يفسد جممل  ولسوء احلظ، مثة عدد كبري من املعلقني الذين يفسرون النصوص على طريقتهم اخلاصة. الصحيح
  . دون تصرف فاهنا نعمة كبرية للبشريةْبهَچڤَْد چۤيتالكن عند فهم . األمر

هل هناك اختالف اساسي بني أو جمرد اختالف باملقاربة بني وعيك والتفسريات وعلى سبيل  . .. يف ماذا:الصحفي
   ...؟ مع بعض املفاهيم الشرقية االخرى؟ هل حتب أنزن مجاعةاملثال تفسريات 

فق مع  أو املفهوم الشرقي لكننا نوافق مع عدد منهم مثل حنن نوازن كال، بالطبع، ال اعلم ما هو مفهوم :ْپَرْبهوپاَد
 بسيطة إىل درجة ال تتطلب مطلق ْبهَچڤَْد چۤيتاو . هذا معروف.  املعروض يف االجنيل أو القرآنْبهَچڤَْد چۤيتامفهوم 
ميكنك التفسري عند عدم فهم األمور، استطيع . تنتفي احلاجة إىل التفسري عند فهم االمور بصورة مباشرة. تفسري
 ْبهَچڤَْد چۤيتالسوء احلظ، شهدت أن يف . تفسريال حتيج إىل يطة إىل درجة  بسْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، نصوص . التفسري

تفسريه كان كرشنن علق على نص مترجم على حنو جيد على يد انكليزي لكن راْدهاتعليق عامل كبري مثل الدكتور 
  فهمت؟.  جيداًعندما نستطيع فهم االمرال حاجة إىل تفسري لذلك، . على حنو خمتلف

، هل تقول أنك توافق مع القائلني أن يف من فهموا، يف مجيع الدارس الفكرية توصلوا إىل شبه  حسناً:الصحفي
  .تفكري كبار الباطنيني يف مجيع االديان متوافقة اجلوهر. خالصات واحدة تقريباً

أن اؤمن بنهج ميكنك أن تؤمن بنهج معني وميكنين . الدين نوع من االميان.  األمر أن الدين أمر خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
. لكنك كشخص ال تتغري. ميكنك تغيري اميانك إىل االسالم. لنفترض انك مسيحي اآلن. ذاك أمر خمتلف. معني

  .االمر عينه، حنن معنيون بالوعي. اميانك متغري
اعتقد سبب عملك على . انه سؤال ما اذا حققته أم ال.  نعم، لكن الوعي هو عناية مجيع كبار املعلمني:الصحفي

  .كذل
. واحدة هي  الطريقة الصاعدة والثانية هي الطريقة النازلة. لكن توجد طريقتان لفهم احلق املطلق.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ...علمنا. الطريقة الصاعدة تعين حماولة فهم احلق املطلق استناداً إىل مقدار علمك احملدود. حنن نقبل بالطريقة النازلة
 كما هي من هافهمت؟ ال اقدر على فهم الشمس مع انين اراها يومياً دون فهم. مهما كان رفيعاً فحواسي قاصرة

لكن اذا . هذه اآللة، ال افهم مبجرد النظراآلن، . مبجرد النظر أو املدارك احلسية ال نقوى على الفهم. الكتب املعروفة
أحد على فهم احلق املطلق االمر عينه، ال يقوى . فذاك الفهم صحيح" هذا هو هذا، وهذا هو ذاك"مسعت من مرجع 

حنن نسعى إىل فهم . حنن نتبع هذا املبدأ  ...لذلك، ذاك. جيب فهمه من املراجع. بالتخمني مهما كان رفيع الفكر
  . ذاك هو الفرق. احلق املطلق من فم احلق املطلق وليس بطريقة اخرى

   ... وبتطبيقه يف:الصحفي
  . يف احلياة العملية:ْپَرْبهوپاَد
  . احلياة العملية يف:الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .. . ذاك كان يف احلقيقة سؤايل، هل ذاك ما تؤمن به وما ميكن أن يكون فرق:الصحفي
  .نعم. ما نسمعه، نسعى لتطبيقه يف املسلك العملي  ...ما نؤمن به.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... وعدا عن:الصحفي



يقول الرب . ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ) ٦٦\١٨ ( چۤيتاْبهَچڤَْد مثل األمر االخري يف :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، نفعل ما . لذلك، حنن سلمنا له، نعم، بالكلية". اترك كل شيء وسلم يل وسوف اتوىل امرك "كِْرْشَن
  .نسمعه

؟ هل يتابعون حياهتم  ...هل هناك. اتباعك ال يتعلق بأحكام تنظيمك أو باللقاء الرمسيجزء من حياة  :الصحفي
  االعتيادية والعمل؟

  . نعم، نعم، العمل:ْپَرْبهوپاَد
   اقصد، هل هناك أشكال من العمل احملظورة؟ للمثال، هل يعمل تابعك يف صناعة احلرب؟:الصحفي
جيب أن . اشهاذا مل يكن هناك شغل آخر، ميكنه أن يعمل يف صناعة احلرب ألن عليه كسب مع.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا ميكن فعله؟. دخل؟ لذلك، ميكنه قبول أي عمل اذا مل جيد عمال أفضلكيف ميكنه العيش دون . يكسب شيئاً
   ... انت ال تأخذ:الصحفي
تلك صناعة   ...لنفترض أن صناعة احلرب أو صناعة املساخل  ... لكن اذا كان بإمكاننا اجياد عمل افضل:ْپَرْبهوپاَد

   ... لكنهعمل يف املسلخ فمن الطبيعي أن ال مييل إىل قبولعليه ذا عرض لذلك، ا. أيضاً
   ... انا اؤمن بالفلسفة البوذية القائلة بوجود بعض املهن مثل ذبح احليوان وغريه اليت هي:الصحفي
   ... من جهة الفلسفة البوذية:ْپَرْبهوپاَد
  .من االتصال اخلارجي مع اجلماعة اليت لديك هلذا السبب كنت اسأل اذا كان يوجد موانع تعلم هبا :الصحفي
 مهنة أو وسيلة العيش، جيب أن ڤِْرتِّه. َسُتو ڤِْرتِّهيدعى   ... لكن معادلتنا هي أن االنسان جمرب على العيش:ْپَرْبهوپاَد

 ڤِْرتِّىَسُتو لذلك، . ألن الصحبة سوف تنجس عقلي وفطنيت. َسُتو ڤِْرتِّه. جيب أن تكون عادلة جداً. تكون عادلة
 وآخر ْبراْهَمَنيدعى واحد  ،حسب تصفية املهنة، املعاش.  تلك هي كلمة سنسكريتيةَسُتو ڤِْرتِّيو . بقدر االمكان

لكن ال ميكن ألحد . .. فهمت؟ لذلك، ذاك أيضاً.  وآخر ادىن من الشودرْدَرۤوش وآخر ايْشياڤ وآخر ْتريياكَْش
 وجوب تعلم األسفار ْبراْهَمَنةالـ يقضى على ... ْبراْهَمَنةالـ. ْبراْهَمَنالـمثل .  يف هذا العصرالتمسك مبهنة معينة

 يف الوقت لكن تبدل كل شيء.  رئيسة هي التعلم والتعليممنها. لديهم ستة وظائف. ذاك كل شيء. وتعليمها
  . بقدر االمكان ال نقبل مبهنة أو عمل بغيضنالكن. لذلك، مثة تغيري. احلاضر

  ختربنا املزيد؟ ان لك هل :الصحفي
ذاك ما يدعى . اود اخبار اجلميع أن هذه الصورة البشرية مقصودة الهناض وعينا الصفي األصلي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 على كِْرْشَنلذلك، جيب اهناء عمل فهم ذكر . لذلك، جيب علينا عدم تضييع الوقت ألن العمر قصري. كِْرْشَنذكر 
هذه وسيلة علمية . ذاك ما اود قوله. نعم. ا البشرية قبل مواجهة املوتالوجه الصحيح حىت يتسىن حتقيق مهمتن

لذلك، . ميكن قبوهلا دون مطلق خسارة لكن الكسب عظيم. ومعتمدة لتصفية الوعي وبالغة السهولة يف وقت واحد
  . جيب على االنسان االنتفاع هبذه احلركة وحتقيق مهمة حياته

  . شكراً:الصحفي
  )هناية (. شكراً:ْپَرْبهوپاَد



  ١٩٦٩شهر اذار 

  ١٩٦٩ اذار ٢٨هاواي - محادثات

   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . لكنك الحظتإليها أن تنتبهن وكنت ذاهبة لتشغيلها د: ُجوڤيْنَد داسّي

  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
  . كنت على وشك تشغيلها ليتسىن يل تسجيل كالمك دون انتباهك لكنك الحظت:ُجوڤيْنَد داسّي

  ).هناية(ميكنك التوقف اآلن .  أوه)يضحك( :ْپَرْبهوپاَد
  ١٩٦٩شهر نيسان 

  ١٩٦٩ نيسان ١ - ٣٤- ١\٢\١ ْبهاَچڤَتَْم محادثة في سان فرنسيسكو تشمل تالوة وتفسير شْرۤيَمْد

 مجيلة جداً، كيف َمهاْبهاَرَتقصة . كِْرْشَنلذلك، دعت إىل ".  يف هذا اجمللسا عاريةلذلك، نود رؤيته":ْپَرْبهوپاَد
  . تيمهِرْشَنكْمحى 

 أْرجونَ من كَْرنَ كان يرفع املركبة؟ أمل يطلب ا عدم القتال عندمأْرجونَ من كَْرنَ؟ أمل يطلب ْسواميجي: َجْرَجموين
  عدم قتله؟
عندما تأمرين، ) ضحك. (حسناً:"أْرجونَقال ". أقول. عليك بقتله. كال:" قالكِْرْشَنلكن . طلب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ".أمرك هو قاتل. مبطلق اخالقية أو حكمقاتل، ال احفل "
  ؟ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد هل ميكنك التالوة بصوت مرتفع؟ هل تتلو من : أحد التيم
. اللياقة جيدة. َهىّناَتَجَچ. جيب تقدمي كل شيء هناك. شكراً لكم.  أوه.كِْرْشَن َهِرى. سوف اتلو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 يتلو الفصل الثاين پاَدْپَرْبهو. (ليس بصورة مباشرة. تلك هي اللياقة. الروحيجيب تقدمي كل شيء من خالل املريب 
سوف اعطي بعض   ...التوضيح) يضحك. (ال يوجد سوى صوت  ...)انقطاع(شغلها ). من الباب األول

  .التوضيح
  اال يقوم الصوت مقام التوضيح؟: َجْرَجموين
  .السمع صاحل دوماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .مع اننا جنهل املقصود لكن جمرد الصوت: َجْرَجموين
  .فاعلة، االمر عينه" كِْرْشَن َهِرى، كِْرْشَن"مثل . الصوت سيفعل. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْسواميجيأي فصل هذا، : َجْرَجموين
، يقدم احترامه الكالم إىل املستمعنيب ْسواميوُچَت سۤوقبل شروع .  هذا هو الفصل الثاين من الباب االول:ْپَرْبهوپاَد

مثلكم تقدمون االحترام ملربيكم   ...مثل كما نغين. تقدمي االحترام ألحد يعين ذكر صفاته. للمريب الروحي
  :ما هو معىن. الروحي

  تَِلى-ْپِرشْطْهايا ْبهۤو-كِْرشَْنپادايا - ڤيشْنوآُومْٰنََم 
  ْسڤاميْن إتي ناميِنى- ِڤدانْتَْبَهكْتيشْرۤيَمْد 



هذا هو ".  والذي جاء أمامنا لتخليصناكِْرْشَن العزيز جداً على ِڤَدْنَت ْبَهكْيت ْسوامي احترامي لـاقدم سجود. نعم
. ْسواميُچو َڤشوَك ِد يقدم هنا احترامه ملربيه الروحي ْسواميوُچَت سۤواالمر عينه، . لذلك، وصفت صفاته. املعىن

من  فوراً دون البقاء دقيقة واحدة بعد والدته ْسواميُچو َڤشوَك ِدرحل . ْسواميُچو َڤشوَك ِدويكرر سرية حياة 
هذا الرجل، الطفل رحل فور "لذلك، شاهد الوالد أن . حناهنم طبيعي...  األب. رّيْبَرْهَمشاانظر . رحم امه

ڤَْرَجْنَتْم ْپَرياْم   ...لذلك، ذاك هو) ضحك" (والدته؟ كيف هذا؟ ولدي احلبيب، إىل اين انت ذاهب؟ اين ذاهب؟
بسبب   ... الذي كان ذاهباً دون مطلق مراسمْسواميُچو َڤشوَك ِد). ٢\٢\١. ب.ش (كِْرْتياْم-ِپَتِپَتْم أأنو

. رحل فوراً.  لكنه مل حيفل بشيء، بأية شعائر اشياء كثرية، جيب امتامكََرنَ-ناَموجد توجود مراسم بعد الوالدة، 
ڤَْرَجْنَتْم ْپَرياْم . رحل فوراً. ق رمسيات أو شعائرلذلك، يذكر هنا على وجه اخلصوص أنه رحل دون مراعاة مطل

مثل انت تعمدت، مثة امور كثرية جيب . ْ تعين أمور واحبة االمتامكَْرْتيام). ٢\٢\١. ب.ش (كِْرْتياْم-ِپَتِپَتْم أأنو
اسم  .اَسڤْۤيَپيانَ ْدڤايهو اسم والده،  َپيانَْدڤاي. كاَتَر، آجوهاَڤ-شَريَهىپاياُنو ْدڤاي. لذلك، مل حيفل بأمر. امتامها
 كما ترى مدى" ولد االبن ورحل فوراً؟. "، شديد التأثركاَتَر-ڤَريَهلذلك، . اَسڤْۤيپايانَ ْدڤاي كِْرْشَن  هووالده

وكان . ا َتَرڤُو ْبهيِندوْسَتۤيماۤيا-َتْنپوْتِريت . مل حيفل بوالده أو والدته. آجوهاَڤ" ولدي احلبيب، اين تذهب؟..".
والصدى ". ولدي احلبيب، ولدي احلبيب"ان يسأل ك...   كان مير عرب الغابة وكانت الشجر تردد.هناك صدى

). ٢\٢\١. ب.ش (ْسمي‘ْهِرَدياْم مونيْم آَنُتو -َتْبهۤو-َتْم َسْرَڤ. مثل ذاك". ولدي احلبيب، ولدي احلبيب"
ياه مث الصفة التالية ما ذاك؟ . الحترامذاك تعين صفته املوصوفة وتقدمي ا. "لذلك، أنا اقدم احترامي لذاك الرباين

صفته االخرى هي ). ٣\٢\١. ب.ش (ْنْدَهْم‘ياَتْم َتُمو َپْم أتيتيتۤيدۤي-اْتَمساَرْم ِاكَْم آكْْهۤي-ْشرويت-ْسڤانوْبهاڤَْم أكْهيلَ
ْنْدْهْم ‘َتُمو ْم َنَتأتيتيتۤي.  للتائقني إىل اخلروج من ظلمة هذا الوجود املاديِڤديالـه عرض صفوة، جوهر، العلم نأ

. أقصد التاريخ األكرب. پورانَ َمها تدعى ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد . چوْهياْمپوراَنو ). ٣\٢\١. ب.ش (اَههَسْمَسريَنْم كَروَنۤي
. أوضح هذا التاريخ اجلليل البطني للناس الذين يعانوا التناسخ. بطني جداً چوْهياْم.  تعين تاريخ، تاريخ قدميپورانَ

. تعين بدافع الرأفة، الرأفة باملعذبني بالتناسخ على الدوام اكَروَنۤي. اَسْمَسريَنْم كَروَنۤي. نه أوضحبأ هطفمتثل ل لغرضهم،
 ذاك املريب الروحي لعدد كبري من الربانيني ڤياَس البن يلذلك، اقدم احترام. ناْمْم مونۤيچوروامي يَۤپَنْم أوسۤو-اَسَتْم ڤْۤي

  ".اآلخرين
  َمْسكْْرتْيانارايانَْم نَ

  نََرْم شايڤَ نَُروتََّمْم
  اَسْمڤْۤيْم َسَرْسڤَتۤيْم ِدڤۤي

  َريتْتَتُو َجياْم أودۤي

  )٤\٢\١. ب.ش(
نعم، شخصية اهللا العظيم . نارايانَ، قدم احترامه ملربيه الروحي مث أوال  ...هو. هذه هي العملية  ...اآلن بعد
  .كان يطلب. نعم. نارايانَريب الروحي مث ليس لشخصية اهللا العظيم أوال بل للم. نارايانَ

  .نعم: َجْرَجموين
  ).٤\٢\١. ب.ش (ناراياَنْم َنَمْسكِْرْتيا َنَرْم شايَڤ َنُروتََّمْم.  بالكلية:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك سيده أوه، :َجْرَجموين
 سيد َڤاَس ِدڤْۤياَسْم مث ڤْۤيو .  مالك العلمّيتڤََسَرْس. ْمڤَتۤيْم َسَرْسَنَرْم شايَڤ َنُروتََّمْم ديڤۤي.  شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد
عون عن أهم دين مسأله املست  ...مث هو. َريْتاَسْم َتُتو َجياْم أودۤيڤْۤي ... هذا هو. واحد تلو اآلخر. ِڤديةالـاألسفار 



يب عن هذا اذن، ما هي خريها يف هذا العصر؟ لذلك، جي. األصول الدينية خمتلفة. هذا كان سؤاهلم. يف هذا العصر
لقد طرحتم خري سؤال ألنكم ). "٥\٢\١. ب.ش (َچلَْمَمْن-لُوَكڤَْدْبهْري َهْم ْبَه‘ْپَرْشطُو  ساْدهوموَنياه . السؤال

وانتم يف . "َديتْپَرسۤيْپَرشيُنو يناْتما سوَسْم-كِْرْشَنكِْرَته -ياْت". ما هو خري دين ألهل هذا العصر؟"طرحتم السؤال 
".  سوف يصبح كل فرد مساملاً وراضياً،هبذا البحث.  هذا جيد جداً.كِْرْشَنشاطات الرب غاية الشوق إىل فهم ن

. ب.ش ( أْدُهوكَْشِجىْبَهكْتْريَپُرو ْدَهْرُمو ياُتو پوْمساْم َسـ ڤاي جييب و". ما هو خري أصل ديين؟"لذلك، السؤال 
. لذلك، خاطبهم. ْبراْهَمَنةالـن كبار احلكماء و كان املستمعني يف ذاك اجمللس م..  .ْبراْهَمَنةالـأحبايب ). ٦\٢\١

جيب . ليست رمسيات دينية. ذاك هو خري دين الذي ميكن لإلنسان أن يرتقي بواسطته إىل اخلدمة التتيمية إىل الرب
 انت صاحل جداً. ال بأس بذلك. أنت مسيحي، أنا هندوسي أو مسلم. ياِتىْپَهِلَن َپريشۤي. أن ميتحن االنسان بالنتيجة

لكن ما هي نتيجة اتباعك الدين؟ هل حققت حب اهللا؟ مبجرد ذهايب إىل الكنيسة، أذهب إىل . وأنا صاحل جداً
األصل . ال نفع يف ذلك...   وأذهب جملردماۤياليس لدي حب هللا، أحب . ماقاتاهليكل وأقضي مجيع أشكال احل

َسـ ڤاي . ْبهاَچڤََتانظر . ال يهم. أي شيء ال يهم سواء أكنت هندوسي أم مسيحي أم مسلم أو  ...الديين يعين
هذا "ال يذكر أن . ذاك الدين جيد، االفضل، بالذي تستطيع به حب اهللا). ٦\٢\١. ب.ش (َپُرو ْدَهْرُموْمساْم وپ

سوف تفهم . أفضل األديان هو الذي يعني املتدين، على تنمية حب اهللا". الدين هو االفضل، ذاك الدين هو األفضل
. ال حاجة إىل سؤال احد. ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد اذا امتحنت مجيع أشكال الدين هبذه املعادلة من األفضل أي دين هو 

اذا، بإتباع أي شكل ديين، حتصل على .  أو اهللاكِْرْشَنمدى تعلمه حب . مبجرد امتحان مدى تنمية أحد حب اهللا
، خالص أهايتوكّيوما هو نوع احلب؟ .  اجلوابهذا هو.  تكون قد قضيت أصلك الديين على ما يرام.هذه النتيجة

ريب . " لرفع الشقاءغالباً، مع حبهم هللا، يطلبون شيئاً". أه، احب اهللا ألنين أطلب شيئاً منه. "دون مطلق غرض
احلب . لكنه ليس خالصاً. ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك مقبول يف . ليس سيئاً. ذاك جيد أيضاً". ساعدين. احلبيب، أنا غري سعيد

مثل . هذا هو احلب. "كِْرْشَنأريد . كِْرْشَناحب . دون سبب أوه، ؟كِْرْشَنملاذا احب . "الص يعين دون سبباخل
كل ما تفعله، . " ذاك النص يف خطبتهأْدڤايَتلديك الترمجة يف كتايب األول، الذي اقتبس   ... يقولْپَرْبهوَمها شايَتْنيا

. مع ذلك، احبك. ال بأس. أو اذا مل تساعدين بفهمك. و السعادةال بأس سواء وضعتين يف الشقاء أ. أنت موالي
هذا هو ". انكلترا مع مجيع عيوبك، احبك:"پركما قال كاو". لكن أحبك. سواء ذهبت إىل النار أو اجلنة، ال بأس

  . هال ميكن منع" كِْرْشَنحب "تعين ذاك الشاغل  ْپَرتيَهتاأ. ْپَرتيَهتاأهايتوكّي أ. عام. هذا مادي. احلب
 كِْرْشَنحب . كال. ميكنين احصاء اسباب كثرية. " .. ألنين مشغول هبذا أو ذاك، أو ألنكِْرْشَنال اقوى على حب "

ال ".  هلذا السببكِْرْشَنمل استطع حب "ال ميكن ألحد أن يقول . ذاك هو احلب. غري قابل للمنع مبطلق سبب
، اهللا، على ذاك كِْرْشَنصل ديين يعني االنسان على حب لذلك، أي أ. يف مطلق الظروف. ال عائق أمام أحد. سبب

ال يوجد عائق يف العامل املادي يستطيع منع أمواج . مثل جمرى النهر  ... دون مطلق عائق،الوجه دون مطلق سبب
 .ال توجد قوة يف العامل املادي قادرة على وقف امواج جارية، جارية، جارية. أو أمواج احمليط اهلادي. جمرى هنر

أنت متدين، انت   ...الدين.  بوصف الدينْبهاَچڤََتاآلن، انظر مدى تسامح . فهمت؟ االمر عينه، ذاك خري دين
دون مطلق سبب، دون مطلق . ذاك جممل األمر. كيف يتم االمتحان؟ مدى تنميتك حب اهللا -شديد الصالح

 .؟ نعمداَس چوروهل تسمع يا ) يلتفت ( ...ڤاسوِدَڤ. هذا هو امتحان خري االديان. عائق
  ڤَتيَچڤاسوِدِڤ ْبَه

  ْپَريُّوجيتَهه يوَچ ْبَهكْتي
  ْمڤايراْچياَجنَياِتى آشو 



  شَ ياْد أهايتوكَْمانَْم ۤيْچ

  )٧\٢\١. ب.ش(
؟ ال يوجد دين يف عامل  يف جمتمع االنسان؟ ملاذا توجد االديان ...اآلن، ما هو غرض الدين؟ ملاذا اجملتمع البشري

يصبح ذاك اجملتمع ليس . ال يهم. بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه  ...ا ترك االنسان الدينلذلك، اذ. احليوان
لذلك، اذا كان . ألن احليوانات ال تعرف الدين. ذاك جمتمع حيوانات.  اذا مل حيفل بالدينأفضل من جمتمع حيوانات
. حي أو البوذي أو اهلندوسي أو سواهال يهم ان كان املسي. ال بد من وجود دين ما  ...جمتمع االنسان دون دين
لكن يف . يتجاهلون يف الوقت احلاضر. لعامل املتحضرذاك هو مسلك ا. ذاك هو التحضر. جيب على االنسان االتباع

شعرت بالرضى . كل بلد، سواء أكان يف هيكل أم كنيسة أم مسجد كان اهلها يف غاية التدين قبل هذا العصر
 ١٢وجد قرابة ت تكان. أوال، ذهبت إىل بتسربغ، بتلر. كال، ليس نيويورك فقط  ...ركالكبري عند جميئي إىل نيويو

وه، الشعب االمريكي شديد أ. "لذلك، كنت راضياً. تلك منطقة صغرية.  يف منطقة بتلركنيسة، كنائس مجيلة
.  نيويورككما شاهدت ذلك يف.  يوم االحدوشاهدت ذهاب الناس إىل الكنيسة". لديهم هذه الكنائس. التدين

وإال ما الذي يدعوكم . انتم تستجيبون البتهايل لوجود تلك الروح فيكم. الروح الدينية موجودة سواء فهموا أم ال
الغرض؟ ملاذا؟ هذا وما هو . إىل احلضور وتضييع الوقت معي؟ لذلك، جيب وجود األصل الديين يف اجملتمع االنساين

لذلك، السعادة احلقيقية ليست يف . وحنن نبحث عن السعادة. ة ليست سعيدةاالصل الديين يعين أن هذه احلياة املادي
يَتْنياخذ املسيح أم بوذا أو املوىل . خذ أي، أقصد خملص. هذا العامل أعمل "ال يقول أحد .  كاناً، أو أيكِْرْشَن أم ش

ك، االصل الديين يعين لذل. انتم تعلمون بذلك. ال احد يقول ذلك. كال". بعض التعديالت هنا واستوطن بسالم
حنن نسعى للخلود هنا، تعديل األمور . هذا هو الغرض الرئيس لتعليم الدين. العلم أن هذا املكان ليس مكان سعادة

هذا مكان ال . "ذلكب هلذلك، الدين يعين عقل متدرب دينياً يعين علم. هذا غباء. هذا حمال. واقامة السالم والرخاء
لذلك، حاجات البدن غري . انا غري هذا البدن. أنا روح. ي هبذا املكان والعلم حباجيتجيب علي قطع تعلق. يناسبين
-ْبَهكْيتڤَيت َچڤاسوِدِڤى ْبَهلذلك، جاء هنا . ذاك هو غرض الدين". ال بد من ان لدي حاجات روحية. حاجايت
. كِْرْشَنا وجهت حبك لـمجيع هذه االصول الدينية فوراً اذميكن حتقيق ). ٧\٢\١. ب.ش (ْپَريُّوجيَتهه يوَچ

 طلبتاذا سوف تتحقق مجيع أصولك الدينية تلقائياً   ... تعين تتيمهيوَچ-ْبَهكْيت. هيوَچ-ْبَهكْيتڤَِتى َچڤاسوِدِڤ ْبَه
شاغلي . التعلق املادي ال ينفعين .... انا غري هذا البدن، أنا روح"سوف تعلم . كِْرْشَناخلدمة، اخلدمة التتيمية إىل 

ڤاسوِدِڤى . كِْرْشَنسوف تتضح كل األمور اذا اقتصرت على قضاء اخلدمة التتيمية إىل . "و التقدم الروحياحلقيقي ه
 ). ٨\٢\١. ب.ش (ڤيْشڤَكِْسَن كَْتهاسو ياهپوْمساْم ه ْسڤَنوْشطْهيَته ْدَهْرَم. ڤَيتَچْبَه

ا

جداً لكن دون تنمية السمع عن ميكن لالنسان قضاء تكاليفه املقررة حسب دينه، شاب صاحل ) غري واضح(ثانية، 
منوكم لسماع أمر عن . ملاذا؟ هذه عالمة جيدة. ْبهاَچڤََتمثل اجللوس هنا لسماع . ..  أو اهللا فتلك النزعةكِْرْشَن
لذلك، . ياة مطلوبةاحل. لعدم وجود تنمية. ليس كل شيء. اهليكل، حيضر أحد ليسمع. هذه امليول. كِْرْشَناهللا أو 
ميكنك قضاء واحبك على الوجه الصحيح، ميكن أن تكون اخالقياً أو رجل خري أو عدد   ...ْشطَْهىه ْسڤَنوْدَهْرَم

، جمرد جهد، )٨\٢\١. ب.ش (ْشَرَم ِاَڤ ْهي ِكڤَلَْملكن مجيع هذه . ميكن أن تصبح كل شيء. كبري اخترعوا
. ذاك يعين تضييع الوقت.  دون أن يكون لديك ذلك امليل إىل مساع شيء عن اهللاذاك جممل األمر. جهد، جهد

إىل قضاء االصول الدينية ابتغاء التنمية متيل اآلن، أغلبية الناس ). ٩\٢\١. ب.ش (ْچياْسياڤَْرَپْسيا ْهى آْدَهْرَم
تلك هي تنمية ". ريب، اعطين خبزي اليومي"ويدعون يف ديك املسيحي مثل يذهبون إىل الكنيسة . االقتصادية



مشكلة . و ذاكأأو هذا " ، احفظ عائليتكِْرْشَنحبييب " يف اهلند يذهبون إىل اهليكل .ليس هنا. اقتصادية رئيسياً
يقولون . مثل الروس" ... ما الذي يدعوك"ساسة العصر، يقول ، لذلك...  غالباً ما تصبح الناس متدينة. اقتصادية

سوف نعطيك ما يكفيك . ل إليناتعا. " ..ما الذي يدعوك إىل الذهاب إىل الكنيسة للشحاذة، اعطنا خبزنا اليومي"
ريب، اعطين " كنيستك يفانت تدعو "يذهبون إىل القرى ويسألون أهاليها . هذا ما يروجه البلشفيون. من اخلبز

ذهبوا بشاحنات مليئة ". حسناً، ادعو إلينا". "سيدي كال يا"لذلك، هل اعطاك خبزك اليومي؟ ". خبزي اليومي
". احبكم انتم"من الطبيعي أن يقولوا ". لذلك، من حتب؟". بقدر ما تطلب. خذ اخلبز. خذ اخلبز .. .باخلبز و

). ضحك" (؟مأيها الرذالء، من اين جاء هذا اخلبز، من دار والدك"ألهنم ال ميلكوا الفطنة الكافية لالجابة ). ضحك(
لو حضروا .  أن يقولوا ذلكال ميكنهم. هل ميكنك تصنيع اخلبز يف املصنع أيها الرذيل؟ انه خبز اهللا لكنهم دون فطنة

ال ميكنك تصنيع اخلبز أو القمح ". لقد سرقت امللكية.  ليس خبز والدكرذيل، هذا خبز اهللا"عندي سأجيبهم فوراً 
كل شيء ملك . أنت رذيل. أنت لست املالك. "ذاك هو جوابنا هلؤالء الشيوعيني والرذالء املالحدة. بل يرزقه اهللا

انتم "وليس اذا قال أحد . العرض باملنطق، باحلجة. لذلك، جيب علينا العرض علمياً. َنكِْرْشذاك هو ذكر .". اهللا
  ... أنه من اجل احللول االقتصاديةْبهاَچڤََتجاء يف   ...حىت ذاك. عليك عرض األمر، أنه رذيل. كال. " ..رذالء

يوجد قمح يف ملكوت . يناً أم الاحلل االقتصادي موجود سواء أكنت متد. الدين ليس مقصوداً للحلول االقتصادية
لذلك، ال يهم ما ان . توجد فاكهة، توجد زهور. كل شيء موجود. اهللا ويوجد أرز وتوجد ماء ومطر واالنتاج

. ذاك ال يعين اهنم سوف ميوتوا من اجلوع.  يف السجننيمثل اجملرم. مشكلتك االقتصادية حملولة. كنت متديناً أم ال
االمر عينه، مع أن هذا العامل املادي دار سجن ومجيع اهلها من . بري الكافية الطعامهمتقوم احلكومة جبميع التدا

لذلك، جاء يف . كل شيء متوفر. اجملرمني، املتمردين الذين ال حيفلون باهللا لكن مثة تدبري اهللا للطعام واملأوى
ال تقضي األصول الدينية من اجل ). ٩\٢\١. ب.ش (َپِتىلَْپكَْرْتهايُّو‘ناْرْتُهو ْچياْسيا ڤَْرَپْسيا ْهىي أْدَهْرَم: ْبهاَچڤََت
 .ك االقتصاديةاكلحل مش

وحىت اذا حصلت . ِرَتهْسْمناْرْتَهْسيا ْدَهْرمايكاْنَتْسيا كاُمو لْبهايا ْهي  ،"ما هو. "نعم". ن حباجة إىل املالحن"إذن؟ 
اذا كنت متديناً حبق، رجل متدين فمالك ليس من . ياناْرْتَهْسيا ْدَهْرمايكاْنَتْس. على املال فذاك ليس مللذاتك احلسية
فهمت؟ ألهنم . كِْرْشَنه يف ناهنم يعملون جبد وحيصلون على املال ويبذلو. اجل التشبعة احلسية كما نلقن شبابنا

". واذا انتفعت بطاقيت يف التشبعة حلسية فأنا قط أو كلب.  منتفعة حقاًكِْرْشَنطاقيت مبذولة يف سبيل "فهموا أن 
اذن، ما . "لكنه ليس مقصوداً للتشبعة احلسية. جيب أن حتصل على املال ... اذا حصلت على املال. ناْرْتَهْسيالذلك، 

انت . بقدر املطلوب. ال بد من تشبعتها لكن ليس للمتعة. نعم". ال بد من تشبعتها. املقصود منه؟ لدينا حواس
". ذاههذا، اريد أكل هذا، اريد أكل ذاك، اريد أكل . "اللسانليس لترضية . نعم حلفظ البدن. حتتاج إىل الطعام

. كال.  ساعة١٤ أو ١٢ال تنام . انت تنام جملرد حفظ اللياقة على العمل. هذا جممل األمر. كفافك. كل شيئاً. كال
دافع عن . ذاك مطلوب أيضاً. ذاك جممل األمر مث االكل والنوم والدفاع. ستة أو سبعة أو مثانية على أكثر تقدير

. ملاذا؟ دافع عن بلدك. ليس كما ارسل هتلر اجلنود إىل بالد اآلخرين. ليس بالتعدي على ملكية اآلخرين. نفسك
اذا جاء احد واعتدى على ملكيتك فيمكنك . شاْسْتَرْزالـتبيحه . ذاك غري ممنوع. دافع عن بيتك. ذاك جممل األمر

اهانوا زوجتك واعتدوا على . اقتلهم "أْرجونَكما تعلم . ةلكن ال تقتل دون ضرور. ذاك ما قيل. قتله فوراً
. نعم.  واجلنس، احلياة اجلنسيةْبَهيا- نيْدرا-أهاَرلذلك، . لكن ال تعتدي. ذاك مشروع. "جيب قتلهم. ملكيتك

. نية تعين لدينا متطلبات بدكاَم. تيهْپرۤي-كاَمْسيا ِنْنْدرييالذلك، . ليس لغرض آخر. تزوجت واجلنس لإلجناب فقط



مث كيف . تيهْپرۤي-ِنْنْدرييا. ننتفع هبا بقدر اللزوم. ال يعين ذلك وجوب التشبعة احلسية.  أو شهوةكاَمذاك ما يدعى 
ال بد يل من العمل . ال بد يل من العيش. ، جيب السماح للتشبعة احلسية جملرد حفظ لياقة البدنكاَمْسيااعيش؟ اآلن، 

-ڤَْسيا تتتفجۤيما هو شاغلي الرئيس؟   ... خاصيتيلكن ما ه. ك مسموحذا. كِْرْشَنحىت اذا اصبحت من تيم 
هذا هو شاغل . شاغلك الوحيد هو فهم ذاتك واهللا وهذا العامل وصلتك. اسا ناْرْتُهو ياْش ِشَهى كاْرَمْبهيهْچۤيجي

ال .  احلياة املاديةب املال وانفاقه على التشبعة احلسية كما جيري يف طريقةليس كس. شاغل األولالهذا هو . األول
كيف ميكنه؟ رجل اعمال كبري أو ثري أو تقدم مزعوم، هل ميكنك أن تقول من انت؟ ما هو . حيفل احد مباهيته

اسا ناْرْتُهو ياْش ِشَهى ْچۤيجي-َڤَتتّْڤَْسسيا جۤيلذلك، هذا هو الشاغل االول، ذاك هو . ال احد يستطيعواجبك؟ 
لذلك، هذا هو سؤالنا . ب أن يكون شاغلك االول حتري وجودك الروحيأو جي  ...بنتيجة عملك. كاْرَمْبهيه
؟ اين داسّي ڤيْنَدُجو؟ اين داسّي ڤيْنَدُجو. التيم يسجدون) انقطاع. (نعم. اعتقد أنه جيب علينا التوقف هنا. األول
 .ْپَرساَد يوزعمث  يها، اقطعيها الثمرتني، قدمي؟ خذداسّي ڤيْنَدُجو

  .ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد الوة شكراً لت: َجْرَجموين
مجيع هذه األمور موضحة . ادرسها بعناية بالغة. ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد لديك . ْمپوراَنأَملَْم  ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  :ْپَرْبهوپاَد

  .هايها إىل اجزاء ووزعياقطع. فيها
   ...؟ هل جيب أن نقرأ فصال واحداً يومياً أمْسواميجي: أحد التيم

اجعلها نقطة ملطالعة فصل . هذا جيد جداً.  يومياًْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  من اجليد جداً قراءة فصل واحد من :هوپاَدْپَرْب
  .ذاك جيد جداً. واحد يومياً
  ليس أكثر؟: أحد التيم
لكن اذا .  سبحة١٦ال أطلب من كل فرد سوى تسبيح .  كال، اذا استطعت فعل أكثر فذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
سوف اطالع . سوف اسّبح هذا العدد"لكن جيب تنظيم حياتنا .  سبحة فمن الذي مينع ذلك١٦٠٠عت تسبيح استط

على هذا الوجه، جيب علينا رسم برنامج عمل روتيين مث سوف . سوف اذهب حينها إىل اهليكل. فصال واحداً
  ...حىت اهنم. ون برنامج عمل روتيين الستة كانوا يتبعْسْسوامۤيوُچ، الـْسْسوامۤيوُچوالـ. نعم. منارس تلقائياً

 دليس التسبيح هبذا العد.  سبحة١٦مثل انت تعد . كانوا يعدون بانتظام. َنتيْبهيه-چانَ-ناَم-ڤََكْرپۤو-اساْنكْْهۤي
  .نعم. فهمت؟ هذا روتني نظامي". سوف اسجد مئة مرة ".د أيضاًفحسب بل تقدمي السجدات بالعد

 بصورة كِْرْشَن ميكنك ان ختربين ماذا قلت، الذهاب خالل املريب الروحي وليس إىل ، هلْسواميجي: كِْرْشَنَتمالَ 
  .مباشرة، من خالل املريب الروحي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  هل ميكنك اخباري املزيد عنها؟: كِْرْشَنَتمالَ 

يوجد رئيس، ممثل صاحب مثل اذا كنت تعمل يف مكتب ما، . كِْرْشَن املريب الروحي هو ممثل اهللا أو :ْپَرْبهوپاَد
اذا ارضيت ذاك الشخص املسؤول عن تلك الدائرة فذلك يعين أنت ترضي صاحب . عليك العمل حتته. الشركة
لذلك، املريب الروحي هو الظاهرة . الرئيس. هل هذا واضح؟ وميكنه أن يوجهك بالعمل ألنه جمرب. الشركة

سوف يعطيك مشورة   ...سوف يعطيك. ل، هو الذات العليايف الداخ. اهللا يف الداخل ويف اخلارج. اخلارجية هللا
ذاك يتطلب تقدماً . سوف حتصل على االمالء من الداخل". ميكنك العمل على هذا النحو. "جيدة اذا كنت خملصاً

من الداخل يف . لذلك، اهللا يساعد من الداخل ومن اخلارج. مث حتصل على االمالء من الداخل. يف احلياة الروحية



سوف يرسل لك اهللا ممثله الروحي الثقة حاملا . يف احلالتني. ومن اخلارج يف صورة املريب الروحي. َپَرماْتماصورة 
مثل شخص ذاهب، أو شاب ذاهب إىل  ...  من الداخل ومن اخلارجكواذا قبلت مساعدته وساعد. تكون خملصاً

: لذلك، علينا قبوهلما. تكون فرصته جيدة جداًمث . املدرسة، وحيصل على التدريب يف املدرسة والبيت، من اجلانبني
كيف ستعلم أنك تفعلها على الوجه الصحيح أو . أنت تفعل بعض االشياء يف خدمة الرب. من الداخل ومن اخلارج

، فانه ليس "ليس جيداً"اذا قال، . ، فيكون حسناً"حسناً"اذا قال، . غري الصحيح؟ سوف تعلم هذا من املريب الروحي
اذا رضي املسؤول عن عملك فذاك يعين انك ارضيت احلكومة أو صاحب الشركة الذي .  هذا الوجهعلى. جيداً

لذلك، جاء أنك اذا ارضيت مريب الروحي فذلك يعين . ْپَرساُدو-َچڤَْت ْبَهْدْپَرساداياْسيا . ليس لك صلة مباشرة معه
ذا مل ترض مربيك الروحي فيجب أن تعلم انك، ماذا وا. پي‘َچتيه كوُتو ْپَرساداْد َنـ ياْسيا و . كِْرْشَنأنك ارضيت 

-ڤَْمْس َتْسيا ياَشْس ْتريايانْ ْستوْدْهۤيلذلك، . پي‘َچتيه كوُتو َنـ . يدعى، ال يوجد يقني حول مكانك، ماذا تفعل
ج السلسلة ذاك هو هن. لذلك، املريب الروحي ضروري وتوجيهه ضروري. َشَرناَرڤيْنَدْم-ْشرّيه چوروَسْنْدهياْم ڤَْنِدى 

جتد يف ". أنا مريدك"ملاذا سلم نفسه، . كِْرْشَنكان صديق .  يسلمأْرجونَ، ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء يف . املريدية
 بصفة كِْرْشَنمع ذلك، قبل . كان صديق شخصي، يتحدث، جيلس، يأكل معه.  أنه مل توجد ضرورةْبهَچڤَْد چۤيتا
انا مريدك . "َهْم‘شيْشياس ِتى انه مذكور على االخص، . م للفهمجيد نظا. لذلك، تلك هي الطريقة. مريب روحي

 ما مل. ْبهَچڤَْد چۤيتامث يبدأ بتعليم ". تلطفت بتعليمي). "٧\٢. چ.ب (َپنَّْمْپَرَهْم شاْدهي ماْم ‘شيْشياْس ِتى ". اآلن
حنن نلقن يف الدرس . هو النهجذاك . ذاك التعليم عقيم  ...ليس التعليم.  أو مريد، ممنوع، تعليمشيْشيايصبح الفرد 

. ميكن لعامة الناس أن تأيت. تعليم العامةبوإال، ال شغل يل . لوجود عدد قليل من املريدين الذين نذروا اخذ العلم مين
مثل . لكن الشاغل احلقيقي هو تعليم املريد. للعامة، ثانوي. لكن ذاك ثانوي. لكن العناية الفعلية هي تعليم مريدي

لكن مثة عدد كبري من . ْسواميُچو َڤشوَك ِد مريد َمهاَرَج كْشيْترۤيَپ كانت مقصودة لـ هاَچڤََتْمْبْشرۤيَمْد 
  .نعم. مسعوا أيضاً. احلاضرين
  حسناً، كيف ميكن أن نبدأ خبدمتك حىت ترضى؟: َجْرَجموين
  هل تعتقد انين غري راضي؟) ضحك. (ذاك سوف اخربك به الحقاً) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم:موينَجْرَج

  كيف ميكنك القول أنين لست راضياً؟ كيف ميكنك العلم به ألنين لست راضياً؟.  جيب أن تعلمه:ْپَرْبهوپاَد
  .حسناً، سببنا لك قدراً كبرياً من القلق وغريه: َجْرَجموين
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . حنن نسبب لك قدراً كبرياً من القلق بداعي عيوبنا:َجْرَجموين
 ملاذا ختليت عن كل مهوم أوالدي وبنايت الذين ولدوا من صليب وملاذا آخذ وأنقل.  لذلك، أنا راضي عنك:هوپاَدْپَرْب
  ).هناية (...

  ١٩٧٢ ايار ٢٧مختارات محادثة في لوس انجيلس 

  .أنا اصبها. مل أتفقد: فتاة
   ... هل تفقدت بعد ان اعطيتها؟ هذا ليس:ْپَرْبهوپاَد



  ؟ ...يعكيف ميكنين توز: فتاة
   كيف ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعلم:فتاة
   نعم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا غلطيت ألنين مل أكن أعي مبا كنت افعل:فتاة
  . انه عييب لكن وضعك شيئاً مكان شيء آخر كان غلطة كبرية:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا استطيع فعله؟:فتاة
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

   ماذا استطيع أن افعله اآلن؟:فتاة
   كيف فعله؟ ما هو ذاك الشيء الذي وضعته؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ملح: فتاة
   ملح؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، طعمه مثل:فتاة
  أنه كان ملح؟...  هل تعلمني أنه.  مثل ماذا:ْپَرْبهوپاَد

  . حسناً، مل أعلم:فتاة
عدد كبري من االشخاص . وضعن كتلك الطريقة بدال من امللح مي.  لذلك، جيب أن يكون أحد مسؤوال:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية. (كِْرْشَن َهِرى. حسناً. يطبخون

  ١٩٦٩ نيسان ١١ نيويورك - حديث في الغرفة

   ماذا؟كيف حتب هذه احلركة؟. تعال هنا إىل االمام. ، يسرين مشاهدتكْريتمۤو السيد :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري مسموع (:موريتالسيد 
  ال معني؟هل من سؤ) يضحك. ( شكراً:ْپَرْبهوپاَد
ال نعلم ما . يوجد قدم على صدره.  ڤيْشنوْشرّي، صورة َچدوراين على الصورة اليت اعطيتها اليوم إىل :روكْميّين

  .مثة اثر قدم صغري  ...هذا؟
. َهىْنطْايكوڤ باليت يعرف هبا أنه شخصية اهللا العظيم يف  ڤيْشنو هناك بعض العالمات اخلاصة على صدر:ْپَرْبهوپاَد
 لن، لن يعرفه احد ما اذا شخصية،مثل الرئيس جونسون يأيت إىل هنا بصفة .  ڤيْشنويع االحياء هناك تشبهوإال، مج

أليس كذلك؟ مجيع موظفي احلكومة، كبار املوظفني، حيملون شارات . كان الرئيس دون اظهار عالمته اخلاصة
ال .  ڤيْشنوصورهتم تشبه صورة. ڤَرۤوَپْس حيملون َهىْنطْايكوڤاألمر عينه، أهايل . على حد علمي. حتت املعطف

  مثلَپْدَم- َچدا- َشكَْر-َشْنكَْهى لديهم اربعة أذرع حيملون تكان. أجاميلَخذ أل َتْسدۤو  ڤيْشنوعندما جاء. فرق
بتلك العالمة اخلاصة، بعض . مل يكن يوجد اختالف يف املالمح.  واهلراوة واحملارةص، زهرة اللوتس وهذا القرڤيْشنو
لذلك، ميكن للجميع التعرف . چو موينْبْهِر، اقصد العقب، عالمة قدم چوْبْهِر وهناك رخلاص على الصدالشعر ا
مجيعهم .  من املالمح واحلليَهىْنطْايكوڤ وتيمه يف  ڤيْشنووإال ال يوجد تباين بني.  من شاراته اخلاصة ڤيْشنوعلى



. ْبَهكَْت  ڤيْشنو و ڤيْشنولذلك، ال يوجد تباين عملي بني. زه بالعنيعادلو.  سالُوكْيا ساْرْشطيْسڤَرۤوَپ. بأربعة أذرع
 يف واجلميع بأربعة أيد لُوَك كِْرْشَنيف اجلميع بيدين اثنتني   ...وإال ال.  وحده أمسركِْرْشَن.  أيضاًلُوَك كِْرْشَنيف 
؟ ماذا موْريتالسيد ) ضحك ( اربعة ايدي أم يدين اثنتني؟هل تريد.  بأيد أربعَهىْنطْايكوڤمجيع أهل . َهىْنطْايكوڤ

  تريد؟ اربعة أيدي؟
  .كِْرْشَن يدان أكثر من :السيد موريت

َ ْنذْبَرْهمايف .  أيضاً ڤيْشنوو.  اربعة ايدي دون سواه يف هذا الكونْبَرْهما ميلك يف هذا الكون وحده.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
حبر الزيت وحبر السمن املصفى وحبر . حبار كثريةتوجد . هذا، يوجد كوكب فيه حبر احلليب مثل حبر املياه املاحلة

حضارتك تعتمد، حضارة   ...يف االرض حتصلني على بعض. حبر الزيت معروف على هذا الكوكب. احلليب
سوف ينتهي . املخزون من امداد اهللا. انتم حتصلون على الزيت وحترقوه ببذخ. سياراتك تعتمد على حبر الزيت ذاك

الذي ذا من ". ميكننا احلياة دون اهللا"حيسبون . لذلك، هؤالء االغبياء ال يعلمون. د اهللاتقدمك املادي دون أن مي
  ).ضحك(خلق حبر الزيت داخل االرض؟ هل هذا ممكن لإلنسان؟ 

  هل هذا صحيح؟. َهىْنطْايكوڤ هي الثوب يف رّيْبَرْهَمشا اليت يرتديها ْدُهويتّ، ْدُهويتّ قال احد أن :َتَهْمَسدۤو
. هو عاري البدن أيضاً.  ال يلبس ثوباًكِْرْشَنأو .  ڤيْشنوهنا. ال يلبس بنطال ومعطف.  ڤيْشنو انظر:پاَدْپَرْبهو
يلف .  للرجال كافيةْدُهويتّيف اهلند أيضاً، ما زال غطاء البدن للنساء فقط يف اهلند لكن .  وحدها حمجبةراينّراْدها

  ما هذا؟). ُچوَتلَْن(البعض ثوباً داخلياً 
  ؟كيّشوَر-َنْنَد؟ ماذا يعين اسم ْسوامي: كيُشوَر- َنْنَد

  . تعين صيبكيُشوَر، كيُشوَر-َنْنَد :ْپَرْبهوپاَد
   صيب؟:كيُشوَر- َنْنَد

  .َمهاَرَج الصيب العلي البن َنْنَد :ْپَرْبهوپاَد
  !اوه: أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هي  ڤيْشنو مجيع الرموز يف يد ڤيْشنوالشارات يف يدمجيع . كيف زهرة اللوتس سالح؟ مجيعها أسلحة: َمْدهوسوَدنَ
  كيف زهرة اللوتس سالح؟. أسلحة
لذلك، كما جاء .  ينظر على وجهني ألنه الرب ڤيْشنو.وذاك القرص واهلراوة للعقاب.  زهرة اللوتس بركة:ْپَرْبهوپاَد

الدولة مقصودة لعقاب اجملرمني . مثل الدولة. تاْمڤيناشايا َشـ دوْشكِْرناْم ساْدهۤوَپريْترانايا ): ٨\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتايف 
لذلك، احلفظ .  احلفيظ العظيمهألن. كل شيء.  ڤيْشنو هذه الفكرة؟ منتمن أين صدر. طنني الطائعنياومحاية املو

 توجد.  لعقاب العصاة، اجلن أو الذين يضطهدون التيمصهذه والقر) َچدا(لذلك، اهلراوة . يتطلب كل شيء
 َمهاَرَج.  بالقدر الكايفَشكَْر-  ڤيْشنو وعاقبهموين اساڤدوْر الذي اضطهده ۤيَشأْمَبر َمهاَرَجمثل .  لعقاهبمَشكَْر- ڤيْشنو
 ورب عائلة، ْتريياكَْشألنه كان .  ملكاً كبرياً لكنه كان من كبار التيم أيضاًۤيَشأْمَبر َمهاَرَج كان  ...موين اساڤدوْر

 .. .لذلك، مل يستطع التحمل أن ملك متزوج.  كبرييُّوچّي و ْبراْهَمَنكان  موين اساڤدوْر. موين اساڤدوْرحسده 
ألنه كان حسب املرتبة االجتماعية  ْبراْهَمَنالـلذلك، كان اقل من . تعامل بالسياسة واالقتصادالاملفروض بامللك 

منزلة هي االستواء يف جبلة هنا، أرفع . ذاك هو موقع التيم. ْبراْهَمَنالـلكن التيم فوق . منشغال بالتقدم العلي
الصدق، ضبط احلواس، ضبط العقل والبساطة والعلم .  يف هذا العامل املاديْبراْهَمَنالـاألصالة أو اكتساب صفات 



يطور مجيع هذه الصفات تلقائياً  لكن التيم اً معروفْبراْهَمَنواالميان باهللا وهناك كثري من الصفات اليت جتعل االنسان 
كل من ميلك ). ١٧\١٨\٥. ب.ش (ڤَىت أكيْنَشناَچ ْبَهْبَهكْتْرياْسيت ياْسۤي. َشْنذالَ أم ْبراْهَمَنان كان بغض النظر ما 

كان قاتل احليوانات واعتاد .  عدة مراترويت قصة ذاك الصياد. إمياناً خالصاً باهللا، ميلك مجيع الصفات الطيبة
من لقنه؟ مل يلقنه احد . مل يكن على استعداد لقتل حىت منلةلكنه اصبح من التيم و. التمتع بقتل احليوانات نصف قتل

لذلك، اذا احرزت تقدماً يف اخلدمة التتيمية، تبقى على . ذاك جممل األمر. كِْرْشَن َهِرىلكه كان يقتصر على تسبيح 
ْم َپَرَمڤيْتَرْم َپ ْدَهَم َپَرْمَپَرم ْبَرْهَم ): ١٣\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف .  هو االصفىكِْرْشَن. اتصال دائم باألصفى

مثل رئيس اجلمهورية هو املواطن .  العظيمْبَرْهَمْن لكن ْبَرْهَمْنكل حي هو ). َپَرْم ْبَرْهَم(العظيم  ْبَرْهَمْنأنت . ْبهڤانْ
َرْم َپ لكن ْبَرْهَمْنلذلك، كل حي هو . مثل املواطن االول.  هو احلي العظيمكِْرْشَناالمر عينه، . االول يف الدولة

كل فرد   ... هوكِْرْشَن. هكِْرْشَنه َپَرَمه إْشڤََر): ١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَملذلك، يؤكد يف . كِْرْشَنذاك هو .  واحدْبَرْهم
  . ْرياسۤو، َشْنْدَر، ڤايو، رونَڤَ، إْنْدَر، ْبَرْهما، املوىل َڤشياملوىل . ، حاكم تقريباًإْشڤََر

جيهل الناس غرض . اهللا العظيم واحد. لكنهم ليسوا اهللا العظيم. ادلون اهللامجيعهم مالئكة يكادون يع. عدد كبري
  أوكِْرْشَنبالفعل ال يعبدوا سوى  ِڤَدْزالـاتباع . ذاك سخف".  كثريةاًيعبد اهلندوس أرباب:  احياناً ويقولواِڤَدْزالـ

 ْبهَچڤَْد چۤيتاوجاء يف . َرياهَپْشياْنيت سۤوَپَدْم َسدا ْم َپَرَمه  ڤيْشنوَتْد. َمْنْتَرْچ ِر. َپَدْمْم َپَرَمه  ڤيْشنوَتْد. ڤيْشنو
، ففلسفته كِْرْشَنمن ال يفهم . كِْرْشَن؟ فهم ِڤَدْزالـما هو غرض . ِڤدايْش َش َسْرڤايْر أَهْم ِاَڤ ِڤْدياْم): ١٥\١٥(

 هو ِڤديالـكمال العلم . ديِڤالـألنه مل حيرز كمال العلم . "ِڤدانيتأنا " مهما روج  سخيفَپَكهو .  تافهةِڤداْنَت
 ْچۤياناڤانْ. ْچۤياناڤانْ. بعد أعمار غزيرة. ناْم َجْنَمناَنْم أْنِتىَبهۤو): ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاذا مؤكد يف ه وكِْرْشَنفهم 
دعاة  أيضاً لكنها اصبحت كلمة معروفة أن ِڤدانيت، اهنم َڤڤايْشَن، ِڤدانيت  ...ِڤدانيتاهنم صنعوها، . ِڤداْنيتتعين 

 ْسڤَڤايْشَنلكن عامة الناس جتهل أن الـ. َشْنكَراشاْريا بسبب دعاية ِڤدانيتجعلوا موقعهم . ِڤدانيتالالشخصية هم 
رمبا كنت تعلم، يف   ...، يوجدْبهاْشيا-رامانانوَجيف   ...ِڤداْنَت.  هنا أيضاًِڤداْنيتسوف نبحث أمر . ِڤَدنيتخري 
لكن .  وحدهَشْنكَراشاْرياليس .  أيضاًْبهاْشيا-ِڤداْنَت كتب شاْرياَمْدْها. ْنَتِڤدا ْبهاْشيا-انوَجراميوجد . بلدك
 داْنَتِڤمثل يف . ِڤداْنَت هي التفسري الفعلي لـْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد . سوْتراناْم-ْبهاْشياْم ْبَرْهَم، يعلموا ڤَْسڤايْشَنالـ
 سۤوْتَر داْنَتِڤ؟ )ْبَرْهَمْن(التقصي هو ما هو احلق املطلق . اساْچۤيجيْهَم أْتهاُتو ْبَر؟ )ْبَرْهَمْن(، ما هو احلق املطلق سۤوْتَر
). ١\١\١. ب.ش ( ياَتهااِدى أْسيمَجْنلذلك، اجلواب هو .  مؤلفة من االسئلة واالجوبةسۤوْتَر داْنَتِڤ  ...جتيب

دولة على محاية املواطن حاولنا اآلن توضيح كيف تعمل ال. " الوجودفياضهو . "احلق املطلق هو فياض الوجود"
ماذا يدعى؟ دائرة القانون واالمن   ...من اين جاءت الفكرة؟ القانون و. ذاك هو عمل الدولة. الصاحل ومعاقبة اجملرم

  أو ما هو ذاك؟
  .األمن والنظام: أحد التيم
لق؟ كيف جاءت الفكرة؟ من اين جاءت الفكرة إىل اجملتمع االنساين دون أن تكون موجودة يف املط.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 تعين أول آدي تعين خلق وكلمة َجْنَم). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَته.  ڤيْشنولذلك، االمن والنظام هي
، من املصدر الذي جتري فيه هذه االشياء ياَته. لذلك، ثالثة اشياء.  تعين حفظ مث اهلالكْسْتهييت.  ْسْتهييتمثَجْنَم 
ا العامل خلق من ذاك املصدر وحيفظه ذاك املصدر ويهلك عندما يستقر يف تلك الطاقة، جممل ذاك يعين أن هذ. الثالثة
. لذلك، ذاك هو احلق املطلق.  عندما يهلك كل شيء، ميتص املقتدر الطاقة.ْبهَچڤَْد چۤيتا، ايت ماميكَْمَرلَياْم ۤيْپ. الطاقة

 ڤَراطْاه ْسْچۤيشو أْبهيياْد إَتَرَتْش َشـ أْرْتهمادى أْسيا ياَت أْنڤَۤيَجْن.  احلق املطلق ذاكْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد لذلك، توضح 



اآلن، اذا كان ينبوع الوجود فما هو ". احلق املطلق هو ينبوع الوجود" تقول أن سۤوْتَر داْنَتِڤ). ١\١\١. ب.ش(
 يشمل الظاهرة املباشرة لذلك، الفيض. العامل احلق املطلق هو الفياض). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَتهذاك 

ما هي الظواهر املباشرة وغري املباشرة؟ الظاهرة املباشرة هي امللكوت الروحي وأما الظاهرة غري . وغري املباشرة
مثل يف االجنيل جاء أيضاً أن . الظاهرة غري املباشرة تعين اها ظل امللكوت الروحي. املباشرة فهي هذا العامل املادي

لذلك، قال التخمني أن هؤالء التيم، . لذلك، لديك يدين اثنتني، ورأس واحد وساقني. ل اهللاالنسان خلق على خيا
ألن .  على خالف الواقعكِْرْشَنلذلك، خلقت اهللا بيدين اثنتني، . ألن لدي يدين اثنتني. خيتلقون اهللا على صورهتم

 تعين والدة أو خلق عند وقت َجْنَم. ْنَمَجلذلك، له . هذا البدن لن يبقى. حنن نعلم كل شيء، كل فرد. هذا تقليد
مثل اذا خلقت دمية، دمية من الطني، فتاة . لذلك، انه تقليد. هالك. مث يهلك. ويبقى مخسني أو مئة سنة. معني

، الواقعية لذلك... خلقت يف وقت ما . ة اجلميلة احلقيقيةناهنا ظل الفت. اهنا تقليد  ...لكنها سوف. مجيلة جداً
من هناك لكن دعاة الفكرة جاءت ). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَتهللك، يدعى . لعامل الروحيموجودة يف ا

حيسبون أن التباين موجود يف .  احلق املطلق دون تباين، الشخصي أو عدملالشخصية حيسبون لضآلة فطنتهم، أنا
. ْبهَچڤَْد چۤيتاعكاس، كما وصفت يف انه ان. العامل املادي فقط لكن التباين احلقيقي موجود يف امللكوت الروحي

هذا اخللق املادي، الظاهرة املادية   ...أْشڤَتَّْهى. ڤْياياْمْپراهوْر أأْشڤَتَّْهْم . شاكَْهْم-أْدَهَه. شاكَْهى-لَْم أْدَهَهَڤ مۤوْرْدْهأۤو
مقلوبة رأساً على ة مرات كيف ميكن أن تكون الشجرة دوهذا ما أوضحته ع. تقارن بشجرة بنيان أصلها يف االعلى

ذاك يعين . مثل تقف على ضفة النهر، سوف تكون الشجرة منعكسة على سطح املياه. ذاك يعين أهنا انعكاس. عقب
 احلساب ماۤياڤادّيفيلسوف ال يأخذ . حاملا نقول اهنا شجرة أصلها يف األعايل، ذاك يعين اهنا انعكاس. اهنا انعكاس

اذا كنت تعلم . ذاك حساب جغرايف.  درجة، جممل الدائرة٣٦٠هنم حيسبون ا.  درحة٣٨٠الرياضي بعني االعتيار، 
  .  درجة االخرى جمهولة عندك١٨٠ درجة فسوف جتد ١٨٠

. يحلذلك، احلياة الفعلية، التباين الفعلي، اجلمال الفعلي، العلم الفعلي، كل شيء يف الواقعية هناك يف امللكوت الرو
. ب.ش (اهْچۤياْد إَتَرَتْش َش أْرْتِهشو أْبهيَجْنمادى أْسيا ياَته أْنڤۤي :َچڤََتْبهالذلك، توضح . اهنا جمرد انعكاس

-ْبَرْهَمعلى هذا الوجه، توضيح .  تعين مستقلْسڤَراطْ. ڤَراطْْسو ) اهْچۤيأْبهي(احلق املطلق العظيم واعي ). ١\١\١
ياْسمْني . ْپريياْمڤاناْم ڤايْشَنياْد . ْپريياْمڤاناْم ڤايْشَن هي ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد لذلك، . ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  يعطى يف سۤوْتَر
انه ليس أمراً . َهْمَسَپَرَم، ارفع الكملة ْسَهْمَسَپَرَم يفهمه ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد علم . اياِتىْچۤياَنْن ْچۤيَپَرْم ْم ِاكَْم َهْمَسَپَرَم

 .اعتيادياً
شياء هنا انعكاس الكمال يف امللكوت الروحي فال ينبغي لنا أن نبغضه ، اذا كانت مجيع االْسواميجي: أحد التيم

  ونشعر باخليبة واليأس والتحيز ألنه يظهر يف امللكوت الروحي؟
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟: أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ليس سيئاً؟  ... اذن، أليس ذاك:أحد التيم
 يف تلك اخليبة شايَتْنيااملوىل يظهر مثل . ذاك هو اجلمال). ضحك. (من خيبة االملختلو  لكن تلك اخليبة :ْپَرْبهوپاَد
. لكن تلك اخليبة هي أرفع كمال احلب. كان يقفز يف البحر من اخليبة". ، ال أقوى على رؤيتككِْرْشَن. "الروحية

ة، لكنها ليست هذه مثة خيب. نعم. نعم. أشكرك. أنت شاب بالغ الفطنة. لكن دون شوب. كل شيء هناك. نعم



كل شيء . كل شيء موجود لكن دون شوب. كِْرْشَنتلك اخليبة، اقصد، تغين شوق الفرد إىل حب . نعم. اخليبة
.  يرفع شارة العنف ڤيْشنولكن. َچْتَج-َهىْنطْايكوڤ؟ بالطبع، ال يوجد عنف يف  ڤيْشنوانظر اآلن،. نعم. موجود

- ْنِرسيْمَهىك، عندما يشاء أن يكون عنيفاً، يأيت إىل هناك يف صورة وإال ما هو معىن هذا القرص واهلراوة؟ لذل
ألن التيم هناك متوافقني مع . پوياكَشيهَرينذاك هو . ويرسل بعض تيمه من اجل لعب العنف) ضحك. (ْريتمۤو

حد لذلك، يوكل أ. وجود هذا االختالف، امللحدموجود بلكن العنف .  حبيث ال يوجد اختالف ڤيْشنو وكِْرْشَن
اذا مل تكن هناك نزعة "لتعليم هؤالء الناس أنه .  لقتلهكِْرْشَنالتيم أحياناً يف هذا العامل حىت يلعب دور ملحد ويأيت 

لذلك، .  متعةتلكلكن . االب يقاتل طفله ظاهرياً، ويصبح منهزماً. مثل يوجد قتال ظاهري أحياناً  ...العنف
لذلك، سؤالك . لذلك، مثة هبجة يف القتال أيضاً احياناً. الرب هبيج). ١٢\١\١ َرسۤوْت داْنَتِڤ (اساْتْبْهۤي‘آَنْنَدَميُّو 

. وإال اذا مل يكن موجوداً، فال ميكنهم اظهاره هنا ألنه انعكاس. كل شيء موجود. أن كل شيء هنا، تلك حقيقة
، يدعى كِْرْشَن و راْدهاب بني  مثل احل.َڤڤايْشَن ياچاوذۤي، َڤڤايْشَنـبالطبع، هذا االكتشاف على يد ال  ...مثل يف
لذلك، . كانا اطفال. ، منذ الطفولةكِْرْشَنلكن .  تبدو زوجة رجل آخرراينّراْدهالكن . نياهنما ليسا زوج. َپَركييا

ذاك هو جممل .  والوقوف على هذا النحوكِْرْشَناعتادت اجمليء إىل . كِْرْشَننسيان تقدر على  راينّراْدهامل تكن 
مثل هنا الشاب والشابة . لكن ال توجد شوائب. ، كانا شاب وشابةكيُشورّي-كيُشوَر. يلعبوكان . األمر

لذلك، تلك الصداقة بني الشاب . قلق الذي يربط عبوديتهما املاديةال. خيتلطان وتوجد كثري من االشياء البغيضة
يقات لكن دون حبوب منع  الصدُچوپۤيْزالـ عدد كبري من كِْرْشَنكان لـ. والشابة موجودة لكن دون شوائب

. األمر عينه، االنعكاس. وهناك، تلك هي األرفع. هنا، احلب املزعوم هو شهوة. ذاك هو اجلمال) ضحك. (احلمل
 َپَركييااألمر عينه، يف امللكوت الروحي أرفع درجات احلب هي . مثل يف الشجرة األصلية اجلزء العلى يف االسفل

لذلك، . انه صفي. لكن ال يوجد شوائب. ذاك موجود. بالصداقة. ة الزوجية تعين حب ليس باحلياَپَركييا  ...
  . انعكاس يعين أرفع درجة تصبح أدناها

ال يسمح به اجملتمع وال تسمح به . ، خيانة، حب الفرد زوجة سواه أو زوج سواها، هو أبغض أمرْپَركيياهنا، 
أو اذا تزوجت الفتاة فاهنا تود . ود أن حيب زوجة آخرحىت اذا كان الفرد متزوجاً، ي. لكن النزعة موجودة. الدولة

لذلك، كل شيء موجود لكن هنا، ذاك . ذاك هو اجلمال. لكن دون شوائب. ملاذا؟ ذاك موجوداً. حب زوج آخر
فهمت؟ لكن جيب أن تعلم كل شيء، ال ميكن أن يكون . توجد عواقب كثرية. لذلك، يساء فهمه. األمر منعكس
لذلك، جيب عدم فهم هذه االمور يف . هذا العامل هو ظاهرة نسبية. وده يف احلق املطلق هناك دون وجظاهرة نسبية

): ١\١\١. ب.ش (سۤوْتَر داْنَتِڤلكن جيب العلم، كما تقول . البداية لكن عندما تطرأ االسئلة نبحث أمراً
هذا .  ال نقوى على تصنيع شيء.ذاك هو ينبوع الوجود. يفيض الوجود من احلق املطلق ذاك. َجْنمادى أْسيا ياَته

جتد كل شيء بالتفصيل يف وجهك . مثل الصورة ... ويف الظل. ك هي الواقعيةتللكن هذا هو الظل و. غري ممكن
أو   ...لذلك، سوف جتد كل شيء بالتفصيل، كل. ذاك جممل األمر. اجلميل يف الصورة لكن تلك ليست الواقعية

حيسب . بالدراسة النقدية هلذا العامل املادي. لفعلية، انعكاس امللكوت الروحيميكنك فهم الصورة الفعلية، الفكرة ا
 يف لذلك، ال بد أن هذه االشياء مجيعاً غائبة، فراغ. دعاة الالشخصية أن يف التباين املادي شوائب بغيضة كثرية

ألن احلب . الروحيال ميكنهم الفهم أن احلب موجود يف امللكوت . ذاك هو احلساب املادي. امللكوت الروحي
لذلك، ال ميكنهم تصور وجود احلب يف امللكوت . املزعوم أو الشهوة يف هذا العامل حمبطة وتعقبها مصائب كثرية

فكرهتم من وجه مصيبة، أن هذه االمور السخيفة ميكن وجودها يف العامل الروحي؟ لذلك، حيسبون . الروحي أيضاً



. ال ميكنهم الفهم أن تلك الصورة هي انعكاس الشخص الفعلي. ل فطنةذاك أق. الشخصي. كال، التباين. انه فراغ
ال . الفرد عينه يضحك ويسري ويرتدي الثياب وكل شيء لكن كل هذا باطل. فيلم. كل شيء موجود بالتفصيل

جيب أن يكون الفهم احلقيقي اذا كان الشخص .  اهنم أقل فطنةڤَْسڤايْشَنلذلك، يقول الـ. ميكنهم فهم ذاك
): ماۤياڤادّي(يقي كل هذه املالمح غري حاضرة، كيف ميكنهم االنعكاس يف الصورة؟ يقول دعاة الالشخصية احلق

 تعين انه انعكاس ميْتْهۤيامث . ميْتْهۤياهو احلقيقة الفعلية وهذا العامل هو ) ْبَرْهَمْن(احلق املطلق . ميْتْهۤياَچْن ْبَرْهَم َسْتيْم َج
.  تعين زائلميْتْهۤيا أن ْسڤَڤايْشَنلذلك، يقول الفالسفة الـ. للظل وجود أيضاً. س له وجودال يعين لي ميْتْهۤيا. أو ظل

 فسوف اقتلك مث ملاذا اعاقب؟ ميْتْهۤياواذا قلت أنه . ذاك هو الفهم احلقيقي. هذا زائل. اآلن، لديك هذا البدن
كيف ميكن . ميْتْهۤياليس . انه زائل. ميْتْهۤيانه ليس ا. اذن، ما هو عيبهم؟ كال. انه خيايل. ميْتْهۤياانه "استطيع الفهم، 

تعين غري  ميْتْهۤيا. ميْتْهۤيا وإال تصبح الواقعية ميْتْهۤيالذلك، ال ميكن أن يكون . ؟ ألنه انعكاس الواقعيةميْتْهۤياأن يكون 
، سۤوْتَر داْنَتِڤظل، لكن الواقعية يف امللكوت الروحي وذاك مدلول يف . التوضيح الفعلي هو انه ظل. حقيقي

  .ذاك هو احلق املطلق. ينبوع كل فيض). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَته
   تضربنا؟ماۤياهل كانت . ، حتطمت نافذتنا الليلة السابقةْسواميجي: أْدڤايَت
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ماۤياهل ذاك ضرب . حتطمت نافذيت الليلة السابقة: ادڤايَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   االطفال حطموا النافذة؟:ڤايَتاد
 ماۤيا. نافذة؟ هو دون نافذة، داخل النافذةب ماۤياملاذا تأخذ نافذة فقط؟ ملاذا تعبأ .  تضرب دوماًماۤيا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 اماۤيذاك اجلزء فقط ليس جزء من . ماۤياجممل الكون هو . ميْتْهۤياَچْن َج. ماۤياجممل العامل هو . حمدودة إىل حد ما
  .كِْرْشَن َهِرىحيث جيري تسبيح 

  .كِْرْشَن َهِرى. هريبولْ: التيم
  .نعم. نعم) يضحك( .كِْرْشَن َهِرى حاملا يوجد بعض التراخي يف ماۤيا تضرب :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْسواميجي: ُجوڤيْنَد داسّي
  .انت شديد العناية بصدد الوقت. أنت تسأل عند اللحظة األخرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .مل اعلم.  أوه:ڤيْنَد داسّيُجو
  . كال، انت تسألين:ْپَرْبهوپاَد

  .كال، لن اسأل: ُجوڤيْنَد داسّي
  .نعم. نعم.  كال، كال، كال، انت سألت:ْپَرْبهوپاَد

   بصفة راعي صيب حينما خيرج يف الصباح مع البقارين الصبيان؟كِْرْشَنهل ميكنك وصف تسليات : ُجوڤيْنَد داسّي
هل لديك أية جتربة؟ لكن .  ليس لديك جتربة هنا يف بلدك ...هل شاهدت كيف  ...ألن  ...ميكن. عم ن:ْپَرْبهوپاَد

تسرح البقر يف . يف اهلند، نشهد كيف يأخذ البقار الصيب بعض الطعام من امه يف الصباح ويتوجه إىل احلقل مع البقر
سوف جتد يف . ما زال يلعب بتلك الناي.  ألنه بقارْشَنكِْرالناي، ناي . اهنا تتمتع وهذا البقار يغين أحياناً. املراعي
يوجد عدد كبري من البقارين، . اهنم يلعبون. اهنا تقوم بعملها وماذا سيفعل هذا الصيب  ...ألن البقر تسرح. اهلند

 خالنه ذهب مجيع.  يفعل هذا أيضاًكِْرْشَنلذلك، كان . يعزفون على الناي تارة ويلهون تارة ويأكلون تارة. يلعبون



،  معهلذلك، اعتاد محل اطعمة جيدة جداً. كان والده يف غاية الثراء.  ابن ثري كبري بالطبعكِْرْشَنكان . معه
لذلك، كانوا ). يضحك(.  جافةْسپاتۤيْس، َشپاتۤيَشواآلخرون خالنه الفقراء كانوا حيملون . كيشاورّي، ْچدوولَ

 كان يسعى لقتل كَْمَس تقوم بعض املتاعب يف الغابة ألن وكانت". طعامك، طعامي، طعامه"يتمتعون ، يقسمون 
كان . يقتلهم كِْرْشَن وكان ْچهاسوَرأ، َبكاسوَر حيضرون، أسوَرلذلك، كان بعض . كان يرسل معاونيه. كِْرْشَن

). ضحك!" (كِْرْشَنوالديت احلبيبة، حدث هذا وذاك وقتله . "الصبيان يعودون ويقصون كل ما جرى ألمهاهتم
، كِْرْشَناالم تتكلم عن . ذاك كل شيء.  متعتهمكِْرْشَنلذلك، كان ) ضحك! ( رائعكِْرْشَننعم، "قول االم سوف ت

عندما ". كِْرْشَن. "حينما تقوم بعض املتاعب. كِْرْشَن. كِْرْشَنلذلك، ال يعرفوا ما سوى . كِْرْشَنالصيب يتكلم عن 
ليس من خالل . ليس من خالل الفلسفة. كِْرْشَن عقوهلم غارقة يف .ڤِْرْنداڤََنذاك هو مجال " كِْرْشَن. "ينشب حريق

. ذاك هو اجلمال. كِْرْشَنبطريقة ما ".  فىت قريتنا، نسيبنا وصديقنا وحبيبنا وسيدناكِْرْشَن. "الفهم بل احلب الطبيعي
  .  يصف لعب الصبيانْسواميُچو َڤشوَك ِدلذلك، 

  ياتْسوكْهانوْبهۤو-إتَّْهْم َستاْم ْبَرْهَم
  دايڤَِتَن-َپَرَچتاناْم داْسياْم 
  داْرِكَن-نََرشْريتاناْم ماۤيا

  پنْجاها-پونْيا-ساكَْم ڤيَجْهروه كِْرتَ

  )١١\١٢\١٠. ب.ش(
، وقد احرزوا منزلتهم، بعد، اقصد، مراكمة والدات كثرية من العمل كِْرْشَنأوه، هؤالء الصبيان يلعبون مع 

رجل جيمع دوالر، دوالر، دوالر، دوالر وذات مرة جيمع املال، ماليني من مثل . پْنجاهاپوْنيا -كِْرَت". الصاحل
، قد راكموا كِْرْشَن أن هؤالء الصبيان الذين يلعبون مع ْسواميُچو َڤشوَك ِداالمر عينه، يصف . الدوالرات

  ...ْتياسوكْهانوْبهۤو- ْهَمإتَّْهْم ْبَربون، علألن مع من يلعبون؟ اهنم ي. الداتاعماهلم الصاحلة ملاليني ومليارات من الو
َپَر َچتاناْم داْسياْم و . كِْرْشَن هنا، ْبَرْهَمَنْنَدلذلك، ). ْبراْهَمَنْنَد (سوكَْهى-ْبَرْهَمكبار الفالسفة الذين بعد حتقيق . َستاْم
.  عندهميب اعتيادي، هو صماۤيا احملحبون بـ.داَرِكَن-ْسريَتَنْم َنَرماۤياو . وعند التيم، هو الرب العظيم. دايڤَِتَن

لذلك، ال . وإال مل يكن ممكناً. راكموا اعمال صاحلة ملاليني وماليني من الوالدات. وهؤالء الصبيان يلعبون معه
كانوا يلعبون، .  كبري وجيد وذاك ال يعقلكِْرْشَنلكن حناهنم على . اهنم ال يعلمون.  هو اهللاكِْرْشَنيعلمون أن 

نعم، تعال على . " يقبلكِْرْشَنلذلك، . نعم، ألنه هزم.  خالنه على كتفيهِرْشَنكْجيب أن حيمل .  يهزمكِْرْشَن
 أنه من يسعى إىل فهم والفهم، كما اهنم مثل اولئك الصبيان الذين راكموا ه هذاللۤي-كِْرْشَنلذلك، ". كتفي

، ماۤيا من هم يف قبضة .َر داَرِكَنْشريتاناْم َنماۤياو . نعم. اهنا ليست أمر اعتيادي. الصاحلات لعدد غزير من الوالدات
 إىل احلقل مع البقر؟؟ كِْرْشَن بذهاب كِْرْشَنتيم يتمتع ما هذا؟ ما هذا؟ " هذه، كِْرْشَنسوف حيسبون ان تسليات 

ألن االنسان االعتيادي . نعم" ، كيف اهللا ذاك اصبح بقار؟ْسواميجي"سألين، .  ذاكَرَنُشوَرمثل احد تالميذنا، . نعم
وتلك الشخصية الكبرية، كيف اصبح بقار يلعب مع .  اهللا كبري، كبري، كبري إىل درجة ال ميكنهم التصورحيسب أن

. نعم) ضحك". (سواء هو موالي أم ال"لذلك، جاء للتيقن .  اصيب باحلريةْبَرْهماكما أن . البقارين الصبيان؟ نعم
، احتاروا أيضاً بصدد ْبَرْهماحىت الشخصيات الكبرية مثل ، ْبهاَچڤََت لذلك، يقول .َرياهموْهياْنيت ياْتَر سۤو. احتار

اصبح . "كما كان مندهشاً.  ويعمل بدور بقارڤِْرْنداڤََن قد ظهر يف كِْرْشَن ايضاً ان ْبَرْهماهو، مسع . فهم الشخصية
عد ثواين، وجاء ب. اقصد، خطف مجيع البقارين الصبيان والبقر وكل شيء. لذلك، جاء لتفقد االمر". ريب بقاراً؟

، ماۤياقدرة بوعلى الرغم من، اقصد، البقارين الصبيان والبقر املخطوفني، .  يلعب على النحو عينهكِْرْشَنقال أن 



. ذاك يعين أنه ظهر ثانية مع الصبيان والبقر.  يلعبكِْرْشَنلكن . كانوا نائمني. ، ابقاهم يف كهف خفيْبَرْهمابنفوذ 
ا َپَتۤيرۤو-ڤيتاْبهيْس تاْبهْرييا ِاَڤ نيَجْپَرتيْبهاآَنْنَد سيْنَميا َرَس .  موجودْسَتَڤ-ْبَرْهَممث ". نعم، هو موالي. "مث اقتنع
 ْبَرْهماما سوف يفعل .  قادر على االمتداد إىل ألوف األضعافكِْرْشَنلذلك، ). ٣٧\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كَالْبهيه
. ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد تلك األمور يف سوف جتد . تنعاً أيضاً مقْبَرْهمالذلك، كان . كال، ذاك غري ممكن ...بسرقة 
ال توجد حاجة إىل   ...اللۤي-كِْرْشَنلذلك لفهم .  حمتار، فماذا يقال عن البشر أمثالناْبَرْهماحىت . ڤيُموَهَن-ْبَرْهَم
.  فهمتها أم مل تفهمهاواءاحلرارة موجودة اذا ملست النار، س.  مث ينتهي الشاغل كلهكِْرْشَناقتصر على حب . الفهم

ذاك جممل .  فحياتك كاملةكِْرْشَناذا اقتصرت على فهم . كِْرْشَن أم مل تفهم كِْرْشَناألمر عينه، ال يهم اذا فهمت 
  .األمر

  .كِْرْشَن َهِرى: أحد التيم
  .كِْرْشَن َهِرى.  ميكنك اخذ هذا:ْپَرْبهوپاَد

  ).يةهنا) (يقدمون السجدة. (كِْرْشَن َهِرى: التيم

  ١٩٦٩ نيسان ١٢محادثة في الغرفة في نيويورك 

  .اهنا العاصمة: َنْنَدْبَرْهما
  . تاهلاسى:َجْرَجموين
  . ميامي هي العاصمة:ْپَرْبهوپاَد
  .ميامي هي مدينة سياحية كبرية.  كال:َنْنَدْبَرْهما

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . جمملها سياح، جممل املكان:َجناْرَدنَ

  .ڤيُنودهو طالب وامسه . يأيت غالباً. ص هندي يف هيكل سان فرنسيسكو يوجد شخ:َجْرَجموين
  .ڤيُنود :ْپَرْبهوپاَد

يقول انه كان سعيداً "  جممل حيايتكِْرْشَن"ويطبخ يف املطبخ ويقول، . ْپَرساَدويساعدنا يف طبخ .  نعم:َجْرَجموين
  .بالعثور على هيكل هنا

  . جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
سلبت . كال"وأنا قلت، ". هل كنت متزوجاً؟:"وسأل. يل أنه تزوج وأن لديه طفل يف اهلند ذكر :َجْرَجموين
  ".انت حمظوظ"قال . عانقين) ضحك" (انت حمظوظ"قال، . وجاء وعانقين". زوجيت مين
. شوِشىچيّين َچَر ْبهاَچْرچيّين ديْن كَـ داكيّين َرْت كَـ ْبها، داَس تولَسّية بتوجد شاعر) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، النظام هو أن بعد بقاء الفتاة .  صاحلة يف غاية اجلمال وكان منجذباً إليهاداَس تولَسّي كانت زوجة .چيّينْبها
سمح هلن باالقامة يلكن .  سنة١٢ أو تسع أو رألن الفتيات يف عمر فيت كن متزوجات يف سن عش  ...مع زوجها

يف بيت  أشهر ٦واالب  أشهر يف بيت ٦لك، النظام هو بعد لذ. ١٤ أو ١٣مع زوجهن بعد بلوغ سن املراهقة 
لكن يف  ...  على الدوامهلكن عندما تكون كبرية السن ميكنها أن تبقى مع. على هذا الوجه، ذهاب واياب. زوجال



 ٦ أشهر هنا، ٦لذلك، . لذلك، ال ميكنها حتمل فراق والدها وأمها. ألن بعد على كل حال، اهنا فتاة  ...البداية
  .لن يسمح. عمه يصل ألخذ ابنته، لن يسمح لهكان ، حاملا، داَس تولَسّي، لذلك...  أشهر
  .هو متعلق: َنْنَدْبَرْهما

على هذا النحو، عدة .  عاد ...اعتاد الوالد أن. لذلك، عاد". سوف تذهب. سوف تذهب الحقاً. " نعم:ْپَرْبهوپاَد
 داَس تولَسّي، وأخذ الوالد الفتاة يف الصباح وذهب هايت والدب إىل بمث متت املوافقة أن الفتاة سوف تذه. مرات

انت امحق رذيل أنا جئت هذا الصباح وأنت هنا يف املساء؟ أنت "وخبته زوجته، ) يضحك. (إىل هناك يف املساء
هجر  ...ذاك صعقه بشدة ورحل فوراً عن املكان وذهب . مثل حديث الزوج وزوجته". شديد التعلق باجللد؟

، تهشعر باالذى من كالم زوج. داَس تولَسّيتلك هي زوجة . راَموذاك كان عماد الكتابة عن . نعم. ائياًالبيت هن
غري (نطقت هذا " لذلك، ما الذي يدعوين إىل هذا التعلق الشديد؟. نعم، هي مصيبة. "فهم الحقاً مث  ...".احبها"

".  فستكون حياتك خمتلفةراَمديك تعلق شديد بـاذا كنت شديد التعلق هبذا اجللد والعظام، اذا كان ل). "واضح
-َشريَت- راَمكتابه، . داَس تولَسّي. راَملذلك، اصبح من كبار تيم ". راَمملاذا عدم التعلق بـ. "لذلك، محله جدياً

-َشريَت-راَمكتاب معروف جداً والعمل اهلام الوحيد باللغة اهلندية، . ذاك هو كتابه". راَمدوام ذكر . "ماَنَس
ْبهَچڤَْد  و ماَنَس- َشريَت-راَمعملياً مبجرد بيع تا ۤيچمن قرية إىل قرية، ازدهرت دار نشر . انه شعيب يف اهلند. َسماَن
 و ماَنَس-َشريَت-راَمماليني من الكتب طبعت وبيعت وتباع، . كتابان. ماَنَس-َشريَت- راَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا. چۤيتا

  .ساحرة؟ ساحرة. اثناء النهار، تدعى ساحرات. كيينديْن كَـ َدلذلك، كتب . ْبهَچڤَْد چۤيتا
  .ساحرة، نعم: َنْنَدْبَرْهما

  .اثناء الليل هي منرة. چيّينو َرْت كَـ ْبها. داكيّين :ْپَرْبهوپاَد
  هي ماذا؟: أحد التيم
  .منرة: َنْنَدْبَرْهما

  ساحرة أو ساحرات؟. هي ساحرة يف النهار.  منرة:ْپَرْبهوپاَد
  . ساحرة:َنْنَدْبَرْهما

لكن العامل مصمم على حنو كل فرد يعيل منرة . لذلك، تلك هي طبيعة املرأة. وهي منرة يف الليل.  ساحرة:ْپَرْبهوپاَد
متص . اهنا منرة خطرة. متنص الدماء يف كل حلظة) هندي. (چيّينديْن كَـ داكيّين َرْت كَـ ْبه) يضحك قلبياً. (مثيلة

  ).يضحك. (أن كل منهم يعيل منرةإىل درجة ناس، العامل، أهل العامل جمانني ال) هندي(لكن . الدماء يف كل حلظة
  .يف املنزل: َنْنَدْبَرْهما

