
  ١٩٧٢أحاديث سنة 

 في ١٩٧٢ كانون ثاني ١٨ ١١\١٤\٤ حتى ٤٨\١٣\٤ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشمل بحث يحديث في الغرفة 
  جايبور

، َج ِرشيرا، راَجِرشي. راَجِرشيلذلك، كان امللوك .  كانت امللكية سائدة، كان امللوك مسؤولني جداً:ْپَرْبهوپاَد
سهر على ادارة اململكة ومع ذلك، كانت شخصيته مثل حكيم كبري كان امللك ي. ، هذه كلمة مركبةراَجِرشي

 حىت عهد ، كانت احلكومة ملكيةِڤديةالـ احلضارة  ...بعد ذلك،. تلك كانت مؤهالت امللك). راَج ِرشي(
را ال  مثل امللكة يف انكلت ...رغم وجود بعض امللكية.  يف الوقت الراهنانقرضت امللكية عملياً. كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج

اهنم . پورهناك أيضاً يوجد ملك يف جايا. سلب الشعب السلطة. امللكة دون صالحية بالفعل. متلك مطلق صالحية
). غري واضح( سنة على االقل كانت هذه الدولة ٥٠٠پور، الدولة القدمية، منذ اصحاب الدولة بالفعل، دولة جايا

. لكن ليس لديهم اآلن مطلق سلطة. لذي كان القائد العام لالمرباطور السابق، اْچَمْنسيْن، چَمْنسين َمهاَرَجاهنا مملكة 
الدميقراطية . الدميقراطية. ِڤديةالـ حسب احلضارة لكن حكومة الشعب هذه غري مشروعة. سلب الشعب السلطة

العرش امللكي، يصبح مطلق شخص اذا اغتصب . يوَچ-كَلي يف مبستوى امللك يوجد احد اللكن . غري مشروعة
لكن يف الوقت الراهن، ألن .  يف السابقْزْتريياكَْشكان امللكية حكر على . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك ما يتنبأ به يف . ملكاً
سوف جند . لذلك، يوجد نزاع حول السلطة.  يف هذا العصر عملياًْزْدَرۤوش اصبح خمتال، اصبح اجلميع ڤَْرناْشَرمنظام 

لذلك، وضعوا اعالهنم قبل .  رمسيات ...ن اصبح معنياً بالسلطة دون عنايةيف احلقل السياسي عملياً ان االنسا
  .لكن ال شاغل هلم سوى التمسك مبقاليد احلكم.  خيدمك على هذا النحو وذاك النحو ...االنتخابات، اليت سوف

كالمها من . َهْتَتْتَڤ َمهرى كِْرْشَن و داَساناْتَهى ڤيْشڤمثل مؤخراً كان يوجد نزاع بني االحزاب السياسية ميثلها 
جيب أن .  يف السابقلذلك، هذه الدميقراطية مل تكن موجودة. احملامني العلماء لكنها يتنازعان مثل القطط والكالب

. كان يوجد جملس شورى لتدريبه.  العلماء، احلكماءْبراْهَمَنةالـ يهتدي بالوزراء و ملكاًلكن. يكون امللك مسؤوال
 ِڤَنلكن ولده، . كان والده ملكاً صاحلاً كالعادة. ِڤَن َمهاَرَجاآلن، هنا قصة . كية كاملةلذلك، كانت احلكومة املل

لذلك، كان . كان يقتل احليوانات دون رمحة وحىت البشر ألهنا كان االمري. هذا ولد من ام سيئة، مل يكن صاحلاً
. اء ضده ألنه كان االمري ابن امللكومل يتخذ احد أي اجر. اًيلعب مع زمالءه واذا اخطأ احدهم كان يقتله فور

لكنه مل . لذلك، كان امللك يشعر باالضطراب الشديد يف عقله حول تدريب هذا الشباب ليخلفه على العرش
 ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْملذلك، جاء يف .  من شدة كآبته وامشئزازهلذلك، هجر القصر وترك االمور جتري بطبيعتها. ينجح

)٤٨\١٣\٤:(  
  ْپَرجاهاَپتيْم َچتَْم نيْرڤيْدي ا انايۤيْچڤي

  چوناَدياه-سوْهِرْد- ڤَپوُروهيتاماتْ
  كاتَرا-ڤيشيكْيوْر أوْرڤْشاْم أتيشُوَك

  چينَهپوروشَْم كويُّوْدَهْم چۤوياتْها ني

 اعتاد.  عينها سائدةِڤديةالـيف اوروبا أيضاً، كانت احلضارة .  تعين الكاهنپُوروهيَتا تظهر، اهن. پُوروهيَتلذلك، 
ذاك اعترض على رجال الدين،  ... ، أليس كذلك؟ وامللك جون أو يف العصر الوسيطرجال الدين التحكم بامللك

  .واستهل الكنيسة الربوتستانتية من انكلترا
  .هنري: أحد التيم



 َتپُوروهيهنا جند أيضاً، . كم، مترد على حكم رجال الدينعلى احللذلك، مترد .  هنري، هنري، نعم:ْپَرْبهوپاَد
 أماْتيا، أماْتياتعين رجال الدين،  پُوروهيَت، پُوروهيَتعندما رحل امللك، رجال الدين، . چوناَدياه- سهْوِرد أماْتيا

. ب.ش( تعين من يطلبون خري الدولة، باحلزن على رحيل امللك سوْهِرْت، چوناَدياه-سوْهِرْدتعين الوزراء، و 
٤٩\١٣\٤:(  

  ِتْرَپْپَرجاْم ڤۤيَپَدألَكْشَيانْتَه 
  ْمپورۤيْپَرتْيوَپْسِرتْيا ِتى َهتُوْدياماها 

  َسِمتاْن أْبهيڤَنْْديا ششَْرڤُوْن ِرشۤي
  ڤَْمْپلَڤي-ڤَ ْبَهْرتِْرپاَرنْياِڤَدياْن 

لذلك، مع أن االبن كان عدمي النفع فقد قرروا . لذلك، كانوا خائفني من وقوع بعض االضطرابات السياسية
  ):١\١٤\٤. ب.ش(لذلك ". ملكة دون امللك؟جتري املوإال كيف . لننصبه على العرش"

  آَدياْس ِتى مونَيُّو-ڤْْچْبْهِر
  َدْرشينَه-لولْشاناْم كِْشَم

  ْپتَِرى أَستي ڤاي نِْرناْمُچو
  شاْمياتاْم- پاشْيانْتَه َپشو

.  تعين عديلتاْمساْمياتعين حيوان، و  َپشو. ساْمياتاْم-َپشو. مثل احليوانات يف غياب امللك ... اصبح الناس دوماً
مثل يف . اذن، عند وجود وضع سياسي أضعف، دون حكومة قوية جداً، كانت فئة من الرجال تستغل الوضع

 وبدأوا خبلق الفساد واخلوف يف مدينة  جداً، انتفعت فئة من األشرار بالفرصةألن احلكومة كانت غري قوية. كلكتا
ال احد يعلم ما اذا كان . اء، كانوا يبقون يف حالة خوف دائمةشاهدنا أن الناس عملياً ال خترج بعد املس. كلكتا

لذلك، ينتفع هؤالء وخيلقون .  الناس يف غاية االضطرابتكان. سيعود إىل املنزل ثانية عند خروجه إىل الشارع
 لذلك،. ساْمياتاْم-َپشواصبح الناس . لذلك، ذاك ما حدث. ذاك ما جيري دوماً.  يف غياب ملك قوياالضطرابات

لننصب هذا الشاب على " احملترمني وقرروا، ْبراْهَمَنةالـدعى احلكماء إىل اجتماع جلميع الوزراء والربانيني و
لذلك، توقفت مجيع العناصر السيئة عن اعماهلا الشريرة . كان يف غاية القوة وكان شريراً. نصبهمت  لذلك،". العرش
علموا أن هذا امللك شديد القوة وسوف يضرب . شاَسَنْم-ْچَرْم ِڤَنْم أْتيوَچَت-پاَسَنْشروْتڤا ْنِر.  حاملا اصبح امللكفوراً

  ):٣\١٤\٤. ب.ش(لذلك، غابت العناصر السيئة مث . بشدة كبرية عند حدوث أقل عمل اجرامي
  َچتَْم-پاَنشْروتْڤا نِْر
  شاَسنَْم-ْچَرِڤنَْم أتْيو

  نيليلْيوْر َدْسڤَڤَه َسْدڤَه
  هتَْرْستا إڤاكَْهڤَ-َپَسْر

اجلرذان احياناً كما يعلم اجلميع يف . مثل اجلرذان، يفهمون وجود االفعى وخيتبئون حتت االرض وخيتفون. إڤاكَْهڤَه
. حاملا حيضر اجلرذان، سوف حتضر االفعىسوف حتضر االفعى و. وتكثر حاملا يكون املنزل يف غاية القدمكل مكان 

نيليليوْر َدْسياڤَه لذلك، يضرب املثل . الواحد تلو اآلخرري الطبيعة لذلك، تدب. لذلك، االبقاء على اجلرذان خطر أيضاً
  ):٤\١٤\٤. ب.ش. (ڤاكَْهڤَهْتَرْستا إ- َپَسْدياه َسْر

  ْستهاَن-َپنِْر-ذَْهىَس آرۤو
  تيْبهيهڤيْبهۤو-شْطَ‘أونَْمدُّْهو 

  چاْنْبها-أڤَِمِن َمها
  ْستَْبْدَهه َسْمْبهاريتَه ْسڤَتَه

اصبح شديد .  عندما اشتد ساعده، والوجهاء الفاضلنيْبراْهَمَنةالـمهال أوامر كبار احلكماء، على هذا النحو، بدأ با
  .االغترار

  ِاڤَْم َمدانْْدهو أوتْسكْتُو



  َپهنيَرْمكوشَ إڤَ ْدڤي
  َرتَْهْم آْستْهاياَپْرياطَْن 

  إڤَ ُروَدسّيَپيانّْ كَْم

و، على هذا النح. ملك شديد البأس. جلميع يرتعدون خوفاً اوة انه عند جتواله يف اململكة، كانلذلك، اصبح من الق
اذا اشتد ساعد . موجودة، طريقة االشرار راكَْشسا. تلك هي الطريقة. بدأ بنشر االحلاد عندما أصبح شديد القوة

 ال.  أو الدين أو اهللاشاْسْتريةالـبطريقة ما اذا قوي احد، ال يعود حيفل باألحكام -مثل ما جيري اليوم-الشرير
. لذلك، اصبح على تلك احلال مث بدأ يأمر.  وغريهمپوياكَشيهَرين، َنڤَراهناك شواهد كثرية مثل . حيفلون هبا

  ):٦\١٤\٤. ب.ش(
  َن ياشْطَڤْياْم َن داتَڤْياْم

  َن ُهوتَڤْياْم ْدڤيجاها كْڤَشيتْ
  إتي نْياڤاَرياْد ْدَهْرَمْم

  ڤَشَهْچُهوِشَن َسْر-ْبِهرّي

موجوداً اذا تعني اعالن امر ما، يأخذ الفرد هنا يف اهلند ما زال . يف بلدكم، ال اعلم، رمبا. روناعالن بالنفخ يف الق
. هذا ما سيتم"عد احتشاد الناس، يعلن أمراً الطبلة أو القرن، يقف يف مكان واحد وينفخ يف القرن أو قرع الطبل، وب

  ؟هل يوجد نظام مثيل يف انكلترا". هذا هو أمر امللك أو الدولة
  . كان يوجد يف السابق:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . كان يوجد منادي البلدة يف السابق:شۤياَمسوْنَدَر
  . ينفخ يف البوق:ْپَرْبهوپاَد

  . يدعونه منادي البلدة:شۤياَمسوْنَدَر
  . منادي البلدة، نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . يتنقل يف كل مكان ويعلن:شۤياَمسوْنَدَر
 ه اوقفوا كل هذ ...ياْچۤياال مزيد من القرابني أو "لذلك، بدأ منادي البلدة باالعالن .  نعم، منادي البلدة:ْبهوپاَدْپَر
سوف يعتقلون . مثل حنن خناف يف روسيا أو الصني... نعم، ). يضحك". (َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى ال مزيد من .ماقةاحل
مثل احلكومة يف الوقت . ، ال صدقات، ال صدقاتنَ ياْشطَڤْياْم نَ ... لذلك، هذا االعالن كان هناك، علين. فوراً

. معظمه بضريبة الدخل حىت ال يعود احد يستطيع اعطاء االحسان ضيعيالراهن، ما تزال تسمح باالحسان لكن 
 ستقوم حاملا. جلالكن الوقت مقبل يف القريب العيف الوقت احلاضر لذلك، ال تعلن احلكومة أن االحسان ممنوع 

 انديرا غاندي تتعاون مع الروس وحاملا تصبح حتت سيطرة الروس، سوف يعلن الشيوعيون  ...حكومة شيوعية
  .الشعب خائف من هذا املسعى على يد انديرا غاندي. تدرجيياً

اً يأيت ملك شرير احيان. شائعةلذلك، يف كل االحوال، امور مثيلة كانت موجودة يف السابق أيضاً لكنها مل تكن 
 على االقل، الذي اعلن منع القرابني ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْميف التاريخ، يف  ِڤَنجند هذا امللك الواحد . بعد سنوات طويلة

مثل . ْبراْهَمَنةالـ، بواسطة )٦\١٤\٤. ب.ش (نَ ياْشطَڤْياْم نَ داَتڤْياْم نَ ُهوَتڤْياْم ْدڤيجاها كْڤَشيْت واالحسان،
لذلك، . إيت ْنياڤاَرياْد ْدَهْرَمْم. اهنم يعلنون أيضاً. آلخر أن هذه اهلند الروحية هي خرافةيف اليوم انشرت الصحيفة 

. ، يف كل مكانڤََشهَسْر تعين قرن، بالقرن، ْچُهوِشَن، ْبِهرّي-ْبِهرّي. ْنياڤاَرياْتقضاء االصل الديين كان ممنوعاً، 
  ):٧\١٤\٤ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم

  نَيُّوِڤكْشْيا مواِڤنَْسۤي



  دوْرڤِْرتَّْسيا ڤيِششْطيتَْم
  ڤْياَسنَْم-لُوَكڤيْمِرشْيا 

   َستْرينَهْسَمَپيُّوشوه كِْر

امللك الرذيل اعلن اآلن، ما العمل؟ . "، جتمعوا وبدأوا بالتشاورْبراْهَمَنةالـلذلك، مجيع كبار احلكماء والربانيني، 
  "هذا وجيعل األمور جهنمية، ما العمل؟