ويكتب يف . لذلك، مل يعدل مع املرأة يف مقاطع كثرية من قصائده. داَس تولَسّيتلك هي مالحظة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 چوناْر ْدُهولْ .إِهى َسْب َشَشْن ِكى أْدهيكارّيَنرّي  ْدَرۤوش اْرچون ْدُهولْ. َنرّي ْدَرۤوش چوناْر ْدُهولْقصيدة أخرى، 

ماذا  .. . تعينچوَنْرچوَنْر، . ْمِرَدْنَچ تعين طبلة، ْدُهولْ، ْدُهولْ.  َنرّي، إِهى َسْب َشَشْن ِكى أْدهيكارّيْدَرۤوشَپشو 
  معتوه أمي، ما هي كلمة واحدة؟. تدعى باالنكليزية؟ معتوه، معتوه

  . سعدان:َنْنَداْبَرْهم
  . تعين ال يفهم جيداًچوناْرلكن . السعدان مزعج أحياناً.  رمبا سعدان:ْپَرْبهوپاَد
  . بليد:َنْنَدْبَرْهما



 ،ْدَرۤوش، چوناْر، ْدُهولْ. ثالثة.  تعين بليد ومن العمالچوناْر تعين طبلة و ْدُهولْ، چوناْر ْدُهولْ.  بليد، بليد:ْپَرْبهوپاَد
  .ليف، مثل البقر والكالب، حيوان أوَپشو 

  .نعم: َنْنَدْبَرْهما
 من َنريصنف . انظر) يضحك. ( تعين امرأةَنري. َنرّي و  َپشوْدَرۤوش چوناْر ْدُهولْ.  أليف، مثل ذلك:ْپَرْبهوپاَد

 تعين مجيعهم َشَشْن ِكى أْدهيكارّي. إِهى َسْب َشَشْن ِكى أْدهيكارّي. َنرّي، َبشو ،ْدَرۤوش، چوناْر، ْدُهولْهذه الفئة، 
  وماذا عن الضيف؟. خاضعني للعقاب
  .الضيف؟ انه قادم: ُجوڤيْنَد داسّي

صوت  يكون ال عندماْدُهولْعقاب يعين، مثل ) يضحك. ( تعين جيب عقاهبمَشَشْن ِكى أْدهيكارّي لذلك، :ْپَرْبهوپاَد
كليب احلبيب، "، احليوان، اذا طلبت، َپشواألمر عينه، . ْچ، اذا ضربه على احلافة فانه ايقاع جيدَد-ْچليس صاخباً، َد

. االمر عينه، املرأة. هذه هي الطريقة! هوت" كال، كليب احلبيب،) "ضحك! (هوت". ارجو أن ال تذهب إىل هناك
،  يف القرى اهلنديةلذلك، ما زال حينما يقوم اخلالف بني الزوج والزوجة. اذا تساهلت معها فسوف تصبح متعبة

 ال حيفلون هملكن. هتمة اجراميةتعترب " هل فعلت هذا؟"يف اجملتمع املتحضر، ). يضحك. (نييضرهبا الزوج وتستك
  ).ْپَرساَدجيري توزيع  (ْشَهرّيْتكي ...يف اجملتمع غري املتحضر  باحملاكم أو طريقة احلياة املتحضرة

تلفة مرئية؟ النجوم أكوان ، استخلصت وجود اكوان خمِڤدية ان من مصادر َجناْرَدنَ، اخربين ْسواميجي: راياراَم
  خمتلفة؟ ما هذا؟

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   لذلك، كل جنم هو كون خمتلف؟:راياراَم
  .َجْرَجموين هذا يا پورّيهل توزع . نعم) يأكل. ( يبدأ، يبدأ:ْپَرْبهوپاَد

  ).يأكل اجلميع لوقت طويل. (رياكاعدوا بعض : َجْرَجموين
  . كل شيء ساخن:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: َنْنَداْبَرْهم

  ).يضحك(. ؟ كالكِْرْشَن قبل ذكر  مصنوع هناپورّي هل كان هناك :ْپَرْبهوپاَد
  .ال شي من هذا. كال: َجْرَجموين

ومنذها . موكوْنَد وقام احتفال بزواج كِْرْشَن، كنت ازور يومني يف ذكر كِْرْشَن عندما جئت إىل ذكر :َنْنَدْبَرْهما
  .علقت. زواج مجيل ووليمة مجيلة. علقت
  .دامت الوليمة يومني. تعمدوا يف الليلة اليت قبلها. عمادنا الذي يلي ذاك كان اليوم: راياراَم

  . ومل اترك منذ ذلك الوقتْپَرساَدجئت إىل سان فرنسيسكو احبث عن معلم روحي وحئت إىل : أحد التيم
  ).ضحك. (اعتقد أننا علقنا مجيعاً بذلك: َجْرَجموين
.  مدبرة بيت جيدةداسّي يْنَدُجواصبحت . شكراً) صمت(. َپجاياِتىهاناْم َهنْري أْسيُّودوْهكْ-َڤشاَد َسْرْپر :ْپَرْبهوپاَد

. ال مزيد. أنَّ ديلُو ْبهاي-ْپَرساْد-ْسَڤ٠اُموي كُوريباِرى جْيڤا َجيَبُجو دوۤي كِْرْشَن. ، تعالراياراَم) صمت. (نعم
  ).هناية(

ڤ



  ادثته مع الطالب في الغرفة يستمع إلى تسجيل مح:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ نيسان ٢٥پاَد في بوسطن ْپَرْبهوتسجيل يستمع إليه 

  . هل من اسئلة، ميكنكم السؤال:ْپَرْبهوپاَد
   ...ال اعلم. .. )انقطاع(  ...كِْرْشَنذكر   ...)غري مسموع(سؤايل، أن طفل ): ١(طالب 
لكن اذا كان قمر واحد يف . ذاك غري ممكن. كِْرْشَنتم بـ اخربتك أنين ال اتوقع أن كل إنسان سوف يت:ْپَرْبهوپاَد

اذا . ْس َتُمو َهْنيت َنـ َشـ تارا َسَهْسَرَشهَشْنْدَرِاكَْش . ال تتطلب كثري من النجوم. السماء فذاك يكفي لرفع الظلمة
، مجيعكم من لذلك.  على امت وجه فيمكنه نفع سائر البشر نفعاً مجاًكِْرْشَنفهم شخص واحد ما هي حركة ذكر 

لكن اطلبوا .  هذه بكل ما لديكم من منطق وحجةكِْرْشَناطلبوا فهم فلسفة ذكر . شباب وشابات يف غاية الفطنة
  .ذاك هو غرض احلياة. ال جتعلوها مهزلة. الفهم جبدية

 ، مث سوف تصبح سوف تغيب عن الوعي مث تستعيدكِْرْشَنذكر   ...)غري مسموع( ... عندما حتصل): ٢(طالب 
  ؟ِڤديهل ذاك .  سنوات٥وميتد ذلك طوال . العي مث تعود إىل الغياب عن الوعي

   ما هو ذاك؟ دون وعي؟ انت غائب عن الوعي أو انت جتيب؟:ْپَرْبهوپاَد
   ...قرأت وتدبرت أن): ٢(طالب 
  . لتصبح دون وعي:ْپَرْبهوپاَد
 )غري مسموع( يف عمل هذا،  ...)غري مسموع(ذاك اهللا، القوة اليت جتعل كل شيء ومزيد من هذا  ... ):٢(طالب 

  .جممل غرض اللعبة هو أن احد خيتفي عن ناظريك. وأنت تعلب لعبة االختفاء والبحث. يلعب لعب ...
  نعم؟. اهنا مكشوفة بالكلية.  ال توجد لعبة اختفاء وحبث هنا:ْپَرْبهوپاَد
  . منذ سنواتكِْرْشَن كان كل شخص من تيم ):٢(طالب 
  ؟ مىت؟ ... كل شخص كان:َدْپَرْبهوپا
  .عندما؟ يف البداية): ٣(طالب 
  ).ضحك. (اذا جلست ونظرت إىل عينيك عن كثب وأقرب واقرب واقرب): ٢(طالب 
   ما هي شكوكهم؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك( ميكنك الذهاب املسافة كلها، كلها، كلها وماذا جتد؟ ):٢(طالب 
  .شيءال اعثر على .  ميكنك أن جتد:ْپَرْبهوپاَد
  ... طلبت العامل املادي، الوعي الروحي هو احلصول): ٣(طالب 
. دون قيد أو شرط. حنن ندعو اجلميع". تعالوا وادفعوا وعيكم"ندعو اجلميع، . حنن نطلب ذلك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

يتعلم شيئاً عن ذاك الطفل . يف املعاجلة يشاركون. ذاك جممل األمر. اسعى إىل الرقص والتسبيح. وهي بالغة السهولة
  .دون قيد أو شرط. لذلك، اهنا مفتوحة للجميع. سوف يصبح طفل صاحل جداً. كِْرْشَنذكر 

  ).غري مسموع): (٤(طالب 
لذلك، ميكنك ان تدخل .  ألف جنس من االبدان٤٠٠ ماليني و٨ ذاك ما أوضحته، أن تبديل البدن، مثة :ْپَرْبهوپاَد

  . بعد املوتيف أي منها



  ذا حيدث؟وما): ٤(طالب 
  .مع البدناجملريات فيما تدخل البدن، تتوافق  ...  وكما حيدث:ْپَرْبهوپاَد
  إىل ما ال هناية وهل يتوقف؟ هل تستمر بتبديل االبدان إىل ما ال هناية أم مثة هناية؟هذا يستمر هل لكن ): ٤(طالب 
ل هذا البدن املادي بل تنقل إىل امللكوت ، فلن جترب على تبديكِْرْشَناذا تتيمت بـ.  ليس دون هناية:ْپَرْبهوپاَد
  .يوجد بدن أزيل. الروحي
  هل اجلميع هناك أم بعضهم فقط؟): ٤(طالب 
لكن اذا كنت معانداً للبقاء هنا بطريقة ما فكيف ميكن مساعدتك؟ . رجع إليهاملسلم به أن كل حي يمن  :ْپَرْبهوپاَد

اذن، كيف ميكن للحكومة . للذهاب إىل دائرة السجنلكن يعاند شخص . مثل اجلامعة مفتوحة لكل فرد) ضحك(
اهنا ". اختار البعض الذهاب إىل اجلامعة واختار البعض الذهاب إىل دائرة السجن"أن تساعد؟ احلكومة ال تقول، 

ذاك . ذاك اختيارك الفردي. واحد ذاهب إىل اجلامعة وآخر إىل دار السجن -مفتوحة للجميع لكن العقلية املشاركة
لذلك، ميكن . لذلك، لدى كل فرد خياراً حمدوداً.  مثل حيضر عدد كبري من الطالب إىل هنا دون غريهم.خيارك

  .ذاك خياره. لكنه سوف يبقى هنا إذا شاء. لكل فرد الذهاب إىل امللكوت الروحي اذا شاء
  ؟ ...ملذا متسح اجلبنة بالزبدة  ...)غري مسموع): (٥(طالب 
  . حنن نتفادى.كال.  ال اعلم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...هل ذاك جزء من الكل  ...)غري مسموع): (٥(طالب 
ماذا ميكن . لكنهم يقتلون" ال تقتل"ذاك يف االجنيل أيضاً، . ليس جزء فقط لكننا ال نشجع القتل.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا ميكن عمله؟. لكنهم يقتلون". ال تقتل"فعله؟ الوصايا العشرة موجودة يف االجنيل، 
  ... هل عثرت على ما تؤمن انه ذاتك؟ هل عثرت عليها بداخلك، أقصد، ليس طبيعياً أو عقلياً): ٦ (طالب

  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...ماذا): ٦(طالب 
  ).ضحك! ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هل لك أن ختربنا ماذا وجدت): ٦(طالب 
اهنا موضوع ضئيل أن تفهم . كتبنا هناك. ح الخباركأنا على استعداد الخبارك وهذا املركز مفتو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ):١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء يف . فوراً لكن ميكنين اخبارك حبادثة واحدة
  ميـْن يـاتْها ِدِهىـْس‘ِدهـيـنُو 

  كاوماَرمْٰ يـاوڤَـنَـمْٰ َجرا
  ْپـراْپـتيـْر - تَتْـها ِدهانْـتََر

   تَـتَْر نَـ موْهـيـاتيْزْدهـۤيـَر

هذا البدن الروح داخل "ذاك  -، سوف جيدوهْبهَچڤَْد چۤيتامن لديهم  – ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف الفصل الثاين من 
بالفعل، انه . األمر عينه عملياًهو النمو أو التغيري " الطفل ينمو"حنن نقول، . تلك حقيقة". والبدن متغري يف كل حلظة

هذا مستمر من الطفولة ومن . الروح، بدناً آخراًقبلت اصبح مقبوال، . يتغري ألن البدن السابق مل يعد موجوداً
ميكنين أن اتذكر بدن طفوليت، وبدن . مثل انا رجل عجوز. لشباب مث الشيخوخةالطفولة إىل الصبا ومن الصبا إىل ا

نين سوف أبقى لذلك، من الطبيعي أن اوجز أ. لكن ذهب ذاك البدن لكنين ما زلت موجوداً". صباي وبدن شبايب
بدان وما زلت فيما ابدل هذا العدد الكبري من اال. هذه خالصة منطقية. سوف اقبل بدناً آخراً. بعد ذهاب البدن



. لكنين ما زلت موجوداً. أنا كبري السن.  اآلنكربت.  صغرياًتكن. استطيع الفهم أنين استبدلت بدين. موجوداً
 ك األنا هيتل، .هذا أمر سهل الفهم. سوف اقبل بدناً آخراًفاألمر عينه، يستخلص عندما ال يعود البدن موجوداً 

بعض ذاك يتطلب .  عندما تدرك روحياً أيضاً وكل شيء روحيترى ذاتك، اهللاميكننا الفهم انك سوف  ...
عندما يتغري وعيك، .  هذا، لتغيري الوعيكِْرْشَن تلك املمارسة، ذكر طالبناوحنن نعلم . ذاك يتطلب املمارسة. الوقت

ف يصبح كل شيء سو. ڤَيتاَتْم ْبَهْچۤيڤَْم ِاَتْم ڤياِتى َسْرچۤيياْسمْني ڤي. سوف ترى ذاتك، سوف ترى اهللا، كل شيء
  .نعم. ذاك غري ممكنقبل ذلك، لكن اذا اردت العلم .  عندما تكون على هذا الصعيد الروحيمعلوماً لديك

  هل تستخدم بدنك عندما تتكلم؟): ٧(طالب 
  ملاذا؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري مسموع ( ...انين الروح اليت تدخل البدن  ...)غري مسموع( قلت  انكاخربين): ٧(طالب 
 االمر عينه، هل  اذا انتقلت إىل شقة أخرى؟هل تعين أنين سوف اتوقف عن الكالم. انا ابدل بدين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

بتسبيح اآلن لنبدأ . حسناً) ضحك. (؟ ذاك صحيح اذا بدلت شقة البدن هذهيعين انين سوف اتوقف عن الكالم
  .)املسجلة تتوقف -التسجيل ينتهي هنا(. كِْرْشَن َهِرى

  يوجد تسبيح مسجل؟.  هل يوجد تسبيح؟ حسًن:َرْبهوپاَدْپ
  . كال:أحد التيم
  ).هناية. ( انظر:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ نيسان ٢٧محادثة في الغرفة في بوسطن 

كنت هناك منذ بضعة "عندما اقول، .  لذلك، حنن نأخذ احداث املاضي واحلاضر واملستقبل هلذه اخلليقة:ْپَرْبهوپاَد
هل تفهم ما أقول؟ هل تفهم ما . ال متضي بضعة سنوات يف خلقك السابق.  ضمن هذه اخلليقةذاك يعين". سنوات
  أقول؟

  .نعم: امرأة من التيم
  ؟َسْتْسڤَرۤوَپ هل تشعر خبري؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  مل تذهب إىل املطار؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ... القيت حماضرة كانت ملغية يف.  كال:َسْتْسڤَرۤوَپ
   حماضرة؟:ْپَرْبهوپاَد

و وذهبت أنا ل كان املفروض أن تلقي اخلطبة اليوم لكننا الغيناها ألنك القيت اخلطبة الليلة السابقة يف بف:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .كبدال من
 طاليبأريد مجيع ) يضحك. (سوف اتقاعد. القاء اخلطباآلن جيب عليك .  هل خطبت هناك؟ ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
عندما نتكلم عن املاضي واحلاضر . تعال واجلس.  أنت واقف.، اجلسپوروُشتََّم. ونوا على استعداد اآلنأن يك

ال ترجع " ال ترجع مطلقاً"أليس كذلك؟ األمر عينه، . واملستقبل يف صيغة احلاضر، حنن نشري إىل اخللق اخلاص ببدين
  .؟ نعم... سؤال من. ماذا كان سؤالك؟ ضاع عين املراد  ...مطلقاً تعين



 مطلقاً، فكيف ميكننا تذكر لُوَك كِْرْشَن مطلقاً، اذا مل نكن يف كِْرْشَنما هو السؤال؟ اذا مل نكن مع ): ١(أحد التيم 
  تسلياته وصورته؟

ذاك ميكنك . كِْرْشَنميكنك أن تسمع تسليات . ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  بسماع كِْرْشَن انت تذكر تسليات :ْپَرْبهوپاَد
  .تذكره

  لكن كيف ميكننا تذكر أشياء مل نعرفها من قبل؟): ١(أحد التيم 
   كيف ميكنك أن تتذكر؟:ْپَرْبهوپاَد

  .اذا مل نكن على علم به): ١(أحد التيم 
ْشرۤيَمْد ما هو سبب استشهادنا بعدد كبري من األسفار، . ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  ميكنك أن تعلم بالسماع من :ْپَرْبهوپاَد
  .؟ جملرد التذكرْبهَچڤَْد چۤيتا، ْمْبهاَچڤََت

  جملرد التذكر؟): ١(أحد التيم 
ليس أنه؟ هنا أمر نسيته بالكلية وأنا اذكرك به .  انت تتذكر. اذا اخربتك به مراراًك تسمع أمراً نسيته لكن:ْپَرْبهوپاَد

  مث أال تتذكر؟. على الدوام
   ...تذكرأن نيف ميكننا ك  ...لكن ما ال افهمه كيف نسينا. نعم): ١(أحد التيم 
ال ميكنك تذكر ما كنا نفعله البارحة يف هذا . تنسى أشياء كثرية. تلك طبيعتك.  نسيت، انت نسيت:ْپَرْبهوپاَد
كان . أْرجونَمثل .  حنن نتعرض لصفة النسيان...لذلك، . أحجامنا ذرية. هل تذكر فوراً؟ النسيان طبيعتنا. الوقت
أنا، أوال، اخربهتا  ..."قال " ؟ڤيڤَْسڤانْ هذه إىل ْبهَچڤَْد چۤيتالتسليم أنك اخربت فلسفة كيف ميكنين ا "كِْرْشَنيسأل 

. "أنا اتذكر. أنت وأنا ولدنا مرات غزيرة لكنك نسيت "كِْرْشَنلذلك، جواباً عن هذا السؤال، قال ". ڤيڤَْسڤانْإىل 
، ماضي وحاضر ومستقبل، كل شيء لكننا يتذكر كل شيء. انه ال ينسى. ذاك هو الفرق بني الرب العظيم وحنن

لذلك، حنن ننسى، ثانية، حنن نتذكر عند . حنن عرضة للنسيان. ذاك هو الفرق بني اهللا وسائر االحياء. ننسى
نتذكر ونستعيد وعينا القدمي .  يف الوقت احلاضركِْرْشَنلذلك، نسينا صلتنا احلميمة بـ. تلك هي طبيعتنا. تذكرينا

. عيانه طبي. لذلك، النسيان ليس مدهشاً. كِْرْشَن ذاك ما يدعى ذكر .السماع والصحبة الطيبةبالتسبيح الدائم و
االسفار،  والتيم والتكرار الدائم للتسبيح وكِْرْشَنلذلك، صحبة ذكر . لكن قد ال ننسى اذا حافظنا على االتصال

جيب علينا متابعة ). ١٤\٩. چ.ب (ڤَْرتاها-َش ْدِرذَْهىَستََْم كْريَتياْنُتو ماْم ياَتْنَتْش . بقينا على اتصال دون نسيانت
وذاك هو الفرق . تلك هي طبيعتنا. تلك هي طبيعتنا. النسيان ليس مدهشاً. هذه اخلدمة دون انقطاع مث لن ننسى

ال . ، واهللاَڤشي و َڤجۤيهل ذاك واضحاً؟ ذاك هو الفرق بني األحياء . لذلك، أنا لست اهللا. ال ينسى. بني اهللا
. "أعلم بكل من املاضي واحلاضر واملستقبل، كل شيء. تاينِڤداَهْم َسَمتۤي): ٢٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول يف . نسىي

د لكن الوالدين ق. حنن ال نذكرها.  حياتنا اليومية، يف طفولتنايففعلنا أشياء كثرية . لقد نسينا. لكننا ال نعلم
، فسوف كِْرْشَنلكن اذا بقينا على اتصال بـ. ، النسيان طبيعتنالذلك. يتذكروا أننا فعلنا هذا عندما كنا اطفال

.  يف الفصل اخلامس عشركِْرْشَنيقول ). ١٥\١٥. چ.ب (َسْرڤَْسيا شاَهْم ْهِردي َسنِّڤيْشطُولذلك، . يعطينا الذكر
 ْبَهكْيت للقب ْبهَچڤَْد چۤيتامن . نعم ... يف امتحاننا يف كانون الثاين القادم.  بعناية كبريةْبهَچڤَْد چۤيتااآلن، انت تقرأ 

اآلن، علينا تدبري منظمتنا كمعهد روحي بصورة منتظمة حيت يتسىن االعتراف بنا وميكن حترير تالميذنا . شاْسْترّي
. ِتىڤيْدياَنـ َتْسيا كاْرياْم كََرَنْم َش ). انقطاع. (واخلطوة التايل مستمرة .. .ذاك أنا. من طلبة جلنة التجنيد هذه

  .؟ ملاذا ال حتصل على ذاك الشريط؟ نعمشُوتََّمپورو



  .وهأ: وتََّمپوروُش
 َشكْتْريَپَرْسيا . ْدنيَشَپوأهذا من . ِتى َنـ َتْسيا َسماْدهيكَْش َش ْدِرْشياِتىڤيْديانـ َتْسيا كاْرياْم كََرَنْم َشـ  :ْپَرْبهوپاَد

  ...جاء أن ال احد يرى، )سري التف٦٥\١٣ َمْدْهيا. ش.ش (كْرييا َش- َبلَ-انَْچۤي-ڤيڤيْدهايَڤ ْشروياِتى ْسڤَْبَهڤيكي
نـ َتْسيا  اهللا يعين ...  مطلق معلومات منمبثابة اهللا وليس لديكانت تقبل مبطلق سخف . هذا ما يدعى حبث
 يفوقه ال. ال يوجب اهللا واجب، ال مسؤولية. "ِتى َنـ َتْسيا َسماْدهيكَْش َش ْدِرْشياِتىڤيْدياكاْرياْم كََرَنْم َشـ 

، اذا زعم احد االلوهية، جيب علينا التأكد من أن ال واجب يوجبه ِڤديالـلذلك، عند اتباع هذا احلكم ". فائق
اثبت أن ال فائق . جيب أن يثبت أن ال فائق يفوقه. وذلك االمتحان سوف يثبت زيفه فوراً. واذا كان ال يفوقه فائق

يف الوقت أن اثبت أن ال يفوقين فائق لذلك، جيب علي . عم االلوهيةلنفترض انين از  ...حىت املعاصرين .... يفوقه
هل سيقدر هؤالء املدعني أن يثبتوا أن ال فائق يفوقهم؟ هذا   ...مث أنا. احلاضر يف كل االرض عدا عن الكون

. ان من هو اهللامثة اشياء كثرية المتح). ِتىڤيْديانـ َتْسيا كاْرياْم كََرَنْم َشـ (وال واجب يوجبه . امتحان بسيط
لذلك، جيب امتحان مجيع هذه . ال يفوقه مجيل. ال يفوقه حكيم. ال يفوقه ثري، ال يفوقه قوي. ْرَنهپۤو-أيْشڤَْريا-َشذْ

ال شهادة؟ اذا زعمت انين الرئيس جونسون،   ...لن يوجد. اذا زعمت االلوهية. االمور للتأكد اذا كان اهللا أم ال
الرئيس نيكسون دون التأكد من مصداقييت فكيف ستقبل ت أنين زعماذا قبل حىت هل ستقبل زعمي؟ اذا كنت ال ت
 وسائر االسفار ْبهَچڤَْد چۤيتا، يف ْدنيَشَپوأوما هي تلك املصداقية؟ االمتحان يف . بزعم أحد االلوهية دون مصداقية

َجْنمادى أْسيا ياَته، ): ١\١\١ (ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد تح تفت. ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد ، يف سۤوْتَر داْنَتِڤ و َسْمهيتا-ْبَرْهَممجيعاً، 
احلق املطلق . َمهيَپَرْم ْدهۤيَسْتياْم .  تعين مستقل بالكليةْسڤَراطْكلمة . ڤَراطاه ْسْچۤياْد إَتَرَتْش شاْرْتِهْشْڤ أْبهيأْنڤَۤي

ع االسنان فسوف اذهب إىل واآلن، اذا شعرت بقليل من وج. حنن لسنا مستقلني. العظيم مستقل على االطالق
تعين يعي بكل شيء  اهۤيْج أْبهي.اهْچۤيأْبهي. لذلك، كيف ازعم االلوهية؟ أول صفات اهللا هي االستقالل التام. الطبيب

  ما هو ذاك؟. على أمت وجه
  .ْچدوسلَ: وتََّمپوروُش
، هو الرب وال كِْرْشَنمثل . ِتىڤيْدياـ نـ َتْسيا كاْرياْم كََرَنْم َش. بعضهاع يوزقم بت. خذ. حسناً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

تلك هي . ُچوپۤيْزالـ، مع البقارين الصبيان، مع راينّراْدهاانه مقتصر على التمتع مع خالنه، مع . واجب يوجبه
فهمت؟ وعندما طلب . يأخذ االبقار متعة. تلك هي العظمة). يضحك" (كيف سأزود؟"ليس عليه التدبر، . العظمة

كل شيء بالتمام، كل هذا   ...ْچَرْسيا ياَشسهأيْشڤَْريا َسَم. ترك كل شيء، استغىن عن كل شيء، كَْمَسمنه قتل 
 ومجيع هؤالء ،ڤِْرْنداڤََنترك  ...، ذهب يف حلظة احلب، كل شيء من كل شيء، لكنه فوراً، استغنىن عن كل شيء

ال . سوف ارجع قريباً"، هرى تذكريجيحينما  كِْرْشَنسوف يقول و.  لبقية العمركِْرْشَنالتيم، بدأوا بالبكاء من اجل 
  فهمت؟). يضحك". (أنا راجع قريباً. تقلقوا
  ؟ةرمحيا صاحب الخذ واحدة : فتاة

 تعلمت أشياء كثرية عن). يضحك. ( جيدةڤَّيتهيَم؟ ْچدولَتعلم كيف تصنع . خذي أنت. اخذت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َسداما هو؟   ...ها امساعطيتها. لدينا فتاة جيدة اخرى يف بلفلو ...

  .َسداَنْنديّين :ْپَرْديوْمَن



هل . فتاة جيدة جداً). يضحك. (ال تنقطع عن التسبيح والرقص ودائمة البهجة. نعم.  فتاة جيدة جداً:ْپَرْبهوپاَد
ل ك.  جيد جداًكِْرْشَنلذلك، ذكر . هي من التيم اجليدين، عاملة جيدة، جيدة جداً. لينا مؤخراًإتعرفها؟ انضمت 

  ).انقطاع. ( يصبح مجيال من مجيع اجلوانب فوراًكِْرْشَنمن حيضر إىل ذكر 
  .پوروُشوتََّم: َهْمَسدۤوَت
   ...اَنْنَدَجۤي ما هو عدد اشجار الورد لدى :ْپَرْبهوپاَد
  .١٠٨: وتََّمپوروُش
 تنمو جيداً يف لَسّيتوشجرة . ذاك جيد جداً.  وردة يومياً على االقل١٠٨سوف حنصل على . ١٠٨ :ْپَرْبهوپاَد
  .هاواي

  ذاك مكان جديد؟. هاواي: َهْمَسدۤوَت
يوجد . وللبيت طابقني بني اشجار التني. ، على جانب البحرداسّي يْنَدُجو نعم، املكان حيث كان متكث :ْپَرْبهوپاَد
  لذلك، هل تراسليها؟. تدبري جيد

ڤ

ڤ

  . قليال:َجدوراينّ
   ماذا تقول؟:ْپَرْبهوپاَد
رسالة منها بأنباء . لدينا بعض الربيد لك. لت أن االزهار مل تتفتح بعد لكن كان ذلك منذ بضعة اشهر قا:َجدوراينّ
  .حديثة

واحد يف . هاواي لديها فرعني اآلن. ويف هونولولو، شابان يعمالن أيضاً. بعض التيم قادمون.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
جزيرة . هاواي من مخسة جزر، وهذه تدعى أواهوف تتأل. اسم تلك اجلزيرة أواهو. هونولولو واآلخر يف كاواي

، لذلك. ي اجلبال خمصص الغراض سكنيةوواد. هذه اجلزيرة تعين تلة  ...اواهو جانب وهونولولو جانب آخر
. كنت امضغ قصب السكر كما هو. ويوجد انتاج كايف من قصب السكر واالناناس. احمليط اهلادي من كل جانب

 أن داسّي يْنَدُجولذلك، طلبت من . چو يف مومسهيرمون املان. چو جوز اهلند واملانوتوجد كثري من اشجار. نعم
ن كل ما يف ، نعم، يبذالاوَرسوَدَرچلذلك، عملهم جيد، الزوج والزوجة، ". چو وجتففه مث ترسلهتعمل لب املان

  .نيعمالاآلن  اعلم ما اذا كانا ال. اوسعهم
  . تعملداسّي ڤيْنَدُجو: هيماڤَّيت

  . دوالر على االقل٤٠٠ميكنها أن تكسب . كانت تعمل.  تعمل:ْبهوپاَدْپَر
  باآللة الكاتبة؟: َهْمَسدۤوَت
  .تستعملها جيداً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . عقاراتالوالده يبيع . يقول انه يود الذهاب إىل فلوريدا يف أول ايار. لدينا شاب يف مونتريال: َهْمَسدۤوَت
  .قال انه يفضلين.  يفتح هيكل ويريد من احد احلضوريريد احلصول على عمل مث

  ).يضحك ( ...هذا يف جنوب، كارولني الشمالية، عملهم جيد.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  .بامل بيتش هو أغىن مكان يف البلد. يريد الذهاب إىل بامل بيتش: َهْمَسدۤوَت
وبفلو تعمل . ل شيء سوف يكون على ما يرام وككِْرْشَن َهِرىلذلك، سّبح . ك حسناذ.  ذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد
كل كان . وحضرت ثالثة اجتماعات. اهنم جيدون العناية، شباب وشابات. الطالب فئة مثقفة. نعم أوه، .جيداً

.  يقيم الدروسَچپانورۤوو . كانوا يرقصون ويسبحون ويطرحون اسئلة فطنة. اجتماع حمتشداً، مئتني شاب وشابة



جاء هندي . بعض اهلنود من أماكن بعيدةحيضر . يقبلون األوراق، نعم. ات للطلبةسوف يكون بعض االمتحان
  . ميل عن بفلو٩٢لزياريت من، ما هو اسم ذاك املكان؟ يبعد 

  ؟ناوڤَّينهل رأيت : هيماڤَّيت
  .يعمل على خري وجه يف اهليكل. هو جيد أيضاً. ما زال هناك. نعم.  هناكناوڤَّين :ْپَرْبهوپاَد

  .كل يوم: َهْمَسدۤوَت
.  هذا سوف يصبح رجل صاحل، حىت اذا كان شريراًكِْرْشَنكل فرد يقبل على ذكر .  هو رجل جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَنسوف تنمو مجيع الصفات الربانية يف ذكر . چوناه َتْتَر َسماَسِتى سوَرهْسْرڤايْر . كِْرْشَنذاك هو نفوذ ذكر 
. لذلك، ال تقلقوا. كل شيء أفضل.  وشخصيتهم وبراءهتم طالبنارن احد مبسلكاآلن، ال يقا. ذاك هو االمتحان
  .ال تقلقوا. كل شيء على ما يرامسوف يكون . استمروا بالتسبيح

  .ال يبدو انك قلق على شؤون اهليكل: جادوراينّ
سوف تكون   ... كل شيءتحققسّبحي وسي. يف الوقت احلاضر، ال تلمسوا. ذاك حسن  ...اهنا.  كال:ْپَرْبهوپاَد

 إىل ةانت ذاهب. حسناً، اهني مدرستك. ؟ كالني، انت ترمساۤيساَردۤي. نعم. مث سوف يعمل ثانية.  قريباًصحته جيدة
  املدرسة؟
  .نعم: اۤيشاَردۤي

سوف حنتاج إىل .  الرسم على خري وجهيمارس. أنت؟ ذاك حسن. ؟ ذاك حسننيانت ترمس.  ذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد
. لديك شاغل يكفيك. ال وقت لديك للرسم. نيانت ال ترمس.  كثرية، الكتاباً ننشر صورسوف. صور كثرية

اهنا تفعل . نعم.  ذاك، وسوف يتعلمونني طريقة عبادة الصنم، كيف تفعليما دمت هنا، علّم  ...لذلك، ميكنك
 يقوم مقامك من الذي. انظر كيف تعمل. لذلك، ميكنك، مجيعكم، مجيع الفتيات، خذها. ذاك على وجه جيد

  بعبادة اهليكل؟
  هل انت ذاهب العطاء بعض االرشادات؟: َهْمَسدۤوَت
  .ال توصى عبادة اهليكل يف هذا العصر  ...هذا.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  لكن عبادة الصنم هي عبادة اهليكل؟. اهنا غري موصية: َهْمَسدۤوَت
فهمت؟ . ها على خري وجه، هذا العصر غري مناسبألن ال احد يستطيع، أن يقضي.  اهنا عبادة الصنم:ْپَرْبهوپاَد

  . ساعة٢٤ رجال على األقل على الدوام، طوال ٥  أو٤على االقل جيب شغل  - عبادة اهليكل، االحكام، الشاغل
  .يف اهليكل. يف عبادة اهليكل: َهْمَسدۤوَت
عدا ذلك، تربيتك السابقة خمتلفة . الوجهليس لدينا ما يكفي من الرجال وال ميكننا التدبري على هذا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 آدي. ش.ش (َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم، ۤيْرَتَنكَسْنهذه   ...ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، يف هذا العصر، . بالكلية
دة عبا. عبادة اهليكل. لكن يف الوقت عينه، اذا استطعت االجناز بقدر االمكان، فذاك جيد. شاملهذا ، )٢١\١٧

  . هو الرئيسۤيْرَتَنكَسْن. اهليكل يف هذا العصر ثانوية
  هل يهم من يقوم بعبادة اهليكل؟ هل يهم؟ اقصد على يد شخص معني؟: َهْمَسدۤوَت
  .سيدّْهي-اْرَشَنذاك يدعى .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  من جيب أن يقوم هبا؟ اقصد، من الذي سيقوم هبا يف اهليكل؟: َهْمَسدۤوَت



احياناً شخص . كل فرد جيب أن يتعلم. نعم، جيب أن يتعلم كل فرد.  هباالقيامكل فرد واجب كال،  :ْپَرْبهوپاَد
ضجة . ( صفة٢٦خبرياً من مجيع الوجوه، كل فرد جيب أن يكون . نعم، مثل ذاك. يقوم بأمر، شخص يقوم بأمر

  .ليس لدى احد من مريدينا سيارة. هل لديك سيارة هنا؟ كال). سيارة يف اخلارج
  .كال: دوراينَّج

  ؟ْسواميجيهل حتتاج إىل سيارة، : هيماڤَّيت
  لذلك، ما هو نفع السيارة؟.  كال، ألن اهليكل هنا، يف االمام:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، رمبا .  حىت احملامي اعد عقد االجيار ...وذهبت بقدر. پاَد، وجدت مكاناً هليكل جديدْپَرْبهو :َسْتْسڤَرۤوَپ
  .دنلقي نظرة عليه يف الغ

  ما هو الوصف؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
عيبه أن مساحة اهليكل ليست أكرب من مساحة اهليكل اليت لدينا هنا .  موقع ممتاز جداً يف وسط املدينة:َسْتْسڤَرۤوَپ

  .ما زال يف وسط املدينة. الطابق الثاين. لكن املوقع هو االفضل
  اذن، ما هو االجيار؟.  الطابق الثاين:ْپَرْبهوپاَد

 يعمل وأنا كذلك پاڤََن-َپتيَتيف الوقت احلاضر،   ...لكن ميكننا ذلك ما دام.  دوالر شهريا٣٠٠ً :ْسڤَرۤوَپَسْت
  .مستمر پاڤََن- َپتيَت  عمللذلك، ليس لدينا مشكلة ما دام.  على بعض املال احياناًُچوپۤيْزالـتحصل سو

   ليست أصغر من هذا اهليكل؟لكن املساحة.  املشكلةكِْرْشَن حسناً، سوف حيل :ْپَرْبهوپاَد
حسناً، رمبا كانت غرفة اهليكل أصغري من غرفة اهليكل احلالية لكن توجد غرفة كبرية جداً للمطبخ مث  :َسْتْسڤَرۤوَپ

  .األمر أن صالة اهليكل ليست كبرية جداً. لذلك، توجد ثالثة فسح. هناك فسحة أخرى لوضع األسرة للنوم
 رجل وأربعة ١٦  ...و. ذاك هو شاغلنا األول. ۤيْرَتَنكَسْنجيب عليك اخذ فرقة .  يهمذاك ال.  ذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد
بعض امحل . سوف يكون ذلك هائال.  صناجات وواحد يسّبح والبقية تردد١٢و.  على االقل مثل ذلكْمِرَدنَچْز

 وا يفعلون ذلك يف نيويورك وذاتكان. ْمِرَدْنَچ وفهمت؟ وحمارة .  وراية محراءكِْرْشَن َهِرىالرايات، راية اسكون 
  ما ذاك؟.  دوالر٢٤٠يوم مجعوا قرابة 

  .٢٤٧: وتََّمپوروُش
  ).يضحك(فهمت؟ . ٢٤٧ :ْپَرْبهوپاَد

  .لدينا تيم جديد، عدد كبري من الشباب اجلدد. سوف اجرهبا يف مونتريال: َهْمَسدۤوَت
. سوف حتصل على عدد كبري من التيم. ۤيْرَتَنكَسْنعليك بتأليف فرقة . سوف حتصل على التيم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك اهليكل ليس كافياً . نعم. حنن نبحث عن مكان أكرب.  يف لوس اجنليسفهمت؟ ينضم عدد كبري وشباب جيدون
حيتوي على صالتني كبريتني وغرفة كبرية ومطبخ كبري . حيتوي على طوابق ومكان للسيارات. مع انه أكرب مراكزنا

. نعم. على وجه لطيف َهىّناَتَجَچوزينوا . مناسب لغرضنا. وضع جيدانه . مخسة غرف صغريةوثالثة، اربعة، 
  .يريد فتح مركز يف تورنتو. َپرۤو-َنْنَد  ...وما هو اسم الشاب الذي ذهب إىل. لذلك، زد من عدد املراكز

  .تورنتو مكان جيد لنا. يف تورنتو: َهْمَسدۤوَت
  .، لنفح اذن:ْپَرْبهوپاَد
  دعه يذهب؟هل ا :دۤوَتَهْمَس

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



ال اعتقد انه يستطيع ذلك . حيتاج إىل شاب آخر. حيتاج إىل آخر، اعتقد. لكن ليس مبفرده. حسناً: َهْمَسدۤوَت
  .مبفرده

  .نعم.  سوف ندبر ذلك، شخص يذهب:ْپَرْبهوپاَد
   رمبا تذكر السيد سيين يف مونتريال؟:َهْمَسدۤوَت
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

يريد اجراء . يريد فتح حمل هندي وبضاعة ويريد الشباب من اهليكل للعمل هناك.  مؤخراًحسناً، قاربين: َهْمَسدۤوَت
  .ترتيب حىت حيصل اهليكل على بعض املال

  . انه رجل ماكر:ْپَرْبهوپاَد
  .ال اثق به مطلقاً.  نعم، اعلم:َهْمَسدۤوَت
  . يريد استغالل شبابنا:ْپَرْبهوپاَد

  .ال تتعامل معه، صحيح؟ ذاك ما حسبته. نعم: ْمَسدۤوَتَه
. جاءوا إىل هنا للشحاذة، لكسب املال  ...ال اعتقد أن هذه األمور) انقطاع( يريد مثن رخيص، رخيص :ْپَرْبهوپاَد

  .فهمت؟ ال ميكن أن تكون عقليتهم جيدة
  .كِْرْشَن پالَُچولدي رسالة لك من : َهْمَسدۤوَت
  . شاب جيدكِْرْشَن َلپاُچو. ه أو:ْپَرْبهوپاَد

  .يريد اجمليء. انه يتحسن. هو لطيف جداً: َهْمَسدۤوَت
  .ألنه خيدم. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .انه يقيم يف بيتنا اآلن: هيماڤَّيت

ون ويكرم.  البيت ومعظم املوجودين اآلن من التيمتعلم ان لدينا بيتاً آخراً، جمملهل . اآلن معنايقيم : َهْمَسدۤوَت
  .ْپَرساَد

 كِْرْشَنذكر   ...ِسڤُونْ موكِْهى. اعطيه احلماية وسوف يصبح عون جيد.  شاب جيد جداًكِْرْشَن پالَُچو :ْپَرْبهوپاَد
  سيْنْدهو-َرساْمِرَت -ْبَهكْيت (ِسڤُونْ موكِْهى ْهي جيْهڤادو. ال يوجد بديل. هذا ميكن، اقصد، تقديره باخلدمة

. ألنه الفائق من كل وجه ... بطريقة سواها، بثروتك، حبمالك، كِْرْشَنك بـال ميكنك االمسا). ٢٣٤\٢\١
؟ اعتقد ال ْپَرساَدما هذا؟ . ُچوپۤيْزالـكيف ميكنك السيطرة عليه؟ ميكنك السيطرة عليه باخلدمة، كما  فعلت 

  .، سوف اخذ قليالحسناً. استطيع اخذ
  .ر يف اهليكل احلاضْپَرساَد أكرم التيم :َسْتْسڤَرۤوَپ
ْر  ْبهۤوآُومْٰات ثالثة مرات، َمْنْتَرالـمعمدين، اهنم يسبحون   ...)انقطاع. (ميكنهم الذهاب. أكرموا أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .)انقطاع. َجَپالتيم يسبحون . (؟ نعمڤَه َسڤيتوْر ڤَِرْنياْمْبهو
  ماذا يدعون؟: َهْمَسدۤوَت
ما هو هذا؟ حلن؟ حلن؟ . الوسط، الوسط أوه، )التسبيحشخص يشغل شريط (. .. ال تكلف أكثر مع :ْپَرْبهوپاَد

  كال، ماذا يدعى؟
  . السرعة:َسْتْسڤَرۤوَپ
   ...هذا بقية. عدد كبري. ذاك جيد. نعم.  السرعة:ْپَرْبهوپاَد



  .احملارة: َهْمَسدۤوَت
   هل هي حمطمة؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْسواميجيما نفع هذا، . قليال: َهْمَسدۤوَت
  .پاْتَرَپْنَش هذا :ْپَرْبهوپاَد
   ما تضع هناك؟ مسن مصفى؟:َتَهْمَسدۤو
  وما هذا؟. آَشَمَن. ماء.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . انظر يف الداخل:هيماڤَّيت
  ؟َهىّناَتَجَچ :ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية. (نعم: هيماڤَّيت

  ١٩٦٩ نيسان ٢٩محادثة قبل المحاضرة في جامعة برنديس في بوسطن 

  .ْسواميجيلوجه الصحيح ال يعمل على ا: اآلنسة روز
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  . ال يعمل:اآلنسة روز
   أي عمل؟:ْپَرْبهوپاَد

  . حسناً، بييت حيث أقيم:اآلنسة روز
  .اقول ان تشتري بيتاً.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .مشاركة يف بيت واحد: اآلنسة روز
  . شراء:ْپَرْبهوپاَد
  .اشتري.  شراء:أحد التيم

  ذهب؟ال عن التنقيبيتعني علي هل  . أوه:اآلنسة روز
   ليس لديك مال؟:ْپَرْبهوپاَد

  .سأخذ مجيع املريدين وأضعهم يف بيت واحد.  لشراء بيت؟ أمتىن ذلك:اآلنسة روز
  .ادفعي القسط االول فقط وسوف يدفعون شهرياً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟كِْرْشَن :اآلنسة روز
  . سوف يساعدككِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟كِْرْشَن: اآلنسة روز
  .بيعي سيارتك: آشاْرياَشْنَدن

  .ال استطيع السري. ظهري يؤملين: اآلنسة روز
  سيارتك تعني ظهرك؟: شاْريااَشْنَدن

  .اذا بقيت هنا فسوف اطلب منك التربع هبذه السيارة للجماعة.  سيارتك جيدة:ْپَرْبهوپاَد
  .ميع اخويت واخوايتجل) ضحك يپاَدْپَرْبهو(ال اعلم ماذا سأفعل : اآلنسة روز



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  صحيح؟. ْسواميجياهنم مجيعاً اخويت واخوايت، : اآلنسة روز
  . مكان افضلكِْرْشَنسوف يعطيك . لذلك، ال تقلقي. حتماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كانت خيبة ألننا كدنا حنصل عليها:َسْتْسڤَرۤوَپ
حنن نبحث . أخرياً، حصلنا على مكان جيد.  يف لوس اجنليسيبات كثريةاصبنا خب. ةال جمال إىل اخليب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .عن مكان أكرباآلن 
  . عن الكنيسة اليت نريد احلصول عليهاْسواميجياخربي : شاْريااَشْنَدن

  ؟ ...الكنيسة: اآلنسة روز
   مث ذلك املقال اعطى انطباع سليب؟:ْپَرْبهوپاَد

  ".ستدخلون:"ئع العقارات اذا جئنا بعد اسبوع، قالقال با.  نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . لذلك، الدعاية ليست يف صاحلنا، ان الناس حتسب اننا خنافس:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم. ْسواميجي. ذاك صحيح.  نعم:اآلنسة روز
 ِرْشَنكْحركة ذكر . جيب التحقق يف البداية أننا لسنا خنافس.  لذلك، جيب عليك عدم تشجيع الدعاية:ْپَرْبهوپاَد

  .يف أماكن كثرية توجد فكرة اننا خنافس. ليست للخنافس
  .مونتريال: أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مونتريال أيضاً، األمر عينه:أحد التيم

ألوف اخلنافس إىل رحل . جييْسوامرحلوا إىل فلوريدا،  ...نعم، لكن قسم كبري من اخلنافس عادوا : اآلنسة روز
  .وسطنتركوا ب. فلوريدا
  .غلبيتهم اآلن يف هاوايأ :ْپَرْبهوپاَد

  بعضهم يف هاواي أيضاً؟ أوه، :اآلنسة روز
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .وهأ: اآلنسة روز
  ).انقطاع ( ...، اعتقد انه كان قلقاً ألنپاَدْپَرْبهو: آشاْرياَشْنَدن

. ذاك أمر آخر ...ذاك .  الناس اساءوا الفهملكن هؤالء  ...ليس لدينا. حنن ال نكره اخلنافس. حسناً  ...:ْپَرْبهوپاَد
  .ال نفرق. حنن نرحب باجلميع

  .نرحب باجلميع. نعم. نعم: اآلنسة روز
  . ال بأس:ْپَرْبهوپاَد

  .خري كِْرْشَن :اآلنسة روز
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يريد مكان افضل لنا كِْرْشَن :أحد التيم

  . يريد مكان أفضلكِْرْشَن: اآلنسة روز
  .واحلقيقة أن عدد كبري من تالميذنا جاءوا من اخلنافس) يضحك (:وپاَدْپَرْبه



  ).ضحك. (أغلبيتهم: َهْمَسدۤوَت
حنن لسنا خنافس بل حنول عدد كبري من اخلنافس "لذلك، ميكنك الدعاية أن .  لذلك، اهنم خري مرشحينا:ْپَرْبهوپاَد

  .لكنهم دون قائداهنم يبحثون عن شيء أفضل، . تلك حقيقة". إىل الصحة العقلية
  .ذاك هو.  نعم، هذا صحيح:اآلنسة روز
. لكن ذاك عيبهم أيضاً. اآلن، اذا جاءوا الينا جدياً فسيحصلون على الشيء الصحيح.  اهنم دون قيادة:ْپَرْبهوپاَد

  .يطلبون احلشيشة. ال يريدون". كِْرْشَنتعال وخذ هذا "عندما نقول، 
فكرة ألمي بالذهاب إىل اآلباء االثرياء القلقني على أطفاهلم الذين اصبحوا خنافس ، خطرت پاَدْپَرْبهو: آشاْرياَشْنَدن

   ...والقول أن هذه احلركة
لذلك، اآلباء .  إىل رشدهمخلنافساحنن لسنا خنافس بل نعمل على اعادة " لذلك، جيب علك كتابة مقالة :ْپَرْبهوپاَد

  .على هذا الوجه، انت تترك انطباعاً يف ذهن العامة". نتوىل أمرهمحنن . القلقون على أطفاهلم، لريسلوا أطفاهلم إلينا
  .ويقدمون التربعات: آشاْرياَشْنَدن

سوف نعكس عدد . دعهم يساعدون وارسال إطفاهلم إلينا.  موجودڤِْرْنداڤََنلذلك، برناجمنا نيو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اخلنافس

   ...ية يف الصحف، لكن ذلك يقتضي نشر الدعاجييْسوام: اآلنسة روز
  .ميكنك فعلها.  ما الذي ال يدعونا إىل ذلك؟ هذه خدمة:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم، حسناً: اآلنسة روز
  .لديك خربة.  نعم، انت تعرفني كثري من الناس:ْپَرْبهوپاَد

  .خنافسلللذلك، سوف يفهمون اهنا ليست .  لكن أقصد أن الناس تستطيع القراءة:اآلنسة روز
ملاذا ال ترعونا النقاذ بلدكم من حرية اخلنافس؟ حنن . هذه حركة جيدة"اقصد املسؤولني واعلن . نعم :ْپَرْبهوپاَد

هذا   ...كيف نصبح خنافس؟ حنن بالكلية. جيب تقديرها وعدم سوء فهمنا.  خري خدمة لبلدكقدممجاعتنا ت. ننقذ
، يف تلك املقالة، يوضح اننا نرفض كل هذه َپَسْتْسڤَرۤويف تلك املقالة،   ...ما اغىب االنسان، انه. ما جيب قوله

  كيف يستخلصون اننا خنافس؟. األمور
  . مل تكن املقالة سيئة:َسْتْسڤَرۤوَپ
  !محقه ما ا:ْپَرْبهوپاَد
  .اخلنافس إىل املراسم لرؤيتنابسبب حضور  انه قلق :آشاْرياَشْنَدن

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ى اخلنافس اعتقد أن هذا هو قلقه عل:آشاْرياَشْنَدن

  . اوه:ْپَرْبهوپاَد
  . ألنه شاهد صور املستمعني كانوا خنافس:آشاْرياَشْنَدن

ال ميكننا أن . ابوابنا مفتوحة للجميع. كال". ممنوع دخول اخلنافس:"ال نستطيع االلغاء هلذا السبب.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
دون كيف ميكننا حتويلك . نرحب باجلميع. نرحب باجلميع. ال ميكننا القول. مننع احد من الدخول إىل اهليكل

  ؟حضورك
   ... اعتقد أن احلرية هي:اآلنسة روز



حنن نسمح . كال، ال نستطيع". هؤالء االشخاص ممنوع دخوهلم" ال ميكننا القول، مثل يف بعض الفنادق، :ْپَرْبهوپاَد
كما . ميع يف الدرك االسفللذلك، اجل. مهمتنا هي ترقية كل شخص من أدىن وضع إىل ارفع درجة. ل اجلميعوبدخ

لكن . حنن نرقى هبم إىل احلياة الفاضلة. قد يكون اخلنافس آمثني. "ال تبغض اآلمث بل ابغض اإلمث"قال املسيح، 
وليس حنن نبغض اخلطيئة . "ال تفعل هذا. ال تفعل هذا. ال تقرب املخدرات. ال تفعل هذا االمث. ال تفعل هذا"نقول،
  .ذا بغضنا اخلاطئنيتنتفي الدعوة ا. اخلاطئ

   ...لو جاء اخلنافس: اآلنسة روز
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ميكنك اخراج هذا اخلنفس إىل الوعي املسيحي:اآلنسة روز
  .تلك هي مهمتنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .افهم ذلك.  نعم:اآلنسة روز
، اتركي االنطباع عند الناس كِْرْشَنىل لذلك، قدمي اخلدمة إ. سوف يرى كِْرْشَن. حسناً. كِْرْشَن هرى :ْپَرْبهوپاَد
  .ليسوا من اخلنافس كِْرْشَنأن تيم 

 أول مرة قالت يل . غلينفيل افينيو٩٥، أول مرة مسعت عن ْسواميجي. اخربت عدداً كبرياً من الناس: اآلنسة روز
ذاء وذهبت إىل الطابق حسناً، لبست احل". مل اعرف الغجر يف حيايت! الغجر". تعلمني، جرياننا من الغجر"امرأة، 
 جادوَرينلذلك، جاءت . نسيت فوراً". هذا روحي. هذا مجيل. هذا روحي"ذهبت إىل الباب وبدأت أقرأ . السفلي

 ...دخلت وبدأت حتدثين ". لي بالدخولضتف"وقالت، " كِْرْشَن َهِرى"جاءت إىل الباب وقالت، . إىل الباب
شاهدت ستائر "وقالت،. واوضحت هلا". ليسوا غجر. سوا غجرهؤالء لي"،لذلك، قلت عندما شاهدهتا. تابتدأ

اعتادت رؤييت انزل إىل . ال يوجد غجر هناك. اعطيك اياها"حسناً، اوضحت هلا، ". النافذة واعتقدت اهنم غجر
  ؟ْسواميجيهل حتب ذاك املكان، . اهليكل

   أي مكان؟:ْپَرْبهوپاَد
  ل افينيو أم انك حتتاج إىل مكان آخر؟غلينفياملريدين اآلن على يقيم  حيث :اآلنسة روز
  ... حيطمون.  كال، احياناً يزعج بعض االطفال:ْپَرْبهوپاَد

، اهنا ْسواميجي، من الصعب العثور على شقق وْسواميجي  ...اعلم أن. اعلم اهنم حطموا النوافذ. كال: اآلنسة روز
واريد اخلروج من هناك لوجود عدد . يهاومن الصعب العثور عل.  دوالر شهريا١٤٥ً، ١٣٥، ١٢٥الشقق . مكلفة
  يوجد كثري من االطفال االشرار هناك؟  ...كبري

  ).هناية. (سّبحوا. ۤيْرَتَنكابدأوا .  يشاءكِْرْشَنو .  لنرى:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ نيسان ٣٠محادثة في الغرفة في بوسطن 

اذا : ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء يف . ض ستالزمكمالوالدة واملوت والشيخوخة واملر:  هذه األمور االربعة:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، سؤال ). ِتىڤيْدياپوَنْر َجْنَم َنـ ڤا َچْتْدهاَم - َمْد(ي فستنقطع والدتك حوصلت إىل داري يف امللكوت الرو
إىل الفارق الوحيد أن احلياة اجلنسية غائبة يف امللكوت الروحي أو ال يوجد دافع . الذكر واالنثى هذا يف كل مكان



لذلك، مفهوم الذكر واالنثى كما لدينا هنا، تالزمه . احلياة اجلنسية على الرغم من وجود اجنذاب بني الذكر واالنثى
  .احلياة اجلنسية لكن ال ينبغي لنا تصديرها إىل امللكوت الروحي حيث يوجد ذكر وانثى دون اجنذاب احلياة اجلنسية

وشاهدت يف كتاب آخر  .. .ْزلُوكَْش  ...)غري مسموع( يف تفسري ْبهاَچڤََتْم ْشرۤيَمْد، قرأت يف ْسواميجي: ْپَرْديوْمَن
  هل توضح ذلك؟ .. .)غري مسموع(، أْبهيْدِهيا، َسْمَبْنْدَهىعن 

األمر عينه، . ما هي الفكرة؟ حتقيق بعض الربح. فرد يتعاقد أو يتوافق مع آخركل . ْپَريُّوَجَن ذاك يدعى :ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية - ۤيْرَتَنك-نقطاعا (...علينا

  ١٩٦٩أحاديث ايار 

  ١٩٦٩ ايار ١٠محادثة في الغرفة في اوهايو، كوبومبس 

  .َپَرْمتعين الرئيس،  َپَرْم. ْبَرْهَمْنَپَرْم  :ْپَرْبهوپاَد
  .ْبَرْهَمْن َپَرْم :ۤيْرَتناْنْنَدك

مثل .  العظيمْبَرْهَمْنلكنه هو . ْبَرْهَمْنكل واحد منا هو . ْسميماْبَرْهأَهْم . ْبَرْهَمْنحنن مجيعاً . ْبَرْهَمْن َپَرْم :ْپَرْبهوپاَد
مجيعكم .  العظيمْبَرْهَمْن هو كِْرْشَنفهمت؟ األمر عينه، . انتم مجيعاً امريكيني لكن رئيس مجهوريتكم هو عظيمكم

". ال يبتعد. لشاب يسمع جيداًهذا ا"ذاك   ...)انقطاع. ( هل هذا واضح؟ ذاك جيد. العظيمْبَرْهَمْن لكن هو ْبَرْهَمْن
مل افهمه يف . قال هذا الكالم". لذلك، سوف اجعله مريداً. "االنطباع االول الذي تركه عند سائر اخوته باهللا

لذلك، تلك . ذاك جممل األمر. مل افهمه لكنين كنت سعيداً بسماعه. كالم فلسفي رفيع وكنت شاب جديد. البداية
سوف اجلس ". ؟ مىت سيتكلم؟ مىت؟َمهاَرَج چورومىت سيتكلم " كنت اسأل، .كانت صفي، كل ما ميكنه قوله

حينئذ .  األوىلاملرةكانت . أوال. نعم.  هذا ما الحظه.واصغي سواء فهمت أو مل افهم ولن ابتعد اذا ابتعد االخرين
، لذلك...  غري معمد مع انين ء البارزينلذلك، كنت احد االعضا.  كلهاڤِْرْنداڤََنكان طواف حول . مل اكن معمداً

مث ذهبت إىل وسط . َمتهورا؟ لذلك، ذهبت إىل ڤِْرْنداڤََنماذا يفعل هؤالء بالطواف حول . دعين اذهب"حسبت، 
. يف الغد. َمتهوراپاَد عائد إىل ْپَرْبهو أن كوسيلذلك، اعلن احد اخوته باهللا يف . كُوسي وكان املكان يدعى ڤِْرْنداڤََن

 وميكن لآلخرين التحضري. لذلك، ميكن لكل من يريد أن يسمعه أن يبقى. ذه االمسيةلذلك، سوف يتكلم يف ه
  .اجلس. "..

  . جاء شخصان:ْپَرْديوْمَن
  . حسناً:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكن للشباب يف اسفل جلبهما؟:ْپَرْديوْمَن
 مع انين شيَشّي إىل معبد  مل احب الذهابلذلك،. ِشَشّيكانوا ذاهبني لرؤية هيكل آخر يدعى .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ين جيلسون على  حينذاك، وكان بعض اخويت باهللا البارزلذلك، كنت جديداً". سوف امسع"قررت . كنت جديداً
رحل اجلميع سوى بعض االخوة باهللا ". هذا الشاب جديد "،لكنه علم. وأخرياً، ترى. هذا الوجه وكنت جالساً

 مسع من أْرجونَمثل . السمع. لذلك، السمع بالغ االمهية". بسماعيهذا الشاب معين  "،لذلك، الحظ. املختارين
لذلك، اآلن أنا جدي بصدد . ألنين كنت جدياً بصدد السمع ... )انقطاع - الناس تدخل. (تفضلوا. كِْرْشَن

 لذلك، اجلدي بصدد السمع، يصبح داعية جيد يف. هل تفهم ما أقوله؟ نعم. ، تعين الكالم أو الدعوةۤيْرَتَنْمك



اذا مسع االنسان على الوجه الصحيح فسوف يتكلم . ك هو التنميةتل. املرحلة التالية تتطور. ۤيْرَتَنْمكْشَرڤََنْم . املستقبل
 ما مل يكن عقلك  لن تقوى على السمع أو الكالم جيداًكمث سينمو الوعي تلقائياً ألن. ْسَمَرَنْم ۤيْرَتَنْمك ْشَرڤََنْم. جيداً

؟ كِْرْشَنمث التنمية، كيف سأخدم . ڤََنْمِس- پاَدۤيْرَتَنْم ْسَمَرَنْم كْشَرڤََنْم . عندما تتكلم أو تسمعمركزاً وعيك صحيح 
.  تعين أن النشاط يبدأ فوراًَسڤََنْم-اَدپ. الصمت بل النشاطعند ليس . حيضر تلقائياً"  عظيمكِْرْشَن.  حمبكِْرْشَن

اعطاء، . َمهاَرَج ليَب. َپَنْمَسَمْر-ڤاْتَمَپَنْم، ْسْرَسْمْر-َسْرڤاْتَم، آْتَم. َپَنْمَنْس -َسْرڤاْتَمعلى هذا النحو، البند االخري هو 
مع ذلك، لدي . كل شيءاآلن ، لقد فقدت َمهاَرَجلي َب"، ڤََمَنِدَڤندما سأل عمث . اعطاء. اعطاء. اعطاء. اعطاء

لذلك، كل شيء موجود، . "لفضت.  رأسيانه.  يوجد شيء واحد.نعم. "ساق آخرى، قدم اخرى، لوضعها
لذلك، سوف ابقى حاجبك هنا، واقفاً دوماً . لقد اشتريتين اآلن. لقد اشتريتين اآلن. نعم:"ڤََمَنِدَڤوالرب 
. حنن جنهل اآلن قيمة ذاك الكسب. أزلياً. فوزه دائم. هو الفائز. ، ال خيسر أحدكِْرْشَنلذلك، اشترى ". حلمايتك

لن يرضى احد، ال . اماۤيهذه اخلدمة هي . ن اخلدمة تعين مثل اخلدمة يف هذا العاملحنسب أ. ألننا حمجبني باملادة
خري مثال هو يف بلدك، أن رئيس مجهوريتك، السيد كنيدي، اعطاك خري . ال ميكنك الرضى، ولن ترضى. أحد

مع انه اعطى خري د التقدير جيذاك يعين أن خدمته مل . انت أو بعض ابناء وطنك قتله. خدمة والنتيجة أنك قتلته
 -كِْرْشَنلكن اذا قضيت خدمة إىل . األمر عينه، كل خدمة تقوم هبا يف العامل املادي هي تضييع الوقت. خدمة

لذلك، خذ إىل ذكر . سوف يشعر كل فرد بالرضى كِْرْشَنومع رضى  كِْرْشَنسوف تشعر بالرضى وسوف يرضى 
ذاك . كِْرْشَنة والعبادة وعقد الصداقة وافعل كل شيء من اجل هذا بالسمع والكالم والذكر واعطاء اخلدم كِْرْشَن

مسع . ذاك سوف يكون جيداً. دعهم يطرحوا االسئلة وسوف اجيب. اآلن، جاء هؤالء الشباب اجلدد. هو الكمال
  ). غري واضح(؟  ...؟ من اين هؤالء الشبابكِْرْشَنشيئاً عن ذكر 

  . أرسل املال لشراء تذاكر إىل كولومبوسَنْبهورَجي.  أرسلهمْبهورَجيَن :ْپَرْديوْمَن
   ارسل التذاكر؟:ْپَرْبهوپاَد
  . املال:ْپَرْديوْمَن
بعد متعة مادية طويلة، . اهنا مسرة وما يدعى مشجع، منعش. كِْرْشَندمة خبلذلك، اشغلوا انفسكم .  هم:ْپَرْبهوپاَد

بعد متعة مادية طويلة .  يصبح الشباب خنافسلذلك،. تلك املرحلة إىل بلدكمحتضر . املرحلة التالية هي اخليبة
كان قائداً كبرياً حتت . داس. أر.يوجد مثل جيد يف بلدك، السيد سي. املرحلة التالية هي اخليبة وذاك أمر طيبعي

رجل ثري .  ألف دوالر شهريا٥٠ًكان يكسب. كان حمامياً.. .لذلك، كان على ارفع. غاندي، قائد سياسي هام
كان ميلك كل املال . كان سكرياً وزير نساء من الطراز االول وكل شيء. ، وينفق مثل أي شيءوكان حمسناً. جداً

. مثل يف الشارع، كان ينظر حواليه. ذات يوم، كان جالساً مع زوجته. لكنه مل يكن سعيداً. للتمتع بكل شيء
الناس حتبك .  انت تنفق؟سب كثرياً، هل تكْشهيتََّرَنَجْن "-ْشهيتََّرَنَجْنامسه كان  - لذلك، كانت زوجته تسأله

 ّياسَسنّْۤيلذلك، كان ".  تطلب لنفسك؟ لديك اآلن كل شيءذاملاذا تبقى كئيباً دوماً؟ ما. انت قائد كبري. كثرياً
ال أطلب . مث سوف اشعر بالسعادة. اريد أن اصبح مثله"، ْشهيتََّرَنَجْنلذلك، قال . فقري مير به يف تلك الغضون

لذلك، هؤالء اخلنافس، يشعرون . فهمت؟ لذلك، ذاك الزمان قادم إىل بلدكم". ن اصبح شحاذاًاريد ا. املتعة
ذاك طبيعي، . ذاك هو املبدأ األول. ال يشعرون بالرضى. ميكننا دراسة حركتهم املعنوية. تركوا كل شيء. باخليبة

 كِْرْشَنخليبة، اذا اخذت إىل ذكر لكن قبل الوصول إىل نقطة ا. لذلك، هذه هي اخليبة. قبول املصاعب اختيارياً
لنفترض انك سرقت شيئاً من . سوف اضرب مثل آخر. كِْرْشَنفسوف تصل مستوى السعادة ألن كل شيء ملك 



لكن اذا ارجعت ذاك . لن تشعر بالسعادة حىت مع امتالك ذاك الشيء املسروق. بيت أحد أو من بيت أحد االصدقاء
  ؟َهياْچرۤيَڤما هو رأيك يا . السعادةالشيء إىل ذاك الصديق فسوف تشعر ب

  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
حنن نتمتع مبلكية . كِْرْشَنلذلك، االمر احلقيقي ان كل شيء ملك . مث سوف تشعر باالرتياح.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذا لكن قبل الوصول إىل تلك اخليبة، ا. لذلك، اذا تابعت التمتع على هذا النحو فستحضر اخليبة. مسروقة بالفعل
هذا هو . كِْرْشَنلذلك، خري االمور هو اعادة كل شيء إىل .  فسوف نشعر بالسعادةكِْرْشَنارجعنا تلك امللكية إىل 

. كِْرْشَناذا كنت تعتقد أن املالكية لـ. َمهاراَج َبليسوف تكون الكاسب مثل . ولن تكون اخلاسر. كِْرْشَنذكر 
هل ارض امريكا ملكك بالفعل؟ اهنا ملكية ". خاصيت" انت حتسب، كِْرْشَنملكية . ماۤياانت ال متلك شيئاً، هذه 

كل فرد يزعم، . بل كل فردوحدك كل فرد، ليس أنت . كِْرْشَنلقد سرقتها من اهلندي االمحر أو من . مسروقة
ية اهنا ملك. كِْرْشَنلكن هذا القدر أو ذاك القدر، كل شيء ملك " هذا القدر ملكييت"يزعم احد، ". هذه ملكييت"

 تعين هَريكلمة . ا أْبهيشاوَرهَري كييا أْبهيشاوْريا، كْهَري شاورّي كيۤييوجد مثل آخر بالكلمات اهلندية، ذاك . مسروقة
. ماذا يدعى؟ خيار، صغري؟ اذا سرق أحد خيار من شجرة أحد، ومت االمساك به  ... تعينَركْهۤيأملاسة وكلمة 

ماذا سرقت؟ سرقت "اذا قال الرجل، .  عند الشرطةكالمها لصلذلك، . وسرق شخص آخر أملاسة وجرى اعتقاله
 يف هو لص أيضاً. كال. "سرق أملاسة كبرية. ملاذا تعتقلين؟ هذا هو اللص. اهنا ال تساوي سنتاً واحداً. خيارة صغرية
 اعادة خري أمر هو. لن يشعر بالسعادة.  لصكِْرْشَنكل ما سوى تيم . كل انسان لص. هو لص ايضاً. عني القانون
 طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيتاغنية . ِچَهى، يُّو كيْشهو ُموَرماَنَس ِدَهى . ختام". خذها. ، اهنا ملكككِْرْشَن"مجيع ممتلكاته

 سوف تبقى مجيع املمتلكات هنا. لنفترض انين أملك كل هذا. حنن ال منلك شيئاً.  اآلن، كل ما منلكه يف العقل...
اين الصندوق .  خاصيتههذ.  خاصيتههذ"لكن عقلي يفكر، . لذلك، ال أملك. ا معيلن امحله. حاملا أفارق بدين

اذا فارقت بدين ما هو الفرق سواء كان الصندوق هنا أو يف شيكاغو . واالمتالك يف ال عقل" اآلخر؟ ملاذا مل يصل؟
سواء أكان يف "سأل لذلك، أنا أ". هذا الصندوق خاصيت"لكن أللين أملك يف العقل . ال فرق. أو يف مكان آخر

. ِچَهىماَنَس ِدَهى . أنت ال متلك بالفعل. لذلك، االمتالك يف العقل" شيكاغو أم هنا، أم هناك؟ ملاذا ال يصل؟
على . لذلك، بذاك االمتالك املفترض، لدينا عقولنا، لدينا أبداننا وتوسعاهتا، الزوجة واالطفال والعائلة واجملتمع والبلد

اآلن، كل ما :"، يُّو كيْشهو ُموَرِچَهىماَنَس ِدَهى ، طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيتيقول . اشياء كثريةهذا النحو، حنن منلك 
  ". كِْرْشَنكل ما لدي، اسلمه لك يا حبيب -املكه سواء يف العقل أو يف العائلة أو يف اجملتمع أو يف البدن

َمُرويب َركُْهويب، . "َنْنَديا ابن اهبك ، كيُشوَر- َنْنَد:"َد كيُشوَرأْرببكونْ توا َبِدى َنْن...  ِچَهى، يُّو كيْشهوماَنَس ِدَهى 
لك احلق بفعل . انت املالك. ، سواء قتلتين أم محيتين، كيف تشاء اآلن كل ما حتبميكنك أن تفعل:"يُّو إشّْشا ُتوهاَر

- َسدا َتْد.  علينا املمارسةلذلك، جيب. ذاك غري ممكن فوراً.  التامكِْرْشَنهذا ذكر . هذا هو التسليم". ما تشاء
يف   ...ْسَمَرنْ لُوِكى ْتياَجِتى أْنِتى كَِلڤََرْمپي ياْم ياْم ڤا ذاك، كِْرْشَنواذا مت يف ذكر ). ٦\٨. چ.ب (ْبهاڤَْبهاڤيَته

، ذكر لذلك، على هذا النحو. لعمر التايلنوع الوعي اخلاص، عندما يفارق احد بدنه، ينقل إىل ذاك املوقع يف ا
ملاذا العمر   ...، مبمارسة دوماً وأبداً، حالة الوعي تلك، فبعد مفارقة البدن،ْبهاڤيَته-َسدا َتْد، اذا كنا قادرين، َنكِْرْش

هو مع . كِْرْشَن يف هذا العمر أو العمر الالحق، هو مع كِْرْشَنالشخص املنقطع إىل خدمة . الالحق؟ هذا العمر أيضاً
 كِْرْشَنقد ال افهم، لكن .  يف كل مكانكِْرْشَن.  دوماًكِْرْشَن يبقى مع ِرْشَنكْكل شخص منقطع إىل ذكر . كِْرْشَن

موقعك . واسوف تسعد انتم الشباب والشابات االمريكان وكِْرْشَنلذلك، جيب عليكم اخذ ذكر . يف كل مكان



اهنا يف . يبة قادمةوإال فاخل. سوف تنقذ. اآلن، أنت تأخذها.  ألنك على أرفع درجات السعادة املاديةهو االخذ
وما هي قيمة تلك . ضحى حبياته من اجل قضية سياسية. ختلى عن كل شيء بدافع اخليبة. َسدا. أر.مثل س. طريقها

سوف تصبح عظيماً بتقدير . كِْرْشَنالتضحية؟ قد تصبح انساناً عظيماً يف بلدك بتقدير شعبك، لكن ليس بتقدير 
لذلك، جانب آخر هو ". ذاك جيد. اآلن، انتهى عدوك. لرجل ماتهذا ا"بتقدير اآلخرين، عدو  كبلدك لكن
 َهِرىاذا سّبحت لن يستاء احد . كِْرْشَناذا خدمت يرضى كل فرد لكن . ليس كل فرد راض خبدمتك. القصور
على األقل، سوف ". الشباب جيدون"مثل يف الصحيفة، " آه،"على األقل، سوف يقولوا، .  ورقصتكِْرْشَن

 يقتلون  والال يزنون و ال يشربون واهنم ال يدخنون.  جيدون جداًكِْرْشَنتيم   ... هؤالء الشبابيقدرهم الناس،
من سوف ينكرهم؟ والقنية االخرى ال ". ومسلكهم جيد جداً. اهنم راضون بالطعام الطبيعي. ملرضاة اللسان

 . على األقل هذه املظاهر اخلارجيةذاك، يقدرون القوة، لكن سوف يقدرون. كِْرْشَنيقدرون، مدى اتصاهلم باهللا، 
ه و، وجةه مجيلو، لقد شاهدت مريديك وجْسواميجي"قال، . قال كاهن حتدثت معه اثناء سفري إىل هاواي

اذا اخذت . انه بالغ السهولة. لذلك، انه ليس صعباً". اهنم حيرزون تقدماً روحياً. جيب عليهم. نعم، حتماً". "ةساطع
احلاجات املادية . ليس عليك التخلي عن شيء.  جليل وتصبح حياتك جليلةإىل هذا، سوف متلك كل شيء

 .   كِْرْشَن يتعدل من اجل ذكر هذاك غري ممنوع لكن. موجودة، االكل والنوم واجلماع والدفاع
سوف تأكل وجتامع لكن . ذاك غري ممكن. كال. ال ميكننا السماح باالكل واجلماع كاحليوانات، القطط والكالب

. ، اهللا، صفيكِْرْشَنمث ما هو الفرق بني احليوان واالنسان اذا سلكنا مسلك احليوان؟ . سان، انسان متحضرمثل ان
َپَرْم َپَرْم ْبَرْهَم أرفع كمال، النقاوة؟ . ك، كيف ميكن أن حنرز التقدم إىل النقاوة اذا ابقينا انفسنا يف وضع جنسلذل

انت " أنك كِْرْشَن يقبل أْرجونَ، ْبهَچڤَْد چۤيتايف الفصل العاشر من ). ١٢\١٠. چ.ب (ڤانْْم ْبهاَپَرَمڤيْتَرْم َپْدهاَم 
. َتَپْسياهذا التقييد الطوعي يعين   ... هذهَتَپْسيااذا كنت ستصل أصفى اجلميع فكيف ستبقى جنساً؟ ". أصفى اجلميع

. ذاك ليس وضعاً شقياً بالفعل.  وضع معاناةتعين تقييد طوعي أو قبول َتَپْسيا. َتَپْسيا هناك كلمة سنسكريتية، ،َتَپْسيا
ال ميكنك "لذلك، لديه رغبة بأكلها لكن الطييب يقول ". ال ميكنك تناول ذلك"يقول الطبيب، . مثل املريض

وعندما يشفى، ". أنا اتعذب"هو يشفي بالفعل لكنه حيسب ". انا اتعذب. الطبيب مينع هذا"لذلك، يفكر ". أكلها
 تعين َتَپْسيالذلك، ". لقد شفيت اآلن. اآلن، فعلتها. اخربين بعدم االنغماس يف هذا. يدالطييب صديق ج. "يرى

َپه َت. ، قبول طوعي لبعض الشقاءكِْرْشَنذاك مطلوب للتقدم يف ذكر . تطوع الفرد بقبول بعض الشقاء الظاهري
، )١\٥\٥. ب.ش (ْم شودّْْهيْتتّْڤََسديڤْياْم يىَن ُپو َت. ذاك جيد. ذاك العذاب ابتغاء التحقيق العلي. ديڤْياْم

ما هو املرض؟ املرض . والوجود املطهر يعين انت تتقدم لتحقيق سعادة ال حتد.  تعين سيتصفى وجودكشودّْهيْت
. مثة تقييد. ال يستطيع املريض اجلماع دون حد. حد اجلماع. كل شيء حمدود. الكل والنومليعين يوجد حد 

كل ما حتسبه  - والشفاء يعين هو يتمتع. ذاك التقييد للشفاء". نعم ال ميكنك اجملامعة"املريض بالسل مقيد بالكلية، 
، سعادة أزلية، سعادة ال ساوكْْهياْم-ْبَرْهَم). ١\٥\٥. ب.ش (ساوكْْهياْم أَنْنَتْم-ياْسماْد ْبَرْهَم. متعة، ذاك دون حد

ول بعض الشقاء الطوعة يف هذا العمر، جيب على لذلك، الكتساب سعادة أزلية ال متناهية اذا تعني عليك قب. منتهية
جيب . ْپِرشّْهاْت-ْدَهْرَم-ڤاْشَرياْم َسْدچوْرأداو . ميكنكم طرح االسئلة ... لذلك، اذا سألت. كل فرد أن يفعل ذاك

-ْدَهْرَم-َسْد. جيب أن تكون مستطلعاً ابتغاء فهم أفضل.  قصدت أحداً يفوقك أو مريب روحياذاعليك أن تسأل 
. ، استطالع ابتغاء حياة سعيدة أفضلاسو ْشِريا أوتََّمْمْچۤيجيتعين مستطلع،  اسوْچۤي جي.اسوْچۤيجي. شّْهاْتْپِر

  اذن، ما هو استطالعكم؟. استطالع



  ؟ املسيح؟كِْرْشَنسوف تقول شيئاً عن املسيح وصلته بذكر ): ١(أحد الضيوف 
أال تفهم أن املسيح تيم . كِْرْشَنسوف تصبح مثل املسيح، تيم . رذاك جممل األم. كِْرْشَن املسيح هو تيم :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن؟ ال تفهمه؟ مث تصبح مثل املسيح، تيم صفي لـكِْرْشَنصفي من تيم 
  ؟َچلََمْدهوَمْن ماذا تعين كلمة :َچلََمْدهوَمْن
  . ذاك ليس سؤاال جيداً:ْپَرْبهوپاَد
  . أسألطلبت مين أن  ...)غري واضح (:َچلََمْدهوَمْن
  .ذاك كل شيء. كِْرْشَن احد اصدقاء َچلََمْدهوَمْنكان .  اوضحت عند عمادكَچلََمْدهوَمْن :ْپَرْبهوپاَد

  ، اقصد بإجياز؟كِْرْشَن بـأْرجونَما كانت صلة ): ٢(أحد الضيوف 
   ْهم؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن بـأْرجونَ ما كانت صلة :كۤيْرَتناْنْنَد
عندما . ذاك هو جمرد الشعور بعظمة اهللا" اهللا كبري"مثل . هناك مخسة صالت  ... تلك هي أيضاً. الصداقة:ْپَرْبهوپاَد

  ...أوال، تقدير احليادية. ذاك ما يدى موقف اخلدمة. يشعر مبدى عظمة اهللا مث من الطبيعي وجود ميل إىل خدمة اهللا
مث يكتمل . مث اخلدمية. جمرد تقدير" ظيماهللا ع" حيادي، ال نشاط بل جمرد تقدير، .َرَس-شاْنَتذاك ما يدعى 

دعين أقوم ببعض اخلدمة .  منهالنعيد شيئاً. يعطينا أشياء كثرية. ما الذي يدعو إىل خدمة اهللا؟ هو العظيم"التقدير، 
رجو ا"اخلدمة تعين أنا أسألك،   ...الصداقة تعين. مث متابعة تنمية الصداقة. مث تنمية تقدير عظمة اهللا. اخلدمية. إليه؟

اآلن، ميكنه أن   ...كيف سيكون صديقي"والصداقة تعين أنت تفكر، . أنت تعطيين". منك أن تعطيين كوب ماء
تلك هي ". اعتقد انك ميكن أن تطلب كوب ماء"لذلك، قبل سؤالك، اذا كنت تعطيين، . "حيتاج إىل كوب ماء

مثل الوالد، . ، عند متابعة منوها فتلك هي االبوةمث تلك الصداقة. الصداقة تعين الشعور بنفع الصديق دوماً. الصداقة
ومزيد من التنمية هي العشق، مثل الرجل " كيف سيسعد الطفل دوماً"مث يريد أن يرى، . ليس لديهم أي اعتبار آخر

ذاك تقري العظمة، تلك اخلدمية، الصداقة مث احلب  -ذاك احلب يشمل كل شيء. ذاك احلب. واملرأة، الذكر واالنثى
و، لدينا مخسة أشكال من حلذلك، على هذا الن. ذاك هو صعيد كمال احلب. ي وتقدمي كل شيء للحبيباالبو

. ذاك على صعيد العداوة. ذاك ليس على صعيد احلب. الصالت املباشرة وسبعة أشكال من الصالت غري املباشرة
. كِْرْشَن كان يذكر كيف ميكنه قتل .كِْرْشَنلذلك، كان يذكر .  بدور عدوكِْرْشَن يذكر كَْمَسكان . كَْمَسمثل 

ذوق الرعب، العداوة، : مثة سبعة أذواق غري مباشرة.  أيضاً لكنه بصورة غري مباشرةكِْرْشَنلذلك، ذاك هو ذكر 
دون صالت ال   ...من عدة وجوه توجد عدة صالت غري مباشرة ... ، يضحك الفرد، يسخركِْرْشَنواحياناً برؤية 

لذلك، عندما نود االستواء يف صلة . ومخسة أشكال مباشرة. صالت السبعة غري مباشرةال. ميكن ألحد أن يبقى
  .مباشرة

  .مجيع األرواح املهيأة متصلون بصالت غري مباشرة: كۤيْرَتناْنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كل فرد صلةل: كۤيْرَتناْنْنَد
مثل االشخاص يف دار . د على الوجود ألنه شقدون صلة، ال يقوى اح. ال بد من وجود صلة ما.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اجملرمون ال يقدرون خدمة . مثة صلة باحلكومة لكنها صلة غري مباشرة. اهنم ليسوا خارج احلكومة. السجن
بدال من استالم بعض اخلدمة من الدولة، جيب على   ...بعض اضايف  ...احلكومة منزعجة من وجود. احلكومة



.  اتصاال غري مباشرة فاهنم ازعاجكِْرْشَنلذلك، املتصلون بـ. ذاك هو االزعاج. ضرورةالدولة االنفاق عليهم دون 
  . لكن هناك صلةكِْرْشَناهنم يقتصرون على التسبب باملتاعب لـ

   الفكاهة؟ي هة هل الصلة مباشرة أم غري مباشرة؟ واحد:َهياْچرۤيَڤ
أنا افكر . "وغري املباشرة الفكاهة موجودة أيضاً. ملياًالفكاهة، الفكاهة موجودة يف كل صلة مباشرة ع :ْپَرْبهوپاَد

  .نعم) يضحك. (ذاك نوع آخر من الفكاهة _"بك عدوي
   ... أيضاً عندما يكونواَڤجۤياملباشرة اخلمسة بني األرواح ) َرَس(هل جتري األذواق : ْپَرْديوْمَن
 شقوق َڤجۤي هو اهللا العظيم، ومجيع األرواح َنكِْرْش. ، مجيع األذواقَڤجۤي كل شيء من اجل األرواح :ْپَرْبهوپاَد
، شق، َڤجۤيالروح .  ذوق سواء مباشر أو غري مباشر١٢اآلن، اهنا تظهر يف . لذلك، الصلة األزلية موجودة. كِْرْشَن

لكن هذا القسم . الشمس والضوء، املصباح الكهربائي، وفيض النور، ال ميكنهم فصله. ال ميكن فصلها عن اهللا
اهللا غري " "أنا اهللا"أو " ليست لدي صلة باهللا"، وحيسب ماۤيالذلك، عند حجبها، ذاك يدعى . دو ظلمةتب. حمجب
، وسوف تنفصل كِْرْشَنلذلك، جيب معاملته مبعاجلة ذكر . ال يستطيع الرؤية. هو حمجب. ماۤياهذه هي ". موجود
 كل فرد، الروحاين أو املستعلي الزائف، اذا .مث يصل الصلة املباشرة". كِْرْشَننعم، أنا شق "، وسوف يرى، ماۤيا

كيف ميكن أن . انه مرض. ماۤياعالمات خمتلفة ملرض .  مزعجةأوضاع، هذه مجيعاً "يوجد فراغ"زعم االلوهية، 
؟ هل ستقبله؟ فهل ستقبل زعمي". أنا الرئيس نيكسون "اذا قلت هنا. حيسب أنه اهللا؟ ذاك يعين انه جيهل ما هو اهللا

أنا الرئيس "ستقبل؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا ال تقبلين؟ أقول، هل " أنا الرئيس نيكسون"م، اذا قال أي واحد منك
  ملاذا ال تقبل؟ ملاذا؟". نيكسون

  .صدق زعمكسوف أ: امرأة
  .ال تظهر عليك العالمات: كۤيْرَتناْنْنَد
أنت غري . ذاك أمر واحد  ... بصفة الرئيسانت عاقل، انك ال تقبلين. ذاك يعين انت لست رذيال.  كال:ْپَرْبهوپاَد

املتأله ما هو مدى جنون . اطلب الفهم. ما هو مدى جنونكصدقتين فت، وتأهللذلك، اذا . جمنون على األقل
  .هذا جنون. املصدقو

  وحنن لسنا واحداً؟: امرأة
  انت لست واحداً مع الرئيس نيكسون؟. أمر خمتلف ذاك :ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: امرأة
   انت الرئيس نيكسون؟اذن :ْبهوپاَدْپَر

  .هو جزء مين. هو انسان: امرأة
 لكن ال ميكنك زعم أنك الرئيس توجد وحدة من هذا الوجه. هو انسان. هو امريكي.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
 اهللا. لكن ذاك ال يعين انك اهللامن وجوه كثرية، صفات انت واحد مع اهللا . عليك الفهم على ذاك النحو. نيكسون
على الرغم من انك امريكي أو انت تنكر توحدك بالرئيس نيكسون . ذاك يعين ان ليس لديك فهم كامل. واحد

ذاك يعين أنه ليس لديك علم " أنا اهللا"وحاملا تقول، . ذاتكعن ألن لديك علم كامل عن الرئيس نيكسون وانسان 
يقال أن اهللا، . ؤكد فوراً أنك العامل اجملهول عن اهللاذاك األمر عينه ي. جتهل ما هو اهللا. انت جمنون. كامل عن اهللا

عامل ضئيل، تزعم االلوهية دون امتالك تلك .  جتهل مدى عظمتهكذاك يعين ان. ، لكنك تزعم تلك العظمة"كبري"
األمر عينه، اهللا، . ونذاك جن" أنا الرئيس نيكسون"اذا كنت تزعم : النحو عينه. ذاك يعين جنون، خبل. العظمة



 مع الرئيس نيكسون وتقبل التوحد باهللا؟ ما هو تكأنت تنكر وحد.  عظمته تفوق الرئيس نيكسون.عظمتهمدى 
  .نعم. مدى جنونك؟ جمرد الفهم

  ؟ِدَڤ ْنِرسيْمَهىكم ذراعاً ميلك الرب : طفل
  .ليس اآلن. الحقاً ذاك  سوف تعلم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ما هي صلة .  الذات ليست الفاعلة وال املسببة على الفعل أن من يعلم انْبهَچڤَْد چۤيتاقرأت يف : َجناْرَدنَ

   الروحي؟كِْرْشَنالروح بالفعل الذي تقضيه يف الوعي املادي ويف ذكر 
ال . ماۤياالوعي املادي يدعى . عندما ينسى الفرد اهللا، ذاك هو الوعي املادي.  الوعي املادي يعين نسيان اهللا:ْپَرْبهوپاَد

والده احد من الطبيعي أن ال ينسى . لكن اذا نسى بطريقة ما، ذاك هو الوعي املادي. بالفعلينبغي لك النسيان 
مثل أي واحد منكم املوجودين، . ، الوهمماۤيا لكن اذا نسى بطريقة ما فتلك ظروف خاصة وذاك ما يدعى .ووالدته

اآلن، اذا مل تستطع القول من . يستحيل وجودك دون والد ووالدة. تلك حقيقة. جيب أن يكون لديك والد ووالدة
ال جيب أن حيدث ذلك لكن بطريقة ما، اذا سألت، . ماۤياهو والدك ووالدتك، اذا مل تعلم، هذا النسيان، هذا يدعى 

اهللا غري "انكار اهللا من وجوه خمتلفة، .  وهذا هو الوعي املاديماۤياهذا ما يدعى . ال ميكنك القول" من مها والديك؟"
يف مجيع األحوال، كل ما " اهللا الشخصي، فراغ. "ذاك انكار أيضاً -"ال أؤمن باهللا. "كار أيضاًذاك ان" "موجود

مثل عندما يصبح االنسان .  هو اجلنونماۤيامعىن آخر من معاين .  تعين جنونماۤيا. ماۤياتقوله على هذا النحو، جنون، 
.  تعين جنون، نسيان اهللاماۤيااالمر عينه، .  بالعالجصلييستعيد وعيه اال. يتوقع أن ال يكون جمنوناً. جمنوناً، ذاك باطل

لكنها موجودة .  دون وجودماۤيا.  تعين ما ال وجود لهماۤيا. يشفى. ، يستعيد وعيه األصليكِْرْشَنومبعاجلة ذكر 
كنها ، السماء الصافية، ل.تلك الواقعية هي هذه السماء. هذا الغطاء ليس واقعية. مثل غطاء السماء. بطريقة ما

  . لذلك، يوجد وهم مؤقت. ال ميكنك رؤية السماء الصافية. ة اآلنبحمج
ذاك هو " ال توجد مساء صافية"أو " ال يوجد ضياء،. الشمس غري موجودة"اآلن، اذا شاهدت غيمة فقط واذا قلت، 

ممن يعلم بوجود لذلك، عليك االقتراب . ذاك هو اجلنون -ألنين ال استطيع حتت الظروف املعينة، انكاره. اجلنون
بالعلم، . انت حتتاج إىل كل هذا العلم  ...اذا ذهبت إىل هناك  - ضوء الشمس، يوجد مشس، توجد مساء صافية

؟ كما اهنا حتيا يف هذا كِْرْشَنما هو الفرق بني االنسان االعتيادي وتيم .  أو الوجود املاديماۤيايتعاىل الفرد عن 
أننا نفبل أن  -لكن ما هو الفرق؟ فرقنا. حنن نأكل وننام أيضاً. ء مثل اآلخرينينتفع بكل شي. العامل، يف هذه الشقة

انه ال يعلم، . كِْرْشَنكل شيء ملك . ماۤياذاك هو . ذاك جممل األمر.  على خالف اآلخرينكِْرْشَنكل شيء ملك 
وحنن نعلم احلقيقة . يصنعهو . اشياء كثرية". ، اميت، هذا، بلدي، هذا، ذاكههذ"أو " انه ينتمي إيل،"انه حيسب، 

 .نعم. ذاك جممل األمر. كِْرْشَنلذلك، يقدم كل شيء إىل . كِْرْشَنالبسيطة أن كل شيء ملك 
  .لذلك، نفهم أن يف الوعي املادي، الفرد جيرب على العمل: كۤيْرَتناْنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .املاديةافعاله تلقائية بالكلية حتت قانون الطبيعة : كۤيْرَتناْنْنَد
  .أنت نشط ألنك من األحياء. كال، العمل موجود.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، لكن ميلى عليهم: كۤيْرَتناْنْنَد
  .لذلك، ذاك عائد إىل احلمى. مثل هذيان املصاب باحلمى.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ْشَنكِْر احملكومة بالقدرة العلية لـَڤجۤي، نشاطات كِْرْشَنيف ذكر : كۤيْرَتناْنْنَد



  . نعم، حتماً:ْپَرْبهوپاَد
  . قطعياًكِْرْشَنلكن كل شيء بيد : كۤيْرَتناْنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .سواء بالقدرة الدنيا أو القدرة العلية: كۤيْرَتناْنْنَد
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...  أوكِْرْشَنلذلك، نشاطاته غري مستقلة سواء يف : كۤيْرَتناْنْنَد
مثل رجل . هو حمكوم. ذاك هو جنون آخر". أنا مستقل"حاملا يعتقد . ذاك جنون آخر.  أبداً، أبداً، أبداً:ْپَرْبهوپاَد
سوف جيرب على قبول قوانني الدولة يف السجن على يد . هو جمنون". ال احفل بقوانني الدولة"هو حيسب، . عاقل

ذاك هو ". استمر بالصفع. أنا حر"يقول، . تصفعه الشرطة  ...مع ذلك،". أنا انسان حر"لكنه حيسب، . الشرطة
هل حتسبه حراً؟ لذلك، ذاك النوع من ". أنا حر"أليس جنوناً؟ الشرطة تصفعه وهو يقول، . هذا جنون. "اجلنون

ملاذا أنا مستقل؟ أنا "ال حيسب، . هذا جنون". مستقل" دوماً، وحنن حنسب، ماۤياترفسنا . االستقالل اليت نتمتع هبا
ال يقوى على التفكري . ذاك يعين اخلبل". ، مدة ساعة، وأحسب انين مستقلي ال يبقىتمتع حبواسال .خادم حواسي

يعلن الطفل . كالطفل. مقامه معتمد. ولد معتمداً ألنه شق من اهللا. اين استقالله؟ ال ميكنه االستقالل. الصحيح
ال أحفل :"يريد الطفل. عي سوى املخاطرال يستد. ذاك جممل األمر. ما هو معىن ذاك االستقالل؟ خطر. استقالله
لذلك، اذا مسح له بفعل ذلك، ذاك يعين أنه يقتصر على . "سوف اذهب إىل كل مكان. سوف اعرب الطريق. بآبائي

لذلك، اعالن هذا الفرد استقالله يعين جنونه، شكل آخر . اية الوالدين فسيبقى آمناًرعواذا بقي يف . دعوة املخاطر
هو يتوهم استقالله عن اهللا لكنه . دعه يفكر بعمق شديد أن ال ميكنه االستقالل. كنه االستقاللال مي. من اجلنون

ذاك جممل . ماۤياوبعض املخدرات، يتطوع قبول اعتماد على شيء . ذاك جممل األمر. معتمد على متعته احلسية
انا معتمد ولعلي "خري أمر هو . ۤياماتوهم االستقالل هو . هل هناك مستقل؟ ال احد مستقل. من هو املستقل. األمر

اذن، هل اجبت عن سؤالك؟ الوعي . كِْرْشَنذاك هو ذكر ". عندها اصبح حممياً. اصبح معتمداً على الوجه السليم
هذه . هو ليس مستقال بل يتكلف التفكري باستقالله. باطل. ذاك وعي مادي. املادي يعين التفكري الزائف باالستقالل

. هامجين. النمر يلتهمين"ال يوجد منر لكنه منفعل هبذا االنطباع الباطل، . لم حيسب وجود منرمثل يف احل. ماۤيا
  . انه يهامجين. النمر موجود. "لذلك، هذا الوجود املادي يعين تفكريه بوجود مشاكل كثرية ألنه جمنون". انقذين

ذاك . هاجم هبذا اهلذياني هلكن. طلة مجيعاًلكنها با.  خيلق اشياء كثرية ...هذا، ذاك، كثري من االعداء واالصدقاء
جيب أن أفعل هذا، ذاك، هذا، اشياء . مثة مشاكل كثرية يتعني علي حلها"كل فرد يفكر، . ماۤياهذا . جممل األمر

. ذاك جممل األمر. كِْرْشَنمشكلته الوحيدة هي كيف يقبل . ليس لديه مشاكل. لكن ليس لديه مشاكل". كثرية
لكن حظي عاثر . "هذا جممل األمر. انا ملكك. كِْرْشَناقتصر على تسبيح . لينقبنعم، ا"، يقول. وكرشن لطيف

 شايَتْنيا. ْبَهَچڤانْپا ِاتاْدِرشّي َتَڤ كِْر. كِْرْشَنمجيع املشاكل حتل مبجرد تسبيح . ألنين ال استطيع حىت التسبيح
أستطيع ". كِْرْشَنيل يف صورة ترداد الصوت، كلمة ، انت لطيف إىل درجة انك تأيت إكِْرْشَنيا " يلقن ْپَرْبهوَمها

انت . كِْرْشَنانت تسبح "انت تقول، ". لكنين عاثر احلظ لعدم اجنذايب حىت هلذا. التسبيح بسهولة وانت تبقى معي
 وهذا َمْنْتَرسوف اعطيك .  دوالر٥٠ادفع . اضغط على انفك"اذا قلت، . اهنم لن يصدقوها". حتصل على كل شيء

 ْسواميوذاك . "شيء". هنا شيء"سوف يقول ". اجعل رأسك على هذا النحو، ساقك على هذا النحو. وذاك
پي  َمماْبَهَچڤانْپا ِاتاْدِرشّي َتَڤ كِْر"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، قال ". ما هذا؟! كِْرْشَنيقول، اقتصر على تسبيح 



 كِْرْشَنلذلك، ذكر ".  لكنين عاثر احلظ، ال استطيع قبوهلالكنين عاثر احلظ لتوفرك بسهولة يف هذا العصر:"َڤدوْرداي
. "نعم. نعم مرحباً آها،"سوف،  -وختدعهم، ختدعهم. انظر. سهل التوزيع، لكنهم عاثرو احلظ وال ميكنهم القبول

 چورولذلك، اعتاد ". النتفع بالفرصة. يوجد كثري من الزبائن للخداع:"واملخادعون على استعداد دائم. يرحبون هبا
صحبة املخادعني . اهله خمادعني وخمدوعني". هذا العامل هو جامعة املخادعني واملخدوعني" القول، َمهاَرَج

 .لذلك، حنن نريد انقاذهم من جامعة املخادعني واملخدوعني. واملخدوعني
   ...ل، ويصابوا باخليبة، غالباً عندما يقوموا ببعض العمل اثناء النهار، واشياء كثرية تفشپاَدْپَرْبهو: َجناْرَدنَ
 إىل قضاء واجباتك ىسعت كلكن. ذاك غري مهم. االنسان مهنياً، قد حتدث اخطاءيكون  حسناً، عندما :ْپَرْبهوپاَد

شاغلك الوحيد هو االنتهاء . مث سوف تصل النقطة الصحيحة. ك عملهعليعلى الوجه الصحيح، كل ما تقرر 
. ذاك سيتقوم تلقائياً. لذلك، قد حتدث االخطاء احياناً. كِْرْشَن ِرىَهبالنواهي األربعة وتسبيح ست سبحات من 
اذا وجد االنسان انه يرتكب االخطاء ..  .أيضاً) ٣٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاألننا نأيت من صعيد خمتلف وهذا ما جاء يف 

- و ْبَهَجِتى ماْم أَنْنيادوراشاُر- پي ِشْت سوأ (ساْدهو هذا، هو كِْرْشَنأو يقوم بعمل خاطئ لكنه يتمسك مببدأ ذكر 
لكن بداعي . ال يفعل اشياء خاطئة عن عمد. هو رباين.  تعين رباينساْدهوكلمة ). َڤ َسـ َمْنَتڤْياهْر ِاساْدهوْبهاْك، 
اذا   ...لكن ببعض النفوذ.  يف عمركم السابقلنفترض ان اغلبكم كنتم تدخنون أو تتعاطون املخدرات  ...العادة

اآلن انا "لكن اذا حسبت، . لكن هذا معذور اذا فعلته دون تعمد" لقد ارتكبت خطأ"، اذا وعيتمعدمت إليها، نعم، 
. ال بأس. فذاك معذور - لكن اذا حدث عرضياً.  ترتكب خطيئة كبريةتكون". كل ما افعله حسن. كِْرْشَنتيم 

ب أن تكونوا يف غاية العناية جي. جيب التنبه إىل ذلك. اخلطأ املتعمد خطر. لذلك، االخطاء العارضة ليست خطرة
  .بصدد االخطاء العارضة أيضاً لكنها معذورة اذا حدثت

  ؟...  أم اهناكِْرْشَن تعيق أم تعني ذكر اچيُّوَهطَْهى هل : أحد التيم
هل تتبع .  يف هذا العصراچيُّوَهطَْهى ال ميكنك قضاء . جمرد تضييع وقت. ألهنا عقيمة. نعم.  تعيق:ْپَرْبهوپاَد
   بالفعل؟اچيُّوَهطَْهى هل تعلم ما هي احكام وحدود . انت تقتصر على املخادعة. ام واحلدوداألحك

  .ليس فعلياً: أحد التيم
َهطَْهى انت تذهب إىل درس .  ليست عملية يف مطلق جملساچيُّوَهطَْهى . عليك اختيار مكان منعزل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك تضييع ". أنا أزاول"وأنت تفكر .  دوالرات كل فرد٥مع املال، مثة مئات من االعضاء املزاولني وجي. اچيُّو
  هل تفعل ذلك؟. عليك ممارستها يف مكان منعزل مبفردك.  ليست عملية على هذا النحواچيُّوَهطَْهى . للوقت واملال
  .ال اعتقد ذلك. الك...  كال. نعم: أحد التيم
. حرية تامة من احلياة اجلنسية. ط ذاتك من وجوه كثريةبب عليك ضمث جي.  اهنا صعبة جداً يف هذا العصر:ْپَرْبهوپاَد

ه هو نكل ما يفعلو. هذه األحكام ال تتبع. اشياء كثرية موجودة  ...عليك أن تأكل ضمن توجيهات معينة، عليك
 جبميع لذلك، ال ميكن العمل. هذا ليس أحد البنود. كال". أنا أزاول"حيسبون، . بضعة متارين بدنية، أوضاع جلوس

، الذين يداومون على ذكري بإميان كبري، ۤيْزچيُّوالـ ... )انقطاع. (لذلك، تضييع. هذه البنود يف هذا العصر
لذلك، هذا غري . ةيُّوچيالـهذا هو غرض املزاولة ".  هم أرفع اجلميعاچيُّوالـيعبدونين خبدمة متعالية متصلون يب يف 

جيب ذكر اهللا على الدوام، . الغرض القطعي هناك.  يوجد بديل آخر هذه بسهولة والكِْرْشَنممكن يف حركة ذكر 
. اچيُّوالـذاك هو كمال . هذه الوحدة احلميمة تعين األذواق اخلمسة. عبادته وقضاء اخلدمة التتيمية إليه واالحتاد به



سوف . اچيُّو كْْهياساْن؟ توجد ْبهَچڤَْد چۤيتاهل لديك   ...اچيُّو- ، ساْنكْْهيااچيُّوالـ مبزاولة كِْرْشَنعندما نصحنا 
  .هذه هي النسخة. جتد يف النص السابع واألربعني

  ال قيمة باحلفاظ على لياقة البدن من خالل التمارين؟أ: أحد التيم
لكن هل يعين أن صحتك هي كمال احلياة؟ هل تعين القول أن احلياة . ميكن أن تصبح صحيح البدن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

الغرض القطعي .  ليست الغرض القطعي للحياةها لن تبدل البدن؟ لذلك، الصحة مطلوبة لكنالصحية لن متوت،
  .للحياة هنا

 أيضاً، أليس صحيحاً؟ هل مثة موافقة هناك، موافقة ْبهَچڤَْد چۤيتا مشاهبة لتلقني اً لقن بوذا أمور):٣(أحد الضيوف 
  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتايف بعض األماكن بني تعليم بوذا وتعليم 

   هل تفهم بوذا؟:َرْبهوپاَدْپ
  .كال): ٣(أحد الضيوف 

لكنك لن . تتخلى عن كل شيء مثل بوذا وتتأمل.  بوذا اذا كنت تقدرهعليك اتباع أنت تتكلم عنه؟ :ْپَرْبهوپاَد
اما أن تؤمن ببوذا أم باملسيح أم . مث ما هو الكالم عن، الكالم السخيف عن هذا؟ افعل شيئاً ما. تفعل ذلك

كل شيء " لنفسه، قال. كان امرياً. استغىن عن مملكته يف شبابه. املوىل بوذا لطيف جداً. افعل شيء ما. َنكِْرْشبـ
افعل . نتكلم كثرياً عن هذا وذاك، هذا وذاك. حنن ال نفعل شيئاً. ذاك هو املرض. افعل ذلك". دعين اتأمل. سخيف

اما أن تتبع املسيح . ال يهم الفرق.  مااتقن شيئاً. يدذاك غري ج". جاهل هباسيد مجيع املهن، . "أي شيء لكن اتقنه
  ).هناية. (هذا هو طلبنا. لكن اتقنه. ، ال يهم كثرياًكِْرْشَنأم املوىل بوذا أم 

  ١٩٦٩ ايار ١١محادثة في الغرفة مع ألين غينزبيرغ في أوهايو، كولومبس 

  .كِْرْشَن َهِرى: ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

  .اذن، سوف نغين غداً: ألني غينزبريغ
  ).يضحك( نعم :ْپَرْبهوپاَد

  هل هذه هي زيارتك االوىل هنا؟: ألني غينزبريغ
  . الزيارة االوىل، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هل احلضور مكتمل: ألني غينزبريغ
  ...، خاصتناۤيْرَتَنك عقد بعض االجتماعات يف اجلامعة،نحنن ) غري واضح. (اهنم يعملون جيداً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟شايَتْنياهل رأيت كتابنا، تعاليم املوىل .  وخطاب حيثما نذهبۤيْرَتَنك
  .هذا جديد. مل ار ذاك. كال: ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟اسكون؟ من نشر  ...هل هذا: ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ اين طبعت ...انت  ...اذن، انت: ألني غينزبريغ



  . اليابان:ْپَرْبهوپاَد
   عذراً؟:ألني غينزبريغ

  . اليابان:ْپَرْبهوپاَد
  .طبع يف اليابان: ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .انه رائع. صور مجيلة.  مجيل:ألني غينزبريغ

  .يف الطريق كتاب رحيق التتيم :ْپَرْبهوپاَد
   ماذا سيكون، كتابتك؟:ألني غينزبريغ

  .ْسواميوُچ َپرۤو بقلم و سيْنْده-َرساْمِرَت -ْبَهكْيت، انه ترمجة معتمدة لكتاب  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...من: ألني غينزبريغ

  .شايَتْنيا كبري مريدي املوىل ْسواميوُچ َپرۤو :ْپَرْبهوپاَد
  . اوه:ألني غينزبريغ

 وثالثة ْزْسوامۤيوُچليس، ستة . شايَتْنياىل  املريدين املباشرين للموْزْسوامۤيوُچهناك ستة . ْسواميوُچ َپرۤو :ْپَرْبهوپاَد
  .مقربني

  . نعم:ألني غينزبريغ
  .  الستةْزْسوامۤيوُچ هو رأس الـْسواميوُچ َپرۤو  ... لذلك، خاصتنا:ْپَرْبهوپاَد

  ... ْسواميوُچ َپرۤو: ألني غينزبريغ
 اجنذب عندما استهل ه لكن.چال البنكان وزير املالية يف حكومة نواب حسني شاه يف. ْسواميوُچ َپرۤو :ْپَرْبهوپاَد

 ذاك كان يتكلم ديسايو . ْزْسوامۤيوُچكتب بغزارة، .  احلكومية وانضم إليهاخلدمة حركته وتقاعد من شايَتْنيااملوىل 
اآلداب اليت عرضها دراسة عند  كِْرْشَن و راْدهاعشق ، يقول، يستطيع االنسان أن يفهم طْهاكوَر داَسَنُروَتَم عن 

لذلك، كتابه ). رييتپۤي- لَيوَچَپِدى هايِبى آكويت كَِبى هاَم بوْجَهَب سى -ْچهوناْتَهى َر-َپرۤو( ْزْسوامۤيوُچالـهؤالء 
 ِڤديةالـر ااالقتباس من خمتلف األسف. ذاك كتاب معتمد جداً. رحيق التتيم.  سيْنْدهو- َرساْمِرَت -ْبَهكْيتاألول هو 

هذا صعيد . اهللا كبري. ، االعجابَسَر-َرَس، داْسيا-شاْنَت، كِْرْشَن  وخمتلف مراحل الصلة معَسَر-راْدهاحول 
اهللا عظيم، وجيب علي خدمته ! اوه. ، الرغبة باخلدمةَرَس-داْسيازيد من التنمية، املمث . واحد أيضاً، تقدير عظمة اهللا

سواء خندم . و مقام اخلدمةلذلك، ملا ال خيدم اهللا؟ ال يوجد حر من اخلدمة ألن مقامنا ه. ألن كل منا خيدم سواه
. اذا قال اننا ال نتقيد فسوف يدخل السجن.  يف مطلق حالة من حياتناعلينا التقيد بقوانني الدولة. ماۤياالعظيم أو 
ذاك ليس . ال ميكنه التحرر. كِْرْشَناذا مل نتقيد بـ ماۤيافسوف حتضر . كِْرْشَن و ماۤيااألمر عينه، . سوف جترب

  . اخليبةاحلرية هي. مقامنا
  هل تذكر رجال يدعى ريشارد الربت؟: ألني غينزبريغ

  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
  .ى الرىثهل تذكر رجال يدعى ريتشارد الربت؟ اعتاد العمل مع تيمو: ألني غينزبريغ

  . آه:ْپَرْبهوپاَد



 أو تيم وماْنجيَهنمث ذهب إىل اهلند ووجد معلماً وهو اآلن مريد . منذ عدة سنوات يف هارفرد: ألني غينزبريغ
  ... عرض وضع امريكامث  ماۤيا نتكلم عن ناوقال ان. َهنومانْ
   هل تناولت بعض الفاكهة؟:ْپَرْبهوپاَد

  ... حسناً، ميكننا أن نتكلم بصفة. منذ مدة: ألني غينزبريغ
  .آْتشا :ْپَرْبهوپاَد

  هل انت متعب؟. لدي سؤال اردت طرحه. طعامك امضغ: ألني غينزبريغ
  ).ضحك. (ميكنين التحدث معك طوال الليل.  كال، كال:َدْپَرْبهوپا

  . عند الغربينييوَچ كَليدي كان مسيح .أس.لأقال أن معلمه يف اهلند اخربه أن : ألني غينزبريغ
   املسيح؟:ْپَرْبهوپاَد

 تكون  اشتد، مع اشتداد التعلق واشتداده، سوفيوَچ-كَلي للغربيني يف ذاك، كما أن كَليلعصر : ألني غينزبريغ
  .... اسهل واسهل وأنالنجاة 
  ).چايلبن) (:جانباً (:ْپَرْبهوپاَد

  ).إىل السيدة اهلندية. (َنَمْسِتى: ألني غينزبريغ
  .چالية وصلت إىل لندن مؤخراً هي سيدة بن:ْپَرْبهوپاَد

  !آهه: ألني غينزبريغ
  ).چايلبن. (ِلكَْهى :ْپَرْبهوپاَد

  ).چايلبن: (سيدة هندية
  ).ايلچبن( :ْپَرْبهوپاَد

  ...  ومع ازدياد تعمق التعلق وازدياد احلريةيوَچ-كَليلذلك، مع اشتداد : ألني غينزبريغ
  ؟ التعلق:ْپَرْبهوپاَد

  .يوَچ-كَليأسهل وأسهل يف تلك النجاة سوف تصبح   ...:ألني غينزبريغ
 أيضاً، لكن تلك ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد يف ما جاء ك ذا. يوَچ-كَلي هذا بيان جيد جداً أن النجاة سهلة جداً يف :ْپَرْبهوپاَد

  .دي.أس.لأ هذا وليس ۤيْرَتَنكة هي طريقال
ك ملن ال يقبلوا النجاة سوى يف الصورة املادية يف أصفى ااملنطق هناك، هل كان ذ  ...حسناً، كان: ألني غينزبريغ

   ...صورها، يف صورة كيماوية أخرياً، وصورة مادية بالكلية
   ...اذن، اين هي النجاة يف وجود. ْم مه:ْپَرْبهوپاَد

  . اخلروج يف صورة حبةمزاج كِْرْشَنكان لـ: ألني غينزبريغ
  ...  كال، األمر هو أي من هذه الصور املادية:ْپَرْبهوپاَد

  نعم؟: ألني غينزبريغ
  .اذن، اين هي النجاة؟ اهنا وهم  ...:ْپَرْبهوپاَد

   ...تحيزحسناً يتعني قطع ال: ألني غينزبريغ
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  ... التعلق اثناء  ...:ألني غينزبريغ



  .دي هو مادة كيماوية مادية.أس.أل.  أين هو قطع التعلق اذا كان لديك تعلقات بشيء مادي حسناً،:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: ألني غينزبريغ

كيف تتحرر . .. كيف ميكنك  ...اذن، ذاك هو. املادةب ستعنيدي مث ت.أس.لأ لذلك، اذا التجأت إىل :ْپَرْبهوپاَد
  من املادة؟

دي هي حبة .أس.دي، مدركاً أن أل.أس.ألواسطة حسناً، التجربة املتحيزة هي، يف حالة التخدير ب: ألني غينزبريغ
  .مادية، وأهنا ال هتم فعال

  .تلك جمازفة.  لذلك، تلك جمازفة:ْپَرْبهوپاَد
هو ) َشْبَد(ليس الصوت أ تعلق مادي، الذي أعتقد، عندئذ دي.أس.اآلن، كذلك، اذا كان أل. نعم: ألني غينزبريغ

  تعلق مادي أيضاً؟
. هذا الصوت، هذا الصوت الروحي". ليكن اخللق"باألصل، كما يوجد يف االجنيل، .  روحيَشْبَد كال، :ْپَرْبهوپاَد
من  -الصوت. لذلك، الصوت روحي باألصل ومن خالل الصوت. الصوت انتج اخللق. مل يكن اخللق هناك. اخللق

  .من املاء تنمو األرض. من النار ينمو املاء. من اهلواء تنمو النار. من السماء ينمو اهلواء. الصوت، تنمو السماء
   الصوت هو أول عناصر اخللق؟:ألني غينزبريغ

  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ماذا كان الصوت األول، تقليدياً؟: ألني غينزبريغ

لذلك، هذا ". ليكن هناك خلق"، أن اهللا قال،  على األقللذلك، نفهم من اجنيلك. آُومْٰ، ِڤديةالـ احلاالت :ْپَرْبهوپاَد
، هذا الصوت وأنا، اختالف قليل، لكن اهللا "السيد غينزبريغ"أقول، . اهللا عني صوته، مطلق. لقحدث اخلصوت، و

مثل . ال غريية.  املقتدرَمْت-َشكْيت، القدرة و يتَشكْ. َمُتوْر أْبِهْدَهَهَشكْتي َشكْيتكيف تدعى؟   ...نيْتياعني قدرته، 
لكن النار . ال ميكنك مغايرة احلرارة عن النار أو النار عن احلرارة. النار واحلرارة، دون غريية لكن احلرارة غري النار

  .ليست احلرارة
   ...كِْرْشَنحسناً، األصوات، الصوت  :ألني غينزبريغ

  .ْشَنكِْر نعم، هذا عني :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنعني .  ..:ألني غينزبريغ

   ...كِْرْشَنهذا الصوت .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  يف مجيع الظروف؟: ألني غينزبريغ

وإال ال غريية بني هذا . تصفييتإىل ذاك سوف يستند .  لكنه سؤال تقديري أو حتقيقي نعم مجيع الظروف:ْپَرْبهوپاَد
 هو الروح الكلية كِْرْشَن فوراً، و كِْرْشَن، انا متصل بـكِْرْشَننطقنا الصوت لذلك، اذا . كِْرْشَن و كِْرْشَنالصوت 

.  مع ازدياد كهربتككِْرْشَنوتزداد تشبعاً بـ. مثل اذا ملست الكهرباء، تتكهرب فوراً. مث أتشبع روحياً على الفور
 وَنْر ناييت ماْم ِايت كاوْنتيياپڤا ِدَهْم ْتياكْْت. كِْرْشَنلذلك، عندما تتشبع بكرشن، انت على صعيد . كِْرْشَنتتشبع بـ

سوف يقول دعاة . كِْرْشَنتبقى مع . ، ال تعود إىل هذا الوجود املادي ثانيةكِْرْشَنعندئذ، تتشبع بـ). ٩\٤.چ.ب(
مثل الطائر االخضر يدخل شجرة . االندماج ال يعين خسارة الفردية.  دونيةفطنةدليل ذاك . الالشخصية أنك تندمج

 يف الفصل الرابع، كال كِْرْشَناألمر عينه، يقول . الفردية موجودة. فرديتهالطائر  ويبدو مندجماً لكن ال يفقد خضراء
، مل يفقدوا وجودهم يف السابق ولن يفقدوا وجودهم يف أْدياْم  أنا، انت، ومجيع هؤالء اجملتمعني:يف الفصل الثاين



،  يف الوقت احلاضرحنن نراها عملياً. اص، كانوا آحاداً يف السابقذاك يعين أنا، انت ومجيع هؤالء األشخ. املستقبل
. لدينا آرائنا الفردية. وافرادياً، حنن ذاك يف وجودنا احلاضر، كل واحد منا فرد. اً يف املستقبلوسوف يبقوا افراد

تلك هي . أفرادحنن نوافق على صعيد مشترك، ذاك هو الفارق، لكننا . لديك آرائك الفردية ولدي آرائي الفردية
وافقة هو االحتفاظ بفرديتنا وامللكن اقتراحنا، . لذلك، الفردية ال تضيع مطلقاً. لذلك، مثة اختالف احياناً. طبيعتنا
  .َچمار-ْبَهكْيت، معك

  ؟ ...االحتفاظ: ألني غينزبريغ
 عليك كِْرْشَناذا قال .  افراد يف كل شيء رغم انناكِْرْشَنتسليمنا يعين حنن نوافق مع .  واملوافقة معك:ْپَرْبهوپاَد

تلك الواقعية " ما الذي يدعوين إىل املوت؟. "لكننا افراد، ال استطيع االنكار. املوت، حنن منوت بدافع احلب
). ٧٣\١٨. چ.ب (ياْتِهْتشّْسي َتْتها كورو ( اآلن، افعل ما تشاءْبهَچڤَْد چۤيتاعلمتك "، أْرجونَسأل مثل . موجودة

هذه املوافقة، . كَريْسىي ڤََشَنْم َتَڤ" نعم" وافق، هقرر عدم القتال لكن. عدل عن قراره".  تأمريننعم، سوف أفعل ما"
 ياْتِهشَّْهسي َتْتها كورو حيتفظ بفرديته، كِْرْشَن. فرديتهبفظ تكال، حي. الوحدة ال تعين خلط الفردية. هذه هي الوحدة

لذلك، ". سوف أفعل مبا تقول). ٧٣\١٨. چ.ب (َتْتها كوروياْتِهْتشّْسي  ،"نعم"يقول، ). اآلن، افعل ما تشاء(
 فرد، حنن افراد، كِْرْشَن. صنعنا افراداً باالصل. ألننا ال نقبل بفقدان الفردية. ليس فقدان الفردية. هذه هي الوحدة
.  الكمالذاك هو. املوافقة الكلية. تلك هي النجاة. االندماج يعين االندماج يف املوافقة الكلية. كل شخص فرد

. ، ال ميكنه احلياة هناككِْرْشَن رغبة باالختالف مع  للفرد أدىنه ليس، ذاك مادي ألنوالقصور ما دمنا يف حالة التمرد
تقول . ، يقبل به بصفة مرافقكِْرْشَنلذلك، من تدرب متاماً على املوافقة مع . كِْرْشَنالشخصية السائدة هناك هو 

بعد والدات غزيرة من تنمية العلم يف  ْپَرَدْدياِتى ماْم ْچۤياَنڤانْناْم َجْنَمناْم اْنِتى هۤوَب، )١٩\٧. چ.ب( ْبهَچڤَْد چۤيتا
ه ڤَڤاسوِدكيف يسلم؟ . بعد والدات غري منحصرة: َجْنَمَنْم أْنِتىناْم َبهۤو. احلياة الروحية، امللم متاماً، احلكيم يسلم يل

َجْنمادى أْسيا تعطي حملة، ) ١\١\١. ب.ش( سۤوْتَر داْنَتِڤ. وجود هو الكِْرْشَن! اوه). ١٩\٧. چ.ب (ڤَْم إيتَسْر
 هو ذاك أو ْبَرْهَمْناجلواب هو ). ْبَرْهَمْن(للتقصي عن اهللا ، اساْچۤياْتهاُتو ْبَرْهَم جي، ما هو اهللا؟ ْبَرْهَمْنما هو . ياَته

عندما يبصر لذلك، . لب حكمةك يتطاذ. جيب علينا العثور على املصدر األصلي. هو املصدر األصلي للوجود
 َمهاْتماَسْرڤَْم إيت َسـ  هڤاسوِدڤَ ) ١٩\٧. چ.ب (،كِْرْشَنهنا األصل، "، مل حكمة الفرد بعد والدات غزيرةتكت

ما : ة خمتصرةطريقحنن نعطي   ...لذلك، خاصتنا.  الرؤية، الذي سلمة ذاك، الروح اجمليدة، نادرَمهاْتما .سودوْرلَْبَهه
ذاك . كِْرْشَنهذا هو ذكر . كِْرْشَنالتسليم لـ: رد حتقيقه بعد والدات غزيرة، حنن نقتصر على القوليتعني على الف
واذا كان االنسان عاقال فسوف يصدق . تلك هي أعظم هبة أو ما تدعى الفوز العظيم جلامعة االنسان. جممل األمر

، لفهم، )١٩\٧. چ.ب (ه َسْرڤَْم إيتڤاسوِدڤَد،  هو الوجوكِْرْشَنكالمنا أنه بلغ هذه النقطة بعد والدات غزيرة، 
  ملاذا ال اقبلها فوراً؟

  هل ترجع يف صورة االنسان باملعىن الدقيق؟: ألني غينزبريغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ...  يف صورة:ألني غينزبريغ
   ما هي الصعوبة؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ال اذكر انين ولدت من قبل: ألني غينزبريغ
  ؟هل تذكر ماذا فعلت عندما كنت صبياً صغرياً.  تذكر طفولتك ال يعين انك مل تكن طفال اال:ْپَرْبهوپاَد



  .ليست صغرية جداً لكن هناك. اشياء حمددة: ألني غينزبريغ
  هل تذكر؟.  أو عندما كنت يف رحم امك:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:ألني غينزبريغ
  . اذن، هل يعين انك مل تكن:ْپَرْبهوپاَد

  .كال، ال يعين انين مل اكن :ألني غينزبريغ
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك موضح يف . انت ال تذكر، ذاك ليس سبباً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: ألني غينزبريغ
  :ْپَرْبهوپاَد

  ميـْن يـاتْها ِدِهىـْس‘ِدهـيـنُو 
  كاوماَرمْٰ يـاوڤَـنَـمْٰ َجرا

  ْپـراْپـتيـْر - تَتْـها ِدهانْـتََر
   تَـتَْر نَـ موْهـيـاتيْزْدهـۤيـَر

  )١٣\٢. چ.ب(
عند  الروح تنتقل هكذاالشيخوخة،  إىل ،الشباب إىل  الطفولةمن، بدن باستمرار يف هذا الالروح املتجسدة متر كما"

ين انين مل عألنين ال اذكر ماذا فعلت يف رحم امي ال ي". بديلهذا التقق مبثل  يضطرب احملال. آخربدن  إىل املوت
أنا ابدل بدين يف . معروفهذا أمر . لذلك، انا ابدل هذا البدن لكنين ابقى. البدن متغري، انا هناك. أكن طفال صغرياً

  .بدن طفولتك غري هذا البدن؟ لقد بدلت بدنك لكن ال يعين انك كنت شخصاً خمتلفاً. ة يومياًكل حلظ
ما اراه هنا هو ما استطيع تذكره هو ما استطيع . ، لكنين اآلن ارى هناو امسع شيئاًنعم، لكنين مل أر أ: ألني غينزبريغ

  .مل امسع مطلقاً بأي وصف منطقي أو حىت رسم لوالدات سابقة. تذكره
   مل تسمع مطلقاً؟:ْپَرْبهوپاَد

  ".ال بد أن يكون" مل امسع أي شيء منطقي، أي شيء يدفعين على التفكري، :ألني غينزبريغ
   هل هذا غري منطقي؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك. (ليس باحلقيقة، كال: ألني غينزبريغ
   ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد

  . منطقي، ملموس:ألني غينزبريغ
  .بدنك يف رحم امك يف اليوم االول: ، لنفترض، لن نفترض، انه حقيقة اآلن:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: ألني غينزبريغ
لذلك، .  من حبة البازلياءلذلك، وصلت إىل هذه النقطة.  بازلياءة من مجاع االب واألم، خيرج مثل حب:ْپَرْبهوپاَد

  ما هي الصعوبة بالفهم؟. ياء مرة ثانية هذا البدن لتصبح يف صورة حبة بازلتما هو الغريب اذا بدل. البدن متغري
 اية ،يةر حي دائم لفهم وجود أي حي داائم أو استمراملطلقحسناً، الصعوبة بالفهم سوف تكون : ألني غينزبريغ

  .صورة من الوعي من بدن إىل آخر
قوى على فهم ن  عندما ال حنن نستشري مرجع عظيم،الستقباللذلك، جيب عليك ا.  اذن، جيب أن تستشري:ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟. شيء



ذاك املرجع . الكالم ليس كافياً. ال يكفي جلعلي احبها. ال يكفي جلعلي احلم هبا يف الليل، كالهذا : ألني غينزبريغ
  .ال يكفي جلعلي احبها

   أال تقبل مرجعية؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ليس بالقدر الكايف للحب: ألني غينزبريغ

  .ا عن احلب كال، احلب، عد:ْپَرْبهوپاَد
  ...ليس كافياً : ألني غينزبريغ

  . استشارة:ْپَرْبهوپاَد
  ...انه جمرد . التوجه إىل قبول مرجع  ...:ألني غينزبريغ

  . االستشارة، استشارة:ْپَرْبهوپاَد
  .ال استطيع حىت فهم مرجع يقول انين كنت هناك عندما ال اشعر بنفسي هناك: ألني غينزبريغ

ملاذا تقول ال ميكنك الفهم؟ . ال ميكنك الفهم. لنفترض عندما تقع يف متاعب قانونية، تقصد حمامياً.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  .فهمت؟ انت تقبل املرجع. اين لديك مرض حيث تقصد طبيباً

  . يف امريكانقع يف قدر كبري من املتاعب مع السلطاتحنن : ألني غينزبريغ
   ... كال ليس ذاك، ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد

  .كال، هنا مشكلة خاصة: غينزبريغألني 
 نيسأل أمه دوماً م. الطفل جمرب على قبول املرجع. ذاك، اقصد، سوء فهم، علينا قبول املرجعهو ، هو ذاك :ْپَرْبهوپاَد

َتْد . تلك هي طريقة اكتساب العلم. السؤال، السؤال، السؤال: ؟ تلك هي البداية ... هو والدهنهو والده، م
  .چوروموجود، اذا اردت فهم ذاك العلم، ال بد لك من التوجه إىل  ِڤديالـاحلكم   ... َسـاناْرْتَهْمْچۤيڤي

   ...لكن هل تفهم اعمارك السابقة من أوصاف النصوص املرجعية أم من التذكر املتبصر: ألني غينزبريغ
  . كال، جيب علينا أن ندعم:ْپَرْبهوپاَد

   شخصياً؟:ألني غينزبريغ
من ال يكمل ذكر . ْبْهَرْشطُو-اچيُّوَچِهى َمتاْم ناْم ْشرۤيشوشۤي): ٤١\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتامثل جاء يف .  دعم:ْپَرْبهوپاَد
كنت شديد الولع ، جتربيتلذلك، . ْبَرْهَمنية صفي، عائلة تربيتها ْبراْهَمَن، يولد سواء يف عائلة ثرية أو عائلة كِْرْشَن
رغم أن والدي . احدى تلك الوالدتنيحصلت على فرصة . اتا كنت طفال ابن ست أو سبع سنوعندم كِْرْشَنبـ

  .كِْرْشَنكان من كبار تيم الرب .  صفيَڤڤايْشَنمل يكن ثرياً لكنه كان 
  . كلكتااافترض أهن: ألني غينزبريغ

 يف ذاك، توجد عائلة. لقد شاهدت الصورة يف كلكتا، الرقص. وصادف والديت يف عائلة ثرية يف كلكتا، :ْپَرْبهوپاَد
  .كَشي َمليك
  .ْركَشي َمليِك: )چاليةبن(سيدة هندية 

أنا ال انتسب إىل تلك العائلة لكنين ولدت يف تلك العائلة، فهمت؟ ومنذ البداية، .  كانت عائلة عريقة جداً:ْپَرْبهوپاَد
يقول . "كِْرْشَنهو "لذلك، كنت أقف أمام الصنم وأرى، . كَشي َمليك لصاحبه كِْرْشَن-راْدها هيكل يوجدكان 

لذلك، ". ، اعطينكِْرْشَنسوف اعبد "،  على هذا النحو مث سألت والديتدبركنت ا". كيف مات؟. الناس أنه مات
 تدعم جتربيت شاْسْتَرالـلذلك، نص . لذلك، كنت اقدم هلما كل ما كنت اتناوله. كِْرْشَن-راْدهااعطاين والدي 



: علينا امتحان كل شيء من ثالثة اشياء.  ڤاكْياچوروشاْسْتَر  ساْدهولذلك، علينا اخذ شيء مثيل، فهمت؟ . العملية
ملاذا سفر؟ ألنه حيتوي على تعاليم . ما هو االجنيل؟ سفر. األسفار تعين مثل االجنيل. املريب الروحي واألسفار والرباين

لذلك، . ساْدهوذاك هو . رالسفر يعين بيان الرباين احملر. لذلك، هو سفر. املسيح. أو املريب الروحي) ساْدهو(الرباين 
جيب امتحان املريب الروحي من خالل السفر والرباين وجيب . جيب امتحان السفر من خالل الرباين واملريب الروحي

  .امتحان الرباين من خالل املريب الروحي والسفر
  ما هو الفرق بني الرباين واملريب الروحي؟: ألني غينزبريغ

يتعني امتحان املريب . مث جيب أن يدعم بنصوص السفر.  امتحان ما اذا كان ربانياً ال فرق لكن يتعني:ْپَرْبهوپاَد
مثل .  ڤاكْيا تيِنِتى كُورييا أيكْياچوروشاْسْتَر -ساْدهو. الروحي للتأكد من انه رباين وهناك دعم يف نصوص السفر

هنا نص، هنا كتاب . "ي حكمهشاْسْتَر ويصدر القاض-ساْدهو. احملكمة، يتكلم احملامي اجملرب ويديل باالدلة
األمر عينه، . كما ميتحن والقاضي ميتحن كالم احملامي وكيف يدعم بكتاب القانون). غري واضح(عليه ". القانون

لذلك، جيب عدم . جيب الرجوع إىل السفر وعلينا التأكد من وجود التأييد. جيب امتحان كل أمر على هذا الوجه
لذلك، جيب عدم قبول أي رجل .  أو الرباين اذا مل يكن مدعوماً بنصوص السفرقبول أي رجل بصفة املريب الروحي

  . جيري رفضه فوراً. بصفة املريب الروحي أو الرباين اذا مل يكن مدعوماً بنصوص السفر
  هل عملت ترتيب للربنامج؟. ماذا سوف نغين غداً: ألني غينزبريغ

  . كيف تشاء:ْپَرْبهوپاَد
  يف أي وقت جيب علينا االبتداء؟.  كيف تشاء:ألني غينزبريغ
  . الثامنة:َهياْچرۤيَڤ

  يف الصالة؟: ألني غينزبريغ
  . ْهْم:َهياْچرۤيَڤ

  هل هناك خشبة املسرح؟: ألني غينزبريغ
.  درجات مث خشبة املسرح حيث املنصة٧ أو ٦وجد أرض، وقرابة تيوجد مقعد، ... خشبة املسرح : أحد التيم

  .على الدرجات أيضاًلذلك، ميكن للجمهور اجللوس 
  لذلك، كم من الوقت تدوم؟ هل افتكرت؟.  نعم، كلما زاد يزداد املرح:ألني غينزبريغ
   ... حسناً، مىت، لدينا املسرح حىت:َهياْچرۤيَڤ

   كم من الوقت؟:ألني غينزبريغ
  . ساعتان ونصف على األقل:َهياْچرۤيَڤ

  .حسناً، لنأخذ جممل ساعتني ونصف: ألني غينزبريغ
  . جيد، جيد:ْچرۤيَڤَهيا

   لذلك، ما هو شعورك ازاء التسبيح؟:ْپَرْبهوپاَد
  . انا اسّبح على حنو منتظم مع ان متعيت بالتسبيح تزداد أكثر فأكثر:ألني غينزبريغ

  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
هل هذا . َڤ راَجراَمْچَهَپيت راْچهورا مؤخراً، أنا وبيتر نسّبح معاً على خشبة املسرح ومؤخراً نغين :ألني غينزبريغ

  جزء من برناجمك أيضاً؟



  . هذا موصى يف السفرَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى كال، ال ضرر بذلك، لكن تسبيح :ْپَرْبهوپاَد
  ؟بتماملها ذلك باستمرار، لهل تود أن تفع.  هي أمتع تسبيحكِْرْشَن َهِرى من جهيت، :ألني غينزبريغ

  . هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد
   ... أوپالَُچو هل تود أن تفعل ذلك باستمرار أم تريد شيء آخر مثل :ألني غينزبريغ

  .هذه َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى اعتقد بوجوب تسبيح :ْپَرْبهوپاَد
  . لدينا ساعتني ونصف:ألني غينزبريغ

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف توجد كلمة أيضاً:أحد التيم

  .نعم: ألني غينزبريغ
  . أوالۤيْرَتَنك ابتداء  اعتقد وجوب:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَنوميكننا القاء كلمة يف الوسط، ميكك أن تتكلم عن ذكر .  يف اخلتامۤيْرَتَنك و :ْپَرْبهوپاَد

  .اعتقد من االفضل أن تتكلم انت ألنك أفصح وتفهم اللغة: ألني غينزبريغ
  . سوف اتكلم وانت تتكلم:ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك( رمبا لن يروق لك ما أقول :غألني غينزبري
  .ذاك جممل األمر.  كال، تكلم عن جتربتك،، ما جتربه:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ألني غينزبريغ
  .انت لست انسان اعتيادي. كِْرْشَنعليك بركة . ْمَستّْڤَتيَمْت ياْد ياْد ڤيْبهۤو :ْپَرْبهوپاَد

  .ْسواميجيال اعتقد انين جدير بذلك، : ألني غينزبريغ
  .لكن اعلم انك لست إنساناً اعتيادياً.  هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد

لكن مل اتوقف عن اكل . توقفت عن التدخني بعد حادثة السيارة.  واخرياً، توقفت عن التدخني:ألني غينزبريغ
  اذن، ما هي فطنة اللحوم؟. اللحوم
 مع ڤِْرْنداڤََنتعال إىل ) ضحك. ( اشهر٣نا اقم مع  ... اشهر على االقل فسوف تنسى٣ اذا اقمت معنا :ْپَرْبهوپاَد
  .سوف نقيم سوية. اصحابك

   لديك مزرعة اآلن؟:ألني غينزبريغ
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  هل لديك مزرعة اآلن؟: ألني غينزبريغ
  . بالتمامكِْرْشَنسوف تصبح من تيم . وسوف تنسى كل شيء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 بقرة ومعز لكن.. لدينا. لدينا مائدة نباتية يف املزرعة أيضاً.  مرتفعات نيويوركلدينا مزرعة اآلن يف: ألني غينزبريغ
...  

. ات من االرض فلن يواجه مشكلة اقتصاديةفدان من الناحية االقتصادية، اذا كان عند االنسان بقرة واربعة :ْپَرْبهوپاَد
ات من فدانجيب أن يكون عنده بقرة واربعة . ميكنه أن حييا مستقال يف أي جزء من العامل. ذاك ما نود استهالله

  .سوف تغلق مجيع املصانع. ات من االرض وبقرة ولن يواجه مشكلة اقتصاديةفداندع االنسان يقسم أربعة . االرض



  ات، هل تعتقد؟فداناربعة : ألني غينزبريغ
  .اتفدان ٤ :ْپَرْبهوپاَد

  .رمبا: ألني غينزبريغ
  .ڤِْرْنداڤََن اظهر هذا املثل يف نيو ْرَتناَنْنَدۤيك ذاك ما قلته إىل :ْپَرْبهوپاَد

  ات؟فدان ٤ ذلك على  هل ميكنك حتقيق:ألني غينزبريغ
  .هذا ما آمله: كۤيْرَتناْنْنَد
  .ات من االرض لكل شخصفدان ٤ ما هي الصعوبة؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .كنت يف مينيسوت الليلة املاضية وهي ارض سهلة خصبة جداً: ألني غينزبريغ
   اين هي؟ يف أي والية؟:ْبهوپاَدْپَر

 أيضاً، عائلته من تلك ساْدَهَنحتدثت مع شاعر هو عضو . ابعد غرباً. الغرب الوسيط.  مينسوتا:ألني غينزبريغ
بالنسبة إىل الزراعة هنا يف . فدان ١٦٠ من االرض وهو ميلك شخصياً فداناملنطقة لعدة اجيال وميلك اخوه ألف 

  .افية لدعم مزرعة اقتصادياً ألن الزراعة اآلن على نطاق واسع بواسطة اآلليات ليست كفدان ١٦٠امريكا، 
فما هي حاجة لكن . اذا شئت العيش على النمط االمريكي املزعوم. ميكنك استعمال اآلليات اذا شئت: كۤيْرَتناْنْنَد

لكفافه سوى حيتاج ال ؟ ِرْشَنكْ لتقليل احلاجات ابتغاء ذكر ِڤديةالـاذا كنت على استعداد لتبين الطريقة الفرد 
  .ات كافيةفدان ٤لذلك، . ومكان للنوم
  ؟أنتكيف تطعم البقرة أم هل   ... من اين حتصل على:ألني غينزبريغ

  .اتفدان ميكنك اجناز ذلك بأربعة :كۤيْرَتناْنْنَد
  ؟ ...ميكنك احلصول على قش يكفي بقرة من اجلهل : ألني غينزبريغ

  .نزرعحنن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  على الطعام، يعتمد على أي جزء من الشرق؟: أحد الضيوف
  .هو مزارع: ألني غينزبريغ
  .ات للرعيفدان ٣ اين؟ أي جزء؟ ألن البقرة حتتاج إىل :أحد الضيوف

  .اهنا يف تلك الناحية. ات على األكثرفدان ٥ لذلك، :كۤيْرَتناْنْنَد
  .حنن معنيون مبشكلة التقليل هذه: ألني غينزبريغ

  . اذن، لنتعاون:َرْبهوپاَدْپ
  . واجناز زراعة عضوية وتقليل اجلهد واملتطلبات املادية:ألني غينزبريغ

  . واحدفدان ميكنك زراعة ما يكفيك من اخلضار على جزء صغري من :كۤيْرَتناْنْنَد
  . كبري من الزراعةبيتر يقوم بقدر  ...أنا ازرع. لدينا حديقة خضار كبرية هذه السنة أيضاً. نعم: ألني غينزبريغ
   كيف حترث األرض؟:َهياْچرۤيَڤ

  . لدينا صديق خيرج مع حمراث:أحد الضيوف
  ؟وياًيد أنت حترث :ألني غينزبريغ

  . اشترينا حصان:كۤيْرَتناْنْنَد
  .لدينا جتربة سيئة مع حمراث الدوار.  حصلنا على حصان:َهياْچرۤيَڤ



  .ختلصنا منه. وسط فريجينا: كۤيْرَتناْنْنَد
  .زراعة قليلة للشعراء.  زراعي للشعراءآْشَرم اذن، حنن جنرب اقامة : غينزبريغألني

أليس كذلك؟ الزراعة هي األنبل و . الزراعة هي أنبل املهن"يوجد مثل يقول . الزراعة، ذاك جيد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . كان مزارعاً، والدهكِْرْشَن

  .البقرة: ألني غينزبريغ
ر باقتناء حبوب الطعام  ثراء االنسان يقّد ...، أن االنسانِڤديةالـوسوف جتد يف األسفار .  بقرة، نعم:ْپَرْبهوپاَد
يف السابق، حىت ما زال يف اهلند، عند تقدمي  ...اذا كان لديه كفاية من حبوب الطعام، . ْدَهْنيىَن ْدَهَنڤانْ. والبقر

 أكوام كبرية من ٦ أو ٥اذا رأوا أن لديه . حلبوبخمزون ا. االبنة إىل عائلة، سيذهبون ويتفقدون وجود عدد أكوام
يف اهلند هو أن لكل  الترتيب لذلك، ما زال". فهمت؟ ميكنهم االطعام" هذا بيت جيد"  ...احلبوب، عندئذ ميكنه

وتلك . ال مشكلة اقتصادية. فهمت؟ والبقرة، دزينة على االقل. عائلة خمزون من احلبوب يكفي لسنتني على االقل
والنوم، ميكنك اخذ بضعة اخشاب . احفظ البقر وخمزون كايف من احلبوب وتنتهي املشكلة االقتصادية. قةهي احلقي

   ...بالطبع، يف بلدك هذا ليس. وأربعة أعمدة
  .اهنا باردة جداً: ألني غينزبريغ

  .اهلند، ينامون طوال السنة حتت السماء). يضحك. ( باردة جداً:ْپَرْبهوپاَد
 ١٠ميكنك بناء ملجأ جيد ال يكلف اكثر من . حنن نقوم بالتجارب بذلك. ع ذلك، اهنا بالغة البساطة م:كۤيْرَتناْنْنَد

  . دوالر١٥أو 
  . درجة حتت الصفر٢٠فهمت، كانت درجة احلرارة . حسناً، ذاك يعتمد: ألني غينزبريغ

  .حسناً، هذا ال خيتلف عن منطقتنا يف وست فريجينيا: كۤيْرَتناْنْنَد
  . يف مينيسوت حتت الصفر٤٠، ٣٠تبلغ درجة احلرارة : غألني غينزبري
  .ال بد من وجود كفاية من اخلشب املنشور: كۤيْرَتناْنْنَد

  . نعم:ألني غينزبريغ
  . يف السابق، كانوا يف اوروبا يعيشون أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . ألف سنة حىت القرن التاسع عشر٣٠، ٢٠عاش االنسان على هذا النحو : ألني غينزبريغ
هذا الوجود جيب تقليل ضروريات . بساطة العيش، رفعة التفكري. على تلك احلال لذلك، علينا أن حنيا :ْپَرْبهوپاَد
مث . ، احلياة الروحيةكِْرْشَنلكن جيب االنتفاع بالوقت لتنمية ذكر . حفظ اللياقة. صحياً. غري صحي ال يعينالبدين و

  .هنا االنسان الكبري. تنحل جممل مشكلته
  . تيم شاب:ني غينزبريغأل

  .هريبولْ: كۤيْرَتناْنْنَد
  . كم عدد االصوات اليت تسّبحها:ْپَرْبهوپاَد

  .مجيع األصوات: طفل
  . صوت واحد فقط:ْپَرْبهوپاَد

  .مجيع االصوات: طفل
  .سبحة كل الطريقة: كۤيْرَتناْنْنَد



  . مجيع السبحات:امرأة
  مل يرجع؟ أوه، .ْدَهريد هو السي. سبحات؟ ذاك جيد مجيع ال:ْپَرْبهوپاَد

  ).بنجايل: (سيدة هندية
  .السيد غينزبريغ) تعريف: (كۤيْرَتناْنْنَد

   ...لذلك.  أنا احييك على هذا النحو:ألني غينزبريغ
  ).بنجايل: (سيدة هندية
  ).٤١\٦. چ.ب (ِچِهىَمتاْم ناْم شرۤيشوشۤي :ْپَرْبهوپاَد

  .بقةهو جيد ألنه كان جيداً املرة السا: سيدة هندية
استجابة عفوية، . ال تعليم متكلف.  الكامليُّوچّيالـلذلك، اهنا النهج .  يألفها االطفال بسهولة كبرية:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، أعظم اسهام للمجتمع البشري. هذه اسهل طريقة. ذاك جممل االمر. كِْرْشَن َهِرىرقص، 

. ۤيْرَتَنكهو سوف نقيم اآلن ال التايل الذي افكر به لذلك، السؤ. حسناً، سوف نقوم بذلك يف الغد: ألني غينزبريغ
  .ۤيْرَتَنكمث اللغة مث الكلمة مث اخلتام مع 

لذلك، سواء غنيت موسيقياً أم تكلمت . ۤيْرَتَنكذاك هو . متجيد. ْرَتيايتكۤي تعين ۤيْرَتَنك.  أيضاًۤيْرَتَنك ذاك :ْپَرْبهوپاَد
  ڤيْشنوْشرّييذكر ذاك، . كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج، استمر بالكالم إىل ْسواميوُچ َڤشوَك ِدمثل . ۤيْرَتَنكبتتيم، كالمها 

، جنا مبجرد ْسواميُچو َڤشوَك ِد، َڤاَس ِدڤْۤي، ابن ڤْياَسكْيت. ۤيْرَتِنك اَسكْهيهأْبَهڤَْد ڤاۤي، كْشيْترۤيَپْشَرڤَِنى  ...
.  أيضاًۤيْرَتَنكهذا . ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد ر على توضيح اقتص.  ذاك؟ مل يعزف آلة موسيقيةۤيْرَتَنكلكن ما هو . ۤيْرَتَنك

  .ۤيْرَتَنكَسْنذاك . ْرَتيايتْبهوْبهْري ميليْتڤا كۤي. ۤيْرَتَنكَسْنهذا يدعى 
  .ۤيْرَتَنكَسْنالتسبيح : ألني غينزبريغ

  .ۤيْرَتَنكَسْن.  التسبيح، نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... ونصف ساعة٢ حسناً، اذا كان لدينا :ألني غينزبريغ
   ... لدينا املدة اليت نشاء:َهياْچرۤيَڤ

   يف البداية، هل تعتقد؟ۤيْرَتَنكَسْنكم يطول : ألني غينزبريغ
   دقيقة؟٤٠- ٣٠ دقيقة؟ ٤٠ دقيقة؟ ٣٠ سوف يدوم االول حنو :َهياْچرۤيَڤ
  .على االقل، نصف ساعة يف البداية. ٤٥، ٤٠ نعم، :ْپَرْبهوپاَد

  . على االقل نصف ساعة:ألني غينزبريغ
  و؟ هل لديك الوقت؟ ساعتان؟. ساعة واحدة.  نصف ساعة:ْپَرْبهوپاَد
  .لن يستعمل احد تلك القاعة.  ما دمت تشاء:َهياْچرۤيَڤ
  . وساعة واحدة للكالمۤيْرَتَنكأو نصف ساعة .  ساعة واحدةۤيْرَتَنك اذن، كلمة ساعة واحدة و :ْپَرْبهوپاَد

  . على االقل، نعمۤيْرَتَنكساعة : ألني غينزبريغ
. رمبا ابتدأوا بالرحيل بعد الساعة االوىل.  ال اعلم إىل مىت سوف حنتفظ بعدد كبري من املستمعني هناك:َهياْچرۤيَڤ

  .لكن اذا ابقينا نصفهم فذلك سوف يكون جيداً
  .عمل عدة أحلان؟ انا استۤيْرَتَنكواألمر اآلخر هو ما هو اللحن الواجب يف .  نعم، سيبقى نصفهم:ألني غينزبريغ

  . استعمل اللحن الذي تشاء:ْپَرْبهوپاَد



  هل هذا جيد؟ أم تريد االنتهاء من ذاك؟ أم ماذا تريد؟. احب أن ابدأ مبا استعمله: ألني غينزبريغ
  .حنب أن ينضم املستمعني إلينا.  كيف ميكننا جذب الناس لالنضمام؟ ذاك هو لسؤال:َهياْچرۤيَڤ

  ؟ما هو عدد التيم احلاضرين. دعين افكر  ماذا؟جالسون هنا،املستمعون : ألني غينزبريغ
   على خشبة املسرح؟:َهياْچرۤيَڤ
  .أكثر من بفلو. كل فرد حاضر: كۤيْرَتناْنْنَد

ما اعتقد اهنا فكرة جيدة، سيكون ممكناً أن يبدأ التيم على خشبة املسرح مث اذا بدى أن املستمعني ال : ألني غينزبريغ
  يسريون بينهم يغنون؟  ...يف أن خيرج التيم ويغنونيغنون بالقدر الكا

  . مىت ينضم املستمعون، ذاك سوف يكون جيداً:ْپَرْبهوپاَد
   ...قرأ على املستمعني؟ ألهنم اذا حصلوا على ذاكتهل لديك صورة الكلمات الذي . نعم: ألني غينزبريغ
  . نعم، لدينا ذاك:َهياْچرۤيَڤ

عليه عند تلك ت اعتدالذي و، أنا أسأل سؤاال واحداً، هل ينبغي استعمال اللحن  السؤال باالساس ه:ألني غينزبريغ
  النقطة أم هناك سواه؟

   ...، الليلة القادمة، اذا مارسنا معاً، ميكننا العزف معاً بعض حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  .َتْمبورا طبالت وصناجات و ٤ لدينا :ْپَرْديوْمَن
. انه بالغ البساطة.  عندما نسّبحمن االسهل على فريق كبري االتباع. خاصتنا ميكننا استعمال خاصتك و:َهياْچرۤيَڤ

  ).غري واضح(أوال، نغين بضعة احلان مث ميكننا أن منارس قليال ونرى أي منها 
  .حسناً: ألني غينزبريغ
ألن . وقنانا غري م.  اعتقد حاملا نصل إىل التسبيح فقد يكون اتباع حلنك صعب عليهم بعض الشيء:َهياْچرۤيَڤ

  .مثة منوعات هناك. االمر خيتلف
. حسناً  ...لذلك، اقترح. هلذا السبب مل اعتدها. املشكلة أنين مل اقدر على الترنح معها من قبل: ألني غينزبريغ

  .سوف منارس يف الغد
  . ميكننا التمايل، انا موقن انه ميكننا التمايل:َهياْچرۤيَڤ

  .، ال بد من التمايللكن كل ما نفعله.  نعم:ألني غينزبريغ
أمر . حنن نعزف أحلاناً خمتلفة ونرى كيف نأيت. ما رأيك مبختلف االحلان  ...لكن جرى.  هذا اكيد:َهياْچرۤيَڤ

  آخر، هل تود تسبيح متجاوب؟
  . ال بد من وجود تسبيح متجاوب:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك سيكون مثرياً، نعم:ألني غينزبريغ
  .ذاك جيد، عندها سوف يتجاوب املستمعني. التجاوب. فرد بالتعب وتعم الفوضى وإال سيشعر كل :ْپَرْبهوپاَد

  .جربنا بعض التسبيح املتجاوب يف املرة االخرية: ألني غينزبريغ
  ملاذا ال تقود؟: كۤيْرَتناْنْنَد
  . استطيع القيادة ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .تلك فكرة جيدة: ألني غينزبريغ
  . استطيع القيادة:ْپَرْبهوپاَد



  .تلك فكرة ممتازة: ألني غينزبريغ
   ... اعتقد ان ما سنفعله هو أن تقود انت يف البداية ومن مث:َهياْچرۤيَڤ
  . سوف جييب اآلخرين:ْپَرْبهوپاَد
 كلمة عن جتربته مث تلقي أنت كلمتك مث يقود السيد غينزبريغ القاء مث يستطيع السيد غينزبريغ أن :َهياْچرۤيَڤ

  .التسبيح الثاين
  . ذاك جيد:َرْبهوپاَدْپ

. لديك صوت مجيل أيضاً.  سوف يتكلم حنو ساعةپاَدْپَرْبهو ألن  التسبيح االولَهياْچرۤيَڤ ميكن أن يقود :أحد التيم
  .ألنه سوف يتكلم حنو ساعة واحدة

  . اذا توفر الوقت فسوف يتكلم أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
   ...سيكون التالميذ  ...أنه سوف يكون حسناً، اذا قاد التسبيح االول فاعتقد :َهياْچرۤيَڤ

 نعم، اذا قاد التسبيح االول فسوف حنصل على تسبيح متجاوب أيضاً؟ هل تريد تسبيحاً متجاوباً :ألني غينزبريغ
  عندما تقود؟
  .سوف تقود ونتجاوب.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
  . اذا استجاب كل تيم فمن الطبيعي أن يستجيب املستمعون أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف نضع ميكروفون لتسهيل ذلك على املستمعني:َهياْچرۤيَڤ
  . مث انت واحد منا:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: ألني غينزبريغ
  . نعم، يوجد ميكروفون جيد:ْپَرْبهوپاَد
اذا مل ميكنك الوقوف ولدي واحد حول عنقك، و.  ميكروفونات على خشبة املسرح مث ستوجد مخسة:َهياْچرۤيَڤ
  .هنا، ميكن الصعود من هنااملواقف ف تكون لكن سو. حتب ذلك

   هل ميكن ان يقترب بيتر من احدها أيضاً؟ هل يستطيع بيتر االقتراب من ميكروفون؟:ألني غينزبريغ
  .نعم: كۤيْرَتناْنْنَد

  ؟ هل لديك هرمونيكا؟أي آالالت، هل لدينا آالالت مسرحية.  جداًذاك برنامج جيد.  حسناً:ألني غينزبريغ
  .ني منهماتلدينا اثن ... لدينا.  اهنا من بفلو:َڤَهياْچرۤي

  . اعتقد أن لدينا واحد أيضاً:ألني غينزبريغ
  . لدينا ثالثة هرمونيكات:َهياْچرۤيَڤ

  . اللحن عينه:ألني غينزبريغ
  . سوف يتعني علينا تفقد ذلك يف الغد:َهياْچرۤيَڤ

 شاعراً يدعى وليام كَڤي چوروكان . س لكتابة املوسيقىانا ادر.  صوت اهلرمونيكا غداًلنتفقد. نعم: ألني غينزبريغ
  ؟باليكهل تعرف . يكبال

  . نعم، نعم، مسعت امسه:ْپَرْبهوپاَد
هل . ڤِْرْنداڤََن يف َبْنكيِبَهري و جيكِْرْشَنَمَت شرۤي. نعم. "كبري"هو يشبه .  لذلك، انا اكتب املوسيقى:ألني غينزبريغ

  تعرفهما؟



  ؟جيَمَتْشرۤي :ْپَرْبهوپاَد
كبري إىل االنكليزية، تقارنه بوليام قصة  تترجم ڤِْرْنداڤََن، هي سيدة يف ڤِْرْنداڤََن يف جيكِْرْشَنَمَت شرۤي: ألني غينزبريغ

  .يكبال
  .هي يف لندن.  يف لوس اجنليسڤِْرْنداڤََنجاءت لرؤييت من .  واحدةماتاجيأعرف . هذه غريها كال، :ْپَرْبهوپاَد

.  هلاوسيقىبعض امليك اليت كتبت غناء اغاين وليام بال...   انا اتعلم تدوين املوسيقى، يفلذلك،: ألني غينزبريغ
  .چورو اغاين هيتلك لذلك، 
  .مثل ميكنه قراءهتا) ضحك. ( ميكنين أن اعطيك اغاين كثرية:ْپَرْبهوپاَد

   هل توجد اغاين كثرية هناك؟:ألني غينزبريغ
  هل ميكنك قراءهتا؟. كيلتوجد عالمة تش.  ليس هناك:ْپَرْبهوپاَد

  .ال اعتقد ذلك. كال: ألني غينزبريغ
  ... َپَد- نيتاي، ه هذ:ْپَرْبهوپاَد

  .شيتالَ سوَشْنْدَركََملَ كُوطي -َپَد-نيتاي: ألني غينزبريغ
  . نعم، انت تقرأ:ْپَرْبهوپاَد

   ...پايِتى ناي َنكِْرْش-راْدهاِهَن نيتاي ڤيِنى ْبهاي . ايا َجَجَت جوراياىي ْتشاۤي :ألني غينزبريغ
  .اهنا ليست صعبة. ميكنك قراءهتا  ...ْدِرذَْهى كُوري  ...ْدَهُرو نيتاي :ْپَرْبهوپاَد

-َد، َد-َد-َد-َد-َد-َد- ما هو ذاك الوزن الشعري؟ َد. ِچلُو تاْرِسى َسْمَبْنْدَهى ناهي جاْر، ْبِرْتها َجْنَم : ألني غينزبريغ
   ...َد-َد-َد

  .عم نعم، ن:ْپَرْبهوپاَد
  ِسى َسْمَبنْْدَهى ناهي جاْر

  ِچُهو تاْرْبِرتْها َجنَْم 
  َپشو ُبوُرو دوراشاْرساي 

  نيتاي نا ُبوليلُو موكِْهى
  َمجيلُو َسْمساَر سوكِْهى

  كوِلى كي كُوريِبى تاْرا ڤيْدۤي

  .سوف أوضحها لك أحياناً
   ...اأَهْنكاِرى َمتَّ ُهويۤي: ألني غينزبريغ

  :ْپَرْبهوپاَد
  اى َمتَّ ُهوۤيأَهنْكاِر
  اَپَد باَسريۤينيتاي 

  أَستْيىِرى كُورونا َهِبى
  پاِبى كِْرشَْن- راْدهاْبَرِجى 

  ْدَهُرو نيتاي شََرَن دو كْهاني

  من كتب هذا؟: ألني غينزبريغ
  . شاعر وتيم كبريطْهاكوَر داَسَنُروَتَم  :ْپَرْبهوپاَد

  من؟: ألني غينزبريغ
  .وَرطْهاك داَسَنُروَتَم  :ْپَرْبهوپاَد

  . دفتر مجيل... كتب كثري يف: ألني غينزبريغ



  ).يضحك. (لذلك، استعمله مبثابة دفتر.  هذا، اعطيت هذا الكتاب الدمية دون طباعة:ْپَرْبهوپاَد
  ؟باليكهل حتب أن تسمع احد اغاين : ألني غينزبريغ

  ؟باليك اغنية :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ألني غينزبريغ

  . نعم، ملا ال:ْپَرْبهوپاَد
  ).غناء(؟ "ميزقها"هل تريد غناء ) إىل بيتر (:ألني غينزبريغ

   يولد والدة ماديةنكل م
  جيب أن تستهلكه االرض،
  لالرتفاع من اجيال حرة،
  مث ملاذا علي أن افعل معك؟

  خترج االجناس من العار والكربياء،
  لصبح، يف املساء متوت،نفخ يف ا

  لكن الرمحة تبدل املوت إىل نوم
  س للسري والبكاءخترج االجنا

  ام جزءي املائت
  مل تقولب قليب بقسوة،

  مع دموع خداع ذايت زائفة
  ي وآذايناي وعينانفأمل تربط 

  أمل تغلق لساين يف طني عدمي االحساس
  .وتكون خيانة حلياة املوت

  موت املسيح أطلقين
  .مث ماذا علي أن أفعل بك

  .ارتفع، بدن روحي
  ).ضحك. ( ذاك جيد. انه يؤمن ببدن روحي:ْپَرْبهوپاَد

  ... انه: ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَن ذاك هو ذكر :ْپَرْبهوپاَد

  .باليكنسخة   ...:ألني غينزبريغ
  اعتقد انك كتبت مقالة حول هذا؟) َهياْچرۤيَڤإىل  (:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنيك يف احد اشعار ذكر اعتقد انين ذكر بال  ...هداية :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

 يف التقليد ْبَهكْيت نعم، يبدو انه يناسب، يف الغرب ما يدعى التقليد الباطين وافكاره شبيهة مبواقف :ألني غينزبريغ
  .كان معلمي. علم تركيب الكواكب مشابه. البوذي واهلندوسي

  . مل يشدد على هذا البدن املادي كثرياً:ْپَرْبهوپاَد



  . املادي يف ختام حياتهمل يعتمد على البدن !  كال:ألني غينزبريغ
  . لذلك، يوجد مفهوم روحي يف شاعريته:ْپَرْبهوپاَد
  .ال اعلم ماذا كان يسّبح لكنه مات مغنياً.  على التسبيحباليك مات :َهياْچرۤيَڤ

  .مات يغين: ألني غينزبريغ
  . أَهه:ْپَرْبهوپاَد
  . ما مات يغين شيئاً:َهياْچرۤيَڤ

 )إىل بيتر". (منظف املدخنة. "نعم" منظف املدخنة. "يك؟ الغنمة؟ الغنمة تنطبقبالاتساءل اين ينطبق : ألني غينزبريغ
  ؟ود أن تنشدهاهل ت

   منظف املدخنة؟:ْپَرْبهوپاَد
  :هل حتتاج إىل الكلمات أم ميكنك فهمها دون الكلمات، نعم) إىل بيتر(. " ..مىت:"باليك اهنا اغنية :ألني غينزبريغ

  كنت فتياً عندما ماتت امي
  اعين والدي فيما كان لساينوب

  .يكاد يبكي، يبكي، يبكي، يبكي
  .لذلك، أنظف مدخنتك وانام يف االوساخ

  يوجد توم دوكرب الذي بكى داكناً عندما مسع
  ذاك مثل ظهر الغنمة امللتوي الذي كان حيلق، لذلك قلت
  اسكت يا توم، ال بأس ألنه عندما يكون رأسك حليقاً

  . شعرك االبيضانت تعلم أن الوسخ ال يفسد
  ولذلك، كان هادئاً وتلك الليلة بالذات

  اثناء نوم توم تنهد
  جاك ند و جو و إىل درجة ألوف املنظفني دك و

  كانوا مجيعاً مغلقني يف توابيت سوداء
  وجاء مالك حيمل مفتاح ساطع

  وفتح التوابيت واطلقهم،
  مث حتت، سهل اخضر ركضوا يقفزون ويضحكون

  .ون يف الشمس ويغسلون يف هنر ويسطع
  مث عارياً وممسوحاً، خلفوا حقائبهم
  ارتفعوا فوق الغيوم ولعبوا يف الرياح

   كان شاباً صاحلاًواملالك سأل توم اذا
  سوف حيصل على اهللا أباً ولن يطلب املرح

  لذلك، هنض توم وهنضنا يف الظلمة
  واهللا مع حقائبنا وفراشينا للعمل

  داً ودافئاًلكن الصباح كان بارداً، وكان توم سعي



  .لذلك، اذا قضينا مجيعاً واجباتنا فال حاجة لنا إىل اخلوف من االذى
  ...هل تفهم   ...