وقد يعتقد الفرد دون ضرورة اننا حتملنا هذه املسؤولية . ، ان الشعب يزداد احلاداًكِْرْشَنكر هذه مشاكل حركة ذ
مثل .  بالفعلال حاجة لنشر هذه الدعاية يف العامل لكن يعىن هبا الرباين. كِْرْشَنجلعلهم من املؤمنني باهللا، تيم 

الناس مشغولة  ... )انقطاع( ... ؤالء الرذالء لنفع زائل معنياً أن هَمهاَرَج ْپَرْهالَد، كان اخربتكم يف اليوم اآلخر
مصانع ضخمة جداً، مصانع احلديد يف عدد كبري من . ، الرأمسايل والعامل دون ضرورةبالكدح طوال الليل والنهار

اذا . يعيلذلك، هذا طب. كان والده شريراً، يف دولة شريرة.  معنياًَمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، كان . املصانع دون ضرورة
لدي هيكل، انا "اذا كان راضياً . هو ليس رباين. مل يشعر الرباين باالضطراب بسبب حزن الناس فأنه ليس ربانياً

قال أن كسب املعاش .  هذه الطريقةَمهاَرَج چوروذم ". احصل على راتب جيد، دعين اقلق على طعامي ونومي
ل أن يصبح كناساً يف الشارع وكسب معاشه بدال من باظهار هيكل ما ومجع املال واالكل والنوم، من االفض

،  عملياً، يعتاشون يف كل االرضلذلك، توجد فئة من الناس، رجال دين. ب معاشه يف السبل الروحية املزعومةسك
 الف خوري يف املستشفي ملعاجلة ٥يف بالدكم، .  هيكل، جيمعون املال من الناس ويتمتعون ويسكرون،اشر"

 لكن اذا اخترنا ، مثة احتمال، العامة تتربع وحنن نبين اهلياكللذلك. اهنم حيصلون على املال. رةاالدمان على اخلم
لكن، حنن ." بسهولة، دعين اكل هنوة قليب واكل ول وانام واذا امكن اشرب أيضاًاآلن املال يأيت "احلياة السهلة، 

لذلك، اذا .  االعاطل يصبح مشغل الشيطانلكن من الطبيعي عندما يصبح االنسان عاطال، الدماغ.  دون شكنقيد
ن يواجه عندما مل يكماذا سيفعل . لكل فرد جتربة يف كل بلد. ، يصبحوناء االغنياء مثل ابن ...استطاع احلصول

ك، لذل. ؟ سوف يقتصر على الشرب أو اختراع بعض سبل التخدير، الرقص العاريصعوبة باحلصول على املال
، پاياكْر. َپيا أوشوه ْسَمِرڤْياَسَنْم كْ-لُوَكڤيْمِرْشيا پيِشْشطيَتْم، ِڤكْْشيا دوْرڤِْرتَّْسيا اِڤَنْسۤي اصبحوا يف غاية االضطراب،

 دائم احلزن برؤية حزن َڤڤايْشَنلذلك، الـ. دوْهكْهّي-دوْهكَْهى-َپَر. ال ميكنهم رؤية. ةأفيف غاية الركانوا 
لذلك، .  ورؤية وضاعتهموريباطلق دمث عندما مير بشارع مسوف يغتم مثل . يعلم أن اجلحيم مصريهم. اآلخرين

اذا اصبح مطلق دمث حزيناً برؤية وضع مثيل فماذا بالكالم عن الرباين املفترض أن يكون مسؤوال عن الرفعة 
   ...الروحية
  ! آهه:أحد التيم
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ال يوجد حارس.  قرد:أحد التيم
لذلك، . هؤالء البشر بعض الطعاملدى القردة اآلن باحلقيقة أن تنتفع لذلك، . روريوجود احد ما ض :ْپَرْبهوپاَد

ڤْياَسَنْم -لُوَكڤيْمِرْشيا لذلك، . احلياة االنسانية تأيت من القرد والبقرة واألسد. تلك حقيقة. نظرية داروين من القرود
ْپَتْم لُوكَْسيا ڤْياسََْم ْپراأوْبَهياَته  ،ما بدأوا بالبحثك. ، يبدأون ببحث ختفيف متاعب االنسانَپيا أوشوه ْسَم َسْتريَنهكِر

واجلهة الثانية أن اللصوص انتفعوا بامللك الشرير . جهة أن امللك رذيل. االنسان مضطرب اآلن من اجلهتني. َمَهْت
ن بالضرائب ينزعج االنسا. اذن، اشهدوا كيف ترأف الربانيون بالشعب املهدد من اجلهتني. واصبحوا اقوياء أيضاً



اذن، ال يسعد احد يف غياب ملك صاحل ودولة . وبالعناصر السيئة بوقت واحديف الوقت الراهن غري الضرورية 
  ):٩\١٤\٤ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم. يوَچ كَلي يف سوف يستمر ذلك ويزداد حزن االنسان. صاحلة وذاك ما جيري اآلن

  اد ِاشَْبَهۤي-أراَجَك
  نَهأْرَه-كِْرتُو راجاتَْد

  ڤْ أْدياْد ْبَهياْم تْپي آسۤي‘تَتُو 
  ڤَْستي ِدهيناْم ْساتْكَتَْهْم ْسۤي

؟ مثل حنن تني، من جهة الدولة وجهة اللصوصاذا اضطرب على هذا الوجه، من اجلهكيف سوف يسعد االنسان 
م لتدبر صاحل نقول اذا كان الساسة وبياناهتم غري مسؤولة، يتقاتلون بني انفسهم حول السلطة فال يتسع وقته

. ْاْت ْسڤَْسيت ِدهينامْد ْبَهياْم تو أْديا كَْتَهْم ْسۤيپي آسۤيَتُتو أ. االمر عينه حدث هنا. هذا حمال. ال ميكنهم. الشعب
  ):١٠\١٤\٤ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم. ِدهيناْم، للمتجسدين، ِدهيناْم تعين السكينة، ْسڤَْسيت

  ُپوشَه- َپياهأِهْر إڤَ 
  ْبْهِرتْ-ى أنَْرتَْهىِپاوشَكَْسۤيُپ

  ڤَ كَْهلَهْپَركِْرتْيايِڤنَه 
  ڤَهَسْمْبَه-َچْرْبَهى-تْهاسونۤي

اسم امه كان . ڤَهَسْمْبَه- َچْرْبَهى-ْتهاسونۤي،  هنا، مذكورِڤَناذن، . ْپَرجاهاْچهاْمَسيت ڤاي پالَه َس جۤي- ْپَرجاپيَته نريۤو
. هذا صحيح أيضاً. االبن صفات والدته أيضاًيرث و. دهاكانت ابنة ملك شرير جداً وورثت صفات وال. ْتهاسونۤي

ابنته تعين اصبحت  كان شريراً، َمهاَرَج ِڤَناذن، ألن جد . االبن يرث صفات والدته واالبنة ترث صفات والدها
 لكن .كان الوالد صاحلاً جداً، ملك صاحل. ، اصبح شريراًِڤَنومن الطبيعي أن ولدها، . ، شريرةِڤَن والدة ْتهاسونۤي

اسم امه كان  ،ْتهاسونۤي. ڤَهَسْمْبَه- َچْرْبَهى- ْتهاسونۤي ،هنا الدليل. ألن االم مل تكن صاحلة، اصبح ولدها فاسداً
ڤاي ْچهاْمَسيت يج. پالَه َس- ْپَرجاپيَته نريۤو ... لذلك، هو. ، امرأة فاسدةْتهاسونۤيألنه ولد من رحم . ْتهاسونۤي

  ):١١\١٤\٤ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم. هو يثري االضطراب بدال من احلماية. ة املواطننيجرى تنصيبه ملكاً حلماي. ْپَرجاها
  پالَه-جاْپَرپيتَه نيرۤو
  ْپَرجاهاڤاي ْچهاْمَستي َس جي

  سانْتْڤَيناموْمپي تَتْها
  ْپِرِشتْپاتَكَْم ْس-ناْسماْمْس تَتْ

هذا امللك  ما زال من واجبنا التوجه إىلراب، ال باس انه سبب كل هذا القدر من االضط"اآلن، رأفة ربانية اخرى، 
يتعني التنبه إىل هذه النقطة ". واسداء نصيحة صاحلة حىت يتسىن وقف كل هذه االضطرابات وسوف يسعد االنسان

  .انتبهوا إىل هذه النقطة. ان احلكومة يف السابق كانت مسؤولة امام الرباين الذي يتدبر صاحل الشعب دوماً
. هذه احدى واجبات الرباين. يف نظام حيقق سعادهتم مادياً وروحياً) ْپَرَج(اين هو محاية املواطنني لذلك، واجب الرب

الرباين يعين وجوب عنايته . هذا ليس ربانياً. هذا ليس ربانياً. ليس دعين اذهب إىل اهليمااليا واضغط انفي واجنوو
، وسوف يسعد مادياً كِْرْشَنوجوب تتيم كل مواطن بـوالصاحل العام يعين . بالصاحل العام، اخلري احلقيقي العام

لكن االنسان باسم .  حركة خرييةليستاهنا .  ليست حركة آنانيةكِْرْشَنقصدي هو أن حركتنا لذكر . وروحياً
  .ماً ألنه ليس ربانياً بالفعلعموجيمع التربعات وسيلة لالرتزاق احلركة اخلريية 

 جتمع االموال، مبالغ طائلة من بلدكم، وهنا أيضاً، لتخفيف عذاب الفقراء، ْشَنكِْر-راَم ارساليةمثل اننا نصرح أن 
، ينعمون حبياة ْسواميْسسوف جتدون مجيع ولكنكم تشهدون العدد الكبري من الفقراء يف اهلند .  ِسَڤنارايانَ- َدريْدَر
لكن الشعب االمريكي اآلن، ...  محقاء لكن ما زالت العامة. هذا ما جيري. كِْرْشَن-راَم اذا ذهبتم إىل ارسالية رخية
 نشهد ناانتم جتمعون املال للفقراء لكن" شخصياً أن الشعب االمريكي يتحرى نيكْهيالَنْنَد ذاك، ْسوامياخربين . يسأل



من الطبيعي طرح . اذن، اصبحوا يعون باحلقيقة".  عندما نسافر إىل اهلنداعداداً كبرية من الناس تنام يف الشوارع
.  أقوى واقوىپورجايافرقة اصبحت لذلك، ). يضحك. (كِْرْشَن َهِرى . أوه:)جانباً( ... لذلك،. سئلةهذه اال
  ).هناية( ما هي االخبار من دهلي؟ اذن،

  ١٩٧٢ كانون ثاني ١٩ ١١\٥\١ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم تشمل بحث جايبورحديث في الغرفة في 

 تعين ْچَهىأ، ْچَهىأَجَنتا هذه الثورة، . قصودة لقتل سيئات الشعب أو هذه الثورة مؤالء األشخاص ه:ْپَرْبهوپاَد
ڤُو ياْسمْني ْپلَڤي-ْچَهىُچو َجَنتاڤيَسْر-ْچڤا-َتْد. ترد هذه الكلمة حبد ذاهتا،  تعين ثورةڤَهْپلي. ڤَهْپلَڤيْچَهى َجَنتا أ. سيئة
ياْسمْني . على الوجه الصحيحدون نظمه ىت ادب ثوري مثيل، ح). ١١\٥\١. ب.ش (پيْشلُوكَْم أَبدَّْهڤَىت أ- يتْپَر
ليس حسب قواعد اللغة وسائر اصول البالغة، لكن ما اقصده، افكار وثأثريات ادب ثوري . ْشلُوكَْم أَبدَّْهْم- يتْپَر

ما هو . العامل الفعلي سوى باالفكارال يعىن لكن . الرذالء معنيون بقواعد اللغة. ليس قواعد اللغة. ةمثيل مطلوب
، ناماِنى أَنْنَتْسيا پيْشلُوكَْم أَبدَّْهڤَىت أ- يتْپَرڤُو ياْسمْني ْپلَڤي-ْچَهىُچو َجَنتاڤيَسْر-ْچڤا-َتْد ، هناك؟ لذلك، جاءالفكر
ن كانت اللغة اال يهم . اذا وجد مسعى متجيد الرب العظيم، تلك حقيقة). ١١\٥\١. ب.ش (ْنكيتاين ياْت‘ياُشو 

ْنكيتاين ياْت ‘ناماِنى اَنْنَتْسيا ياُشو ر يستهدف متجيد الرب العظيم، فذلك، الفكما دام . ال يهم. صحيحة أم ال
 بالفعل على الرغم من مجيع هذه العيوب، ألنه ال يسعى سوى لتمجيد ساْدهو مث چاياْنيت ْشِرْنڤَْنيت ساْدَهڤَهْچِرَنْنيت 

وال يردد . ال يسمع فحسب، بل يردد األمر عينه. ْچِرَنْنيتچاياْنيت ْسِرْنڤَْنيت  ،، التيم، يسمعهساْدهواهللا، فمن هو 
-ْچڤا- َتْد. هل هو واضح اآلن؟ نعم. ْشلُوَك ْبهاَچڤََتهذا هو . ، يطبقها يف حياته العمليةْچِرَنْنيتفحسب بل 

اذا كان الفكر ثوري للتحقيق العلي، مجيع التيم، مجيع كبار ). ١١\٥\١. ب.ش (ڤُوْپلَڤي-ْچَهىُچو َجَنتاڤيَسْر
 حىت وان كان نظمه خيلو من النحو والبالغة الصحيحة، ألنه مسعى ، يقبلوهْچِرَنْنيت، ساْدَهڤَهماء، الربانيني، احلك

احملور . هذا هو املبدأ. ، ويرددون أيضاًچاياْنيت، يصغون بانتباه، و  ْشِرْنڤَْنيتْچِرَنْنيت. نعم. لتمجيد الرب العظيم
لكن ال يعين ذلك، وجوب عدم كتابته على . اك هو احملور وليست اللغةذ. الوحيد هو ان كان مقصوداً لذكر اهللا

بطريقة ما، اذا كان . َچْنيت چاياْنيتْشِرْن. صحيح أم خطأ، اذا نطقته الروح احملققة، تلك هي االمهية. الوجه الصحيح
كريشَنْن، ما هي قيمة علم مثل الدكتور راْدَه ... املسعى متجيد الرب العظيم وإال، اذا كان املسعى قتل الرب العظيم

عرض مثل  ... كل من يسعى لعرض. ال قيمة له. تالعب بااللفاظ) سنسكرييت(ذاك ما يدعى . مثيل؟ رذيل
. ، ليست لديه ادىن  فكرةڤيِڤكََنْنَد.  وكتابة كالم فارغ فقطكِْرْشَن  عن ليست لديه ادىن فكرة الذي اوروبيْندو