  . بعضها:ْپَرْبهوپاَد
والشخص الذي . منظف املدخنة هو صيب يتعني عليه تنظيف الوسخ من املدخنة  ...حسناً، أهنا: ألني غينزبريغ

ال بأس تعلم أن الوسخ لن يفسد :"لذلك، قال له رفيقه. يالطلب منه تنظيف املدخنة حلق شعره وكان شعره مج
  . أيضاًڤيڤايْشَن، وهو مذهب  اذا كنت دون شعرلذلك، لن تقلق ماذا سيحدث لشعرك".  بعد حلقهشعرك االبيض

  . دقائق٥ قبل ١١، الساعة پاَدْپَرْبهوعذراً، : أحد التيم
  .ونمن االفضل ان ندع اجلميع ينام. حسناً: ألني غينزبريغ

  .هنا، يوجد بعض الطعام قادم: كۤيْرَتناْنْنَد
  .ْپَرساَد :أحد التيم

  .َڤڤايْشَن حسناً، مذهب الباطنية، اذا مل يكن :ألني غينزبريغ
  .أوال، عليك أن تأخذ، خذ. تعال خذ يا سيد غينزبريغ.  تعال:ْپَرْبهوپاَد

  . شكراً:ألني غينزبريغ
  . تناول املزيد:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية( لدي ما يكفي :بريغألني غينز

  ١٩٦٩ ايار ١٧محادثة في الغرفة في أوهايو، كولومبس 

  ... ازدادت انتشاراً وقبوال عند الناس: ألني غينزبريغ
  .؟ ميكنها احلضور وميكنك أن تعطيِلكَْهىچالية هنا،  املرأة البن:ْپَرْبهوپاَد
؟ ماۤياهل تعترب ذلك . استطيع عمل الطالع. ميهنا عامل جن) غري واضح( هل يل بسؤال؟ اعلم أن :أحد التيم

  ).انقطاع(
  ... من الصعب علي تصور احد يف امريكا  ...ال أعلم كيف: ألني غينزبريغ

  . ال شيء مقبول عند اجلميع:ْپَرْبهوپاَد
وكثري . نعم. كا أو حىت عدد كبري من الناطقني باللغة اهلندية، الطعام اهلندوسي، حياة الرهبنة يف امري:ألني غينزبريغ

  منا، هل تتذكر غاري سنايدر الشاب البوذي، اعتقد اننا التقينا به يف نيويورك؟
  .سان فرنسيسكو: كۤيْرَتناْنْنَد

كان يفكر حول أي شكل من الدين ميارس، أي شكل من   ...هل كان يف سان فرنسيسكو؟ نعم: ألني غينزبريغ
لن حنل . ا اليت ميكن لعدد كبري من الناس تبنيها على نطاق واسعالتأمل البسيط، ميكن ترسيخ التمارين يف امريك

لذلك، . مثة عدد منهم اآلن.  قد انتشرت وترسخت على اساس صلبكِْرْشَنالحظت أمراً هو أن هياكل . املشكلة
  .لذلك، اعتقد أن ذاك سيستمر. هذا أصل صلب جداً

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



بأ املستقبل؟ ما هو مستقبل مراعاة دينية فنية مثيلة؟ معقدة مثل هذه؟ تتطلب  لكن كنت اتساءل ما خي:ألني غينزبريغ
، كل، جممل األمر الذي تعلمه، إىل أي مدى ِاكاَدشي و آَريتكثري من الصقل استناداً إىل احلمية والشعائر اليومية و 

   ...ينتشر ذاك بكامله
. ذاك هو الربنامج. كِْرْشَنالتيم يف انشغال تام بذكر جممل الفكرة هي ابقاء . كل شيء كامل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنتدرجيياً، سوف نقدم املزيد واملزيد حىت ال تعود هناك فرصة للخروج من ذكر 
  ...  حسناً، اذن، السؤال هو:ألني غينزبريغ

 كِْرْشَنف ميكنه البقاء يف ذكر لذلك، كي. كِْرْشَنبـ تيمبالتاالنسان  أوال عليك الفهم اننا نسعى القناع :ْپَرْبهوپاَد
  . ساعة، ذاك هو الربنامج٢٤طوال 

لذاك الغرض عينه وهو توعيتهم  عند اليهود االثدوكس شعائر معقدة ثقيلة جداً حلظة بلحظة :ألني غينزبريغ
اآلن عت لكن نزعلى مدى القرون مبثابة وحدة متكاملة هويتها وحافظت فئة قليلة من اليهود على . بطبيعتهم الدينية

 أو الذكر اليهودي أو الذكر الديين كِْرْشَنإىل امليل يف االجيال الالحقة ألن احلياة احلديثة ال تسمح بكثري من ذكر 
طوال  عالافبقى أن ي كِْرْشَنلذلك، سؤايل هو إىل أي مدى يستطيع التتيم بـ. واالنتباه، عمال بعمل طوال اليوم

 ال تقصد سوى احلصول على كة على االجتماع يف مكان مثل امريكا؟ أم انالنهار، ينتشر؟ كم عدد الناس القادر
  .بضعة من التيم، مثل بضعة مئات أو ألوف الذين سيكونوا صلبني ودائمني

) ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من .  غري ممكن لكل فردكِْرْشَنألن ذكر . برناجميهو ذاك . نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، يستحيل على عامة الناس، عدد . بعد ماليني من الوالداتيستطيع الفرد الوصول إليه . اْم أْنىتناْم َجْنَمنَبهۤو

جاء يف موضع آخر من ). ١٨\٧. چ.ب (َپْدياِتىْپَر ماْم ْچۤياَنڤانْناْم َجْنَمناْم أْنِتى َبهۤوفهمت؟ . كبري من الناس فهمه
ومن بني كثري من .  ألوف من الرجال، قد يعىن واحد بالنجاةنيب. اناْم َسَهْسِرشوَمنوْشۤي) ٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 سخي إىل شايَتْنيالكن املوىل .  ليس باألمر السهل جداًكِْرْشَنلذلك، فهم . كِْرْشَنالناجني، قد يفهم واحد ماهية 
أغلبية .  احلق املطلق هو الكلمة الفصل يفكِْرْشَنألن .  ليس سهالكِْرْشَنوإال ذكر . درجة انه اعطانا، طريقة سهلة

ومن بني كثري من أمثاله، اذا اجنذبوا إىل األسفار، . من بني كثري من أمثاهلم، يعىن واحد باألسفار. الناس كالبهائم
ليس املسيحيني  ...فهمت؟ مثل املسيحيني، يذهبون . فأهنم منجذبون إىل الشعائر لتحسني أوضاعهم االقتصادية

وعندما حيبط الفرد . كاَم، أْرْتَهى، ْدَهْرَم.  الدين بغرض حتسني أوضاعهم االقتصاديةيأخذون إىل. وحدهم بل اجلميع
 أن ْبهاَچڤََتجاء يف . كاَم، أْرْتَهى، ْدَهْرَم. هذه األمور األربعة قائمة. بالتشبعة احلسية، يلتفت إىل النجاة، لإلندماج

جيب قبول التشبعة احلسية حلفظ البدن . عة احلواساملال ليس مقصوداً لتشب.  ليست مقصودة لكسب املالْدَهْرَم
. احلياة االنسانية مقصودة لفهم احلق املطلق. ، لفهمااسْچۤيجي-َڤَتتّْالشاغل األول هو . هذا جممل األمر. فقط
). ١٠\٢\١. ب.ش (تاڤَاِڤَت ۤيْپريتْري لَْبُهو جۤي- كاَمْسيا َنْنْدرييا. اسا َنْش ِشَهى ياْت كَْرَمْبهيهْچۤيجي-َڤڤَْسيا َتتّْۤيج

، عليك قبول التشبعة ڤَتااِڤَت ۤيجۤي. كال. ، التشبعة احلسية ال تعين أن عليك زيادة مقدار التشبعة احلسيةكاَمْسيا
جيب على كل انسان أن يكون مستطلعاً للعلم . اساْچۤيجي-َڤڤَْسيا َتتّْجۤيالشاغل األول هو . احلسية حبد الكفاف

هذا غري . صل إىل ذاك الشاغلتلذلك، لن جتد عامة الناس . ةاغل األول للحياة االنسانيذاك هو الش. باحلق املطلق
  .ال تتوقع. ممكن

  . ماخطتك هنا يف امريكا، هي انشاء مراكز حىت يستطيع املعنيني بتعقب دراساهتم وممارسة شعرية: ألني غينزبريغ
  .وحشخصياً، ليست لدي، أقصد، ادىن فكرة أو طم  ...:ْپَرْبهوپاَد



  .نعم: ألني غينزبريغ
لذلك، على االقل جيب وجود مركز أو معهد العطاء .  لكن مهمة احلياة االنسانية تصل إىل تلك النقطة:ْپَرْبهوپاَد

أعلم يف كلكتا يف طفولتنا، كان سري . مثل هناك عدة دوائر معارف. ليس أن كل فرد سوف يأيت. هذه الفكرة
يف  برفسور ٥ أو ٤كان يوجد . بتدأ بعض الدروس يف اجلامعةالذلك، . مهورية نائب رئيس اجلأشوتوْش موكَْرِجى

 دوالر ٣٦القسط حنو بينما كان .  دوالر١٤٠٠  ودوالر ١٣٠٠ما بني وحينها كان راتب الربفسور كل درس، 
 توفريلذلك، مهمتنا هي . فهمت؟ لكن مع ذلك، كان يتوجب احلفاظ على الدروس ألن الفكرة الزمة. شهرياً
احلياة االنسانية مقصودة . للفطن يف االرض أن يعلم أن طلب التشبعة احلسية ليس هو غرض احلياة االنسانيةالعلم 

 ْبهاَچڤََتاألمر عينه، . اساْچۤيأْتهاُتو ْبَرْهَم جي، داْنَتِڤجاء يف . اساْچۤيجي-َڤَتتّْڤَْسيا جۤي، ْبهاَچڤََتكما جاء يف  ...
. أْتَهى أَته. ْبَرْهَمْن أن هذه احلياة االنسانية مقصودة للتقصي عن داْنَتِڤك، جاء يف لذل. داْنَتِڤ سوى شرح تليس

ذاك يعين بعد اجتياز مرحلة احلياة البهائمية، يبلغ االنسان مرحلة احلياة . ، بعدئذأْتَهى.  تعين اآلنأْتَهىاآلن، 
تلك هي جممل . حلق املطلق، ما هو احلق املطلقعندئذ، شاغله هو التقصي عن ا. املتحضرة، احلياة املتحضرة الكاملة

 تعين مجيع ڤَْسياجي. اساْچۤيجي-َڤَتتّْجيڤَْسيا ، ْبهاَچڤََتاألمر عينه موضح يف ". ما هو احلق املطلق؟"، داْنَتِڤفلسفة 
بدال حيصل على أرفع صعيد . لذلك، يتضلل االنسان بالتعليم. الشاغل األول هو التقصي عن احلق املطلق. األحياء

  . ذلك، إىل صعيد التقصي عن املطلق، يعطون تسهيالت كيف ميكنه اشباع حواسه على خري وجهمن
  .مبوافقة اجلميعيف امريكا افالس التشبعة احلسية اآلن حسناً، لكن يوجد : ألني غينزبريغ

  .جيب وجوده هناك.  جيب أن يوجد هناك:ْپَرْبهوپاَد
يف . لذلك، كل فرد يفهم ذلك. نا قد وصلت إىل هناية امكانياهتا املاديةيوافق كل فرد أن حضارت: ألني غينزبريغ

ويوجد انفجار سكاين كما الحظت والحظت الطبقة . مقاالت نيويورك تاميز باالضافة إىل مقاالت جمالت اسكون
  .لذلك، كل فرد يبحث عن بديل للتوسع املادي.  يف وسطهاملتوسطة
  . احلق املطلق جيب عليهم التقصي عن:ْپَرْبهوپاَد

   ...هل الشعائر املعقدة واللغة السنسكريتية: سؤايل األصلي كان.  حسناً:ألني غينزبريغ
جملتنا باللغة . مجيع كتبنا تنشر باالنكليزية. اشياء كثرية يف اللغة االنكليزيةاآلن حنن نضع . كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .االنكليزية

  عدد كبري من الناس؟من قبل ياة الذي تقترحه قابل للتبين ط احللكن السؤال هو، هل من: ألني غينزبريغ
  . ذاك قلت أنه ليس لعدد كبري من الناس:ْپَرْبهوپاَد

  .لنظام بديل أفضل. عند عدد كبريجلواب بديل لكن هناك عطش . نعم: ألني غينزبريغ
ما هي الصعوبة؟ ال صعوبة . بالفعلنوا عطشى، اذا كانوا عطشى اذا كاميكنهم تبين هذا لذلك، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ما . اهنم يشعرون باالرتياح. اهنم ال يشعروا مبطلق صعوبة. لذلك، عدد كبري من الشباب االمريكان تبنوها. هناك

  . كما تسّبح انتكِْرْشَن َهِرىهي الصعوبة؟ عند أي نقطة هي الصعوبة؟ تسبيح 
  .نعم: ألني غينزبريغ

  .ما هي الصعوبة اليت تشعر هبا. ية مجيعاً اهنا بالسنسكريت:ْپَرْبهوپاَد
الصعوبة اليت اشعر هبا . نعم، هناك. ال اشعر مبطلق صعوبة، باستثناء شعوري بالصعوبة مجالياً: ألني غينزبريغ

   ...موجودة يف زهرة ما يف اللغة االمريكية للتواصل أفضل من



  . لذلك، كنا نطلب عونك:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرىدت طريقة، ما زلت اسّبح وج. نعم: ألني غينزبريغ

ن امريكا عند قمة احلضارة ألجئت إىل امريكا هبذا الرأي، .  لذلك، ملاذا جئت إليك؟ ذاك هو رأيي أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
واذا . تلك هي مهميت". خذ هذه، سوف تسعد"لذلك، جئت، . فهمت؟ ويبحثون عن شيء. ليسوا فقراء. املادية

لذلك، االشخاص، ذوي الرفعة . سوف تأخذ سائر البلدان ألن امريكا تقود العامل يف الوقت احلاضراخذ االمريكي ف
حىت . ، أي شخص يستطيع التسبيحكِْرْشَن َهِرىتسبيح . ما هي الصعوبة؟ ال توجد صعوبة.  الفهميطلبونامثالك، 

  من جهة ما هو منط حياتنا؟. ال توجد صعوبة. الطفل يسعى
  ... جمرد التسبيح دون ممارسة فلسفة وشعائر يومية: ألني غينزبريغ

، حنن نتحدث عن فلسفة ْبهاَچڤََتحنن نتحدث عن فلسفة . ْبهَچڤَْد چۤيتاحنن نلقن .  الفلسفة موجودة:ْپَرْبهوپاَد
  .شايَتْنيا

  .ولدينا شعائر يومية: ألني غينزبريغ
  .كل شيء هناك  ...و.  حنن نوزع اجملالت:ْپَرْبهوپاَد
  ... سؤايل عندئذ، كما كان باألصل عندما سألتين أوال، ما رأيي. حسناً: ينزبريغألني غ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 شيء تستطيع ي اآلخرى، هآْشَرم هنا يف هذا البيت ويف جتري، كما كِْرْشَن-شايَتْنيا شعرية هل :ألني غينزبريغ
  ؟االعامة تبنيه
  ملا ال؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   أمريكا؟يف: ألني غينزبريغ
  .وتنتشر  ...لذلك، ال بد ان تكون.  امريكينيطاليبمجيع . ألننا شهدنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...نعم، لكن ما تتطلبه هو تبين الزي اهلندي وتعديل: ألني غينزبريغ
  . ذاك غري مهم:ْپَرْبهوپاَد

  . والتأقلم على الطعام اهلندي:ألني غينزبريغ
  أال تأكل الفاكهة؟. انه ليس طعاماً هندياً ... عام اهلنديالط.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم. نعم: ألني غينزبريغ
   هل ذاك طعام هندي؟ هل تعين أنه طعام هندي؟:ْپَرْبهوپاَد

  .رياك: ألني غينزبريغ
 عليك ليس. ذاك ليس هو برناجمنا. كال. ال يهم ان عليك قبول ذوقنا. ذاك ال يهم. ري يغلى فقطا الك:ْپَرْبهوپاَد

ْپَهلَْم ُتوياْم يُّو َپْم پوْشَپَرْم ، كِْرْشَنيقول  ...) ٢٦\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتانقول من . كال. كِْرْشَنتبديل ذوقك لتصبح تيم 
لكننا . "كل من يقدم يل هذه اخلضار والفاكهة والزهور واحلليب حبب، سوف اقبل ذاك. ْپَرياتَّْشيتا ْبَهكْتۤيِمى 

أال تتناول اخلضار؟ أال . ذاك ما تقبله مسبقاً. ذلك، حنن خنتار االطعمة من هذا القائمةل. كِْرْشَنسوف نرضي 
تتناول الفاكهة؟ أال حتب حبوب الطعام؟ لذلك، اين هو البند اجلديد؟ اآلن، من جهة الطبخ، ميكنك أن تطبخ 

لذلك، انت تأخذ . برناجمناذاك هو .  ال يقولكِْرْشَنألن . ال حلوم. لكن ال بد من وجود القائمة. حسب ذوقك
  . اذن، اين هو الفارق؟ ال اجد مطلق فرق. حبوب الطعام، انت تأكل الفكهة، انت تشرب احلليب



  .انه سؤال الطريقة. ميكنك القول بعدم وجود فارق ألن الطعام هو عينه مادياً. حسناً، ال افترض: ألني غينزبريغ
إىل جانب ذاك، حتتاج إىل الطعام للحفاظ . ال بأس. خمتلفةالطريقة كون قد ت  ...اآلن، انت تأخذ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

أراد .  يدافعأْرجونَكان   ...كِْرْشَنكان . حنن ال نقول ال تفعل هذا. حتتاج إىل النوم واجلماع والدافع. على لياقتك
 لذلك، اين هو الفرق؟ ال ".هذا واجبك. ذاك مطلوب. كال"، كِْرْشَنقال " ما نفع القتال؟. "أن يلتزم عدم العنف

لذلك، ال توجد . حنن ال مننع، لكننا نعدل. كل فطن سوف يتبناها. حنن نعدل األمور حىت تتسىن لك السعادة. فرق
  . وأخذها وادارهتا ألن بلدكم حباجة إىل هذاهافهمطلب الفطناء أمثالك جيب على . صعوبة

  .ال حد.  كما اعتقدْشَنكِْرلكن ال يوجد حد ملدى انتشار نطق : ألني غينزبريغ
نيياميَته يف مجيع األحوال، . ذاك هو كل شيء. كِْرْشَن. كِْرْشَنميكنك نطقها على أي وجه .  هم؟ ال حد:ْپَرْبهوپاَد

  .ْسَمَرِنى َنـ كالَه
   ...احلد هو حتيز الناس: ألني غينزبريغ

ال نقول سوى . ى هذا الوجه؟ ال نسأل مطلقاً علكِْرْشَن َهِرى لذلك، حنن ال نسأل عن سبب تسبيحك :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَناطلب تسبيح 
 شائعة يف االنكليزية أو أي كلمة انكليزية كِْرْشَنأو امسح يل بالقول انه يوجد حد حىت تصبح كلمة : ألني غينزبريغ

  .اخرى
  ماذا تريد أكثر؟. س القواميع يف مجيكِْرْشَنسوف جتد . اهنا يف القاموس.  اهنا يف القاموس:ْپَرْبهوپاَد

  . سائقي الشاحناتعىن يانه أمر لن: ألني غينزبريغ
  .هذا سيان. كِْرْشَن ميكنهم أن يقولوا املسيح، ميكنهم أو يقولوا ):هندية(سيدة 

  ).يضحك. (لكنهم ال يريدون قول املسيح. صحيح  ...ذاك صحيح: ألني غينزبريغ
   ...كواريانقرأت كتاباً، ا  ... اآلن، كريشت:ْپَرْبهوپاَد
   اجنيل اكواري؟:كۤيْرَتناْنْنَد
لذلك، .  يعين حب أيضاًكِْرْشَنو . املسيح يعين حب. هل يوضح فيه أن كريشت يعين حب. نعم.  اجنيل:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن بدال من كريشَتيقولوا . يقول البعض يف اهلند كريشَت. كِْرْشَن من كريشَتهناك اشتقت هذه الكلمة 
  اين؟: نزبريغألني غي
 يا. "َشْنْدَركِْرْشَناسم البعض .  بعنايةكِْرْشَن نطق  بدال منْبْهَرْمَش- َپأيف  ِكْشْتَهى وجاءت كلمة :ْپَرْبهوپاَد
  ".ِكْشْتَهَر

  اين هذا؟: ألني غينزبريغ
من جمموعة واحدة، ، اهنا كِْرْشَن أو كريْشْتَهى، ِكْشْتَهىلذلك، . ِكْشْتَهى.  يف كل مكان يف اهلند:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا ليست صعبة. تستهدف اجملموعة عينها
  .بالطبع، الكاثوليكية يف الغرب تعمل بالالتينية: ألني غينزبريغ

  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . يف الغربالكاثوليكية تعمل بالالتينية منذ قرون: ألني غينزبريغ

بروفسور روي ووب من كلية الرئاسة يف .  السنسكريتيةالالتينية من. نعم.  الالتينية من السنسكريتية:ْپَرْبهوپاَد
. لديهم عامل انكليزي كبري، الربفسور راوي ووب. قالوا أن اللغة السنسكريتية هي أم اللغات. كلكتا، لديهم قواعد



ة ويف القاموس سوف جتد اللغ. قالوا أن اللغة السنسكريتية هي أم مجيع اللغات. علينا قراءة قواعدهم يف طفولتنا
  كال؟" املادة"-َشْبَد-ماْتِرالكلمة االصلية . اهلندية االوروبية من السنسكريتية عملياً

 يف الواليات كِْرْشَنانت تقبل امكانية سلسلة من مراكز ذكر . لكن السؤال الذي طرحته هو هذا: ألني غينزبريغ
  .املتحدة
  .اية البساطة يف غهووإال . شريطة أن االنسان ميال إليه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

؟ ما هو مدى  وراء ذاكميكن ذهابه إىل الواليات املتحدةهل  ، لكن تساؤيل هو وراء حصرية املراكز:ألني غينزبريغ
 أو أي حركة دينية أن تنمو؟ ألن احلاجة هي كِْرْشَنتستطيع حركة ذكر مبذهب املراكز؟ هل وراء الدراسة اخلاصة 

  .حلركة دينية موحدة كبرية يف امريكا
ميكنك ان تقول " ؟كِْرْشَنملاذا سوف أقبل "ميكنك القول،   ...جتد هنا. اجلذاب. كِْرْشَنلذلك، هنا .  نعم:َرْبهوپاَدْپ

" ؟كِْرْشَن قبول ما الذي يدعوين إىل"اآلن، ميكننا التحليل، . كِْرْشَناقول هنا . سؤالك االول هو عامل موحد. ذلك
. كِْرْشَن ىف. كِْرْشَنوقع من اهللا أو املوحد، ماذا تتوقع؟ كل شيء موجود يف ماذا تريد، تت" ملا ال؟"مث سوف اجيب، 

كل ما تطلبه سوف جتده يف . كِْرْشَنكل شيء يف . كِْرْشَنقوة . كِْرْشَناستغناء . كِْرْشَنحكمة . كِْرْشَنمجال 
َمَم ، ْبهَچڤَْد چۤيتا يف وجاء. هو املركز املوحد بالفعل. ذاك سوف اقنعك. ذاك هو املركز املوحد. كِْرْشَن

ىي ياْتها ماْم ."ل إيلوكل فرد يسعى للوص. كل فرد يسعى للوصول إيل. َپْرْتَهى َسْرڤََشهاها ڤَْرْتمانوڤَْرَتْنِتى َمنوْشۤي
لذلك، من جهة الدين ". لكن كل فرد يسعى. لكنه يدركين يف مراحلي املختلفة). "١١\٤. چ.ب (َپْدياْنِتىْپَر

 البعض فهم احلق املطلق على حنو طلبي. دعاة الالشخصية، ودعاة الشخصية واحملليني: ثالثة فئاتوجد تاملوحد، 
ويطلب بعضهم العثور على احلق .  يف قلوهبم، التأملكِْرْشَن، يطلبون العثور على يُّوچۤيْزالـ ...البعض . الشخصي

 بعد توضيح ذاك النص أن ْبهاَچڤََتوتقول . كِْرْشَنلذلك، مجيع هذه االمور يف . املطلق شخصياً بتبادل احلب
 ليحليتناول بالتاآلن، النص التايل، يوضح احلق املطلق، . الشاغل األول لإلنسان هو العثور على احلق املطلق

  ...دال يوج. اآلن، احلق املطلق واحد دوماً. ڤَياْماَنْم اْدْچۤيْم ياْج ڤَڤيَدْس َتتّْ-َڤڤََدْنيت َتْت َتتّْ، )١١\٢\١. ب.ش(
 ڤيَدْس-َڤڤََدْنيت َتْت َتتّْ. العلم باحلق املطلق واحد. احلق املطلق ال ميكن أن يكون اثنني مث اهنا احلقيقة النسبية

لكنه يدرك يف ثالثة .  تعين اهل العلم باحلق املطلق، يقولون أن احلق املطلق واحدڤيَدْس- َڤَتتّْ). ١١\٢\١. ب.ش(
 هو ْبَهَچڤانْ هو مركزي و َپَرماْتما يعين الشخصي و ْبَرْهَمْن.  إيت َشْبْدياِتىَهَچڤانْْبَپَرماْتِميت ْبَرْهِميت . وجوه

التجربة األوىل للشمس هي اشعتها الالشخصية يف كل . كالشمس. لذلك، مثة مراحل خمتلفة. شخصية اهللا العظيم
لذلك، سيفهم . الشمس عن كوكب ةدرا كوكب الشمس ألن االشعة صلكن ذاك ليس أكثر أمهية من. السماء

واذا اقتربت من كوكب الشمس ونفذت يف الشمس، اذا .  بأمهية كوكب الشمست اشعة الشمس ليسكل فرد أن
اذا حصلت على قوة علمية للذهاب . مثل انت تسعى للذهاب إىل كوكب القمر ...حصلت على القوة للدخول 

 )١\٤ .چ.ب( ْبهَچڤَْد چۤيتاات نستقيها من تلك املعلوم. داخل كوكب الشمس، فسوف جتد مالك الشمس هناك
وملاذا . لذلك، يوجد شخص".  أوالڤيڤَْسڤانْاخربت مالك الشمس ". ڤانْ أَهْم أڤْياياْمْپُروكَْتْم وَچيُّإَمَم ڤيڤَْسڤَيت 

لذلك، هناك . ڤيڤَْسڤانْ، يوجد شخص، كِْرْشَنحنن نستقي العلم من . شخص؟ خيالك ليس باحلقيقة القطعية
  أي منها مهم؟ أي منها مهم؟. الشخص، الكوكب، الشمس، اشعة الشمس.  هو جالس هناكشخص،

  الشخص، الكوكب أو أشعة الشمس؟: ألني غينزبريغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .ال أعلم) يضحك (:ألني غينزبريغ
ة الشمس، كوكب اشع.  ملاذا ال تعلم؟ ال ميكنك القول أي واحد منها؟ تعرض هذه االشياء الثالثة:ْپَرْبهوپاَد

  من هو االهم؟. الشمس ومالك الشمس
  . اذا استطعنا فهمها بناء على الشخص، الشخص:ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن اذا استطعنا فهمها فقط من باب الكوكب، عندها الكوكب:ألني غينزبريغ

  .س االنتهاء لذلك، ذاك يعين أن مقاربتك قد تكون حىت الكوكب لكن لي:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: ألني غينزبريغ

 سطوعك حىت رفعارجو أن ت"، يدعو ْدنيَشَپوأجاء يف   ...ذاك هو  ...عليك الذهاب.  ذاك ال ينتهي:ْپَرْبهوپاَد
أنا . ْپَرتيْشطْهاَهْم ‘ْبَرْهَمُنو ، ْبهَچڤَْد چۤيتاوتقول . موجودلذلك، الوجه احلقيقي ". قيقيميكنين أن أرى وجهك احل

  ):٤٠\٥ (َسْمهيتا- ْبَرْهَموجاء يف ".  الالشخصيَرْهَمْنْب"صمد 
  كُوطي-أنْذَ-َچْدڤَتُو َجپْپَرْبَهْپَرْبَهى ا ياْسۤي

  ْبهينَّْم-تيڤَسوْدهادي ڤيْبهۤو-كُوطيشْڤْ أِششَ
  تَْمْبهۤو-تَْد ْبَرْهَم نيشْكَلَْم أنَنْتَْم أشيشَ

  پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي- آديُجوڤينَْدْم

داخل ذاك النور البدين . ، يوجد نور بدنهكِْرْشَنانت ترى حينما نضع .  ليس سوى اشعاع بدنهْبَرْهَمْناشعاع 
يف اشعة الشمس، تتحرك مجيع الكواكب، كل هذا اخلضار، كل . مثل اشعاع الشمس. جممل اخلليقة موجودة فيها

كل شيء موجود . ڤَْم كَْهلْْڤ إَدْم ْبَرْهَمَسْراألمر عينه، . جممل الشيء موجود على اشعة الشمس. شيء ينمو، يأيت
َنَهْم ِتْشو . أنا أصمد كل شيء. تاينْبهۤو-ْسْتهاين َسْرَڤ-َمْت): ٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاوجاء يف . ْبَرْهَمْجيُّويتعلى 

جاء يف لذلك، . اريد بعض الفطناء من امريكا. لذلك، علينا دراسة كل شيء بفطنة. "لكنين لست هناك. أڤَْسْتهيَته
 َتُمو َهْنيت َشْنْدَرِاكَْش (دون أن يكون الفرد يف غاية الفطنة .  ياي ْبَهِجى ساي َبذَ َشْتوَركِْرْشَن  :َشريتاْمِرَت شايَتْنيا

انت .  بالغ اجلمالكِْرْشَنذكر . ال حاجة إىل ماليني النجوم. مث قمر واحد يكفي لرفع كل الظلمة...  َنـ َش تارا
   ...ال نريد. ذاك جممل األمر. جيب أن يتحلى ببعض الفطنة. مطلق فطن.  على استعداد القناعهتدعو أي فطن، حنن

  . لكن حىت أنا غري مقتنعنعم،: ألني غينزبريغ
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  ... أقصد، كل ما تقوله مجيل لكن: ألني غينزبريغ
  .انت تسبح. نة؟ أنت فطن من الدرجة االوىلما الذي مينع انك بالغ الفط. انت بالغ الفطنة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...لكن ذاك شبه حركة بدن طبيعي، تسبيح افضل من: ألني غينزبريغ
. فهمت. اذا ذاك مستوى الفطناء أحصل، أقصد ذاك هو حظي  ...ذاك هو.  رمبا، لكن فطنتك كافية:ْپَرْبهوپاَد

اهنا . اهنا ليست خدعة.  هذه، اهنا ليست عاطفةَنكِْرْشاآلن، على األقل طلبت منك، أنت تسعى لفهم فلسفة ذكر 
   ...ليست جتارة مالية اذا اعطيك بعض

  .واضحاًليس . كال: ألني غينزبريغ
مل أطلب املال من . ذاك جممل األمر. سّبحت. جئت إىل هنا مبفردي. فهمت؟ تعلم من اول البداية: ألني غينزبريغ

  .احد



  .مل يطرأ هذا السؤال: ألني غينزبريغ
اهنا علم . ، اهنا ليست خدعةلذلك...  كال، اقصد. " ... أو هذاكِْرْشَناذا اعطيتك ذكر " لذلك، مل أقل :َرْبهوپاَدْپ

  .لذلك، اريد بعض االمريكيني لفهم هذا. علي
  .حسناً، هوارد فعل: ألني غينزبريغ

  .بلدك كبرية) يضحك. (لذلك، نريد كثري من هوراد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  مث كان هناك ". كِْرْشَنشخصية "كل شيء يستند إىل ان بالفعل، ماذا وقعت فيه، كنت تقول : بريغألني غينز

  ... دقائق وصف الشمس ٨هل ذاك ما قلت من قبل؟ هل تذكر؟ استخلصت منذ ". لكن أنا فارغ
  . كوكب الشمس، الشمس، وأشعة الشمس:ْپَرْبهوپاَد
  ".كل شيء ومع ذلك لست يف كل شيءأنا اصمد " يقول كِْرْشَن: كۤيْرَتناْنْنَد

  ".أصمد كل شيء، ومع ذلك ليس يف شيء"  ...اعتقد انه حيث انا أوه، :ألني غينزبريغ
لكنه ليس . كِْرْشَنال يوجد شيء دون . كِْرْشَنمثل هذا هو ". لكنين لست يف شيء. اصمد كل شيء ":ْپَرْبهوپاَد
  .، مث أنا اعبد هذاكِْرْشَنالوجود هو  .. .انا"دعاة تعدد االرباب سوف يقولوا . كِْرْشَن

  ؟كِْرْشَناذن، من هو : ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَن هو كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

  ... اذا هو غري مفهوم باحلواس: ألني غينزبريغ
فلسفة املوىل هذه هي   ...لكن يف الوقت عينه. كِْرْشَنهذا هو . كِْرْشَنملاذا ليس احلواس؟ هذا هو .  كال:ْپَرْبهوپاَد
لكن هذا الذهب ليس منجم . لنفترض هذا ذهب  ...ذاك ليس سهال. ، الواحد البائنْبِهداْبِهَد- اشيْنْتيا. شايَتْنيا
  ڤيْشنوذاك موضح يف. كِْرْشَن لكنه بائن عن كِْرْشَنانه ذكب، األمر عينه، كل شيء هو . يوجد فرق . الذهب
َپَرْسيا ْچِنْر ْجيُّوْتْسنا فيْستاريّين ياْتها، ْسْتهاينّ ْسْتهيَتْسيا -ِاَك. َچْتِڤَدْم أكْهيلَْم َجَسْره َشكْتيَپَرْسيا ْبَرْهَمَنه ، پورانَ
الشمس هي، مالك الشمس يف مكان واحد، لكنه .  الشمسكاملثل عينه، ذا. َچْته َسْرِڤَدْم أكْهيلَْم َجَشكْتيْبَرهََْنه 
ذلك، ضوء الشمس، اشعة الشمس ل. انت ترى عملياً، احلرارة والنور. سعحرارهتا ونورها يتو. النار املتقدة. ناري

كلما تأخذ الكهرباء، هذا، . اهنا عملية. كل شيء موجود على اشعة الشمس. تسطع على جممل هذا الوجود املادي
 اذا اخذت احلرارة فوراً. احلرارة.  هذه الكواكب تتحرك، تدور حول اشعة الشمسمجيع. هو كله ضوء الشمس

اذن، دعين اعثر على مالك "كن اذا قلت، للذلك، كل شيء يستند إىل قدرة اشعة الشمس . يفسد الشيء كله
  . سيتعني عليك الذهاب إىل هناك،ذاكلتحقيق ، "الشمس يف اشعة الشمس

  . املسيحيون، اعتقد اهنم يقولون، اهللا أكرب من خليقته هذه:َهياْچرۤيَڤ
 ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك موضح يف . تافهة. اخلليقة هي جزء واحد من ظاهرة قدرهتاهذه . حتماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

)٤٢\١٠:(  
  َأتَْهى ڤا َبهونايِتـَن

  كيمْٰ ْچـۤياِتـَن تَـڤاْرجوَن
  نَـْمـڤيشْٰـطَْبْهـۤياَهـْم إَدمْٰ كْرِٰتْْس

  كامِْٰشـَن ْسـتْهيتُو َجـَچـتِْا

 قبس واحد هذا الكون واصمده مبجرد انين انفذ يف؟ لةفصَّاملكل هذه املعرفة  إىل ،أْرجونَ يا ، هي احلاجةما ،لكن"
دخلت يف هذه اخلليقة كلها . "أَهْم. اَهْمڤيْشطَْبْهۤي. ِاكاْمِشَن. "ي جزء من ظاهرة قدريتجممل الوجود املاد". من ذايت



البذرة، احلي، يوضع يف رحم األم . مثل ما هو بدنك هذا؟ البدن هو ظاهرة قدرتك". وتلك هي ظاهريت اجلزئية
ذاك جممل كل . الثة أو ستة أقدامث. ذاك كل شيء. لكن مبا انك حمدود، إىل هذا احلد. هذا البدن يتوسع. ويتوسع
ْبِرَهْتڤَْد ْبِرْمَهَنَنْتڤَْد إيت . هو يتوسع. لكنه ال حيد. هذا مثل عام. ال ميكنك التوسع أكثر من ذلك. ال اكثر. شيء
. كل شيء هناك علميلذلك، . ْبِرَهْتڤَْد ْبِرْمَهَنْتڤَْد إيت ْبَرْهَم.  يعين ال يكربه كبري وال يتوسع شيء مثلهْبَرْهَمْن. ْبَرْهَم

أساس . ليس تعصب ديين. انه ليس اتباع اعمى. لدينا سفر معتمد، وصف، اجوبة، كل شيء هناك. علينا االدارة
  ...اآلن، هذا. لذلك، بسيط. وال توجد صعوبة. ذاك جممل األمر. يتعني على الفرد فهمه على خري وجه. صلب

لذلك، ما . كل فرد يسّبح. لكلمة السنسكريتية، تلك ليست مشكلةمن جهة ا. كِْرْشَن َهِرىتوصيتنا بسيطة، سّبح 
ذاك   ...ذاك هو. حنن ال نوصي بالشعائر. ال ميكنك ان جتده بتلك السهولة. هي الصعوبة؟ اطرح أي أصل ديين

ليس . انه يعني. ذاك هو كل شيء. القضاء الشعائري يعني قليال. حنن نعطي، التسبيح ببساطة. ليس باألمر اهلام جداً
قصراً على .  أن كل القوة وكل اجلمال وكل احلكمة وكل شيء موجود يف االسمْپَرْبهوَمها شايَتْنيايقول . مطلوباً

اذا مل يرد أحد شعائرنا، هذا ليس أمراً   ...ال يفعل. لكن جملرد مساعدته. التسبيح حنصل على كل شيء، كل شيء
ليس أنين أطلب منك تبين . أطلب منك التسبيح. ذاك جممل األمر. "نرجو أن تسّبح"حنن نوصي أن . ال نقول. هاماً
  .ليست بأمر بالغ الصعوبة. قم بتجربة. دعهم يسّبحون. لذلك، حنن ال نطلب. سبلنا

  .تلك حقيقة. التسبيح سهل. حسناً، التسبيح سهل: ألني غينزبريغ
هذه .  دعهم يسبحون بقدر االمكان ونرى النتيجة.ال تأيت إىل االداء الشعائري. دعم يفعلون ذاك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...واذا حنن. لكن اذا أوصيت، ذاك لن يكون مقبوال عن العديد. أسهل طرائق التحقيق العلي
  .فهمت، ال اوصي هبا كثرياً لكنها ليست مقبولة عند الكثري. كال: ألني غينزبريغ

جئت . انا اجنيب. لديك بعض الصوت. نت قائد شعيبأ. مث أقول، أنت امريكي. كال، كال) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  .حديثاً، ومن حيفل يب؟ ذاك أمر خمتلف

. ١٩٦٤، ١٩٦٣منذ .  سنوات٦، ٥ حسناً، لذلك، اطلب منك ألنك بسبب خاص انا اسّبح منذ :ألني غينزبريغ
 واجد بعض احلدود .١٩٦٣ على هذه القارة ابتداء يف فانكوفر يف متوز كِْرْشَن َهِرىاسّبح . ١٩٦٣منذ خريف 

جزء من احلد هو احلقيقة أنه غريب وحديد . أو وجدت حداً. لعدد املشاركني الذين سينضمون إىل ذاك التسبيح
  . الناس هنادعن

  . لكن ال توجد خسارة:ْپَرْبهوپاَد
، تريد الناس جزء من احلد هو جمرد استياء أو مقاومة. مع اهنا تصبح مألوفة، ميكن أن تنتشر قليال: ألني غينزبريغ

 أو حىت مريكي ال يستمرالندي اتسبيح اهلسبب عينه أن  لذلك، ذاك هو، ال ...ال اعلم. الدعاء بلساهنا اخلاص
  .عامةستمر التسبيح الالتيين ال ي

  ...  تعينَمْنْتَر، َمْنْتَر :ْپَرْبهوپاَد
   امريكية؟َمْنْتَرهل من املمكن العثور على "لذلك، عدد كبري منا سوف يقول، : ألني غينزبريغ

  .كاَرآُومْٰمثل . فهمت.  تعين الصوت العليَمْنْتَر :ْپَرْبهوپاَد
 صوت طبيعي على االطالق من آُومْٰحسناً، لكن اآلن،  ... لذلك، تعتقد أن طبيعة الصوت حبد ذاته: ألني غينزبريغ
  .، الطبيعية، هي غريبةآُومْٰومع ذلك حىت . احللق إىل الفم

  .اهنا مقبولة. ْپَرناَملذلك، اهنا . عم ن:ْپَرْبهوپاَد



ألنين سعيت يف شيكاغو مع . آُومْٰمن الصعب محل االنسان حىت على نطق .  ذاك صوت غريب هنا:ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَن َهِرى و آُومْٰ

  . لكن ال يوجد من بديل:ْپَرْبهوپاَد
  .ربك أن حسناً، لسنا قادرين على التفكري ببديل بعد، سأخ:ألني غينزبريغ

   ... ذاك هو سوء حظه اذا كانوا:ْپَرْبهوپاَد
  .)چايلبن: (سيدة

   ...لكن ذلك ال ميلك احلق". ماذا عن اهللا، اهللا، اهللا، اهللا، اهللا"قال عدد كبري من الناس هنا، : ألني غينزبريغ
  . كال، ذاك ال جيعلها:َهياْچرۤيَڤ
  . ذاك خلمس دقائق. مل تستطع فعلها:كۤيْرَتناْنْنَد

  ".امني، أمني"حسناً، ميكنك أن تفعل ذلك بالكاد : ألني غينزبريغ
  . ذاك ليس انكليزي:َهياْچرۤيَڤ

وفة كاهللا  معركِْرْشَن َهِرىورمبا تصبح . لكنه معروف باالنكليزية) ضحك. (نعم، ذاك ليس انكليزي: ألني غينزبريغ
  . مثل ذاكوامني أو شيء

  . يف القاموس االنكليزي موجودكِْرْشَن  اسم كال،:ْپَرْبهوپاَد
  اآلن يف القاموس؟. نعم: ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .غلغل إىل القاموست: ألني غينزبريغ
  .النزيل  ڤيْشنووجه مع انه يعرف ب:َهياْچرۤيَڤ
  . قاموس انكليزي:ْپَرْبهوپاَد

  . لنرى ماذا يقول يف القاموس االنكليزي:ألني غينزبريغ
  .ونڤيْشيل الثامن لـ النز:َهياْچرۤيَڤ

   .)چايلبن: (سيدة
  .ميكنك التوضيح باالنكليزية. نعم. هنا بيان فطن.  أترى:ْپَرْبهوپاَد
كنت أقول أنه عندما يطرأ سؤال العلم والتربية الغربية كان يف القمة، ما زالت، الوف الناس من سائر البلدان : سيدة

 وما زالوا يأتون لتحصيل اماما وباب"ابتدأوا يقولون . الطفولة لنطقهامثل افريقيا واهلند وسواهم تعلموا من البداية، 
وعندما يطرأ العلم القطعي واحلضارة الغربية ال تريد أن تأخذ، الكلمة فقط، جمرد كلمة، . العلوم العالية يف اجلامعات

  .ال يريدون العلم. فذاك هو حدهم
مكتبية يف امريكا مثل نظام  سوف تصبح كِْرْشَندراسة ذكر جزئياً اخلوف من ذاك، هو أن . حسناً: ألني غينزبريغ

  .االمتحان الذي جعل دراسة العلم الغريب العايل يف اهلند
فهمت؟ . لكن هذه التربية حمدودة. هو متجيد الرب وال حيد.  ال حيدكِْرْشَنلكن الفرق الوحيد أن ذكر .  نعم:سيدة

  .لغتهم األمتربية حمدودة محلت الناس على القدوم واخذها ب
  . واحدة ليسوا على استعداد لتحمل قدر ضئيل من املتاعبكِْرْشَنجملرد نطق كلمة .  جتشم املتاعب الكبرية:ْپَرْبهوپاَد



أو . ال يريدون االخذ، ال حيبون االخذ ألهنا ابتدأت باللغة اهلندية. جممل احلياة، جممل حياة االنسان. النجاة: سيدة
  .اهنا االسم القطعي هللا.  ليست لغة هنديةآُومْٰ.  ليست لغة هنديةِرْشَنكْ. اهنا ليست لغة هندية

  . أنه هنديكِْرْشَن وال يقول :ْپَرْبهوپاَد
. آُومْٰكيف يقول . آُومْٰكل فرد يريد معرفة .  ليست هنديةآُومْٰ. ليست هندية. اهنا عاملية". انا هندي" مل يقل، :سيدة
  .انظر

  .هذا جممل األمر. كِْرْشَنبول بعض املتاعب لنطق  لذلك، عليك ق:ْپَرْبهوپاَد
  .أنا مستعد: ألني غينزبريغ

   ...جملرد فهمنا العلي.  جتشمنا متاعب كبرية لتعلم اللغة االنكليزية:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا تلي كلمة البابا نويل يف القاموس: ألني غينزبريغ

  .ل شيءيعطي ك. هو الوجود.  هو بابا نويلكِْرْشَن نعم، :سيدة
  . جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

  . تلي كريس كرينغلكِْرْشَنهل شاهدت ذلك؟ كلمة : ألني غينزبريغ
  ؟ ماذا يقول؟كِْرْشَن ما هو، ما هو :ْپَرْبهوپاَد
  .الصورة املعروفة لعبادة اهلندوس. كِْرْشَنمن السنسكريتية . ونڤيْش الثامن لـآڤَتاَر :كۤيْرَتناْنْنَد
  .ذاك يف مجيع القواميس. عتيادي ذاك ا:َهياْچرۤيَڤ

. اآلن، نست سائر الشعوب. ذاك جممل األمر.  الشعب اهلندي وحده حمظوظ ألنه ما زال يتمسك هبا جيداً:سيدة
  .لكنها عاملية
 ليس البشر فحسب بل. يُّونيشو كاوْنتيا-َسْرَڤ. أنا والد اجلميع): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَن قال :ْپَرْبهوپاَد

  .عاملي كِْرْشَنـلذلك، ك. مجيع احليوانات والشجر والنبات أيضاً
  .اآلن، للمثال، يوجد كثري من السود يف امريكا الذين ينزعون إىل اهللا واالسالم: ألني غينزبريغ

. ذاك ما جيري حىت هناية اخلليقة. مييل البعض إىل أمر والبعض اآلخر إىل أمر آخر.  ذاك أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك(

  .يوَچ: ألني غينزبريغ
  .ذاك هو اقتراحنا.  لعمليتنا ذاك هو، انت تبحث عن املركز، هنا املركز:ْپَرْبهوپاَد

لكن، ماذا تفعل مبختلف اجلماعات الدينية اليت تزعم اهنا املركز؟ ماذا تفعل عندما خمتلف اجلماعات : ألني غينزبريغ
   ...الدينية

 هو احلب، اجلذاب على كِْرْشَن. دنا هو حب اهللامر. ال نشجب مطلق دين. بكل دين كال، حنن نرحب :ْپَرْبهوپاَد
احلديد ينجذب إىل القوة املغنطيسية . مثل القوة املغنطيسية واحلديد. كِْرْشَنلذلك، نريد االجنذاب إىل . االطالق

لك، حنن نسعى إىل ازالة الصدأ حىت لذ. األمر عينه، حنن جنسون باحلجب املادية. تلقائياً اال اذا كان مغطى بالصدأ
لكن بسبب الصدأ . وحنن ننجذب. تلك هي احلقيقة.  جذاب على االطالقكِْرْشَن. هذا هو الربنامج. ننجذب فوراً
لذلك، برناجمنا املركزي هو كيف حنب . ذاك هو جممل برناجمنا. كِْرْشَن االجنذاب إىل بدال من ماۤياننجذب إىل 

انت تدعو . ، مدى حتسن حبك هللاْبهاَچڤََتذاك هو تعريف  ... لذلك، نريد رؤية. اهللا أو كيف حنب كِْرْشَن
أصلك الديين، ما هي النتيجة؟ هل يتحسن حبك هللا . النتيجة. ياِتىْپَهِلَن َپريشۤي.  أو شيء سواه، ذاك ال يهمكِْرْشَن



جيب أن تتعلم   ...لكن اذا. شيئاًال نقول . اذا كنت حتسن حبك هللا، هذا حسن. أو للكلب؟ ذاك نريد أن نراه
  .ذاك ما نلقنه. ذاك هو كمال احلياة. الناس كيف حتب

   اهللا؟َشْبَد، ماذا عن الذين يعرفون حبهم مع كِْرْشَن َشْبَد مع كلكن اذا كان تعريف حب: ألني غينزبريغ
ناْمناْم أكاري َبهوْدها ، ْپَرْبهوَمها ياشايَتْنقال . ، بالطبع، تعريف مع اهللا، ال اعتراضَشْبَد اذا كانت :ْپَرْبهوپاَد

اذا كان لديك . اهللا جذاب، امسه جذاب أيضاً ألن امسه عني ذاته. امساء اهللا غري منحصرة. ْسَشكْتي-َڤَسرْْ_نيَج
. مث تتصفى". انت تسّبح اسم اهللا، االسم القدوس"حنن نقتصر على القول، . االسم اجلذاب عينه، ال اعتراض عندنا

اذا كان لديك اسم جيد، اسم جذاب، يف . ال نقول. كال. ال نطلب منك اخلروج من املسيحية. برناجمناذاك هو 
  .حنن ال نطلب سوى ان تسّبح. مث ميكنك تسبيح ذاك -ال ختترع لكن معتمد-سفرك

ملسيح بصفة  بصفة املسيح أو اكِْرْشَن إىل املسيحية؟ برؤية كِْرْشَنحسناً، مث كيف تعدل تسبيح : ألني غينزبريغ
  ؟كِْرْشَن وصوت صورة املسيح يف اسم كِْرْشَن
" كِْرْشَنويقول " انا ابن اهللا"يقول املسيح . عدة مراتهذا السؤال بالطبع، طرح علي   ...، املسيحكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
هل تعين القول اذا .  أيضاًاذا احترمت والدك، أنا احترمك. ابن اهللا واهللا، حنن حنترم اجلميع. لذلك، ال فرق". انا اهللا

 أنا خادم ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، يقول . تلك ليست فلسفتنا. اسأت احترام والدك، سوف تكون مسروراً مين؟ كال
 فال بد انه حيب املسيح كِْرْشَنلذلك، اذا كان احد حيب ). ٨٠\١٣ َمْدْهيا. ش.ش (كِْرْشَنخادم خادم خادم 

؟ سوف احب كِْرْشَنحب ما الذي يدعوين إىل "اذا قال، . كِْرْشَنسيح فال بد انه حيب واذا كان حيب امل. أيضاً
، عندئذ، ال " ...سوف احب" حب املسيح؟ما الذي يدعوين إىل "واذا قال احد، . ون دون علمعندئذ، يك" املسيح

  .كِْرْشَن اذا فهم املسيح فسوف يفهم. ، فسوف يفهم املسيحكِْرْشَناذا فهم االنسان . علم عنده
 ميكن أن خيدم وصل النزعات الدينية لكل من الدين كِْرْشَن َهِرىحسناً، مث هل تعتقد أن تسبيح : ألني غينزبريغ

  املسيحي واالسالمي؟
اذا اخذ الدين مبثابة كبش الفداء فذاك أمر . اذا كان جدياً بصدد الدين. أي دين. أي دين. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ْشرۤيَمْد اآلن، حسب . حنن نريد اشخاص جديني.  فهم الدين واذا اخذ الدين جدياً، فسوف يفهماذا اراد. خمتلف

ذا الذي سينكرها؟ من ذا الذي من . قوانني اهللا. َتْمَرنۤيْپ-ڤَْتَچْم تو َشكْشاْد ْبَهْدَهْرَم): ١٩\٣\٦ (ْبهاَچڤََتْم
اذا . نكار أن الدين هو قوانني اهللا؟ تفسري بسيطمن يستطيع اال. سينكرها؟ أي دين، املسيحية، االسالم أو سواه

. واذا اردت معرفة ما هو اهللا، ذاك جياب أيضاً. ذاك جممل األمر. سألت ما هو املقصود بالدين، الدين هو قوانني اهللا
ال لكن اذا اراد الفرد البقاء يف افكاره املقولبة و. لذلك، جيب أن تطلب الفهم على هذا الوجه". مصدر الوجود"

 شايَتْنياحنن نقول، . مث كل شيء حسن. جيب أن يكون منفتح العقل وأن يقّدر. يريد املتابعة، فذلك صعب جداً
ملاذا . كِْرْشَن، لكن اذا مل يكن عندك اسم مناسب فسّبح كِْرْشَن يقول، ليس من الضروري تسبيح ْپَرْبهوَمها

 . كل اسم عني االخر. التفريق
  .كِْرْشَنا مل يكن عندك اسم مناسب، سّبح لذلك، اذ: ألني غينزبريغ

  .كِْرْشَنسّبح .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...شايَتْنياذاك : ألني غينزبريغ

  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... هل تشعر بوجود امساء اخرى مناسبة؟ هل تشعر أو تعتقد أن: ألني غينزبريغ



ميكن أن جتد امساء  ... لكن اذا كنت جدياً بصد هللا، عندئذ. اءقال أن هناك عدة الوف ماليني االمس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كثرية عند رفاقك لكن أي اسم سوف يفعل

ما هو االسم . اذن، املشكلة اليت كانت تواجهنا يف السابق اليت تركتها مفتوحة، ال اعلم. حسناً: ألني غينزبريغ
  االنسب واالكثر جاذبية هنا يف هذا البلد املادي؟

لذلك، ذاك املفهوم األكرب هو مفهوم . لذلك، اهللا هو االكرب. اهللا تعين األكرب.  اآلن، عند املسلمني هو اهللا:اَدْپَرْبهوپ
  .ومن جهة املسيحية، ال اعتقد ان لديهم اسم معني بل يقولوا اهللا. ْبَرْهَمْن

  .ذاك هو االسم االساسي. نعم، الرب، اهللا: ألني غينزبريغ
  اليس كذلك؟. اهللا يعين احلاكم.  احلاكم:ْپَرْبهوپاَد

   ما هو اشتقاق كلمة اهللا؟ هل تعلم؟:ألني غينزبريغ
  . ال اعلم:َهياْچرۤيَڤ
  . تعين احلاكمإْشڤََر. إْشڤََر كلمة اهللا تعادل لفظة :ْپَرْبهوپاَد

   ... مث اليهود الذين كانوا خلفييت، لديهم منع:ألني غينزبريغ
  . يهوه:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . ألهنم شعروا أن اهللا كان دون خيال. نطق االسم األعلىمن  كان لديهم يهوه لكنهم منعوا :ألني غينزبريغ
  .خلفييت كما اعتقد هي الشخصية. ال جيب نطقه أو رمسه

  . اليهود يؤمنون بشخصية اهللا:َهياْچرۤيَڤ
   حسناً، ما هم؟ يؤمنوا بالرب الشخصي أم الالشخصي؟:ألني غينزبريغ

  .ذاك جممل األمر. يؤمنون باملطلق. الشخصيون: سيدة
  .كان يؤمن بالشخصية.  ذاك كان الفرق يف املسيح:ْپَرْبهوپاَد
  . اهلاسيديون يؤمنون بالرب الشخصي:أحد التيم
. اعتقد جيب أن تعلم عن ذلك .... العربانيون القدماء. چورو أو يضعون تتيمهم باحلاخام. نعم: بريغألني غينز

  .علمون أن اسم اهللا ال ينطق مطلقاًالعربانيون القدامى ي
  ...  اآلن، نعلم:ْپَرْبهوپاَد

  . يهوه:ألني غينزبريغ
  ...  على كل حال، ملاذا اسم اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  .ألن الصور حتد اهللا باملفهوم البشري. جيب عدم صنع الصور. جيب عدم تصوير اهللا: ألني غينزبريغ
ألن هنا الفكرة أنه عندما . تلك هي الفكرة. ذاك يعين أن اهللا غري مادي. ذاك اسالمي.  ذاك امر آخر:ْپَرْبهوپاَد

لكن اذا ارتفعت إىل صعيد أرفع، فسوف . لذلك، مينع قبول اهللا كشيء مادي. تصنع خياال أو صورة فذاك مادي
وجود، فأين اذا كان اهللا كل ال. ڤيةڤايْشَنتلك هي الفلسفة الـ. تفهم أن اهللا هو كل شيء وال يوجد شيء مادي

عندما حتجب . كل شيء هو السماء. ذاك مادي. مادي تعين عندما ال تقوى على فهم اهللا. هي املادة؟ هو روح
األمر . اهنا تأيت فقط للحجب أحياناً، لكن السماء أزلية. األمر عينه، ال وجود للغيمة. بالغيمة ميكن القول انه مغيمة

لذلك، أي فيلسوف ال يعني . ذاك مادي.  تستطيع الرؤية، ال تستطيع فهم اهللا، الماۤياعندما حتجبك . عينه، اهللا أزيل



ْسْرڤَْم كَْهلْْڤ اين هو املادي اذا كان اهللا هو الوجود؟ . وإال ال يوجد مادي. ذاك مادي. على فهم اهللا، ذاك مادي
  فهمت؟. إَدْم ْبَرْهَم
  . كل شيء روح:َهياْچرۤيَڤ
األمر عينه، عند . السماء يف كل مكان لكن عند حجبها تدعى غيمة. لسماءكل ا.  كل شيء روح:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، الغارق يف الطريقة املادية أكثر من اللزوم، ال . وإال ال يوجد مادي. حجب اهللا بأفكار سخيفة، ذاك مادي
  .يدلذلك، ذاك التقي. ألنه سوف يعتقد أن اسم اهللا مثل اسم ولدي، اسم ابنيت. تقييد لكن ال حتاول

اعتقد عندما يعبدون، يسمح هلم بنطق اسم اهللا، لكنهم ال يفعلون عندما يتكلمون عنه خارج اهليكل بل : َرَنْدهْري
  .يستعملون اسم خمتلف

  .تضبيط اهلرمونيكايتعني علينا  :َهياْچرۤيَڤ
  .ية لألمسيةعلينا أن نبدأ االستعدادات املاد.  نعم، علينا العمل على صناديق املوسيقى:ألني غينزبريغ

  ... ليس لدينا) ضحك. ( ذاك غري مادي:ْپَرْبهوپاَد
  .َشْبَداستعداد : ألني غينزبريغ

  .ْبَرْهَمْن-َشْبَد  ...پيأ باألصل هي َشْبَد نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  ... علينا أن جند اذا مجيع: ألني غينزبريغ

لذلك، ما دمت مل تفهم أن . ذاك مطلوب. حي كل ما عليك هو الفهم أنه ال يوجد مادي، كل شيء رو:ْپَرْبهوپاَد
  .كل شيء روحي فقط، ذاك هو عيبنا

  حسناً، مث حىت احلياة اجلنسية روحية؟: ألني غينزبريغ
، اذا استعملت احلياة اجلنسية الجناب اطفال صاحلني، وليس قطط ْبهَچڤَْد چۤيتا نعم، ذاك ما جاء يف :ْپَرْبهوپاَد

-شاْسْتَر، ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك ما جاء يف . االنسان احلياة اجلنسية الغراض اخرىلكن يستعمل . وكالب، ذاك روحي
، ِڤديالـلذلك، حسب النظام . ..، حسب الشعائر الدينية، اذا استخدم االنسان حياته اجلنسية فذاك هو ڤينودُّْهو

، ْزْتريياكَْشالـ، ْبراْهَمَنةالـالعليا، الطبقة  ومجيع َچْرْبهاْدهانَاحلياة اجلنسية مع الزوجة، توجد مراسم كبرية تدعى 
املراسم االوىل هي اثناء .  على االخص، اهنم يراعون عشرة اشكال من مراسم التصفيةْزايْشياڤ والـْزْدَرۤوشالـ

اجناب طفل صاحل مث ستوجد ذرية صاحلة مث سوف يعم . لذلك، ليست سراً. َچْرْبهاْدهانَوالدة الطفل تقام مراسم 
اذا اجنبت القطط والكالب فكيف تتوقع السالم والرخاء؟ العيش يف جمتمع الكالب والقطط، . رخاءالسالم وال

  .فكيف سيعم السالم؟ كال
  .كِْرْشَنسوف افضل القطط والكالب من خالل : ألني غينزبريغ

   هْم؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَنلكن اذا كانت املادة هي : ألني غينزبريغ

 َسماڤِْرَته- ماۤيا-اچڤَْسيا يُّوْپَركاَشه َسْرناَهْم ، كِْرْشَن، عندما حيجب كِْرْشَنلكن عندما حيجب .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
ما هي الغيمة؟ اهنا من خلق اشعة الشمس . املثل عينه، الغيمة هي اشعة الشمس لكنها حتجب). ٢٥\٧. چ.ب(

من هذا املعىن، العقل هو . كِْرْشَنعقل ملك ال. الغيمة أيضاً. كما أن الشجر وسائر االشياء من خلق أشعة الشمس
  . لكنه حجاب الروحكِْرْشَن
  .العنصر وخواصه: سيدة



   ... الروح كل شيء لكن يف ظروف معينة ننزع إىل نسيان هذا:َهياْچرۤيَڤ
َركِْرتْري ْپُپو أَنلُو، مْري آُپو، ْبهۤوآمْري هۤوْب). َپراأ(هي قدرة دنيا ) ٥\٧. چ.ب( كِْرْشَن القدرة املادية كما قال :ْپَرْبهوپاَد

.  أيضاًكِْرْشَنلذلك، القدرة املادية هي قدرة حاجبة، هي . َپراْپَركِْرتيْم إَتْس تو ڤيدّْهي ِمى َپِرياْم أ. ِمى ْبهنيَّ أْشطَْدها
تلك دائرة حكومية ) ضحك. ( يف دائرة الشرطةهمثل دائرة الشرطة هي حكومة أيضاً لكنها ليست سهلة لوضع

هنا تنفق عليها بالتساوي وتعىن هبما لكن ليس عندنا، . عند احلكومة، دائرة اجلامعة والشرطة متساوية باالمهية. اًأيض
  .هذا الرجل يف دائرة الشرطة، عهدة الشرطة وذاك الرجل يف التربية". دائرة الشرطة مرعبة"

  .ذاك أفضل بكثري: سيدة
لذلك، . اهنا توزع املال يف كل مكان. يعها دوائر متساوية االمهية لكن عندما تذهب إىل احلكومة، مج:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . ، لكن عملها متباينكِْرْشَنسواء اخذت القدرة املادية أم القدرة الروحية أم القدرة البينية، مجيعها قدرة اهللا، 
وم بالقدرة الروحية، ذاك من جهة القدرة البينية، اذا كنت حتت سيطرة القدرة املادية، ذاك سوء حظي، لكنين حمك

يلجئون إىل . ْپراكِْرتيْم آْشريتاهاڤاْم پاْرْتَهى دايَنْس تو ماْم َمهاْتما): ١٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء يف . حظي
 ذاك، ذاك. ، جمرد االنشغال باخلدمة التتيميةْبَهَجْنِتى أَنْنيا َمَنُسو: ، وما هي عالمتهمَمهاْتمااهنم . القدرة الروحية

  .مطلوب
  .هريبولْ: التيم

  ).هناية. (كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ ايار ١٣محادثة في الغرفة مع ألين غينزبيرغ في أوهايو كولومبس 

  . هو نوع آخر من التأثري اجلنوينكِْرْشَنلذلك، حمب ) يضحك. (ضيق االفق ماذا يدعى؟ خمبول، :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنسيعين مجع الوعي على خيال واحد لـباستثناء انه : ألني غينزبريغ

  . ليس خياال:ْپَرْبهوپاَد
  .أو فكرة واحدة أو اسم أو شعور أو وعي: ألني غينزبريغ

األمر عينه، اهنم . اهنم يف انشغال دائم. شاهدت مجيع هؤالء الشباب. مثل اننا.  ذاك لدينا واجبات متنوعة:ْپَرْبهوپاَد
عندها . نعم.  ساعة ال تكفينا٢٤. كِْرْشَنحنتاج إىل وقت اضايف للعمل من اجل . مكان يف كل كِْرْشَنمنشغلون بـ

  .ذاك كانوا ينسوه أحياناً.  النوم نصف ساعة فقطْسْسوامۤيوُچالـاعتاد . سوف ندرك اننا نضيع الوقت عند النوم
  للحلم؟: ألني غينزبريغ

ويف الوقت عندما مل تكن كتابة، التسبيح والرقص . زيرةجملدات غكتبوا . كانوا يف شغل دائم.  كال:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . كِْرْشَن ساعة انشغال مع ٢٤، َمهاَرَج چوروذاك ما تعلمناه من . كِْرْشَنانشغال دائم يف  -والكالم وغريه

ْس ْتڤَّي ْبَهكْتي .. .موكوليتانْ ْبَهكْيت". لن املسها. هنا نار. "كانت تبقى نائية دوماً.  ال جتد منفذاً إىل عقولناماۤيا
َچلَ َمْنبيلَْڤ . ْسمانْ‘ڤَِتى تيه، موكْتْري موكوليتانْ َجليه ِسكيُشوَر مۤو-ڤْياْپَهلَيت ديِڤَن اْد داي ْسۤيْبَهَچڤانْْسْتهَريَترا يادي 

يت رأيتها، تلك الصورة ال. ڤِْرْنداڤََن سنة يف ٧٠٠أقام .  سنة٧٠٠ من كبار التيم قضى اخلدمة التتيمية مدة طْهاكوَر
  .؟ نعمداَسَرشۤو

  .داَسَرشۤوالشاعر : ألني غينزبريغ



  .داَسَرشۤوهو معروف باسم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس تولَسّي أو تلميذ داَس تولَسّيمعلم : ألني غينزبريغ

هل تعرف . فسهسبب العمى لنهو الذي .  كان أعمى أيضاًطْهاكوَرَمْنَجلَ بيلَْڤ  رمبا كان خمتلفاً لكن :ْپَرْبهوپاَد
  ؟َچلََمْنبيلَْڤ قصة 

  .كال: ألني غينزبريغ
ليس متاماً، بل صعيد . كِْرْشَن يف حياته السابقة قد رفع نفسه إىل صعيد حب طْهاكوَرَمْنَجلَ بيلَْڤ  كان :ْپَرْبهوپاَد

 ْبراْهَمَنيف عائلة  وولد ْبهَچڤَْد چۤيتالكن بطريقة ما مل يستطع أن يكمل حسب تعاليم .  الوجدوْبهاَڤ السابق وه
 ِچِهىَمتاْم شرۤيناْم شوشۤي. لذلك، كان ثرياً. كنها أن تسمعمي. چاليةميكنك دعوة تلك السيدة البن) جانباً. (صاحل

لكن االغنياء غالباً ما ينحدرون إىل اخلمرة والنساء .  بوقت واحدْبراْهَمَنعائلة ثرية وعائلة ). ٤١\٦ .چ.ب(
لذلك، مات . شيْنتاَمينلذلك، كان مولعاً بامرأة واحدة تدعى .  بالصحبة السيئة نساءلذلك، اصبح زير. واملخدرات
لذلك، كان يقوم بالشعائر لكنه . لك صديقة ويف بلدنا تدعى عاهرةتدعى تيف بلدك . مل يتزوج  ...والده وكان

اعطين "لذلك، سأل خدمه، . م؟ نعطْهاكوَرَمْنَجلَ بيلَْڤ " مىت سوف اذهب إليها؟"، شيْنتاَمينكان يذكر صديقته 
. لذلك، كان يوجد هنر كبري، وكانت متطر بشدة وكان النهر يفيض. "شيْنتاَمينسوف اذهب إىل . بعض الطعام

لذلك، قال . لذلك، كانت جثة عائمة على سطح النهر". كيف سوف أصل إىل اجلانب اآلخر"لذلك، قال لنفسه، 
عندما شاهد الباب موصداً مث . وكانت متطر بشدة.  إىل اجلانب اآلخرواستعان باخلشبة وذهب" اهنا خشبة"لنفسه، 

حاملا وصل إىل داخل دق على الباب لذلك، قفز فوق اجلدار ممسكاً بذيل أفعوان و. موصداً. شيْنتاَمينبلغ بيت 
.  جرىقص عليها كل ما". تعني عليك عبور النهر. كيف وصلت؟ املطر شديد. " مندهشةشيْنتاَمينالبيت، وكانت 

وشاهد " كيف جئت؟ كيف قفزت فوق اجلدار؟: لذلك، كانت مستطلعة كثرياً". أوه، ال اقوى على بعادك"ذاك 
لذلك، حينئذ، . مث عندما ذهب إىل ناحية النهر، شاهد اجلثة. كل شيء، كان يوجد افعوان كبري وحسبه حبال وقفز

، لكانت حياتك كِْرْشَنهذا الولع الشديد اذا كان لـ "لذلك، اخربيت" هذا الرجل مولع يب كثرياً "شيْنتاَمينقالت 
. ڤِْرْنداڤََنرحل فوراً وذهب مبفرده إىل . لذلك، استعاد رشده فوراً ألنه ارتفع إىل صعيد حياته السابقة". ةصاحل

 لذلك، كان. لقعلذلك، عاد إىل الت. االجنذاب بالنساءشاغله لذلك، كان .  يف طريقهوشاهد امرأة مجيلة اخرى
شاهد ". تفضل"لذلك، سأله، ". من مسافة كبريةانظر هذا الرجل يتبعين "، ابعد دخوهلاخربت املرأة زوجها . يتبعها

". اجنذبت إىل زوحتك، إىل مجال زوجتك"قال ببساطة " ما هذا؟. "ْبراْهَمَنكان رجال ثرياً، . انه رجل صاحل
ويف تلك الليلة، . لذلك، كان استقباله جيداً. " ..انت. َنْبراْهَمانت . انت تتمتع بزوجيت" ما هذا؟. فضلحسناً، ت

اخذ دبوس شعرها ودفعه يف " امي، هل تسمحي يل بدبوس شعرك؟"عندما اعطي مكاناً، مث سأل تلك املرأة، 
وكان .  يأيت إليهكِْرْشَن، وكان  يف ذاك العمىكِْرْشَنكان يعبد . منذ ذلك الوقتاصبح أعمى ". يتعني عدو:"عينيه
-كِْرْشَن هذا كتب ديوان شعر، طْهاكوَرَمْنَجلَ بيلَْڤ لذلك، . سيغين ويرقص ويزوده باحلليب ويرحل.  يلمسال

  .ره كثرياً يقّدشايَتْنياكان املوىل . انه كتاب قيم. كَْرناْمِرَت
  يف أي قرن كان ذاك؟: ألني غينزبريغ

  ...  سنة٧٠٠ منذ :ْپَرْبهوپاَد
   ...الرابع عشر: )امرأة هندية) (١(أحد الضيوف 

  . نعم، الرابع عشر:ْپَرْبهوپاَد



  كيف تنطق امسه؟. .. بيلَْڤ :ألني غينزبريغ
  ... منذ وقت قبل طْهاكوَرَمْنَجلَ بيلَْڤ . َچلَبيلْڤََمْن كال، القرن الرابع عشر، وليس :ْپَرْبهوپاَد

  .َچلََمْنبيلَْڤ ): ١(أحد الضيوف 
  .كال، مل اعرف االسم. َمْنَجلََڤ بيلْ. َمْنَجلَبيلَْڤ : ألني غينزبريغ

   ...، سوف جتدكَْرناْمِرَت-كِْرْشَناذا قرأت ديوان . كان شاعراً كبرياً. هناك كثري من الشعراء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس، َشْنديڤيْدۤياَپيت  ...)چايلبن(، َڤڤايْشَن): ١(أحد الضيوف 

  .َجياِدَڤ، داَسَپيت، َشْنديفيْديۤا :ْپَرْبهوپاَد
  .، اعرفَجياِدَڤ: ألني غينزبريغ

  . كبريَڤڤايْشَن َجياِدَڤ): ١(أحد الضيوف 
  . هناك عدد كبري من الشعراء الكبار:ْپَرْبهوپاَد

  .اعرف بعض قصائد باول باالنكليزية: ألني غينزبريغ
  . على االخصطْهاكوَر داَسَنُروَتَم  نعم حاول قراءة :ْپَرْبهوپاَد

   من؟:ألني غينزبريغ
  .طْهاكوَر داَسَنُروَتَم  :ْبهوپاَدْپَر

  .َنْرْتَهْم: ألني غينزبريغ
  ...  هناك كثري:ْپَرْبهوپاَد

  .َنروتََّم): ١(أحد الضيوف 
. طْهاكوَر داَسْشرۤيل َنُروَتَم ؟ هي اغنية َپَد كََملَ- نيتايتلك االغنية اليت كنت تقرأها الليلة السابقة،  :ْپَرْبهوپاَد

  .اعتقد اهنا مكتوبة هناك.  بستة وعشرين صفةَڤڤايْشَنيتصف الـ. َڤايْشَنڤالشاعرية من صفات الـ
  .وأحدها أن يصبح شاعراً أيضاً: ألني غينزبريغ

  . شعراءْزڤَايْشَنڤالـمجيع . جيب أن يكون شاعراً.  شاعر:ْپَرْبهوپاَد
  .بفضل حبهم العميق هللا): ١(أحد الضيوف 

  .ب العميق لشيء ماالشاعرية تصدر من احل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ذاك منشور يف مكان ما؟:ألني غينزبريغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .. كتبها اآلن وأْرجونَ :كۤيْرَتناْنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل تريد أن تراها؟:كۤيْرَتناْنْنَد

  .سوف أقرأ. قبل رحيلي. سوف انظر.  كال، ال تدوهنا:ألني غينزبريغ
  . سوف نسمع. ، ميكنك أن تقرأ بصوت مرتفعَشْهِرِشِك :ْپَرْبهوپاَد
ينظر إىل اجلميع  -٤. راسخ يف احلق املطلق - ٣. ال خياصم أحد -٢. لطيف باجلميع -١: صفات التيم:"ْهِرِشِكَش

-١٢. مسامل -١١. كرمي - ١٠. بسيط - ٩. نظيف -٨. رقيق - ٧. حمسن -٦. ال عيب فيه -٥. بعني واحدة



ال  -١٧. منضبط الذات -١٦. ثابت - ١٥. خنوع -١٤. ال توق مادي لديه -١٣.  بالكليةكِْرْشَنمتعلق بـ
  ).ضحك( ... حمترم -١٩. عاقل -١٨. يأكل فوق الالزم

  . ليس جمنوناً:ْپَرْبهوپاَد
  .خبري -٢٥. شاعري - ٢٤. ودود - ٢٣. رؤوف -٢٢. وقور - ٢١. متواضع - ٢٠  ...":ْهِرِشِكَش
  . شاعري:ْپَرْبهوپاَد
  .صامت -٢٦خبري و  - ٢٥... :"ْهِرِشِكَش
  . هذه هي الصفات:ْپَرْبهوپاَد

  من كتب هذه القائمة؟ هل هي قائمة قدمية أم كتبتها لالمريكيني الشباب؟: ألني غينزبريغ
.  أم الكِْرْشَنهذا هو االمتحان، سواء تصبح تيم . نعم.  املعروفةشاْسْتَرْزالـكال، هذه مقتبسة من .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا لالمتحان. ان نفسك سواء أمنيت هذه الصفاتعليك امتح
  ).ضحك. ( ما عدا التعقليئةميع الصفات بط تنمييت جل:ألني غينزبريغ

  ... أصبحشايَتْنيا مثل املوىل كِْرْشَندون أن تصبح جمنوناً بـ. نعم. ، ذاك مطلوبكِْرْشَن اجلنون لتعقب :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنعبادته هي اجلنون بـ. نعم

  ؟ڤيڤايْشَن هل كبري يف التقليد الـ:ألني غينزبريغ
  . هو متصوف):١(أحد الضيوف 
  اذن، أي تقليد اتبع، بالفعل؟: ألني غينزبريغ

هو مؤمن بالالشخصية، امجاال، وكان لديه بعض الفكر .  هو من اتباع الالشخصية على العموم:ْپَرْبهوپاَد
  .ار منحرفةافك. ذاك كل شيء، افكار منحرفة. ڤيڤايْشَنالـ

  ؟مۤيرا؟ ذاك سيكون َڤڤايْشَناذن، من هو أكمل الشعراء الـ: ألني غينزبريغ
  .َڤڤايْشَنكانت .  من التيممۤيراكانت  ):١(أحد الضيوف 

  ... التيم يعين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .تينجذب اغانيها .كِْرْشَن تيم مۤيراكانت، . َڤڤايْشَن ):١(أحد الضيوف 
  ستعملت اغانيها هنا؟ هل ا:ألني غينزبريغ

 كانت من مۤيرالكن . أغلبها مكتوبة باللغة اهلندية، وبعضها دخيلة .مۤيراهي شعبية يف اهلند، اغنية .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .شايَتْنياكتبت اشعار كثرية عن املوىل . ، من املعاصرينْسواميوُچ َپرۤوشاهدت . التيم

  ؟شايَتْنياكانت تعاصر : ألني غينزبريغ
  . نعم:ْبهوپاَدْپَر

   هل التقيا؟:ألني غينزبريغ
جانباً اآلن وضعت نايك "، وكتبت قصيدة، اغنية عنواهنا كِْرْشَن هو شايَتْنياأدركت أن املوىل .  كال:ْپَرْبهوپاَد

واين شعرك وريشة طاووسك؟ اآلن، انت حليق . "على هذا النحو، كتبت قصيدة جيدة. "ّياسَسنّْۤيوحتمل عصا 
 صغرية للعب، وأمنت كِْرْشَناعطاها والدها دمية . حياهتا ممتازة جداً أيضاً.  قّدرتمۤيرا هذا الوجه، على". الرأس
  .انت امرية، ابنة ملك وتزوجت أمرياًك...  لذلك، عند زواجها.  زوجاًكِْرْشَنحب 

   حتتل اآلن؟آَنْنَدَمّي َمـأي مقام : ألني غينزبريغ



  .ة أيضاً هي من دعاة الالشخصي:ْپَرْبهوپاَد
  .من دعاة الالشخصية: ألني غينزبريغ

  ...َپْتَهى شايَتْنيا"يقولون،   ...اهنم ينتفعون. املؤمنون بالشخصية اهللا عددهم كبري.  ليست من التيم:ْپَرْبهوپاَد
  ... ذاك يعين".  يف هناية املطافَشْنكََر لكن تبين خالصة شايَتْنيااتبع مبدأ "، "َمطَْهى َشْنكََر
  .َڤشي: ينزبريغألني غ

  .َشْنكَراشاْريا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َشْنكَراشاْرياماذا كانت حمصلة . آها: ألني غينزبريغ

ال يعلموها لكن ظهر املوىل بوذا عند شاع قتل احليوانات .  كانت هزمية البوذيةَشْنكَراشاْريا خالصة :ْپَرْبهوپاَد
 اراد منع االنسان من ارتكاب امث القتل دون ضرورة بذريعة .ِڤديةالـواصبح االنسان شبه ملحد يف ظل الشعائر 

مل ." ...ِڤَدْزالـيوجد يف "ألن الناس كانت تعطي الدليل،  ...). أهيْمَس(لذلك، ابتدع مبدأ الالعنف . ِڤَدْزالـ
، قال لذلك...   بالفعل لكن مثل احملامني االشرار الذين ينتفعون بكتب القانون، األمر عينه،ِڤديةالـيتبعوا الشعائر 

 دعاء ألن َجياِدَڤلذلك، كتب .". اهنا معادليت اخلاصة. ِڤَدْزالـال صلة يل ب. ِڤديةالـال اتبع الشعائر "املوىل بوذا 
ريب احلبيب، ظهرت . جاَتْم_ڤيْدِهْر أَهَهى ْشرويت-ياْچۤيانيْنَدسي لذلك، كتب، .  يستطيع فهم لعب اهللاَڤڤايْشَنالـ

-َسَدياملاذا؟ . ِڤديالـ تعين جاَتْم -ْشرويت. جاَتْم -ْشرويت". ِڤديةالـب الشعائر جانت تش. ذابدور املوىل بواآلن 
-بودَّْه-  ْدَهِرَتِكَشَڤ  .انت شديد الرأفة عند رؤية قتل احليوانات دون ضرورة. ْچهاَتْم- َپشو-َدْرشيَت- ْهِرَديا
لذلك، املوىل بوذا ". صورة املوىل بوذا وهذه تسلياتكت يف نزل. َشَچدۤيَجاجملد لـ. َهِرىَش َچدۤيَر َجيا َجَشرۤي

  .هو مقبول بوصفه النزيل العاشر. ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء يف . كِْرْشَنمقبول بصفة نزيل 
  من هو التاسع؟: ألني غينزبريغ

  . األكربكِْرْشَن اخ َبلَراَم، هو َبلَ ِدَڤ. َبلَ ِدَڤ التاسع كان :ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، بوذا هو العاشر احملتمل:ألني غينزبريغ

  .والعاشر يف االنتظار،  هو الثامنَبلَ ِدَڤ. بوذا هو التاسع. نعم.  ليس العاشر، بوذا هو التاسع:ْپَرْبهوپاَد
  .كَلْكي: ألني غينزبريغ

  .كَلْكي :ْپَرْبهوپاَد
  ؟كَلْكي اآلن، ما هي طبيعة :ألني غينزبريغ

سوف يأيت مثل أمري، يف زي ملكي يرفع سيفاً وعلى حصان، . ْبهاَچڤََتيف ، موصوفة كَلْكي طبيعة :ْپَرْبهوپاَد
لن يعود يوجد . ذاك هو االخري). ضحك(انتهى دور الدعوة . يقتل مجيع الرذالء. يقتصر على القتل، دون دعوة

  .دماغ لفهم ما هو اهللا
  لن يعود هناك دماغ لفهم اهللا؟: ألني غينزبريغ

ِاڤَْم ): ٢٠\٢\١ (ْبهاَچڤََتجاء يف . الفهم يتطلب الدماغ. يف غاية البالدة، يف غاية البالدة سوف يكونوا :ْپَرْبهوپاَد
-ْبَهكْيت-َچڤَْدَمَنُسو ْبَه-ْپَرَسنَِّاڤَْم ". اچيُّو-ْبَهكْيتمبزاولة "، اچيُّو-ْبَهكْيت-ڤَْدَچْبَهيف غاية البهجة، . َمَنُسو- ْپَرَسنَّ
هل تعتقد أن اهللا شيء مبتذل إىل درجة . ميكنه فهم اهللا".  من مجيع الشوائب املاديةوحر. "َچْسياَسْن- َته، موكَْتيوَچ

وعندما حيضر . "اهللا على ذاك الوجه. اهللا على هذا الوجه:  كان؟ ألهنم لن يفهموا، يعرضون التفاهاتمطلقسيفهمه 
  .سوف خيلقون أرباهبم. ها ب، ال يقبلو"كِْرْشَنهنا أنا، "اهللا، 



  ؟يوَچ-كَلي يف ختام كَلْكي  سينزلاذن،: غألني غينزبري
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟يوَچ-كَلي متصل بدورة كَلْكي وهل :ألني غينزبريغ
  .، نعمكَلْكي نعم، :ْپَرْبهوپاَد

  . إلهناء العصريوَچ-كَلي يف ختام نزلاذن، سوف ي: ألني غينزبريغ
  .يوَچَسْتيا مث سيبدأ .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  مث ماذا يبدأ؟ :ألني غينزبريغ
  .يوَچَسْتيا  :ْپَرْبهوپاَد

  الذي هو؟: ألني غينزبريغ
  .سيكون االنسان فاضال، صادقاً، طويل العمر. يوَچَسْتيا . ، الفضيلةيوَچَسْتيا  :ْپَرْبهوپاَد

  هل اولئك الناس الذين يبقون أو خيرج خلق جديد من الدمار؟: ألني غينزبريغ
ڤيناشايا َش ناْم ساْدهۤوَپريْترانايا . سيبقى البعض، الصاحل. وا مجيعاًهلكلن ي. م سيبقى بعضهم، بعضه:ْپَرْبهوپاَد

  .سيبقون  ...سيقتل مجيع اللئام وال بد من وجود بعض الصاحلني). ٨\٤. چ.ب (دوْشكِْرتاْم
  ك؟طالبهل تعتقد هبذا بناء على حدث تارخيي أنه سوف حيدث يف حياة : ألني غينزبريغ

   ...لذلك، بذلك الوقت.  ألف سنة على االقل٤٠٠سوف حيدث هذا بعد .  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ألف سنة؟٤٠٠سيمضون طوال : ألني غينزبريغ

  ).ضحك( يف ذاك الوقت كِْرْشَن مع طاليبلذلك، سوف يكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  !هريبولْ: التيم

  .)ضحك. ( ومن لن يتبعوهم، سوف يشهدون املرح، كيف يقتلون:ْپَرْبهوپاَد
   ألف سنة؟؟؟٤٠٠ يف كِْرْشَن َهِرىهل سيبقى االنسان يسّبح .  ألف سنة٤٠٠ :ألني غينزبريغ

  .كِْرْشَن َهِرىلن يعود .  ألف سنة١٠ سوف ينتهي خالل كِْرْشَن َهِرى.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، ماذا سيبقى؟:ألني غينزبريغ

  .هذا ما سيبقى. سوف تأكلين. قتلينمن يبقى سوف يقتلك ويأكلك وسوف ت.  ال شيء:ْپَرْبهوپاَد
   ألف سنة؟١٠بعد : ألني غينزبريغ

. لذلك، جيب علي أكلك وجيب عليك أكلي. ستنقطع حبوب الطعام واحلليب والسكر والفاكهة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ا ملاذ. حسناً:"سوف يعطيك التسهيل.  شديد اللطفكِْرْشَن. تسهيل كامل). ضحك. (تسهيل كامل ألكل اللحوم

لذلك، هذا ما . مثل الثعابني واحليات، تأكل ذريتها، النمور". كل جيداً. نعم. االبقار والعجول؟ ميكنك اكل ولدك
  .سيحدث

   ... يأكل ذريتهكَلي: ألني غينزبريغ
. كِْرْشَنمث سوف يأيت . اذهب إىل الكالب. ولن يعود يوجد دماغ للفهم، ال دعاة، ال شيء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...لذلك،". ، سأقتلك من اجل انقاذكحسناً"
   ...لكنك تراها فعلياً شيء تارخيي عشرة آالف سنة من تضاءل التسبيح: ألني غينزبريغ

   ...هذه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



   أم أقل؟كِْرْشَن َهِرىحسناً، مث هل تعتقد أن عدد أكرب من الناس سوف يسّبحون : ألني غينزبريغ
  .اآلن، سوف يزداد. ربعدد اك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   حىت؟:ألني غينزبريغ
  . عشرة آالف سنة:ْپَرْبهوپاَد

  مث؟: ألني غينزبريغ
  . مث يتضاءل:ْپَرْبهوپاَد

   ...اذن، ما هو الغرض اآلن، العامل يزداد: ألني غينزبريغ
   ... سنتفع االنسان هبذا حىت عشرة آالف سنة مث سوف:ْپَرْبهوپاَد

  ’، النفس األخري االخريثل احلبل اذن، هذا م:ألني غينزبريغ
  . كلما كان احسنكِْرْشَنلذلك، كلما اسرعنا باللجوء إىل ذكر . نعم) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

 ههذ  ... أم ...ِڤديةالـ؟ حسب النظرية ِڤديةالـحسناً، مث مىت بدأ هذا العصر حسب النظرية : ألني غينزبريغ
  ؟شاْسْتَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ ...هذا العصربدأ  مىت :غألني غينزبري
  . سنة وسوف يستمر اآلن٥٠٠عرضه منذ . ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا بدأ منذ :ْپَرْبهوپاَد
  .يوَچ-كَلي :َهياْچرۤيَڤ
  . سنة٥٠٠٠ منذ يوَچ كَلي بدأ :ْپَرْبهوپاَد

  . سنة٥٠٠٠ بدأ منذ :ألني غينزبريغ
ألف سنة وهذا ما بدأ  ١٠تدوم .  مث تتضاءلكِْرْشَن َهِرىزداد ، حيث تيوَچ كَليلكن هذه موجة ضمن : كۤيْرَتناْنْنَد

  . سنة٥٠٠منذ 
 ألف سنة ١٠لذلك، .  ألف سنة٤٢٧بقي .  ألف سنة٥مضى منها .  ألف سنة٤٣٢ ميتد ىل يوَچ كَلي :ْپَرْبهوپاَد

  .ليست بالكثري
   اين يذكر كل هذا؟:ألني غينزبريغ

  .ِڤديةالـ األسفار :ْپَرْبهوپاَد
  ؟... أي: نزبريغألني غي
  .اْترانوپالـ، پورانَ َپْدَم :ْپَرْبهوپاَد

  .پورانَ ْبهاَچڤََت: ألني غينزبريغ
  .پورانَ ْبهاَچڤََت :ْپَرْبهوپاَد

  ؟يوَچ كَليحتتوي على حتليل مفصل عما جيري ضمن : ألني غينزبريغ
  .سوف اقرأ لك يف وقت الحق.  نعم، نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هناك بعض الترمجات لذاك.  توجد ترمجات لذاكهل: ألني غينزبريغ
  . موجودة يف الباب الثاين عشريوَچ كَليأوصاف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . الباب الثاين عشر:ألني غينزبريغ



سوف . َڤ أوْدڤَِبىكََرْم ِاْسڤۤيمثل يوجد نص، . وسوف جتد حتقق مجيع األوصاف.  الباب الثاين عشر:ْپَرْبهوپاَد
سوف يعتقد االنسان أنه اصبح يف غاية . ْدَهَرَنْم-الڤَْنياْم ِكَشو . اآلن، هذا ما جيري. باملوافقة فقطيصبح الزواج 

  .ْبهاَچڤََتمجيع االوصاف موجودة يف تاريخ . هذه مكتوبة هناك. هذا يتحقق. اجلمال عندما يكون شعره طويال
يَتْنياحسناً، يوجد ذكر عن مذهب : ألني غينزبريغ ا ؟پورانَ ڤََتْبهاَچ يف ش

. شايَتْنياذكرنا ذلك يف كتابنا تعاليم املوىل ). ٣٢\٥\١١. ب.ش (ْمكِْرْشَنڤَْرَنْم ْتڤيشا-كِْرْشَن. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هو االقتباس االول فيه

  ؟پورانَ ْبهاَچڤََت نظامه على هذا االقتنباس من شايَتْنيااذن، بىن : ألني غينزبريغ
. جئت ونفذته. مثل لقاءنا مربمج مسبقاً. ذاك برنامج معروض مسبقاً وجاء لتنفيذ الربنامج. ، كال كال:ْپَرْبهوپاَد

 بصفة من يسّبح دوماً االسم يوَچ كَلييأيت الرب العظيم يف :"جاء بوضوح. ذاك كان موجوداً. ذاك جممل األمر
  ).٣٢\٥\١١. ب.ش". (، وبشرته شقراءكِْرْشَن ْشرّي وهو عني كِْرْشَن ْشرّيالقدوس 

  .موجود: ألني غينزبريغ
 و ْدنيَشَپوأ و َمهاْبهاَرَتهناك أدلة يف .  وليس تعصباًكِْرْشَن عني شايَتْنيا لذلك، حنن نقبل املوىل :ْپَرْبهوپاَد

  .ِڤديةالـ، يف مجيع االسفار ْبهاَچڤََت، اْترانوپالـ
  بالتسبيحكِْرْشَن ويعبدون كِْرْشَنبحون اسم  آالف سنة هذه، وحدهم من يس١٠حسناً، يف فترة : ألني غينزبريغ

...  
  .ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد هذا يف ). ٣٥\٣\١٢. ب.ش (َپَرْم ڤَْرِجْتَچه َسْن-ْسيا موكَْتكِْرْشَنِاَڤ ْرَتناْد كۤي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن سوى من يزاولون تسبيح مُوكَْشاذن، ال يستطيع حتقيق : ألني غينزبريغ
  . ينجوا فوراً ويرجعوا إىل اهللا يف الدار الباقية:هوپاَدْپَرْب

  .وكل ما سواهم يزدادون احنداراً يف العصر: ألني غينزبريغ
. تلك هي الفطنة. كِْرْشَن ، االخذ إىل ذكر شاْسْتَرْزـكل من يؤمن بالجيب على لذلك، .  نعم، نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك يعين .  ملوكْسڤََنياوسوف يصبح  ْبهاَچڤََتيف  ْپَتچوَشْندَرتاريخ سوف جتد . االنتفاع باالسفار املعروفة
 تعين شوِطكيك. كيكَِطشو ْبَهڤيْشيايتوظهور بوذا، . كل شيء موجود. االحتالل االنكليزي واالحتالل االسالمي

 ٢٦٠٠ىل بوذا ظهر منذ  آالف سنة واملو٥ كتبت منذ پورانَ ْبهاَچڤََتألن . ْبَهڤيْشيايت. يف والية بيهار يف ا هلند
امسه والدته سوف يكون . ، سوف يظهر املوىل بوذايوَچ كَلييف املستقبل، يف بداية . "ْبَهڤيْشيايتلذلك، جاء . سنة
  ". وشاغله هو خداع املالحدةأْنَجَن

  .خداع املالحدة: ألني غينزبريغ
 ْدڤيَشْم-سوَر. سوَرْت.  تعين مالحدةْدڤيَشْم-َرشۤو). ٢٤\٣\١. ب.ش (ڤيَشْمْد-َرَسمُّوهايا سۤو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ما هي تلك احلرية؟ طبقة املالحدة هذه، اصبحوا . لذلك، للتسبب حبريهتم. ذك يعين ملحد. تعين حساد تيم الرب
لذلك، يقول ". لذلك، قالوا، ما هو اهللا؟ ال حنفل. غارقني يف قتل احليوان إىل درجة اهنم نسوا كل ما يتعلق باهللا

. لكن اعملوا مبا أقول. اهللا غري موجود. عدم. اهللا غري موجود: فلسفة الرب هي".  بوذا، نعم، اهللا غري موجوداملوىل
  أليس هذا خداعاً؟. لكنه اهللا". ذاك جيد. نعم

  .نعم، باستثناء انه ال يزعم انه اهللا وال انه ليس اهللا: ألني غينزبريغ
  .قال اهللا غري موجود. "نا اهللا" لكنه ال يقول مطلقاً  ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .يقول. ال يقول ان اهللا غري موجود.  كال:ألني غينزبريغ
  .ذاك هي يف كل االحوال.  هذا هي:ْپَرْبهوپاَد

يقول، مجيع مفاهيم وجود الذات باالضافة إىل مجيع مفاهيم عدم وجود الذات، باالضافة إىل مجيع : ألني غينزبريغ
باالضافة إىل مجيع مفاهيم عدم وجود الذات العظمى هي مفاهيم عشوائية على حد مفاهيم وجود الذات العظمى، 
  .سواء وال تعدو أكثر من مفاهيم

انت "لذلك، مع أن البوذيني يقولون، . لذلك، مبدأه اهنم كانوا ال يؤمنوا باهللا. ذاك تالعب بااللفاظ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، هذا خداع علي. توجد كثري من اهلياكل كما حنن نعبد.  بوذالكنهم يعبدون اهللا، املوىل". ال تؤمن باهللا
  .خداع علي: ألني غينزبريغ

لكنه يبدو ظاهرياً مثل . ذاك خلريه. ذاك ليس خداعاً. مثل الوالد الذي خيدع طفله احياناً) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
على هذا النحو، ". عم، انت صيب جيد جداًن. لكن افعل هذا. حسناً. نعم، نعم. "يصر الطفل على نقطة ما. اخلداع

اذا مل . امللحد يعبد اهللا على حنو خمتلف. ، هو اهللاِڤديةالـ، يف االسفار ڤيةڤايْشَن، يف األسفار الـَڤڤايْشَنلكن الـ
  يكن يوجد شيء، فما الذي يدعو إىل عبادة بوذا؟

  .حسناً، ال يعبد احد بوذا باملعىن احلريف .. .اهنم ال: ألني غينزبريغ
  . واليابانا نعم، لديهم عدد كبري من اهلياكل يف بورم:ْپَرْبهوپاَد

  .لكن املمارسة يف اهليكل تشبه الفراغ. نعم: ألني غينزبريغ
  .لكن عبادة اهليكل وعبادة اهللا موجودة. ذاك جممل األمر. ذاك خمتلف بعض الشيء.  رمبا:ْپَرْبهوپاَد

   ... ويفزن يف، مثل يف بوذية :ني غينزبريغأل
  .املوىل بوذا باألصل، صنم املوىل بوذا كان يعبده اجلميع.  ذاك بدعة الحقة:ْپَرْبهوپاَد

  .َپَرسولكان هنا دوالب مث . ْدَهْرَمكان يوجد دوالب للمذهب، لـ. مل يكن هناك بوذا باألصل: ألني غينزبريغ
   ...يل التارخيي االثري، يف كل مكان حنن ننظر من الدل:ْپَرْبهوپاَد

   ... اذن، عندما جاء االوروبون إىل اهلند:ألني غينزبريغ
  . هذا ليس هو السؤال، االوروبون:ْپَرْبهوپاَد

  .مث جعلوا متثال بوذا بوجه انسان: ألني غينزبريغ
  ).غري واضح(. .. هيكل بوذا كان قبل ذلك بكثري.  كال، كال):١(أحد الضيوف 

   ...ماذا كانت: ينزبريغألني غ
  .ذاك منذ زمن سحيق. ْپَرشاَر- يوَچكال، كان بوذا ): ١(أحد الضيوف 

  .تاريخ غابر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ألنين شاهدت التاريخ، جلسة املوىل بوذا عندما مات يف مكان، يف قرية، وشاهدت بوذا عن ): ١(أحد الضيوف 

  .ياً عند موتهمتثال بوذا ذهيب، كما كان مستلق.  قدم٢٠بعد 
  .، نعمڤانََپري نري :ألني غينزبريغ

  . وصنع بعد موته مباشرة.  قدم٢٢كان طوله .  بالضبطڤانَري نريَپ جلسة ):١(أحد الضيوف 
 أو ْدَهْرَم ما فهمته هو مثل اليهود واملسلمني، يف القرون األوىل للتأمل البوذي استخدموا دوالب :ألني غينزبريغ

   ...لكن دون، لكن دون. َشْنْتشيا يف خيال بوذا، كما يف سول أو شجرة بو كمپر



  .، كما اعتقد بعد موتهبدأوا بصنع مثثالهو يف حياة بوذا، ):١(أحد الضيوف 
  .الدليل االثري هو أن متاثيل بوذا كان أصلية. هذا هو الدليل االثري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ى أول متاثيل بوذا الشبيهة باالنسان وكانت يونانية، اعتقد، كان حيتوي علَمتهورا متحف :ألني غينزبريغ
   ...وكان لديهم كثري من اهلياكل) ايلچبن(  ...َشْنْدَرچوْپَت ألن طراز ):١(أحد الضيوف 

 والصني ويف اوهناك كثري من املعابد يف بورم. تلك حقيقة تارخيية. ذاك تارخيي.  كال، يعبد متثال بوذا:ْپَرْبهوپاَد
تلك . ألف سنة على األقل.  هذه البلدان بوذية، لكن بدأت هذه اهلياكل البوذية فور اختفاء بوذااليابان، مجيع

  .حقيقة
  .ذاك متأخر بكثري. نعم): ١(أحد الضيوف 

ذاك بعد ألف . نعم.  اثناء دفعها خارج اهلنديف اليابان والصني وبورماالبوذية ازدهرت . بعد بكثري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
يقولون . ليس بالفعل  ...قاطعوا .. . أحياناًَهىّناَتَجَچوإال كانت جممل اهلند بوذية، جممل اهلند هيكل . سنة تقريباً

  .أن ذاك بوذي أيضاً
  أي؟: ألني غينزبريغ

  .َهىّناَتَجَچ هيكل :ْپَرْبهوپاَد
  .َهىّناَتَجَچ شاهديتعن ماخربتك أنين  اعتقد :ألني غينزبريغ

  حظيت؟ أوه، :ْپَرْبهوپاَد
كان شعري طويال وكنت ارتدي . كنت صامتاً وجعلتهم يعتقدون انين جمنون. نعم، دخلت اهليكل :لني غينزبريغأ

  . ابيض، ثوب ابيضكَْهدي بيجاما و
  . مثل البنجايب:ْپَرْبهوپاَد

   ...وكلما جاء احد ليسألين أمراً، ألنين كنت أخاف فتح فمي. لذلك، ذهبت إىل الداخل: ألني غينزبريغ
  .اياْبهوڤَْر َشْترو ْنۤي.  املعتوه ال يعرف عدواً:هوپاَدْپَرْب

لذلك، حسبوا انين كنت معتوهاً . لذلك، ابقيت فمي مغلقاً وركعت على ركبيت وملست اقدامهم: ألني غينزبريغ
  .لذلك، دخلت) ضحك. (وأبقوين معهم

   جيد؟َهىّناَتَجَچحظيت مبشهد .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .م نع:ألني غينزبريغ

  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .مع بيتر أيضاً قرابة اسبوع، اسبوع هناك...  كنت هناك قرابة.  كان األمر مجيال:ألني غينزبريغ

   اذن، شاهدت مراراً؟:ْپَرْبهوپاَد
   ...فكرت انين افلت مرة ومل أرد أن. كنت خائفاً من الدخول واخلروج عدة مرات.  مرة واحدة:ألني غينزبريغ

  . لكن قال اجنيل اكوارين أن املسيح أقام يف اهليكل:پاَدْپَرْبهو
  .املسيح كان هناك) چايلبن ():١(أحد الضيوف 

  .كان كاهن واحد ودوداً.  مع الكاهنت صلته محيمة كان:ْپَرْبهوپاَد
  .ڤيْدۤياَپيت ):١(أحد الضيوف 

  . كان يبحث الفلسفة معهم:ْپَرْبهوپاَد



  .االجنيل االكواريما جاء يف  حسب پورّي َهىّناَتَچَج كان املسيح يف :ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَن هناك ذكر اسم  مثاْتراۤي- َرْتَهىوشاهد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اْتراۤي-َرْتَهى :ألني غينزبريغ
  .حضرها املسيح. ا يف سان فرنسيسكو، كما كنا نقوم هباْتراۤي-َرْتَهى :ْپَرْبهوپاَد

  . أيضاًوراَمتهذهبنا إىل : ألني غينزبريغ
  .نعم. َمتهورا :ْپَرْبهوپاَد

  . مدة اسبوعڤِْرْنداڤََنو .  لعدة أيام:ألني غينزبريغ
  ؟ڤِْرْنداڤََن بقيت هناك، :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، قرابة اسبوع:ألني غينزبريغ
  . جيداًڤِْرْنداڤََنشاهدت  أوه، :ْپَرْبهوپاَد

نا وجلسنا عند النهر، ذهبنا إىل حديقة صغرية حيث توجد حسناً، ذهبنا من هيكل إىل آخر، غني: ألني غينزبريغ
  .شجرة

  .نيْدَهڤََن :ْپَرْبهوپاَد
  . َبْنكيبيَهري وجيكِْرْشَنَمَت ْشرۤيالذي ذكرت، .  والتقينا اثنني من التيم:ألني غينزبريغ

  ؟َبْنكيبيَهري :ْپَرْبهوپاَد
  .ْبهايمۤيرا نعم، يترمجان من :ألني غينزبريغ

  .االنكليزية أوه، :ْپَرْبهوپاَد
لديهما . ْبَهڤَْن-ڤيْديا-ْبَهكْيتكانا ينشران يف سلسلة . ترمجات جيدة. ترمجات جيدة. إىل االنكليزية: ألني غينزبريغ

  .أربعة أو مخسة كتب
  لديهما مخسة كتب كتبامها؟.  أوه:ْپَرْبهوپاَد

 مع سرية مۤيراجملدا . مۤيراوكتاب عن . ْشڤََرموكِْت، ربانيون، شعراء مثل يُّوچۤيْز كتاب، صوفيون، :ألني غينزبريغ
  .ِملَى كوْمْبَه، كتاب حول ِملَى كوْمْبَهمث آخر عن . مۤيراحياة 

  . اهنما دارسان كبريان:ْپَرْبهوپاَد
  .يلمان باالنكليزية.  أيضاًاليكعن بيعرفا . دارسان كبريان.  نعم:ألني غينزبريغ

  ؟َمَتجي :ْپَرْبهوپاَد
  .جيكِْرْشَنَمَت ْشرۤي :ألني غينزبريغ

   تقيم هكذا؟ماتاجي، اعتقد أن َمتهورا): ١(أحد الضيوف 
  .يف اهلند: ألني غينزبريغ

   ...ليست. هي ليست.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ڤِْرْنداڤََنلكن يف : ألني غينزبريغ

  .ڤِْرْنداڤََن يف ):١(أحد الضيوف 
  ؟ڤََنڤِْرْندايف أي سنة كنت يف . نيْدهوڤََن :ْپَرْبهوپاَد

  .١٩٦٢ أي سنة؟ :ألني غينزبريغ



  . كنت هناك يف ذاك الوقت:ْپَرْبهوپاَد
  .٦٢كنت هناك عندها؟ ) يضحك. (نا ببعضنا اآلخر على الطريقر رمبا مر:ألني غينزبريغ
  .كنت هناك، ١٩٦١كنت هناك منذ . ١٩٦٥ سنة ڤِْرْنداڤََن تركت :َهياْچرۤيَڤ

  .سوف يكون مكاناً جيداً لإلقامة. احببت اقاميت هناك. مة مدةسوف احب الذهاب واالقا: ألني غينزبريغ
   انت ذاهب يف السنة القادمة؟:َهياْچرۤيَڤ

  .عليك تدبري املزرعة اليت اقيم فيها اآلن. نعم. اعتقد قريباً ما اعود: ألني غينزبريغ
  . حظ سعيد:َهياْچرۤيَڤ

  ).هناية (كِْرْشَن َهِرى: ألني غينزبريغ

  ١٩٦٩ ايار ١٤ة مع ألين غينزبيرغ في أوهايو كولومبس محادثة في الغرف

  .لذلك، اعطاين". اًاعطين صنم"سألته .  سنوات، كان والدي يعبد، لذلك، اردت التقليد٧ أو ٦  ...:ْپَرْبهوپاَد
 هل غسلتها ولعبت معها؟: ألني غينزبريغ

  .غسلت، بدلت الثياب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اطعمتها:ألني غينزبريغ

  . نعم، كل شيء:ْبهوپاَدْپَر
  هل ما زلت؟ هل ما زلت تغسلهم وتطعمهم وتلعب معهم؟: ألني غينزبريغ

  . كنت أقوم بذاك يف البيت) يضحك ( ...اآلن، لدي مريدي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ماذا تقرأ؟: ألني غينزبريغ

  .انية تعليقات كتبها كبار الدارسنياهنا مث. هذه هي السنسكريتية األصلية. ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  :ْپَرْبهوپاَد
  تعليقات؟ وهذا هو النص؟هي ال هذه :ألني غينزبريغ

  . هذا هو ا لنص:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد كيف هو الصوت السنسكرييت؟ هل جيب تالوة : ألني غينزبريغ

" َچڤَِتى ڤاسوِدڤايا ِڤَدسياْم ْبَهي توْبْهۤيَتمايتلو بضعة نصوص، . (سوف اقرأ بعض االقسام  ...مثل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . مثل هذا.َپَتىي َنَمهڤاسوِدڤايا َشْنتايا يادوناْم حىت 

  .حلن مجيل حتماًاهنا : ألني غينزبريغ
لذلك، جيب أن تكون كلمات كثرية أوال، . ذات ايقاع. كتابة الشعر السنسكرييت صعبة جداً. نعم أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكنك االحنراف. انياًكلمات كثرية، ث
  .نعم: ألني غينزبريغ

 يف َرْتَن-شاهيْتيالذلك، يوجد . ال جيب اعادة شيء مرتني.  مث املقارنة واجملاز جيب أن يكون كذاك:ْپَرْبهوپاَد
 َڤِكَش. نعم.  عامل كبري ذات مرة بناء على غلطة صغريةْپَرْبهوَمها شايَتْنياهزم . َرْتَن- شاهيْتياالسنسكريتية، 

 عاملاً كبرياً، والعامل السنسكرييت الكبري يعين وجوب فصاحة كالمه يف النصوص كامشريي ِكَشَڤ كان  .كامشريي
  .السنسكريتية، كل شيء



  النصوص السنسكريتية؟. يقول أن كل شيء جيب أن يكون كامال: ألني غينزبريغ
 شايَتْنياكان لذلك، . سوف يستمر بنظم النصوص. راًليس نث. ذاك عامل سنسكرييت. نعم  ...ذاك هو أوه، :ْپَرْبهوپاَد

، جيول يف اهلند، اقصد، كامشريي ِكَشَڤكان لذلك، .  سنة لكنه كان منطقي رفيع العلم١٦ عندئذ ابن ْپَرْبهوَمها
نت ويف تلك االيام، كا. َنڤَْدڤۤيَپلذلك، جاء إىل . كان مظفراً يف كل مكانو. ، سائر العلماءَپْنذيَتيناظر سائر 

  . أماكن من مراكز العلم٥، ٤، كشمري  وپيأودو و بنارس و َنڤَْدڤۤيَپ
  .بْريْبهومزرت : ألني غينزبريغ

  .بْريْبهوم :ْپَرْبهوپاَد
  .أيضاً َنڤَْدڤۤيَپ. ، نعمبْريْبهوْمذهبت إىل كل مكان يف : ألني غينزبريغ

 َنڤَْدڤۤيَپمجيع قرر لذلك، . مظفراً يف سائر األماكنان ك...  ، ذاك كانَنڤَْدڤۤيَپ اذن، عندما جئت إىل :ْپَرْبهوپاَد
لكن .  فسوف نصبح مظفرين ألن صيب هزمهَپْنذيَت نيمايواذا هزمه .  جيب أن يناظرهَپْنذيَت نيماي أن َپْنذيَت

. قرروا على هذا الوجه! كال، لقد هزمت صبياً، لنتقدم". َپْنذيَت نيماياذا اهنزم  سوف حنصل على فرصة أخرى
 نيماي، الصيب َپْنذيَت نيمايلذلك، ذات يوم، كان . َپْنذيَت نيماي مناظرة كامشريي ِكَشَڤ  علىك، كانلذل

 نيمايلذلك، مسع أن هذا الصيب هو . ْنَچَچالـ يتنزه على هنر كامشريي ِكَشَڤ  وكان.  يتحدث مع مريديهَپْنذيَت
...  كامشريي ِكَشَڤم أن لب إىل هناك وعندما علذلك، ذه". اوه، سوف يتعني علي مناظرته؟ هو صيب". َپْنذيَت

. ْنَچَچالـعلى ضفة اآلن حنن . مسعت أنك عامل كبري "َپْنذيَت نيمايلذلك، قال ". أرجو منك اجللوس، سيدي"
. نظم فوراً مئة بيت، مئة. اً كبرياًلذلك، كان عامل". عسى أن تسمع وتتمتع. ْنَچَچالـميكنك تسبيح اجماد األم 

الكلمة . مث من املئة بيت ذاك، يف النص الرابع والستني كان يوجد عيب شعري. طالقة كبرية استمروبطالقة، 
ذكرت  "ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، قال . ْبَهَڤ هو والد َڤشياملوىل . ْبَهَڤ تعين زوجة ْبَهڤاينّ. ْبهاْرتا- ْبَهڤاينّكانت 
لذلك، . َڤشي، املوىل ْبَهَڤ تعين زوجة ْبَهڤاينّ ...  تعين زوجڤاينّْبَه.  يف النص الرابع والستنيْبهاْرتا-ْبَهڤاينّ

هذا يدعى . ُدوَش-أْويت-ْدڤْرينعم، "استطاع، . ، زوج ثانية؟ كان عامل كبريْبهاْرتامث ملاذا تقول . املعروف انه زوجها
  . تعين عيبُدوَش .ُدوَشذاك هو . ُدوَش-أوكَْت-ْدڤْري.  تكرار شيء واحد مرتني".ُدوَش- أوكْيت-ْدڤْري

  تعين؟: ألني غينزبريغ
 تعين ُدوَشو .  تعين نطقروكْيت.  تعين اثننيْدڤي. ُدوَش-أوكْيت- ْدڤْرييف الكلمة السنسكريتية تدعى . ُدوَش :ْپَرْبهوپاَد
  .عيب

  . نعم:ألني غينزبريغ
. حسناً، أفهم انك طالب القواعد"مث قال،. لذلك، كان واعياً. ُدوَش- أوكْيت-ْدڤْريلذلك، . نعم.  عيب:ْپَرْبهوپاَد

أنا لست عاملاً لكنين . ال نظم الشعر. أنت طالبك. انا طالب. كال" كيف أمكنك اكتشاف هذا العيب األديب؟
كيف استطعت أن حتفظ؟ ألقيت مئة بيت وكيف حفظت البيت الرابع . "مسعت من علماء آخرين. مسعت بذلك
  ".هاأوه، استطيع تكرار األبيات كل" "والستني؟

  ).يضحك (:ألني غينزبريغ
انك تستطيع نظم مئة بيت بدقائق . َسَرْسڤَّيتوه، تلك نعمة األم أ". "كيف ميكنك التكرار؟ كيف ذاك ":ْپَرْبهوپاَد

حاملا يسمع التالميذ . ، بالسمع وحدهْشرويت، ِڤَدْزالـيف السابق، كان نظام فهم ". معدودة، استطيع احلفظ فوراً



ميكنهم حتسني .  جيدرّيْبَرْهَمشالذلك، نظام . كانت الذاكرة حادة.  مرة سوف حيفظونمن املريب الروحي
  .رّيْبَرْهَمشاذاكرهتم، 

  .؟ كالَسَرْسڤَّيتعبد  شايَتْنيا، املوىل شايَتْنياهل : ألني غينزبريغ
  .التجاهل غري جائز. يستحق التبجيللكن كل مالك . َڤڤايْشَنكان .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .احترم. احترام أوه، :ينزبريغألني غ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 َجيا َجَر َسري، كوْتشوكو ڤيُشوري موكَْت ِدڤّيَجيا َجيا . اليةچ باللغة البنَسَرْسڤَّيت َمْنْتَر اعلم :ألني غينزبريغ
  .. اخل ...ڤَيتَچپولََك ڤيَهيت ْبَهَر َنْنديَت ڤيهارّي ڤۤي
  .ْ، التالميذ على األخصْسُتوْتَرزاملفروض بالتالميذ تقدمي . ، نعمْسُتوْتَر-َسَرْسڤَّيت. نعم.  أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .َسَرْسڤَّيت للتالميذ، إىل َمْنْتَراذن، تلك : ألني غينزبريغ
يف ارجوك أيتها األم أن جتعليين اجنح . " يف طفولتناَسَرْسڤَّيتاعتدنا عبادة . َسَرْسڤَّيت مالك العلم، ڤيْديا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 خرج منتصراً يف شايَتْنيالذلك، سائر التالميذ، ضحكوا بصوت مرتفع على اساس أن . ذاك كان الدعاء. "اإلمتحان

". انت رفيع العلم. كعلي أن اناظر ... اذن، انت"  ...مث أوقف احلديث، و". كال، توقفوا"قال، . "خالل ثانية
، اصبحت مظفراً َسَرْسڤَّيتاألم "، َسَرْسڤَّيتمث بدأ بالدعاء إىل . َسَرْسڤَّيتوكان من كبار عباد األم . مث رحل. الرمسيات

هو  "َسَرْسڤَّيتلذلك، بدأ بالدعاء، واخربته األم ". وما هذا، هزمين صيب طالب قواعد؟. يف أماكن كثرية برمحتك
. تفضل) بابطرق على ال(. " ..لذلك، كيف اهزم زوجي؟ ذاك ليس. لذلك، تكلم تعين أنا اتكلم. اهللا، زوجي

. ضعه هناك. حسناً. ضعه هناك). شخص يسجد. (ميكنك وضعه هناك. نعم، جاء، نعم) شخص يدخل. (تفضل
سيكون . جيب عليك التسليم له "َسَرْسڤَّيترحل ونصحته األم . مث مل يسعى ىل مناظرته. جيد جداً. ذاك جممل األمر

  .كامشريي ِكَشَڤ، شايَتْنيا لذلك، الحقاً، اصبح من كبار تيم املوىل" نعم. ذاك جيداً
   ...ِكَشَڤ: ألني غينزبريغ

  .كامشريي ِكَشَڤ :ْپَرْبهوپاَد
  ". من كشمريِكَشَڤ"، كامشريي ِكَشَڤ: ألني غينزبريغ

هناك أربعة . َڤڤايْشَن ْپَرداياَسْم نيْمباْرَك وألنه من والية كشمري، كان ِكَشَڤ َپْنذيَتامسه كان .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
- ْشرّي ويطلق عليهم مّيلَـكْْش، واخرى من ْبَرْهما إىل واحدة من املوىل ْزڤَايْشَنڤالـالتيم ينتسب . َرداياْپَسْم
.  تيم كبري أيضاًَڤشياملوىل . َڤشي وثالثة من املوىل  ...ْپَرداياَسْم-ْبَرْهَم فيطلق عليهم ْبَرْهماوأما اتباع . ْپَرداياَسْم

. ب.ش (هَشْمْبهو ناَرَده ْسڤَياْمْبهوه. موين ناَرَد و ْبَرْهما واملوىل َڤشياملوىل . بارهو أحد املراجع االثىن عشر الك
  .ْبَرْهما يعين املوىل ْسڤَياْمْبهوه). ٢٠\٣\٦

  .َشْمْبهو. آه: ألني غينزبريغ
  . تعين املولود ذاتياًْسڤَياْمْبهوه. ْسڤَياْمْبهوه :ْپَرْبهوپاَد

  . ذات:ألني غينزبريغ
 وولد من زهرة  ڤيْشنوكانت زهرة لوتس من. مل يولد من ام وأب باملفهوم االعتيادي. " املولود ذاتياً:ْپَرْبهوپاَد

  ).ْسڤَياْمْبهوه(لذلك، يدعى املولود ذاتياً . اللوتس تلك
  .اب باْبَهكْيت-َشْمْبهو يدعى ْچهاطِمَنكَنيَك  يف ساْدهوَچ َنعرفت : ألني غينزبريغ



ه َشْمْبهوناَرَده  ْسڤَياْمْبهوه. هَشْمْبهوڤاناْم ياْتها ڤايْشَن. َشْمْبهو. َڤشيو اسم آخر من امساء املوىل  هَشْمْبهو :ْپَرْبهوپاَد
. ْسرۤيْبَرْهَمشا،  األربعةْزكوماَرالـ من ْپَرداياَسْمتوجد . كوماراها). ٢٠\٣\٦. ب.ش (پيلُو َمنوهكوماراها كَ
يف اخللق، يف ". حنن حباجة إىل الذرية. تزوجوا وتكاثروا "ْبَرْهماوىل عندما ولدوا، امرهم امل. ْبَرْهماكانوا اوالد 

رفضتم أمر " غاضباً، ْبَرْهمامث كان املوىل ". ، تيمرّيْبَرْهَمشاسوف نبقى . لن نتزوج. "لذلك، رفضوا. البداية
لذلك، .  غضب تعينروْدَر. روْدَرلذلك، امسه . َڤشيومن ذاك ولد . لذلك، امحرت عيونه من غضبه" ولدكم؟

  . يهلك الوجودَڤشيعندما يغضب املوىل 
  .نعم: ألني غينزبريغ

 مؤسس پيلَكَ، الرب پيلَكَ). ٢٠\٣\٦. ب.ش (پيلَهه كوماراها كَشْمْبهوناَرَده  ْسڤَياْمْبهوه) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
جاء يف ذاك . ْسْمهيتا-َمنوب القانون  والد البشرية الذي اعطى كتاَمنو. َمنوو . پيلَكَ. ، هو نزيل اهللاكْْهياساْنفلسفة 

لذلك، . َسْمِريت-َمنوهذا . نعم. َمنوهذا من عطاء . النساء ال تستحق احلرية. اْم ْسڤََتْنْتَرَتْم أْرَهيتۤيَنـ ْسْترۤيالقانون، 
  . تعين العمل باألحكامِڤديةالـالتربية 

   ... هوكامشريي ِكَشَڤ إىل َمنولذلك، من : ألني غينزبريغ
 كامشريي ِكَشَڤكان ، انتسب، ْپَرداياَسْم-لذلك، هذا كوماَر. انا اتكلم عن املراجع األصلية. كال.  كال:ْبهوپاَدْپَر

كنت يف . نيْمباَرَك، و ْسڤامّي  ڤيْشنو،شاْريااَمْدْهڤ، رامانوجاآلن، اهنم معروفون . ْپَرداياَسْم-كوماَرهذا من 
  ؟َبْنكيبيهارّيشاهدت هيكل . ڤِْرْنداڤََن

  .مل اعرف امساء االماكن اليت زرهتا. ال اذكر. كال: ألني غينزبريغ
   لكنك شاهدت اهلياكل؟:ْپَرْبهوپاَد

لن مل اعلم بالقدر الكايف بالقصص املالزمة .  نعم، ذهبت إىل مجيع اهلياكل اليت كانت موجودة:ألني غينزبريغ
  .للهياكل أو ما كانت امساءها

-رامانوَج سوى نارايانَ-مّيلَـكْْشتقيم عبادة ال . كِْرْشَن-راْدهاالعبادة هي عينها، كال، . نعم أوه، :ْپَرْبهوپاَد
   ...لذلك، يعبدون. مّيلَـكْْش من ْپَرداياَسْمألهنا . ْپَرداياَسْم

  ؟َڤشي هو من امساء نارايانَ :ألني غينزبريغ
  .كِْرْشَنذاك امتداد .  ڤيْشنو هونارايانَ.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... هو امتداد ڤيْشنو،شايَتْنيا حسب :نزبريغألني غي
  .كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن :ألني غينزبريغ
موْرتِّشو كَال نيياِمَن تيْشطَْهْن ناناڤَْرتاران - رامادي. َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء يف   ...ْرتيشومۤو-رامادي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 مانْوپتعين اهللا،  َپَرَم. پومانْ يُّوه َپَرَمَسَمْبَهڤَْت .  تعين الشخص العظيمْسڤَياْم. ياْمه ْسڤَكِْرْشَنأكَُروْد ْبهوڤَِنشو كيْنتو، 
 لذلك، االنثى هي .ومانْ يُّوپه َپَرَم. مفهوم اهللا االنثى غري مشروع. اهللا ليس انثى. اهللا ذكر. ، الذكرپوروَشتعين 

جممل الوجود مكشوف بالقدرة، قدرات . لذلك، قدراته غزيرة. يتَشكْ  ...ڤيڤيْدهايَڤْر َشكْتۤيَپَرْسيا . انثى، طبيعة
اكْْهيا ْچۤيكِْشْتَر. روحية.  علية ڤيْشنو، قدرة ڤيْشنو).١٥٤\٦ َمْدْهيا. ش.ش (ْپُروكَْتَپرا ه َشكْتۤي- ڤيْشنو.متعددة

. اهنا ليست مادية. لية كذلكوهي ع. ، القدرة البينية هي علية، هي األحياءَشكْيت-اْچۤيكِْشْتَركما أن . َپَرَتْتها 



هذه قدرة . أڤيْدۤياتلك هي الظلمة .  أخرى، قدرة اخرىَشكْيتوهناك . ْر إْشياِتىَشكْتۤي-ياَچ أْنيا ْتِرتۤيَسْن-كَْرَم- ڤيْدۤيا
  .لكنها اآلن حمجبة هبذه القدرة املادية. كِْرْشَنلذلك، األحياء روحية علية باالصل مثل القدرة الشخصية لـ. مادية

أ

  كيف تبدأ احلجب املادية؟: ألني غينزبريغ
   تبدأ:ْپَرْبهوپاَد

  كيف سقطنا يف ذاك؟. مبثابة الظل املادي: ألني غينزبريغ
مع  حصلت على االستقالل َڤجۤيألن . تفضل) طرق على الباب ( ...مثل. ذاك طبيعي جداً. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هو املتمتع يف امللكوت الروحي وسائر األحياء هي كِْرْشَن   ...كِْرْشَنلذلك، عندما ارادت تقليد . َشكْيتَپرا اهنا 
علينا أن . الرب هو املهمني"يعلمون، . لذلك، ال يوجد اختالف. الرب هو املهيمن. املهيمن واملهيمن عليهم. املتاع
. مث يسقط إىل القدرة املادية. اماۤيذاك هو " ملاذا ليس حنن؟" ؟كِْرْشَنملاذا خندم "عندما يعاق موقف اخلدمة، . "خندم

، انت حر ما دمت لذلك. عليك العمل بقوانني احلكومة. مثل يف النظام احلكومي، ال جمال إىل احلرية  ...ال جمال
ألن .  مستقلة ليس بالكلية لكنها حائزة عليهاَڤجۤياألمر عينه، .  اذا خالفت يف دار السجنعسوف تود. موافقاً
لذلك، عندما يساء استغالل صفة االستقالل تلك فأهنا تودع يف العامل . الستقالل هناكلذلك، صفة ا. شق اهللا
 هو كِْرْشَنو  ...  وطلب التسلط على شيءكِْرْشَنعندما ننسى . ڤاْنْتشا كَِرىَچ  ْبُهوَڤجۤي ْبهولييا كِْرْشَن  .املادي

". حسناً، تسلط عليها هنا" حنن نعطى احلرية، .عندما تسعى إىل تقليد سلطت، تودع يف العامل املادي. الرب العظيم
ذاك هو الوجود . كل فرد يطلب التسلط. انا اطلب الفردية، التأميم. لذلك، كل حي هنا يطلب التسلط، التنافس

عندما يدرك ". انا أطلب التسلط وهذا ما يورطين يف القدرة املادية"، ذاك ْچۤياَنڤانْوعندما يستعيد رشده، . املادي
 .چ.ب (كِْرْشَنلذلك، يقول . تلك هي جممل عملية احلياة الروحية. مث تبدأ حياته احملررة ثانية. أنه يسلمذلك، ف

  ...ذاك سوف. ال تبتدع الطرق والسبل، لتكلف التسلط. ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ )٦٦\١٨
اذا طلبنا خمالفة قوانني احلكومة، هل ذاك ممكن . هذا حمال. عة املاديةلن تسعد ألنك ال تقوى على التسلط على الطبي

األمر عينه، حنن شق من . هذا مثل عام. مث سأتورط أكثر فأكثر. اذا عشت بصفة مواطن، ليس ممكناً يل. يل؟ كال
  ؟  َپِدَشهيُتومسعت اسم . َپِدَشاناْم هيُتوأوَدِرْنْدريۤيتوجد قصة، . اهلل

  .كال: ألني غينزبريغ
كانت قصص . قصص إسوب. ، يقولون قصص إسوب كانت مترمجةَپِدَشهيُتو من  ...َسِهى- ڤيْشنو:ْپَرْبهوپاَد

  .َپِدَشهيُتو. مثل ذاك  ...كلب يتحدث إىل قرد، قرد هو. مثيلة
  . يف البوذيةَجَتَكاعلم قصص . َجَتَكقصص : ألني غينزبريغ

لذلك، مجيع .  والسيقان احلواس واأليديإْنْدرياَ تعين هذا البطن، و أوَدر. اناْمأوَدِرْنْدريۤي لذلك، مثة قصة، :ْپَرْبهوپاَد
. حسناً. "لن نعمل. لذلك، لن نتعاون. هناراً، وهذا الرذيل يقتصر على األكل اليلحنن نعمل "هذه احلواس، تعطى 

  ملاذا؟. لوهنحنن نشعر با"ويف اللقاء التايل شاهدوا أن . لذلك، توقفوا عن العمل. صدر القرار
  .مل تكن اليد تقذف الطعام يف الفم: ألني غينزبريغ

ما هو هذا   ...األمر عينه". وإال نشعر بالوهن. علينا اطعام هذا البطن الرذيل. " مث استعادوا رشدهم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، .  شقوق كله، مطلق، حنن مجيعاًْبَرْهَمْناألمر عينه، . الوضع؟ هذه األيدي والسيقان هي جزء من الكل

  .سوف نعاين دون التعاون. مث نشعر بالرضى تلقائياً. سوف نتعاون ملرضاته
  ؟كِْرْشَن و ْبَرْهما هو املطلق فما هو الفرق بني ْبَرْهماحسناً، اذا كنت تقول أن : ألني غينزبريغ



  . ذاك ما أوضحته اليوم اآلخر، أن اشعة الشمس وكوكب الشمس ومالك الشمس:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: ألني غينزبريغ

وعندما تدخل كوكب .  يبدو أن اشعة الشمس كبرية جداً جداً لكنها مركزة يف كوكب الشمس:ْپَرْبهوپاَد
  .الشمس، تكون مركزاً يف مالك الشمس

  ؟ شاْسْتري، ِڤدياين هو أصل خيال الشمس هذا؟ اين هو اصل خيال الشمس؟ هل هو توضيح : ألني غينزبريغ
لديه . هو يقود أربعة جياد. هو قوي. نارايانَ-ْرياسۤو، نارايانَهو نزيل . شاْسْتريةتوجد معلومات . عم ن:ْپَرْبهوپاَد

 ْبهوْر ْبهوڤَه آُومْٰ هي َمْنْتَر چاۤياْتري. َسڤيَت، امسه ياْش َشكْشوْر إَش َشڤيَت. عربة جترها أربعة جياد ويف غاية القوة
  .تلك هي عبادة مالك الشمس. ڤَْسيا ْدهيَمهيُچو ِدْسڤاها َتْت َسڤيتوْر ڤَِرْنياْم ْبَهْر

  أيضاً؟ َمْنْتَر چاۤياْتريهل تستعمل : ألني غينزبريغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ... ْبهوْر آُومْٰ. أعرف بعضها: ألني غينزبريغ
 تدعى هذه. اْتْپَرُشوَدۤيهيَمهي يُّو َنه ڤَْسيا ْدُچو ِد ْبهوْر ْبهوڤَه ْسڤَه َتْت َسڤيتوْر ڤَِرْنياْم ْبَهْرآُومْٰ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اْتريچاۤي
  ".چاۤياْتريبني النظم الشعري، انا  "ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنيقول : ألني غينزبريغ

تلك هي البداية، .  ال يقبل أحد كفوءا للدراسةچاۤياْتريدون . ِڤديالـهي أصل العلم  چاۤياْتري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
الوالدة االوىل بالوالد الصليب، والوالدة الثانية على يد املريب الروحي، األب . ، الوالدة الثانيةْدڤيَج، املريب الروحي

  .چاۤياْتريواألم 
  .إىل مريديك أيضاً َمْنْتَر چاۤياْتريهل تعلم : ألني غينزبريغ

  .بعد بعض التقدم. ليس يف البداية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   اليوم؟ْپَرساَد، هل ختربين ماذا تريد پاَدْپَرْبهو :داسّياَم ْشۤي

  .الطعام عينه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  باذجنان أو بازلياء؟: داسّياَم ْشۤي

  .ال تضعي كثري من الزبدة. ذاك جممل األمر. ، قليل من االرز واخلضارْسپاتۤيَشاعطيين اربعة .  ما تشاءين:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرى: داسّياَم ْشۤي
مع أنين ال اتناول شيء . ذاك خيلق اهلواء. الشيخوخة، ال نقوى اآلن على هضم كثري من الزبدة) يضحك (:وپاَدْپَرْبه

  .ذاك جممل األمر. وقليال من الفاكهة يف الصباح. اتناول وجبة واحدة. يف الليل
  . السيد غينزبريغ خيربنا حتت أن رئيس اجلمهورية ذاهب إىل والية اوهايوكان  :َهياْچرۤيَڤ

  . نيكسون:ألني غينزبريغ
   نيكسون؟ الرئيس نيكسون؟:َهياْچرۤيَڤ

  .بعد شهر من اجل التخرج: ألني غينزبريغ
   ... طلب من الطالب التسبيح:َهياْچرۤيَڤ

  . إىل نيكسونكِْرْشَن َهِرى: ألني غينزبريغ
  . جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد



  . اذن، سوف يسمعها عند مروره:َهياْچرۤيَڤ
  . جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

كنت افكر به من خمتلف .  حسناً، أخربتك أن شعوري هو ما كنت افكر به من جوانب خمتلفة:ألني غينزبريغ
احدها وجود استياء كبري من رئيس اجلمهورية واحلكومة هنا من الشباب املتوجهني إىل احلرب أو الذين ال . املناظري

احد اسباب اختيار هذا املكان لزيارة . يأيت رئيس اجلمهوريةال بد من وجود تضارب هنا عندما . حيبون احلرب
لذلك، اظهار العداء . عدد كبري، من الشرطة هنا، هذا اجلزء، شرطة الوالية، ثقيلة...  رئيس اجلمهورية هو النسبية
حته هو لذلك، ما اقتر. لكن مثة طاقة تريد التعبري عن نفسها وهي طاقة سلمية باالساس. والتضارب احلقيقي خطر

   ... مبثابة اسلوب الظهاركِْرْشَن َهِرىحتيته بتسبيح 
  .نعم. اقتراح جيد جداً.  جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، ميكنهم . َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىاعتقد هذا منطقي ألنه يوجد اآلن كثري من الطالب الذين يعرفون : ألني غينزبريغ
  .تسبيحها
  مىت يزور؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ايار أو حزيران؟.  بعد شهر:لني غينزبريغأ
  . االبتداء:َهياْچرۤيَڤ

  .التخرج.  االبتداء:ألني غينزبريغ
لذلك، احدى تلميذايت يف سان فرنسيسكو، ". اريد لقاء بعض الرؤساء الدينيني" قال يف بعض احملاضرات :ْپَرْبهوپاَد

 وتلقى تقدير كِْرْشَن ينشر حركة ذكر ميجيْسواولدي نسخة منها، . كتبت رسالة إىل نيكسون. مثقفة جداً
  .لكنه مل جيب. " رؤيتك اذا حددت موعداًْسواميجيلذلك، سوف يسعد . الشباب

لذلك، اذا كانت هذه اجلامعة منوذجية . حسناً، اختار هذه اجلامعة ألهنا مثال امريكي مفترض: ألني غينزبريغ
  .ه دعوتك مث ميكنكِْرْشَن َهِرىفسوف حيييه الشباب بتسبيح 

. جئت إىل هنا هبذه الفكرة أن امريكا حباجة إىل هذه االمور ويطلبون أمراً جوهرياً. كال) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
لكن اذا قامت احلكومة بتنظيم شيء باملساعدة . بالطبع، انا أقوم بواجيب بقدر االمكان  ...لذلك، اذا اعطي شيئاً

  .كِْرْشَنوإال سوف تستمر ببطء كيف يشاء .  قدماًاحلكومية أو الناس فيمكن دفع هذه احلركة
  . لـروبرت كندي قبل موتهكِْرْشَن َهِرىسّبح انه  قال السيد غينزبريغ أيضاً :َهياْچرۤيَڤ

   اعتقد انين اخربت بذلك أم ال؟:ألني غينزبريغ
  .نعم. اخربتين يف سان فرنسيسكو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

علي السفر بالطائرة إىل الكلية الكاثوليكية يف نيويورك ستايت . حسناً.  منهالذلك، مسعت صوتني: ألني غينزبريغ
رؤيتك هنا كانت . لذلك، علي العودة وحزم احلقائب وتوديع الطالب. سوف اعود إىل نيويورك يف الواحدة. اليوم
  .رمبا سنفعلها ثانية يف نيويورك. ممتعة

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ك وعلى السماح يل باالنضمام إليكحديثشكراً على . سوف اخابر: ألني غينزبريغ

  .لكن اذا قمنا بالتسبيح معاً فذلك سيكون جيداً. انت تسّبح مسبقاً  ...:ْپَرْبهوپاَد



ك ألنين لذلك، حسب تيسري.  حر طوال الصيفانا.  لنفعل شيئاً معاً يف مدينة نيويورك هذا الصيف:ألني غينزبريغ
لذلك، اذا اعلمتين اسبوعني أو اخربين احد قبل بضعة اسابيع فسوف . اعيدليست لدي مو. حر طوال الصيف

  .كِْرْشَن َهِرى. كِْرْشَن َهِرى. سوف يسعدين ذلك. ازوركم من املزرعة واقضي النهار معكم مث نسّبح
  ).هناية. (اعطيه ذاك االكليل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩شهر حزيران 

  ١٩٦٩ حزيران ٩ ڤِْرنْداڤََنلقاء مع التيم في نيو 

) طفل يصدر ضجيجاً. ( أَر َسَب ْبْهِرْتياكِْرْشَن إْشڤََرِاكَِلى ): ١٤٢\٥ادي  (َشريتاْمِرَت شايَتْنيا جاء يف :ْپَرْبهوپاَد
 ْبَرْهما، املوىل َڤشيحىت املوىل . كِْرْشَنالسيد الوحيد هو .  تعين سيد أو احلاكمإْشڤََر. إْشڤََر. سوف يزعج:) جانباً(

لذلك، من هذا املفهوم، السيد .  أَر َسَهى ْبْهِرْتياكِْرْشَن إْشڤََرِاكَِلى .  خدمهراينّراْدها، مجيعهم حىت  ڤيْشنونزيلأو 
هناك واجبات . لكن مثة تقسيمات واجبات اخلدم وال بد من تنفيذها.  هذاڤِْرْنداڤََن يف نيو  وحنن خدمهكِْرْشَنهو 

، ذاك هو واذا نفذ ذاك الواجب بإخالص كِْرْشَنجمال الدعوة إىل حركة ذكر مثل يف معينة موكلة إىل تيم معني 
، والواجب الذي يوكله إىل شخص معني، جيب عليه قضاء تلك الواجبات كِْرْشَناملريب الروحي هو ممثل . كماله
ننا أكثر على وهذا سوف يعي. كِْرْشَنبرمحة يقوم النظام والوصفة على خري وجه كما تنمو حىت اآلن مث . بوفاء
لذلك، انت تقول .  يف هذا اللقاءلذلك، اعتقد بوجوب تقسيم الواجبات إىل خمتلف األشخاص وتنفيذها. التقدم
  .ال اعتقد انه ميكن أن تستغرق أكثر من ساعتني. اهليكل  ...)انقطاع. (شيئاً

  . يف السابعة صياحاًۤيْرَتَنك و آَريتانتهينا من : كۤيْرَتناْنْنَد
بعة حىت اسمن ال. ذاك جممل األمر.  هذا حسن مث ميكن قضاء الواجب املقرر على مدى ساعتني أو ثالثة:پاَدْپَرْبهو

  .مث يكون لديكم الوقت الكايف.  بعد تناول طعام االفطارميكنكم العمل حى العاشرة. العاشرة
  الوقت ملاذا؟: كۤيْرَتناْنْنَد
 ساعتني أو  الذي يتطلبْبهَچڤَْد چۤيتالتسبيح والقراءة و مع اعمله  يتعني على كل فرد ترتيب برنامج :ْپَرْبهوپاَد

 ٣وختصيص .  ساعة١٧لذلك، ما زال لديك .  ساعات للنوم٧ أو ٦من ذاك، .  ساعة٢٤لذلك، لدينا . ثالثة
  . ساعة١٤مع ذلك، يبقى لديك . ساعات للتسبيح والقراءة

  .على االقل ْرَتَنۤيك و آَريت ساعات لـ ٥لكننا خنصص : كۤيْرَتناْنْنَد
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ْپَرساَدساعة ونصف أو ساعتني آخرى لتناول : َسْتياْبهاما

  . األكل:اماْشۤي
  .ْپَرساَدتكرمي . نعم: َسْتياْبهاما
  .ان لألكلت ساع:ْپَرْبهوپاَد
  . األكل والقيلولة:َپَرماَنْنَد

  . الصباح واحلليب يف املساءْپَرساَد ساعة الظهر مث ْپَرساَد حسناً، :َسْتياْبهاما
  . نصف ساعة للصباح ونصف ساعة للمساء يعادل ساعة واحدة:َپَرماَنْنَد



  . االستحمام يستغرق ساعة:َهياْچرۤيَڤ
  تريد وقف التسبيح والقراءة؟هل  لذلك، :ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. (كال. كال: َسْتياْبهاما
  ... االقتراح كان.  ذاك ليس اقتراحنا.ال اريد. ال نريد وقف التسبيح: كۤيْرَتناْنْنَد
  ... يبدو العمل يتعني امتامه لكن  ...؟ اذا األولوية:َسْتياْبهاما
  . عليك أن تنسى عن النوم واألكل:ْپَرْبهوپاَد
  .هريبولْ: َسْتياْبهاما
لون فواجباهتم ويغكانوا يقضون . ڤيجيتاو-ڤيهاَركادي-نيْدراهاَر.  يفعلون ذلكْسْسوامۤيوُچ كان الـ:ْپَرْبهوپاَد

مث يتعني عليهم التضحية بنومهم .  ساعات٩ حىت ٧االكل والنوم من . هم اذا مل ينهوا تسبيحأكلهم ونومهم
  .وأكلهم
   طوال النهار أم ماذا؟ْسْسوامۤيوُچالـهل متايل  لكن :َپَرماَنْنَد
  ).يضحك. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .عمال شاقاًمنهم   احديقض مل: َپَرماَنْنَد

ال "فهمت؟ كيف ميكنين أن اقترح، . عليك التدبري. لذلك، كانوا يكتبون.  الكتبن كال، كانوا يسطرو:َرْبهوپاَدْپ
مثل انا أقوم بعملي حسب برناجمي الروتيين . يتوجب على كل فرد أن يعمل" ميكنك فعل هذا، ال ميكنك فعل هذا؟

 حتصل على أي وقت لقراءة ملانك احياناً، تصادف لكن اذا   ...األمر عينه، جيب على االنسان. وانتم تشهدون
كان  ... ڤِْرْنداڤََن هنا يف نيو اتواجبمجيع ال. ْبهَچڤَْد چۤيتا، ذاك لن يؤذي كثرياً ألنك منشغل يف ْبهَچڤَْد چۤيتا

يقضى يف األمر عينه، كل ما . ذاك القتال ضمن برنامج اخلدمة التتيمية ذاككان .  على القتالأْرجونَ حيث كِْرْشَن
 يف احد ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، اذا مل جتد متسعاً من الوقت لقراءة .  أيضاًْبهَچڤَْد چۤيتا هذه، يعد قراءة ڤِْرْنداڤََننيو 
  .ذاك ضروري جداً. ، لكن جيب اهناء هذا التسبيحااليام

   هل ميكن التسبيح اثناء العمل؟:َهياْچرۤيَڤ
  . الوقفة األساسية حلياتناملا ال؟ التسبيح هو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 وكما اعتقد هو جيد ألنين ۤيْرَتَنك و يتآَر ساعات يومياً يف ٥ اعتقد هنا، كما أراه، حنن نقضي قرابة :كۤيْرَتناْنْنَد

  . بالفعلڤِْرْنداڤََناعتقد انه قلب 
  .ڤِْرْنداڤََنتلك هي حياة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ة بذاك مقابل أي شيءلذلك، ال اريد التضحي: كۤيْرَتناْنْنَد
  ... ذاك جيب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هو القلب.  ذاك جيب أن يكون موجوداً:كۤيْرَتناْنْنَد
  . لكن جيب املتابعةْبهَچڤَْد چۤيتا ميكنك اغفال قراءة :ْپَرْبهوپاَد
هار للناس أن لدينا شيئاً ذيب لإلظشتفضل ال اينذيب لكنش لكن اآلن، يف الوقت احلاضر هذا وقت الت:كۤيْرَتناْنْنَد

  .حقاً
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



اهنم قادرون على "أود أن يكون جيداً لزيارة الناس لنا حىت نقدر على رؤية .  سوف يكون جيداً جلماعتنا:كۤيْرَتناْنْنَد
  ."االستمرار بتنمية النباتات

  . ذلكَنكِْرْش هاسوف حيب. تتطلب بعض الفاكهة لوجودك أيضاً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف يرفع معنوياهتم بالفعل أفضلْپَرساَدتوفر  :كۤيْرَتناْنْنَد
سوف يرسل .  يرسلكِْرْشَن  سوفلذلك،. نعم. ونتطلب بعض املساعدين، مزيد من املساعدين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف يكون لديك مزيد من الرجال هنا وشغلهم.  تدرجيياًكِْرْشَن

  .َمهاَرَج كۤيْرَتناْنْنَد: أحد التيم
  . نعم:كۤيْرَتناْنْنَد
  .جان اللذان يقيمان هنا مع طفلهم؟هذان الزوهل سيبقى  :أحد التيم
  . ليس حسب علمي:كۤيْرَتناْنْنَد
  ).انقطاع. (يريدون الرجوع إىل اثينا ومجع اغراضهم مث العودة إىل هنا للبقاء.  نعم:َسْتياْبهاما
  ).انقطاع. (ك الدائرة احملددة؟ ملاذا، االشراف؟ لكن ميكن قيام اشراف عارضاملسؤول عن تلمن هو  ... :ْپَرْبهوپاَد
  بعد ذاك؟ أم ذاك يعمل أفضل؟  ...:كۤيْرَتناْنْنَد
  .؟ كال ...أو حىت.  يف الساعة الثانية؟ مث لديهم وقت حىت الرابعةْپَرساَد نعم، ملاذا؟ ينتهي :ْپَرْبهوپاَد
ألنين اشعر مثل . مثة خيبة كبرية.  من الطريقة املعمول هبا هنا بعد الظهرن أي عملال يبدو اهنم يقضو: كۤيْرَتناْنْنَد

 يف الساعة الثانية ومل ْپَرساَدحسناً، لنفترض تقدمي   ...ردبلكن يبدو شديد الصعوبة ألنك تت. ثريكتضييع وقت 
  .َتَنۤيْركبعد االستحمام وغريه حيني وقت . مث ترتاح حىت الرابعة. تنتهي حىت الثالثة

 الصباح الباكر يف ْپَرساَدذاك يعين انه جيب أن يكون .  الساعة السادسة هذا الصباحۤيْرَتَنك و آَريت اهنينا :َهياْچرۤيَڤ
نتهي يف السابعة مث نبدأ العمل من السابعة حىت الثامنة حىت التاسعة حىت العاشرة حىت احلادية تالساعة السادسة حىت 

  . ساعات من العمل الشاق يف الصباح مث الراحة بعد الظهر٨ذلك . الواحدة حىت الثانيةعشر حىت الثانية عشر حىت 
  .ذاك جيد: كۤيْرَتناْنْنَد
  . ساعات من العمل الشاق على االرض٨ قضاء لكن جيب :َهياْچرۤيَڤ
   ساعات من العمل الشاق دون استراحة؟٨قضاء هل يستطيع الشباب : َسْتياْبهاما
  .أستطيعأنا  . حتماً:َهياْچرۤيَڤ
  .ذاك ليس بالوقت الكايف مع أن التسبيح بعد الظهر: َپَرماَنْنَد

   ... ماذا تعين؟ جممل بعد الظهر:َهياْچرۤيَڤ
  . وقيلولة أو قراءة أو ما تشاءْپَرساَد ذاك جيد، العمل يف الصباح وترتاح بعد تكرمي :ْپَرْبهوپاَد
ال ميكنك أ. من الثانية حىت العاشرة.  ساعات٨ذاك .  وقت النوممن الثانية حىت.  مثة متسع من الوقت:َهياْچرۤيَڤ

   سبحة يف مثانية ساعات؟١٦تسبيح 
ذاك .  الرابعةيف ونرتاح ْپَرساَدلذلك، سوف ننهي . حسناً، علي أن ابدأ بواجبايت جتاه االبقار يف اخلامسة: َپَرماَنْنَد

  .يترك ساعة واحدة اقضيها ببعض االمور املتفرقة
  .لديك ساعة اضافية. لديك ساعة اضافية للعمل بعد الظهر. ..  حسناً، مث اذا كان عليك اخذ:رۤيَڤَهياْچ

  .ساعتان: َسْتياْبهاما



  .ذاك سيكون جيداً.  بصدد حلب األبقار يف املساء على هذا النحوساعة أو اكثر أبكراهناء العمل ميكنك : كۤيْرَتناْنْنَد
 اذا خصصت ساعة بعد ميكنك اخذ ساعة من واحد إىل اثنني للتسبيح.  الواحدة مث ميكنك االنتهاء يف:َهياْچرۤيَڤ

  .الظهر مع البقرة
  . مث لدينا من السابعة حىت الثامنة:َسْتياْبهاما
  .لى هذا النحوع قوم بتجربة سوف ن:كۤيْرَتناْنْنَد
  . حنن بطيئون باالبتداء يف الصباح:َهياْچرۤيَڤ
ألن األمر كما اجد، . اذا يف الصباح، جممل الصباح، خيصص للمهام الرئيسة...  ن الوقت ال يكفي أل:َپَرماَنْنَد

هناك اشياء صغرية كثرية يتعني اجنازها .  فوضىڤِْرْنداڤََنع الوقت بقضاء االمور الصغرية واليت دوهنا ستصبح نيو ييض
  ).انقطاع(

  . أنا الرئيس:َهياْچرۤيَڤ
  عاون؟ومن هو امل.  انت الرئيس:َسْتياْبهاما
  . هي املعاونداسّي اَمْشۤي :َهياْچرۤيَڤ
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .داسّي اَمْشۤي :َهياْچرۤيَڤ
  ومن هو اخلزان؟. هي املعاون داسّي اَمْشۤي :ْپَرْبهوپاَد
  .ْهِرشيِكَش :َهياْچرۤيَڤ
  ؟َمهاَرَج ْرَتناَنْنَدۤيكوما هو منصب ، ْهِرشيِكَش :ْپَرْبهوپاَد
  ؟َمطَْهىد  هو قائ:َهياْچرۤيَڤ
  . رئيس الوزراء:أحد التيم

  مستشار؟.  املستشار:اماْشۤي
  .َمطَْهى املستشار العام، قائد :َهياْچرۤيَڤ
  ؟َمطَْهىقائد ، ذاك ضمن صالحية ڤِْرْنداڤََنبالطبع، من جهة ادارة شؤون نيو   ...َمطَْهى قائد :ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم:َهياْچرۤيَڤ
  . يعين، كل شيء يف ذاك املكان حتت امرتهَمطَْهىقائد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .مستشار سيكون افضل. اذن، مستشار افضل.  ذاك ليس جيداً:َهياْچرۤيَڤ
  . مستشار تعين أن نصيحته سوف تكون هنائية:ْپَرْبهوپاَد
  .النصيحة على الرئيستعتمد  نصيحة هنائية؟ ذاك يعين جيب أن :َهياْچرۤيَڤ
  .نصيحة جمانية. لذلك، املستشار الشريف. رئيس يؤكدها ال:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
، جيب أن يعطى أرفع مقام ّياسَسنّْۤي، بوصفه َمهاَرَج ۤيْرَتناَنْنَدكأمر آخر كما اقترحت، . كال) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  . يف حركتناّياسَسنّْۤيوإال ال معىن للـ. ّياسَسنّْۤيالعطاء التكرمي ملرتبة 
  ، تريد أن يصبح الرئيس؟ اذن:َڤَهياْچرۤي



بالطبع، جيب تقرير مجيع األمور .  معاون املعاونداسّي اَمْشۤيانت تصبح املعاون و . ذلكبوجوب اعتقد  :ْپَرْبهوپاَد
. ، كال الرئيس مطلقةليس أن صالحية. األخري هو القرار ةيف االجتماع وميكن للرئيس التصويت لكن قرار اجلماع

من وجهة نظر .  املعاون واخلزان هوداسّي اَمْشۤيالرئيس، وانت نائب الرئيس واآلخرين هو  أو ميكن أن يكون
  ).يضحك(هل تعتقد انه سيتسلط عليك؟ .  أرفع منصبّياسَسنّْۤي، جيب اعطاء ْپَرداياَسْم

  . ذاكاً بصدد حسناً، علي أن اقدم طلب:َهياْچرۤيَڤ
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ن أبوح به هنا ذاك ل:َهياْچرۤيَڤ
   لن تبقى هنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ال اريد البقاء.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
   دون أن تصبح الرئيس؟:ْپَرْبهوپاَد
مسؤوليات كثرية ودون أن تكون القرارات يف يدي أنا احتمل اقصد . ءاال اريد البق. األمردون ان تتوىل  :َهياْچرۤيَڤ

  .ل أن ال اكون جزء منهابصدد ما أفعل باآلليات وغريها فمن االفض
  . كال، كل من يدير كل شيء جيب أن يتوىل األمر كله:ْپَرْبهوپاَد
  .نادراً ما خنتلف بالفعل.  حسناً، هو املسؤول فعلياً:َهياْچرۤيَڤ
سوف يترأس . ذاك سيكون جيداً. ودعه يصبح نائب الرئيس. اذن، انت تبقى الرئيس. ذاك جيد.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  هل سيكون ذاك جيداً؟.  يف غيابكعاالجتما

  .هذا جيد ما دام القرار االخري يل يف أمور معينة مثل ماذا نفعل باآلليات وما نفعل هبذا وذاك.  كال:َهياْچرۤيَڤ
، يتوجب عليك  جدياذا شكلت هيئة فكل امر. سوف نعقد اجتماعاً ونقرر يف ذاك االجتماع.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .يذهاستشارة اهليئة وتنف
انين لن  بانا قدمت طلب، طلب شخصي. ميكنك تولية أي شخص هنا.  جيد، ليكن القرار النهائي لك:َهياْچرۤيَڤ
  .ال احفل بامتالكه. اعطيتك املكان. لذلك، ميكن تعيني املسؤول الذي تريد. ذاك جممل األمر. ابقى هنا
  لبقاء؟مث اين تريد ا. هذا ليس اقتراحاً جيداً) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك سيكون جيداً. جيد، رمبا استطيع السفر معك.  سوف اذهب إىل اهلند:َهياْچرۤيَڤ
لذلك، جيب أن . جيب عليك ان تنهيها و هذهڤِْرْنداڤََنلقد ابتدأت نيو . تلك ليست فكرة جيدة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...لذلك. جيب علينا اجناز اشياء كثرية. تتوىل امر هذا املكان
  ؟... ملاذا ال يكون شخصني مسؤولني؟ ملاذا ال ميكننا كالنا  ... ماذا عن:رۤيَڤَهياْچ

  مرة اهليكل؟ااذن، سوف يعمل بدور نائب الرئيس؟ أو ماذا تريد؟ .  كال:ْپَرْبهوپاَد
 عليها، وجوب املوافقةباذا وافقنا على أمور أساسية اليت اعتقد . اللقب ال يهم. املنصب ال يهم.  ال اعلم:َهياْچرۤيَڤ

. وال استطيع فعل شيء حيال ذلك". ال اريد على هذا الوجه"قول، خيالفين بالمث ر لدي فكرة عنه موليس حول أ
  .فهمت؟ ال أريد موقف مثيل. للمثال، اذا مل ارغب بقطع الشجرة هناك وقال جيب قطعها

   اذن، انتما ختتلفان يف كل نقطة؟:ْپَرْبهوپاَد
  .رة هناجلكن رمبا اريد ترك الش. ال خنتلف غالباً. ة ليس يف كل نقط:َهياْچرۤيَڤ
  ؟ هل ذاك هو الوضع؟ۤيْرَتناَنْنَد َمهاَرَجكه مث خيالف ذلك؟ كل ما تقرره وخيالفه و أو ما تقرر:ْپَرْبهوپاَد



  . ليس بالضرورة:َهياْچرۤيَڤ
 هتدد بترك كيف سيكون عليه الوضع؟ هلف". سوف اغادر هذا املكان" يقول، ۤيْرَتناَنْنَدك لكن لنفترض أن :ْپَرْبهوپاَد

ترك هذا منه هل تريد . هدد بترك املكان دون تويل األمراألمر عينه، اذا ". املكان ما مل تكن انت صاحب االمر
  املكان؟

  . كال:َهياْچرۤيَڤ
كان؟ جيب أن  املنه التهديد بتركاملكان وكيف ميككما ضروريان مث كيف ميكنك التهديد بترك  اذن، كال:ْپَرْبهوپاَد
 وإال كيف  واجبةاحياناً لكن املساومة اخلالف ال مفر من. انت شرعت هذا املشروع وعليكما التعاون. تعمال معاً

. ذاك هو شاغله بالفعل. ميكنه الذهاب والدعوة. ذاك شاغله. حيق له السفر واحلركة. ّياسَسنّْۤيميكنك التقدم؟ هو 
لذلك، اذا اعتقدت أنه ميكنك العمل . ڤْراَجَكَپريتنقل يف شيخوخيت، اي، انا مثل.  مكانمطلقشاغله عدم البقاء يف 

  .دونه فيمكنه السفر والزيارة هنا
  .حنن حنتاجه بالفعل. حضوره ضروريان  حسناً، اعتقد :َهياْچرۤيَڤ
واذا كان غري .  فمن الواجب أن يعطى منصباً مسؤوالّياسَسنّْۤي لذلك، اذا كان حضوره ضرورياً، وهو :ْپَرْبهوپاَد

 مجيع تأكد من أن مجيع مراكزنا وإىلاذا سافر . يف العمراآلن اتقدم  أنا.  هو االبتعاديضروري فشاغله الرئيس
.  يف غيايبميكنه الكالم واحلصول على التجربة على هذا النحو. األمور تسري على ما يرام، فذاك سوف يكون جيداً

اآلن، اذا قلت . لذلك، اعلم انكما مطلوبان هنا لتنمية هذا املركز. زه جيداجنا. إىل كارولينا الشماليةاآلن ذهب 
عليك عدم جتاهله اآلن، . انه مكان حديث .واذا قال انه ذاهب فسوف يتوقف تقدم هذا املكان" سوف اذهب"

  . جيب عليكما التعاون
  .تفضيال مطلقاً؟ ليس لديك ۤيْرَتناَنْنَد َمهاَرَجك حسناً، ماذا تريد عمله، :َهياْچرۤيَڤ
  .كال: كۤيْرَتناْنْنَد
  . يقول انه ليس عنده تفضيل مطلقاً:َهياْچرۤيَڤ
  . حتتاج إىل عونه أيضاًكلكن  ... اذن:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
  .مث الصعوبة أنك تقول أنه يعارض كل ما تقرره  ... لذلك، اعتقد:ْپَرْبهوپاَد
فهل تنتهي الشجرة إىل القطع؟ ذاك ما اود " اقطع الشجرة"الشجرة وقال،  اذا مل ارغب بقطع هذه :َهياْچرۤيَڤ
  أم تذهب؟اآلن هل تبقى الشجرة . "نريد حرقها للحطب"ويقول " اريد بقاء هذه الشجرة هنا"اقول . معرفته

  ).يضحك. ( وهو يريد حرقهاهاانت تريد بقاء) يضحك. ( صعب احللمرذا االالبت هب  ... حسناً، اذا:ْپَرْبهوپاَد
بوجوب اآلن قلت . اعين اهنا سوف تنتهي إىل شيء اساسي على هذه احلال، أمر بسيط جداً.  نعم:َهياْچرۤيَڤ

  .اذا كانت الكلمة للرئيس واذا قال لنقطعها فسوف تقطع. قطعها
  .ذاك غري جيد. تلك دميقراطية.  تلك دميقراطية:َهياْچرۤيَڤ
  ...  الدميقراطية؟ هذا هو عصر:ْپَرْبهوپاَد
  . حسبت انك قلت بأفضلية امللكية املهتدية:َهياْچرۤيَڤ
لكن ماذا استطيع قوله؟ اذا اختلفت على هذا النحو،  ... عند تشكيل هيئة. يةامللكاآلن انقرضت .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ذا النحوسيكون العمل صعباً اذا اختلفتما على ه. معاً االقامة سوية، عليك العمل مااذا تعني عليك  ...عندئذ



  .ميكنك أن تفعل ما تريد. كبيدسوف اترك االمر . االمر بيدكسوف اترك اذن، .  حسناً، ال احفل:َهياْچرۤيَڤ
، جيب أن يقيم يف كل مكان بصورة مؤقتة كما اقيم هنا ّياسَسنّْۤي  ...هو. اوضحت .. أنت  ... كال:ْپَرْبهوپاَد

جتد خدمته انت لذلك، . حيثما يتوجه، مؤقتاً.  يف مكان دائمّياسَسنّْۤيجيب أن ال يقيم . انيِكَت. بصورة مؤقتة
ال استطيع . ، جيب عليه السفر والدعوة وال سيما يف هذه االيامّياسَسنّْۤيوإال، هو . مطلوبة، فال بد من البقاء هنا

 إىل عدد كبري من ڤََنڤِْرْنداميكنه نشر الدعاية عن نيو . ميكنه الذهاب واستقطاب اعضاء جدد. الذهاب إىل أي مكان
 على ڤِْرْنداڤََن العمل اخلارجي لتنمية جنازلذلك، ميكنه ا. كما اقترحت، اطبع املنشورات. االشخاص، إىل املؤسسات

  .خري وجه
  هذا األمر؟المتام  املقرر الوقت ما هو :َهياْچرۤيَڤ
   أي أمر؟:ْپَرْبهوپاَد
  . الدعوة والسفر:َهياْچرۤيَڤ
وانت . جيب عليه اقناع الناس أننا ننشئ هذه املراكز. احلقل كبري هنا. دوماً. ن يدعو ويسافر دوماً جيب أ:ْپَرْبهوپاَد

  .ميكن الذهاب والكالم. درس فلسفتنا. هو مثقف وفطن. تطبع نشرات جيدة وصور
  . لكن جيب أن ال يبقى هنا مطلقاً:َهياْچرۤيَڤ
عندما تستشريه بصدد العمل   ...ذاك.  مث يرحل على هذا النحويبقى لبعض الوقت. ميكنه الزيارة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

 لتنمية هذا اشياء كثريةاآلن نتطلب حنن . ..سوف يأيت . القرار االخري لك يف كل ما يفعله. مث تنفذهيأيت إىل هنا 
  .لذلك، ميكنه القيام بالعمل اخلارجي. املركز

   ...ذا اردت توليته األمرا. ، اعين ال احفل باألمر كثرياً حسناً:َهياْچرۤيَڤ
. من جهة، اذا طلبت مشوريت، جيب عليه القيام هبذا العمل، الدعاية اخلارجية والدعوة. كال  ... ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد

هو واجبك بالفعل . ّياسَسنّْۤيلذلك، ميكنه البقاء هنا وإال واجبه ليس البقاء هنا بصفة . لكنك تقول بضرورة حضوره
ميكنه . ميكن أن يكون له معاون، والسفر. حمللية وكل شيء وواجبه هو العمل اخلارجي والدعوةتنظيم االدارة ا

ادعوه، وعندما يأيت استقبله . "نرجو منكم احلضور والتعاون. هنا مكان جيد نعمل على تنميته"تثقيف ابناء بلدك 
يف . دعاية يف الداخل واخلارجب قوملذي ي اكِْرْشَنمثل . جيداً على هذا النحو، ميكنك الدعاية يف اخلارج والداخل

األمر عينه، جيب علينا . الداخل، هو الذات العليا، ويف اخلارج هو املريب الروحي الستعادة هذه األرواح الساقطة
 ذهب إىل ض انهلنفتر.  للقيام بالدعاية اخلارجيةاعتقد انه سوف يكون خري رجل. العمل يف اخلارج ويف الداخل

األمر عينه،   ... بعض الوقت، يزور املؤسسات احملترمة والرؤساء جملرد لفت انتباههم إىل هذا اجلانبنيويورك وأقام
. حنن نقول هبذا "مثل بوسطن ورأى أصحاب االمر وروجاذا ذهب إىل لوس اجنليس وسان فرنسيسكو وسائر املدن 

 ميكن هلياكلنا احمللية تدبري احملاضرات ...رتب احملاضرات . ذاك سوف يكون جيداً". نرجو منكم احلضور واملساعدة
حنتاج . حنن نزيد من دعايتنا. ، حنن نتحسنه بل يتطلب اآلن عدة دعاةمبفردليس . وميكنه اعطاء األمهية هلذه احلركة

 الدعوة.  والدعوةاَسَسنّْۤي، دخول سلك رّيْبَرْهَمشان قرروا البقاء ميكن لبعض اجملربني مملذلك، . إىل عدة مساعدين
  أال تعتقد؟ الدعاية اخلارجية؟. اخلارجية مطلوبة أيضاً

اقصد، اعتقد من اجليد .  تفوقها أمهيةاعتقد أن تنمية هذا املكان.  حسناً، ال اعلم اذا كانت بتلك االمهية:َهياْچرۤيَڤ
  ...  هناك درجة بالفعلتاالبتداء لكن ما زال



 أشهر مث ٣ميكنه الزيارة والبقاء هنا قرابة . لكن ليس بالبقاء هنا عمله اخلارجي يعين تنمية هذا املكان :ْپَرْبهوپاَد
يرى جمرى . شهران يف اخلارج مث العودة.  أشهر؟ شهر هنا مث خيرج٣ملاذا . مث يعود لشهر واحد.  أشهر٣خيرج 
يداً؟ أليس هذا ج. هها بعونوتقضي". ميكنك أن تفعل مثل هذا. افعل على هذا الوجه"ميكنه االقتراح، . األمور

  .ال الإو. حرقها اذا شئتا". احرق هذه الشجرة"ميكنه القول . "... عليك"يعطيك اقتراحاته 
  .هريبولْ :كۤيْرَتناْنْنَد
فهمت؟ من االفضل أن يسافر . مث حيدث خالف" ، جيب أن حترق"جيب أن تبقى" لكن اذا بقي هنا، وقال :ْپَرْبهوپاَد

اذا عمل وميكننا تنمية املكان بسرعة كبرية . فالقرار االخري عائد إليك عند عودتهواذا اقترح احراق هذه الشجرة 
  ماذا جتلب؟. اعتقد اهنا الطريقة االنسب. ألننا سنحصل على التعاطف لتنمية هذا املركزباخلارج 
  .ورق: ْشۤياما

انت تعرف . شوشيهَتَرْم اْبْهياْنَبْهۤي. الداخل واخلارجبلذلك، جيب قضاء العمل ) يضحك. ( بعض الورق:ْپَرْبهوپاَد
  :ذاك النص

  ڤيتُْرو ڤاَپڤيتَْره َپأ
  پي ڤا‘َچتُو َسْرڤاڤَْستَْهْم 
  كْشَْمكاۤيپونِْدْرياه ْسَمِرتْ 
  اْهيانْتََرْم شوشيهَسـ َبْبهۤي

العمل اخلارجي يعين تشجيع تعاطف الناس، جلذب املال . العمل اخلارجي والداخليبلذلك، علينا تنمية هذا املركز 
  بلهذا حمال. ال ميكن ملدخول رجل واحد اجناز ذلك. لدينا خمطط كبري جداً. هذا مطلوب أيضاً. زم للتنميةالال

اذا اردنا بناء اهلياكل، سبعة هياكل على األقل، فذلك حيتاج إىل مبالغ كبرية . حنتاج إىل ماليني الدوالرات للتنمية
حنن نقوم بشيء جيد "كل ما يف األمر . لة املال يف بلدكال توجد ق. لذلك، التعاطف اخلارجي مطلوب. من املال

وذاك سوف يكون جيداً، يف رأيي، دعه يأيت ويبقى مدة شهر واحد مث ". نرجو منكم احلضور واملساعدة. جداً
 كان اقتراحه سيكون مقبوال أم اآلن ما انانت تقرر . يقترح. ويرى مدى التقدم. اخلروج لشهرين، مث العودة ثانية

  .على هذه احلال، علينا تنمية هذا. اذا كان هناك اقتراح، اقتراح جيد فأمري سيكون هنائياً. مث أنا هناك بالطبع. ال
   حسناً، هل ستترك القرار يل أم ماذا؟ هل ستترك القرار يل؟:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم، االدارة احمللية، قرارك، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يبقى هنا أو يسافر أو ماذا كال، اعين ما اذا كان س:َهياْچرۤيَڤ
يف الواقع، عندما تكون املسؤول فقرارك سيكون . اقتراح، قرارك ال بأس لكنه يستطيع االدالء ب كال:ْپَرْبهوپاَد
. لنفترض اننا نريد بناء هيكل هنا. ذاك قرار اجلماعة. ذاك ليس قرار رجل واحد. لكن حنن نضع خطة. حسناً

  وإال كيف ميكن تنميته؟. الوجهلذلك، علينا التعاون على هذا 
يد أن اكون املسؤول عن جممل اقصد ال ار.  ال أفضل أن اكون املسؤول بالكلية ألن ذلك عمل كثري:َهياْچرۤيَڤ
  .املشروع
  .يف غيابك َمطَْهىقائد يقوم به باألمر أو هذا املعاون ، سوف يقوم اذن :ْپَرْبهوپاَد
   عذراً؟:َهياْچرۤيَڤ
  .َمطَْهى قائد ْهِرشيِكَشون  سيك:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َمطَْهى قائد :َهياْچرۤيَڤ



  الست باقياً هنا؟. اآلن انت تريد البقاء هنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... سوف أبقى هنا:َهياْچرۤيَڤ
  .جيد نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  .بصورة دائمة، مؤقتة على األقل لفترة ما  ...:َهياْچرۤيَڤ
انت .  ميكنك بناء بيت صغري والبقاء مع زوجتك واطفالك بصفة رب عائلة ...؟ ميكنك مث؟ ملاذا مؤقتاً:ْپَرْبهوپاَد

األمر عينه، . يوجد رئيس واحد يف مجيع املراكز-هل هناك العديد. نعم. ذاك سيكون جيداً. تبقى رئيس هذا املركز
  .انت تبقى رئيس هذا املركز

  فماذا سيحدث عندها؟أنا  يكن هنا ورحلت  حسناً، ماذا حيدث عندما ترحل؟ مث اذا مل:َهياْچرۤيَڤ
انت تريد الذهاب إىل . ميكنك الرحيل احياناً. ليس معك، ليس اذا ترك اجلميع. ، املعاونَمطَْهى قائد :ْپَرْبهوپاَد

  الكلية، اجلامعة، شيء مثيل؟
ب ان يكون شخص لذلك، جي. جململ السنة الدراسيةبصورة منتظمة  حسناً، سوف اذهب نصف اسبوع :َهياْچرۤيَڤ

  .سوف اغيب ثالثة ايام على االقل ... هنا لتحمل املسؤولية يف غيايب
  .دارةميكنهم اإل. اهنم فطناء أيضاً. قىليسوا محاهنم .  هناكَپَرماَنْنَد اذن، :ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، أي وضع تريد وضعه:َهياْچرۤيَڤ
 اذا قام بالدعاية تنمية هذا املركزعلى نه سوف يساعد  كال، كال، اعتقد أن هذا سيكون حسناً أل:ْپَرْبهوپاَد
دعاية؟ اعطيتك الفكرة، تلك هي فكرة هذا املركز واعمل اخلطط ومواقع اهلياكل املزمع بناءها، ما انشر ال. اخلارجية

ن لذلك، هناك عدد كبري م.  مستمرةكِْرْشَنيعرفون أن حركة ذكر ستدعى؟ تصميم اهليكل مث اعرضها على الناس و
هذا . لذلك، علينا القيام بالدعاية بينهم. اذا تقدم احد فيمكننا احراز تقدم جيد بسرعة كبرية. االثرياء يف بلدنا
دع كل فرد . ال يستطيع احد حتدي اخالصنا ونقاوتنا يف هذا العامل. تلك حقيقة. جيب اقناعهم. أفضل امر ممكن

اآلن، جيب أن . ال شك بذلك. خري أمر نعرضه. ة، تلك اجلمعية اجلمعيههذ، اچيُّويأيت، أي مجاعة مزعومة، مجاعة 
 لذلك، مسؤول واحد. علينا الذهاب إىل رحال الصحافة واجملالت واملؤسسات. تعرف الناس عنه، كيف نعرضه

. ، سوف أحضر أيضا اذا جرى ترتيب اجتماع كبري األمروحينما يلزم. واحد؟ اثنان، ثالثة جيب التحرك بينهم ...
 ءقالصوصاً خمك شيئاً تاعطي"، ذاك َمِهْش شييَمهارحنن لسنا . حنن لسنا أمر زائف. ن يعلم الناس عن نشاطاتناجيب أ
ما . أن يعلم الناس بأمهية هذه احلركةلذلك، جيب . لدينا مراجع.  برامجلدينا. لدينا فلسفة. حنن لسنا ذاك". املال

  ؟كۤيْرَتناْنْنَد َمهاَرَجهو رأيك، 
  .هريبولْ :َدكۤيْرَتناْنْن
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... حسناً، سوف أفكر:َهياْچرۤيَڤ
  . عليك الذهاب يف بعض االحيان أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
مطلق حركة رؤية دون هو الذي يقوم باالشراف هنا . ال اعلم  ... حسناً، اعتقد حىت تتحرك األمور هنا:َهياْچرۤيَڤ

  .هم على القيام بعملهمال احب دفع الناس ودفع. ال افهم السببو
سوف اطبعها . اعطين املنشورات. يف تلك الغضون، اعمل على حتضري املنشورات. ذاك جيد.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
. هاحاملا يتم حتضريسوف خترج مع املنشورات و. تشاورا حول األمر واعد املنشورات. اعطين املوجز. بطريقة ما



. هو مثقف.  اصحاب املال هناكزيارةميكنه البقاء يف احد املراكز و. بالبقاءال صعوبة . وعلينا فتح مراكز كثرية
جيب أن يعلموا بنشاطاتنا . ميكنه ترتيب اجتماع كبري ألصحاب املال. ميكنه اقناع الناس. ملم بفلسفتنا. متعلم

 دوائر كثرية، لحصول على شيء ملموس نظراً لوجود اخليبة يفلورجالك، حكومتك متلهفة . وأمهية هذه احلركة
وعمليتنا . لذلك، عليهم العلم. ، كل شيءكِْرْشَنهذه احلركة، حركة ذكر سوف متهد لذلك، . يف فئات كثرية
. تلك هي احلقيقة. نستطيع عرض هذه العملية حىت يف املصانع، يف أي مكان وجنعل كل شيء سليماً. بالغة البساطة

. ية تصفيةاهنا عمل). ١٢\٢٠ أنتيا. ش.ش (ْمماْرَجَن-َپَنَدْر-ِشُتو. ناملدرسة، الكلية، اجلامعة، املصنع، يف كل مكا
ليست مهمتنا مجع . تلك هي مهمتنا.  التصفية وجعل االنسان مساملاً وسعيداًلذلك، حنن نطلب. كل شيء جنس

ياْم . كِْرْشَنلك املال م  ... هوكِْرْشَن. لدينا كثري من املال. حنن لسنا كذلك". اعطين مالك، ودعين أمتتع"املال، 
. كِْرْشَن اذا حصل على يطلب شيئاًالفرد  قيم إىل درحة، ال يعود كِْرْشَن. ْبْدْهوا َمْنياِتى ناْدهيكَْم َتَتهَپَرْم اللَْبْدْهڤا شا

 لذلك، .كِْرْشَنلذلك، انت توزع . َمهاَرَج َڤْدْهرومثل ". ال اريد شيئاً. أنا قانع اآلن. "ْسمي‘ْسڤامْني كِْرتاْرْتُهو 
ْپَردايا - ْپِرَم-كِْرْشَن. كِْرْشَنانت توزع ". شيءكل اآلن، لدي . ال اريد شيئاً"سوف يقول، . سوف يسعد الناس

انت اسخى "،  الذي دعا إليهْسواميوُچ َپرۤو حيظى بتقدير ْپَرْبهوَمها شايَتْنياكان ). ٥٣\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (ِتى
لذلك، . امهيتنابلذلك، جيب أن يعلم الناس . لذلك، علينا محل هذه املهمة". َمْپِر-كِْرْشَنانت توزع . نزالء األلوهية

اكتب منشورات مع الصور، . لذلك، اكتب املنشورات. ال تعتقد اهنا مطلوبة؟ نعمأ. الدعاية اخلارجية مطلوبة
 احترك، سوف أنا. دعه يتحرك خارجاً. ونطبعها مث يف تلك الغضون، حاول رؤية االشياء، كيف ميكن ادارهتا

 و رّيْبَرْهَمشا. ميكنهم محل الدعوة ايضاً ... ، بعدم الزواجرّيْبَرْهَمشاواذا عزم بعض الشباب على البقاء . يتحرك
. تهعائلحيمل مسؤولية .  ال يستطيع التحرك ألن عليه كسب معاشهْچِرَهْسْتَهى. نعم.  مقصودين للتحركّياسَسنّْۤي

مثل اذا كانت حركة ذكر .  سوف جيعل الوضع مناسباًّياسَسنّْۤي. مع التربعات سوف خيرج وجيرّيْبَرْهَمشالكن 
جرى . ثل ما جرى يف سان فرنسيسكو م ...حنن نأيت من "رّيْبَرْهَمشا معروفة بعض الشيء واذا خرج كِْرْشَن
. "اطلقه. طلقها. ْسواميهو رجل :"لذلك، عندما كان يف عهدة الشرطة، قال الشرطي. رّيْبَرْهَمشااحد اعتقال 

اعتقلوا يف القطار وعندما اخذوا إىل الشرطة، . األمر عينه، هذا ما حدث يف نيويورك. هذا ما حدث. نعم
سوف يعلم الناس اهنم يقومون بعمل   ...لذلك، جيب أن جنعل الوضع). يضحك". (اطلقهم. عملهم جيد:"قالوا
لذلك، . نعم، اهنم يقومون بعمل جيد. "تمع التربعا جلرّيْبَرْهَمشاذهب يعندما سوف يشعرون بالسعادة و. جيد

افعله وسوف . ر معهماتشاو. ذاك ما لديك. شورات كما اقترحتأوال، اكتب هذه املن. علينا القيام بدعاية خارجية
 للبقاء يف كل مركز بضعة أيام ۤيْرَتناَنْنَد َمهاَرَجكمث سوف يذهب .  آالف١٠ آالف أو ٥اطبع عدة ألوف منها، 

  ).يف امليكروفونالريح تنفخ . (اعطين املال. ذاك ضروري. ؤية اصحاب املال واقناعهمور
   اذن، مىت يتوجب الشروع بذلك؟:َهياْچرۤيَڤ
   ماذا؟. حاملا تكتب املنشورات:ْپَرْبهوپاَد
  . يف تلك الغضون، سوف نعمل على شيء:كۤيْرَتناْنْنَد
.  يف تلك الغضون، يبقى بصفة مستشارلذلك. عدهابوخيرج اطبعها سوف .  اياهاكتبها واعطيينا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اقتراحك، أن تبقى الرئيس، ويصبح املعاون واخلزان، ويعمل بصفة مستشار ما دام هنا وعندما يأيت
  .سوف يكون املشرف العام  ... لذلك، ميكنه:َهياْچرۤيَڤ



يف حضوري، اختذ مجيع . مثل هنا. ّياسَسنّْۤيأيت ألنه يشرف على اجلميع عندما يمن الطبيعي أن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
مثل يف سائر الرئيس   بللكنه ليس املسؤول عن هذا املكان. ّياسَسنّْۤيلذلك، جيب تكرمي الـ. القرارات النهائية مين

  .املراكز واملعاون هو املسؤول
  .املشرف العام بل َمطَْهى لذلك، ذاك ال يدعى قائد :َهياْچرۤيَڤ

عن يذهب إىل كل مكان ويرى ويقدم التقرير إيل .  يف الوقت احلاضر سوف يكون املشرف على اجملتمع:وپاَدْپَرْبه
  . كل شيءظهرسي. دعنا نعمل جدياً وباخالص. سيتم كل شيء.  األمور مث نشكل هيئة مركزية تدرجيياًىرجم

  .املعاون...   هي اخلزانداسّي امْشۤي اذن، :َهياْچرۤيَڤ
  ؟ْهِرشيِكَشوهو اخلزان، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هو اخلزان وآمر اهليكل:َهياْچرۤيَڤ
  هي املعاون مث؟ اخلزان؟ ورئيس أنت ال؟  ... كال، ماذا:ْپَرْبهوپاَد
  .حسناً، ال بد من نائب مسؤول، شخص آخر ...  ميكنه أن يصبح نائب الرئيس أو اهليكل:َهياْچرۤيَڤ
  . أن يكون نائب الرئيسك، من جيبعائد إلي ذاك :ْپَرْبهوپاَد
  . آمر اهليكل:َهياْچرۤيَڤ
   ...ألنك الرئيس، ميكنك االختيار من بني مجيع العمال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . ليس الكثري:َهياْچرۤيَڤ
  .تلك هي ثقتك. من سوف يكون الئقاً بتمثيلك ... :ْپَرْبهوپاَد
  ك املزيد من الرجال يف كل الوقت، أليس كذلك؟هنا. سيأيت املزيد.  سوف يكون مزيد من العمال:ِكَشْهِرشۤي

  . بصورة دائمة حسًن، اذا اختاروا البقاء:َهياْچرۤيَڤ
  .ملا ال؟ انه مكان مجيل: أحد التيم
  .دد كبري بصورة دائمةال يوجد ع  ...ال نعلم  ... نعم، لكن اقصد طوال هذا الوقت حنن:َهياْچرۤيَڤ
  ل حىت ايلول؟لن ترح.  لن تترك حىت ايلول:أحد التيم
  ).انقطاع. (حيتمل.  حسناً، ال اعلم:َهياْچرۤيَڤ
  .نعم.  أيضاًْبهاَچڤََتيف . ، جيب تدبري كل شيء على يد اجلمعيةيوَچ ليكَ   ...:ْپَرْبهوپاَد
  .، دميقراطيةيوَچ كَلييف .  دميقراطية:َهياْچرۤيَڤ
  .البدن. اجلمعية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .انت تذكر أن يف الكتب، ان هذا ليس جيداً. ليس أفضل أمر. ل أمر ليس هذا افض:َهياْچرۤيَڤ
. لكن يف ذاك الوقت رجل واحد كان متقدماً بأن امره كان كامال  ... هذا ليس جيد جداً من مفهوم:ْپَرْبهوپاَد

. ستبدون بالفعل علماء ليس ذاك اهنم مْبراْهَمَنة وسواهم، كانوا يستشريون كْشيْترۤيَپ َمهاَرَجهؤالء امللوك مثل 
  .اعتادوا االستشارة كيف ينبغي ادارة احلكومة

  .ْبراْهَمَنةالـكان لديهم جملس من : كۤيْرَتناْنْنَد
. شاْسْتَرالـ، ليسوا ساسة لكنهم اعطوا التوجيهات من ْبراْهَمَنةالـ. نعم. ْبراْهَمَنةالـ نعم، جملس من :ْپَرْبهوپاَد

  ".افعل مثل هذا. انت ملك"
  ، كانوا خيلعوه، أليس كذلك؟ْبراْهَمَنةالـهناك شواهد عندما كان امللك ال يتبع : ْنْنَدكۤيْرَتنا



اعتقد كانت توجد حالة مثيلة يف انكلترا . مت خلع والده. َمهاَرَج ْتهوْپِرمثل . مثة شواهد مثيلة كثرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اذا شاءوا، كانوا خيلعوا امللك. أيضاً، الفرسان

  ... علىكانوا ا.  ليس الفرسان بالضبط:اْنْنَدكۤيْرَتن
  الفرسان خيتلفون؟. نعم.  النبالء:ْپَرْبهوپاَد
  .كان الفرسان من املقاتلني.  نعم:كۤيْرَتناْنْنَد
  .ْزْتريياكَْشكان الفرسان . كانوا من احملاربني: َسْتياْبهاما
  والنبالء؟. اوه.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ...كانوا. سادة كانوا ال:كۤيْرَتناْنْنَد
  ).يضحك. (ْبراْهَمَنةمل يكن هناك : َسْتياْبهاما

  . كانوا البطارقة:ْشۤياما
  .كانوا االقطاعيني ومسؤولني عن محاية عدد معني من الناس حتتهم.  بالضبطْبراْهَمَنة ليس :كۤيْرَتناْنْنَد
). زميْنَدري(كانوا االقطاعيني . نه يف اهلند أيضاًالنظام عينه، قدم الربيطانيون النظام عي.  االرستقراطيون:ْپَرْبهوپاَد

  .ّياسَسنّْۤيالـذاك شاغل ). انقطاع(
  . دون حاجةمن تذاكر السفركبري عدد سيتبقى لديهم  ارى بعض من :َهياْچرۤيَڤ
  فهمت؟. ذاك ال يهم.  سوف ميدكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
   ...ذلك، اريد التيقن من أن هذا ل:َهياْچرۤيَڤ

 ٢٠٠.  طائرات) ضحك. (جئت إىل هنا دون مال، وانا اآلن انفق كثري من املال للسفر" احياناً تدبرت :هوپاَدْپَرْب
  .ذاك ال يهم.  سوف يزودكِْرْشَنلذلك، . وليس انا وحدي، مساعدي أيضاً. حاملا اركب طائرةدوالر 

  ... ال افهم.  هذه هي الطريقة، اقصد، انت تريده:َهياْچرۤيَڤ
 تنمية هذا املكان، جيب القيام ببعض الدعاية يف فهمت، اذا كنا جديني بصدد  ...الك...  اعتقد.  نعم:اَدْپَرْبهوپ

  ؟هتاأال تفهم ضرور.  جيب علينا جذب تعاطف الناس.أيضاًليست ادارة داخلية فقط، لكن يف اخلارج . اخلارج أيضاً
  . اهنا ضرورية:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 مساومةجمرد ان قياديت هنا كان مقتنعني  اذا املوجودينسؤايل أنين لن احصل على التعاون من كان  لكن :َهياْچرۤيَڤ

  .فهمت؟ لن احصل على التعاون من احد. ال غري
لذلك، ال . جيب أن يقوم احد مبسؤولية هذا املكان. ضرورية بل اهنا ليست مساومة.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

 هو كِْرْشَن. ال يوجد من مسؤول هنا. كِْرْشَنملا ال؟ اهنا ملك . سوف يتعاون اجلميع.  املأخذأخذها على هذات
  .سوف نعمل بتلك الروح.  فقطكِْرْشَنحنن نعاون . املسؤول
  . حسناً، من احملال أن يتوىل املسؤولية احد:َهياْچرۤيَڤ
  ؟داسّي اَمْشۤي رأيك يا ما.  يتوىل االمركِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هو املسؤولكِْرْشَن. نعم: ْشۤياَم

وانت فوراً اكتب . ذاك هو". كِْرْشَنأنا اعمل ملرضاة "جيب أن يعلم كل فرد .  هو املسؤولكِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، ميكنك  ...ذاك املنشور للدعاية اخلارجية، اهداف واغراض ما نود عمله واخلطة، اخلطة مبجملها حيث نريد



ضع . اعطيك التعاليم حيث نبين اهليكل، تصميم اهليكل، بيت الضيوفسوف على األقل، وما دمت هنا وضع خطة 
  كاملة هلذا العقار؟الطة احضرت اخلهل .  على هذا الوجهاخلطة

  .يهالكنين استطيع احلصول عل. كال: كۤيْرَتناْنْنَد
  .علينا القيام بالدعاية. طبعها على ورق جيداطبعها،  التوجيه واكاعطياحصل عليها وسوف  :ْپَرْبهوپاَد
ليس عابرين سبيل يأتون للنوم و حسناً، من اجل تنمية املكان على خري وجه، سوف حنتاج إىل منقطعني :َهياْچرۤيَڤ

  .والبقاء اسبوع مث يرحلون
  . نعم، سوف يأتون:ْپَرْبهوپاَد
  .مة لكننا سنحتاج إىل اشخاص يبقون هنا بصورة دائ:َهياْچرۤيَڤ
  .ذاك سوف ادبره.  شخصاً بصورة دائمة على االقل٥٠جيب اقامة   ...سوف يبقى البعض.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .٥٠ :َهياْچرۤيَڤ
رمبا يبلغوا . على األقل.  رجل على األقل٥٠ هذا العقار الكبري، كيف يتسىن تدبريه؟ نأل  على األقل٥٠ :ْپَرْبهوپاَد
٢٠٠.  