ذاك ما جيب . ْنَجليچۤيتا، أدىن فكرة ما هو اهللا، لكنه يكتب طاغور َربيندرانات ليست لدى. الدكتور راْدَهكْريْشنن
، يسلك السلوك الكامل ويعلم كيف  جيِڤِر شيكْهاياْپَرْبهوَپين آَشري آ ، يقولَرْبهوْپَمها شايَتْنيا. امتحانه باحلياة
َس  تقول أيضاً، ْبهاَچڤََتو . هو املطلوبفهمتم؟ اذن، ذاك . ، يسقط يف البحركِْرْشَنهو جمنون بـ. تصبح من التيم

  .، ذاك هو امتحانهكِْرْشَن كيف يزيد الفرد من تتيمه بـ،)٦\٢\١. ب.ش (ْدَهْرُمو ياُتو ْبَهكْتريَپُسو پوْمساْم ڤاي 

ڤ

مل ، حىت وأن سودوراشاَرهحىت . ْبهاْك- ْبَهَجِتى ماْم أَنْنيادوراشاُرو -پي ِشْت سوأ،  يف موضع آخركِْرْشَنيقول 
ال تنظر إىل . ساْدهو، هو )٣٠\٩. چ.ب (ر ِاَڤ َس َمْنَتڤْياهساْدهو، كِْرْشَنحتسن السلوك لكن بإميان خالص بـ

 ألنه اخذ إىل ذكر سوف تصحح مجيع تلك العيوب تدرجيياً. ذاك سوف يصحح. ذاك ال يعترب. سوء مسلكه
، سرعان ما يصبح روحاً متدينة كبرية ألنه جلأ إىل َچْتشَّيتيْم نيْتشاْنت-ْبَهڤَيت ْدَهْرماْتما َشْشڤَْشْپَرْم كْشي. كِْرْشَن



 تتيمه دينا أن نتحقق من مدى ازديالع.  اذن، يف البداية اذا كان يوجد عيب ما، جيب علينا غض النظر عنها.كِْرْشَن
، مدى استعداده كِْرْشَنك هو االمتحان، مدى تضحيته من اجل اذ. ليس الرمسيات. ، ذاك هو االمتحانكِْرْشَنبـ

اعتاد . ْچراَمشالَ.  من اجل التجارة فذاك أمر خمتلف وليس تتيماًكِْرْشَناذا جلأ احد إىل . كِْرْشَنللتضحية من اجل 
لذلك، اذا اخذ احد ذاك واستخدمه لتحطيم . ْچراَمشالَ مثل شاهدمت. ْچراْم بْري َبَدْم ُهوىشالَ ،مريب الروحي القول

اذن، كل .  يف غياهبم يعتربه جمرد حجره تظاهر جلذب الزوار، مجيل الزينة لكنجمرد. ب التتيميعين غيافذاك البندق، 
سوف يأيت التيم ويدفع بعض املال . يتظاهرون من اجل التجارة.  احلالههذا التظاهر يف اهلياكل مستمر على هذ

 .، كامل داخلياً وخارجياًشوشيَرْم َبْتَش َبْنَد ،جيب أن يكون الفرد. ء كان عندي بعض احلب أم ال، ال يهماوسو
  ڤُوْپلَڤي- َهىْچُچو َجنَتاڤيَسْر-چڤا-تَْد

  پيڤَتى أشْلُوكَْم أَبدَّْه-ْپَرتيياْسميْن 
  نْكيتاني ياتْ‘ناَمنى أنَنْتَْسيا ياشُو 

  ْچِرنَنْتي ساْدَهڤَهچايانْتي شِْرنْڤَنْتي 

  )١١\٥\١. ب.ش(
  ):١٠\٥\١. ب.ش(مث ثانية ضدها 

  َپَدْم َهِرْر ياشُو-شْ شيتَْرَن ياْد ڤَشَ
  تَ كَْرهيشيتْْچِرنۤيْپَرڤينَْرْم َپ-َچتَْج

  ْرتَْهْم أوشَنْتي مانَساتَْد ڤاياَسْم تۤي
  اهاكْشَۤي-َن ياتَْر َهْم سا نيَرَمنِْتى أوشيْك

 احملسنات  عرض ادب شبه كامل من املنظور االديب، من منظورميكنك. هَپَدْم َهِرْر ياَش-نَ ياْد ڤََشْش شيْتَر
خيلو من وصف ادب مثيل  اذا كان َپَدْم،-نَ ياْد ڤََشْش شيْتَر. ، جذاب لغوياًَپَدْم-شيْتَروالشاعرية، كالم كامل، 

لكننا ال نعىن .  مثل هناك عدد كبري من الكتب اجلنسية، اجلذابة، رائجة جداً.َپَدْم-ڤََشْش شيْتَرنَ َتْد اجماد الرب، 
يلتذ الغراب بالزبالة، هل .  تعين غرابڤاياَسْم .، كتب مثيلة هي حمج الغربانْرْتَهْم ڤاياَسْم تۤيَتْد. هبذه الكتب الرذيلة

لكن التّم البيضاء، . مثل العقبان، تلتذ اسراب العقبان باجلثث. يأتوا قطعاناً. شاهدمت؟ ال يذهبون إىل مكان مجيل
شاهدمت منتزه . بق املاء وازهار اللوتس واالشجار اجلميلة، تذهب إىل مكان توجد فيه املياه الصافية، زناَهْمَس-راَج

االنسان االشبه بالغراب يلتذ بكتب رذيلة . لن تذهب لتقليد الغربان. سانت جاميس بارك؟ سوف جتد مكاناً مثيال
يه ليست لد. ألن االنسان اصبح شبيهاً بالغربان حالياً توجد كتب رذيلة كثرية. مثيلة، كتب جنسية أو ما شاكلها

اذن، . مثل اخلنافس، يصبح ذوقهم سيئاً مثل الغربان.  ومن الطبيعي أن يأخذوهاكِْرْشَنفكرة رفيعة، ال حس بذكر 
م همث ميكنك ف ).٢\١\١. ب.ش (َرُمو نْريَمْتَسراناْمَپ. َهْم َسَپَرْم. َرمَََهْم َسَپ، َهْمَس- راَججيب أن نصبح من التّم، 

مبثال الطبيعة، جيب أن نشهد اشباه الغربان واشباه التّم، اشباه . ال ميكنك، ذاك حمالاذا بقيت غراباً، . كِْرْشَنذكر 
 أليس كذلك؟ اذن، عليك تغيري شاكلتك مث ستشعر .الطيور على اشكاهلا تقع. احلمام، الطيور على اشكاهلا تقع

هناك فئات من البشر . متحانهذا هو اال. ، ذاك حمال اذا بقيت شاكلتك غراباًلن ميكنك االختالط بالتّم. بالرضى
  ما ذاك؟. )جانباً( ...  تيمنااذن، شاغلنا هو هتيئة. بان وفئات تشبه التّمتشبه الغر

   هل هناك مراقب؟):١(أحد التيم 
  . كال):٢(أحد التيم 
 أن حييا يف جيب. جيب أن يكون مسلكه شبه التّم.  يعين شبه متّ، جيب أن يكون شبه متّكِْرْشَن اذن، ذكر :ْپَرْبهوپاَد

لديك بعض االوراق هل ). جانباً ( ...اذن، حاملا حيضر احد إىل اهليكل، سوف يكون. مكان نظيف، مكان منعش
  ؟هاسوف ارياليت 



  .كوماَر-َنْنَد انا احبث عن :شۤياَمسوْنَدَر
هذا . ل دين سواءيقولون أن كل فرد، ك. اذن، ضع هذا املبدأ نصب عينك، أن تصبح متاً وليس غراباً :ْپَرْبهوپاَد

هناك اشكال خمتلفة من الدين من طبيعة االصالة، طبيعة احلماسة، طبيعة اجلهل يف ). غري واضح. (كالم فارغ
 َپَره). ٦\٢\١. ب.ش (ْدَهْرُموَپُرو پوْمساْم َس ڤاي .  اذا اخذته مبثابة دين، فأنه دين علي ...وديننا. چۤيتاْبهَچڤَْد 

لكن . هيئة لقبول الدين العليوالت الدنيوي، هناك شعائر للكمال ْدَهْرَم، ْدَهْرَم َرهَپأيف . َپَرهأتعين علي، ليس اعتيادياً، 
ملذا ال تغلقه؟ جاء ). جانباً ( ...َرْبهوْپَمها شايَتْنيا. ذاك هو االمتياز. فوراًإىل املعايل االنسان رتقي ب هذا يكِْرْشَنذكر 

 يفترض انك ختطيت كِْرْشَناذا اصبحت تيم . كَْرَم كِْرَت َهيا-َهكْيت كايِلى َسْرَڤ، كِْرْشِن ْبَشريتاْمِرَت شايَتْنيايف 
لذلك ،كان يتحدث إىل آخر، .  االستشهاد مبثل صديق قاضي حمكمة علياَمهاَرَج چورواعتاد . سائر اشكال الدين

نعم، شاهدته، شاهدته ".  العليا؟جيلس اآلن يف مقعد قاضي احملكمةأراه .  هذا يلعب معنا عارياًَپْنتشوكان  أوه،"
االلفة تؤدي . اذن، هذه هي احلجة. جيب أن ال حيصل على راتب". راتباًتلقى  ال بد انه ال يأوه،"". جالساً بالفعل
انا امحق رذيل وكيف ميكن أن يصبح "يعتقد، . لذلك، ال ميكنه التصديق أنه اصبح قاضي حمكمة عليا. إىل االحتقار

لكن هل هذه حجة صاحلة أن قاضي حمكمة عليا ال يتقاضى ".  عليا؟ ال بد انه ال يتلقى راتباًصديقي قاضي حمكمة
  ).هناية ( ...اذن، اذا. تلك هي عادة الروح املهيأة. نْريَمْتَسَرَت. ذاك هو احلسد. أي راتب؟ هذه احلجة باطلة

  
  ١٩٧٢أحاديث شهر شباط 

  ١٩٧٢ شباط ١٢ مدراسحديث في الغرفة في 

   اين جتلس؟:يمأحد الت
  .مل اشاهدك من قبل.  انا جالس هنا حىت اصغي باذين اليمىن إليكم مجيعاً:ضيف

  .شۤياَمسوْنَدَر أنا :شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح (:ضيف

  . نعم، انه مقعدك:ْپَرْبهوپاَد
  . جيد جداً، مقعد جيد جداً:ضيف

  .هذا املقعد  ميكنك اخذ:ْپَرْبهوپاَد
  من هو زعيم فرقتك؟ أنت أم هو؟. اهنا جيد جداً.  اجلميع خاصتكساريـ الا على جيب تركيز الكامري:ضيف

  .كما حتب). ضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  . أنا أسأل ألنه حيمل عصا كبري:ضيف

  .اعطاين العصا.  هو الرئيسپاَدْپَرْبهو :َمْدهوْدڤيَش
   اين صديقي الزجني؟ مل حيضر؟:ضيف

  .يوجد عدد كبري من الزنوج. متسعاً يف السيارةمل جيد .  مل حيضر. أوه:ْپَرْبهوپاَد
). حديث مع سائر الضيوف باهلندية(إىل أي مكان تنتمي؟ . هل انت من هذا املكان؟ كال. ربتاق). جانباً (:ضيف

  . فهمت. أوه.اهنا ملفوفة بالقماش. هل يل بالقاء نظرة عليها أوال. اهنا عصا طويلة مجيلة



  . من اخليزران اهنا اربعة عصي:َمْدهوْدڤيَش
   ماذا؟ :ضيف

  .َدْنذي، تريَدْنذي-ْتري اهنا تدعى :َمْدهوْدڤيَش
  .تريَدْنذي :ضيف

  . نعم:َمْدهوْدڤيَش
  .تريّدْنذي :ضيف

  .َڤڤايْشَن هذا :ْپَرْبهوپاَد
   ثالثة عصي فيها؟توجد هل :ضيف

  . هناتوجد اربعة عصي.  كال، هناك ثالثة عصي مربوطة مبثابة عصى واحدة:َمْدهوْدڤيَش
  ؟اَسَسنّْۤي دخلت سلك :ضيف

  .َمهاَرَج چورو على يد اَسَسنّْۤي سلك ت دخل:َمْدهوْدڤيَش
  .اَسَسنّْۤي :ضيف

  . نعم:َمْدهوْدڤيَش
   مث ميكنك محلها فقط؟:ضيف

  . نعم:َمْدهوْدڤيَش
  .اجلس، اجلس.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
   صورة؟التقاطهل ميكنك ). ضحك( سوف اجعل الكامريا تتابعك :ضيف

   ماذا؟ :أحد التيم
  . صورة؟ كال، ال ميكنك:ضيف

  ).غري واضح. ( ال ميكنين، كال):٢(أحد الضيوف 
  .مسعت انك يف السادسة والسبعني.  حسناً جداً:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
كم من ). ضحك. (انت يف السادسة واخلمسني. اعتقد انه ليس العمر الصحيح. بدو عليك هذا السن ال ت:ضيف

  ؟ هل جتلس اقرب هنا؟ ...؟ كم من الوقت انت هنا ...لوقت انت هناا
  هذه اذنك الصحيحة؟ هل  ... أنا:أحد التيم
  .نعم.  اذين الصحيحةاهنا.  نعم:ضيف

  . سوف اجلس على الكنبة البيضاء:چرييراَج
   ...  مث ميكنك اجللوس:ْپَرْبهوپاَد
  ؟مدراس هنا يف  ستبقوا كم:ضيف

  .مدراسوم يف  ي١٥ حنو :چرييراَج
  ؟٥٠ أم ١٥ :ضيف

  .١٥ :چرييراَج
  . مخسة- واحد:ْپَرْبهوپاَد



  .مخسة -  واحد:ضيف
  . نعم:أحد التيم
   كم عدد النساء واالطفال والرجال؟:ضيف

  . نساء وطفلة٢ :چرييراَج
  .؟ البقية من الشباب؟ شباب٣ :ضيف

  . نعم:چرييراَج
  ).ضحك. ( فنزوال٧٦ من :ضيف

  . نعم:چرييراَج
  نت من البنغال الغربية؟ ا:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   أم البنغال الشرقية؟:ضيف

  .كلكتا ولدت يف :ْپَرْبهوپاَد
  .كلكتا :ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ..رعايته جيدة.  مكان كبري ومعروف:ضيف

  . حيث انت احلاكم أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. ( رعايته سيئة:ضيف

  . يف البنغال الغربية كان احلاكملَلَجي :ْپَرْبهوپاَد
اهنم يف غاية . احببت املكان عندما كنت هناك. كنت ادعى احلاكم لبعض الوقت هناك. نعم  ...  كيف:ضيف
  . استقروا،فترة من الفوضى والعنفاستقروا بعد . اللطف
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
انا . مهمة عظيمةاآلن  حتملتم نتما. سهروا علي كرجل حيادي وهذا تقدير كبري يف بلدنا.  تلطفوا يب كثرياً:ضيف

  .غري جدير مبناقشتها أو التعليق عليها
  .اعتقد انك خري رجل للتعليق عليها.  كال:ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو الفرق بني التفكري . مع ذلك، انا ال اتبجح إىل حد التعليق على من محل اعباء العمل بالفعل.  صحيح:ضيف
  .تطلب ااالهلام وانت تقوم بالعملالتنفيذ ي. التفكري سهل. والتنفيذ
لديك نفوذ يف كل االرض، "كتبت رسالة إىل مهامتا غاندي تفيد .  هذه املهمة منذ وقت طويلتدبرت :ْپَرْبهوپاَد

، خري لك أن تتقاعد من العمل )ْسڤَراطْ(على االستقالل اآلن حصلت . واصبحت معروفاً برجل الفهم الروحي
  ". يف االرضچۤيتاَچڤَْد ْبهلرسالة السياسي والدعوة 

كان ينفذها جيداً لكنك تشري .  يف مجيع اعمالهچۤيتاْبهَچڤَْد  كان ينفذ من البداية، ليس حصرياً بل تطبيق :ضيف
   ...إىل االقتصار على الدعوة

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...يفوصفت  تعاليم املذاهب وطريقة احلياة  ...:ضيف



   ... راْدَهكريشنن ذلك ايضاً طلبت من الدكتور :ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟ :ضيف

  .عندما كان نائب رئيس اجلمهورية  ...:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ ال يقارن بغانديراْدهاكريشنن :ضيف

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  . مل يعط أي اهلام ...، رجل صاحل رفيع الفطنة لكنه كان اكثرراْدهاكريشنن :ضيف

  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ه من ذاك، من الكدحاءعفااهللا قرر  يبدو ان :ضيف

  ).ضحك( نعم :ْپَرْبهوپاَد
  ... استاذاً كان. احبه وكان رجال عادال ... ه كان شديد السعادة، وصاحلاً جداً واحب:ضيف

   ... كلكتا كان برفسور يف :ْپَرْبهوپاَد
  .چۤيتاْبهَچڤَْد السياسة وليس   ...:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .مح يل باالعراب عن ضمريي اآلن، هل تس:ضيف

  . نعم. أوه.:ْپَرْبهوپاَد
  صدد مهمتك؟ب ... :ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ال يقيمون معاً يف أي مكان. مبعثرة يف كل االرض.  اوال، اهنم مبعثرون يف األرض، حركتك:ضيف

  .لدي مراكز خمتلفة.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . لديك:ضيف

  .تلفةيف مراكز خم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ويقيمون معاً هناك؟:ضيف

  .٢٠٠ حىت ٢٥لدينا تيم يف كل مركز، ليس اقل من .  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ريالكبالعدد  هذا . أوه. فهمت:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اوال، هناك ضرورة املال الدارة هذه املعاهد. مبصاعب االدارةاآلن  افكر :ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...عين وذاك ي:ضيف

   ... أن اخربك يف هذا الصددين ميكن:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟ :ضيف

  .دوالر شهرياًالف  ٨٠ إىل ٧٠ما بني تتراوح  تكاليفنا احلالية . ..:ْپَرْبهوپاَد
   ...اذن، مهما كان املبلغ فأنه مبلغ كبري وذاك يعين مصادقة من يتربعون باملال.  زين:ضيف

  .هد مال مكتسب باجل:ْپَرْبهوپاَد



  ).ضحك (؟إليس كذلك .معبودهم ذاك املال  ...:ضيف
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
جعل الناس صنماً من الذهب والفضة واالوراق .  لسوء احلظونڤيْش و َڤشي و ْبَرْهما املال رب أكرب من :ضيف

   ...النقدية اليت تعد فيها احلكومة
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. (اليت ال ترب بوعدها مطلقاً  ...:ضيف

  . كنت على وشك القول اهنا احتيال:ْپَرْبهوپاَد
  . احتيال:ضيف

  .اماۤي :ْپَرْبهوپاَد
   ... لكن ذاك هو:ضيف

  .اماۤيهذه هي . اعطيك ورقة وحتسب اهنا ألف روبية. اماۤي اهنا :ْپَرْبهوپاَد
ما زالت احلكومة حىت . سليفتالورقة هي وثيقة . اهنا تعتمد على اقراض إىل الرجل الذي يعطي الوعد. نعم :ضيف

  .لكنها تعلمت اغفال وعدها أيضاًاآلن حتتفظ بالقرض 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، هذه احدى الصعوبات الرئيسة:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 لكن اعتقد أن مطلق حركة دينية مثل حركتك، حيسب الناس ان بامكاهنم شراء رمحة اهللا بالتربع ببعض :ضيف
 اخلطيئة يف العامل وحيسب اهل اخلطيئة ان يف نزعة؟ اذن، لن جتد صعوبة باحلصول على املال، لوجود  توافقأال. املال

  .واتربعدعهم ي. املالب لتربعوسعهم املساومة با
  . ذاك جيد أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
 كل يفوجود رجال ونساء  نقطة اخرى، افترض . لكن تلك هي أصغر نقطة ... ذاك. عواترب دعهم ي:ضيف

  ... معهد، يف كل مركز 
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . ويقيمون معاً:ضيف

  .هناك قسم خاص بالنساء.  ليس معاً:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟ :ضيف

  . هناك قسم خاص بالنساء:ْپَرْبهوپاَد
  . خمتلف:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... هذا بالغ االمهية:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هبذا الصددةع املنظمات الدينية تتعثر بالفضائح، وسوف يتعني عليك العناية الكبريألن مجي ... :ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .العجوز بالتصريح بهحق  هذا :ضيف
  .كال، منذ البداية، ألن يف البلدان الغربية خيتلط الرجال والنساء حبرية تامة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ك نعم، حنن على علم بكل ذا. أوه:ضيف

   ...  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . حنن نعلم بتلك احلقيقة:ضيف

  .لذلك، انا، ازوجهم بقدر االمكان  ...:ْپَرْبهوپاَد
، ضمانة من ) يضحكپاَدْپَرْبهو(الزواج هو شكل من الضمانة . لكن ذاك ال مينع التربية املتساحمة.  نعم:ضيف

  .لكن الفضائح خترج. الفضيحة
   ... و نعم، وذاك ه:ْپَرْبهوپاَد
  .مشكلة رئيسة انت تواجه  اذن، :ضيف

  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ال بأس . احلياة التقليدية لعدم االختالط اضمن للمنظمة. عليك توخي احلذر الشديد هبذا الصدد ... :ضيف

ظمة منفصلة، لكن عندما تبدأ من. ال توجد صعوبة يف هذا الشأن. بزواج الشباب مث خيتلطون يف احلياة العائلية
  .عندئذ، عليك توخي احلذر الشديد. االنسان خللق القصصادة تناقضها ع
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، ذاك تعليق واحد لعجوز:ضيف

  .نعم. انت كبري القيمة.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . شرعت هباحول فلسفة التنفيذ اليت. ذاك امر واحد مث هناك امور ثانوية.  ذاك أمر عاقل من عجوز:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... كِْرْشَن ْشرّيحتويل الناس إىل  ... :ضيف

  . ذكر:ْپَرْبهوپاَد
   ... كِْرْشَن ْشرّي لعبادة :ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...وهأ ...  كنت ستعلق امهية كبرية، انا اسأل صديقي، السيدااتساءل ما اذ  ...:ضيف

  .چرييراَج :ْپَرْبهوپاَد
  .ْمَتڤََچْبهاـال أم چۤيتاْبهَچڤَْد  كنت تشدد على ذا، ما اچرييراَج.  ..:ضيف

  .ْمَتڤََچْبهاـال هي الدراسة املبدئية مث چۤيتاْبهَچڤَْد  :ْپَرْبهوپاَد
، قصص سائر الوجوه ْمَتڤََچْبهاـال. كِْرْشَن ْشرّي  بصددْمَتڤََچْبهاـال صحيح، لكن مثة كثري من االخطار يف :ضيف
  .، مما ميكن تضليل الناسكِْرْشَن ْشرّيها تتناول فصل من حياة  لكنةخمتلف  ذاتهونڤيْش-هاَمالنزيلة 
  .ذاك نتوخى احلذر بصدده.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟ :ضيف

  . ذاك نتوخى احلذر بصدده:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف يتعني عليك توخي احلذر الكبري:ضيف



  . ..كنت احبث هذه النقطة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  " ...كِْرْشَن ْشرّيأنا "عموماً، تبدأ عامة الناس بالتفكري،  :ضيف

  . آه، ذاك كالم فارغ:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك ما حيدث". اهللا"  ...:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
ال توجد اشارة إىل حياته . ، هو شخص خمتلفچۤيتاْبهَچڤَْد  آشاْريالكن من جهة تعاليم .  ذاك سيكون اخلطر:ضيف
 بصورة آشاْريا، لكنه "إْشڤََرأنا "عرضياً، يقول .  فقطآشاْريا حول چۤيتاْبهَچڤَْد . َڤاَس ِدڤْۤي چۤيتاْبهَچڤَْد  يف االوىل
  .لتوضيح ما أشعر به بل انا ال اسعى إىل وعظك ... ال حاجة. رئيسة

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 صعب، وحيتمل أن تصبح منافقاً اذا انت، اذا اَسۤيَسنّْ أن آشاْريا ْبهَچڤَْديقول .  مذهب التجرد بالغ الصعوبة:ضيف
   ...انت

  .اشاَره َس أوْشياِتىميْتْهۤي :ْپَرْبهوپاَد
، مبعىن القول أن الزهد اَسَسنّْۤيبادئ مب للمساومةلذلك، اسعى .  قبل اآلواناَسَسنّْۤياذا دخلت سلك  ... :ضيف

  .ذاك هو الزهد الذي دعا إليه، كما افهمه. ماردون العناية بالث بالعمل الدنيوي، وأقصد، قضاء الواجب
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 ما هو چرييراَجلكن السؤال الذي طرحته على . العيوب هنا أن الطريقة اليت سوف تؤكد، ليس عندي شك :ضيف

صلة، املنظمة املنفحاملا تنشأ . بدال من انشاء مذهب منفصل ومنظمةضمن اهلندوسية عمل لك الان كان من االفضل 
هو مولع . ىخرا، تصبح أنا بنولذلك، املنظمة املنفصلة مثل السيد . تستأثر تعلقه، أناه، كل شيء. تصبح مثل الوليد
جيب أن تنجح على سائر . تنجحجيب أن . املنظمة إىل من يسهر عليهاحتتاج وبناء عليه، . بتعلقاته وعنايته

لذلك، كنت . ف اآلناين على املنظمة ايضاًعكل الضطبق ينلذلك، . بني املنظمات) غري واضح(هناك . ظماتاملن
عمل بالتجرد وبإميان برمحة بصدد ال آشاْريا چۤيتا نشر تعاليم هيذا مل يكن افضل، اذا اقنعت أن مهمتك  ااتساءل ما

  . اخلاصكاقامة تنظيمافضل دون وهذا ، وحتديد اخلطأاهللا 
  .اً آخراً تعلقخيلقتجرد الاألمر هو، .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .باهللاتعلقاً .  نعم:ضيف

  .لكن ذاك هو املطلوب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟ :ضيف

   ... مثل.  ذاك هو املطلوب:ْپَرْبهوپاَد
  .، جيعل هذه النقطة واضحة جداًَتميل؟ كورولاسم ب مسعت  هل.كورول، َتميليوجد ... تعلق .  نعم:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذا رغبت أن حتيا دون جترد عليك التعلق باهللا:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... هو ذاك :ضيف

  ).٥٩\٩. چ.ب (ڤا نيڤَْرَتِتى ْدِرْشطَْپَرْم :ْپَرْبهوپاَد



  . نعم:ضيف
  . بعد حتقيق التعلق الصاحل يترك الفرد التعلق الدوين:ْپَرْبهوپاَد
  .جيب أن يكون التعلق باهللا.  ذاك سوف يكون صحيحاً:ضيف
  .كِْرْشَن :پاَدْپَرْبهو
ڤ  .، سوف ادعوهيْنَدُجو، كِْرْشَن :ضيف

ڤ
ڤڤڤڤ

  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وليس مبنظمةيْنَدُجو جيب أن يكون التعلق بـ:ضيف

  . مطلقيْنَدُجو. يْنَدُجو عني منظمة يْنَدُجو.  مطلقيْنَدُجو. كال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .انا اقتصر على اخبارك مبا اعتقد. حثهانا لست جديراً بب.  ال اود حبثه، اخربتك:ضيف

وإال ما هو نفع .   عني امسه وصورته وتسلياته ومعيتهكِْرْشَنمثل . انا اجيبك أيضاً عن هذه النقطة.  كال:ْپَرْبهوپاَد
املاء هو . ، لن ارتوي"ماء"اذا اقتصرت على ترديد اسم املاء، . نين عطشانااآلن ؟ لنفترض كِْرْشَنتسبيح اسم 

  ). هناية ( ...، عندئذ، انتكِْرْشَن خيتلف عن كِْرْشَن، اذا كان اسم "كِْرْشَن"لكن عند تسبيحك . وب، اجلوهراملطل

  ١٩٧٢ شباط ١٥ مدراسحديث في الغرفة في 

 ْبَهكْيترمحته االهلية قال . ، يصبح عقله مالزماً له)غري واضح(، ليس كِْرْشَنميكن وصف ... ) "قراءة( :ْپَرْبهوپاَد
، وال َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى يف حديثه يوم االحد، بعدم وجود احكام ونواهي حول تسبيح پاَدْپَرْبهو ْسواميْنَت ِڤَد

 اثناء آشاْريا چۤيتاجيب على االنسان مجع عقله على صورة الرب ونشاطاته وتسلياته ودوره . اً رمسياًتتطلب تعليم
 دون چۤيتاْبهَچڤَْد رجال يتصفح  اثناء زيارته هيكل يف جنوب اهلند، اشايَتْنياملوىل شاهد . كِْرْشَن ْشرّينطق اسم 