  لعقار؟على هذا ا: كۤيْرَتناْنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هريبولْ :أحد التيم
  .عدة هياكلنتمكن من بناء علينا تدبريه حىت .  هذا العقار بكامله:ْپَرْبهوپاَد
  . رجل١٨ تقدير رجال احلفظ أن هذا العقار سوف يدعم :كۤيْرَتناْنْنَد
  .ادينياولئك من امل،  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  . شخص، اعتقد٣٠ :كۤيْرَتناْنْنَد
  . ذاك تقدير مادي:َهياْچرۤيَڤ
  . بقرة اذا اردت بقرة واحدة لكل شخص١٨ك، لن يدعم سوى لذل: كۤيْرَتناْنْنَد
   بقرة؟ جممل العقار؟١٨ :ْپَرْبهوپاَد
  .زرع احلبوب هلم ملوسم الشتاءعليك  .حتقيق الكفاية الذاتية اذا اردت :كۤيْرَتناْنْنَد
  فهمت؟.  شخص١٨مث سوف نشارك . ال شخص أو١٨لندع .  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  ).التهاب املفاصل(رض النقرس صاب مبحنن ن.  بقرة لكل فرد:َهياْچرۤيَڤ
  . فقط شخص١٨  بقاءذاكال يعىن . ال حيسبون سوى بقرة. ال حيسبون بقرة مقابل كل شخص.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .جيداًتقوم بأربعة أو مخسة اشخاص الواحد بقرة أن ال اعتقد :َهياْچرۤيَڤ
ميكن حتصيل وحسبت، بقرة مقابل كل شخص تعين ميكن بيع منتوجات احلليب،   ... ال؟ كالملا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .قل اشخاص على األ١٠واال حليب بقرة واحدة ميكن أن يشاركه . نعم. سائر ضروريات احلياة على هذا النحو
  .دعم ذاك العدد من الناس يف املزرعةأقصد ميكنها .  شخص١٨٠ بقرة ذاك ١٨ لذلك، :َهياْچرۤيَڤ
  . ليس دعم:ْپَرْبهوپاَد
  . تعطيهم احلليب:أحد التيم
  .تعطيهم احلليب أوه، :َهياْچرۤيَڤ



  .منتجات احلليب.  احلليب، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . بقرة على هذا العقار اذا جلبت حبوب الطعام والقش من اخلارج٥٠اعتقد ميكنك حفظ : كۤيْرَتناْنْنَد

 اذا شيدنا سوف حنتاج إىل كثري من االشياء. ال ميكننا احلصول على كل شيء. ذاك ما علينا فعله.  نعم:ْبهوپاَدْپَر
ذاك يعين ان علينا . ل على اشياء كثرية من اخلارجوصاحلعلينا . يف هذا العقارغري ممكنة  ية الذاتيةالكفا. هيكال

  .نعم. احلصول على املال من اخلارج
 املعنيني بوجوب  التالية، لالشخاص، التيمڤِْرْنداڤََن يف االخيار التالية، نشرة نيو حاجتنا هل ميكننا وضع :َسْتياْبهاما

  .همجميئ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ألن عدد كبري من االشخاص جيهلون انه ميكنهم اجمليء، بوجود تسهيل أو اهنم مطلوبني هنا: َسْتياْبهاما
  .جد تسهيل، ال يويف الواقع :َهياْچرۤيَڤ
  ...اآلن األولوية  :ْپَرْبهوپاَد
  .االسطبل: َسْتياْبهاما
  . هناك على األقل اشخاص١٠ ميكن اقامة  ... تصليح االسطبل فوراً حىت ميكنك... :ْپَرْبهوپاَد
   ...لكن اذا كان ال يوجد من اشخاص. اشخاصسيقيم فيها اذا كان جيب بناء املوافق : َسْتياْبهاما
  . سوف حتصل على كل شيء، كل من الرجال واملال:ْپَرْبهوپاَد
   هل لديك أي خطط للذهاب إىل انكلترا؟ هل هناك شيء حمدد؟:َهياْچرۤيَڤ
من .  بيوت٣ أهنم يتفاوضون على موكوْنَدلكنين استلمت اآلن رسالة من . تلك اخلطة يف االنتظار.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لكنين ال ارغب . مت االتفاق على ذلك. ذا وجهوا الدعوة إيلوسوف احضر ا. هاجيب احلصول على احد. بينها
 ...حتماً  جيب الذهاب. لذلك، ال ارغب بالذهاب إىل شخص ثالث. انتظرت طويال. قبل شراء املكانبالذهاب 

  . وافتتحه مجيالهيكاليشتروا األمر عينه، سأذهب عندما  هنا، ڤِْرْنداڤََنجئت إىل نيو كما 
  . بعض الوقت يستغرق ذلكقد: كۤيْرَتناْنْنَد
ال اريد . بعض اهلندوس يدعمون. ال احب تلك الفكرة. العقارستولت على  ا تلكماَتجيو ) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

ء يسيقد .  دعاية هندوسيةتانه ليس.  لكل فردكِْرْشَنذكر . حنن نريد كل فرد. دستورنا خمتلف. يهيكل هندوس
أليس كذلك؟ هل هناك أي ) ضحك. ( حىت اآلن يف جمتمعنا هناكسي سوايوبالفعل، ال يوجد هندو. االناس فهمه
  هندوسي؟
  .َسْرڤَْسَڤ: أحد التيم
  . ال يقيم يف اهليكلَسْرڤَْسَڤ :ْپَرْبهوپاَد
  . يف مونتريالكِْرْشَن پالَُچو :َسْتياْبهاما
  .نعم. ، نعمكِْرْشَن پالَُچو :ْپَرْبهوپاَد
  ن هو؟؟ ايكِْرْشَن پالَُچو :َهياْچرۤيَڤ
  . يف مونتريال:ْپَرْبهوپاَد
  . العجوزَملْڤَين. َملْڤَين و :َسْتياْبهاما
  . ليس مريداًَملْڤَين :ْپَرْبهوپاَد



  . انه مقيم يف البيت:َسْتياْبهاما
لكن ال اعتقد انه يستطيع . جاء إىل بفلو و بوسطن. نعم. هو شبه مريد. انه مقيم ويقوم باخلدمة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يأكل اللحوم ألنه عائلته تأكل اللحوم.  باملبادئ األربعةالعمل

  .پاَدْپَرْبهوال استطيع فهم ذاك مطلقاً، : كۤيْرَتناْنْنَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
ال يشكل مشكلة تركها  يعتقد اهلندوس أن ترك اللحوم أمر بالغ الصعوبة وحنن ولدنا على اكل اللحوم و:كۤيْرَتناْنْنَد

  . يشكل مشكلةتركها ال. عندنا
يوجد كثري من   ...اهنم جمرد. اهنم غري مدربني.  هنا يف امريكاَڤڤايْشَنال مشكلة تواجه عيش الـ.  كال:ْپَرْبهوپاَد
سواء . األمر عينه، هؤالء اهلندوس يف الوقت احلاضر، هندوس امسياً فقط. اهنم ال يتبعون املسيحية عملياً. املسيحيني

  .اهنم باالسم فقط...  اهلندوس أو املسلمني أو
  .ال يوجد جوهر فعلي: كۤيْرَتناْنْنَد
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  ... عندما يبدأ بتذوق اجلوهر الفعلي ال يواجه مشكلة بترك :كۤيْرَتناْنْنَد
تلك ليست مرحلة . تلك حالة اخرى.  عندما يوليه االمهيةكِْرْشَنميكنه التضحية بكل شيء من اجل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم. تلك حالة علية. اعتيادية

   ... ذكرت انه مع الدفعات:َهياْچرۤيَڤ
 ِڤَدْزالـخيالفون . ِڤَد ڤريودَّْهى كاْريا كَِرى، ِڤَد موكِْهى َمِنى...  ِڤَد موكَْهى َمِنى ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا قال :ْپَرْبهوپاَد

  ما هو ذاك؟". ِڤديالـحنن اتباع الدين . حنن نتبع"من كل وجه لكنهم يقولون 
اجلماعة املسامهة ببعض الدفعات؟ ميكن تدبريها ومىت نبدأ هبا؟ نظراً تستطيع  قلت أنه مع الدفعات، :َهياْچرۤيَڤ

  . يف آب دوالر٥٠٠لوجود دفعة 
  ة؟يإىل اجلمع امللكية احضر تلك الوثيقة لنقل.  اذن، سوف ندبر:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
  . اعطي ذاك وسوف ندبر لذلك،:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ۤيْرَتَنكهل نقيم .  دقيقة٢٠ الساعة السادسة و:أحد التيم
  ).هناية(  ...دعنا. حسناً.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ آب ٤ في لوس انجيلس كِْرشَْن على تَماَل شايتَنْياسرد مسرحية المولى 

، عندما ولد، ماذا شايَتْنياعن والدة املوىل هل ميكنك اخباري شيء   ...األمر االول حول هذا: كِْرْشَنَتمالَ 
  .حدث، وكيف ولد، كل ما يتعلق هبا

  ؟ وصف والدته؟ ... عندما ولد كان:ْپَرْبهوپاَد
   ...حسناً، سوف يكون لدينا مشهد يظهر تسبيح الناس عند: كِْرْشَنَتمالَ 



 يف احد أ اخلسوف يف السماء، خسوف القمر ويبدْنَچَچالـ جيب عليك أن تظهر استحمام الناس يف مياه :ْپَرْبهوپاَد
هذا مشهد . ْپَرْبهوَمها شايَتْنيايف ذاك الوقت بالذات ظهر .  ويستحمونكِْرْشَن َهِرىواجلميع يسبحون . املشاهد
حضرت   ...حتت هذا املشهد، هذا املشهد، واحد.  حتت شجرةْپَرْبهوَمها شايَتْنياوجيب أن يكون ظهور . واحد
بعض كما جاء . ، كانتا بسن كبرية ومجيع نساء القرية حتملن اهلداياڤاَسشرۤيزوجة  وْپَرْبهو ڤايَتأْدزوجة فوراً 

وحصل والده على هدايا مثينة كثرية مث جاء بعض الراقصني . أيضاً، اقصد يف صور البشر حيملون اهلدايا املالئكة
   ...حاول  ...بةعلى هذا الوجه، تلك املناس. لذلك، وزع الصدقة عليهم. احملترفني
  ؟موين ناَرَد هناك؟ هل جاء ناَرَدهل كان : كِْرْشَنَتمالَ 

، ْبَرْهما، موين ناَرَد). ِدڤََتْز(جاء مجيع املالئكة . نعم. ميكنك اظهار ذلك.  أيضاًموين ناَرَدجاء .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
على هذا الوجه، ميكنك اظهار . َڤشيىل  هي زوجة املوأوما. أوما مث َسڤيْتريزوجاهتم، مع جاءوا متخفني . َڤشي

  .نعم. عدد كبري من املالئكة مع زوجاهتم مقبلني
   عندما كان طفال؟شايَتْنياكيف شعرت مجيع النساء حنو املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 

ذلك، ل. ألنه حديث الوالدة.  كان الطفل يف حجر أمه والقت النساء عن بعد نظرة على الطفل دون ملسه:ْپَرْبهوپاَد
الْمَبَر نۤيوكان جده والد امه، . كانت بشرته ذهبية. كان الطفل يف غاية اجلمال. ال غري. القت النساء نظرة عن بعد

هذا الولد سوف يكون "حسب ذاك . قام فوراً حبساب طالعه، مواقع النجوم عند والدته.  جنمي كبريڤَْريتَّشكَْر
  ".مصلحاً كبرياً

  ؟كِْرْشَنع العلم النجمي يف ذكر ما هو موق: كِْرْشَنَتمالَ 
ذاك هو . لكن العادة العامة حضور النجميون فور والدة الطفلبالعلم النجمي  كِْرْشَن ال شأن لذكر :ْپَرْبهوپاَد

  .ِڤديالـالنظام اهلندي، النظام 
   له؟كِْرْشَن َهِرى يبكي حىت حيملهم على تسبيح شايَتْنياكان املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 
حاملا كان يبكي، كانت صديقات امه ومجيع الفتيات . مل يكن يف ذاك اليوم لكن بعد منوه قليال.  نعم:هوپاَدْپَرْب

يف بعض االحيان، كن حيملنه على البكاء مث يسبحن .  وكان يتوقف عن البكاءكِْرْشَن َهِرىحون حيضرون ويسّب
 يدعو إىل تسبيح ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، كان ). حكيض(ثانية مث حيملنه على البكاء .  وسوف يتوقفكِْرْشَن َهِرى
  . بأعمال طفولتهكِْرْشَن َهِرى
  ما هي بعض االشياء اليت كان يفعلها عندما كان صغرياً؟ بعض اخلدع أو االمور؟: كِْرْشَنَتمالَ 

توجد طوابق يف   ... هنديبيت ... ذات يوم، عندما كان حيبو يف باحة الدار.  كان يالعب االفاعي تارة:ْپَرْبهوپاَد
كانت . وبدأ يالعب احلّية. لذلك، كان حيبو يف الباحة وجاءت حّية، حّية. توجد باحة كبرية يف الداخل. اخلارج
على هذا النحو، كانت احلّية تلعب وكانت أمه تشعر . على هذا النحو وكان ينظر إليها، كان يضرهباتتلوى احلّية 

، كانوا يشهدون الطفل يالعب احلّية مث تنسحب لذلك...  اذا هنشت احلّية. لمسال ميكنهم ال. باخلوف الشديد
  ".تلك حّية سامة كبرية. انقذ اهللا هذا الطفل وإال لكانت قتلته"وحيملون الطفل، . احلّية بعد مرور بعض الوقت

  ؟ِشَشكانت حّية كبرية؟ كبرية جداً؟ هل كانت :  داسّيڤيْنَدُجو
...  وحادث آخر عندما كان يسري.  لكن ذاك كان املشهدِشَشميكن أن يفهم انه كان .  خمتلف ذاك أمر:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، شاهد احد . باحللّي هنا، هنا، أسوار، كثري من احللي، هنااألطفال الصغار  نيزيت ت العادة، كانلذلك

على كان يسري باحثاً   ...ن خفي، مكان منعزل حىت ميكنه سرقتهكان يبحث عن مكا. سرق الطفل ...اللصوص 



قد يراين احد اسرق الطفل مث يضربوين، سوف ميسكوا "واخرياً وجد نفسه أمام البيت فوضع الطفل، هذا الوجه، 
". كان معه حلي كثري". من اخذ الطفل؟"وكان األهل يف غاية الشوق الشديد، . لذلك، هرب بدافع اخلوف". يب

  . لبعض الوقت على كتف اللصْپَرْبهوَمها َتْنياشايلذلك، متتع . لكنهم شاهدوا الطفل هناك
  ؟وصهل كانوا من األرواح احملررة؟ اللص: كِْرْشَنَتمالَ 

ال توجد زهور؟ . ال بد اهنم حترروا) يضحك( على اكتافهم على األقل، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا بعد ركوب :ْپَرْبهوپاَد
  .اجلب بعض الزهور

   احياناً؟كان يأكل الطني: كِْرْشَنَتمالَ 
لذلك، على العموم، كان االطفال يعطون يف الصباح بعض .  سنوات٣ذاك عندما كان ابن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، قالت .  كان يأكل الطنيْپَرْبهوَمها شايَتْنيالكن . ، وهذا األرز املنفوش يف طبق وكان يأكلَسْنِدَشاحللوى، 

كل شيء . لفرق بني الطني وهذا الطعام؟ كل شيء طني يف مجيع األحوالما هو ا"مث قال، " ملاذا تأكل الطني؟"امه، 
ولدي احلبيب، كل شيء "لذلك، قالت األم، .  القائلة بوحدة الوجودڤادۤيةماۤياالـهذا انتقاء فلسفة . "يأيت من الطني

اظ به يف فخارة للمثال، اذا اردت االحتفاظ باملاء، عليك االحتف ... لكن عليك استعماله ألغراض عملية. طني
لن آكل مزيداً . علمتين فلسفة جيدة جداً"مث قال، ". لذلك، هذه الصورة من الطني مطلوبة. كبرية وليس على الطني

النظام يف اهلند سائد باستعمال ما زال   ...كان جيلس أحياناً يف مكان قذر حيث األوعية الفخارية. "من الطني
لذلك، يتراكم . ال ميكن قبول فخار مستعمل.  قائماًَهىّناَتَجَچهيكل ما زال .  لغرض الطبخ للصنمفخار جديد

لذلك، قالت امه، .  جالساً على الفخار املستعملْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، كان . الفخار املستعمل يف مكان ما
 جنس؟ هذه كيف ميكنك القول أن هذا املكان"ملاذا؟ قال، . ولدي احلبيب، انت جالس يف هذا املكان النجس"

  ).انقطاع". (األطباق طاهرة جداً
  .اخربه:  داسّيڤيْنَدُجو

  هل ينبغي يل االنتظار حىت نسافر إىل اهلند لشراء واحدة؟. تعلم، حنن حباجة إىل هرمونيكا. حسناً: كِْرْشَنَتمالَ 
   ليس لديك واحدة يف نيويورك؟:ْپَرْبهوپاَد

  ... رمبا.  لوس اجنليس حتتاج إىل هرمونيكا جيدةۤيْرَتَنكَسْنفرقة . ركلديهم واحدة يف هيكل نيويو: كِْرْشَنَتمالَ 
   هل لديك مئة دوالر؟:ْپَرْبهوپاَد

  ...  اآلن:كِْرْشَنَتمالَ 
  . احصل على مئة دوالر وسوف حنصل على واحدة عندها:ْپَرْبهوپاَد

  .واكيم واوالده؟. سناًح: كِْرْشَنَتمالَ 
  . كال، من ابوير:ْپَرْبهوپاَد

  .ْسْمِرَدْنَچ مزيد من :كِْرْشَنَتمالَ 
ال علم يل اذا كانوا خيططون لإلنفصال . ، ال يكتبون ماذا يفعلون وما ال يفعلوناْشيوتاَنْنَد هؤالء الشباب، :ْپَرْبهوپاَد

  .عن احلركة واالقامة بصورة مستقلة
  ... يبدو. يبدو السفر إىل اهلند والعودة صعب جداً دونك: كِْرْشَنَتمالَ 

  .جيب علينا السفر. نعم. سوف ترافقونين مىت اسافر إىل اهلند.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .پورّي َهىّناَتَجَچميكننا الذهاب إىل . نعم: كِْرْشَنَتمالَ 



  . سوف نقوم جبولة شاملة:ْپَرْبهوپاَد
  اذن، ماذا كان األمر االخري؟ حول االطباق؟: كِْرْشَنَتمالَ 
  .ً"ه األطباق طاهرة جداامي، هذ": داسّيڤيْنَدُجو

جيب عدم النظر إىل . "ذاك كان قصده.  ليس جنساًكِْرْشَن لقن أن كل ما يتصل بـْپَرْبهوَمها شايَتْنيا هو، :ْپَرْبهوپاَد
 كان حيضر يف ْپَرساَدلكن ألن .  يف االغراضاعند استعماهلتعترب هذه األطباق جنسة . هذه األطباق على اهنا جنسة

  ).صمت(  ...ك كان قصدهاذ". هذه األطباق
  .ال اعلم أي رسالة تطلب: ُجوڤيْنَد داسّي

  .دعيين اراها  ... توجد رسالة من:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كََرْنْدَهَر من :ُجوڤيْنَد داسّي

  .شيڤاَنْنَدال نسمع شيئاً عن، .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟داَس كِْرْشَن يف برلني؟ :كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس كِْرْشَن يف برلني؟ داَس كِْرْشَنهل ما زال يف برلني؟ هل : كِْرْشَنالَ َتم

  . وذاك الشاب االملاينداَس كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  .لُوَكأوتََّمْش: كِْرْشَنَتمالَ 

  .لُوَكأوتََّمْش :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ۤيْرَتَنكَسْن أن يأيت مع لُوَكأوتََّمْشهل يستطيع : كِْرْشَنَتمالَ 

  . عند ذهابك إىل هناك:ْپَرْبهوپاَد
  .عندما نذهب إىل برلني: كِْرْشَنَتمالَ 

  . يف بومباياً حسننااستقباليكون لذلك، اذا ذهبنا، سوف . جيد جداً. )صمت (:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف يدفعون كثري من املال لسماعنا: كِْرْشَنَتمالَ 

لذلك، اقتران . اهنم أكثر. ". .من امريكا القيام هبذا بكثافة والوصولتباعك الميكن ) "يقرأ الرسالة. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
هنا "وسوف ندعو ذاك .  كبري وسوف تستقبل كل مدينةۤيْرَتَنك.  سوف يكون جيداًۤيْرَتَنكاهلندي واالمريكي يف 
ينضم املسلمني لذلك، سوف . "تعالوا إىل الصعيد. ال فرق بني األمم أو األديان أو سواها. صعيد مشترك للبشرية

مجيع . هو ذاك بالفعل.  يف الوقت عينهوجود شيء علماين حقيقي واهللا هناكاحلكومة سوف تستحسن . إلينا
ما هي هذه . ذاك هو الدين. والدين يعين، احلب، تنمية حب اهللا. هناإىل املتدينني، املتدينني املزعومني، يقدمون 

ك ليس ديناً، مبجرد ارتداء الثياب بطريقة خمتلفة أو اجللوس بطريقة ذا". احفظ هذا، انسخ ذاك "،الرمسيات؟ رمسيات
تقتصرون رمسياً على احلضور يف الكنيسة أو املسجد أو اهليكل ابتغاء . اين هو فهمكم؟ ليس لديكم فهم هللا. خمتلفة

. ب.ش( َتْبهاَچڤَ  جاء يفبعض النفع املادي أو بعض، التظاهر، لكن اين حبكم هللا؟ ذاك هو امتحان الدين،
تقول . جمرد تضييع الوقت. ْشَرَم ِاَڤ ْهي ِكڤَلَْم. حسناً. املتدين يعين حبيب اهللا بالكلية مث هو متدين"، )٨\٢\١

الكلمة اخلاصة   ...ْشَرَم.  دون تنمية حب اهللا هذا اذا انشغل احد يف الشعائر الدينية، هو يضيع وقتهْبهاَچڤََت
  ماذا يدعى؟ جهد ضائع؟ ماذا يدعى؟. حتماً، جمرد جهد. ِاَڤ.  تعين جهدْشَرَم. ڤَلَْمْشَرَم ِاَڤ ْهي ِكاملستعملة هي 

  .جهد ضائع: كِْرْشَنَتمالَ 



. هذا هو الدين، وسيلة تنمية حب اهللا  ...لذلك، الدين يعين. حتب شيئاً وجتهد نفسك دون طائل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هو الدين

  .َڤشي حول الفتيات، كن يقدمن إىل املوىل ْبهاَچڤََت وتوجد قصة يف: كِْرْشَنَتمالَ 
احلادثة أن يف اهلند جيري . لقن فيها عدم احلاجة إىل عبادة املالئكة. شايَتْنياذاك مظهر آخر من املوىل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 ْنَچَچالـ ضفة ويذهنب إىل). نيسان-اذار( على األخص ڤايشاكَْهى يف شهر َڤشيتشجيع الفتيات على عبادة املوىل 
 شديد املساملة َڤشي. َڤشيعنهن مبباركتهن بزوج مثل املوىل  َڤشي ذاك يعين سريضى  ... وسوفَچڤَليْنشيواعداد 

 على َڤشيلذلك، حتمل الفتيات لوازم التبجيل للموىل . لذلك، ذاك هو الزوج املثايل. وتيم كبري وقوي بوقت واحد
ماذا تفعلن؟ لقد جئنت بعدد . اخوايت العزيزات"دور صيب مشاغب، خياطبهن ب َرْبهوْپَمها شايَتْنيا وكان ْنَچَچالـضفة 

 َڤشي؟ هي جارييت واملوىل اچدوْراننت تعبدن .  كثرياًَڤشيهبوها يل وسريضى املوىل . كبري من االشياء اجلميلة
هبذا، . " شيء على حدةال حاجة لكن لتقدمي. لذلك، ارجو منكن وهيب كل هذه األشياء وسريضيان كثرياً. تيمي

 تترددت مث. هذا هو مراده. ال حاجة إىل عبادة منفصلة. اراد التعليم أن عبادة الرب العظيم هي رضى مجيع املالئكة
لذلك، . "سوف تتزوجن عجائز عندهم سبعة أوالد من زوجاهتم السابقات"مث سوف يلعنهن، . بعض الفتيات

ن كباركا"مث يقول، . مث يقدمن االشياء إليه بدافع اخلوف. " ..صيب يلعنرمبا هذا ال"كانت الفتيات تشعر باخلوف، 
  .كان يستمر على هذا الوجه". بأزواج شباب وسترزق كل منكن بسبعة أوالد

مجيع هذه   ... يف كوكب يف كون مادي على الدوام؟ تلك الفتياتشايَتْنيااملوىل هل هذا ما يفعله : كِْرْشَنَتمالَ 
  .التسليات أزلية

 منشغل بالتسبيح والرقص شايَتْنيااملوىل . اهنا عربة خاصة هلذا الكوكب. هذه ليست تسليات أزلية.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك جممل األمر.  األزليةَهىْنطْايكوڤيف 

  .حان الوقت. آوان وقت التدليكرمبا جيب، حان : كِْرْشَنَتمالَ 
   حان وقت ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .رمبا بعد قليل.  دقيقة بعد الثانية عشر٢٥.  رمبا ميكننا فعل املزيد قليال ... دقيقة بعد٢٥هنا ا: كِْرْشَنَتمالَ 
  . دقيقة١٥ ميكنك أن تفعل، اسألين بعد :ْپَرْبهوپاَد

 حادثة تشهد انه كان تلميذاً جيداً إىل.  يدرس يف املدرسةشايَتْنياحنن نريد اظهار مشهد املوىل .  حسناً:كِْرْشَنَتمالَ 
  .كان يظهر لإلنسان انه كان خري تلميذ يف املدرسةانه درجة 
" أم"أو " صغري"ماذا يدعى باالنكليزية؟ التلميذ البارز يدعى   ... النظام يف اهلند أن خري تلميذ يعّين:ْپَرْبهوپاَد
  .البداية
  .عريف: كِْرْشَنَتمالَ 

وسوف يعلم التالميذ من القواعد املؤلفة مجيعها . لنظامذاك هو ا. لذلك، كان عريفاً. عريف.  عريف نعم:ْپَرْبهوپاَد
 تعين، عند أخذ ْدهاتو  ...لذلك، سوف يوضح.  تعين فعلْدهاتو. هناك موضوع. ْدهاتو. ْدهاتو. كِْرْشَنمن 
ا على هذ". كِْرْشَناالنسان ميت دون .  هو احلياةكِْرْشَنلذلك، . كِْرْشَن هذه هي ْدهاتو، االنسان ميت، و ْدهاتو

  . كِْرْشَنشرح . الوجه، كان يشرح
   كم كان سنه؟:كِْرْشَنَتمالَ 

  . سنوات١٠ أو ٨ رمبا :ْپَرْبهوپاَد



  . يف صباهشايَتْنيا اخلروج معنا وسوف يلعب دور املوىل بْريْبَهْدَر اعتقد اننا سنحاول أن نطلب من :كِْرْشَنَتمالَ 
  .سوف يلقط.  الفطنةوهو صيب بالغ. جيداًذاك سيكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟شايَتْنيا هل هناك حادثة اخرى، بني هذا الوقت وزواج املوىل :كِْرْشَنَتمالَ 
 ْبراْهَمَنعندما كان حيبو، حل . كانت حادثة بالغة االمهية  ...حادثة اخرى.  حوادث غزيرة يف الطفولة:ْپَرْبهوپاَد
وكان . ْپَرساَد هذا الطفل وأكل ، حباكِْرْشَندمه إىل  يعد الطعام وفيما كان يقْبراْهَمَنالـفيما كان . ضيفاً
ارجو أن تطبخ . كال"مث كان والده يطلب منه، ". هذا الطفل الطعامملس . فسد كل شيء" يبكي، ْبراْهَمَنالـ
م  يقدْبراْهَمَنالـوكان . مث حل الليل ورقد اجلميع مع الطفل وأوصدوا باب الغرفة. لذلك، فسد االمر مرتني". ثانية

جاء الطفل وافسد " إىل البكاء، ْبراْهَمَنالـعاد . ْپَرساَدوجاء الطفل واكل  الًليحنو احلادية عشر  كِْرْشَنالطعام إىل 
  .تركت رسالة هنا.  ومل يسمعه احداجلميع نائمنيكان ". كيف تعتين باألمر. كل شيء ثانية
  .من بومباي. وصلت. نعم: ُجوڤيْنَد داسّي

انت تطلب مين احلضور وتناول التقدمة وانا اتناوهلا "تكلم الطفل معه، . الك...  عندئذ.  احفظيها. نعم:ْپَرْبهوپاَد
 وحذره بكتمان كِْرْشَنمث كشف انه ". ملاذا تبكي على هذا النحو؟ ماذا استطيع فعله؟ انت تطلب مين  ...وانت
 كِْرْشَن" بالرضى ْبراْهَمَنالـر عندئذ، شع. "طلبت مين احلضور وحضرت. لذلك، كشف لك. انت تيمي. األمر
  .وكتم األمر" هنا

  ؟ هل هذا مشهد جيد؟شايَتْنيارمبا سنظهر زواج املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 
النظام اهلندي، الزواج، هو ذهاب العريس إىل بيت العروس مبوكب وفرقة . نعم، ذاك جيد. الزواج.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

م االلعاب النارية يف حفلة اسوف تق.  زوجته األوىلْپريۤيامۤيلَكْْشوسوف يتزوج   ...يذهبون. موسيقية وزينة مجيلة
  .الزواج
   ...ذاك سيكون جيد جداً: كِْرْشَنَتمالَ 

   ...ميكنك تشكيل فرقة موسيقية والعاب نارية وزينة ووليمة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْرَتَنك: كِْرْشَنَتمالَ 

 شايَتْنياوالد مل يكن . قوم بهتذاك املشهد، سوف اوجهك كيف . ات، مثل ذاك عدد كبري من السيد:ْپَرْبهوپاَد
لن  "،وقال. شايَتْنيالذلك، كان يعطف على . كِْرْشَنكان تيم الرب . لذلك، كان اقطاعي كبري.  ثرياًْپَرْبهوَمها

لذلك، . ، كانوا فقراءاْهَمَنْبرزوجة .  بعد أن متت تسوية مراسم الزواج"ْبراْهَمَنةالـيكون هذا الزواج مثل زواج 
لذلك، .  مئات الروبيات على حفالت الزواجْزايْشياڤ والـْزْتريياكَْشالـينفق لكن .  بطريقة مامت زواجه. ال نفقات

لذلك، انقق املال وكانت مراسم الزواج . "سيكون زواجه ملكياً. ْبراْهَمَنالـلن يكون زواجه مثل زواج "قال، 
  .فخمة
  مث ماتت زوجته؟: كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لذلك، كانت امه تشعر:كِْرْشَنَتمالَ 

واالستعارة . چال الشرقية للتعليم وشعرت الفتاة بشدة فراقه وماتت إىل البنْپَرْبهوَمها شايَتْنياسافر .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
. ووافق" عليك الزواج للمرة الثانية"ه امه، د عودته طلبت مننوع. الفراق يف صورة حّية وهنشتها وماتتمتثل هي 

اعتاد رؤيتها عندما كانت تستحم يف . ْپريۤيا مّيلَـكْْشيف الزواج االول كانت . ْپريۤيا  ڤيْشنوويف الزواج الثاين كانت



لذلك، . لذلك، ارسل والده واسطة الزواج". سوف اتزوج هذه الفتاة"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا ورغب ْچهاطَ ْنَچَچالـ
شاء . "ْبهاَچڤََت-شايَتْنيانسيت امسه لكن االسم موجود يف كتاب . ".ْبراْهَمَنالـذاك "جاء وسيط الزواج إىل امه 

لذلك، " كيف ميكنه الزواج؟. هو تلميذ بعد. صغرياًولدي ما زال "، ِدڤّي َششّي توقال". أن تتزوج ابنته ابنك
شاهد وسيط الزواج .  يدخل البيتْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، كان . مث كان وسيط الزواج غري راضياً. رفضت عملياً

. امي ترفض؟ حسناً. "لكن امك ترفض. نعم، جئت اقترح زواجك بأبنة ذاك" كال، ملاذا جئت إىل هنا؟"وسأل، 
ملاذا؟ . امي، ماذا فعلت؟ كان وسيط الزواج متأسفاً جداً"مث عندما جاء، دخل البيت وسأل امه، ". ميكنك الذهاب

لذلك، مراسم ". اوافق على الزواج. نعم. "ادركت االم انه يشاء الزواج مث استدعت وسيط الزواج" ماذا قليت؟
  ".اريد الزواج بتلك الفتاة" أن ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا، أملح لذلك...  الزواج
يقضون بعض الوقت معاً، اقصد، قضوا وقتاً ه  ورفاقْپَرْبهوَمها شايَتْنيارمبا ميكننا أن جنعل املشهد مع : كِْرْشَنَتمالَ 

  .ممتعاً معاً
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ...  ميكنهم فعل:كِْرْشَنَتمالَ 
  .سيتم كل شيء على خري وجه شريطة تدبرينا ذلك. ميكنك عمل مشهد جيد جداً.  انه تعديل طفيف:ْپَرْبهوپاَد

  .ميكنه فعل كل ذلك بسرعة كبرية. يد خبري ببناء مشهد جنارايانَ- َنَر. نعم: كِْرْشَنَتمالَ 
   اذن، سوف تلعب على خشبة املسرح أم تصنع استديو؟:ْپَرْبهوپاَد

سوف يكون .  من االفضل أن نلعب سواء يف فسحة كبرية حىت ميكننا أن نكون وسط اجلمهور:كِْرْشَنَتمالَ 
  .اجلمهور حولنا

  .ذاك سيكون جيد جداً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ألنه ميكننا أن نشملهم عندها: َنكِْرْشَتمالَ 

ال خشبة مسرح بل ميكن أن . ذاك نظام جيد جداً.  يف اهلندجاْتراذاك يدعى . ذاك هو النظام.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ذاك سيكون جيد جداً.  بالكالم والشعوريستغرق كل فرد ويسّبح

  .لذلك، سينضم إلينا اجلمهور.  يف املسرحيةۤيْرَتَنك ١٠ إىل ٧، رمبا ۤيْرَتَنكسوف نقيم . نعم: كِْرْشَنَتمالَ 
  .وسيطلبون االنضمام.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:كِْرْشَنَتمالَ 
  . ذاك سيكون جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

  ...  وْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤي إىل شايَتْنياحىت رمبا عندما يقول املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 
  .ذاك سيكون جيد جداً. د الغناء، سوف يغين مجيع املمثلني واجلمهور كال، يف وجو:ْپَرْبهوپاَد

". كِْرْشَناذهب إىل مجيع الناس واخربهم عن "، ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤي إىل شايَتْنياحىت عندما يقول املوىل . نعم: كِْرْشَنَتمالَ 
مث يعودون وخيربوا املوىل . كلم إليهم إىل الناس ونترّيْبَرْهَمشالذلك، يف تلك اللحظة، سوف نتوجه حنن، مجيع 

  .ميكننا الدعوة أيضاً. شايَتْنيا
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .١٥اذن، اهنا : كِْرْشَنَتمالَ 
  . حسناً:ْپَرْبهوپاَد



  ).انقطاع(توقف اآلن؟ : ُجوڤيْنَد داسّي
  عمد؟؟ مىت تڤيڤايْشَن يف املذهب الـشايَتْنياهل ختربين عن عماد : كِْرْشَنَتمالَ 

. ْپَرساَديقدمون .  ڤيْشنوهيكل حيث يوجد َچۤيا من عادة اهلندوس تقدمي التقدمات يف ،د موت والدهع ب:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ذهب القامة تلك املراسم وصادف أن التقى . ، االسالف والوالد يقدمونْپَرساَدوبذاك . هذه عادة هندوسية

 الناس توكان. كِْرْشَن، اصبح شديد الولع بـَچۤياوبعد العودة من . پورّي إْشڤََر وتلقى العماد على يد پورّي إْشڤََر
. لكن قال التيم العلماء أنه حصل على عاطفة التتيم. لذلك، عاجلته امه ببعض الزيت. قول أحياناً أنه اصبح جمنوناًت

وتقدميه .  أو هيكل ماۤياَچلذلك، ميكنك اظهار هيكل .  عندما ذهب لقضاء تلك املراسمَچۤيالذلك، كان عماده يف 
 َهِرىوأصبح يسّبح . على هذا الوجه ميكنك أن تعمل مشهدين أو ثالثة. التقدمات، ويلتقي مربيه الروحي وعماده

  . بعاطفة بعد عمادهكِْرْشَن
  .سيكون املشهد يف غاية البساطة: كِْرْشَنَتمالَ 

  .هدة إىل املشاجال حا. ذاك جيد. اعلم.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .  ميكننا القيام بذلك باإلمياء واحلركة:كِْرْشَنَتمالَ 

  . هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك النحو، ال يهم أين حنن، سوف يشعر الناس:كِْرْشَنَتمالَ 

  .ذاك جيد. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟شايَتْنياى املوىل ؟ سيميل إىل التمايل؟ سوف يغمى علكِْرْشَن سوف مييل حينما يسمع اسم :كِْرْشَنَتمالَ 

  .نعم أوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . أنه يكشف عن قوته السماوية أمام رفاقهشايَتْنيا جاء يف تعاليم املوىل :كِْرْشَنَتمالَ 

ماذا حتبون أن تأكلوا؟ لذلك، "، ۤيْرَتَنكَسْنطلب من تيمه بعد . ۤيْرَتَنكَسْنكنا نفعل ذاك ذات يوم، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
حسناً، احضر "لذلك، طلب من احد، . چولكن مل يكن موسم املان". چونريد مان"تيم بداعي املرح، قال بعض ال
چال ألن اجلميع كانوا يرمون البذور بعد أكلها، وتنبت چو متوفرة يف كل البنكانت بذور املان". چوبذرة مان
  . چورية فوراً مليئة بثمار املانچو وغرسها فوراً يف الباحة واصبحت شجرة كبمانبذرة لذلك، جلبوا . تدرجيياً
  . على اجلمهورْپَرساَدذك سيكون وقت مناسب لنا لتوزيع : كِْرْشَنَتمالَ 

  .چواذا أمكن مان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف يتعني علينا تعليقها على الشجرة وقطفها. من الشجرة. نعم: كِْرْشَنَتمالَ 

  .هذا مطلوب، أفكار خالقة. نعم.  تفعل ذلك جيداًميكنك أن. لديك افكار جيدة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ذاك مع القاضي؟ العصيان املدين؟. شايَتْنياحول حركة العصيان املدين اليت اعلنها املوىل   ...رمبا: كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك هو القاضي:كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... رمبا بعض األمور ميكننا. توجد مادية كثرية فيها.  قرأت املقدمة:كِْرْشَنَتمالَ 

 وميكنك جعل مشهد قاضي الشرع املسلم ۤيْرَتَنك نعم ميكنك جعل مشهد ذاك الناس، مريديه، يقيمون :ْپَرْبهوپاَد
ما . "بري خيلق االضطراب الكَپْنذيَت نيمايوالفىت . انت القاضي. سيدي، انت حامينا"، ْبراْهَمَنةالـجالساً، واقبال 



لذلك، . حان اآلن وقت نوم اهللا. تسبيحه مرتفع. هذا خيالف ديننا اهلندوسي.  هذاكِْرْشَن َهِرىبدأ بتسبيح " هذا؟
بعد   ...لذلك، القاضي. "لذلك، سوف ينزعج. لذلك، سوف يهلك اجملتمع مبجمله اذا غضب اهللا. سوف ينزعج

 بعض لذلك، ارسل". حسناً، سأختذ بعض التدابري "لذلك، قال القاضي،. أن مسع كل هذا، اهلندوس يشكون
ذاك ما زال . انتم تسببون االزعاج هنا. ال ميكنكم فعل هذا "،، وحذروا)ْمِرَدْنَچ (وكانوا يقرعون الطبول. الشرطة
لكنهم ال ميكنهم . الشرطة) يضحك. (يشكون إىل القاضي يف نيويورك أيضاً. مثل ما جيري يف لوس اجنليس. جيري
. لذلك، حذر القاضي اجلميع. ۤيْرَتَنكَسْنلذلك، هذه الشكوى جارية يف كل مكان منذ استهالل حركة . يءفعل ش

". دعنا نرى ماذا ميكنه أن يفعل. ، وسوف نذهب إىل بيت القاضيْمِرَدْنَچجاءت الشرطة وحطمت . مث مل حيفل
مث . لذلك، هرب". هاج اجلمهور"ف،  وشعر القاضي باخلووللذلك، ذهب مع عدد كبري من اتباعه وقرعوا الطب

ضوع كبري خبمث عاد القاضي ". ال تفعلوا هذا"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنياقال . بدأت اجلماهري خبلق االضطراب يف حديقته
ألن اهلندوس واملسلمني يف تلك االيام كانوا دون عداوة على الرغم من ". ، انت ابن اخيتنيمايحبييب "وقال، 

وكان املسلمني . ْتشهاْتشهالذلك، كان اهلندوس ينادون كبار املسلمني . انوا يتعايشون بسالمك. اختالف دينهم
.  على هذا الوجهكانوا يعيشون. كانوا يتبادلون الدعوة. صالت ودية. مثل ذلك. هاكوَر موسايطْينادون اهلندوس 

هل يغضب . وانت ابن اخيت. يتلذلك، امك اخ. هو رجل كبري. ْتشاْتشاكنت انادي جدك "لذلك، قال القاضي، 
لكن ملاذا ال يستقبل اخلال ابن . كال، جيب أن يكون ابن االخت مطيعاً خلاله: قال) يضحك( خاله؟ منابن االخت 

  ". انت ابين. انت ابن اخيت. مرحباً بك. نعم" "اخته عند زيارته بيته؟
" خايل العزيز، ملاذا تقتل امك وأباك يف دينك؟"، ْبهوْپَرَمها شايَتْنياعلى هذا النحو، نسي احلادث مث جلسوا مث سأله 

. وتقتل الثور الذي ينتج حبوب الطعام يف احلقل. انت تشرب حليبها. انت تقتل البقرة امك" "ملاذا قتل االم واالب؟
. واالم تعطي احلليب، البقرة تعطي احلليب أيضاً. لذلك، هو ينتج احلبوب. االب يكسب ألطفاله. لذلك، هو ابوك

اجاب، .  يشدد على قتل املسلمني البقرْپَرْبهوَمها شايَتْنياادرك القاضي ان " لذلك، كيف يقتل دينك االب واالم؟
 نمث اجاب أ". يوجد قربان البقر". "كيف يقتل الدين اهلندوسي البقرة؟. قتل البقرة موجود يف دينك اهلندوسي"

 ْبراْهَمَنةوال يوجد . ليس قتال  ...قربان البقرة هذا. لبقرة اهلرمةقربان البقرة هو جتديد حياة ا. قربان البقر خمتلف
استشهد بعدة نصوص من األسفار . لذلك، هذا القربان حمظور. مؤهلني يف يف الوقت احلاضر لقضاء ذلك القربان

قدمات اللحوم،  وتقدمي تاَسَسنّْۤي أن قربان البقرة واحلصان واجناب االطفال من زوجة االخ األصغر وسلك ِڤديةالـ
على هذا الوجه، كان كالمها من . اآلن ال قيمة له  ...هذا هو. لذلك، ذاك هو املاضي. هذه االشياء حمظورة

". ۤيْرَتَنكَسْنلن مينع احد من ذرية حركة "مت االتفاق أن القاضي ترك امراً إىل ذريته، .  مساومةامث اجرو. العلماء
 .كان رجال كبرياً. قرب القاضي موجود. َنڤَْدڤۤيَپلوا يف لذلك، ذاك االمر حتمله ذريته وما زا

  اصبح من التيم؟: كِْرْشَنَتمالَ 
 يف ۤيْرَتَنكَسْن وأمر بقيام حركة شايَتْنياتيم يعين انه مل يتحول لكن اصبح من كبار املعجبني باملوىل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، ما زال هذا األمر صاحلاً". لن مينع احد. كل مكان
الشباب يقرعون الطبول والبعض حيملون الشموع . ميكننا فعل ذلك يف الظلمة حنمل الشموع: كِْرْشَنَتمالَ 

  .ويتوجهون إىل بيته
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...وسوف يبدو جيد: كِْرْشَنَتمالَ 



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
هل هذا . ۤيْرَتَنك وخروجهما واجلميع يقيمون ْنياشايَتميكننا اظهاره بعد حديثه مع املوىل   ... رمبا:كِْرْشَنَتمالَ 

  صحيح؟
  .، ذاك حسنۤيْرَتَنك.  كال، ميكنك فعل ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ۤيْرَتَنكاقصد ميكن أن يكون القاضي يف : كِْرْشَنَتمالَ 
  .ذاك جيد. بدافع البهجة، نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْپَرْبهوَمها شايَتْنياعد احلديث مع  هل توقف قتل البقر بعد ذلك؟ ب:ُجوڤيْنَد داسّي
يوجد قربان " على انتقاد مرامسهم لكنه اجاب، شايَتْنيااقتصر . ألن هذا القتل من مرامسهم الدينية.  كال:ْپَرْبهوپاَد

 لذلك، ذاك". ذاك جتديد احلياة. ذاك القربان ليس قتال"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيااجاب ". ِڤديةالـالبقرة يف اسفارك 
  .القدر
  .، سوف يلعب دور القاضيَمْدهوْدڤيَش: كِْرْشَنَتمالَ 

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ... َمْدهوْدڤيَش :كِْرْشَنَتمالَ 

  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
أن  كان يدرك شايَتْنيافهمت؟ لذلك، جاء يف املقدمة ان املوىل  ... ألنه"سوف يلعب دور القاضي : كِْرْشَنَتمالَ 

مل يكن مادياً، بل قرر  ... حسناً، ال ميكن أن يكون ... وقرر ابعاد كل، بني مجيع االديان كانت سيئةهذه الطائفية 
  . حينئذاَسَسنّْۤيدخول سلك 

ألن . كانوا من سن واحدة  ...حدث سوء تفاهم بني تالميذه و.  كان خمتلفاًاَسَسنّْۤي سبب  ...ّياسَسنّْۤي :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، حدث سوء تفاهم واراد التالميذ .  من سنه تقريباًتالميذهباً كامل الفطنة، لذلك، كان  كان شاَپْنذيَت نيماي
 اصبح َپْنذيَت نيماي"،  ألهنم كانوا من سنهمحلهم على عقد اجتماعمما .  بالعصاْپَرْبهوَمها شايَتْنياضرهبم . الرد

موقع رب العائلة هذا، ال ميكنين "دها، تدبر ان عن. "مث اذا فعل ذلك فسوف نضربه أيضاً. يريد ضربنا. رجال كبرياً
 فوراً يف هذا ّياسَسنّْۤييكرم الـ. ذاك هو النظام يف اهلند. يننوإال لن حيترمو. اَسَسنّْۤيجيب علي دخول سلك . الدعوة

  . سنة٢٤ يف سن مبكرة ابن اَسَسنّْۤيلذلك، دخل سلك . ذاك كان النظام يف اهلند. الزي، مهما كانت رذالته
  .... ه يفنيرو. اَسَسنّْۤيلذلك، ميكننا اظهار بكاء امه وزوجته ألنه دخل سلك : كِْرْشَنَتمالَ 

 إىل َاَنْندنيْتۤي واملوىل موراريذات يوم، رحل عن البيت برفقة .  بتدبري مسبقاَسَسنّْۤيدخل سلك .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
 ودخل السلك على يده مث بدافع العاطفة ذهب إىل ْبهاَريتِكَشَڤ ى  يدعماۤياڤادّي ّياسَسنّْۤيكان هناك . كَْتوابلدة 

لذلك، جاءت امه .  الذي دبر جلب امه لرؤيته للمرة االخريةأْدڤايَت وجاء به إىل دار َاَنْندنيْتۤي، لكن ضلله ڤِْرْنداڤََن
 عدة ايام هناك وكان ْپَرْبهوَمها يَتْنياشلذلك، قضى . پوْرَشْنتي كان يف أْدڤايَتبيت  ... إىل َنڤَْدڤۤيَپوسائر الناس من 

امي ال تسمح يل " أن ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالكن شاهد   ...وشعور امه، شعورها كان. ْپَرساَد وتوزيع ۤيْرَتَنكَسْنيقام 
؟ اذا استمرت الوليمة مع امي، ماذا سيقول الناس. اَسَسنّْۤيامي، دخلت "لذلك، طلب، ". ذاك ليس جيداً. بالذهاب

، لكن اَسَسنّْۤينعم، يا ولدي احلبيب، لقد دخلت "لذلك، قالت االم، ". لذلك، ميكنك السماح يل بالذهاب
ألن أغلبية اهل . پورّي َهىّناَتَجَچلكن طليب الوحيد أن جتعل مقرك يف . سعادتك هي سعاديت يف مجيع األحوال

لذلك، قال . "تلك هي رغبيت االخرية.  على االقل وسوف اتلقى اخباركپورّي َهىّناَتَجَچ تذهب إىل َنڤَْدڤۤيَپ

ا



لذلك، كانت امه . لذلك، كان االهل يأتون ويذهبون. "پورّيسوف اجعل مقري يف . نعم"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا
 سواء وْپَرْبهَمها شايَتْنيالكن بعد تلك احلادثة، مل يلتق . تلك كانت االيام االخرية. ْپَرْبهوَمها شايَتْنياتسمع اخبار 

  .ومل يكن من جمال للقاء الزوجة  ...بأمه
  ... هي.  دور االمجاَنكّيلذلك، ميكن أن تلعب . كال: كِْرْشَنَتمالَ 

، وكلما انتهت من كِْرْشَن َهِرى تسّبح ت، كانْپريۤيا  ڤيْشنووميكنك أن تظهر مشهد زوجته ذاك،.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، كان ال تأكل سوى حبات . سبحة واحدة، حبة أرز واحدة. رزتسبيح سبحة واحدة كانت تعدها حببات اال

  .االرز بعدد السبحات اليت تكملها
   ذاك؟تفعل: كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ذاك طوال الوقت؟ت فعل:كِْرْشَنَتمالَ 

  . سنة حىت املوت١٦ كانت تفعل ذلك من عمر  ...ذاك كان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  حسبت انه كان يأكل غرفة مليئة بالطعام احياناً؟: ْشَنكِْرَتمالَ 

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   أمل يأكل قدراً كبرياً من الطعام احياناً؟:كِْرْشَنَتمالَ 

   من؟:ْپَرْبهوپاَد
  .شايَتْنيا املوىل :كِْرْشَنَتمالَ 

 جيد، ميكنين تقدميه إىل ولدي ْپَرساَدا هذ" وحتسب،  ڤيْشنووكانت امه تعد اطباق شهية وتقدمها إىل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
مث كانت تشاهد ". ما عاد الصيب هنا"كانت تبكي، .  جتهش بالبكاءتكان. " ..، لكنهنيماي...  ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا
مث ". جلبت الطبق فارغاً؟ رمباهل ؟  ڤيْشنوماذا حدث؟ مل اقدمه إىل صنم. " بعد بعض الوقت اختفىْپَرساَدجممل 

". شايَتْنيارمبا نسيت حىت أن اطبخ، احسب أن . "مث تعود إىل الطبخ". ال يوجد شيء هناك" ...ىل املطبخ وتذهب إ
 كانت تفكر على ذاك الوجه ااخربوا امي أهن" االخبار مع بعض الرجال ْپَرْبهوَمها شايَتْنياوأرسل . مث تعيد تقدمي ثانية

مث عاودت . سوف تتذكر. اهدت مجيع االطباق فارغةاكلت كل شيء، وش. لذلك، ذهبت إىل هناك. ذات مرة
لذلك، هذا املشهد حزين ". ذاك جيد جداً.  وفعل ذلكنيماياذن، جاء . "وسوف تشعر االم بالسعادة. الطبخ
  . جداً

كيف سوف نظهر هذا؟   ...سوف نظهره يتناول الطعام فيما هي  ...لكن كيف سنجعل. نعم: كِْرْشَنَتمالَ 
  ... هنا كانت جالسة هناك، تقدم الطعامكيف ننتج هذا؟ ا

  .على ذاك الوجه" اين الطعام؟"بالتقدمي، سوف تلعب بالقول، . ال تقدم.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .وهأ: كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ليس طعام حقيقي:كِْرْشَنَتمالَ 

ميكنك تقدمي الطعام . أو ميكنك فعل أمر واحد.  يكفيالتوضيح. الطعام احلقيقي ليس مطلوباً ...  كال، أو:ْپَرْبهوپاَد
ذاك سيكون . وملا اهنا ستكون يف تتيم، ميكن للفرد تناول الطعام وتوزيعه على اجلمهور واالحتفاظ به. احلقيقي
  .جيداً



  . مرتني يف املسرحيةْپَرساَدميكن لنا توزيع . نعم: كِْرْشَنَتمالَ 
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .رمبا ذاك الطبق سوف نعطيه للقريبني منا  ... حىت جملرد:ِرْشَنكَْتمالَ 
  ).انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، رمبا ختربين كيف تريد اقامتها. داَسَهري طْهاكوَرنتكلم أوال بالتفصيل عن اختفاء   ...:كِْرْشَنَتمالَ 
 كان .مثلي اقيم هنا، ومنظر الكاراج بعيد قليال ...  يقيم يف صومعة كانتداَسَهري طْهاكوَركان .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 الذهاب إىل البحر لإلستحمام يومياً، كل ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، اعتاد املوىل .  يقيم على مسافة بعيدة قليالداَسَهري
 كان مسلماً طْهاكوَر داَسَهريألن " ، ماذا تفعل؟داَسَهري"...   واستقاء اخبارهطْهاكوَر داَسَهريصباح اعتاد زيارة 

 تلك االيام على االخص، كانوا  ...لكن يف تلك األيام. بالوالدة وبدافع تواضعه مل يشء الدخول إىل اهليكل
اذا تبىن احد طريقة احلياة . يوجد قانون يف اليوم احلاضر. ل سوى اهلندوسمل يكن يسمح لدخو. ملتزمني جداً

.  َهىّناَتَجَچ واآلخرين بالدخول لرؤية هيكل ڤيْنَدُجو َجيا موحاً لـكان مس. اهلندوسية فيمكن السماح له بذلك
، اهللا شايَتْنيااملوىل اعتاد  عدم االزعاج لكن طْهاكوَر داَسَهريواختار يف تلك االيام لكن مل يكن هناك نظام مثيل 

 شايَتْنيالذلك، سأله .  الكآبة بدت عليه بعضشايَتْنيالذلك، يف احد االيام عند زيارة املوىل . عينه زيارته يومياً
". لذلك، مل استطع اكمال تسبيحي. "مرة يومياًألف  ٣٠٠، هل تشعر خبري اليوم؟ كان يسّبح داَسَهري"، ْپَرْبهوَمها

. "ميكنك اكماهلا الحقاً. رمبا ال تتبع األحكام بشدة. حسناً، انت كبري بالسن اآلن"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، قال 
لكن . عند انتهاء احلياة ال فرق عندها. كال، سيدي، سوف اسعى لاللتزام ما دمت حياً"، طْهاكوَر داَسيَهرقال 

لذلك، ال استطيع . انك سترحل عن هذا العامل قريباًاآلن افهم " ما هي؟". لدي رغبة واحدة اطلب منك حتقيقها
لذلك، ". مامي وسوف افارق هذا البدنوطليب االخري هو أن تقف ا. لذلك، خري يل أن اذهب قبلك. حتمل ذلك

 داَسَهريقال لذلك، يف اليوم التايل، ". ذاك ليس صعباً. ، اذا كانت تلك رغبتك فال بأسْپَرْبهوَمها شايَتْنياقال 
لذلك، طلب ". لذلك، ارجو أن تقف امامي. سيدي، اود الرحيل اليوم"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنياعندما جاء  طْهاكوَر
 جثته ْپَرْبهوَمها شايَتْنيامث محل . ْپَرْبهوَمها شايَتْنياورحل يف حضور  كِْرْشَن َهِرى من تيمه تسبيح ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا
لذلك، ما زال . مث ذهب إىل شاطئ البحر وغسل اجلثة ودفنه بيديه يف الرمال. .. كان قوياً ورقص هبا ... وذهب

اعطوين . "ْپَرساَدمث ذهب شخصياً إىل اصحاب احلوانيت وشحذ . ياْدهَسم طْهاكوَر داَسَهري، پورّيهذا القرب يف 
 بعد ْپَرساَدلذلك، طلب من مجيع التيم محل .  معروفاًْپَرْبهوَمها شايَتْنياكان . اعطاه اجلميع اشياء كثرية. ْپَرساَدبعض 

ذاك . طْهاكوَر داَسَهريدعى رحيل هذا ما ي. انَنْريۤي  ...طْهاكوَر داَسَهريعلى هذا الوجه، . انتهاء مراسم الدفن
  .َشريتاْمِرَت شايَتْنياوارد يف 

  .الحظت أحداً يف اهليكل كان يقرأ كتاب، االسم القدوس: كِْرْشَنَتمالَ 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هل احبث يف ذاك الكتاب أم ال.  ويذكر كل ذلك فيه:كِْرْشَنَتمالَ 
   أي كتاب؟:ْپَرْبهوپاَد

  .كتبه احد اخوتك باهللا. نوانه االسم القدوسع: كِْرْشَنَتمالَ 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل جتدر قراءته؟:كِْرْشَنَتمالَ 



 َڤْچَهرا.  فيه؟ نعمانَنْريۤي طْهاكوَر داَسَهريهل تذكر . نعم. هناك بعض العيوب لكن ال بأس به.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  هل اشتريت ذاك الكتاب؟. نعم، كان اخي باهللا. شايَتْنيا
  . فعلداَس ِپْنْدَرأو :كِْرْشَنَتمالَ 

  .ذاك جيد.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .ڤَسوِدَڤ يعانق اجملذوم شايَتْنيايوجد مشهد عن املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل هناك مشهد جيد لالظهار؟:كِْرْشَنَتمالَ 

.  من مكان بعيدشايَتْنيا، كان قادماً لرؤية  ذاكڤَسوِدَڤاجملذوم فيما كان جيوب جنوب اهلند يف قرية .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 شايَتْنيالذلك، عاد . لذلك، كان متأسفاً وشرع بالبكاء.  قد رحلْپَرْبهوَمها شايَتْنيامث عندما جاء لرؤيته، كان 

  .هذه بعض املعجزات.  وعانقه وشفيْپَرْبهوَمها
 حىت ٣١ يوجد وصف لكن يوجد وصف بسيط من سن ٣١ حىت سن يَتْنياشيف مقدمة تعاليم املوىل : كِْرْشَنَتمالَ 

   ...رمبا ميكنك ان ختربين كثرياً عما حدث. شايَتْنياخلوة املوىل 
ا

ذاك يعين حىت .  وجاب اهلند يف ست سنواتپورّي َهىّناَتَجَچمث جعل مقره يف . ٢٤ ترك منزله يف سن :ْپَرْبهوپاَد
.  ويستحمَهىّناَتَجَچكان يسّبح يف املساء يف هيكل .  سنة١٨  طوالپورّي َهىّناَتَجَچوبعدها بقي يف . ٣٠سن 
 ٤كانوا يقيمون .  أشهر٤اثناء عيد املركبات هذا ويقيموا  يزورون املكان چالكان مجيع التيم وخاصة من البنو

  .هذا ما جرى سنة بعد سنة. بعد حضور عيد املركبات مث يعودونأشهر 
ترى، انا احتاج إىل بعض القصص   ...هناك أي قصص جيدة ميكنك أن ختربين اياها حىت استطيعهل : كِْرْشَنَتمالَ 

  ... بعض االحداث، البارزة، تعلم، أن  ...الظهار املسرحية كيف  ...من ذاك اجلزء من حياته
وكانت املركبات تتوقف . يدكان يسّبح مع جمموعة من التيم اثناء الع. مجيلة اْتراَرْتهاۤي.  ليس هناك كثري:ْپَرْبهوپاَد
 شايَتْنيامث كان . وال يقوى احد حىت الفيل على حتريكها. َهىّناَتَجَچتلك هي طريقة . ما زالت تتوقف. أحياناً
  . لذلك، كان يدفعها برأسه وكانت تتحرك". حسناً، تعالوا" بقول، ْپَرْبهوَمها

  ماذا كانت تقول الناس عندما شاهدت ذاك؟: كِْرْشَنَتمالَ 
، و َرْتَهۤياْتَرعيد   ...لذلك، يوجد.  حيظى باالعجاب، كانْپَرْبهوَمها شايَتْنياكان   ...كان هناك.. . مث:ْپَرْبهوپاَد
من اهليكل إىل مكان آخر  َهىّناَتَجَچ، النظام هو يذهب اْتراَرْتهاۤيقبل عيد . ماْرَجَن-چوْنذيشا. ماْرَجَن-چوْنذيشا
مثل .  أيام هناك٨لذلك، يبقى . َبدي َمهيشّي، َهىّناَت َجَچيكل كبري يدعى بيت عميوجد هناك ه.  ميل٢يبعد حنو 

 شايَتْنيالذلك، اعتاد . َبديلذلك، كان ذاك اهليكل هو . نقيم برنامج يف سان فرنسيسكو لإلقامة عند شاطئ البحر
لغبار الذي ميكنك رفعه، مث وسوف يفحص تراكم ا  ...لذلك، مجيع التيم.  فعل ذلك باشرافه الشخصيْپَرْبهوَمها

لذلك، سوف يكنس جممل اهليكل جيداً ويغسل ) يضحك. (وإال يتعني الفهم أنك مل تعمل جيداً. سوف جتازى
يف حال وجد . وسوف يتأكد على هذا الوجه من وجود أي رمال. السقف واجلدران وكل شيء على خري وجه

.  ويوزعه شخصياًْپَرساَد مث بعد الغسيل، يدعو إىل احضار .ذاك يعين انه كان يشغل كل فرد. "مل يغسل"الرمال، 
هذا ". كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى"كل ما كان يفعله اثناء الغسيل، هو تسبيح . ماْرَجَن-چوْنذيشاهذا ما يدعى 
  .جممل األمر

  اعتاد تناول كميات كبرية من الطعام؟: كِْرْشَنَتمالَ 



، شخص چالال سيما اثناء حضور التيم من البن. لكن اعتاد الناس تقدمي بعض األطعمة. ليس دوماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ذاك، ما . وسوف حيضرون اطعمة شهية طوال السنة. ْپَرْبهوَمها شايَتْنياكل ما يفضله   ...حيمل شيئاً، شخص حيمل

  إىلوكل فرد، يقدم، يْنَدُجولذلك، كان مساعده الشخصي . يام طويلةألميكنك حفظه . يدعى طعام حمفوظ
. وكل فرد متلهف ما ان جرى تناول طعامه.  حيفظيْنَدُجووكان ". ْپَرْبهوارجو تقدمي هذا الطعام إىل "، ڤيْنَدُجو

لكنه خيزنه يف ."نعم، نعم، نعم، نعم"ماذا ميكنه القول؟ ".  طعامي؟ْپَرْبهوَمهاهل تناول "، يْنَدُجولذلك، كان يسأل 
استطاع الكالم .  باهللا أيضاًْپَرْبهوَمها شايَتْنيا  اخايْنَدُجوان ك...  ْپَرْبهوَمها شايَتْنيام، قال لذلك، ذات يو. املخزن

ما ".  خلدمتك، والنتيجة اآلن انه يتعني علي الكذب فقطَمهاَرَج چوروارسلين "لذلك، . مل يكن مريداً. معه حبرية
ين اشياء كثرية من الطعام واآلن، تيمك يعط" آلن، ما األمر؟ا" ملا ال؟ ما ميكن فعله؟. نعم" هذا؟ انت تكذب علي؟

، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، قال ". لذلك، هذا شاغلي، الكذب" لقد تناول،. نعم، نعم"ويسألون واقول . ويتراكم
على هذا النحو، اكل . "اجلب التايل. لذلك، جلب جراباً وأكل كل شيء". سوف آكله. اجلب شيئاً. حسناً"
اذا اردت . اآلن، اصبحت االكياس فارغة". "اجلب املزيد"مث سأله، . يع ما يف املخزن، طعام يكفي مئة رجلمج

لذلك، يف خالل نصف ساعة، ساعة واحدة، أكل طعام يكفي ". توقف. حسناً". ميكنك االكل) يضحك(األكل، 
  . افرغت اخلزان النقاذك من الكذب. هذه معجزة اخرى. فهمت. ملئة شخص

ڤ
ڤ

ڤ
ڤ

  ... ن الناس سوفهذه هي االشياء اليت احب فعلها، أل. عرض هذه االشياء سوف يكون جيداً: كِْرْشَنمالَ َت
اخوه االصغر يعمل يف اخلدمة كان لذلك، . ، كان تيم كبريراماَنْنَد رايا ... پورّي حادثة اخرى يف :ْپَرْبهوپاَد

. لذلك، سرق بعض املال من اخلزانة لتشبعته احلسية.  وثرييكَْرملكنه كان . روْدَرَپْپَرتا َمهاَرَجاحلكومية، خدمة 
 لذلك، كان يود أن يوقعه يف بعض .مل حيبه ابن امللك. وكان هناك تنافس بينه وبني ابن امللك  ...لذلك، كان

لعيب لذلك، وجد بعض ا. استطيع العثور عليه. امسه هناك. راماَنْنَد راياهو اخ   ...هذا الرجل كان يدعى. املتاعب
دفع مبلغاً كبرياً من املال لشراء حصان . اساء استعمال املال. هذا الشخص يفعل هذا وذاك"فيه واخرب والده 

امحله على اعادة . كيف ذاك؟ ال ميكنه فعل ذلك"قال امللك، . واشترى احلصان بسعر أقل لكنه تقاضى مبلغاً أكرب
. "ال تقبل اململكة دفع سعر مرتفع هلذا احلصان.  الصحيحذاك ليس السعر. جيب عليك الدفع"لذلك، قال، . "املال

ملاذا تقاضيت هذا املبلغ "قال، . مث حصل بعض النقاش". حسناً، سوف ابيع بعض جيادي وادفع الثمن"لذلك، قال، 
ذاك ". حصاين ال يتلفت على هذا النحو. قال، نعم، هو حصان جيد". ك احلصان؟ هذا ليس حصاناً جيداًالذ

ألنك تعلم، كل فرد، أن احلصان . لذلك، انتقده مما زاد من غضبه. بن امللك كان يتلفت على هذا النحوالرجل، ا
هل . أو ينظر هكذا، فذاك ليس حصاناً من الدرجة االوىل.  اسفل على هذا النحو هو حصان سيءالذي ينظر إىل

واذا ذهب احلصان . رجة االوىلحصان، مثل هذا، كَْت، كَْت، كَْت، كَْت، ذاك حصان من الد) ضحك(تعلم؟ 
. لذلك، انتقده وشعر بالغضب واشتكى إىل والده أنه لن يدفع بل انتقدين. على هذا النحو، ذاك ليس حصان جيد

عين ت أوتّْناِچى َشْن.  يف تلك االيامِچى أوتَّْهناَشْنكان العقاب  لذلك،". حسناً، اضغط عليه وسوف يدفع"وقال، 
ه على هذا تبلذلك، الترتيب كان معاق. ِچى أوتَّْهناَشْنذاك يدعى .  الرجل على السيوفويلقى. منصة حتتها سيوف

 ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، عرضوا االمر على ". هذا الرجل سوف يقتل"لذلك، عند اعدادها، خاف اجلميع . النحو
امللك املعجب بك كثرياً فقد اذا تلطفت بارسال مالحظة إىل . هو اآلن يف اخلطر. خدمك قدر كبري. هو تيمك"

ال اود . اخذ املال من الدولة. مال الدولة وال بد من عقابهصرف لقد اساء "، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيارفض . "ينقذ حياته
ملاذا هذا " الدهشة، تهباواصبطريقة ما لذلك، وصل اخلرب إىل امللك . مث مل يستطع احد أن يطلب منه شيئاً. "التدخل



". ما هو األمر. اوقف ذلك واستدعيه"مث ارسل رسوله اخلاص، ". اوقفوه. له؟ مل أصدر امراً هبذا اخلصوصالتدبري لقت
ملاذا اخذت املال على هذا الوجه؟ هل تعتقد أن "لذلك، ". اراد املال وقال بالترتيبات. ولدك، مل يدفع املال"مث قال، 

لذلك، انقذت . "ال تفعل هذا ثانية. سأضاعف راتبكو. حسناً، اعذرك. ال تفعل هذا. راتبك ال يكفيك؟ حسناً
  إذن؟.  مل يرغبْپَرْبهوَمها شايَتْنيارغم ان حدثت هذه االمور . وكان على وشك القتل. حياته، وازداد راتبه

  .ماْدهاي و َجچاياذا كان ميكنك اخباري عن خري وسيلة لعمل مشهد : كِْرْشَنَتمالَ 
 باخلروج ْپَرْبهوَمها شايَتْنياامرمها . طْهاكوَر داَسَهري و ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيد االول هو  جيب أن يكون املشه:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، عليك أن . لذلك، عندما خرجا يف احد االيام شاهدا مجهرة من الناس. يومياً والطرق على االبواب والدعوة
الهنما كان من الرعاع،   ... من احد و يسرقانماْدهاي و َجچاي وهذان االخوانجتعل مشهد مجهرة من الناس 

نهما كهذان التؤامان من اوالد عائلة حمترمة ل" وقال الناس ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيلذلك، سأل . نعم. كان يصدر ضجيج كبري
وف ساهنما من الساقطني؟ لذلك، من االفضل حتويلهما أوال مث "، ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيلذلك، أدرك ". اصبحا من الرعاع

من انتما؟ حاملا "مث قال، . لذلك، ذهب إىل هنا النقاذمها. " بتخليص أمثاهلما من الرذالءشايَتْنيااسم املوىل يتمجد 
حنن نقوم . داَسَهري وهو َاَنْندنيْتۤيحنن " من انتما؟" وقال هذان التؤامان، كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرىاءا، تسبيح ج

لذلك، كان ). يضحك!". (اخرجا. كِْرْشَن َهِرى، تباً لـكِْرْشَن َهِرى! اخرجا "لذلك،". انضما إلينا. بالدعوة
 الركض طْهاكوَر داَسَهريمل يستطع . لذلك، فر.  فتياًَاَنْندنيْتۤيكان لكن .  كبري السن وكان خائفاًطْهاكوَر داَسَهري

ن ا، تفرقت اجلموع بعد ابتعادمها وكان االخولذلك". ، اعتقد أن حيايت اليوم يف خطرَاَنْندنيْتۤيعزيزي "قال، . بسرعة
أوه، ستصبح " "أمل تسمع؟. ، اعتقد اهنما كانا يغنيان جيداًَجچاي"لذلك، كان اخ يقول إىل اآلخر، . يتحدثان

لذلك، كان ذلك بداية . "كنت احتدث فقط. ۤيْرَتَنكَسْنلن اصبح رجل !". كال، كال، كال". "؟ۤيْرَتَنكَسْنرجل 
  . استحساهنما

 وليس ماْدهايلذلك، ". كِْرْشَن َهِرىاخويت االعزاء، سّبحا " يف اليوم التايل إىل املكان عينه وطلب، َاَنْندنيْتۤيمث جاء 
لذلك، .  آناء فخاريمنلكنهما يشربان . لذلك، تشرب من القنينة هنا. كانا يشربان.  كان غاضباًَجچاي .َجچاي

، ماذا تفعل؟ ماْدهايلذلك، قال االخ اآلخر . ه ونزفت الدماء منهرماه به وأصاب رأس. كان يوجد آناء فخاري
  واستحضرجاء.  بالغضب الشديدْپَرْبهوَمها شايَتْنياشعر . ْپَرْبهوَمها شايَتْنيابلغ هذا النبأ ". ماذا تفعل؟ هو بريء

اخي احليبب، ملاذا تغضب؟ اهنما عينة "، ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيمث تضرع . ثار غضبه". سوف اقتل هذين الرذيلني فوراً. َشكَْر
لذلك، دعوتنا . ماْدهاي و َجچايجممل البشرية مليئة بأمثال ". الذلك، اذا غضبت، فمن سيخلصهم. هذا العصر

نرجو . "َاَنْندنيْتۤيمث سقط التؤامان حتت قدمي . "ملاذا تتذكر؟ ملاذا تنسى هذا؟ ال تغضب. موجهة إىل أسقط اجلميع
. هذا هو تأثري رؤية تيم صفي. " .. برباءة، وحننكِْرْشَن َهِرىتسبحون . انتم رجال طيبون. د أخطأنالق. أن تغفر لنا
. نعم، سوف اقبلكما"، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيالذلك، قال . لذلك، سلموا. هذه هي الصحبة، نفوذ الصحبة. يلني القلب

 ذاك يعين قد يكون الفرد قد ارتكب ."ذا احلماقةلى وقف هال احفل مبا قدمتما من سيئات، لكن جيب أن توافقا ع
مث . لكن جيب على االنسان التوقف بعد العماد. ذاك ال جيرد من االهلية. ذاك ال يهم.  قبل العمادسيئات كثرية

 چايجالذلك، كان هناك اثنني . ماْدهاي و َججايهذه هي العربة من .  هذهكِْرْشَن َهِرىتتبدل حياته فوراً حبركة 
ال سؤال عن حياهتم السابقة اليت كانت . لكن ميكن ختليصهم. ماْدهاي و َجچاي لكن ستالقوا مئات ْدهايماو 

كل . لذلك، حافظت على هذه النواهي، هذه النواهي األربعة. "ةماقال مزيد من هذه احل"عليهم املوافقة على . اثيمة
 .ياة جديدةمن يتبىن هذه احلياة ويتعمد وينتهي هبذه النواهي سوف يبدأ حب



ال ميكن .  ال ميكننا رمي آنية على رأس احد يف كل ليلة نقوم هبا باملسرحية ...كيف نستطيع اظهار: كِْرْشَنَتمالَ 
  . اصابة رأس احد بشيء يف كل مرة نقوم هبا هبذا

 َاَنْندنيْتۤي يلطخ وميكن أن. هذا جممل األمر. مثل هذا  ...تظاهر بذلك.  هل فعلت؟ كال؟ كال؟ كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا مسرحية. ميكن فعل ذلك على هذا الوجه. رأسه وجيد بعض الدماء

  .ماذا ميكن أن يفعل التؤامان رمبا أصابا احد الزائرين املتفرجني: كِْرْشَنَتمالَ 
على هذا ). ضحك( ميكنها ابقاء بعض االسفنج باللون االمحر ويطعن أحداً كما يف املسرحيات مث يضغط :ْپَرْبهوپاَد

عليك . نعم. أودَّْهَر ماْدهاي و َجچايهذا مشهد هام، . ذاك جممل األمر. اهنا مسرحية. الوجه ميكنك فعل ذلك
  .تنفيذها جيداً

  .سوف نذهب اآلن. حسناً: كِْرْشَنَتمالَ 
  ؟آَريت؟ آَريتهل اهنيت .  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ُجوڤيْنَد داسّي
  ).هناية. (دعهم يسمعوا  ...هذا.  ذاكۤيْرَتَنك-كِْرْشَن و :ْپَرْبهوپاَد

  شهر أيلول

  ١٩٦٩ أيلول ٩محادثة في الغرفة في هامبورغ 

  ، هل تفهمني االنكليزية؟ْپَرْبهو  ...:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:امرأة

   انت تقيمي مع ولدك؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(  ...أنا.  كال:امرأة

. ؟ ال بد انك صاحلة ألن ولدك صاحلكِْرْشَنهنا وتنضمي مع ولدك للدعوة إىل ذكر  لذلك، ملاذا ال تبقي :ْپَرْبهوپاَد
كتبت . تلك هي الطبيعة. ألن الولد يرث صفات والدته. ال ميكن أن يكون الولد صاحلاً دون أن تكون امه صاحلة

. انت والدته سعيدة على االخصك. ، والده ووالدتهڤِْرْنداڤََنت لزياريت يف نيو اء رسالة هتنئة يل وجَهياْچرۤيَڤأم 
. لذلك، سوف يكون اوالدهم صاحلني وتنقطع مشاكل العامل.  هذه سوف تعد آباء صاحلنيكِْرْشَنحركة ذكر 

. كِْرْشَنحىت اذا اصبح عشرة باملئة من البشر من تيم سوف تنقطع املشاكل . كِْرْشَنسوف يصبح كل فرد من تيم 
لذلك، ال توجد مشاكل اذا كان . َسْنكََر-ڤَْرنَ. ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء يف . املشاكل من خلق االطفال االشرار

 هو اجناب ِڤديةالـاملبدأ االساسي للحضارة . سيصبح كل شيء سعيداً حىت يف هذا العامل املادي. حلنياالطفال صا
 الفصل االول من يف. رد اجناب أطفال صاحلنيجملمجيع االحكام والنواهي، كل شيء موجود . اطفال صاحلني
االنسان ليس . مثة مراسم تصفية كثرية الجناب طفل صاحل. أْرجونَ وصفت هذه االمور على لسان ْبهَچڤَْد چۤيتا

الطفل الصاحل . ِڤديةالـتلك هي احلضارة . جيب اجناب اطفال صاحلني. مقصوداً الجناب ذرية مثل القطط والكالب
جيب على . حنن نسع لتحويل اطفال العامل الغريب هؤالء إىل اطفال صاحلني. منع. ذاك جممل االمر. كِْرْشَنيعين تيم 

نزوجهم . حنن نرعى االطفال وال سيما الصبيان والصبايا القادمني ونرعاهم جيداً. اجلميع التعاون معنا، هذه احلركة



اجلميع التقدم والتعاون مع لذلك، جيب على . احياناً جلعل حياهتم هادئة وفطنة ومتقدمة روحياً واجياد حل للحياة
  كم عدد اطفالك؟ اثنان؟. هذه احلركة

  .صبيان وواحد آخر: امرأة
   آخر، هل هو األكرب؟:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: امرأة

   اين هو ذاك الصيب؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اآلخر يف كندا:امرأة

  . كندا؟ يف فانكوفر؟ كال:ْپَرْبهوپاَد
  .يرييف كالغ: أحد التيم
  .؟ انت متحيزَهياْچرۤيَڤ. اجياد حل  ...)يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. ( نعم:َهياْچرۤيَڤ
هل لديك اقتراح، أي . ال يوجد بديل. كال" ؟كِْرْشَنملاذا جيب علينا تبين ذكر ". هنا حل آخر" تقترح :ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَنال سيما ذكر   ...)اعانقط(اذن، ملاذا ال تأخذها وتتبىن الدعوة؟ ما هي الصعوبة؟ ال حتبها؟ . بديل؟ كال
پي لَْبْهياِتى َتْتَر الولْياْم ِاكَلَْم ‘ياتاْم يادي كوُتو ْبهاڤيتا َمتيه كرۤي-َرَس-ْبَهكْيت-كِْرْشَن. ْسواميوُچ َپرۤوذاك أمر . نعم
 من أي كِْرْشَنر اذا كان بإمكانك شراء ذك"يأمر . نص جيد جداً. كُوطي سوكِْرتايْر لَْبْهياِتى-َجْنَمياْم َنـ لْمۤو

ويقول " عندئذ، ما هو الثمن؟ ما ينبغي يل أن ادفعه مثناً؟"مث السؤال التايل ". سوق، أي حمل، ارجو أن تشتريه فوراً
. ذاك هو الثمن". كِْرْشَننعم، جيب أن اصبح تيم " ...َتْتَر الولْياْم". الثمن هو جمرد التحرق"، ْسواميوُچ َپرۤو

وه، شيء أ. "لذلك، يتطلب بعض الفطنة. ذاك هو الثمن. بعد والدات غزيرةهذا الشوق وى ، ال يتحقق سالولْيياْم
 ... انت املاين أو استرايل أو. تلك هي الفطنة" مثني للغاية؟ ال استطيع شراءه سو بالشوق؟ ملاذا ال اتشوق إليه فوراً؟

  ).هناية(

  ١٩٦٩ أيلول ١١ محادثة في الغرفة مع جون لينون وجورج هاريسون في تيتنهورست

   هل حتب التسجيل أم ال؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال أمانع:جورج هاريسون

  . اعطيه هذا االكليل:ْپَرْبهوپاَد
  .هريبولْ: َراْمسوَدشۤي

  .كِْرْشَن َهِرى. شكراً لك: جورج هاريسون
  .كِْرْشَن هذه بركة :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن َهِرى :جورج هاريسون
  :ْپَرْبهوپاَد

  ـَرتي شْرِٰشْطَْهـْسشَاْد آيـاْد يـ
  تَـتْ تَـْد ِاِڤـتَُرو َجـنَـه

  ـمْٰ كوروِتىَسـ يـاتْ ْپـَرمانَٰ
  ـْز تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىلُوكَ



املراد أن أي ". كافة الناسمثال يضعه بأعماله، يتبعه أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"
أي عمل . ، يفعلآَشَريت.  تعين قادةْشِرْشطَْهْس. ياْد ياْد آَشَريت ْشِرْشطَْهْس. شيء، اقصد، يقبله القادة، يتبع الناس

. يقبله الناس". هذا حسن. هذا جيد"اذا قال القائد، . ْپَرماَنْم كوروِتىَسـ ياْت . م به رجل عظيم يتبعه الناسيقو
 سوف يتغري وجه العامل اذا لذلك،. حيبونكم. ألوف من الشباب يتبعونكم. كِْرْشَنلذلك، انتم قادة برمحة اهللا، 
 ٥من وجهة النظر التارخيية، .  هذه ليست بدعة جديدةَنكِْرْشلذلك، حركة ذكر . اعطيتهم شيئاً جيداً بالفعل

بالطبع، يفترض  ... ْبهَچڤَْد چۤيتاو .  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتا تعين كِْرْشَنألن حركة ذكر . آالف سنة على األقل
ب بل ليس للبشر فحس. اهنا ألهل األرض. اهنا ليست هندية أو هندوسية. اهنا كتاب ديين هندي على خالف الواقع

األحياء يف صور   ...يف مجيع األجناس، مجيع أشكال الصور): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء يف هسائر األحياء ألن
األمر عينه، انت . لدينا اشكال خملتفة. مثل حنن جنلس هنا، عدد كبري من السيدات والسادة والشباب. خمتلفة

، كِْرْشَنلذلك، يقول . ، جممل العامل غين بالتباينلذلك...  لفةاالوروبيون، بشرتكم خمتلفة أو اهلنود لدينا بشرة خمت
 مجيع األحياء كِْرْشَنلذلك، يدعي .  تعين والدپيتاكلمة . پيتاْپَرَده -َجأَهْم بۤي". انا والدهم. مجيع صور احلياة ال يهم"

.  هو شخصية اهللا العظيمكِْرْشَنلكن .  هذاكِْرْشَنأو ".  هندوسيكِْرْشَن". " هنديكِْرْشَن"لكن قد نقول . أوالده
. چ.ب (اجّي ماْم َنَمْسكوروۤي-ْبَهكُْتو َمْد-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن.  هذهكِْرْشَن حركة ذكر كِْرْشَنلذلك، استهل 

اشغل .  تعين عقلَمَن. َمنا ْبَهَڤ-َمْن.  يف النص االخري من الفصل التاسع، اذكرين دوماًكِْرْشَنيقول ). ٦٥\١٨
 اذا اردت العبادة، ".اجيۤي-َمْد. "تتيم يب. ْبَهكَْت-َمْداصبح . "َمنا ْبَهَڤ-َمْن. ، على الدوامكِْرْشَنعقلك يب، 

. اذا اردت السجود، اسجد يل). ٦٥\١٨. چ.ب(. اجي ماْم َنَمْسكوروۤي-ْبَهكُْتو َمْد- َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن". اعبدين
ال خسارة، . كِْرْشَنداوم على ذكر . اهنا طريقة بسيطة جداًلذلك، . "واذا احببت ذلك، فسوف تأيت إيل دون شك

. ال ترتكب جنايات على الدرك املادي وال تشهد خسارة. كِْرْشَن َهِرىلنفترض انين سّبحت . لكن الكسب عظيم
ه، ال  أو ممثليكِْرْشَن، َمْنْتَرالـلذلك، هذه . كل شيء يكلف شيئاً) يضحك. (لذلك، ملا ال جترهبا؟ ال توجد نفقة

لذلك، جئت إىل بلدكم، . انه أمر جيد جداً. الرقص يف وجد. ، كل فردكِْرْشَن َهِرىسّبح . يبيعوا وال يوزعوا
 هذه بكل كِْرْشَنجربوا فهم فلسفة ذكر .  لذلك، طليب هو انتم شباب يف غاية الفطنة.اهنا جيدة. جئت إىل مكانكم
ْتشايَتنَري َدي " يقول، َشريتاْمِرَت شايَتْنيا، مؤلف كَْج-َشريتاْمِرَت ْنياشايَت. جيب عدم قبوهلا عشوائياً. املنطق واحلحح

واذا حكمت عليها . ِبى َشَمْركاَرپايڤيشاَر كَِرِلى شيتِّى ". شايَتْنياضع حكمك يف رمحة املوىل . راَر كَْتها كََرَه ڤيشاَر
. االنسانعليها حكم ليهذه ليس مبثابة قوة بل  كِْرْشَنلذلك، حنن نقدم حركة ذكر . "نقدياً فسوف جتد اهنا جليلة

لذلك، حنن نضع هذه الفلسفة أمامكم . اهنا علم. ليست حركة دينية. اهنا ليست حركة طائفية. دعهم حيكموا
واذا وجدمت اهنا جليلة فلماذا ال تعرضوها . للحكم وحكمكم على اساس نقدي بكل فطنة وسوف جتدون اهنا جليلة

جيب أن . انت متشوقون إىل هذا أيضاً. قرأت بيانكم. كم يف شوق لتحقيق السالم يف االرضإىل العامل؟ كما ان
ْبهَچڤَْد حسب . لكن جيب أن تعلموا الطريقة. يكون كل شخص، كل عاقل متشوق إىل حتقيق السالم يف االرض

  ):  ٢٩\٥ (كِْرْشَنيقول  .. .، فكرة السالم هيچۤيتا
  ـسامْٰ تَـَپ-ْبُهوكْتاَرمْٰ ياْچـيا 

  ـڤَـَرْمَمِهشْ - لُوَك - َسـْرڤَ 
   ْبهۤوتانامْٰ- ْرڤَ ـسوْهرَِٰدمْٰ َس

  ـَهتيشْْچـۤياتْـڤا مامْٰ شـانْتيْم رِٰ



الكواكب واملالئكة، ميع جلالرب االعلى انين ، ورياضة وقربانالغرض االخري لكل انين  كون احلكماء يعلمون"
ال يستكني االنسان قبل ". ي املاداءالشق براثن من ، متحررينكينةالسون ققحيومريد خريها،  االحياءمجيع ونافع 

مجيع القرابني . َپساْمَت-ياْچۤياْبُهوكْتاَرْم ما هي؟ . اذا فهم هذه االمور على أمت وجه فسوف يستكني. معرفة ثالثة أمور
مثل ". أنا. ، أناكِْرْشَنوالرياضات والكفارات وكل ما يبذله االنسان ابتغاء الكمال، املتمتع بتلك النشاطات، يقول 

بلغتم . فنية واصبحتم مشهورين ألنكم قضيتم بعض الرياضاتاغانيكم ال.  نوع من الرياضات أيضاًاهنا. نشاطاتكم
لذلك، كل شيء يعرض . ذاك يتطلب الرياضات والكفارات أو مطلق اكتشاف علمي، يتطلب الرياضات. الكمال