 بناء على چۤيتاْبهَچڤَْد القدرة على قراءة النصوص، وعند التقصي منه وجد أن الرجل كان أمياً لكنه كان يتصفح 
عندئذ، عانقه . ْتَرِشكوروكْ يف ميدان أْرجونَ يلقي التعاليم الروحية إىل كِْرْشَن ْشرّيلذلك، شاهد . أمر مربيه
هل .  جيدةتهممقال."  باعجاب بتتيمه واميانه املخلص وهداية املريب الروحي بوصفها ضرورية للعلم باهللاشايَتْنيا

  شاهدهتا؟
  ).انقطاع( ... يقول. ال يعطي رقم الوصل). صمت. ( كال:َمْدهوْدڤيَش
اجملتمع استحسنها  ناذ). ٢١\٣. چ.ب (طَْهْس َتْت َتْد ِاِڤَتُرو َجَنهياْد ياْد آَشَريت ْشِرْش. مجيع املثقفني ... :ْپَرْبهوپاَد

 چوروقبل  شاغل الطبقة الدنيا شايَتْنيامذهب املوىل ت الطبقة العليا تعترب كان. الراقي فسوف تستحسنها العامة أيضاً
، اْزَسَهجيۤي، ألهنم شاهدوا "انه دين اجلنس"قال  ڤيِڤكََنْنَدحىت . ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت ... سيدّْهاْنَت ْبَهكْيت، َمهاَرَج
   ... لكن اآلن. ڤيِڤكََنْنَد. لذلك، اعتربوه دين اجلنس. وزنوا مع النساء اللۤي-راَسحبثوا 
  ).هندي: (ضيف

 عليك أن تصبح. وعلينا اآلن اقامة هذا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إىل اهللا. هذه هي املالحظة :ْپَرْبهوپاَد
َپريْتياْجيا ماْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ، كِْرْشَن قول  سببوتلك هي احلقيقة وإال ما. عاملاً، فيلسوفاً، عامال، مسلك عملي

هذا . دين خمادع. كايَتَڤ-هيَتْپُروْجْدَهْرَمه ، ْبهاَچڤََتوجاء يف . ؟ عليك أن تثبتها)٦٦\١٨. چ.ب (َشَرَنْمِاكَْم 



لذلك، هذا . اهنا حركة هامة.  املخادعةْدَهْرَمنقاذ الناس من االديان املخادعة، اعلينا ". دين خمادع"ما يتحداه اهللا، 
  هل دونتها؟. ڤيشاَرهذا ما قاله أيضاً قبل ذاك، . رأي رفيع لقاضي احملكمة العليا

  .نعم: أحد التيم
هذا . ، واصدار حكمكشايَتْنيا فهم رمحة املوىل جملرد.  تعين بيانڤيشاَر. ڤيشاَراَر كَْتها كََرَهى شايَتْنَري َدۤي :ْپَرْبهوپاَد

  .اذن، كيف حيبون عرض الصور. أكرب علمياً، منطقياً. ليس عاطفياً، كما تعتربه العامة عاطفياً
  .حيتمل يكون لدينا عرض صور قصري الليلة أيضاً. اًوفري :چرييراَج
  هل لديك مجيع الصور؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع ( ...رمسات، خمتلف النشاطات لدينا صور ال:چرييراَج
يصبح احلي دون كيف ميكن أن ). غري واضح(ال ميكن . هؤالء رذالء مجيعاً. ليس لديك تعلق ... :ْپَرْبهوپاَد

ال بد لك من . ال غري. جيب أن يكون التعلق له. كِْرْشَنجيب أن تكون الرغبة ملرضاة . ست جثة ولرغبات؟ انا حي
تصفية . هذا ما جيب تغيريه. لديك اآلن تعلق بالتشبعة احلسية، الرغبة بالتشبعة احلسية. كِْرْشَن ذاك هو ذكر. التغري
. هذا سخيف. العيون، ألهنا مريضة، ال تقلعها). ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (ِڤَن نْريَملَْمَپَرْتَتْت  ،بة، تصفية التعلقغالر

الفلسفة .  هي قلع العنيڤادۤيةاۤيماالـفلسفة . لصحيحاشف العني من مرضها مث سوف ترى االشياء على الوجه ا
. اهنا بالغة البساطة. ذاك هو الفرق". اشفها. كال"فلسفتنا هي . ذاك هو األمر عينه، قلع العني. البوذية هي اعدامها

مث يقول الوصي على املريض، . ميوت. أي منها افضل؟ مثل املصاب باملرض، احلمى ويعطيه الطبيب بعض الدواء
هذه الفلسفة ). ضحك". (ال بأس مبوته. ال بأس، ذهبت احلمى". اعطيته بعض الدواء ومات. سيدي، مات اآلن"

ألن لديهم جتربة سيئة مع الشخصية  ... اذن، صعوبات الشخصية. اجعلها الشخصية. اعدمها. الرذيلة تشبه ذاك
. ال غري. اذن، اجعلها الشخصية. ة، كل االزعاجعليه أن يصبح وزيراً، عليه أن يصبح ملكاً وهذا وذاك، العائل. هنا

البدن، ألن الفلسفة البوذية .  حاملا يعدموهاتذهب األوجاع واملتعة. لديهم التجربة. الشخصية تسبب املتاعب. انكار
مثل لديك ناطحة . لذلك، حل تراكيب املادة. البدن اقتران املادة. املفهوم البدين -ال تعطي أدىن فكرة عن الروح

  .اهدمها، تنقطع احلاجة إىل دفع ضريبة الدخل. حاب، عليك دفع ضريبة الدخلس
ذاك يعين أن هذه . تلك هي الفلسفة البوذية. تنقطع اهلموم. تنقطع االوجاع واملتعة. اهدم البناية لتوفري ضريبة الدخل

ل ناطحة سحاب يف مدينة هل حتب هذه النصيحة اذا كان لديك بناية شاهقة مث. الفلسفات تدعى محقاء وأقل فطنة
ن هذه كل. أكرب بناية يف لندن، لتوفري الضريبة. لندن ولديك بوليصة يف كل االحوال اليت ال تسمح لك بتأجريها

سرق اللص مجيع "،  املسروقيوجد مثل مأثور يف البنغال اذا سرق اللص اطباق الطعام يشتد غضب. النقطة خمتلفة
لن . سوف اتناول الطعام على االرض. سوف اتناول الطعام على االرض. دةلن اشتري آنية جدي. حسناً. اطباقي

حنن ال نؤمن بالالعنف ). انقطاع. (هذه هي الفلسفة". سوف اتناول الطعام على االرض. استعمل اطباق بعد اآلن
". ال لقتلهم مجيعاً يريد هذا القتكِْرْشَن. جدي من جهة والدي، أو هذا أو ذاك"ال اعتبار، . املزعوم، الالتعلق، صفر

". لنذهب.  ال حنفل بكل هذه التقاليد االجتماعية. أوه. يريدناكِْرْشَن"،  يف عتمة الليلكِْرْشَن إىل ۤيْزوپُچالـذهبت 
ال اعترض على ). ضحك. (ال بأس.  يتمتع بقتل والديكِْرْشَن أوه،"، َمهاَرَج ْپَرْهالَد  والدَهى ِدَڤسيْمْنِرقتل 
 ).جرس التلفون يدق. (لكان انقذه فوراً". ريب احلبيب، ارجو أن ال تقتل والدي"ه القول، كان بإمكان." ذاك

  .َمهاَرَج پورّيرمبا كان : أحد التيم



 بالوراثة، مينعه من ْسواميوُچ، شوكْراشاْريا أن َمهاَرَج َبليشاهد . اذن، ذاك هو مرادنا. تابع، تابع، تابع :ْپَرْبهوپاَد
ال اريد مربياً روحياً مثلك مينعين من الوهب . ارفضك.  ال احبكأوه،". َنِدَڤڤاَموهب كل شيء للرب 

اغفلن . كِْرْشَنملاذا؟ لـ.  خري التيمۤيْزوپُچالـاصبحت . َمهاَجَن اصبح َمهاَرَج ْپَرْهالَد. َمهاَجَنهذا هو ". كِْرْشَنلـ
انقطاع . (كِْرْشَن ذاك هو تيم  ...اك هو أغلبذ". كِْرْشَنجيب مرضاة . كال. "مجيع التقاليد االجتماعية، هذا، ذاك

  ).انقطاع  -  َمهاَرَج پورّيخمابرة تلفونية باهلندية مع  -
   ...  اذن، جيب علينا شراء التذاكر اليوم:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم، سوف نشتري التذاكر:ْپَرْبهوپاَد

   ...للمغادرة يوم  ...:شۤياَمسوْنَدَر
  . السابع عشر:ْپَرْبهوپاَد

  السابع عشر؟  ...:شۤياَمسوْنَدَر
  .سوف ندفع نفقته. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟َاَنْندنيْتۤي و :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .. .نيْت هل قال شيء عن ذاك :شۤياَمسوْنَدَر
  . يصل اليومَاَنْندنيْتۤي آه، :ْپَرْبهوپاَد

  . جيد:َمسوْنَدَرشۤيا
  .اذن، جيب أن نبدأ يف السابع عشر.  أمرته، عليك الذهاب أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . قم بالتدابري على ذاك االساس:ْپَرْبهوپاَد

  . ميكن أن تغادر فرقة ما غداً:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . وسوف نتأكد اذا كان هناك خط طريان موصل. البقية يوم السابع عشر:شۤياَمسوْنَدَر
  .سندعو يف هذه احلال ... )انقطاع ( ... اذا تعذر اخلط اجلوي، فسوف نغادر بالقطار أو:ْپَرْبهوپاَد
  .هريبولْ :مالَّيت

  ).يضحك (. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .كان لقاء جيد جداً. َجيا :مالَّيت

ال .  معروفة باهليكل اهلنديَمطَْهىيا چاوذۤي. ا، ال ميكن الحد أن جيد ذاك للخمسني سنة اليت قضوها هن:ْپَرْبهوپاَد
  .غري

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . ال دعوة:ْپَرْبهوپاَد

  . يروج هناك:شۤياَمسوْنَدَر



  .لدينا اليافطات املتبقية. نعم. ميكنه رفع كل هذه اليافطات.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. ( نعم:شۤياَمسوْنَدَر

وما دمت حتيا، متتع بقدر ما ميكنك ألنك سوف جتعلها صفراً بعد . اجعلها صفراً" نقطة وحيدة هي، :هوپاَدْپَرْب
مثل هذا، ال اعلم، مل اشنق، لكن لكل مقبل . ال غري." اذن، اشبع حواسك إىل اقصى مدى. ال مسؤولية. املوت

   ...هل ذاك". متتع كما حيلو لك"على الشنق، يقال له 
  . نعم:َرشۤياَمسوْنَد
  حقيقة؟ ... :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
اذن، هذه فلسفة، ألن فلسفة ". اآلن، متتع بقدر ما حيلو لك. انت على وشك الشنق"  اذن، فلسفتهم،:ْپَرْبهوپاَد

  ".سوف تنهي. متتع باحلياة. "لذلك، ال حيفل الناس باخلطيئة.  الشخصية، صفرڤادۤيةاۤيماالـ
" كل ما حيلو يل؟"لذلك، اجاب، ". ميكنك أن تفعل ما حيلو لك"ناك قصة رجل تقرر شنقه وقالوا، ه: احد التيم

  ".اريد عشر سنوات اكثر من احلياة"لذلك، اجاب، ". نعم"قالوا، 
  .اشبع حواسك بقدر ما تشاء. متتع.  حنن ال نقول كل ما حيلو لك:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كَْتشۤو- پوروَش يعبدون ْزدۤياڤاۤيماالـ؟ أي فئة من پاَدْپَرْبهو :مالَّيت

  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
   أي فئة من الالشخصيني يعبدون الصورة الكونية؟:مالَّيت

  . أيضاًكِْرْشَنذاك ظاهرة . ذاك شخص.  حسناً، اهليكل الكوين ليس الشخصياً:ْپَرْبهوپاَد
  .عبدون اهليكل الكوينيف احد تفاسريك تقول أن دعاة الالشخصية ي  ... لكنك تقول أن:مالَّيت

  . تسدى إليهم النصيحة:ْپَرْبهوپاَد
  . آه، توصى إليهم النصيحة بعبادة:شۤياَمسوْنَدَر

  . تسدى إليهم النصيحة بعبادة:مالَّيت
   ...ال توجد عبادة عند دعاة الالشخصية، ال يوجد..  ال احد يوصي:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية (. أوه:مالَّيت

  ١٩٧٢ شباط ٢٩- ٢٧ پوْرااۤيمحديث مع بوب كوهن في 

  ١٩٧٢احاديث شهر اذار 

  ١٩٧٢ اذار ١٠ ڤِْرنْداڤََن بعد العماد في )يادوباَر داس(حديث في الغرفة مع جون غريسر 

 مطلقاً مع أن ْدَرۤوش زوجة من عائلة ْبراْهَمَنالـلذلك، لن يقبل . ألن النظام الطبقي يف اهلند متمكن :ْپَرْبهوپاَد
  االعتبارات  ...اعتباراتك العائلية قوية جداً. ةد عائلة حمترمافرأحد ايعين ). سنسكرييت. ( جبوازه تقولشاْسْتَرالـ

أحد احلب مل يعر . يف السابق، التقاليد العائلية مث الطالع.  اآلن ذاك يتضاءل. اثناء مراسم الزواجالعائلية قوية جدا
ال امهية . كال  ...دان الشباب خيتارون الزوجة أو الفتيات ختتاركما يف سائر البل. ادىن امهية، احلب املزعوماملزعوم 



هناك . اچيُّو-راَج. الوالد، األم سوف تتأكد من الطالع سواء سيتوافق هذا الشاب مع الفتاة حسب الطالع. لذلك
وتلك نعم، هذا الشاب "بعض احلسابات، احلسابات الفلكية منذ والدته ووالدهتا وسوف خيتار النجمي اخلبري، 

مث التقاليد . هذه كانت االعتبارات.  اذا وجد عدم توافق"كال"سوف يتراجعون، . مث يتزوجان". الشابة سيسعدان
والشاب مل ". نعم" الزواج، قبل امتام كثرية اًما هي تقاليد عائلة والد الشاب وعائلة امه، حيسبون امور. العائلية

 بعد اجراء مراسم بعد الزواج، ميكن للشاب والشابة أن بتقابال. ال ضرورة لذلك، ال ضرورة. يشاهد الفتاة بعد
 هذه جملة اخرى، . أوه.لذلك، ميكنك أن تبدأ). جانباً. (ذاك" هو زوجي). "ضحك". ( هي زوجيتأوه،"، الزواج
  .االرض
اهنا جمرد . اماًاهنا جملة جديدة وهذا هو االصدار الثاين يف امريكا وتتعهد بأن تكون جيدة وثبت العكس مت :يادوباَر

  .جملة مصقولة اخرى
  . حسناً، لن تباع هذه ا جمللة دون تصغريها إىل ذاك احلجم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:يادوباَر
  . مجيع هذه الصور ملكك؟ كال ... يريدون التجارة:ْپَرْبهوپاَد
   ...  فقطكِْرْشَن كال، صور ذكر :يادوباَر
  . شكراً. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . يسعدين القول ...:يادوباَر
   اذن، من سيسافر إىل هونغ كونغ؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).صمت طويل مث جواب غري واضح(
  نقرر اآلن أم ننتظر حىت الغد؟هل  :شۤياَمسوْنَدَر
سوف . نا مالياً يف هونغ كونغتساعدوعد مب، وَبلي، الدكتور من هونغ كونغرجال البارحة  التقيت :أحد التيم

  .حاذهب لرؤيته هذا الصبا
   إىل سنغفورا أيضاً؟:شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

التيم . (إىل سنغفورا أيضاً، الرجال عينهم؟ الرجالن اللذان سيذهبان إىل سنغفورا وهونغ كونغ :شۤياَمسوْنَدَر
  ن يسافر؟جيب أ َنْنَدنَِرڤَتۤي يستطيع السفر؟ قلت أن َنْنَدنَِرڤَتۤيتعتقد أن هل ).  بضعة دقائقَجَپيسبحون 
  د عناية بصحبتنا؟جتهل ).  يستمرَچَپ. ( ميكنه السفر:ْپَرْبهوپاَد
  .اشعر بفعالية التسبيح كثرياً. انا.  نعم:يادوباَر
  . زين:ْپَرْبهوپاَد
  . انه مسر:يادوباَر
  .ذاك مطلوب.  واذا لديك مطلق ظنون، مطلق سؤال، ميكنك ان تسأل:ْپَرْبهوپاَد
  .ال افهم.  من الصعب علي فهم بعض األمور يف األسفار. انا اسأل التيم:يادوباَر
الناس عموماً أدىن فكرة ليس لدى .  عدا عن األسفار، ميكنك السؤال من منطلق فهمك الشخصي كال،:ْپَرْبهوپاَد
. لكننا ال حنسب ذاك. على العموم حيسبون اهنا فكرة، خيال. فهم ذاك صعب جداً. حنن نقدم اهللا فعلياً. عن اهللا



. ليست لديهم أدىن فكرة عن اهللا. ذاك هو الفرق بني حركتنا وسائر اجلماعات الدينية. ينا فكرة واضحة هللالد
  .يقتصرون على القول أن اهللا موجود، اهللا كبري لكن دون وضوح

  . اعتقد أن كثري من اجلمعيات تساوم:يادوباَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .عدد كبري من سائر اجملموعات الدينية تساوم بتعديل مذاهبها. اوم عدد كبري من سائر اجلمعيات تس:يادوباَر
اذا يف اليوم اآلخر سيدة مثل سألت . ال ميكنهم دفع مفهومهم قدماً.  نعم، ألن ليس لديهم فكرة واضحة:ْپَرْبهوپاَد

 الشاب وإال، من اين صدرت فكرة. نعم، ألنه اهللا ال بد أن يكون شباب مشاغب.  شاب مشاغبكِْرْشَنكان 
ذن، كيف يوجد شغب اذا مل يكن مشاغباً يف ا. املشاغب اذا مل تكن يف اهللا؟ اهللا هو اصل الوجود، خالق الوجود

. احلق املطلق العظيم هو فياض الوجود). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَته، داْنَتِڤ؟ تلك هي رواية شخصه
؟ من اين صدرت نزعة السرقة اذا مل تكن يف اهللا؟ اهللامن اين صدرت هذه املشاغبة دون ان تكون يف شخص اذن، 

. ، باالسم ذاتهماكَْهَن يسرق الزبدة، ذاك تبجيل، كِْرْشَن. ُشوَر-ماكَْهْن.  ألنه مطلقلكن سرقته تقوم مقام بركاته
هو معروف . ُشوَر-َركشۤيمعروف بلص احلليب املكثف،  ناْتَهىپۤيُچو. ناْتَهىيۤپُچو-ُشوَر-َركْشۤيمثل يف هيكل آخر، 

، لكن الوف من ُشوَرهو معروف باللص، .  هذاُشوَر ذاك و ُشوَرال توجد مقارنة بني لكن . ُشوَربصفة لص، 
ألوف الناس سوف تضربه  املادي، اذا عرف أحد بالسرقة، ف العاملويف. ، ذاك اللصُشوَراس تتوجه يومياً لعبادة نال

، عندئذ سوف تضرب " كان لصاً، ميكنين أن اصبح لصاًكِْرْشَن ه،أو"اذا قلت، . ذاك هو الفرق). ضحك (.بالنعال
سوف يبجل بصفة . ذاك هو املطلق. ذاك هو الفرق.  سوف يبجل أزلياً ألنه لصكِْرْشَنبالنعال على رأسك، و 

سوف اتناول بعض . اًكال، كال، هذا ليس جيد:) جانباً. (ذاك هو املطلق. لص، وسوف يبجل بصفة األمني
  .الفاكهة
لكن هنا اذا اصبح احد زير نساء فسوف يعترب أبغض . اللۤي-راَس، كِْرْشَنتلك ارفع تسليات .  زير نساءكِْرْشَن
اهنم رذالء، ). ١١\٩. چ.ب (ذَْهاآڤَجاَنْنيت ماْم مۤو.  شاب اعتياديكِْرْشَنيعتربون . ذاك هو خطأ الناس. الرجال
اذهب " يلقن، كِْرْشَن. ، كيف هو مطلق يف مجيع الظروفكِْرْشَن. مههذا الدرس جيب تعل. ْم َتنوْم آْشريَتْممانوشۤي

لذلك، . ؟"اذهب واخرب تلك الكذبة"يصاب االنسان بالدهشة، كيف يلقن اهللا احداً ". ْدُروناشاْرياواخرب كذبة إىل 
.  ذاك يتطلب فطنة. يف مجيع الظروف بالفعلكِْرْشَنلذلك، جيب على االنسان أن يفهم ما هو مقام . صابوا باحلريةي
  ما هذا؟) :جانباً(

  . ملح وفلفل:شۤياَمسوْنَدَر
واذا استطاع فهم .  هو اهللا يف مجيع الظروفكِْرْشَنجيب على االنسان أن يتعلم كيف أن .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

نشاطايت، . " ىي جانايت َتتّْڤََته ِمى ديڤْياْمكَْرَمَجْنَم .  انه يتحرر فوراًچۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنهذه الفلسفة، يقول 
بعد مفارقة بدنه احلايل لن ). "٩\٤. چ.ب (وَنْر َجْنَم ناييتپْتياكْْتڤا ِدَهْم "من يفهم باحلقيقة، . والديت، علية مجيعاً

مجيع الصفات موصوفة يف . م نشاطاتههذاك يعين اننا نستطيع التحرر مبجرد ف". يرجع إىل هذا العامل املادي ثانية
.  صفة٦٤ سوى ْسواميوُچ َپرۤوصفات ال حتد، لكن لفهمنا، ال يبحث .  صفة٤٦، كِْرْشَنصفات . يق التتيمرح

  .سانلتلك السيدة تقول اهنا تتحدث إىل ألوف والوف اكانت انظر، 
ف وهي زعيمة، ألو. كِْرْشَنذاك يعين اهنا ال تقوى على فهم "  ... ليسكِْرْشَن"كانت تسأل، . ما اجهلها باهللا
يف اهلند أيضاً، عدد كبري . كالم فارغ. ما نفع كالمها اذا مل تكن لديها فكرة واضحة؟ هذا ما جيري. الناس تتكلم



ال . اين كان غاندي؟ كان ال شيء يف الوعي الروحي. مثل غاندي، خذ غاندي. من احلمقى، يقبل هبم كملة
كان . لكن ال توجد قيمة، ال قيمة روحية!" وهأ"لكن اذا اعلنا ذلك فسوف يشعرون بالغضب، . شيء، ال قيمة

 .ذاك ليس مؤهال لفهم اهللا. كان اخالقياً، ال غري. معروفاً يف االرض برجل روحاين كبري
 املعلمون الربانيون هاأي نشاطات جمازة يف األسفار هتدف إىل رضى شخصية اهللا العظيم يقبل" قيل :َتمالَ كِْرْشَن

ضى احد خدمة مثيلة إىل شخصية اهللا بصورة منتظمة هبداية مريب روحي ثقة، فسوف اذا ق. مبادئ اخلدمة التتيمية
  ".يرتقي تدرجياً إىل صعيد اخلدمة يف احلب الصفي هللا

  .اشهد. ال حد لعنفه. من الطراز االول). يضحك. ( عنيف من الطراز االولكِْرْشَن.  ذاك الالعنف:ْپَرْبهوپاَد
   املادي، عليك الوقوف احياناً للقضية العادلة واستخدام العنف؟ يف العامل ... هل لديك:يادوباَر
  .وإال كل شيء خاطئ.  راضياً، ال بأسكِْرْشَن فقط اذا كان كِْرْشَن هذا جائز برضى :ْپَرْبهوپاَد
  .رجل يف مدينة سورات عن االنكليز يف اهلندسأل  :يادوباَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .رات عن االنكليز يف اهلند وشعر بوجوب طردهمرجل من مدينة سوسأل  :يادوباَر
   سورات؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يف سورات:أحد التيم
   سورات، ماذا حدث؟ رجل سأل؟:ْپَرْبهوپاَد
  . سأل رجل من سورات ما اذا كان ينبغي طرد االنكليز من اهلند:أحد التيم
  ما هو سؤاله احلقيقي؟.  االنكليز؟ ال افهم:ْپَرْبهوپاَد
   هل جيب طرد االنكليز من اهلند بقوة السالح؟:َدَرشۤياَمسوْن
  . لكن اذا كان احد يعتدي عليك فينبغي لك اختاذ تدبري ضدهم:يادوباَر
 عني كِْرْشَنخدمة . نشاطات العامل الدنيوي.  وليس ذاتنا الشخصيةكِْرْشَن نعم، موقفنا يتمثل مبرضاة :ْپَرْبهوپاَد

 ينصح كِْرْشَنمثل . وسائلنا وغايتنا واحدة. ي، اجناز أمر ونتيجته مغايرةيف العامل املاد. نتيجة تلك اخلدمة
. ذاك مطلق.  أيضاًكِْرْشَن أيضاً والغاية هي كِْرْشَنالوسيلة هي . اهنا وسيلة. ْدُروناشاْريا بالكذب على طْهَرييوْدهيْش
ما كان .  يف مطلق الظروفعينهانوعية املطلق تبقى . جيب أن يكون لدينا مفهوم واضح ما هو املطلق ... مطلق

  السؤال يف سورات؟
  . ما اذا كان يتعني طرد االنكليز من اهلند بالقوة:أحد التيم
ك ما جاء يف اذ. ذاك ما يوصى. حيق يل قتلك اذا اعتديت على حرييت. العتياديذاك هو الواجب ا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

.  يتعني قتله-  قائمة طويلة-سواه، أو خطف زوجته أو سلب مالهاذا اشعل احد النار يف بيت .  بوضوحشاْسْتَرْزالـ
. َبْنْدَهى-كََرَمذاك هو . ذاك الفعل وردة الفعل قائمة يف العامل املادي، ذاك امر خمتلف. ميكنه قتله فوراً. ال سؤال

 الذي يطلب كِْرْشَننه، تيم  حر من مجيع ردود الفعل، األمر عيكِْرْشَنكما ان .  يف التتيمَبْنْدَهى-كَْرَملكن ال توجد 
 يقوم آشاْريا):"٢٧\١٧\١١. ب.ش (كِْرْشَنلذلك، يقول .  فقط، هو حر من مجيع ردود الفعلكِْرْشَنمرضاة 
، وحتسبه آشاْرياال حتسد "، يَتاسۤوبودّْهۤي-نَ َمْرْتيا". ال تتجاهله"، َمْنيَت كَْرهيشيْت-ناَڤ" يقول، كِْرْشَن". مقامي
 صاحل مثل مقام آشاْريالذلك، مقام ). ٢٧\١٧\١١. ب.ش (يانْجانۤيْم ماْم ڤيآشاْريا". امل املادي من هذا العشيئاً



لكن من ينتقد .  يتوخى احلذر دوماً بأن ال يتعرض لإلنتقادآشاْريا". شاْسْتراير-ْدَهريْتِڤَن َسَمْسَت-ساكْشاْد. كِْرْشَن
  . ، يصبح جانياً فوراًآشاْريا

لكن اذا . قد يتناقضمن اجل الدعوة لكن ميكنه أن يقول أمر آخر . ، يلعب بقدر االمكانآشاْرياألنه يلعب دور 
النسان االعتيادي أن يتخطى ال ميكن ل.  وليس زائفاًآشاْريابالطبع، جيب أن يكون  ... انتقده، فمن ينتقده يصبح

 انْۤيْم ماْم ڤيجانۤيآشاْريا، كِْرْشَنلك، يقول لذ. ، يتخطى احياناًآشاْريا وممثله كِْرْشَن ميكن ان يشهد ان القوانني، لكن
، آشاْريا َڤڤايْشَن، َشريتاْمِرَت شايَتْنياجاء يف . ْچِهى نا بوْجَهياڤيا، موْدرا ِڤَر كْريۤيڤايْشَن). ٢٧\١٧\١١. ب.ش(

. َپَشماْشَرياْمَمِنى أوْبَرْه. ْچِهى نا بوْجَهياڤيا، موْدرا ِڤَر كْريۤيڤايْشَن. نشاطاته غري مفهومة حىت عند أعقل الناس
 ْبَرْهَمِنى.  املطلقة من االلفة املادية بالكليةته، حلريكِْرْشَنيأخذ مالذ .  بالكليةكِْرْشَن، مسلم لـچورو، آشاْريا

 شاغل آشاْريا أو چوروال يشغل كل فرد بعض الرغبة املادية لتحقيقها، لكن لدى   ...كل شيء. َپَشماْشَرياْمو
تلك هي عالمة . انقطع رضاه املادي. َپَشماْشَرياْمأو ْبَرْهَمِنى. انقطع شاغله املادي. آشاْريامة تلك هي عال. مثيل

َپِرى شَش نيْشناَتْم ْبَرْهَمِنى شاْبِدى .  البهجة العليةطواخذ محام تام يف حمي. َپِرى َش نيْشناَتْمشاْبِدى و . آشاْريا
. جيب أن يسلم الفرد ملريب روحي مثيل، )٢١\١٣\١١. ب.ش (َتَپْديْپَرْم چوروَتْسماْد . َپَشماْشَرياْمو
. آشاْريا أو چورواجة إىل قبول تنتفي احل عندما يتقصى الفرد عن األمر العلي جدياً وإال ْشِريا أوتََّمْماسوه ْچۤيجي