ة أنا مثر"، كِْرْشَن لذلك، يقول .َتَپْسيا. اْچۤيياذاك ما يدعى . التفرغ واجلهد مث النجاح. يف العامل يتطلب الرياضات
-لُوَك-َپساْم َسْرَڤ َتياْچۤياْبُهوكْتاَرْم . ىبالرضسوف تشعر مث ".  جيب أن تأيت إيلَّتَپْسيامثرة . "يدعي.  املتمتعَتَپْسيا
كل . كال". واهلند ملكي، وأملانيا ملكي، الصني ملكي" انكلترا ملكي"يزعم االنسان ). ٢٩\٥. چ.ب (ڤََرْمَمِهْش

لقد قسمنا هذا الكوكب إىل عدد كبري من . ليس على هذا الكوكب فحسب. لُوَك-َسْرَڤ. كِْرْشَنشيء ملك اهللا، 
. كان يوجد ملك واحد جململ هذا الكوكب، امرباطور واحد يف اهلند. َمهاْبهاَرَتنستفيد من تاريخ . الدول
قد مملكته وواجد وخرج يتف. ، علم واحدكْشيْترۤيَپ َمهاَرَجكان يوجد ملك واحد، .  آالف سنة٥ حىت .پوْرَهستيَن

لذلك، كان جممل ". وه، انت تقتل بقرة يف مملكيت؟أ"واعتقله فوراً . شخصاً قرب السند، اسود البشرة يقتل بقرة
لذلك، مثل اهلند اليت انقسمت مؤخراً منذ . تدرجيياً، انقسمت إىل دول صغرية جداً. الكوكب حتت راية ملك واحد

وذات يوم سوف جتد . نت اهلند واحدة لكننا نرى اآلن اهنا باكستانكا.  سنة إىل باكستان وهندوستان٢٠حنو 
ليس . ، يف مجيع الكواكب، مجيع الكواكب، هي مكان اهللالُوَك-َسْرَڤلذلك، . لذلك، هذا ما جيري. ْستان اخرى
 املكان كيف ميكننا أن نزعم؟ لنفترض انت اعطيتين هذا. حنن فارغني اليد. حنن خنرج فارغني اليد هنا. مكان احد

سوف يقوم فوراً اخلالف ). ضحك(فهل هذا أمر جيد؟ " هذه غرفيت"ابقي اسبوعااً واذا زعمت، . لالقامة
  ...ميكنين االقامة براحة والتمتع وعند الضرورة. انا اقيم هنا. لكنك اعطيتين هذه الغرفة من لطفك. واملتاعب

هذه "فلماذا نزعج .  ملكوت اهللا عراة، ونتركه عراةاألمر عينه، جئنا إىل هنا يف. عندما ارحل، ال توجد متاعب
ملاذا نزعم ذلك؟ ليس هذا جنوناً؟ ما هو مصدر الزعم؟ لذلك، يقول ". ، ها عاملي، هذا كوكيبَبلي ملكييت، هذه 

وهو ). ٢٩\٥. چ.ب (تاناْمْبهۤو٠سوْهِرَدْم َسْرَڤو ". أنا الرب العظيم لكل مكان. ڤََرْمَمِهْش لُوَك-َسْرَڤ: كِْرْشَن
وبصفة ). ٦١\١٨. چ.ب (ْرجونَ تيْشطَْهيت‘ِدِشى - تاناْم ْهِرْدْبهۤو-ه َسْرَڤإْشڤََر.  لكل حييالصديق احلقيق

أو يقيم . اهنا تنقطع. حنن نعقد صداقات كثرية يف هذا العامل املادي. هو صديق جيد. صديق، هو جالس يف قلبك
. هو صديق جيد. ديق جيد انه يقيم داخلنا، مع وداخل قليبلكنه ص. الصديق يف مكان آخر، وأنا يف مكان بعيد

لذلك، اذا كانت هذه . َپَرماْتما. حىت أتفه خملوق، يقطن هناك. كال.  ليس صديقاً خمتاراً فقط.تاناْمْبهۤو-َسْرَڤ
سفار  واألْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، كل شيء يف . هذه معادلة السالم. األمور الثالثة واضحة فسوف يستكني االنسان

  . ِڤديةالـ
اضافة وطرح وضرب وتقسيم وهذا . يوجد حساب رياضي. مثل احلساب. كل ما يتعني على االنسان هو تعلمه

ليس الننا ندعو إىل ذكر .  كتاب جيد ومقبولْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، . جيب على االنسان تعلمها. وذك، تكسري
 مقبول يف الدوائر العلمية والدينية ليس يف اهلند فحسب هَچڤَْد چۤيتاْبكتاب . الك...  ْبهَچڤَْد چۤيتا ندعو إىل كِْرْشَن

 يف كل بلد، يف كل لغة، باالنكليزية والفرنسية ْبهَچڤَْد چۤيتاتوجد الوف من ترمجات . رمبا تعلم. بل خارجها أيضاً
اعرف برفسور .  جيداًۤيتاْبهَچڤَْد چبالطبع، علماء املسلمني يقرأون . .. وحىت املسلمني. واالملانية وكل اللغات



 وكتب َجْنماْشطَمّيمل يكشف انه كان تيماً لكنه كان يراعي صيام . كِْرْشَنكان من تيم الرب . مسلم يف اهلند
ليس طفولتنا، كنا يف سن الشباب   ...ويف طفولتنا. يقرأون. هناك عدد كبري. َجْنماْشطَمي يف كل كِْرْشَنمقالة عن 

ذهبنا المتالك البيت وكان عنده كتب . كان ينتقل من البيت. جر يف كلكتا عند صديقيكان انكليزي مستأ. حينها
كيف . هو انكليزي، مسيحي"لذلك، صديقي السيد موليك اصيب ببعض الدهشة . ْبهَچڤَْد چۤيتامن بينها كثرية و

رمبا احب ذاك ". لبيتصاحب ا"لذلك، تأثر أن ذاك الكتاب، وحسب ذاك السيد أنه ". ؟ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك، لديه 
لذلك، . قال ذلك". هذا حيايت. لذلك، قال فوراً، السيد موليك، ال استطيع اهداء هذا الكتاب إليك". الكتاب

لذلك، اعتقد ان من واجب االنسان أن يكون لديه سفر واحد .  مقبولة يف الدوائر العلمية والفالسفةْبهَچڤَْد چۤيتا
 َهِرى واحدة، َمْنْتَرو . ْبهَچڤَْد چۤيتاسفر واحد، . كِْرْشَنرب واحد، . ط واحد واحدة ونشاَمْنْتَروإله واحد و 

لذلك، . ذاك هو سالم االرض. سوف حيل السالم. ذاك جممل األمر. كِْرْشَنونشاط واحد هو خدمة . كِْرْشَن
 كما انكم على .واذا وجدمت أهنا جيدة، تبنوها. اطلب منكم فهم هذه الفلسفة على ما يف وسعكم على االقل

 . دون تصرف؟ الْبهَچڤَْد چۤيتالقد قرأمت كتبنا، . استعداد العطاء شيء إىل العامل
  .هناك ترمجات خمتلفة. ال اعلم أية طبعة كانت. ْبهَچڤَْد چۤيتاقرأت شذرات من : جون لينون
يف عدد . هناك تقويالت. صرف دون تْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، اعطيت هذه الطبعة، .  هناك ترمجات خمتلفة:ْپَرْبهوپاَد

 مهامتا للمثال،. ليس يف سائر ارجاء االرض بل يف بلدنا أيضاً. كبري من الترمجات اقحموا مفاهيمهم الشخصية
اآلن، يوجد . لكن املراد أن التفسري جائز عند الضرورة. كما كان لديه رأيه الشخصي. كان رجل عظيم. غاندي 

. ذاك تفسريي". لكن اذا قلت، كال، هذا شيء خمتلف. وننتااجلميع اهنا اقالم فيعلم . وننتاصندوق اقالم ماركة ف
اذا كان بإمكان كل . األمر عينه، التفسري مطلوب عندما ال يكون النص واضحاً). ضحك(هل ذاك امر جيد جداً؟ 

اهنا مثل .  واضحة چۤيتاْبهَچڤَْدلذلك، . م انه هذا صندوق فونتني فما الذي يدعو إىل التفسري؟ هذا أول أمرهفرد الف
  ):\١\١ (ْبهَچڤَْد چۤيتاللمثال، يف النص األول من . ضوء الشمس ال حيتاج إىل سائر املصابيح. ضوء الشمس

   شَطَْر اوڤاـتَراشْٰرِٰـْدْه
  ىكْشِٰٰـتِْر -كورو  ىِرـتْكْشِٰٰ - ْدَهْرَم
  ـتا يـويـوتَْسـڤَـهَمـِڤـَس

  يـڤَشا پانْٰـذَڤاشْ اماَمـكاه
  َسنَْجياكـيـْم َأكوْرڤَـتَ 

كوهنم ، ذوپاْن فعل أوالدي وأوالد ماذا، ْتَركورِوكِْش يف مكان احلج يف حتشاد اال بعد،َسْنَجيايا : طَْرْدْهِرَتراْش قال
، َسْنَجيا. َسْنَجيااسم مساعده كان . َسْنَجيا يسأل مساعده دوْريُّوْدَهَنوالد . اَشڤوأ ْدْهِرَتراْشطَْر". لقتالمتشوقني ل
 لذلك،. پاْنذواسم اخوه األصغر كان . "، اوالد اخي األصغرَڤپاْنذَو . دي تعين أوالماَمكَه. ماَمكَه" ...أوالدي

. يويوْتَسَڤ. ، اوالدي واوالد اخي االصغر، احتشدوا للقتالَڤپاْنذَ، َمَمَكلذلك، . َڤپاْنذَكان اوالده يدعون 
-ْدَهْرَم وهو حمج، ْتَركوروكِْش يف املكان املعروف. كِْشْتِرى كورو كِْشْتِر-ْدَهْرَمو .  تعين بروح القتاليويوْتَسَڤ

 ما زال موجوداً يف ْتَركوروكِْشاآلن . بعد االحتشاد هناك، ماذا فعلوا؟ ذاك كان سؤاله. كيْم أكوْرڤََت. كِْشْتِر
  .هل سافرت إىل اهلند؟ كال. اهلند

  سافرت إىل هناك؟: جون لينون
   زرت اهلند؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ْهريشيِكَشذهبنا إىل . ليس ذاك املكان. نعم: جون لينون



. ل ذاك املكان هناكاما ز.  قرب دهليْتَركوروكِْشوهناك .  هو حمج أيضاًْهريشيِكَش. ْهريشيِكَش أوه، :ْپَرْبهوپاَد
 اذا اردت ْتَركوروكِْشاذهب إىل . ْم ياَجيْتْدَهْرَمكِْشْتِرى -كورو، ِڤَدْزالـجاء يف . ِڤديالـوذاك حمج منذ العهد 

 و پاْنذَڤَْزـمث ال. ِڤديالـ منذ العهد كِْشْتِرى-ْدَهْرَمالصفة . اآلن االسم هناك. لذلك، هو حمج. ينيةاقامة مراسم د
 بالبدن ْتَركوروكِْشاذ، ما هو الداعي إىل تفسري . َمهاْبهاَرَتالتاريخ هناك، . اهنم اشخاص تارخييون. كاوَرڤاْزـال

ملاذا تفسر على هذا . لكننا نعترض. سري؟ لذلك، هذه االمور جارية باحلواس؟ اين حتصل على فرصة التفڤاْزپاْنذَوالـ
يريد اثباته من خالل . لدى احد رأيه الشخصي.  كتاب شعيبْبهَچڤَْد چۤيتاالوجه يف وجود الوقائع؟ ذاك يعين 

كل  شخص حيسب ،ميكنين تفسريها على طريقيت . ٦٦٤هناك تفسريات غزيرة، . هذا ما جيري. ْبهَچڤَْد چۤيتا
؟ مل ْبهَچڤَْد چۤيتامث من هو مرجع ". ال ميكنك التفسري. ملاذا؟ ما الذي يدعو إىل ذلك؟ حنن نقول، كال". اخلاصة
ما الذي . قال كل شيء بوضوح. كِْرْشَنهو الرب العظيم . لتفسريات اشخاص من الدرجة الثالثةمتكلمها يتركها 
طلبت شركة ماكميليان .  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتاعرضنا لذلك، .  إىل تفسري كلماته؟ ذاك هو اعتراضناحديدعو ا

.  صفحة٤٠٠ارادوا جعله . وإال كان الكتاب كبرياً. ارادوا التقليل. ألهنم جتار) يضحك(. طبع نسخة موجزة
جيب علينا توضيح كل .  يف الطبعة القادمة سننشرها باحلجم الكبرينالكن.  مل توضح جيداًلُوَكْشلذلك، نصف 

وكل . اهنا جيدة جداً. كل شيء موجود_ علم اجتماعي وسياسي.  فلسفة رفيعة جداًْبهَچڤَْد چۤيتاك، لذل. شيء
ذاك جممل .  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتا هذه تعين عرض كِْرْشَنلذلك، حركة ذكر . كِْرْشَنيوضحها . شيء واضح

  .حنن ال نبتدع شيئاً. األمر
  .تفضل: أحد التيم
  .َنكِْرْش َهِرى: أحد التيم

  .هذه جيل زوجة دون املقيم هنا معنا: جون لينون
. َسْرِڤى سوكْهيُنو ْبَهڤَْنتو. كِْرْشَنذاك هو ذكر . اسعدوا واجعلوا اآلخرين سعداء. تسرين رؤيتك.  أوه:ْپَرْبهوپاَد

 األمر ْپَرْبهوَمها ْنياشايَتيقول . َسْرِڤى سوكْهيُنو ْبَهڤَْنتو. تلك هي الربكة. ليسعد اجلميع. ِڤديةالـتلك هي الفكرة 
. ذاك ما تنبأ به. سيسعد االنسان.  هذه يف كل قرية، يف كل بلدة يف االرضكِْرْشَنعينه أيضاً، انشر حركة ذكر 

تلك . لغياب السعادة يف الوجود املادي. لذلك، كل مهمة، أي مثال رفيع، جيب نشره جملرد جعل االنسان سعيداً
يف  سوف جتد الرب يقول نا للسعادة ألنهذا املكان غري مقصود. لق سعادةى مطال ميكن العثور عل. هي احلقيقة
و . انه مكان الشقاء، هذا العامل املادي). ١٥\٨ .چ.ب (دوْهكْهالَياْم أشاْشڤََتْمأن هذا املكان  ْبهَچڤَْد چۤيتا
. ذاك ايضاً دون قيمة. "سوف اقبل كل شقاء موجود. حسناً"حىت اذا قبلت، . كل شيء زائل. وزائل. أشاْشڤََتْم

ماْم ، كِْرْشَنلذلك، يقول . عليك الرحيل. أشاْشڤََتْم. حىت اذا قبلت، لن تسمح لك الطبيعة بقبوله ولن ختلد هنا
 كل من يأيت إيل). ١٥\٨ .چ.ب (َچتاهاَپَرماْم َنه َسْمسيدّْهيْم َمهاْتماڤَْنيت ْپنوڤََتْم ناِپْتيا كاوْنتييا دوْهكْهالَياْم أيشاْشو

. لذلك، علينا الفهم. "ال يعود جمرباً على العودة إىل هذا الوضع الشقي الذي ليس شقياً فحسب بل زائل أيضاً
كان الرئيس كنيدي يف امريكا أكرب اجلميع حظاً، سعيد وفيت وانتخب رئيساً للجمهورية وزوجة . الطبيعة قاسية

ما هو وضعه اآلن؟ اين هو؟ . زائل.  يف اقل من حلظةانتهى - )يفرقع اصبعه (-مجيلة وأطفال وتكرمي يف كل االرض
 شقي؟ أو هل ولد يف م احلياة أزلية، اذا كان احلي أزيل فأين ذهب؟ ماذا يفعل اآلن؟ هل هو سعيد أتاذا كان

تلك هي بداية . بوصفه من االحياء، موجود يف مكان ماهو أزيل لكن احلقيقة . امريكا أم الصني؟ ال يعلم احد
. هو هناك. الروح ال هتلك بعد هالك البدن، )٢٠\٢. چ.ب (ِرىَنـ َهْنياِتى َهْنياماِنى َشرۤي. ڤَْد چۤيتاْبهَچفلسفة 

أ



لذلك، من . لكنك موجود. ذاك البدن ما عاد موجوداً. مثل يف طفولتك، كان لديك بدن صغري. ذاك ما نفهمه
لذلك، تلك النظرية . من الصعب فهم ذلكليس .  عند هالك هذا البدن موجوداًوجد يف بدن آخرتالطبيعي، سوف 

لذلك، هذه احلياة، احلياة احلاضرة، مقصودة . الروح أزلية والبدن زائل تلك حقيقة...  القائلة أن ذاك البدن أزيل
لذلك، يشكل بدنه . هو يدرس جيداً. مثل الصيب ... حنن نشكله. ِڤديالـذاك هو العلم . لتشكيل البدن الالحق

خيلق بدنه لذلك، . بالتربية والتعليم حنصل على وظيفة جيدة ومكان جيد ومنصب جيد.  متعلمالالحق، بدن فىت
". انت ختلق بدناً من اجل اجمليء إيل" يقول كِْرْشَنلذلك، . كَْرَمن خنلق بدننا الالحق حسب األمر عينه، حن. الالحق

مثل من يسعون إىل  - لب الذهاب إىل كوكب ما هي انك تطِڤديةالـجممل الفلسفة  . اْنيت ماْمي ۤيپ‘ياجيُنو -َمْد
. لكنهم يطلبون الذهاب هبذا البدن. ال ميكنك الذهاب هبذا البدن. لذلك، انت ختلق بدناً مثيال. السفر إىل القمر

لذلك، عليك خلق بدن خمتلف للذهاب إىل . ل شيء خمتلفكيف كل كوكب، اجلو، . هذا حمال. ذاك سوف يفشل
  ):٢٥\٩ (كِْرْشَن  يقول .كوكب القمر أحدها. يني وألوف الكواكبهناك مال. كوكب معني

   ڤْـَرتا ِدڤاْن- ۤيانْتي ِدڤَ 
  ا ڤْـَرتاه-پـيتْرِْٰن ۤيانْتي پـيتْرِٰ 

  ْجـۤياـِتتاني ۤيانْتي ْبهۤوْبهۤو
  پـي ماْم‘ ۤياجينُو -ۤيانتي َمـْد 

االشباح واالرواح الشريرة  عابدووسالف األ إىل ذهبونياألسالف وعابدو ، يولدون بني املالئكة املالئكة عابدو"
ِپْتيا كاوْنتيا ماْم أو. إيل يتيم سوف يأيت. اجيُنوۤي- َمْد) ضحكي". ( معياوف حييس ينيعبدمن  وها،يولدون بين

َسْمسيدّْهيْم ملاذا؟ .  زائلآشاْشڤََتْمو ". ال يرجع إىل هذا الوضع التعس ثانية). ١٥\٨. چ.ب (ڤََتْمدوْهكْهالَياْم أشاْش
لذلك، هذه ". ، من يأيت إيلپي ماْم‘و اجيُنۤي-َمْد، كِْرْشَنبلغ ارفع درجات الكمال، للذهاب إىل  أوه، .َچَتهْم َپَرَم

هل . اللۤي-َرَس يف كِْرْشَن والرقص هناك مع كِْرْشَنتدريب اإلنسان على الرجوع إىل . هي النعمة العظمى للبشرية
  ؟ مل تشاهد؟كِْرْشَن اللۤي-َرَسشاهدت رقصة 

  أي؟ هذه الصورة؟: جون لينون
  .صور مثيلة. راْدهاالرقص مع . راْدهامع ...  كتل. ُچوپۤيْزالـ مع اللۤي-َرَس رقصة :داَس چورو

   جدران غرفة اهليكل؟:جون لينون
  . نعم:داَس چورو

  . وارقص بسعادة دون ازعاجكِْرْشَنانضم إىل .  لذلك، ميكننا الذهاب إىل هناك:ْپَرْبهوپاَد
  .هريبولْ :َهياْچرۤيَڤ
، بصفة صديق، بصفة خادم، بصفة أب، بصفة ِرْشَنكْميكن أن يكون لدينا صالت كثرية مع ). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

اعمل على تنمية ذاك ). ١١\٤. چ.ب ( تاْمْس َتْتهايَڤ ْبَهجاِمى أَهْمَپْدياْنِتىْپَرىي ياْتها ماْم . عشيق، كل ما تشاء
 ال يوجد. وذاك ما جيعل حل مجيع املشاكل. هو على استعداد لقبولك يف تلك السعة. كِْرْشَنالذكر وكيف حتب 

، وهنا  هذه السنةشاْسْترّي-ْبَهكْيتاجرينا امتحان   ...هنا. وال شيء كامل بالعلم. شيء دائم هنا، ال شيء هبيج
كِْرْشن لذلك، حنن ندرب هؤالء الصبيان والفتيات على ذكر .  علي أن أقرأه. كتبت جيداً. هيَمڤَيتجواب فتاة، 

لذلك، اطلب الفهم واذا كان جيداً، . انه أمر جيد جداً. نتفاع به كل انسان قادر على اال.كِْرْشَن استناداً إىل علم
. مجيعكم شباب يف غاية الفطنة) يضحك(هل جتد اقتراحي غري منطقي؟ . انت تبحث عن شيء جيد جداً. تبناه

  .اطلبوا فهمه



  .كِْرْشَن َهِرى: داَس چورو
 موسيقية ِڤديةالـ َمْنْتراتالـكانت . َت أوتََّمْمچۤيْنا َسَنـ ڤيْدۤي.  ولديك موهبة جيدة جداً، املوسيقى:ْپَرْبهوپاَد
  . غنية باملوسيقىساَم ِڤَد. ساْم ِڤَد. بالكلية

  
  َمروتَه-روْدَر-َپروِننْْدَر- ْبَرْهماياْم 

  ْستونْڤَنْتي ديڤيايه ْستَڤايْر
  َپنيشَدايْركَْرُمو-َپَدُچوِڤدايه سانْ

  چاهاياْم ساَمچايانْتي 

 .چاهاساَم. يقاربون اهللا باالصوات املوسيقية.  اهنا اغاين مجيعها.ْنيتَچۤيا. ين اتباع ساَم ِڤَدتع چاهاساَم .چاهاساَم
 ميكن أن تغىن ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد ، ْبهَچڤَْد چۤيتاجممل .  تغىنِڤديةالـ َمْنْتراتالـلذلك، .  تعين غناءچايانيت .چاياْنيت
لديك ذاك، هذه . حىت دون فهم. مبجرد مساع الصوت، سوف ينتفع االنسان. ، التسبيحِڤديةالـ َمْنْتَرالـويف . جيداً
   ماذا؟)انقطاع. ( اليت تسبحها؟ غنهاَمْنْتَرالـ
  .ابدأ يف أي وقت: تيم

  ):يغين ببطء (:ْپَرْبهوپاَد
  ْم ڤيشْنوَچتيْم هي- نَـ ِتى ڤيدوه ْسڤاْرتَْهى

  مانونَه- أْرتَْهى-يى َبهيْرا دوراشَۤي
  َپنْتْياماناْسْدهايْر أوأنْْدها ياتْهانْ

  داْمني َبدّْهاها-ڤاْم أوروتَنْتْْر-شَپۤي‘ِتى 

  )٣١\٥\٧. ب.ش(
  ڤَتُو ڤاَپَرتَه ْسِنى كِْرشْنَمتيْس نَـ 
  ڤَْرتاناْم-ْچِرَهىَچْديتَ ميتُْهو ْبهي
  ڤيشَتاْم تَميْسَرْمُچوْبهيْر -أدانْتَ

  شَْرڤَناناْم-ڤيتَپونَشْ شَْرونَه پ

  )٣٠\٥\٧. ب.ش(
  ڤَتُو ڤاَپَرتَه ْسِنى كِْرشْنْس نَـ َمتي

  ڤَْرتاناْم-ْچِرَهىَچْديتَ ميتُْهو ْبهي
  ڤيشَتاْم تَميْسَرْمُچوْبهيْر -أدانْتَ

  شَْرڤَناناْم-ڤيتَپونَشْ شَْرونَه پ

  )٣٠\٥\٧. ب.ش(
  ْم ڤيشْنوَچتيْم هي- نَـ ِتى ڤيدوه ْسڤاْرتَْهى

  مانونَه- أْرتَْهى-يى َبهيْرا دوراشَۤي
  َپنْتْياماناْسهانْْدهايْر أوأنْْدها ياتْ

  داْمني َبدّْهاها-ڤاْم أوروتَنْتْْر-شَپۤي‘ِتى 

  )٣١\٥\٧. ب.ش(
  ْچْهريْمنايشاْم َمتيْس تاڤَْد أوروكَْرمانْ

  أْرتَْهه-َچُمو ياْدَپأنَْرتْهاْپِرشَِتى ْس
  َرُجو ْبهيِشكَْم-اَدپياساْم َمهۤي

  ڤَتْاۤيتَ نيشْكينْشَناناْم نَـ ڤِْرنۤي

  )٣٢\٥\٧. ب.ش(
  ْم ڤيشْنوَچتيْم هي- نَـ ِتى ڤيدوه ْسڤاْرتَْهى

  مانونَه- أْرتَْهى-يى َبهيْرا دوراشَۤي
  َپنْتْياماناْسأنْْدها ياتْهانْْدهايْر أو

  داْمني َبدّْهاها-ڤاْم أوروتَنْتْْر-شَپۤي‘ِتى 



  )٣١\٥\٧. ب.ش(
اْتَر َنـ ْچۤيَسـ . ِڤدية َمْنْتَر). انقطاع(د هنا جممل اجله) انقطاع(  ...َچتيْم هي فيشنوْم-َنـ ِتى ڤيدوه ْسڤاْرْتَهى

أي نوع من الفلسفة ) صمت طويل. (بترداد الصوت العلي، ميكن حتقيق كل شيء. َشْبَدْت-داْنَت سۤوْتَرِڤ. ڤِْرتِّ
  تتبع اذا مسحت يل بالسؤال؟

  اتبع؟: جون لينون
  .ال غري حنن نعيش.  ال نتبع شيئاً:يوكو أوُنو

  . للتأملَمْنْتَرلدي . أو أنا أقوم بالتأمل. قد قمنا بالتأمل ل:جورج هاريسون
  . أيضاًَمْنْتَر هذه :ْپَرْبهوپاَد

  .لكنها ليست اغنية: جون لينون
  .اهنا تالوة.  كال، كال:جورج هاريسون

  .َمْنْتَرلكل منا . َمهاريشيمسعناها من : جون لينون
  .ة اليت يعطيها ليست للعامَمْنْتَرالـ :ْپَرْبهوپاَد

  .كال، ليس بصوت مرتفع: جورج هاريسون
  ).يضحك. (اهنا سرية. كال: جون لينون
اعطاه .  هذهْپَرداياَسْم َڤڤايْشَن يف ْزآشاْريا  من كباررامانوجاشاْرياكان . رامانوجاشاْريا توجد قصة عن :ْپَرْبهوپاَد

. " ..اهنا. جيب أن ال يسمع احد.  بصمتَرَمْنْتالـولدي احلبيب، عليك بتسبيح هذه ": بالقولَمْنْتَرمربيه الروحي 
لذلك، خرج ". ، بالتأملَمْنْتَرالـبتسبيح هذه سوف تنجو قال، " ؟َمْنْتَرالـلذلك، عندما سأل، ما هي فعالية هذه 
مث عاد إىل مربيه ). ضحك. (سوف تنجو. َمْنْتَرالـعليكم تسبيح هذه "فوراً ودعا إىل اجتماع كبري عام وقال 

. نعم، لقد ارتكبت جناية"اجاب، ". اخربتك بوجوب التسبيح بصمت"ن مربيه الروحي غاضباً جداً الروحي وكا
.  سوف حترر، تعني علي اذاعتهاَمْنْتَرالـلكن ألنك اخربتين أن هذه . لذلك، لك أن تعاقبين بالعقاب املناسب

انا . دعين اذهب إىل اجلحيم. كلقد عصيت امر. ال امانع. دعين اذهب إىل اجلحيم. ليسمعها اجلميع ويتحرروا
". انت اعظم مين"عانقه مربيه الروحي، ". ، اذا حترر اجلميع، فلتوزع علناًَمْنْتَرالـلكن بتسبيح هذه . مستعد

.  تلك الفعالية فما الذي يدعو أن تبقى سرية؟ جيب توزيعها، االنسان يعاينَمْنْتَرفهمت؟ لذلك، اذا كان لدى 
حىت الطيور والسباع سوف تسمع .. .كل من سيسمع. َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىسبحوا  "ْپَرْبهوهاَم شايَتْنيالذلك، قال 

  .ذاك جممل األمر". وسوف تتحرر
 بتلك الفعالية فهل هناك من سبب لتسبيح سواها؟ للمثال، حتدثت عن االغاين كِْرْشَن َهِرىاذا كانت  :يوكو أوُنو
  ؟َمْنْتراتالـ لتسبيح سائر االغاين أو هل هناك من معىن. َمْنْتراتالـوخمتلف 
.  موصية هلذا العصر على وجه اخلصوصكِْرْشَن َهِرىلكن   ...، ايضاًَمْنْتراتالـهذه .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

.  دائم التسبيحموين ناَرَد. ، وجيلسون ويسّبحونَتْمبوَراخربتك أن املوسيقية، .  تسّبح كذلكِڤديةالـ َمْنْتراتالـو
 كِْرْشَن َهِرىو . اهنا منذ زمن سحيق.  ليست عرض جديدَمْنْتراتالـ، التسبيح على اآلالت املوسيقية، لذلك

 َسْنَتَرنَ-كَلي، پورانَ، ْبَرْهَمَنْنَد ِڤديةالـاهنا موصية يف عدد كبري من األسفار . موصية هلذا العصر على األخص
 كِْرْشَن َهِرى. َمْنْتَرالـ دعا إىل هذه شايَتْنيا، املوىل ِڤديةالـفار عدا عن نصوص األس.  وغريهاپورانَ ْچينا، ْدنيَشَپوأ

عندما يكتشف . مثل العلم  ...لذلك، أي شيء). انقطاع. (نعم. والناس تتبعه  ...كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى



 ذات فعالية فيجب انتقاع َرَمْنْتالـاألمر عينه، اذا كانت . ميكن لإلنسان االنتقاع به. شيئاً، يصبح ملكية عامة
  ما الذي يدعو إىل جعلها سرية؟. اجلميع هبا

ال .  اليت لدينا لكن جيب اخذها من شخص آخرَمْنْتَراتالـميكن جلميع الناس احلصول على  :جورج هاريسون
  .نستطيع أن نعطيها هلم، لكنها متوفرة لكل شخص

  ما الذي يدعو أن تكون يف حوزة شخص معني؟.  فقيمتها للجميع ذات قيمةَمْنْتَرالـاذا كانت .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 علنية، َمْنْتَر سرية أم َمْنْتَرسواء أكانت . ات مثل اسم اهللاَمْنْتَرالـمجيع   ...اتَمْنْتَرالـاذا كانت مجيع : جون لينون

  لذلك، ال يهم، أياً سّبحت؟. مجيعها اسم اهللا
لكن عليك احلصول على وصفة من . ة يبيعون مجيع االدوية لشفاء االمراضمثل حمل بيع االدوي.  كال:ْپَرْبهوپاَد

عليك أن . انا مريض"اذا ذهبت إىل حمل بيع االدوية وقلت، . لن يعطوك الدواء. الطبيب لنوع حمدد من االدوية
 كِْرْشَن َهِرى ،يوَچ كَلياألمر عينه، يف عصر ". اين الوصفة؟"سوف يطلب منك   ...ذاك ليس" تعطيين أي دواء

لذلك، . ، دعى إىل هذهْپَرْبهوَمها شايَتْنيا-كِْرْشَنحنن نعلم انه نزيل  ...  واملرجع العظيمشاْسْتَرْزالـ موصية يف َمْنْتَر
علينا السري على ). ٨٦ذ\١٧ َمْدْهيا. ش.ش (َپْنْتهاهاَچَته َسـ َمهاَجُنو يَن . مبدأنا انه جيب على كل انسان أن يتبع

اذا اقتصرت على اجلدال وسعيت . ْپَرتيْشطَه‘َتْركُو ، ِڤديةالـ َمْنْتَرالـتقول . ذاك هو شاغلنا. اجعخطى كبار املر
إىل مقاربة املطلق فسيكون دربك شديد الصعوبة، بناء على احلجج واملنطق ألن حججك ومنطقك حمدود ألن 

ناساو مونْري . واألسفار، توجد اسفار خمتلفة. ْبهينَّه ڤيْپَرتيْشطَْهه ْشروَتيُّو‘َتْركُو لذلك، ). انقطاع. (حواسنا قاصرة
الفالسفة، لكل فيلسوف وجهة نظر خمتلفة وما مل يهزم الفيلسوف سائر الفالسفة فال يعترب . ياْسيا َمَتْم َنـ ْبهينَّْم

. لذلك، انه بالغ اخلفاء. اْمچوهاۤيْسيا َتتّْڤَْم نيهيَتْم ْدَهْرَم. التخمني الفلسفي لن حيل مشاكلنا، لذلك. فيلسوفاً كبرياً
اتبع الشخصيات ). ١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ش.ش (َپْنْتهاهاَچَته َسـ َمهاَجُنو يَن مث كيف حنصل على هذا األمر السري؟ 

مثل .  هي السري على خطى الشخصيات العظيمةڤيةڤايْشَنلذلك، فلسفتنا الـ. العظيمة، كيف حققت النجاح
، أن ِڤَدْزالـذاك ما توصي به .  سلسلته املريدية، واللجوء إىل املرجع واالتباعآشاْرياْز أو ْبهوْپَرَمها شايَتْنيا أو كِْرْشَن

 يوصي كِْرْشَنلذلك، . هاَپْنْتهاهاَمهاَجُنو يَن َجَته َسـ . ذاك سوف يوصلك إىل املصري العظيم. تتبع املراجع الكبرية
.  هذا مفهوم بالسلسلة املريديةكِْرْشَنعلم ذكر . َتْم إَمْم راَجْرَشيُّو ڤيدوههْپْپراَپرا َپَرْمِاڤَْم ): ٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتايف 
 الذي أتكلمه كِْرْشَن، ال تعتقد أن علم ذكر أْرجونَعزيزي . ْپُروتَْڤانْ أَهْم أڤْياياْمْم يوَچْپَتْم إَمْم ڤيڤَْشڤَڤَِت ْپرا-َپراْمَپَر

. انه أزيل وتكلمته أوال إىل مالك الشمس. ْپُروتَْڤانْ أَهْم أڤْياياْمْم وَچيإَمْم ڤيڤَْشڤَڤَِت . كال. إليك هو شيء جديد
 نقل هذا العلم منوو . ْتْبَرڤۤي‘ى َمنوْر إكْْشڤاِك. َمنو تكلمه إىل ولده ڤيڤَْشڤانْو . ْپراهوهڤيڤَْشڤانْ َمَنِڤى . ڤيڤَْشڤَِتى

َسـ كاِلِنَهى . "على هذا النحو، ينزل بالسلسلة املريدية). "٢\٤. چ.ب(ْ ْپَتمْپرا-َپراَپَرْمإڤَْم ". إكْْشڤاكُوإىل ولده، 
لذلك، جيب احلصول على . "لذلك، اتكلمه إليك ثانية. لكنه اندرس اآلن مبجرى الوقت. َپَپَرْنَتچُّو َنْشطَه يُّو
اذا مل تنزل  ".ْپَهلَ َمَته نيْسَمْنْتراْس ِتىنا ىي ڤيهۤي-ْپَرداياَسْم، ِڤديالـحسب احلكم .  من السلسلة املريديةَمْنْتَرالـ
". لن تنتج الثمرة" تعين ْپَهلَڤيكلمة . ْپَهالها َمْنْتراْس تشى ڤي.ْپَهلَڤي. " من السلسلة املريدية، فلن تكون فعالةَمْنْتَرالـ

كن اختراع ال مي. مث سوف تفعل.  من السلسلة املريديةَمْنْتَرالـلذلك، جيب استالم . ْپَهالها َمَتهَمْنْتراْس ِتى ڤي
جيب استالمها على هذا . جيب أن تكون من احلق املطلق العظيم األصلي وتنزل من خالل السلسلة املريدية. َمْنْتَرالـ

 حسب  من خالل أربعة مذاهبَمْنْتَرالـلذلك، تنزل . ْپَهلَ َمَتهَمْنْتَراس ِتى نيْسنا ىي ْپهۤيڤي-ْپَرداياَسْم. الوجه مث ستفعل
. ليست واحدة بل خمتلفة. مّيلَـكْْش وثانية من األم َڤشيواحدة من املوىل .  اليت نتبعهاڤيةڤايْشَن الـْپَرداياَسْم



لذلك، تدعى . كوماَرْز ورابعة من الـمّيلَـكْْش وثالثة من األم َڤشي وواحدة من املوىل ْبَرْهما من املوىل ةواحد
 من احدى هذه السلسالت األربعة مث ستكون َمْنْتَرالـ ستالملذلك، جيب على االنسان ا. ْز األربعةْپَرداياَسْمالـ
واذا مل يستلمها الفرد من هذه . نا ىيْپهۤيڤي-ْپَرداياَسْم.  تلك فسوف تفعلَمْنْتَرالـواذا سّبحنا .  فاعلةَمْنْتَرالـ

  .لن تعطي مثرهتا. لن تثمر، ْپَهلَڤيالسلسالت عندها 
  ستلمتها؟ تالقوة فال يهم اين استلمتها، أو  بالغة َمْنْتَرالـاذا كانت : ُيوكُو أوُنو
. اجلميع يعلم بذلك. تلك هي احلقيقة. احلليب مغذي. املثل املضروب هو احلليب. تلك حقيقة. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ساملكن اذا ملس حّية ذلك احلليب فلن يعود مغذية بل 
  . حسناً، احلليب مادي:ُيوكُو أوُنو
   ...انت تطلبني الفهم من خالل حواسك املادية، وعلينا أن نعطي. ي كال، ماد:ْپَرْبهوپاَد

ال بد اهنا .  ليست ماديةَمْنْتَرالـاقصد، . واس ماديةان احلال اطلب، ليس عليك أن ختربين .  حسناً، كال:ُيوكُو أوُنو
ساد شيء غري اقصد السؤال اذا كان ميكن ألحد اف. ال اعتقد ذلك. لذلك، ال ميكن أن يفسدها احد. روحية
  مادي؟
  .َمْنْتَر من اجلهة السليمة فقد ال تكون َمْنْتَرالـ لكن األمر هو اذا مل تستلمي :ْپَرْبهوپاَد

 أو حنن أم سوانا الذي ع االحوال؟ اقصد، بالنسبة لطالبك لكن كيف تعلم؟ هل تقدر أن تتبني يف مجي:جون لينون
  ... يذهب إىل مريب روحي، كيف نتبني

  كيف لنا تبني الواحد عن اآلخر؟. املريب احلقيقي :جون لينون
  . تعين خط سلسلة مريدية معنيْپَرداياَسْم. ْپَرداياَسْم.  ليس مطلق مريب روحي:ْپَرْبهوپاَد

اذن، .  مبرجعية تعادل مرجعيتك وكان مصيباًِڤَدْزالـ من َمْنْتَرالـ األمر عينه عن َمهاريشي لكن، قال :جون لينون
  .ثل احلصول على مثار كثرية على طبق وال ميكنك اكل اثنتني فقطاهنا م  ...كيف

  . تنزل على ذاك الوجه فاهنا ذات فعالية، الفعالية موجودةَمْنْتَرالـاذا كانت .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . هي خريهاكِْرْشَن َهِرىلكن : جون لينون
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   افضلها فما هو سبب أن علينا حىت ذكر شيء آخر سواها؟كِْرْشَن َهِرى حسناً، اذا كانت :ُيوكُو أوُنو
  . كافية لتحقيق الكمالَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىحنن نقول أن .  ال حاجة إىل شيء آخر:ْپَرْبهوپاَد

هل األمر عائد إىل   ...أليس األمر مثل الزهور؟ اذا كان احد يفضل الورد وسواه حيب القرنفل: جورج هاريسون
جمرد هو  اخرى أنفع؟ هل َمْنْتَر أنفع لتقدمه الروحي وشخص آخر قد جيد كِْرْشَن َهِرى قد جيد التيم، ان شخص

  .اهنا زهور مجيعاً لكن قد يفضل البعض واحدة على االخرى. ذوق؟ مثل احلكم على زهرة
  .الوردة تعترب افضل من سواها دون عبري.  لكن مثة تباين:ْپَرْبهوپاَد

   ...الة ال ميكنين يف تلك احل:ُيوكُو أوُنو
  . اطليب فهم مثل هذه الزهرة:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ُيوكُو أوُنو
هناك زهور دون . جنذب إىل زهرة ما لكن مثة تباين بني الزهورانا ا. انت تنجذبني إىل زهرة ما.  اهنا جيدة:ْپَرْبهوپاَد

  .عبري وزهور بعبري



   ...هل الزهرة ذات العبري افضل: ُيوكُو أوُنو
ىي ياْتها : أيضاً) ١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء يف .  لذلك، االجنذاب ملطلق زهرة ليس هو حل اجلواب:ْبهوپاَدْپَر

كل من يطلبه من أي وجه، يعرض ذاته .  هو احلق املطلق العظيمكِْرْشَن. َپْدياْنِتى تاْمْس َتْتهايَڤ ْبَهجامى أَهْمْپَرماْم 
. انا لك. ا اردت زهرة صفراء بغض النظر عن العبري أو الطعم فتلك الزهرة موجودةاذ. املثل عينه. على ذاك الوجه
لكن عندما تقومي بدراسة مقارنة أيهما .  وردةكِْرْشَنلكن اذا طلب احد وردة فسوف يعطيه . ذاك جممل األمر

بالطبع، التباين  ... طلق حيققذاك يعين أن امل. َپْدياْنِتىْپَرىي ياْتها ماْم لذلك، ). يضحك. (افضل فأن الوردة افضل
 هم ْبَهَچڤانْ و َپَرماْتما و ْبَرْهَمْناآلن، . ْبَهَچڤانْ و َپَرماْتما و ْبَرْهَمْن: قائم لكن القسم األصلي للمطلق هو ثالثة

 ۤيْزچويُّالـجيمع .  الالشخصيْبَرْهَمْن ،ْبَرْهَمْنأو يطلب ) اينْچۤي(الفيلسوف التجرييب يبلغ . املطلق الواحد عينه
 والذات العليا و كِْرْشَناآلن، . كِْرْشَنالتيم على شخصية اهللا العظيم جيمع و). َپَرماْتما(على الذات العليا عقوهلم 
يضرب املثل، مثل ضوء . لكن يوجد تباين يف النور أيضاً. اهنم نور وليس ظلمة.  الالشخصي هم الواحد عينهْبَرْهَمْن

يوجد . يوجد نور يف اشعة الشمس. سوف جتدين النور يف كل مكان. شمسالشمس، وكوكب الشمس ومالك ال
وماذا يقال عن مالك الشمس؟ ال بد انه نور وإال من أين يصدر هذا الضياء؟ لذلك،  ...يف كوكب الشمس النور 

  يف غرفتك،واهنالكن ال ميكنك القول أن أشعة الشمس دخلت من نافذتك . من جهة النور، موجود يف كل مكان
من جهة النور، يوجد سؤال . الشمس بعيدة جداً. ك سوف يكون خطأاذ. ال ميكن القول أن الشمس قد جاءت

 َپَرماْتما ودرجات التحقيق الروحي يف ْبَرْهَمْنلذلك، درجات التحقيق الروحي يف . درجة النور وشدة النور
  .ودرجات التحقيق الروحي يف شخصية هللا العظيم متفاوتة

لكنك قلت اذا ملست أفعى احلليب فسوف ينتج السم وللمثال، اخربنا جورج منذ اسبوع عن قصة : ُيوكُو أوُنو
والكنيسة الكاثوليكية وسائر الكنائس . اودي سنة كان له وجه ٢٠مثرية جداً عن رجل كان له وجه املسيح ويف 

حالة صفية دوماً اليت تتكلم عنها، اهنم مل  يف ْبراْهَمَنةالـ كيف تقرر حقاً أن .قالوا اشياء جيدة والشيء يتدهور اآلن
  يتحولوا إىل أفاعي؟ 

  . ذاك يتعني عليك أن تصبحي تلميذة جدية:ْپَرْبهوپاَد
اقصد حنن ولدنا جديني أم غري . حسناً، اقصد، ماذا تعين بالتلميذة اجلدية؟ رمبا كل فرد، مجيعنا جديني: ُيوكُو أوُنو

  .جديني
  . اذا كنت تلميذة جديةْبَهَچڤانْ و َپَرماْتما و ْبَرْهَمْنفني الفرق بني  ال بد انك تعر:ْپَرْبهوپاَد

  لكن هل يعتمد على العلم؟ اقصد احلكم االخري الذي تصدره؟: ُيوكُو أوُنو
التلميذ . دون علم كيف ميكننا احراز مطلق تقدم؟ التلميذ يعين اكتساب العلم.  كل شيء يستند إىل العلم:ْپَرْبهوپاَد
  .عين اكتساب العلماجلدي ي

  ... لكن ليس العاملني هم دوماً الذين: ُيوكُو أوُنو
لكن مع ذلك، من جهة العلم، بقدر االمكان، . ذاك ألن علمنا قاصر جداً. ال ميكنك العلم بالكلية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك . كن لنا العلم به بالكليةهذا احلق عظيم وال حيد إىل درجة ال مي. ُچوَشَرهآڤانْ ماَنَس . ينبغي لنا طلب الفهم
لذلك، مجيع صفات املطلق . لكن بقدر االمكان، ألننا شق من املطلق يف مجيع األحوال. حواسنا ال تسمح. حمال

العلم املادي ليس بعلم .  ذاك املقدار الذري كبري جداً باملقارنة مع العلم املادي،لذلك. موجودة فينا مبقادير ذرية
 َپَرماْتما و ْبَرْهَمْنلذلك، . كن عندما يكون الفرد حمرراً، العلم احملرر كبري جداً ازاء العلم املاديل. ه حمجبان. عملياً



 تعين َشْبْدياِتى  ...انه.  إيت َشْبْدياِتىْبَهَچڤانْْبَرْهِميت َپَرماْتِميت ): ١١\٢\١ (ْبهاَچڤََتهذه هي حاالت . ْبَهَچڤانْو 
 وعلم َپَرماْتما وعلم ْبَرْهَمْناآلن، ما هو التباين أو درجات العلم؟ علم . ْبَهَچڤانْ و ماَپَرماْت، ْبَهَچڤانْينطق مبثابة 
لذلك، العلم بضوء . العلم بضوء الشمس والعلم بكوكب الشمس والعلم مبالك الشمس. األمر عينه. ْبَهَچڤانْ

مثل اذا رأيت هضبة من . دهناك مثل آخر يف هذا الصد. الشمس ليس علماً مبالك الشمس وال بكوكب الشمس
واذا دخلت اهلضبة فسوف . مث اذا تابعت فسوف تري شيء اخضر. أوال ما تريه هو شيء مثل الضباب. مكان بعيد

. لكن من مكان بعيد، لن ترى سوى شيء يشبه الضباب. هناك حيوانات وبشر وشجر. تري منوعات كثرية
عند النظر إىل املطلق من .  فسوف يشبه غيمةْبَرْهَمْنق من منظور عند النظر إىل املطل...  لذلك، مع اهنا الشي عينه

وعند حتقيق املطلق بصفة الشخص العظيم فاألمر مثل دخولك اهلضبة .  فسوف يشبه شيء اخضرَپَرماْتمامنظور 
متبايناً  والتيم واحد، لكنه يبدو َپَرماْتماڤَدّي و ْبَرْهَمڤادّيهدف لذلك، اهلدف واحد، . ورؤية كل شيء بوضوح
  ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يف نلذلك، سوف جتدي. ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه األمور موضحة يف . من خالل خمتلف املناظري

  ـيا ْپـَرْبَهـڤُوْسَأَهـمْٰ َسـْرڤَـ
  َمـتَّـه َسـْرڤَـمْٰ ْپـَرڤَـْرتَـِتى

  إتي َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى مامْٰ
  ا َسَمـنْـڤيتاه-بوْدها ْبهاڤَ 

ين عبدي إيل وشغل خبدمة تتيمهين تحقق من هذا،امل العاقل.  يفيض مينالوجود كل.  واملاديالروحيالعاملني أصل  أنا"
 كِْرْشَن بعلم اًاذا كان الفرد ملم. كِْرْشَن ضمن العلم بـَپَرماْتما أو العلم بـْبَرْهَمْنلذلك، العلم بـ". قلبهكل من 

لذلك، اذا قمت بدراسة مقارنة، فهذا العلم . فأنه ملم بالتنظري الفلسفي التجرييب وراسخ شخصياً يف خدمة الرب
اذا فهمت اهللا فسوف . ڤَيتاَتْم ْبَهْچۤيياْسمْني َسْرڤَْم ِاڤَْم ڤي ذلك، ِڤَدْزالـكما تؤكد . وم يشمل سائر العلكِْرْشَنبـ

هبذا العلم، لن : ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء يف . ڤَيتاَتْم ْبَهْچۤيَسْرڤَْم ِاڤَْم ڤياِتى ْچۤيياْسمني ڤي. يكشف لك كل العلم تلقائياً
لذلك، انا اطلب أن . لذلك، جيب علينا أوال أن ندرس جبدية. ع هناكيف الفصل التاس". يعود عليك ما تعلمه

.  هي الوجه احمللي لشخصية اهللا املطلقَپَرماْتما. ْبَهَچڤانْ و َپَرماْتما و ْبَرْهَمْنبالفرق بني للعلم تصبحي تلميذة جدية 
 أو ْبَرْهَم َپَرْمو .  هو ضياء املطلقْبَرْهَمْن و). ٦١\١٨. چ.ب (ْرجونَ تيْشطَْهيت‘ِدِش - تاناْم ْهِرْدْبهۤو- ه َسْرَڤإْشڤََر

 فسوف يكون لديك علم كِْرْشَنلذلك، اذا كان لديك علم تام بـ. كِْرْشَنشخصية اهللا العظيم هو  ْبَهَچڤانْ
املثل . َنكِْرْشـ فقط فليس لديك علم بَپَرماْتما أو ْبَرْهَمْنلكن اذا كنا لديك العلم بـ. َپَرماْتما وعلم بـْبَرْهَمْنبـ

لكن اذا كنت . اذا كنت يف ضوء الشمس فال تعلم ما هو كوكب الشمس وال مالك الشمس. .. عينه ميكن ضربه
لذلك، يوصى الفرد حيادياً بوجوب . إىل جانب مالك الشمس فأنت تعلم بكل من ضوء الشمس وكوكب الشمس

 .چ.ب (َپْدياِتىْپَر ماْم ْچۤياَنڤانَْجْنَمناْم اْنِتى ناْم هۤوَب. ذاك سوف يتضمن سائر العلوم. كِْرْشَنالعلم باحلق املطلق أو 
 بعد والدات غزيرة من تنمية العلم، عندما يصبح كِْرْشَنيقول ). ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا نص أيضاً من ). ١٩\٧

). ١٩\٧ (َپْدياِتىْپَر ماْم ْچۤياَنڤانْ َجْنَمناْم أْنِتىناْم َبهۤو.  تعين حقق احلكمةْچۤياَنڤانْ".  ...)ْچۤياَنڤانْ(الفرد عاقال 
 َمهاْتماَسـ ".  هو الوجودكِْرْشَن، ڤاسوِدَڤ أوه، يفهم،). "١٩\٧ چ.ب (.ه َسْرڤَْم إيتڤاسوِدڤَملاذا؟ ". يسلم يل

  ):٨\١٠(ويف . "روح جميدة نادرة جداً. سودوْرلَْبَهه
  ـيا ْپـَرْبَهـڤُوْسَأَهـمْٰ َسـْرڤَـ

  َمـتَّـه َسـْرڤَـمْٰ ْپـَرڤَـْرتَـِتى
  إتي َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى مامْٰ

  ا َسَمـنْـڤيتاه-بوْدها ْبهاڤَ 



ين عبديشغل خبدمة تتيمه إيل وين تحقق من هذا،امل العاقل.  يفيض مينالوجود كل.  واملاديالروحيالعاملني  أصل أنا"
 حان اآلوان للتقصي عن احلق املطلق .اساْچۤيأْتهاُتو ْبَرْهَم جي: سۤوْتَر داْنَتِڤكما جاء يف فاحتة ". قلبهكل من 

) ْبَرْهَمْن(احلق املطلق ): ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَتهيليه هو ؟ النص الذي ْبَرْهَمْناذن، ما هو ). ْبَرْهَمْن(
لذلك، اذا درست ". الوجود يفيض مين. ڤَْرَتِتىْپَرَمتَّه َسْرڤَْم ذاك احلق املطلق يقول شخصياً، ". هو فياض الوجود

 يشمل سائر كِْرْشَنلذلك، ذكر .  هو اهللاكِْرْشَن، دراسة نقدية فسوف تصلني إىل هذه النتيجة أن ِڤديةالـاألسفار 
لكن من .  مئة دوالر مشتملة، ألف دوالر مشتملة٥مثل اذا كان لديك مليون دوالر، فأن عشرة دوالرات، . العلوم

 يعين علم كِْرْشَناألمر عينه، العلم بـ.  دوالر ال يستطيع الزعم أنه ميلك مليون دوالر٥٠٠ أو  ١٠حصل على 
  . ْبهَچڤَْد چۤيتاكتب عن . َمهاريشيوحىت انت تتكلمني عن . آشاْرياْزه ذاك ما يقبل. روحي بالكلية
  .ذاك هو الكتاب الذي قرأناه. نعم: جون لينون
ملاذا يأخذ كتاب . هذا معروف. كِْرْشَن كتاب  هوْبهَچڤَْد چۤيتا مرجعاً؟ كِْرْشَن لذلك، ملاذا يأخذ كتاب :ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن

  .اقتصر على ترمجتها إىل االنكليزية. مل يفعلحسناً، : جورج هاريسون
   ملاذا؟ ما مل يكن لديه احترام لذاك الكتاب؟:ْپَرْبهوپاَد

  .َنْنَديوَچ َهْمَسَپَرَم، َنْنَديوَچ لكنين قرأت جزء آخر من ترمجة اخرى كتبها :جون لينون
  . أوال الثبات مرجعيتهمكِْرْشَن اجلميع سيأخذون كتاب :ْپَرْبهوپاَد

   ... لكن، ماذا:و أوُنوُيوكُ
. هناك ألوف وألوف  ...كْرْشَنْن أخذ، مهامتا غاندي أخذراْدها أخذ، الدكتور اوروبيْنُدو اخذ، ڤيڤيكََنْنَد :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، ملاذا يأخذون 
  .حىت نستطيع قراءهتا باالنكليزية: جورج هاريسون

ملاذا يلجئون إىل أفكار . هذا ال يهم. قد تكون االنكليزية أو الفارسية.  بل األفكار املراد ليس االنكليزية:ْپَرْبهوپاَد
 بصورة مباشرة؟ اذا ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ ملاذا ليس ْبهَچڤَْد چۤيتا دون أن يقبلوها مرجعاً؟ ملاذا يقتبسون من ْبهَچڤَْد چۤيتا

  . دون تصرف؟ ذاك هو اقتراحناتاْبهَچڤَْد چۤي مرجعاً للجميع، فلماذا ليس ْبهَچڤَْد چۤيتاكانت 
  . دون تصرف باللغة السنسكريتيةْبهَچڤَْد چۤيتالكن : جورج هاريسون

  . كال، ترمجناها إىل االنكليزية:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، لكنهم ترمجوها إىل االنكليزية: جورج هاريسون

   ...اقصد. يزيةلكن ال بد اهنا ترمجة أيضاً، أليس كذلك؟ كل من يضعها باالنكل: جون لينون
  .ال تقرأ األصلية.  فقطْبهَچڤَْد چۤيتا اذن، انت تقرأ مطلق ترمجة لـ:ْپَرْبهوپاَد

  . حسناً، أي هي االصلية؟ اهنا مثل االجنيل:جورج هاريسون
  . األصلية موجودة، األصلية باللغة السنسكريتية:ْپَرْبهوپاَد

  .نسكريتيةباللغة السنسكريتية لكننا ال نقرأ الس: ُيوكُو أوُنو
  .نعم، لن افهم السنسكريتية ألنين ال افهمها: جون لينون
  . لذلك، عليك االخذ إىل الترمجة:ْپَرْبهوپاَد

  .اذن، مجيعها هناك، مئة ترمجة: جورج هاريسون



  . وتفسري:جون لينون
م ان نسخته هي ألن كل فرد يزع. أي منها هي مسألة ذوق.  نعود ثانية إىل مجيع الورود وتباينها:جورج هاريسون

  .وأحياناً احصل على واحدة ال اجدها يف االخرى ... قول اهناتمجيع النسخات اليت قرأهتا، . األفضل
  هل تقرأها دون تعليق على االطالق؟ النصوص وحدها؟: أحد التيم

   النصوص وحدها؟:جورج هاريسون
  . دون تعليق:أحد التيم

  .هل تعين السنسكريتية وحدها: جورج هاريسون
  .كال، ترمجة النصوص فقط: حد التيمأ

ن ترمجة لك. بعضهم يضيفون التعليق. كتب اجلميع ترمجاهتم.  باحلقيقة ما هيهحسناً، هذ: جورج هاريسون
  . ونوعيتهاةترمجالنصوص فقط يستند إىل ال

   ...شخص. اذن، ال بد لك من قراءهتا من خالل مرجعية ما. ال بأس بذلك: أحد التيم
   كيف تتبني مرجع من آخر؟لكن: جون لينون

  ). يضحكپاَدْپَرْبهو. ( العامل مليء باملراجع حقاً:جورج هاريسون
   ... مرجع الذين٥٠٠ هناك :ُيوكُو أوُنو
  ). يضحكپاَدْپَرْبهو. (وجدت خري أمر لدي هو اخذ من كل واد عصا: جون لينون
عن وجود . م آخر، ما هو جوابك عن ذاكبكال. نطلب نصيحتك حول ذاك. اقصد، حنن ال نقول ذاك: ُيوكُو أوُنو

  . مرجع٥٠٠
  . بيت٧٠٠ مؤلفة من ْبهَچڤَْد چۤيتا :ْپَرْبهوپاَد

لكن ما اقصده هو انك تستعمل كلمة مرجع، تسأل ملاذا يترمجها إىل . ال اعلم.  بيت٧٠٠ حسناً، :ُيوكُو أوُنو
  االنكليزية دون مرجع؟ اآلن، ما هو املرجع ومن ميلك املرجعية؟

  . املرجع هو النص األصلي:ْبهوپاَدْپَر
  .نعم، لكن اجلميع يترمجون من النص األصلي، ال بد انك تعلم بذلك: ُيوكُو أوُنو
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، ما هو الفرق بني واحد وآخر؟:ُيوكُو أوُنو
 دون أن نأخذ من السلسلة املريدية للمرجع. ْپَهلَ َمَتهَمْنْتراْس ِتى ڤينا ىي ڤيهۤي- ْپَرداياَسْم لذلك، حنن نقول :ْپَرْبهوپاَد

ْبهَچڤَْد  هو املرجع ألن كِْرْشَن. ال حتفلي. أوضحنا يف مقدمتنا عدم وجود مرجع. اآلن، للمثال. كِْرْشَنمثل  ...
  هل تنكرين ذلك؟. ذاك ما ال ميكن انكاره. كِْرْشَن كالم چۤيتا

   ...كِْرْشَنهل ترجم : ُيوكُو أوُنو
  . هو املرجعكِْرْشَن.  هو املرجعكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

  هل ترمجها إىل االنكليزية؟. نعم، حسناً: ُيوكُو أوُنو
  . اصغ إيل:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ُيوكُو أوُنو
   هو املرجع، هل تقبلني؟كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد



  .نعم: ُيوكُو أوُنو
   هل ذاك حسن؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:جون لينون
، لفهم كِْرْشَنما الذي يدعوك إىل مساع أحد؟ اآلن، ما قاله . ذاك مرجع. كِْرْشَنذن، انظر إىل ما يقول  ا:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك، جيب عليك البحث عنه اذا كنت تلميذة جدية
 وسائر املترمجني، كيف نتبني أن ترمجاهتم ليست كالم َمهاريشي، َنْنَديوَچ كيف نعلم اذا شخص آخر، :جون لينون

  ن ترمجتك؟ عكِْرْشَن
  . لذلك، اقول اذا كنت تلميذ جدي، فعندها سوف تدرس السنسكريتية، األصلية:ْپَرْبهوپاَد

  .دراسة السنسكريتية؟ اآلن، انت تتكلم: جون لينون
.  قال أن الكتب والشعائر والدوغمائيات واهلياكل تفاصيل ثانوية يف مجيع األحوالڤيِڤكََنْنَدلكن : جورج هاريسون

  .ليس عليك قراءة كتاب حىت للحصول على االدراك. ست أهم أمرقال اهنا لي
  ).ضحك( إىل كتابة كتب كثرية؟ ڤيِڤكََنْنَد اذن، ما الذي دعا :ْپَرْبهوپاَد

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاحسناً، اهنا عني ما جاء يف : جورج هاريسون
  تب كثرية؟مث ما الذي دعاه إىل كتابة ك. قال أن الكتب عقيمة.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

وجد عذراً   ...، تأملنا لوقت طويل، وشعر احد بالتعب من التأمل وتدبرْهريشيِكْشلكن يف : جورج هاريسون
  ".تأمل. ال تقرأ الكتب" ووجد فيها، ْبهَچڤَْد چۤيتا حىت يتخلص من التأمل مث فتح ْبهَچڤَْد چۤيتالقراءة 
   من يقول؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤَْد چۤيتاْبهَچ جاء يف :جورج هاريسون
  ؟"ال تقرأ الكتب ":ْپَرْبهوپاَد

  ".تأمل. ال تقرأ الكتب" جاء فيها، :جورج هاريسون
   اين؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...كال، لكن انتظر، أنت: ُيوكُو أوُنو
لعلي، احلق هذا العلم ا"يشري إىل . َڤ ِهتوَمْدْهْبهْري ڤينيْششيتايهَپدايْش شاي-ْتَرسۤو- ْبَرْهَم): ٥\١٣( قال :ْپَرْبهوپاَد

يقول ) ٢٣\١٦(يف موضع آخر . يشري إىل كتاب)". سۤوْتَر داْنَتِڤ (سۤوْتَر-املطلق، موضح على خري وجه يف ْبَرْهَم
  :كِْرْشَن

  ايْجـرِْٰم اوتْْسـيهْديڤ -  اه شـاْسـتَْري
  كاَرتَـه - ڤَـْرتَـِتى كاَم

  يتنُوْپـاْم َأڤيهدّْيْس  َسـ نَـ
  ْميـتَچ مْٰ نَـ َپـرامْٰنَـ سوكَْهـ

 إىل يصل وال سعادة وال الماك، ال حيرز  اخلاصةتبعاً لنزواتهويعمل  ِڤديةأحكام األسفار الـ يستخف بمن لكن"
   ال يوصي بقراءة الكتب؟كِْرْشَنكيف ميكنك القول أن . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه األشياء موجودة يف ". املصري العظيم
 كِْرْشَن َهِرىللمثال، قلت أن . اجد النمط يف ما ذكرته  ...اذن، من هذا الوجه، جتد، على سبيل املثال: ُيوكُو أوُنو

ولو كان ذلك صحيحاً فما الذي يدعونا إىل االلتفات إىل سائر الكلمات؟ أقصد، هل ذاك هي أقوى كلمة 
  ... ضروري؟ وملاذا تشجعنا بالقول أننا نؤلف اغاين وكل



   ... كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن َهِرىتابة أية اغنية سوى ك...  :ُيوكُو أوُنو
  .ية تصفية هي عملَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: ُيوكُو أوُنو
ال حاجة له إىل قراءة . هذا هو الواقع.  بصورة منتظمة، ليس لديه ما يفعلهكِْرْشَن َهِرى لذلك، من يسّبح :ْپَرْبهوپاَد

  .مطلق كتاب
  اذن، ملاذا تقول أن ذاك حسن وكل ذلك؟ اقصد هل هي مساومة أم ماذا؟. نعم: ُيوكُو أوُنو
  اك؟ ما هو ذ:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنانه تضييع وقت أليس كذلك؟ دون . اقصد احلقيقة أننا نكتب االغاين وغريه: ُيوكُو أوُنو
 إىل درجة انتقده كِْرْشَن َهِرىكان مقتصراً على تسبيح . ْپَرْبهوَمها شايَتْنيامثل .  كال، ليس تضييع وقت:ْپَرْبهوپاَد

". انت مقتصر على التسبيح والرقص. داْنَتِڤلكنك ال تقرأ . اَسَسنّْۤيلقد دخلت سلك " كبري بالقول، ّياسَسنّْۤي
 َهِرىاألمر عينه، .  علماء من هذا الطراز، مل يتخلف عنهمْپَرْبهوَمها شايَتْنيالكن األمر هو، عندما التقى . انتقد

 هذه من الناحية الفلسفية، من ْتَرَمْن كِْرْشَن َهِرىلكن اذا اراد احد فهم . ال ريب بذلك.  كافية حبد ذاهتاَمْنْتَر كِْرْشَن
 َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىال يعين ذلك أن . لدينا كتب. ، فنحن ال نقصر من هذه الناحيةداْنَتِڤخالل الدراسة، من خالل 

 شايَتْنيامثل . .. لكن.  كافيةَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى. ليس على ذاك الوجه. كال. لذلك، حنن نوصي بالكتب. غري كافية
كان على  أوه، ،ْبَهطّاشاْريا َسْرڤَْبهاوَموعندما التقى  َسَرْسڤَّيت ْپَركاشاَنْنَدكان يسّبح لكن عندما التقى . ْپَرْبهوَمها

، داْنَتِڤاذا اقبل أحد للنقاش حول فلسفة . لذلك، جيب أن ال نكون معتوهني. داْنَتِڤاستعداد للنقاش معه حول 
 َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىوإال .  اثناء دعوتناه كثري من االشخاص من خمتلف الفئاتنواج. فال بد من ان نكون مستعدين

سوف حتصلني على أرفع درجات الكمال قصراً على . ال تتطلب التعليم أو القراءة أو أي شيء. كافية. كافية
  .ذاك جممل األمر. كِْرْشَن َهِرىتسبيح 

  . اثناء عملنا مثل طرق املسامريكِْرْشَنكملة ذكر  ذكرت يف الصباح اننا نستطيع ت:اَمسوْنَدَرْشۤي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

، هو جزء من العملية، اليس كِْرْشَناذن، التسبيح مع اخلدمة التتيمية، القيام بواجباتنا اثناء التركيز على : ْشۤياَمسوْنَدَر
  كذلك؟
. كِْرْشَنجيب مجع العقل على . كِْرْشِنى نيِڤَشيت َمناهاجممل األمر هو . أي شيء يف مجيع األحوال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك ما توصي به . يف مجيع األحوال. سواء سرت على درب الفلسفة أم احلجج أم التسبيح. تلك هي العملية كلها
يناْم چيُّو. ميكنك أن تقرأه .... ۤيْزچيُّوالـمن مجيع اشكال ). ٤٧\٦. چ.ب (ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو. ْبهَچڤَْد چۤيتا

  ؟ هل قرأت؟ ... ويف الفصل السادسْبهَچڤَْد چۤيتا ترجم َمهاريشياعتقد أن . ِڤشاْمپي َسْرأ
  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتاترمجته  أوه، :جورج هاريسون

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يسأل عن الفصل السادس:أحد التيم

  .جزء منه. قرأت جممله. نعم: جورج هاريسون



 هل لديك نسختنا  ...َچِتَن-ِڤشاْم َمْدپي َسْريناْم أچيُّوري يف الفصل السادس، سوف جتد  لذلك، النص األخ:ْپَرْبهوپاَد
، ۤيْزچيُّوالـ؟ سوف جتد بوضوح أن مجيع ْبهَچڤَْد چۤيتا دون تصرف؟ كيف ذاك، أال حتتفظ بنسخة من ْبهَچڤَْد چۤيتا

، من كل َسْرِڤشاْمكلمة . ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو. ز املمتايُّوچّيالـ، هو كِْرْشَن الذي جيمع عقله على يُّوچّيالـفأن 
على " من جيمع عقله علي. "َچَت-  َمْدِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّولذلك، . ۤيْزچيُّوالـمثة اشكال خمتلفة من . ۤيْزچيُّوالـ

 يُّوچّيالـ، هو َتُمو َمَتهيوكَْتَسـ ِمى ، و خيدمين، ْبَهَجِتى، وهو تيم و ْشَردّْهاڤاْم. يف القلب. آْنَتراْتَمنا، كِْرْشَن
  . فائقيُّوچّي و يُّوچّيخري . يُّوچّي. َتُمويوكَْت تعين فائق َتَم. َتَم. املمتاز

   ذاك الورقة الوردية اليت لدينا مجيعاً؟ وردية رمادية خفيفة؟ْبهَچڤَْد چۤيتامن صاحب ترمجة : جون لينون
  .تلك: أحد التيم

  ).غري واضح(توجد اخرى من ترمجة ذاك الشخص، االسباين؟ .  يف مكتيبتلك الترمجة؟ عندي: جون لينون
 األكثر ْبهَچڤَْد چۤيتا يوضحه، كما اعتقد وما مل يتوضح كان كيف نتبني ترمجة پاَدْپَرْبهوما كان : ْشۤياَمسوْنَدَر

 وال توجد سوى ِرْشَنكْلذلك، يتعني علينا تسلمها من طريق .  هو املرجعكِْرْشَنحسناً، اجاب بقوله أن . شرعية
  ومن بينها، ال توجد اآلن سوى واحدة أو اثنتني؟. كِْرْشَنأربعة سلسالت مريدية من 

  ماذا تقصد بالسلسلة؟ الوراثية أم ماذا؟: ُيوكُو أوُنو
  ... ْسواميجياملريب الروحي لـ. نعم، اهنا وراثية. خط السلسلة املريدية: ْشۤياَمسوْنَدَر
لذلك، بواسطة من سوف . ارسلي بعض املال إىل صديقك. لسلة اليت تفهمني هبا بسهولة كبرية مثل الس:ْپَرْبهوپاَد

نعم، "لذلك، اذا كان ساعي الربيد يسلمه فأنت واثقة، . يستلمه؟ سوف يستلمه من مكتب الربيد وليس سواه
 كِْرْشَناألمر عينه، .  الربيدلذلك، ما الذي يدعوك إىل اعطاء أمهية إىل ساعي الربيد؟ ألنه ممثل مكتب". وصل املال

 مرجع كِْرْشَنلذلك، تيم . كِْرْشَن؟ تيم كِْرْشَنومن هو ممثل .  هو املرجعكِْرْشَنلذلك، ممثل . هو املرجع األصلي
، كيف كِْرْشَنمن ال يعلم شيئاً عن . ْبهَچڤَْد چۤيتا بصدد كِْرْشَنلذلك، عليك استالمها من تيم . ْبهَچڤَْد چۤيتابصدد 

  .؟ هذا حس عامْبهَچڤَْد چۤيتانه الدعوة إىل ميك
  .ليلة طيبة. هل تعذرين؟ جيب أن اضع طفلي يف السرير: جيل

  .ْپَرساَدتناويل بعض ) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  .شكراً أوه، :جيل

اجلميع (حسناً، من يقول من هو يف اخلط؟ هل تعلم، اقصد، هل االمر مثل امللكية؟ من هو من؟ : جون لينون
  ).مون بوقت واحديتكل

  .ذاك ما كنت احتدث عنه: ُيوكُو أوُنو
   ... يزعمَنْنَديوَچاقصد، : جون لينون

   ...جورر، چورو، چوروأن : جورج هاريسون
اقصد، كيف نتبني؟ أقصد، .  يعود بعيداًچورو چورو أن َمهاريشيزعم . ، سلسلةچورولدى اجلميع : جون لينون

  .اهنا مسألة تقرير
  .كِْرْشَن ال يقول شيئاً عن َمهاريشيلكن  :ْپَرْبهوپاَد

  .َشْنكَراشاْريا؟ كال، مربيه الروحي هو حقاً: جورج هاريسون
   اسم هللا، أليس كذلك؟كِْرْشَن؟ لكنهم مجيعاً يتكلمون عن هللا، و َشْنكََرما هي تعاليم : جون لينون



  ).يضحك. (َنكِْرْش يف مجيع األحوال، مهما كان، تارخيه ال يعود إىل :ْپَرْبهوپاَد
   ...شخصية: جورج هاريسون

  .حسناً، هذا عني ما اعتاد قوله عن سواه: جون لينون
أي -جاء ساعي بريد ال يعلم أمراً عن مكتب الربيد. كِْرْشَنال ميكنه ألنه ال يتكلم شيئاً عن .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  نوع من السعاة هو؟
  .دث عن مكتب بريدهحت  ...كال، لكن مكتب بريده: ُيوكُو أوُنو
  .مكتب الربيد احلكومي. مكتب الربيد واحد.  كال، ال ميكنك خلق مكتب بريد:ْپَرْبهوپاَد

  .انا متأكدة بوجود مكتب بريد واحد. نعم، بالطبع: ُيوكُو أوُنو
ميع اجل. (عندها يكون غري مشروع". انا انتسب إل مكتب بريد آخر"يقول احد،  ... ال ميكنك خلق :ْپَرْبهوپاَد

  ).يتكلمون بوقت واحد
  .يقول أن مكتب بريده هو مكتب الربيد الواحد. كال، كال: ُيوكُو أوُنو
ما سبب جميئك إىل . أن مكتب الربيد) غري واضح(من الواضح مل يقتنعوا بعد مبا وجدوا   ...اذن، ملاذا: أحد التيم

  .عليك االمتحان  ...هنا، اذن؟ اذا كنت راضياً بذاك
. حنن نسأل النصيحة حول كيف، كيف نتوقف. َمهاريشييوكو مل تقابل . نعم، ال بد لنا من التسوق: جون لينون

اقصد، هذا مربح .  ومعلمني روحينيچورواعلم اشخاصاً يبحثون لسنوات طويلة، عن . ميكنك املتابعة إىل االبد
  .هلم

  .ْپَرساَدْم اجلب :ْپَرْبهوپاَد
 سوى على الدرك املادي بالنظر إىل مريديك ومريدي اآلخرين والنظر إىل اقصد، ال نستطيع أن حنكم: جون لينون

وعشرة منهم ال بأس هبم، واآلخرين يبدون يف   ... مريد، سبعة منهم روحيني٣٠وبالطبع، اذا كان هناك . انفسنا
  ... ، ال يوجدلذلك...  املتاعب

  .انه االمر عينه: ُيوكُو أوُنو
  ... مال للعثور على األفضل أوما زلنا بتصفية الر: جون لينون
 هو كِْرْشَنللجواب عن هذا السؤال، .  أطلب فهم هذا، ذاك بصدد املرجع، انت تسأل كيف تتبني املرجع:ْپَرْبهوپاَد
 يأخذ كتاب اوروبيندو و كِْرْشَن يأخذ كتاب َمهاريشي هو مرجع، كِْرْشَنألنه اذا كان . ال ريب بذلك. املرجع
.  هو مرجعكِْرْشَنلذلك، . كِْرْشَنكريشَنْن يأخذ كتاب راْدها والدكتور كِْرْشَن يأخذ كتاب ْنَدڤيِڤكََن، و كِْرْشَن

ْس تو كِْرْشَن؟ ويف ذاك التعليق يسلم، كِْرْشَن على َشْنكَراشاْرياهل تعرف تعليق . كِْرْشَن اخذ كتاب َشْنكَراشاْريا
أنت تقول أن . " هو شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن. هكِْرْشَنْسڤَياْم  ْبَهَچڤانَْسـ ، )٢٨\٣\١. ب.ش ( ْسڤَياْمْبَهَچڤانْ
  . بصفة شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن يقبل َشْنكَراشاْريا. َشْنكَراشاْريا يقبل َمهاريشي

  ... نعم، لكنه مثل االجنيل الذي جاء: جورج هاريسون
  .اقتصر على الفهم) ضحك. (َنكِْرْشحنن نتكلم عن .  اآلن، ال تذهب إىل االجنيل:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح(نعم، لكن، ترى، الدين جيلب : ُيوكُو أوُنو



. ْپَردايا َسْمَشْنكََر ينتسب إىل َمهاريشيانت تقول أن . هذا ما يسلم به اجلميع.  هو املرجعكِْرْشَن افهم أن :ْپَرْبهوپاَد
يذكر هذه الكلمة يف ".  هو شخصية اهللا العظيمِرْشَنكْ بل يقول،  ...ليس بصفة مرجع. كِْرْشَن يقبل َشْنكَراشاْريا

  .تعليقه
  .ُجوڤيْنَدْم ْبَهَج ُجوڤيْنَدْم ْبَهَج ُجوڤيْنَدْمْبَهَج : داَس چورو

  .مث يكون مرجعاً.  بصفة الرب العظيمكِْرْشَن لذلك، مرجع يعين من يقبل :ْپَرْبهوپاَد
  اآلن، من قال ذاك؟: ُيوكُو أوُنو
املراجع الفعلية، السلسلة املريدية .  يقولرامانوجاشاْريا.  يقولَشْنكَراشاْريا. مجيع املراجع. ميع يقول اجل:ْپَرْبهوپاَد
 بصفة كِْرْشَن َڤڤايْشَنلذلك، يسلم الـ. َشْنكََر و َڤڤايْشَنالـ. اثنان بالفعل.  مذاهب يف اهلند٥توجد . اجلارية

. َڤڤايْشَنال يوجد عملياً سوى مذهب واحد، الـ.  مذهب ثالثال يوجد.  مرجعاًكِْرْشَن َشْنكََراملرجع ويقبل 
. ب.ش( ْسڤَياْم ْبَهَچڤانْْس تو كِْرْشَن سلم َشْنكَراشاْريالكن .  مذهبهَشْنكَراشاْرياالحقاً، بعد عصور متأخرة، أقام 

حلمقى الرذالء، ماذا أيها ا"وقال يف آخر مراحل حياته، . يف كتاباته"  هو شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن). "٢٨\٣\١
 ُجوڤيْنَدْم ْبَهَج ُجوڤيْنَدْم ْبَهَج ُجوڤيْنَدْمْبَهَج ". كِْرْشَناقتصر على عبادة . ُجوڤيْنَدْم َجْبَه". تفعلون؟ ذاك لن ينقذك

  ).ضحك. ( تعين أنت رذيلَمِتى-مۤوذَْهى. َمِتى-مۤوذَْهى
  تعين ماذا؟: جون لينون

  ".انت رذيل: "داَس چورو
ڤ  .يْنَدُجو، كِْرْشَن أيها الرذيل وتتيم بـكِْرْشَن اقتصر على عبادة :ْپَرْبهوپاَد

  ُجوڤينَْدْم ْبَهَج ُجوڤينَْدْمْبَهَج 
  َمِتى-مۤوذَْهى ُجوڤينَْدْمْبَهَج 
  َسنِّهيِتى كاِلىْپِتى راْپ

  كََرِنى- نَـ هي نَـ هي َركْشَتي دوكِْرْن

ذاك هو . "ُجوڤيْنَدْم ْبَهَجلذلك، .  هو القادر على انقاذكَنكِْرْش. مىت سيوافيك املوت، تالعبك اللفظي لن ينقذك
  .َشْنكَراشاْرياتعليم 

  ...لكن كل مذهب يقول : ُيوكُو أوُنو
 هو احملور، تنتفي كِْرْشَناذا كان .  هو حمور كل مذهبكِْرْشَن". كل مذهب" كال، ال سؤال إىل :ْپَرْبهوپاَد
  . وحدهكِْرْشَنمذهب . املذاهب
   يعين اهللا؟كِْرْشَنهل : نجون لينو

  .نعم: ْشۤياَمسوْنَدَر
  .كِْرْشَن يعين اهللا، واهللا يعين كِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...اذن، االجنيل أو سائر الكتب املقدسة تتحدث عن إله واحد لكن لديهم عدة مذاهب: جون لينون
  . ال بأس بذلك:ْپَرْبهوپاَد

  .الشخصيات: جورج هاريسون
  .نعم: جون لينون
  . ال بأس بذلك:ْپَرْبهوپاَد



 أو شيء كِْرْشَن َهِرىملاذا ليس   ...لكنها مجيعاً. ما زال احلي الواحد يف كل مكان، يف مجيع الكتب: جون لينون
  . مثيل يف االجنيل، اذن؟ اقصد، ذاك األمر اآلخر الذي اعرفه ألنين تربيت على االجنيل

  ".امدح الرب بالطبل والناي. امدح الرب مع كل نفس "،١٥٠جاء يف بسامل .  موجود:داَس چورو
  اقصد، ال يعرضون أي تسبيح جيد، أم ماذا؟.  لكن تعلم أن ليس لديهم أحلان جيدة جداً:جون لينون
  .اهنا منقطعة. ليس لديهم سلسلة مريدية شفهية مع االجنيل: موكوْنَد

السيد املسيح، السيد املسيح، حييا السيد "سبيح، اقصد، هل ستكون بفعالية ت.  اهنا مسألة أمنوذج:جون لينون
  املسيح؟
  .اذا كنت خملصاً، حتماً: أحد التيم

  لكنه تضييع وقت فعلها دون اخالص، اليس كذلك؟: جون لينون
  .نعم، ذاك يستند إىل االخالص: ُيوكُو أوُنو
  .هو ابن اهللا. يقول املسيح أنه ابن اهللا.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرى. اَمسوْنَدَرْشۤيضر التاكسي،  ح:يامونا

لذلك، ال . يقول املسيح أنه ابن اهللا. اذن، ال يوجد فرق.  ما هذا؟ هل تود أن تسمع؟ تفضل، اجلس:ْپَرْبهوپاَد
، "حبين"اذا قلت، ). يضحك. (األمر عينه". ، حبينكِْرْشَنويقول ، "حب اهللا"يقول . خالف بني اهللا وابن اهللا

  .، فال يوجد اختالف بالرأي"حب زوجي"تقول وزوجتك 
لكن عن العلم، أنا قلقة هبذا الصدد، اذا كان عليك، تعلم، تعلم السنسكريتية وكل ذلك، وذلك هو : ُيوكُو أوُنو

  ...اقصد، ما تفعل للناس الذين ليسوا مهرة بتعلم اللغة وأمور مثيلة؟ ألن يعين ذاك  ...السبيل الوحيد للهداية
  ...بت أقصد، حس
  . اهنا مترمجة يف مجيع االحوال:جون لينون
  . الترمجة موجودة:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، عليك اجملازفة:جون لينون
   ... لكنه قال، مث ملاذا ال تذهب و:ُيوكُو أوُنو
  . لذلك، عليك اجملازفة مبطالعة احدى الترمجات:جون لينون

وكما يقول يف الفصل .  ميكنك أن تقرر من هو أخلص التيم اذن، تقابل عدد كبري من تيم املرجع، مث:داَس چورو
لكن . اًامحقاآلن، اذا طلبت منك كوب من املاء وسكبته على اجلدار، سوف ادرك انك كنت ". ستأيت إيل"التاسع، 

مل يقحم و" كِْرْشَناعبد "لذلك، اذا قال التيم، . اذا جلبته إيل، فسأعلم انك كنت يف العلم، وأننا نقيم صلة متبادلة
، عندئذ ميكنك العلم انه تيم ْسواميجيكما يفعل " كِْرْشَناعبد "أفكار كثرية خاصة به، بل اقتصر على القول، 

  .خملص
 هو املرجع العظيم، فما الذي يدعوك إىل كِْرْشَناذا مل يكن . أنت تطلب الفهمهو أمر واحد .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  ا ال تطلب الفهم؟ وترمجته؟ ملاذكِْرْشَناخذ كتاب 
  .أنا أؤمن بذلك.  ليس هو اهللاكِْرْشَنانا ال أقول أن : جورج هاريسون

 بصفة املرجع كِْرْشَناهنم يقبلون . َمهاريشياقصد، حىت يف وجود مذاهب اخرى، كما قلت، .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  ... ْپَرداياَسْم كََرَشْن ينتسب إىل َمهاريشيألن اذا قلنا أن . العظيم ولو بصورة غري مباشرة



 السنسكريتية إىل االنكليزية وكنت ْبهَچڤَْد چۤيتا نعم، لكن حدث سوء تفاهم قبلها حول ترمجة :جورج هاريسون
اقول بوجود نسخات كثرية واعتقد اننا حسبنا انك تسعى للقول أن نسختك، ترمجتك، كان املرجع الوحيد وأن 

  .كِْرْشَنهم بصدد هوية لكن مل يكن لدينا ف  ...سائر الترمجات
 هو الرب العظيم واذا كان ذلك نسختك فال بد لك من التيقن كِْرْشَناذا كنت تؤمن أن .  ال بأس بذلك:ْپَرْبهوپاَد

 ساعة ٢٤ طول كِْرْشَنأن هؤالء االشخاص يسّبحون . لنفترض جدال.  بصورة مباشرةكِْرْشَنممن هو املدمن على 
؟ كيف ميكن أن يكون ممثل كِْرْشَن مرة واحدة، كيف ميكنه أن يكون تيم َنكِْرْشوشخص آخر ال ينطق كلمة 

، اهنم كِْرْشَنلذلك، من هو مدمن على .  مرجعاًكِْرْشَن؟ يف حال قبول كِْرْشَن، من ال ينطق حىت اسم كِْرْشَن
  ).هناية) ( يتبع وجورج هاريسون يقودۤيْرَتَنك. (مراجع

  ١٩٦٩ول  أيل٢٤محادثة في الغرفة في لندن 

األمر عينه، هذا العامل املادي، نشاطات العامل املادي على . نه، كل شيء ويدبرونذفو يف وجود السبب، يق:ْپَرْبهوپاَد
  .واحد متخم وواحد يتضور جوعاً. واحد مستقل وواحد معتمد.  يف مكانديسنبش يف مكان وتك. تلك احلال

  .عند حفر مركوم): هندي ()١(أحد الضيوف 
 أنت حتفر يف مكان ما وتبين ثانية يف مكان آخر مث بعد بعض الوقت، تتركهما وتدبر لإلنتقال إىل نشاط :پاَدْپَرْبهو
  ... ألنك لن يسمح لك بالبقاء. آخر

  .املكان عينه): ١(أحد الضيوف 
  .سوف جترب على الرحيل بالقانون الطبيعي. املكان عينه ... :ْپَرْبهوپاَد

  .ارحل): ١(أحد الضيوف 
ما هو مدى العناء الذي تكبده للوصول  أوه، .الرئيس كنيدي. ماذا يقال عن االنسان االعتيادي  ... مثل:ْبهوپاَدْپَر

لذلك، هذا . لكن تعني عليه مفارقة عائلته، زوجته، دولته، منصبه. إىل ذاك املنصب، املال الذي انفقه ليصبح الرئيس
مث نبدأ . ألنه احياناً حنن منشغلون على هذا الوجه مث هنلك ثانية). ١٩\٨. چ.ب (ياِتىْپَرلۤيڤا ْتڤا ْبهۤوْتْبهۤو. ما جيري

عمر آخر ثانية وندخل يف رحم أم اخرى، نبين بدناً آخراً مث خنرج مث نعمل ثانية، األمر عينه ثانية، النبش والتكديس، 
يطلبون .  تعين عامل، عامل مثرةْزمۤيكَْر. ْزكَْرمۤيهل ذاك شاغل جيد جداً؟ هذا هو . النبش والتكديس، ونرحل ثانية

). جرس الباب يدق. ( منشغلون على هذا الوجهْزكَْرمۤيلذلك، . ْزكَْرمۤييطلق عليهم . بعض الثمرة لقاء عملهم
 جلهلهم سبب تنقيبهم وسبب تكديسهم وسبب .مۤوذَْهى. مۤوذَْهى رذالء، ْبهَچڤَْد چۤيتا هؤالء يف ْزكَْرمۤيوصف 