. ليست لديهم عنايةمثل عدد كبري من الناس يقبلون،   ...األمر العليباً عنيالفرد ميكن اذا مل . ليس لديه شاغل آخر
سوف اقبل "اجاب، " ها؟اذا قلتل تقبل بكلميت ه"حاملا سألت ذاك الرجل . يتحدثون دون ضرورة ويضيعون الوقت

 تضييع وقيت؟للتقصي مين ب يئهاذن، ما هو سبب جم". هبا اذا اعجبين

أ

أ

جه للتقصي عن أمر من شخص، جيب عندما تتو). ٣٤\٤. چ.ب (پاِتَنْپَرنيَتْد ڤيدّْهي ، چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، جاء يف 
تضيع وقتك . سئلةوإال، ال تطرح مطلق ا. أن تسلم بالكلية أو جيب أن جتد شخصاً ميكنك التسليم له بالكلية

واذا ". حسناً، سوف اعطيك الدواء"ذهبت إىل طبيب وقال، انك مريض ولنفترض .  لن يقبلألنه. وتضيع وقته
؟ ما هو املراد؟ الطبيب، طبيب صديق، اب إليهذهفما هو الداعي إىل ال". بتهنعم، سوف اقبل الدواء اذا احب"قلت، 
كان .  ألنه دواء مصنوع يف اهلندواعترض املريض قليال. ىضربعني سنة، وصف بعض الدواء ألحد املرامنذ   ...منذ
 لديك ثقة، ال تأيت  ليساذن،. نعم، انه صنع اهلند"  اهلند؟صنعهل هذا الدواء "لذلك، حاملا سأل، . اسيوي- اورو
 عليك باذا ذهبت إىل هناك، جي. آشاْرياذاك جيب أن يكون موقف الطبيب أو ". ال تأيت إيل"قال بصراحة، ". إيل

 آشاْرياليس أن عليك قبول . اهنا حرية. ذاك هو الوضع. اذا كنت مرتاباً، فال تذهب إىل هناك. قبول كل ما يقول
ال . مث التسليم". نعم، هنا استطيع التسليم، هنا استطيع كسب شيء"هماً كال، جيب أن تكون مل. خاص بالترويج

امسع ). انقطاع(وإال لن يكون مرضياً . جيب أن يكون كل شيء يف غاية الوضوح. يوجد خداع يف العلم الروحي
 .ألن ال احد يأخذ هذا الديك). ضحك. (شاو شاو-هذا الصوت، ش

  ؟جاجةدتلك  . أوه:يامونا
   ...هو كال، ما :ْپَرْبهوپاَد
   طاووس؟:يامونا

  .ذاك الصوت الذي يصدره. ياك، ياك، احب ذاك.  طاووس، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْرَتَنك و :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .ۤيْرَتَنك ع ميكننا أن نسم:چورو داَس
  ...هذا الصوت سوف نسمع باكراً.  يف اهليكل، دونغ، دونغ، دونغ، دونغ، دونغ، دونغس واجراۤيْرَتَنك :ْپَرْبهوپاَد

  . يف اخللفيةةصوت الديك
  ).ضحك. (شاو، شاو-دوماً، َش.  يف هاواي هذا االزعاج هناك:ْپَرْبهوپاَد
  .ْبَهڤَْن اْدڤايَت ال يوجد نشاط يف :أحد التيم
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .ْبَهڤَْن اْدڤايَت ال يوجد دجاج قرب :أحد التيم
  بعضهم يأكلون الكالب أيضاً؟. يف هاواي، اهنم مولعون جداً.  اجلرية كال، يف:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، اهل الفلبني يأكلون الكالب:أحد التيم
  . اهل الفلبني:ْپَرْبهوپاَد
  . يف الصني أيضاً:يادوباَر
  . آكلة الكالب:ْپَرْبهوپاَد
  . والقرود أيضاً يف بعض االحيان:يادوباَر
   القرد؟:ْپَرْبهوپاَد
  .انه نادر لكن هذا ما حيصل. دماغ القرد. لذيذ :يادوباَر
   الصينيون؟:ْپَرْبهوپاَد
  . الصينيون:يادوباَر
  .َشْنذالَْزاهنم . اجلرذان واالفاعي. يأكلون اجلرذان أيضاً). ضحك. ( الصينيون يأكلون كل شيء:ْپَرْبهوپاَد
  .ني جداً وينتفعون مبطلق شيءي يقولون ان الصينيني عمل:يادوباَر

تفضل، "سوف يدعون البائع اجلوال، . ، أكلوا انساناًكلكتاالة يف حت وجد. نعم.  يأكلون االنسان ايضاً:َرْبهوپاَدْپ
لكن . يف االنتظاراآلخر بقي دخل واحد املنزل و. نايوجد بائعكان . وحاملا يدخل، ال خيرج مطلقاً". سوف اشتري

تقصت الشرطة واجروا حبثاً يف جممل املنزل ". ن خيرجصديقي، دخل دون أ"عندما مل خيرج، توجه إىل الشرطة 
  .آكلة حلوم البشر، يف افريقيا عدد كبري. ووجدوا عظام بشر كثرية، كانوا يأكلون

  . يطلق عليهم آكلة حلوم البشر:َتمالَ كِْرْشَن
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . يطلق عليهم آكلة حلوم البشر:َتمالَ كِْرْشَن
  . حيبون البيض ...ويأكلون الرجل األبيض كثرياً.  ذاك أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  . يف الطنجرة:يادوباَر
. يأكلون البشر. آساْميف جانب والية . وهذه الفئة موجودة يف اهلند  ... سوف يضللون رجال أبيضاً و:ْپَرْبهوپاَد

. هلنود احلمر، أكلوا يف امريكاا. َنڤَرااخو .  مث يأكلوهدوْرچا املالك ضحية إىل االنسان اهنم يقدموناالنسان يعين 
  أليس كذلك؟

  .مل يبق منهم احد.  اعتادوا:يامونا
  .يعلم ماذا يفعلون اآلنذا الذي تعين من " اعتادوا ":ْپَرْبهوپاَد



  . جاء االنسان االبيض وقتلهم:يامونا
. ك، القتل، ذاك يف كل مكان القتال أو االمتال ...ذاك هو.  ذاك امر خمتلف، لكنهم كانوا يقتلون للطعام:ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك. (لكن القتل ألكل االنسان، ذاك غري اعتيادي. ذاك ليس باملستغرب
  ؟پاَدْپَرْبهو فقط، نعم، يوَچ كَلي ذاك يف :أحد التيم
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
   ...  فقط يف:أحد التيم
  اذن، مىت يتوجب علينا الذهاب؟). :جانباً. (تقريباً). ْسيوَچ( كال، كال، يف مجيع العصور :ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. ( سوف اتأكد اذا كانت السيارة هنا:أحد التيم
  .نيون، يأكلون كل شيء أيضاً؟ كالبااليا. َبلَراَم و كِْرْشَنيأخذ  ... :ْپَرْبهوپاَد
  . ليس اآلن:أحد التيم
  . بعضهم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  يف زمن احلرب، اعتقد مجيع الناس:أحد التيم
  . ذاك أمر خمتلف، لكن عموماً:ْپَرْبهوپاَد
  .فني بآكلة حلوم البشرومعركان السكان األصليني جلزيرة تايوان، يف الصني، .  كال، ال يفعلون:أحد التيم
   آكلة حلوم البشر؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
  ؟يا للغرابة.  جمرد قصة، اهنا حقيقةت ليسكلكتا اذن، قصة :ْپَرْبهوپاَد

  . عن الشريطيامونا كنت أسأل :رو داَسچو
   الشريط؟:ْپَرْبهوپاَد
  . عن تسجيل هذا الشريط:أحد التيم
ن الذي ابدانه سؤال ما هو عدد خمتلف أنواع األ". الصينيون يأكلون، لست أنا"انه ليس سؤال . نعم :ْپَرْبهوپاَد

لذلك، املشكلة . يف هذه الصورةأن أرجع تمل حي. أنا اتكلم عن الصيين الذي أكل انساناً أم كلباًال . احصل عليه
ليس ألن الصيين يأكل شيئاً خمتلفاً عن طعامي، ذاك ال يعين أنين . تلك هي املشكلة. كيف نوقف تناسخ الروح هذا

لكنهم ال . تلك هي احلضارة البشرية. الذي سنرجع فيهبدن لل حتضري انفسنا لذلك، علينا). انقطاع( ... شديد
نفذها على  -أكل ونوم ومجاع -هذه احلياة. جمرد هبائم.  بشيءنال يؤمنو. ال يؤمنون باهللا. خ الروحيؤمنون بتناس

ختبيص، دون  ... وحىت يعنون قليال بالروحي. َمْنداها. ال يعلمون، وال يعنون بالعلم. يوَچ-كَليذاك هو . خري وجه
. رو احلظ، مضطهدون يف كل حقل من حقول احلياةوعاث). ١٠\١\١. ب.ش (داها سوَمْنَد َمَتيُّونَْم. فكرة واضحة

وهذا . يوَچ-كَليهذا هو وضع . فوق وعدا كل هذا، اهنم مضطربون دوماً باالعداء اخلارجيون. َپْدروتاهاأوو 
هِرْر ناْم َهِرْر ناَم .  النظامية؟ هذا حمالِڤديةالـلذلك، كيف ميكنهم احراز تقدم باتباع الطريقة . العمر يقصر، العمر

  ).٢١\١٧ آدي. ش.ش. (َهِرْر ناَم
  . مل يأت بعد:شۤياَمسوْنَدَر
   مىت؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ال بد أن يصل يف أي وقت.  انه يف الطريقناخابر.  سوف يقرع اجلرس حاملا تصل:شۤياَمسوْنَدَر



جممل البشرية يف . ريال يفهمون القيمة الروحية للحياة وراضون بكل ختبيص، ال غ.  اهنم يف غاية البالدة:ْپَرْبهوپاَد
بعض   ...يريدون شيئاً روحياً، لكن ال يوجد وضوح. هناك عدد كبري من اخلنافس. الوقت الراهن مثل اخلنافس

  .تخبيص، ال غريال
   هذا ما حدث يف السابق، الثروة املادية اليت لدينا اآلن؟ هل حدث ذلك يف العصور السابقة؟:يادوباَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   التقدم التقين، العلمي؟:يادوباَر
ميكن ألي كان أن يقول بعد شهرين أن . كما يأيت فصل الشتاء، سوف يعقبه فصل الصيف. كل علمي:ْپَرْبهوپاَد

 هذا، يوَچ-كَليبعد . يوَچ-كَلياذن، اآلن . األمر عينه، هذه العصور ماذا تدعى، متغرية. فصل الصيف يف الطريق
لذلك، ال يسأل . يشعر اجلميع بالربد يف فصل الشتاء. ث ثانيةك، كل شيء حيدلذل. دورة. يوَچ-َسْتياسوف حيل 

 كثرية، لذلك، يتعني يوَچ-كَلياذن، هناك . النوع املعني من العصور وردات فعل صفة الطبيعة سوف حتضر. احد
يف املاضي، كانت . الزهور والفاكهة الفصلية. الفهم أن هذه األمور حدثت مراراً وسوف حتدث مراراً يف املستقبل

ما هي الصعوبة بالفهم؟ لكن اذا كانت مجيع هذه .  يف املستقبلمجيع هذه الزهور والفاكهة مراراً وسوف تظهر ثانية
. ال تعود خاضعاً جلميع هذه العمليات املتغرية. موقعك علياًسيصبح ، فكِْرْشَنالظروف املتغرية، اذا اصبحت تيم 
ألن لديه هذه الصورة . يوَچ-َسْتيا أو يوَچ-كَليال يهم اذا كان يف . شريةلذلك، تلك الفرصة هي احلياة الب

اذن، عليك الدعوة على هذا النحو، اننا نعطي خري خدمة إىل .  مث حتل مشكلتهكِْرْشَناالنسانية، جيب أن يكون تيم 
  .البشرية لالنتفاع هبذه الصورة البشرية

  اپايۤيَجنََم -ياُچوناينو، َمنوشْْپَهِلى َجنََم بي َهري َهري
  ا بيشَ كْهاينوا شونيۤيا، جانيۤينا ْبَهجيۤي كِْرشَْن-راْدها

هي هذه . ، فالصورة االنسانية تعين أنك تشرب السم عن علمكِْرْشَن و راْدها ننهض صلتنا املفقودة مع  ...اذا مل
  . بسيطة مكتوبة بلغة بنغاليةِڤدية، اهنا اغاين  طْهاكوَرداَسْشرۤيل َنُروَتَم اغنية 

  اپايۤيَجنََم -ُچوناينو، َمنوشْياْپَهِلى َجنََم بي َهري َهري
  ا بيشَ كْهاينوا شونيۤيا، جانيۤي نا ْبَهجيۤيكِْرشَْن-راْدها

ما ). ٣١\٥\٧. ب.ش (ياماناْسَپنۤيأْنْدها ياْتهاْنْدهايْر أو. ال غري. البشر جمانني مسبقاً والقادة الرذالء يزيدوهنم جنوناً
اذا قلنا اهنم رذالء مجيعاً، وحنن الفطناء دون سوانا، لن يشعروا بالسعادة . ماء ورجال دين، رذالء مجيعاًيزعم من عل

  .لكنها احلقيقة، أطلبوا فهمها) ضحك(
  . ينزعجون إىل حد بعيد:يادوباَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ينزعجون كثرياً:يادوباَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ال يفهمون. كِْرْشَن فكرة عن ذكر  ليست لديهم ادىن:يادوباَر
  هل تفهم أم ال؟. أنت فطن اذا استطعت الفهم. فهم سوى الفطن ال يستطيع ال:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. ( كال:يادوباَر
  ما هو سبب عدم فهمك؟.  اذن، ملاذا ال تفهم بعد؟ اعطينا كل شيء:ْپَرْبهوپاَد
  . اعتقد انين افهم قليال، تدرجيياً:يادوباَر



اذا فهمت قليال . ْدَهْرَمْسيا ْتراياِتى َمَهُتو پى أْسياأَپْم ْسڤَلْ. ذاك سينفعك كثرياً حىت اذا فهمت قليال.  زين:َرْبهوپاَدْپ
سوف تنفتح تدرجيياً .  قليال، ذاك يعين بداية خروج كل القيحهاعند فتح فم. مثل البثرة. فذاك يعين ان بابك مفتوح
ماذا . د فهمكامث سوف يزد. لذلك، قليال من الفهم جيد جداً. حها وسوف تشفىافت. وذاك هو اجملرى الطبيعي