جممل العامل . هذه هي املشكلة. اسأل هؤالء الشباب، نعم  ...انأ. نك اجللوس هنا، يف الزاويةميك. رحيلهم ثانية
السيارة تتوجه على هذا النحو، ذاك النحو والعمار يقوم يف كل . يف أية مدينة، يف غاية االنشغال. كثري االنشغال

الكم هبذا الشاغل، احلفر يف مكان ما هو سبب انشغ"لكن اذا طرحت هذا السؤال، . مكان وجتري أشياء كثرية
  .ال جواب عندهم. كِْرْشَن َهِرى:) جانباً( .... "والتكديس يف مكان، مث ترك جممل األمر؟

  .عليهم قضاء هذا. تناوبميكن أن جييبوا اهنا ): ١(أحد الضيوف 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .قضاء بعض العمل): ١(أحد الضيوف 



مث بعد ساعة يقال لك، .  تفرش هذه الشقة على خري وجه ملقامككالعمل؟ لنفترض ان لكن هل حتب هذا :ْپَرْبهوپاَد
  ألن تشعر باالمشئزاز؟". اترك هذا املكان اآلن"

  .انا معين. نعم): ١(أحد الضيوف 
. مثل احلمار. مثل احليوانات جتهل سبب كدحها.  اذن، ملاذا مل يتم فهم هذه النقطة؟ هذا هو اجلهل:ْپَرْبهوپاَد

لكن من صاحب هذه الثياب، ملاذا حيمل كل هذا؟ مقابل شربة . دس الثياب على احلمار، تعرف؟ يف اهلند بلدكتك
يكدح احلمار لكنه جيهل اذا مل تكن الثياب ملكه لكنها تكدس على . لذلك، يدعى محار. ذاك ما جيهله. ماء فقط
ملن  ْزكَْرمۤيلذلك، جيهل هؤالء الـ. هو حيمل. سمعاطنان من الثياب وهو ي  ...كِْرْشَن َهِرى:) جانباً (... ظهره

ذَْهه دوْشكِْرتيُنو َپْدياْنِتى مۤوْپَرَنـ ماْم . تعين محار مۤوذَْهى. مۤوذَْهى ،ْبهَچڤَْد چۤيتايكدحون، وقد وصفوا يف 
ْبهَچڤَْد سوف جتد يف . كهذه األمور هنا). ١٦\٧. چ.ب (انا آسوَرْم ْبهاڤَْم أْشريتاهاْچۤي-َپْهِرَتاَنراْدَهماها، ماياۤي

  من اين تصدر؟. چۤيتا
  .يس بالرياپ: داَس چورو

 ٥٠اذا أنا أزيل، اذا مل ابدل مكاين، وظيفيت كل " لذلك، ال يريد االنسان اخذ هذه النقطة بعني االعتبار، :ْپَرْبهوپاَد
نة واالنسان يعيش  س٢٠البقر تعيش .  سنوات١٠القطط والكالب تعيش ". ...  سنة حسب الثوب١٢ أو ١٠أو 

. چ.ب (ڤيهاياْرناين ياها ڤاساْمسي جۤي. لكن اجلميع جمرب على التبديل. الشجر تعيش ألوف السنني. مئة سنة
تلك هي . نبدل يف كل حلظة. وحنن نبدل. يتعني علينا تبديل هذا البدن كما يتعني علينا تبديل ثوبنا القدمي). ٢٢\٢

 سنة لكن ٦٠ أو ٥٠كان لدي بدن مثيل منذ . لن يبقى هذا البدن. مثليسوف ينمو هذا الصيب ليصبح . احلقيقة
حنن جنهل اين ذهب ذاك . لذلك، مجيع االحياء تبدل البدن على هذا النحو. لدي بدن خمتلف. ذهب ذاك البدن

 خملفني البدن لكننا سوف نبدله يف النهاية وسوف ندخل يف بدن آخر ويتعني علينا أن نبدأ طقماً جديداً من العمل،
يف لنفترض يف هذا العمر كنت الرئيس كنيدي وحىت اذا ولدت يف امريكا قرب منزل الرئيس كنيدي . كل شيء

. علي اكتساب ملكية اخرىيتعني . ذهبت امللكية. كال". متتع. تفضل. هنا ملكيتك"فلن يعرف احد العمر الالحق 
لذلك، . هذا مفقود" ؟ ما هو هديف القطعي يف احلياة؟ماذا أفعل؟ ماذا كسبت"لذلك، ال يقول الناس . هذا ما جيري

انا ْچۤي- َپْهِرَتاۤي دوْشكِْرتيُنو َنراْدَهماها، مايامۤوذَْهىَپْدياْنِتى ْپَرَنـ ماْم . مۤوذَْهى): ١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف 
ميكننا التمتع . يحدث ما حيدثحسناً، ل:"اهنا غارقة يف اجلهل إىل حد. الناس غري جدية. ڤَْم أْشريتاهاآسوَرْم ْبها

جيب على الفرد يف صورة االنسان على االقل أن يكون يف غاية التعقل وتدبر . لكن هذا ليس بوضع جيد". باحلياة
" ما الذي يدفعين إىل هذا العمل؟. "لذلك، يصبح واحد عاقال من بني عدد كبري من عمال الثمرة هؤالء. ما جيري

، ْچۤياينّذاك هو موقع " ما هو وضعي؟ من أنا؟ ما هو هدف احلياة؟"علم، التقصي ذاك صعيد ال. هذه ليست حكمة
بعد والدات غزيرة عندما يصبح الفرد عاقال بالكلية، ) ١٩\٧. چ.ب (ناْم َجْنَمناْم أْنِتىَبهۤوواملتعقل متاماً، . العال
يأيت ويسلم "، كِْرْشَن يقول َپْدياِتى،ْپَرماْم ، مث ۤياَنڤانْْچ، عندما يكون متعقال بالكلية، ْچۤياَنڤانْناْم َجْنَمناْم أْنِتى َبهۤو
لكن .  سودوْرلَْبَههَمهاْتماَسـ .  هو الوجودكِْرْشَنيفهم أن ). ١٩\٧. چ.ب (ه َسْرڤَْم إيتڤاسوِدڤَملاذا؟ ". يل

 إىل مۤوذَْهْسدرك لذلك، جيب أن نرتقي من . مۤوذَْهْسأغلبية الناس . شخص مثيل، روح جميدة مثيلة، نادر الوجود
ال جتذهبم . ْس، االرواح اجمليدة، خارج نفوذ هذه القدرة املاديةَمهاْتما ومن هو  ...َمهاْتمالذلك، . َمهاْتمامقام 

 پاْرْتَهىَنْس تو ماْم َمهاْتما. َمهاْتماذاك هو . ڤاسوِدَڤ، كِْرْشَناهنم معنيون بـ. نشاطات التكديس والنبش والرحيل
تلك هي أرفع . كِْرْشَنشاغلهم الوحيد هو مرضاة . َمَنَسه-ْبَهَجْنِتى أَنْنيا. ماْم، كِْرْشَنول يق). ١٣\٩. چ.ب(



أغلبية الناس، اهنم منشغلون   ... بدال من مرضاة نفسهكِْرْشَناذا كان الفرد منشغال مبرضاة . درجات كمال احلياة
لكنه ". سوف اعطيكم أشياء كثرية"ساسة، يعدون ما يزعم من . كل فرد يف هذا العامل املادي. يف مرضاة انفسهم

. ملاذا السياسي؟ حىت يف عائلتنا نعيل الزوجة واالطفال. مجيعها وعود زائفة. يطلب احتالل املنصب لرضاه الشخصي
". ال نفع يف هذا الزوج"أو تدرك الزوجة . اطلق زوجيت حاملا حيدث انقطاع بترضييت. شخصيملاذا؟ للرضى ال
لذلك، درك الترضية . جممل العامل املادي على اساس التشبعة احلسيةيدور لذلك، يف كل مكان، . يضاًلذلك، تطلق أ
. كِْرْشَنويتعني على االنسان رفع نفسه من درك الترضية احلسية تلك إىل صعيد مرضاة . ، شهوةكاَماحلسية يدعى 

  نعم؟ أي اسئلة؟. كِْرْشَننسان مرضاة حواس  هذه لتعليم االكِْرْشَن لذلك، حركة ذكر هل يعترض عليك؟:) جانباً(
  ؟پاَدْپَرْبهو: أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...  اليت تقول، العمل يف الالعمل والالعمل يف العملْبهَچڤَْد چۤيتا يف لُوَكوْشهي  ما: يامونا

  من اين؟. َجيا.  نعم، الالعمل يعين ال تنعمني بثمرة عملك:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم:داَس چورو

 أَر كِْرْشَن إْشڤََرِاكَِلى . كِْرْشَنهو ). انقطاع. ( اين هو املخزون األصلي؟ اسكون بوسطن أم رمبا الشرائط:ْپَرْبهوپاَد
 َهِرى واحدة، َمْنْتَر. ْبهَچڤَْد چۤيتاسفر واحد، . كِْرْشَنرب واحد، ). انقطاع). (١٤٢\٥آدي . ش.ش (َسَب ْبْهِرْتيا

  ).هناية. (ذك جممل األمر. كِْرْشَنواحد، خدمة وشاغل . كِْرْشَن
  ١٩٦٩شهر كانون أول 

  ١٩٦٩ كانون أول ٢٣نقاش مع الضيوف في بوسطن 

  ).انقطاع. (ميكنك االعالن.  اذن، لدينا درس هنا:ْپَرْبهوپاَد
 يف شهر ايار على ِرْشَنكْ-راْدها يتكلم ثالث مرات أسبوعياً يف أليسون يف هيكل ِڤَدْنَت ْبَهكْيت ْسوامي :َسْتْسڤَرۤوَپ

 يوم االثنني وسوف نستأنف ذلك يوم االثنني القادم ْبهَچڤَْد چۤيتاابتدأنا النص االول من الفصل االول من . االقل
انه هيكل فخم صغري حافل . لذلك، انتم مدعوون مجيعاً للحضور واملشاركة هناك. بسبب املوعد يف كلية بوسطن

ولدينا وليمة من اشهى الطعام اهلندي يف هذا اهليكل كل يوم احد وانت مدعوون . ْسواميجيبالرسومات وبالطبع، 
  .لذلك

  يف أي وقت؟): ١(أحد الضيوف 
  . عند ظهر كل يوم احد:َسْتْسڤَرۤوَپ

  اين؟): ١(أحد الضيوف 
ومونولث استقل حافلة كلية بوسطن واخرج عند هارفرد وك.  غلينفيل افنيو٩٥.  اهليكل يف اليسون:َسْتْسڤَرۤوَپ

   .ميكنك الوصول باملركبة العامة حىت ساحة االحتاد. غلينڤيل موازية لشارع كومونولث.  بضعة مباينوستجده بعد
  الدرس يف أي وقت؟): ١(أحد الضيوف 
 هناك يوم االثنني، االربعاء، ْسواميجي). انقطاع. (خذ بعض املنشورات.  الدروس تبدأ عند السابعة:َسْتْسڤَرۤوَپ

 دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتاحنن ندرس . لذلك، هذا درس حقيقي مع تقدم حقيقي. االثنني القادم  ....)انقطاع(



وأمر . سوف يساعدنا ذلك للحفاظ على هذا الربنامج يف هذه املنطقة. سوف اسري بينكم جلمع التربعات). انقطاع(
. كِْرْشَن اخرى أسباب مغرية أكثر لنشر ذكر  سوف يغادر هذه املنطقة حاملا تعرض عليه مدينةْسواميبالغ االمهية، 

  ).انقطاع(
 أو أي مبدأ چوروسوف تنمي حب اهللا باتباع أي . اآلن، اعطيتك هذه املعادلة.  يتعني عليك امتحان ذاك:ْپَرْبهوپاَد

زعمون  يۤيْزچيُّوالـلكنهم بقدر علمي، هؤالء . ذاك هو االمتحان. واال انه جمرد تضييع وقت. وذاك سيكون جيداً
كيف ميكن أن يكون كل . ومن هو الكلب؟ لذلك، اعتقد أنه ليس امراً مناسباً. يزعمون أن كل فرد هو اهللا. االهلية

  فرد هو اهللا؟ مث ما هو معىن اهللا؟
  ).غري مسموع): (١(أحد الضيوف 

لذلك، .  انت جتهل ما هو اهللاوإال.  لو كان كل انسان هو اهللا فما هو معىن اهللا؟ جيب أن تعطي تعريفاً هللا:ْپَرْبهوپاَد
   ...حنن نسأل

  ).غري مسموع): (١(أحد الضيوف 
. ليس ختيالت. ِڤديةالـ واألسفار ْبهَچڤَْد چۤيتاومستند إىل . ليس دعاية زائفة.  لذلك، هو علم جليل:ْپَرْبهوپاَد

هبذا العلم  ا اآلن، انتفعلذلك، اذا كنت هن). غري مسموع ( ...مثة فرصة. ، حمققون)غري مسموع( ... يوجد. كال
  ).عدد كبري من االشخاص يتكلمون( ... وحنن على استعداد لتقدمي. اجلليل

  .اريد أن احب اجلميع): هندي) (٢(أحد الضيوف 
ألن اهللا . اذا احببت اهللا فيمكنك أن حتب اجلميع. ال ميكنك أن حتب اجلميع. ذاك زائف  ... اذن، انت:ْپَرْبهوپاَد

  ... ك، مثل اذا سكبت املاء على االصللذل. هو الوجود
   اذا كان اهللا هو الوجود فلماذا ال تكون انت اهللا، ليس حب كل فرد على حدة؟ ملاذا؟):٢(أحد الضيوف 

مثل اذا احببت شجرة، مث عليك سقاية جذورها وليس كل ورقة من   ...ذاك هو ...لكن انت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
عندما حتصل . ال بد لك من امداد الطعام إىل املعدة وليس إىل عينك وليس اذنكاذا اردت حفظ بدنك ف. اوراقها

ملاذا ال تضعها يف .  ثقوب يف بدنك٩توجد . ملاذا؟ تلك هي العملية. على كعكة جيدة ال تضعها هنا بل تضعها هنا
  هذا الثقب؟

  ... نعم، لكن): ٢(أحد الضيوف 
  .أوال عليك االجابة عن هذا السؤال :ْپَرْبهوپاَد

   ...حسناً، أوافق معك لكن): ٢(أحد الضيوف 
   ...عليك الذهاب إىل اجلذور لكن يف الوقت عينه ال تتجاهل سواها، اقصد): ٢(أحد الضيوف 

  . اذا امهلت اجلذور واخذت الورقة فانك تضيع وقتك:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...ينهضان إىل كال، لكن ما أردت قوله ملاذا حب اهللا وحب املادة ال ):٢(أحد الضيوف 

  ... ألن املادة هي قدرة اهللا.  نعم، اذا احببت اهللا، حتب املادة واهللا:ْپَرْبهوپاَد
لكنك قلت أن التقنية، أن تقرر ما اذا كنت ناجحاً هو سوف جتد ما ان كانت التقنية هي ): ٢(أحد الضيوف 

  .افضل أم ال عندما يزداد حب هللا ويتناقص حبك للمادة



مثل انت حتب نفسك وبدنك ومن . ما هي املادة؟ املادة ظاهرة اخرى من قدرة اهللا  ...بالصلة باهللا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
اذا احببت اهللا فيمكنك الفهم انين . لذلك، اهللا هو الكل الشامل. الطبيعي أن حتب اصبعك ألنه جزء من بدنك

  .احب كل فرد
  ما هو اهللا؟): هندي) (٣(أحد الضيوف 

  هل ميكنك تعريف اهللا؟  ...ما هو اهللا؟ اهللا :ْپَرْبهوپاَد
  . كال):٣(أحد الضيوف 
   ...اهللا هو هذا .. .اعتقد أن الصعوبة هي): ٢(أحد الضيوف 
   ...هل يفترض باهللا ان يكون قدرة أم يفترض أن يكون): ٣(أحد الضيوف 

القدرة، اشعة . اطلب الفهم.  الشمساشعة الشمس هي قدرة. مثل الشمس وأشعتها.  القدرة هي قدرة اهللا:ْپَرْبهوپاَد
اطلب فهم . لكن مع ذلك، اذا ارتضيت بأشعة الشمس القدرة، فأهنا ليس الشمس. الشمس والشمس دون تباين

  .هذه الفلسفة
  هل تقول أن القدرة هي اهللا؟ اهللا قدرة؟): ٣(أحد الضيوف 

اشعة . خذ مثل الشمس واشعتها.  بالوقت عينهلكن القدرة ليست اهللا.  القدرة عني اهللا من وجه واحد:ْپَرْبهوپاَد
. ذاك خطأ". الشمس دخلت غرفيت"الشمس هي قدرة الشمس لكن اشعة الشمس اذا دخلت غرفتك فهل تقول 

َچْت ڤَْم َجا َتَتْم إَدْم َسْرَمۤي): ٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك موضح يف   ...األمر عينه،. لكن اشعة الشمس عني الشمس
لكن . ذاك يعين يف قدرته". أنا أصمد الوجود). "انقطاع). (٤\٩. چ.ب(  ...ْستهاين- تينا، َمْتْرمۤو- أڤْياكَْت

 .الوجود ليس اهللا
يبدو أن الزعم ان بامكانك الوصول إىل البهجة االزلية أو شيء آخر اجهل ما تدعوه مبجرد ): ٣(أحد الضيوف 

  .التسبيح، يبدو سهل فوق اللزوم
هلذا العصر، هذه الطريقة مناسبة ألن . توجد طرائق خمتلفة للعلم بالذات. رائق العلم بالذات تلك احدى ط:ْپَرْبهوپاَد

  . اهل العصر أقل فطنة
  ... ماذا تفعل بالتسبيح هو نوع من  ...):٢(أحد الضيوف 

  اذا مل يكن عندك اطفال، فكيف تفهم ما هو عناء اجناب طفل؟.  أنت تسّبح وسوف تفهم:ْپَرْبهوپاَد
لكن ذلك يشبه القول اذا مل تقفز فوق احلائط فأنت ال تعلم ماذا سيحدث لك اذا قفزت فوق ): ٣(ضيوف أحد ال
  .احلائط

أوال طلب فهم . اجلهل األول هو انت توحد ذاتك هبذا البدن املغاير لك.  أول شيء هو انك جتهل بذاتك:ْپَرْبهوپاَد
  .انت جتهل بذات. ذاتك مث سوف تفهم ما هو اهللا

  .انت اهللا أيضاً.  لكنين اهللا، أليس صحيحاً؟ أنا اهللا):٣(ضيوف أحد ال
  . انت كلب:ْپَرْبهوپاَد

  أليس صحيحاً؟. كالنا اهللا. كالنا اهللا.  لكنك أنا وأنا انت):٣(أحد الضيوف 
  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  ملا ال؟): ٣(أحد الضيوف 
  .ماذا تعين باهللا؟ جيب تعريف ذلك أوال. هو معىن اهللاأنت جتهل ما  ...  أنت لست اهللا ألن اهللا:ْپَرْبهوپاَد



  .اهللا هو الوجود): ٣(أحد الضيوف 
  .عليك تعريف ما هو اهللا أوال.  انت اهللا عند تطبيق ذاك التعريف:ْپَرْبهوپاَد

  .اهللا هو.  اهللا هو الوجو):٣(أحد الضيوف 
  .اهللا ليس الوجود.  ذاك ليس تعريفاً:ْپَرْبهوپاَد

  .انه كل الوجود.  والوجود هو اهللا):٣(أحد الضيوف 
  .الوجود ليس اهللا.  أقول الوجود هو قدرة اهللا:ْپَرْبهوپاَد

   الوجود ليس اهللا؟):٣(أحد الضيوف 
  .الشمس ليست غري الشمس. ضربت لك مثل اشعة الشمس والشمس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ...  قدرة، الشمس قدرة، وكالمهاكيف تتباين الشمس عن قدرهتا؟ اشعة الشمس هي): ٢(أحد الضيوف 
لكن سأضرب . ذاك جممل األمر. كل شيء مادي هو قدرة اهللا. اشعة الشمس قدرة أيضاً. هذا مثل.  كال:ْپَرْبهوپاَد

. ال ميكنك قبول اشعة الشمس مبثابة الشمس. لك مثال أن أشعة الشمس عني الشمس وليست عينها بوقت واحد
  . ميكنك القول أنك على كوكب الشمسلنفترض أنك يف أشعة الشمس، ال

  .لكنها الشيء عينه): ٣(أحد الضيوف 
  .ملاذا كلها الشيء عينه؟ ملاذا الشيء عينه.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .حتماً. اهنا الشيء عينه. بالطبع): ٣(أحد الضيوف 
كيف . مع انك تراهاعليك ختيل ما هي الشمس . ال ميكنك الذهاب  ... اذا ذهبت إىل الشمس، انت:ْپَرْبهوپاَد

  ميكن القول أن اشعة الشمس عني الشمس؟
   ...ذاك  ...ذاك. جيب أن تكون متبصراً. ليس عليك التخيل.  كال):٣(أحد الضيوف 

   ما هو التبصر؟ هل تعتقد أن اشعة الشمس والشمس، واحدة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كل شيء واحد):٣(أحد الضيوف 

  .ء ذلك، أن درجة حرارة الشمس ودرجة حرارة اشعة الشمس واحدة كال، ال ميكنك ادعا:ْپَرْبهوپاَد
   ...لكن مثل لديك شكلني من القدرة، ما الذي يدعو إىل التفرقة؟ جوهر كالمه.  كال):٢(أحد الضيوف 

رة ما تقوله أهنا حرا. قدرة تعمل للتربيد والقدرة عينها تعمل للتسخني. تلك هي الفطنة.  تلك هي الفطنة:ْپَرْبهوپاَد
  وبرودة؟

  .احلرارة والربودة شيء واحد. كل شيء واحد): ٣(أحد الضيوف 
  . ملاذا تقول شيء واحد؟ اهنا ليست شيئاً واحداً:ْپَرْبهوپاَد

  . بالطبع، اهنا شيء واحد):٢(أحد الضيوف 
  . هي مجيعاً."هي"كل شيء هو ): ٣(أحد الضيوف 

انت تتحدث على الدرك . كل ما يف األمر اهنا تعمل. رة حرارةالربودة برودة واحلرا. هذا سخف.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .لدينا متسع من الوقت. كال) ضحك. (ال تتحدث سخافات. انت غري روحي. املادي

   ...انا اقصد الفهم، ألن ما افهمه عدم وجود تباين بني. أنا ال اجادلك): ٣(أحد الضيوف 
  ...  اطلب الفهم:ْپَرْبهوپاَد

  .العلة عني املعلول. حلظة واحدة. انتظر. ال انتظر ك):٣(أحد الضيوف 



  . كال، كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .حتماً. نعم): ٣(أحد الضيوف 

  .ماذا تعين اهنا شيء واحد: أحد التيم
  هل حتب بعض القطن بدال من القميص؟. العلة قطن.  هذا قطن:ْپَرْبهوپاَد

  . هذا وهم):٣(أحد الضيوف 
  .ومهاً ليس :ْپَرْبهوپاَد

  .بالتأكيد): ٣(أحد الضيوف 
 من هذا اذا اعطيتك كتلة من القطن بدالهل تقبل ). ضحك. ( ما تعين بالوهم؟ ال تتفوه سخافات:ْپَرْبهوپاَد
  ؟القميص

  .آسف. ال اقصد اجلدل. آسف): ٣(أحد الضيوف 
   انت جتادل؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اقصد اجلدال معك):٣(أحد الضيوف 
   ...اذا قلت.  كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...أنا قصد فهم أمر لكنك): ٣(أحد الضيوف 
   ...لكن اذا اعطيتك كتلة من. هذا معروف. هذا قطن.  هذا قطن:ْپَرْبهوپاَد

هل تعلم ذاك؟ هل تعلم ذاك حبق؟ كيف تعلم أنه ليس ومهاً؟ كيف تعلم ذاك؟ هل تعلم شيئاً ): ٣(أحد الضيوف 
  حبق؟

  ان ذاك وهم؟ ما هو الربهان :ْپَرْبهوپاَد
 لذلك. انت الذي تزعم اهنا قطن. الربهان يقع عليك ألنين ال ازعم اهنا قطن. انتظر.  كال، كال):٣(أحد الضيوف 

...  
  . كيف تقول اهنا ليست قطناً:ْپَرْبهوپاَد

   ...مبدئياً): ٣(أحد الضيوف 
  .أثبت أوال اهنا ليست قطناً!  كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...لذلك، عليك أن تثبت اهنا. أنت تزعم اهنا قطن. حلظة واحدة.  كال، كال):٣(أحد الضيوف 
سوف يقبل اجلميع اهنا . ذاك هو الربهان. سوف يقول اجلميع اهنا قطن.  سوف يقول اجلميع اهنا قطن:ْپَرْبهوپاَد

  ؟يصتك كتلة من القطن بدال من القماذا اعطيهل ستقبل من سينكر اهنا قطن؟ لكن . قطن، مصنوعة من القطن
   ...انا اقصد. ال اقصد اجلدال معك. اعتذر): ٣(أحد الضيوف 

   كال، ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد
يبدو يل انه أمر مثل . انت تتكلم عن اهللا واملادة وأن املادة شيء حيجب اهللا عن أنظارنا): ١(أحد الضيوف 

   ...االستكبار والوهم، أمر مثيل، واالفكار اليت قلت
انا اقول ان كل شيء سواء مادي أم روحي   ...اذا. ن لديك افكار لكنين ال اوافق مع افكارك قد تكو:ْپَرْبهوپاَد

  .املادة غري بائنة عن اهللا بوصفها قدرة اهللا ومع ذلك املادة ليست اهللا. بائن عن اهللا
  .نعم): ١(أحد الضيوف 



لكنهما . لكن القدرة بائنة عن املقتدر.  افهم هذه النقطة، أن كل ما نراه ليس سوى انتشار قدرة اهللا:ْپَرْبهوپاَد
ال ميكنك فصل احلرارة عن النار لكن احلرارة . مثل النار واحلرارة. واحد بائن ألنك ال تقوى على فصلهما. واحد

  .احلراراة ليست النار مع تعذر فصل احلراراة عن النار. افهم هذا. ليس النار
   ...اً لكن انا ال افكر بنفسي بصفةلكن ال اعتقد انين مادة شخصي): ١(أحد الضيوف 

انت قدرة روحية وبدنك قدرة . انت احد القدرات. بدنك هو املادة. انت روح. انت لست مادة.  كال:ْپَرْبهوپاَد
البدن متغري .  أو ذكر اهللاكِْرْشَن ذاك هو ذكر ... لذلك، صلتك محيمة بالروح العظيم. وألنك قدرة روحية. مادية

انت . البدن متغري على خالفك). ٢٠\٢. چ.ب (ِرىَنـ َهْنياِتى َهْنياماِنى َشرۤي. انت أزيل. ريلكنك روح غري متغ
  .ذاك هو املفقود. ئناف صلتك األزلية باهللاتلذلك، عليك اس. أزيل

؟ اذا كنت  ... أليس هناك... أود العلم ماذا نفعل باألشياء الطبيعية، مع التسبيح أو الرقص أو): ١(أحد الضيوف 
  كيف تؤثر هذه االشياء الطبيعية يف فهمنا الروحي؟. عريها أية امهيةت

لكن احلليب عينه . اذا شربت كمية كبرية من احلليب ستصاب باالسهال. مثل حتضري احلليب  ... طبيعي:ْپَرْبهوپاَد
  . تشفي املرض الطبيعيلذلك، االشياء الطبيعية عند معاجلتها روحياً،. اذا اعددته لبناً وتناولته فسوف يشفي االسهال

توجد . حسناً. راَم َهِرى كِْرْشَن َهِرىقلت مقاربة اهلدف الروحي على هذه الطريقة، ): هندي) (٤(أحد الضيوف 
  .خدمة االنسان هي خدمة اهللا:"ڤيِڤكََنْنَد و كِْرْشَن-راَمفلسفة اخرى دعا إليها اآلن 

   وملا ليس خدمة اهللا هي خدمة االنسان؟:ْپَرْبهوپاَد
  ... كال): ٤(أحد الضيوف 

  .اذا كانت خدمة االنسان هي خدمة اهللا فلماذا ليس خدمة اهللا هي خدمة االنسان.  أوال اجلواب عن هذا:ْپَرْبهوپاَد
   ...هذه عينها ألن داخل االنسان داخل الروح اليت هي. حسناً): ٤(أحد الضيوف 

ي خدمة االنسان فما الذي يدعوك إىل الذهاب من باب إىل  لذلك، أمر واحد، لنفترض أن خدمة اهللا ه:ْپَرْبهوپاَد
اذا كانت خدمة اهللا هي خدمة االنسان، اذا قلت أن خدمة االنسان هي خدمة اهللا فعندها خدمة اهللا   ...باب خلدمة

  .هي خدمة االنسان
  .ال بأس. حسناً): ٤(أحد الضيوف 

  ... تطيع خدمة جممل البشريةاآلن، اذا خدمت اهللا اس.  ذاك جممل االمر:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك جيد): ٤(أحد الضيوف 

  . تقدر على خدمتهم؟ لذلك، طريقيت افضلنلكنك، كم عدد البشر الذي.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنين ال اعلم ما هو اهللا، لكن اعلم ان اهللا داخل االنسان، جزء من اهللا حاضر): ٤(أحد الضيوف 

   ...اذا كان اهللا هو الوجود. ذاك يعين اننا، اقصد لنفترض جدال. ذك جيد.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .حنن شقوق اهللا): ٤(أحد الضيوف 

اذا غسلت اصبعك فهل يعين انك لنفترض . اآلن، شقوق اهللا، مثل اصبعك جزء من بدنك.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
   جممل بدنك؟غسلت

  .كال. كال، كال، كال، كال): ٤(أحد الضيوف 
   اذن، كيف ميكننا خدمة الكل خبدمة اجلزء؟:پاَدْپَرْبهو

  ... حسناً، ألن املشكلة اليوم، يف الوقت احلاضر، بلدنا): ٤(أحد الضيوف 



اقول اذا كانت خدمة االنسان هي خدمة . تلك وجهة نظرك.  حجتك أن خدمة االنسان هي خدمة اهللا:ْپَرْبهوپاَد
   نعم أم ال؟ أوالاجبين. اهللا فخدمة اهللا هي خدمة االنسان

  ... اهنا األمر عينه لكن النين اجهل اهللا): ٤(أحد الضيوف 
  .ذاك جممل االمر. وانت اخدم االنسان.  اذن، حنن خندم اهللا:ْپَرْبهوپاَد

   ...لذلك.  أي هو احلاضر وما هي فلسفة ...هلذا السبب.  ال اعلم باهللا):٤(أحد الضيوف 
  . خدمة االنسان هي خدمة اهللاأنحجتك  ....  اآلن، فلسفة،:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤيِڤكََنْنَد و كِْرْشَن-راَماهنا حجة .  اهنا ليست حجة):٤(أحد الضيوف 
  .اعتربها. ذاك جممل االمر. كِْرْشَن-راَمانت متثل . كِْرْشَن- راَم اآلن، انت متثل :ْپَرْبهوپاَد

  .اريد معرفة احلقيقة  ...ألنين يف شك حول): ٤(أحد الضيوف 
  .خدمة البدن ال تعين خدمة االصبع. ضربت لك املثل، أن خدمة البدن تعين خدمة املعدة  ... احلقيقة هي:وپاَدْپَرْبه

  ... خدمة البدن تعين خدمة شق اهللا ألن البدن هو جتسيد): ٤(أحد الضيوف 
هذا البدن فال بد اذا اردت خدمة . خذ جممل البدن  ...لنفترض انك تريد.  سوف اضرب لك اآلن املثل:ْپَرْبهوپاَد

زود الطعام إىل هناك . لذلك، اين تعطي الطعام؟ إىل االصبع أم إىل املعدة؟ لذلك، اهللا هو املعدة. لك من اطعامه
  .وكل جزء من البدن سوف يشبع

عدد كبري من الناس  ( ...ألن. شق اهللا. ال اقول أنه جممل اهللا. املعدة هي شق اهللا.  حسناً):٤(أحد الضيوف 
  ).نيتحدثو
  .السيارة يف االنتظار.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  . تفضلوا إىل اهليكل واطرحوا مجيع اسئلتكم:َسْتْسڤَرۤوَپ
   ...سوف اذهب إىل هارفرد يف املرة القادمة سوف احصل.  حسناً):٤(أحد الضيوف 

  .شكراً ألسئلتكم.  شكراً:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية( .سوف اسألك ثانية.  حسناً، حسناً):٤(أحد الضيوف 

  ١٩٦٩ كانون أول ٢٤كوَل في بوسطن چورو ڤِْرنْداڤََنبحث حول نيو 

  ...  شكلوا هيئة من التعليم يف ...:ْپَرْبهوپاَد
  . جيب تعليمهم القراءة وهلذا جيب أن يكون لديهم متهيد:َهياْچرۤيَڤ
  . قراءة مبدئية:ْپَرْبهوپاَد
   وهذا جيد لالستعمال؟:َهياْچرۤيَڤ
  . ألن ليس لدينا أية كتب بعد:ْپَرْبهوپاَد
  .هل سيكون ذاك جيداً.  واعطاء امساء روحيةَسْتياْبهاما ماذا عن املبدئية وتغيري امساء الناس إىل امساء مثل :َهياْچرۤيَڤ
  .نعم: ْشۤياَمسوْنَدَر
  .ناماْمِرَتْم-َهري :ْپَرْديوْمَن
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .جيب تعليم احلساب.  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  .ذاك ضروري.  احلساب؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا عن التاريخ؟ تاريخ العامل أم التاريخ االمريكي أم االدب االمريكي أم االدب االنكليزي؟:َهياْچرۤيَڤ
  .ال تأبه كثرياً. جيب عليهم تعلم التاريخ االمريكي. اهنم امريكيون. ذاك جممل االمر.  التاريخ االمريكي:ْپَرْبهوپاَد

   أي تاريخ هندي؟:ْچرۤيَڤَهيا
  . جيدةْبهاَچڤََت  ... التاريخ اهلندي، ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  :َهياْچرۤيَڤ
  .اهنا تارخيية كلها. ْبهاَچڤََتْمـالوهناك قصص أخرى يف . ذاك جممل األمر. كورو ذاك ملحمة :ْپَرْبهوپاَد
  .ذك سيكون يف شباهبم. ا بالطبع ماذا عن اآلداب؟ بعد أن يشبو:َهياْچرۤيَڤ
  .ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا.  األدب، لدينا كثري:ْپَرْبهوپاَد
   أي ادب انكليزي، امريكي، انكليزي؟:َهياْچرۤيَڤ
  .بعض االدب االنكليزي معروف  ...أي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   وماذا عن العلوم؟:َهياْچرۤيَڤ
  ما هو رأيك؟.  اننا حنتاج إىل أي علم ال اعتقد:ْپَرْبهوپاَد
   علم االحياء؟:َهياْچرۤيَڤ

  . كال:ۤيْرَتناَنْنَدك
  . علم طبقات االرض، علم احليوان، علم الفلك:َهياْچرۤيَڤ
 ألف جنس الواحد تلو ٤٠٠ ماليني و٨، پورانَ َپْدَم علم االحياء، ميكنكم تعليمهم نشوء االجناس من :ْپَرْبهوپاَد
  .اآلخر
  .تربية الدواجن ميكن أن يتعلموها هناك. حسناً.  ماذا عن علم الفلك؟ أي شيء من ذاك؟ كال:رۤيَڤَهياْچ

  . ذاك سوف يتعلموه عملياً، تربية البقر:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َمْپَرساَد يف أي سن جيب تعليمهم طبخ :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   يف أي سن جيب تعليمهم الطبخ؟:َهياْچرۤيَڤ

  . بعد الثانية عشر:ْبهوپاَدْپَر
وتعتقد اهنم ميكن أن يتعلموا اآللة الكاتبة على سبيل املثال؟ مهارة مثل االلة الكاتبة .  بعد الثانية عشر:َهياْچرۤيَڤ

  وكيفية استخدامها؟
  . هل يتطلب األمر كل ذلك؟ حسناً، هذا العلم مطلوب:ْپَرْبهوپاَد
  .كل ما هو عملي: كۤيْرَتناَنْنَد

   يف أي سن جيب أن يشاركوا يف عبادة اهليكل، القيام بعبادة اهليكل؟...  واألمر اآلخر:رۤيَڤَهياْچ
  . بعد عشر سنوات:ْپَرْبهوپاَد
   بعد عشر سنوات؟ ميكنهم القيام بعبادة اهليكل؟:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .كِْرْشَن–راْدها تلك عبادة :َهياْچرۤيَڤ
  .كِْرْشَن–راْدهاو عبادة أ.  أي صنم:ْپَرْبهوپاَد
   حسناً، الصبيان حيتفظون باالصنام اآلن، هل هم؟:َهياْچرۤيَڤ
  .نعم: كۤيْرَتناَنْنَد
  . قال بعد عشرة:َهياْچرۤيَڤ
  . كال، ميكنهم االحتفاظ هبم كالدمى اآلن، وليس للعبادة املنتظمة:ْپَرْبهوپاَد
  ...  وغريهاآَريت من يعين يف اهليكل ميكنهم القيام بكل: كۤيْرَتناَنْنَد
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ميكنهم االحتفاظ باالصنام منذ طفولتهم. فهمت أوه، :َهياْچرۤيَڤ
  .منذ نعومة اظافرهم. نعم: كۤيْرَتناَنْنَد
 ٥اقترحت عدد معني من الساعات لدراستهم، حوايل .  لقد دونتها هنا يف مكان ما...  وانت اقترحت:َهياْچرۤيَڤ

  .اعات يومياً س٤أو 
وعند . الصباح، املساء. ليس فترة طويلة. ذاك جممل األمر.  ساعة يف املساء٢ ساعات يف الصباح و٣ :ْپَرْبهوپاَد

  .، والقيلولةْپَرشاَدْمالظهر جيب تكرمي 
   ... ألن آدابنا صعبة القراءة:َهياْچرۤيَڤ
  .عليك طباعة ادب مناسب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنم حياولوا قليل لكنها صعبة يف البداية. ْبهَچڤَْد چۤيتامىت ميكنهم فعل ذاك، سيمكنهم قراءة  .. . شيء:َهياْچرۤيَڤ
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  . ال ميكنهم االبتداء:َهياْچرۤيَڤ
  ).هناية. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٩ كانون أول ٢٤بحث مع موظفي مجلة اإلياب في بوسطن 

ألن . كِْرْشَنالطور االول هو فهم الصلة باهللا أو .  هذه مؤلفة من اربعة أطوار خمتلفةَنكِْرْش حركة ذكر :ْپَرْبهوپاَد
، أزلية لكنها حتت .يف الواقع، الصلة قائمة. كِْرْشَننست صلتها بـ. االرواح املهيأة يف الوقت الراهن نست ذاهتا

. لذلك، علينا اهناضها من وجودها الومهي. دنتعرف نفسها هبذا الب". أنا صنيعة هذا العامل املادي" حتسب ماۤيانفوذ 
انه بدرجة أكرب تارة . هذا جاء منذ خلق هذا العامل املادي.  ال اقول احلضارة العصرية... خطأ احلياة العصرية
لذلك، . ، الوضع بدرجة أكثريوَچ-كَليلكن يف . ، الوضع عينه لكن بدرجة أقليوَچَسْتيا يف . ودرجة أقل تارة

َجَنْسيا . "أنا هذا البدن وكل ما يتصل به بالغ االمهية"ل هو اهناض األرواح املهيأة من حلمها، تومهها الشاغل االو
انا هذا البدن وكل "هذا توهم، ). ماۤيا(حنن نتكلم عن التوهم . هذا توهم). ٨\٥\٥. ب.ش (ياْم اَهْم ِمِميت‘ُموُهو 

أو ". ال اقوى على العيش دوهنا. هي زوجيت" لذلك، اتوهم .لدي صلة خاصة بامرأة معينة" ... ما يتصل هبذا البدن
ذاك . على هذا الوجه، البلد واجملتمع على اكثر تقدير، البشرية. ووالد، واوالد". هي امي"امرأة اخرى ولدت منها، 

َڤ ِكى َسـ ِاْدهاتو-ِپى ْتريه كوَنبودّْهي-اْتماياۤي. لكن كل هذه االشياء وهم ألهنم يف الصلة البدنية. جممل األمر



لذلك، شاغلنا . من ميرون هبذا الوضع الومهي من احلياة يقارنوا بالبقر واحلمري). ١٣\٨٤\١٠. ب.ش (كَْهَره-ُچو
حنن ندفع . لذلك، الرجوع إىل اهللا مقصود لذاك الغرض. األول هو اهناض عامة الناس من هذا الوضع الومهي

، أو اجلمعية، ارجو ْسواميجي"مث من يهتدوا، يتقدمون، . ، حالة اهلدايةرجوعنا إىل اهللا على العامة إىل احلالة األوىل
  .يتقدم بعد فهم وضعه". ارجو أن تعمدين. ان جتعلين عضواً

مث بعد أن يبلغ . َسْمَبْنَدى أْبهيْدِهيا. ذاك هو الطور الثاين، التدريب. الطور الثاين  هو تدريبه على اهناض حبه هللا
. ذاك هو الطور الثالث، نعم. ڤِْرْنداڤََن و كِْرْشَن و راْدهاالة األرفع من تبادل احلب بني حب اهللا، ميكنه فهم احل
-ْتشّْوريَت-ْپِرماْنَجَن. ياْنيتلُوكََسْنَته َسدايَڤ ْهِرَديشو ڤي.  الذي هو يتمتع دوماًَهْمَسَپَرَموالطور الرابع هو طور 

حضور .  يف مطلق وضع حيايتكِْرْشَن سوف يتذوق حضور  عندما يغرق يف حميط حب اهللا بالكلية... ْبَهكْيت
 ليس كِْرْشَن. كل شيء. ، حضور لواحقهاللۤي، حضور امسه، حضور صورته، حضور كِْرْشَن يعين، حضور كِْرْشَن
 ه ومعيته وتسلياتهعز يعين مع امسه وصورته وكِْرْشَن" ،كِْرْشَن"حاملا نقول، . حنن ال نؤمن بالشخصية اهللا. مبفرده
ذاك   ...مع أن هدفنا هو. لذلك، الرجوع إىل اهللا يتناول عموماً طورين من الفهم، اهناض الصلة وتدريبه. وغريها

. هو هدفنا، الوصول إىل ارفع درجات التبادل الودي، بالفلسفة، بالعلم، باحلجة، كيف نقنعه أنه يف طور التوهم
غايتهم . هذا جممل األمر. لديهم علم متقدم سوى اإلنسانهؤالء الساسة، هؤالء العلماء، هؤالء الفالسفة، ليس 

 أو هذا أو ماذا يدعى اوروبيندو، أو ڤيِڤكََنْنَد ... النهائية هي اذا استطاعوا فعل شيء، عمل خريي، عمل انساين إىل
د باهللا أو لكن ال يعىن اح. ، يطلبون الرضى الذايت بالتأملۤيْزچيُّوالـو . روسيل أو رومني روالند وكثري يأتون

لذلك، يف ظل الظروف، شاغلنا األول هو اهناض االنسان من هذا . هذا هو وضع العامل. ال يعىن احد. كِْرْشَن
لذلك، علينا . أو خري حالة هي العناية هبذا البدن أو الصالت البدنية" انا هذا البدن"الوضع التومهي، انه حيسب، 
ررين، املفترض علمهم بكل هذه ومن جهة احمل. ة رجوعنا إىل اهللاذن، تلك هي سياس. رفعه من وضع التوهم ذاك

؟ اعتقد أهنما يعلمان خالصة ما أهدف إىل دفعه َسْتْسڤَرۤوَپ و َهياْچرۤيَڤاثنان من احملررين، اآلن  الدين. اخلالصات
 ميكنين االرتياح من لذلك، عليكما التعاون على حنو ال حتيدان عن السياسة، والتعاون بالتشاور حىت. يف هذه احلركة

اآلن، ما هي الصعوبة يف الوقت الراهن؟ . لكن يف حال مثة صعوبة، انا يف خدمتكم. هذه األمور الصغرية التافهة
 ).انقطاع(

  ؟َسْتْسڤَرۤوَپهل لديك قائمة يا .  نريد حبث احملتوى أوال؟ لدي قائمة:َهياْچرۤيَڤ
  . لدي قائمة خمتلفة:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .لقد شاهدهتا. نعم. جيب نشرها. ، اهنا جيدة جداًَهياْچرۤيَڤ ومن جهة املقالة اليت كتبها :ْپَرْبهوپاَد

  .ُچوپۤيْزالـ ذاك يعين انه ميكننا االرجاع إىل :َسْتْسڤَرۤوَپ
  . ممنوعاتُچوپۤيْزالـ. لقد انتهت أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  . لسن ممنوعاتُچوپۤيْزالـ كال، :َسْتْسڤَرۤوَپ
جيب توخي .  مثل فتيات اعتياديات أو ما شاكلهاُچوپۤيْزالـ جيب أن تكون السياسة أن العامة ال تفهم :ْپَرْبهوپاَد

اهنن . كال. "ُچوپۤيْزالـعلينا نذر منع وأن . ُچوپۤيْزالـلن ننطق حىت اسم "ال يعين ذلك . ُچوپۤيْزالـاحلذر بعرض 
  كيف نتفادهن؟. تيمنا املعبودات

  ؟"كِْرْشَنتقبيل شفاه "تدوين  ماذا عن :َسْتْسڤَرۤوَپ



 ذاك األمر ... حسب الزمان والظرف. لكن ذاك ليس أمراً بغيضاً. ذاك جيب جتنبه. ذاك جيب جتنبه.  كال:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ال ميكنين التغاضي . كِْرْشَنكتبت حياة ، اللۤي-كِْرْشَنمثل عندما كنت اصف . احلقيقة هي احلقيقة. وصفته

  .َرَس يف رقصة ُچوپۤيْزالـ يقبل كِْرْشَنن حياته، عندما كان عن ذاك املقام م
  ... ليس يف العامة.  لكن ذاك موجود يف الكتب:َسْتْسڤَرۤوَپ
لكن بقدر االمكان، نتوخى احلذر الشديد ونادراً ما . لذلك، يف ظرف مثيل، بالطبع، ميكننا اعطاء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ذاك كان حبثاً خفياً بني .  مع العامةُچوپۤيْزالـ مع اللۤي-كِْرْشَن أنه مل يبحث ْپَرْبهوَمها شايَتْنياجند يف حياة . نعرض

حىت عامل كبري، حبث الفلسفة، أن   ...وسأل.  وسواهمداُموَدَر َسْتْسڤَرۤوَپ و راماَنْنَد رايااملقربني جداً مثل 
، اقصد، مسلك محيم مع ُچوپۤيْزالـ، تذوق َد راياراماَنْنلكن عند حضور تيم كبري مثل . ْبَهطّاشاْريا َسْرڤَْبهاوَم
لذلك، علينا عرض هذه األمور حبذر شديد . لذلك، جيب علينا أن نتذكر هذا، أن العامة قد تسيء فهم هذا. كِْرْشَن

  .لذلك، جيب نشرها. ذاك جيد. لكن من جهة هذه املقالة، اهنا جيدة جداً. قد يسيئوا الفهم. وليس أمام العامة
   ال يوجد شيء يعترض عليه على األخص؟:ْچرۤيَڤَهيا

  .ال يوجد.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .النصف ويبدو ذاك جيداًأنا هو يكتب النصف وسوف أكتب .  طريقتنا كانت املناصفة يف املادة:َهياْچرۤيَڤ
 تواجها صعوبة ما، اما أن لكن حينما. ر هو عند تعيينكما حمرران املفترض علمكماملكن اول أ.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .ال غري. جتدا هلا حال بني انفسكما واذا تعذر ذلك فيمكن الرجوع إيل
 شايَتْنيا اليت مل تترمجها مثل ِڤديةالـماذا عن اقتباس حىت االسفار . مث لدي سؤال اود طرحه أوه، :َسْتْسڤَرۤوَپ
  . أو األبواب اليت تترمجها؟ ذاك ال يبدو صحيحاًَشريتاْمِرَت
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ماذا اذا اردنا اقتباسها يف بعض املقاالت.  ترمجات سواك:َسْتْسڤَرۤوَپ
   ترمجات سواي يعين؟:ْپَرْبهوپاَد

 شايَتْنيا حىت كتب عن عبادة اهليكل وهناك اقتباس من شيلَڤَّيت.  أحياناًَشريتاْمِرَت شايَتْنيا حسناً، ارى :َسْتْسڤَرۤوَپ
   ...اعلم أن السفر موثوق لكنين ال اعلم ان كانت هناك ترمجات موثوقة. اعلم اذا كان موثوقاً، ال َشريتاْمِرَت
  .كتب كتاباً؟ مل ارههل ؟ َشريتاْمِرَت شايَتْنيا :ْپَرْبهوپاَد

كتاباً ، ويقتبس "َشريتاْمِرَت شايَتْنياكما جاء يف "اقصد أن ذاك التيم، يكتب مقالة احياناً ويقول .  كال:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . جيد جداً لكن ال نعرف جودة ترمجتهاَڤڤايْشَنقرأه من كتابة عامل ما، سفر 

  ...انت، تقصد  ...ذاك   راياَشْنْدَر-َنڤَني، َشريتاْمِرَت شايَتْنيامن جهة   ...احد.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  أهي جمموعة اجمللدات الستة؟: َنْنَدْبَرْهما

  .ال بأس بذلك. مجةتلك تر.  ال بأس بذلك:ْپَرْبهوپاَد
   ...انه شيئاً، تعلم.  ذاك هو ااملستعمل، كم اعتقد:َنْنَدْبَرْهما

. تلك هي خالصتنا. شايَتْنيا معروضة اآلن يف كتابنا تعاليم املوىل َشريتاْمِرَت شايَتْنيالكن .  تلك جمرد ترمجة:ْپَرْبهوپاَد
  . جداً ليست خطرة جداً، لكنها ليست خطرةَنِڤَن راياترمجة توجد عيوب بسيطة يف و

قاالتك اليت ميكننا وضعها؟ هذه هي م ما هو عدد  ...يف احملتوى، هل جيب أن نضع  ... هل خاصتك:َهياْچرۤيَڤ
   ...أغلبية املسامهات اليت لدينا وهل تكون مادة أكثر من الالزم لوضع، مقالة لك ورمبا حماضرة أو



واذا كان عدد . ذاك سيكون حسناً. ة ال تزيد عن صفحتني أو ثالثةأية مقالة مطبوع.  أو مهما كان:ْپَرْبهوپاَد
  املقاالت أكثر، كم صفحة سوف نطبع؟

   سوف نطبع صفحات أكثر، أليس كذلك؟:َهياْچرۤيَڤ
اذا طبعناها يف مطبعتنا اخلاصة ميكننا طبعها، ميكننا زيادة مثان صفحات، تصل إىل  .. حسناً، مثة حبث ما:َهياْچرۤيَڤ
  .لذلك، ال اعلم اذا كنا سنزيد من عدد الصفحات. پون يف اليابانلكن ميكننا البقاء مع داي ني. فحةاربعني ص
   اذن، بزيادة الصفحات، ماذا سيكون الربح فوراً؟ هل هناك من فائدة خاصة اذا حصلنا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .لقاء مالهحيصل الزبون اكثر . زيادة مادة القراءة.  زيادة مادة القراءة:َسْتْسڤَرۤوَپ
وجودنا ملرضاة ). ضحك. (جيب أن حيصلوا على اقل لقاء ماهلم. جيب أن نكون رجال اعمال.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
؟ اما أن نطبع يف  دون زيادة مثن اجمللةلذلك، ما الذي يدعو إىل زيادة عدد الصفحات.  وليس مرضاة الزبائنكِْرْشَن

لذلك، ال توجد . لكننا لن حنصل على مال اضايف. ايف أو طاقة اضافيةمطابعنا أو يف اليابان، ال يوجد جهد اض
  .حاجة

  ... ، كان القصد زيادة أكثر من مقالة واحدة من مقاالتك؟ أم واحدة فقطپاَدْپَرْبهو لكن، :َسْتْسڤَرۤوَپ
ليس اكثر من مقالة واحدة لكل فرد و. ، ليس أكثرصداركل ايف مقالة . واحدة. واحدة. كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .... لكن من جهة اخبارنا. مقالتني سواء يل أم لسواي
   مقالة واحدة؟م أكثر من مقالتني أ ليس:َهياْچرۤيَڤ
  .ليس اكثر من مقالة واحدة. ليس اكثر من مقالة واحدة.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...رمبا اربع صفحات جمملها.  قلت صفحتني أو ثالثة:َهياْچرۤيَڤ
  . صفحات٤لكن ليس اكثر من .  صفحات، ذاك جممل األمر٤ :ْپَرْبهوپاَد
   ... كما اعتقدكِْرْشَن كان يوجد اقتباس من كتاب :َهياْچرۤيَڤ
   ...اآلن، اتبعوا هذه السياسة، أن واحدة. كل ما جرى جرى.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا عن استشهادات من كتبك؟ هل ذاك مقبول؟:َهياْچرۤيَڤ
ك كتابيت تلوكلما ما تكتبه .  أيضاًيتك كتابنل. لذلك، ال فرق. ادات من كتيب أو مقاليت سواء استشه:ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك. (لذلك، كل شيء جيد. أيضاً
  . اهنا مجيعاً صداك:َهياْچرۤيَڤ
  ... مثل) ضحك. (لكن جيب تقسيمها حتت امساء خمتلفة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
هل تعتقد انه ميكننا نشرها يف ثالثة . َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيت من كتابة تاَسْمهي-ْبَرْهَم خطر يل وضع :َهياْچرۤيَڤ

  نفسنا يف منشور صغري؟ أم ما هو رأيك أفضل؟أأو أربعة حلقات يف جملة االياب؟ أو نطبعها ب
 سيدّْهاْنَت يتْبَهكْذاك جممل األمر، .  صفحات٤ أو ٣ كال، اذا نشرهتا يف جملة االياب، فذلك يعين :ْپَرْبهوپاَد
. على هذا النحو.  مث مقااليتَمهاَرَج چورو، سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتلذلك، عند تصنيف املقاالت، انشر أوال . باستمرار

  .نعم
   ...هل تعتقد انه سيكون جيداً.  نعم:َهياْچرۤيَڤ



مثل  َپراَپَرْم-چوروحيتل االولوية مث ، ذاك جيب أن طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيت كتبت شيئاً، اقتباس، من ا اذ:ْپَرْبهوپاَد
 عند لكن ينعكس الترتيب. على هذا الوجه. تقدمي االحترام، مربينا الروحي أوال مث مربيه الروحي مث مربيه الروحي

  .  مث أنا مث مريدي، على ذاك الوجهسيدّْهاْنَت ْبَهكْيت  أوال مثڤيُنوَد ْبَهكْيت. ترتيب املقاالت
  اذا ال تكتب بعض التفاسري لذاك؟مل: كۤيْرَتناَنْنَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .سيكون جيداً اذا كتبت بعض التفاسري له. سيدّْهاْنَت ْبَهكْيت ترمجة َسْمهيتا-ْبَرْهَم :كۤيْرَتناَنْنَد
   تفاسري؟:ْپَرْبهوپاَد
  .سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتيصعب على بعضنا فهم .  نعم:كۤيْرَتناَنْنَد
لذلك، حىت بوجود صعوبة، دعهم يعيدون القراءة مرة واخرى مث . وقيت حمدود جداً. اذا اتسع وقيت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ال تعطي اكثر من صفحة  ... َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتما الذي يدعونا إىل تبديله؟ لنعرضه باسم . سيفهموا

 َمهاَرَج چورو عندما كان )ضحك( حيتار كان دماغي، نعم). ضحك. (سيحتار دماغهم. أو اثنتني يف كل مرة
كان يتكلم على صعيد رفيع جداً . الية، فقد كانت صعبة جداً على الفهمچمع انه كان بتكلم باللغة البن. يتكلم

انه . هذا الشاب ال يبتعد) "يضحك(ذاك ما استحسنه، . حىت دون ان افهمه. ذاك جممل األمر. لكنين اردت مساعه
مل افهم ما كان . نعم. ال غري كان يتحدث يف البداية لكنين اردت مساعه عمامل افهم . يذاك كان وضع". يسمع

 القراءة مرة لكن جيب ان حناول معاودة. نعم.  ليست سهلة الفهمسيدّْهاْنَت ْبَهكْيتلذلك، كتابة . يتكلم يف البداية
لكن اذا استلمت الصدى . هم اجلميعانه صدى علي، ال يف. ذاك جممل األمر. وسوف يساعدنا ذاك الصدى. وثانية

بدعوته، ودعوته . ال يفهم يف نومه. مثل النائم وآخر يناديه. نعم. فذاك سوف جيعله يتقدم، ليس كل فرد سيفهم
األمر عينه، . ليس يف حالة نومه هو يفهم ما هو هذا الصوت الصادر. ودعوته سوف ينهض ألن الصدى موجود

  .ليس اننا نفهم كل شيء. ذاك سوف حيملنا على النهوض.  وممثلهكِْرْشَنلـعلينا استقبال الترداد الصويت 
واحدة هي استعمال اقل عدد . ، عند التدقيق، توجد سياستان حول استعمال االحرف الكبريةپاَدْپَرْبهو :َسْتْسڤَرۤوَپ

وضعت احرف كبرية لذلك، . منها بقدر االمكان أو استعمال كثري منها، يف القواعد تكبري احلرف، أو استعمال قلة
لكن السياسة االخرى هي . هو، ال يوجد حرف كبري  بـَبلَراَمعند االشارة إىل . لتتيميف كتاب رحيق اقليلة 

، حرف ؟ َمنكِْرْشَنف كبري، إ، حرف كِْرْشَن، حرف ايتش كبري، قدم كِْرْشَنيدا   ...استعمال احلرف الكبري دوماً
  .... أي سياسة. دبليو كبري

  ... مث... لن يكون ذلك كثري. ال تتبع تلك السياسة.  كال، كال، كال:ْبهوپاَدْپَر
   احرف كبرية أقل هو االفضل؟:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ما هو رأيك؟. اعتقد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، جيب استعمال حرف ايتش كبريكِْرْشَن حسناً، اعتقد عند االشارة إىل :َهياْچرۤيَڤ
  . على االخص، ميكنككِْرْشَن.  نعم. على االخص:ْپَرْبهوپاَد
  .راْدها واذا اردنا استعمال حرف ار كبري لـ:َهياْچرۤيَڤ
  .كِْرْشَن ال خيتلف عن َبلَراَم لكن :ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، هو حرف ايتش كبري:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ).ضحك. (لكن بذلك، نعود إىل.  لذلك، هو حرف ايتش كبري:َهياْچرۤيَڤ



  .ذاك سيكفي. ميكنك أن حتدها على هؤالء الثالثة فقط.  كال كال،:ْپَرْبهوپاَد
  . حندها على هؤالء الثالثة:َهياْچرۤيَڤ
  . ڤيْشنو.نعم.  ڤيْشنو أو:ْپَرْبهوپاَد
  ، مثل املسيح أو بوذا؟ْزآڤَتاَر ماذا عن :َهياْچرۤيَڤ
  .املسيح حرف كبري.  بوذا حرف كبري:ْپَرْبهوپاَد

  ".َمن"هو يعين بوذا، " هو"مثل . .. لكنه.  نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ".هو" كال، :َهياْچرۤيَڤ
   ...ذاك ميكنك استعماله.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . حرف صغري:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف" خاصته" "بطانة" "تسليات "كِْرْشَن مث كلمات مثل تسليات :َسْتْسڤَرۤوَپ
  . كال، حرف صغري:ْپَرْبهوپاَد
  . حرف صغري:َپَسْتْسڤَرۤو
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، حرف صغريكِْرْشَن خاصة :َهياْچرۤيَڤ
  . حرف صغري:ْپَرْبهوپاَد

  . يداه وقدماه، حرف صغري:َسْتْسڤَرۤوَپ
  اقدام لوتسية؟: َنْنَدْبَرْهما

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   زهرة لوتس؟:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . االسماقتصر على . مجيعها احرف صغرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...، اليس كذلك"من"تلفظ ". من" "كِْرْشَن" نطق :َهياْچرۤيَڤ
  .ذاك يسبب وجع رأس كل فرد  ...توجد كثري.  شكراً:َهياْچرۤيَڤ
 متثيل انريد خلق وضع جملة االياب هذا بوصفه. من االفضل جعل كل شيء جيد لكن بطيء.  كال:ْپَرْبهوپاَد

. لذلك، جيب أن نكون يف غاية احلذر واخراجها بعناية.  يف املستقبل الناساإليهشري رمبا ت.  للعلم باهللا جداًوثوقم
، فسوف جيري االرجاع إىل اذا تعني االعتراف حبركتنا مبثابة حركة علمية، حركة ذكر اهللا. جملة االياب هامة جداً

نشر فيها مطلق أمر غري لذلك، علينا حتضريها على هذا االساس، ال جيب أن ن. وثوقجملة االياب مبثابة سفر م
  .وهذا هو وضع االياب بالفعل. تلك جيب أن تكون عليه سياستنا. مقطوع به
   ...، عن مسرد املصطلحات، مسرد املصطلحات؟ اعددت مسرداً للمصطلحاتپاَدْپَرْبهو :َسْتْسڤَرۤوَپ

  .انه للكتب: َنْنَدْبَرْهما
  ... حسناً، هذا هو أوه، :َسْتْسڤَرۤوَپ
   مسرد للمصطلحات؟:ْپَرْبهوپاَد



مثل، يف .  هو وجود دعوة فوق اللزوم يف التعاريفْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤورأي . إُشوَپنيَشْدْشرّي  لكتاب :َسْتْسڤَرۤوَپ
انا ال اتكلم عن   ...حسناً، ال اعلم اذا". اچيُّوالـ هي أرفع أشكال ْبَهكْيت"، جيب أن تكون ْبَهكْيتتعريف 

  . أقل، لكن اراه عمل صائبكلمات، بل اجعلها، دعوة
  . جيب أن يكون مسرد املصطلحات موجزاً بقدر االمكان:ْپَرْبهوپاَد

  . موجز بقدر االمكان:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .وينقل املعىن بالوقت عينه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك معىن مطلق. َڤڤايْشَن خالصة فلسفة الـ:َسْتْسڤَرۤوَپ
مسرد املصطلحات جيب شرحه . ذاك ليس مسرداً للمصطلحات. وصف التعريفال جيب أن يكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .باجياز مع نقل املعىن
؟  ... املطبوع يف اهلند واستعماله امنوذجاًْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  حسناً، ميكننا للمثال، طبع مسرد مصطلحات :َهياْچرۤيَڤ
  ؟ ...هل ذاك
  ؟ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمْد  :ْپَرْبهوپاَد
  ؟... انه نوع من مسرد املصطلحات.  لقد وضعت مسرد مصطلحات يف ختام اجمللد االول:رۤيَڤَهياْچ

ومسرد مصطلحات، فهرست يف ختام . نعم. ميكنك اتباع ذاك املبدأ. وضعت مسرد للمصطلحات.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كل كتاب، سوف جيد التقدير

كانت االوصاف . ئيال إىل حد ما، اقصد موجز إىل حد بعيدكان ض.  حسناً، ذاك كان ضئيال كما اذكر:َهياْچرۤيَڤ
  ... يف غاية
 مع كامل ْبهَچڤَْد چۤيتاأمر آخر، اين هي .  قد يبدو أمراً بالغ البساطة واآلخر ضئيال، لكن قم بواجبك:ْپَرْبهوپاَد

  ترمجيت واملرادفات؟ اين هو ذاك املخطوط؟
  . دققت يف املخطوطة عندما كنت يف كولومبوس... لدي. توجد عدة خمطوطات  ... لدي:َهياْچرۤيَڤ
   جمملها؟:ْپَرْبهوپاَد
  . جممل املخطوطة هناك:َهياْچرۤيَڤ
ة واملوسعة على املثال عينه، النص األصلي والتعريب واملفردات ح اذن، علينا االعداد للطبعة القادمة، املنق:ْپَرْبهوپاَد

  .والترمجة والتفسري
  ...  يعدهاْپَرْديوْمَنكان . نكليزية املفردات اال:َهياْچرۤيَڤ
  .شرعت باالمر ذاك، الفصل االول: ْپَرْديوْمَن
 دون تصرف، ْبهَچڤَْد چۤيتا سوف تكون هذه هي طبعتنا االوىل، ما هو االسم؟ رحيق التتيم مث اذا امكن، :ْپَرْبهوپاَد

  .املنقحة واملوسعة
  . يأيت قبل رحيق التتيمإُشوَپنيَشْد :َسْتْسڤَرۤوَپ
، سوف نطبعه بعد رحيق كِْرْشَنمن جهة . ْبهاَچڤََتْمـالمث . ْبهاَچڤََتْمـال مث  ...سبق إُشوَپنيَشْد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لكن اذا حصلت على بعض املال، التربعات من جورج هاريسون، فقد اطبعه . التتيم يف مطبعتنا اذا كان مطبوعاً
  .نعم. فوراً من اليابان

  .لْهريبو: أحد التيم



  ...  أنَجياْدڤايَتيقول : َنْنَدْبَرْهما
  . يف نيويورك، األصليةْبهَچڤَْد چۤيتا توجد خمطوطة اخرى من :َجيا أْدڤايَت
   هل هي معك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .كل شيء هناك سوى ذلك. اهنا يف نيويورك باستثناء الفصلني االولني.  نعم:َجيا أْدڤايَت
  .َهياْچرۤيَڤلكن لديك جممل املخطوطة، يا . َجناْرَدنَالفصلني االولني مع  اذن، ميكن أن يكون :ْپَرْبهوپاَد
 يدقق أحد املخطوطة املوجودة يف نيويورك فلمأما .  راجعت املخطوطة اليت لدي ...تلك كانت.  نعم:َهياْچرۤيَڤ

  .هبا
  .وطة االصلية اليت وراءها يف بعضها لكن ميكنك أن تنظر إليها والعودة إىل املخطراياراَم دقق :َجيا أْدڤايَت
  .سوف ازودك.  إذن، ميكنك أن تسألين عن كل ما ينقص:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن اود مراجعة تلك النسخة.  حسناً، ال ينقصين شيء:َهياْچرۤيَڤ
  ... لذلك، اهنا.  اهنا مع ديكتافون:َجيا أْدڤايَت
لكن سوف اقارن النسخة مع تلك النسخة، . السوف اراجعها فصال فص.  اود مراجعة النسخة اليت لدي:َهياْچرۤيَڤ

هل حتب تلك .  دون تصرف كما نشرهتا شركة ماكميليانْبهَچڤَْد چۤيتااعلم أن الترمجات حبد ذاهتا، تغريت يف  ...
  الترمجات؟
  .ميكنك فهم نسخة ماكميليان هذه. ذاك جممل االمر.  أيهما افضل برأيك:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد اهنا جيدة جداً. اهنا جيدة. ..ثانية تلك كانت ال:َهياْچرۤيَڤ
  .املفردات والتعريب ميكن اضافتها. ميكنك فهم تلك الترمجة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .سيكون كل شيء هناك. لن حيذف شيء. ميكننا تضمني كل شيء.  ولدينا مجيع التفاسري:َهياْچرۤيَڤ
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

قلت ان ...  كتب يل منذ سنة يف رسالة عندما كنت. لدي سؤال يتعلق يب وحدي لكنه هام، پاَدْپَرْبهو :َسْتْسڤَرۤوَپ
  ... لذلك. التدقيق كان بطيئاً، وجيب االنتباه اكثر إىل تدبري اهليكل

  لهيكل؟ل اً مديرچرييَرَجالتدبري، انت، ملاذا ال تعني .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 املدير لكن موراريوجعلت . عينته لكنين ما زلت ادبر عملياً.  ذاكسبق أن فعلت  ... لكن مع ذلك:َسْتْسڤَرۤوَپ
. ال ادقق على االطالق  ...انا. الناس يأتون دوماً وانا ادير املكان كله. ال اقضي وقتاً كافياً يف التدقيق  ...ما زلت

  ... ال افعل. هذا ما يسبب حزين
  ...سداء النصائح إليهم لكن جيب قضاء التنفيذ الفعليميكنك ا. جيب عليهم أن يعفوك.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
. على يدكيدار اهليكل جيب أن ال  ... لكن كل خبري باالدارة جيب أن يكون. ميكنه العمل أيضاً.  هناكْپَرْديوْمَن

ر ميكنك خلق مدي. خلقلذلك، ا. نعم. ألن لديك أمور كثرية. ذاك جممل األمر". ال حتب هذا"اعطيه هذه السياسة 
كان يوجد السيد كيد استاذ ). يضحك(  ...ليصبح. ذاك اهم أمر، اخللق. ما يف حال عدم وجود مدير خبري

ال . ان يكون لديكم استقالل حسًن، ال ميكن. "كنا طالب وكان استاذنا. كان يوخبنا دوماً. االقتصاديات يف كليتنا
ري لكن اذا وضع بعض احلمري يف عنايتكم فال ميكنكم ميكنكم العمل مثل احلم. ال ميكنكم التدبري. ميكنكم التدبري

كان يتكلم على ذاك . "لستم أمة بعد. لذلك، ال تبكوا من اجل االستقالل. "كان يتكلم على ذاك الوجه. "العمل
ال ميكنهم .  بعد رحيل الربيطانيني لن تكون ادارة احلكومة اهلندية جيدةهجيدة، أنجتربته لذلك، كانت . النحو



 خلق اداريني الذلك، علين). يضحك. (اتذكر أن برفسور كيد اخربين ذلك. قال. لذلك، كان جمرباً. ةاالدار
لذلك، يف تلك احلالة اذا كان . فهمت؟ يف كل دائرة سوف خنلق مساعد، مساعد. تلك وظيفة اخرى. جيدين

  .مريضاً وال يستطيع العمل، جيب أن يعمل احد لصاحله
  .ستطاعنا التوسع أيضاًذاك كيف ا: َنْنَدْبَرْهما

، پوروشُوتََّماآلن، . من جهة التدقيق، ميكنك التدريب. جيب وجود املساعد دوماً، تدريب املساعد. عم ن:ْپَرْبهوپاَد
   .چاوَرسوَدَركما ميكن أن يساعدك . ميكنه مساعدتك

  . يساعدَجياْدڤايَت :َسْتْسڤَرۤوَپ
  . النحو جيب أن ختلق مدققني مساعدين أيضاًاذن، على هذا. َجياْدڤايَت أه، :ْپَرْبهوپاَد
كنت تفعل .  مث الطريقة اليت لدينا حىت اآلن تتمثل بأن يكتب احد حمتوى التسجيل على االلة الكاتبة:َهياْچرۤيَڤ

  .ذلك حىت اآلن
  . نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ...  حىت اآلنَسْتْسڤَرۤوَپ :َهياْچرۤيَڤ
  .عرض خدمته.  هناداَس ْبَهَچڤانْذاك الشاب . هذا يف ديترويت ميكن قضاء عمل دكتافون :ْپَرْبهوپاَد

  .يبدو األمر سهال لكن مساع صوتك صعب جداً  ... يوجد أمر آخر:َسْتْسڤَرۤوَپ
  سوف يقوم بالعمل على خري وجههميكنه ارتكاب بعض االخطاء يف البداية لكن.  ذاك يتطلب املمارسة:ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكنك تغيري صويت. كنه جتنبهذاك ال مي. بعد املمارسة
  .استطيع فهمه. لكن استطيع مساعه.  كال:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .نعم، لكن ال ميكنك االستمرار بالكتابة إىل االبد: كۤيْرَتناَنْنَد
  . لذلك، هذا ممكن لسوانا. لقد تعلمنا: َنْنَدْبَرْهما

  .ْبَهَچڤانْي وأفضل أن اقوم بذلك، من  اآلن، هل جيب علكِْرْشَن لذلك، ارسلت شريط :َسْتْسڤَرۤوَپ
  ).انقطاع. (سواء كان قادر على الفهم. من سيقوم بذلك. اختربه قبل كل شيء.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . شريط تسجيل ديكتافون:َهياْچرۤيَڤ
  .وافحص النسخ.  نعم:َجيا أْدڤايَت
ط تسجيل مث عندما تعود املخطوطة، ميكنك ملاذا ال تفعل ذاك؟ اعمل شري.  وميكنك فحص النسخ بعدها:َهياْچرۤيَڤ

  .لقد فعلت ذلك من قبل. التدقيق فيها استناداً إىل شريط التسجيل
  .، لدي ديكتافون أيضاً يف نيويوركپاَدْپَرْبهو: َنْنَدْبَرْهما

  . ذاك يل:ْپَرْبهوپاَد
  .استطيع كتابة الشرائط أيضاً. لدي آخر أيضاً.  كال:َنْنَدْبَرْهما
  . املراكز ديكتافون وسوف يقومون بذلكعسوف يكون لدى مجي. نعم.  اذن، ميكن توزيع ذاك، الشريط:َدْپَرْبهوپا

  . مث ترسل يل نسخة للتدقيق:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .داسّي اَمْشۤي لدي ديكتافون أيضاً، لذلك، ميكنهم ارساهلا إىل :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ



. قبل أن ارسلها إليك، سجلها حىت ميكنك التدقيق فيها اذا اردت أن تدقق فيها أكثراعمل شريط  لكن :َڤَهياْچرۤي
  .ذلكوقيت ال يتسع لن أل

  .اذن، الكتابة والتسجيل ال يستغرق وقتاً طويال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ميكن أن يفعل ذلك احد لك.  كال:َهياْچرۤيَڤ
لذلك، . علينا التدرب على أمور كثرية. اذن، دبر على ذاك النحو. نعم. تسجيلها نعم ميكن حفظها و:ْپَرْبهوپاَد

  .عليك قضاء ذلك بعناية
مث .  بالتدقيق األولَسْتْسڤَرۤوَپمث تكتب عن شريط الدكتافون مث يقوم .  مث ميكنه اجراء التدقيق األول:َهياْچرۤيَڤ

   ...اراجع ما سبق له التدقيق فيه مث مراجعة املخطوطة
لكن جيب أن يكون . على هذا الوجه. مث النهاية. وانت تعيد كل ما يفعله. هو يعيده كل ما تفعله.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك جممل األمر. الدكتافون مث التدقيق على يده مث على يدك مث تراجعها مث يراجعها. التدقيق االخري مرتني
  .قيق يف السنسكريتية يقوم بالتدْپَرْديوْمَنكما أن .  نعم:َهياْچرۤيَڤ
  .تلك هي دائرة الطباعة. ذاك جممل األمر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يقوم بالتنضديدَجياْدڤايَت مث :َهياْچرۤيَڤ
  . واآلخرينَجياْدڤايَت :ْپَرْبهوپاَد

  .أروْنْدَهيت و اليكاپ :َسْتْسڤَرۤوَپ
   اآلن، مسعت انك تؤلف مخسني صفحة يومياً؟:ْپَرْبهوپاَد
  . صفحة٤٠صفحات املخطوطة كانت تؤلف البارحة حنو .  كال، ليس مخسني صفحة:ايَتَجيا أْدڤ
   صحيح، الكل؟ كاملة؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ااالوىل، للمرة االوىل وسبق تنضديدهلذلك، الصفحات . اهنا تقضى مرتني ... االصلية.  نعم:َجيا أْدڤايَت
  كاملة؟هذه الصفحات االربعني، اهنا .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا كاملة.  نعم:َجيا أْدڤايَت
  . صفحة يومياً فذاك سيكون جيدا٣٠ًاذن، حىت اذا اكملت . ذاك مشجع.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
 ساعة يومياً يف كولومبوس وكانتا تنهيان ١٤ كانتا تكتبان مدة أروْنْدَهيت و داسّي اَمْشۤي سيسرعوا ألن :ْپَرْديوْمَن

  .... القل واألن اهنا صفحة يومياً على ا٢٠
ڤ  ؟؟ من يتوىل امر اجلمعيْنَدُجو-َجياانت أو . ع االحوال، انت تتوىل هذا التنضديد يف مجي:ْپَرْبهوپاَد

  . أنا اقوم مبعظمه:َجيا أْدڤايَت
  هل ذاك حسن؟. ذاك سوف يكون مرضياً.  صفحة كاملة٣٠مث تنهي بسهولة ليس اقل من . اأْتش :ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك حسن:يَتَجيا أْدڤا
 صفحة يومياً ماذا يعين؟ ميكنك االنتهاء ٣٠لذلك، .  صفحة٤٠٠اذن، كتبنا، اكرب كتاب حنو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يوم١٥خالل 

   صفحة كتاب؟٣٠ خمطوطة، ٣٠ :َجيا أْدڤايَت
  .أو ما هي صفحات املخطوطة؟ ال افهم. كال.  صفحة كتاب٣٠ :ْپَرْبهوپاَد

  ... تابتها، حنن ننهي قرابة عند ك:َجيا أْدڤايَت



  . اريد ان تنتهي استعداداً للتصوير:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َجيا أْدڤايَت

   ...عندما تقول صفحة، هل تعين صفحة: َنْنَدْبَرْهما
  ...  صفحة٤٠اهني .  يعين نسخات على االلة الكاتبة:َجيا أْدڤايَت

  كم عدد صفحات املخطوطة؟: َنْنَدْبَرْهما
  . صفحة٥٨٠لذلك، رحيق التتيم قرابة .  صفحة مثل تلك٤٠.  من تلك الصفحات٤٠.  ذاك ما اعنيه:َتَجيا أْدڤاي
  . من هذه٤٠: ْپَرْديوْمَن
   يوم؟١٥كم صفحة تنجز يف .  صفحة٤٠هذه .  هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .٤٥٠ :َسْتْسڤَرۤوَپ
   يوم أو شهر واحد؟٢٠ اذن، كتاب واحد يستغرق :ْپَرْبهوپاَد
  . صفحة يوميا٤٠ً ال ميكنين التدقيق بأكثر من :ۤيَڤَهياْچر

  .نعم. ذاك سيكون جيداً. ببطء على الوجه الصحيح. ال حاجة للسرعة. كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . كتاب واحد شهرياً:َنْنَدْبَرْهما

.  حيدث بعدمل. تلك نظرية فقط). يضحك. ( أشهر٦طوال " كتاب واحد شهرياً" كال، الذي تطبعه، :ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا ممكن؟. ذاك جممل األمر. اآلن، افعل كل شيء جيداً حىت ميكن اهناء كتاب واحد يف شهرين على االقل

  . نعم:َجيا أْدڤايَت
  ... يف جممل األحوال) ضحك. ( انت تقول أن كل شيء جيري على ما يرام:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْپَرْبهو ْمَنْپَرْديوكم صفحة دققت هبا اليوم يا : َنْنَدْبَرْهما

  . صفحة البارحة٥٠دققت .  مل ادقق هبذا العدد اليوم:ْپَرْديوْمَن
سوف تسعدين رؤية انتهاء رحيق التتيم وابتداء كتاب آخر قبل أن اغادر هذا   ... اذن، اعتقد أنين اريد:ْپَرْبهوپاَد
  .املكان

  .ن يف اجلزء الثاينحنن اآل.  انتهينا من اجلزء االول ... اجلزء الثاين:َجيا أْدڤايَت
   اجلزء الثاين، أي جزء ثاين؟:ْپَرْبهوپاَد

  .شرعنا اآلن بذاك اجلزء من الكتاب. كِْرْشَن حيث توصف صفات :َجيا أْدڤايَت
  ... ٢٥٠ كم عدد الصفحات، صفحات املخطوطة اليت انتهيت منها؟ :ْپَرْديوْمَن

  . صفحة خمطوطة٢٦٠ :َجيا أْدڤايَت
  .٥٧٤ من ٢٦٠ من انتهينا: ْپَرْديوْمَن

  . نصف الكتاب تقريباً:َجيا أْدڤايَت
  .لكن العمل جيري بسرعة: ْپَرْديوْمَن
   هبذا الترتيب؟ْبهَچڤَْد چۤيتا مث كِْرْشَن هل تطلب مين االبتداء برحيق التتيم مث :َهياْچرۤيَڤ
 ۤيْرَتَنكَسْنتقوم فرق .  كبريةۤيْرَتَنكَسْن فرقة ؟ْمِرَدْنَچ- ْبِرَهْتاذن، األمور جتري على ما يرام يف دائرة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

انتم جالسون يف مكان واحد، تقومون بعمل يفوق . لكن فرقتكم هي الرئيسة. ذاك أمر ثانوي. يف خمتلف املدن
  اين تلك املياه؟. عليكم التدقيق على حنو. نعم. عملهم بألوف االضعاف



  .پاَدهوْپَرْباهنا يف مرحلة التقدمي، : َنْنَدْبَرْهما
  ... ذاك جممل األمر.  حسناً، حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  . لدي سؤال من الدائرة الفنية:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . الفنية، نعم:ْپَرْبهوپاَد

 ٣٠انتهوا من . ريد أن تعلم ما اذا كان عملهم بطيئاًيء؟ تبط عملهم  ما ان كانَجدوراين سألت :َسْتْسڤَرۤوَپ
  .رمسة

  .ال ميكنها القيام بذاك مبفردها.  ببعض املساعدينَجدوراين، جيب تزويد  أمر واحد:ْپَرْبهوپاَد
 تلك الرسالة، داْهَنڤااذن، عندما شاهدت . ، استعملت تلك الكلمة من قبل، مساعدپاَدْپَرْبهو حسناً، :َسْتْسڤَرۤوَپ

ال اعلم .  بالرسماشاَرديۤي وشرع. لذلك، كل ذاك املساعد يعين اهنم رمسوا مجيعاً". ذاك يعين أن علي الرسم"قال، 
  .ماذا تعين باملساعد

  .ذاك هو مساعد.  مساعد تعين جيب عملهم حتت اشرافها:ْپَرْبهوپاَد
  . وانتاج الصور معها:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ... ، وَجدورايناذن، بتلك املسودة وتعاليم . اعطيت بعض الفكرة، املسودة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 كانوا رسامني أكفاء وليس َبَرْدَرْج، و يتِدڤَدهۤو و ،َهَرْدموَرلۤي، هي فقط و دوراينَج اذن، حسب :َسْتْسڤَرۤوَپ
   . لكن ال اعلم بذاك.اشاَرديۤي و ڤاجاْهَناآلخرين مثل 

  .لكنهم متفرقون يف أماكن خمتلفة  ...اذن،. ميكن هلم املمارسة دون العمل الفعلي.  اذن، ميكنهم املمارسة:ْپَرْبهوپاَد
  . قادم إىل بوسطنَبَرْدَرْج: َنْنَداْبَرْهم

  .ميكنه اجناز عمل كثري اذا شاء  ...نعم، ميكنه.  جيدَبَرْدَرْج :ْپَرْبهوپاَد
  .جيدة لكنها ال تنتج يتِدڤَهۤو . جيد وينتج أيضاًْدَهَرموَرلۤي و :َسْتْسڤَرۤوَپ
  .اود ان اتكلم معها. يتِدڤَهۤو اذن، ذهبت :ْپَرْبهوپاَد
  .عنواهنا ليس معي.  نعم:َنْنَدْبَرْهما

  .اهنا ال تقيم يف اهليكل أوه، :ْپَرْبهوپاَد
 سوف اخابر ابنتها يف  ...لذلك، ال اعلم كيف. عنواهنا ليس معي. وال حتضر إىل اهليكل غالباً. كال: َنْنَدْبَرْهما
  .رمبا امكنين احلصول على عنواهنا والكتابة هلا. تنيدميا

  ؟لَيت-اْدَهَڤم ماذا عن :كۤيْرَتناَنْنَد
  .اهنا رسامة جيدة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو اليوم، ساريانت ترتدي ك...  اهنا تعرض فناً جيداً: كۤيْرَتناَنْنَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اليومساري كانت ترتدي :كۤيْرَتناَنْنَد
  ؟ساري :ْپَرْبهوپاَد
  .بدت يف غاية احلسن.  يف اهليكلساريكانت ترتدي . نعم: كۤيْرَتناَنْنَد
  .اهنا موهوبة.  كال، هي جيدة:ْپَرْبهوپاَد

  . ميكنها أن تكون رسامة مساعدة:َسْتْسڤَرۤوَپ



  .وملاذا مل يتزوجها أحد؟ اذا اراد احد الزواج، فسوف توافق :ْپَرْبهوپاَد
  . أراد الزواج هباَنياناْبهرياَم :َنْنَدْبَرْهما

اعتقد ان االمر يتطلب زواجها مث ستشعر . سوف سوف تترسخ. ا وتزوجها؟ نعم اذن، ملاذا ال تسأهل:ْپَرْبهوپاَد
  .بالرضى

  ...  سؤال آخر من الفن كان:َسْتْسڤَرۤوَپ
  اذا وافقت، فذاك، ما هو ذاك الشاب؟. أنا أوصي بأن تطلب منها الزواج.  هي هنا:ْپَرْبهوپاَد
  .َنياناْبهرياَم :َنْنَدْبَرْهما

  . هنانيتزوجان ويقيما دعهما :ْپَرْبهوپاَد
 السؤال اآلخر كان، هو املوضوع، كما يفعلون، هل يوجد أي انتقاد أو هل يتعني التغيري؟ هل يتعني :َسْتْسڤَرۤوَپ

  اجراء أي تغيري على الرمسات اليت انتهت حىت اآلن؟
  .هذه الرمسات ممتازة، هذه الرمسات ...  اذن:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهوجودة هناك ممتازة،  هل تلك املو:َنْنَدْبَرْهما

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو اخلطأ؟:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ، أصغر حجماً؟ڤِْرْنداڤََنملاذا اآلخرين، اهايل .  كبري ...كِْرْشَن اخلطأ أن بدن :ْپَرْبهوپاَد

 بد اهنا مل تكن متقنة كما لكن ال. املفترض ان يكون يف املقدمة واآلخرين خلفه.  يفترض أنه يف املقدمة:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .جيب

  .نعم. عندما رفع.  هيكله الكوينكِْرْشَنهل تعتقد اهنا ممثلة؟ مل يكشف   ... حسناً، ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد
  . يبدو هائال:َهياْچرۤيَڤ
  توسع يف بدنه الكوين بالفعل وإال كيف أمكنه الرفع؟.  قادر على كشف هيكله الكوينكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  . هذه حسنة جداً:كۤيْرَتناَنْنَد
  .نعم  ... هذه األشياء:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهو هل حتب هذه الرمسة، :َنْنَدْبَرْهما

  ...  هذا ليس سيئاً أيضاً لكن:ْپَرْبهوپاَد
  .يبدو العجل أشبه بكلب: كۤيْرَتناَنْنَد
  . نعم ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . رمسها اذن، ال بد من اعادة:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يربت بقرة كِْرْشَن...  هذه أيضاً. فهمت؟ اذن، ميكنك اخذ صورة مثل هذه الرمسة. ذاك زين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . تلك جيدة:َسْتْسڤَرۤوَپ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .علينا الرسم واقعياً: َنْنَدْبَرْهما

   نعم، ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد



 بعض الصور املمتازة من االرشيفات املأخوذة من الكتب اليت كانت مطبوعة بضعة داَس چورو لدى :َهياْچرۤيَڤ
 اليت تعترب فنية جداً لكن ميكننا ارساهلا لك قيد ْنِرشيْمَهى وبعض القطع اخلشبية ْبهَچڤَْد چۤيتامئات من السنني مثل 

  .املوافقة ورمبا نعيد طباعتها
بالطبع، ميكننا االحتفاظ هبا لكن مجيع  ... ورة حنصل علينا، دون ترتيب للعبادة كال، كل بطاقة أو ص:ْپَرْبهوپاَد

  .األشياء يف مطلق صورة أو حجر ينبغي تقديسها
  . هذه صور، هذه صور:َهياْچرۤيَڤ
  هل توافق؟. ال بأس. اذن، ال بأس. صور أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .ال بأس.  نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  ).هناية. (كِْرْشَن َهِرىأوال، سّبحوا مزيد من . ْپَرشاَدْم  اآلناذن، وزعوا. ألمر ذاك جممل ا:ْپَرْبهوپاَد
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