  فهمت اآلن؟
استناداً إىل ما أدركت أن الوضع ليس جيداً و.  ماذا فهمت؟ افهم أن للتسبيح فعالية، اصبح ذي معىن عندي:يادوباَر

 أفضل بكثري وأشعر أفضل كِْرْشَنكر ورأيت األحوال يف ذ. داً إىل جتربيت، ما شاهدته حويلفعلته سابقاً، استنا
  .بكثري

  .نعم.  تلك عالمة جيدة جداً:ْپَرْبهوپاَد
  .ال بد من وجود شيء هنا.  لذلك، اعتقد ان ال بد اهنا تعين شيئاً:يامونا

حىت ولو بدا . ال توجد دوغمائيات هنا. اطلب الفهم. ميكنك حبثه مع هؤالء الشباب والشابات.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .مائياً إىل حد ما لكنه ليس دوغمائياًدوغ
   ... پاَدْپَرْبهو حىت لو كان لدينا عناد الكلب، :يامونا

  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  . حىت لو كان لدينا عناد الكلب اذا صاحبنا مدة كافية فاهنا سوف تفعل:يامونا

وذاك االنفتاح القليب يعين احلرية من . ال حتفظ. لناها قلبياً فسوف تكون جيدةب نعم، اذا فتحنا قلوبنا واستق:ْپَرْبهوپاَد
ما الذي يدعوين إىل قبول هذه .  انا امريكيأوه،"اذا تدبرت، لكنها لن تفعل . ذاك هو االنفتاح. اتتحديدال

جيب أن يكون ". ؟چۤيتاْبهَچڤَْد ل فلسفة وما الذي يدعوين إىل قب. أنا مسيحي"أو اذا قلت، " الفلسفة اهلندية؟
اذن، لعلي . اهللا هو اهللا، وأنا شق اهللا، صليت باهللا ... أنا. مث سوف تصبح سهلة. اتتحديدراً من هذه الاالنسان ح

لكن اذا طلبت . تلك هي احلرية، االنفتاح القليب ذاك سوف حيققها. افهم ما هي تلك الصلة، ما هو اهللا، ما أنا
عدد كبري من طالبنا، وحىت تعمدوا انضم . اًالفهم بصفة مسيحي، انكليزي، ياباين أو هندي فسيكون ذلك صعب

 َمْدْهيا. ش.ش (ِڤَن نْريَملَْمَپَرْت-ڤينْريموكَْتْم َتْتاْدهي َسْرڤُو. التحرر من هذه االفكار املقولبةدون القدرة على 
  ).انقطاع. (خذ الصندوق. اذن، لنذهب. تفضلوا تفضلوا  ...جيب أن يكون االنسان حراً من). ١٧٠\١٩

پ

  . سوف اسعى وارضيك لكن ال اعتقد انين قادر على قضاء عمل جيد:يمأحد الت
  .من منظره، استطيع الفهم. چوروأن له من صورته يبدو . ايس أنا رأيت صورة :ْپَرْبهوپاَد
  . اشعر أن واجيب هو التأكد أن التيم املقيمني يف سائر اهلياكل حيترمون وحيققون رغباتك:أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يف تلك الرسالة اليت ينبغي يل الرد عليها، سأل عن الصور، الصور الروحيةساي بعض ما ذكره :أحد التيم
   صوريت؟:ْپَرْبهوپاَد
  .دون موافقتك هبا واتفظبأن حي نعم، ذكر شيئاً عن الصور، ان التيم التقطوا صوره ومل يرغب :أحد التيم
  ).هناية - انقطاع. ( ال ضرر بذلك. أوه:ْپَرْبهوپاَد



  ١٩٧٢ اذار ١١چالية داُمودَر باللغة البن- راْدها في هيكل ْسواميچوشَنْْد چاوَرحديث في الغرفة مع 

  ). يتحدث مع الضيوف باللغة البنغالية بضعة دقائق:ْپَرْبهوپاَد(
  تريد الذهاب فوراً؟ ... ؟ اذن، ذاككْشۤيُروَدكَشاّي اين :ْپَرْبهوپاَد

   ...  هو وقت الرحيل للوصول١١ قبل  ربع ساعة:كْشۤيُروَدكَشاّي
   ما هو الوقت اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... دقيقة١٥ و١٠ :كْشۤيُروَدكَشاّي
  . دقيقة١٥ و ١٠ :أحد التيم

  . دقيقة١٥ و١٠ :كْشۤيُروَدكَشاّي
   اذن، هل تريد الشيك فوراً؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو هل علينا شراء الطابع، :كْشۤيُروَدكَشاّي
  .عليك اخذ املال.  كال، لن يشتري الشيك الطابع:ْبهوپاَدْپَر

  .َمْتهورا قبل مغادرتنا إىل  ... نعم، سوف اعطي الشيك إىل الرجل مث سيعطيين املال:كْشۤيُروَدكَشاّي
  ).انقطاع) (يتحدث مع الضيوف بالبنغالية (:ْپَرْبهوپاَد

  ).يف السيارة، صوت البوق(
  .ه بالفعل خططها على خري وج:أحد التيم

   هل يريد أن يعطينا الغرف؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو . أوه:يامونا

  . اعتقد أن علينا اخذها:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح( ال :أحد التيم

  .پاَدْپَرْبهو جيب علينا اخذها، :يامونا
   ... ألف، مث يأيت٥السعر ثابت عند ) داخل املبىن - انقطاع). (يضحك. (ڤِْرْنداڤََن الركوب يف سيارة يف :ْپَرْبهوپاَد

  . روبية هو االدىن٥٠٠ :ضيف هندي
   ...٦٠ روبية؟ ٥٠٠ ملاذا :ْپَرْبهوپاَد

غري ( روبية لكل ألف هي ضريبة الطابع مث تكاليف احملكمة مث تكاليف احملامي أو تكاليف ٦٥ :ضيف هندي
  ).عانقطا ( ...لذلك، املرة االخرية). واضح

   ...اذن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ أوالً حتب رؤية النسخة، هلپاَدْپَرْبهو :ضيف هندي

  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ اذا احببت ميكنين ارسال احلوالة:ضيف هندي

   ... اريد ...  نعم، ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد
   تريد رؤية احلوالة أوال؟:ضيف هندي



   ...اء تغيري بسيط، مثألنه حبال اقتضاء اجر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لكنها مسودة قرأهتا الليلة السابقة:ضيف هندي
   ... لكن علينا ادخال ذاك القسم الذي ينص أن اجلزء االمامي ال ميكن استخدامه ألغراض جتارية:چورو داَس
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .دخال ذاك جيب ا:چورو داَس
  ألف روبية؟) انقطاع - غري واضح(ذاك .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .٨٠٠اكتب . ٨٠٠ كال، :ضيف هندي
  .)انقطاع. ( مث امضي، سوف امضي٨٠٠ اكتب :ْپَرْبهوپاَد

  .َپريكَْرَم، على درب آْشَرم ملنتزه، مكان جيد القامة لك، املكان ):٢(ضيف هندي 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... بعيداً عن ضوضاء املدينة):٢(ضيف هندي 
  ؟طلوبمن املالث ما هو :ْپَرْبهوپاَد

  أي منهما؟.  اريته مكانني ...؟ أريته منهمايأل ):٢(ضيف هندي 
  ك العقار؟اهل ما زالت ملحقة بذ. تنعطف الطريق مثل هذا.  الكبري الذي يلي الطريق):٢(ضيف هندي 

   ...سمعدم استخدام ذاك القبند نريد اضافة  ... ليس تغيرياً.  مل تعطنا ذاك؟ اذن، تغيري بسيط:ْپَرْبهوپاَد
  .اضافتها نعم، سوف أقوم باهناء النسخة قبل :ضيف هندي
  .َماَپَرشور اسم ذاك املكان كان :شۤياَمسوْنَدَر

  ؟َماَپَرشور ):٢(ضيف هندي 
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر

.  املبلغ الذي يطلبوه وغريه باباجيداَسسوب واخربت .  ال اتذكر اآلن، تقصيت مث نسيت):٢(ضيف هندي 
  . ألف للمكان االصغر٤٠طلبوا .  ألف أو ما يعادله٦٠ ال اتذكر جيداً، كان  ...اناعتقد انه ك
  . ألف للعقار االكرب٦٠ و:چورو داَس

مل نتحدث مع صاحب العقار بل مع املقيمني هنا . ال اتذكر اآلن.  ألف للعقار االكرب٦٠ ):٢(ضيف هندي 
اذن، من االمل أن . پاَدْپَرْبهودون مصادقة ن يالحق األمر انه ل قال  باباجيداَسسوب مل نتابع ألن . اعطونا تقدير

  .ذاك هو الثمن الذي يطلبوه، وسوف حيضروا للحديث وسوف نتكلم مع اصحاب العقار انفسهم
   نعم، لكنهم متشوقني إىل بيع ذاك العقار، اصحابه؟ اين اصحاب العقار؟ هل تعلم؟:چورو داَس

  ).انقطاع.. ( .ا لكنين اخربت السيد لُودييا اصحاب العقار ليسوا هن):٢(ضيف هندي 
  .ْدهاَم-ڤِْرْنداڤََن  ...:ْپَرْبهوپاَد

نشر . هناك خالف دائر اآلن). يضحك. ( جيري دوماًأمريوجد ). يضحك - غري واضح( واقع ):٢(ضيف هندي 
   باب كتاباً، هل قرأته؟داَس شايَتْنيا كِْرْشَنواحد يدعى 

  ؟كوْنذَ-راْدها هذا من ْنياشايَت كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(اصدر كتاباً هو . پاَدْپَرْبهو كال، ):٢(ضيف هندي 

   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد



وال يوجد ذكر .  هذا من البوذيةههذا، جيب أن نفهم اننا استعرنا َڤَتتّْ-َپْنَش يقول أن مبدأ ):٢(ضيف هندي 
  .َشريتاْمِرَت شايَتْنياقبل  َڤَتتّْ-َپْنَش

  .َشريتاْمِرَت شايَتْنيا ذاك يعين هو يتحدى :ْپَرْبهوپاَد
 من مجيع الوجوه، من اليمني ومن َشريتاْمِرَت شايَتْنيا، هو يتحدى َشريتاْمِرَت شايَتْنيا يتحدى ):٢(ضيف هندي 

  .الشمال، ميني ومشال
  . هو جين:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟ ):٢(ضيف هندي 
  . اذن، هو جين:ْپَرْبهوپاَد

واخربك أن ال احد يف ،  لكن، املشكلة انه رفيع العلم وسعى إىل عرض حجة غري قابلة للتحدي):٢(ف هندي ضي
- َپْنَشواحد ما ذا كان مبدأ :  سؤالني هامنيما زال علينا أن جنيب عن. ة قوية استطاع أن يرد عليها حبجڤِْرْنداڤََن

، والسؤال الثاين، ما اذا جاء ذكره يف أي َشريتاْمِرَت شايَتْنيا  قبل اصدارُچوْسوامۤيْسهذا مذكور يف أعمال الـ َڤَتتّْ
كانت معروضة حتت نفوذ البوذية السائدة إىل حد .  استعارها كَويراَجداَس َنْشكْر ْشرّيألنه يقول أن . مكان قبله

  .بعيد
   كيف يقتبس من البوذية؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... كال، هو):٢(ضيف هندي 
  .يقول من البوذية لكنه :ْپَرْبهوپاَد

االوضاع اليت كانت سائدة يف  ... يرجع إىل اخللفية التارخيية واألوضاع السائدة.  يقيم مقارنة):٢(ضيف هندي 
  .ْسواميوُچ َپرۤو اَسڤْۤيوالية اوريسا يف وقت 

  .؟ ذاك مل يذكرَڤتَّْت- َپْنَشاذن، اين هو النص املعروف يف البوذية عن .  أمر انه يقول اهنا من البوذية:ْپَرْبهوپاَد
  . يف البوذيةكْتيْسَش َپْنَشمبدأ بوجود قال .  كال):٢(ضيف هندي 

  . ليسا األمر عينهَڤَتتّْ و َشكْيت :ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، نعم):٢(ضيف هندي 

  .َڤَتتّْ هي جزء من َشكْيت :ْپَرْبهوپاَد
  ...هذه  َڤَتتّْ-َپْنَش لكن ):٢(ضيف هندي 

  . أيضاًَڤَتتّْمبعىن  َشكْيت اخذ ميكن :ْپَرْبهوپاَد
 ْسڤََتتّْ-َپْنَشميكن وصف . يْسَشكْتوصفوا مبعىن . ْسڤََتتّْ-َپْنَش هؤالء، َڤَتتّْو . ، نعمَڤَتتّْ مبعىن ):٢(ضيف هندي 

  . أيضاًَشكْيتهذه مبعىن 
   ...، واآلخرونمانْ َشكْيت هو َرْبهوْپَمها شايَتْنيا لكن :ْپَرْبهوپاَد

  .َشكْيت مبعىن ):٢(ضيف هندي 
  .مانْ َشكْيت بل َشكْيت اهنما ليسا ،ڤَتاَرأ ْپَركاَش-َتْت، إشاڤَتاَر .َڤَتتّْ-َپْنَش مجيعاً، اثنان يتشك ليسو :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، نعم):٢(ضيف هندي 
  .مانَْشكْتيوالثالثة اآلخرين . َڤَتتّْ-َشكْيت وحدمها شرۤيڤاَس و َچداْدَهَر :ْپَرْبهوپاَد

  .َڤَتتّْ-مانْ َشكْيت اهنم ):٢(ي ضيف هند



   ... اْتَمكَْم كِْرْشَنْم ْبَهكَْتڤَتتّْ-َپْنَش :ْپَرْبهوپاَد
 َنْشكْر ْشرّياذن، . ، اليت يقول فيها ان ال احد شاهدهاكَڤََش، داُموَدَرَپ ڤَروْسمن تلك  ْشلُوَك ):٢(ضيف هندي 

 .َڤَتتّْ-َپْنَشوذاك هو مرجعه الوحيد ملبدأ . هنا غري موجودة هذه كان سليماً ألكَڤََش استشهد مبرجعية  كَويراَجداَس
   ...نه يقول انه ليس كتاباً موثوقاً، ذاك ليس حقاًك، لپيكادۤي- َچُنودَِّش-چاوَركما جاء ذكر هذا يف 

  . ذاك يعين أن كل ما يقوله، ذاك هو مرجعي:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، لكنه جيادل حول ذلك):٢(ضيف هندي 

   ماذا؟:پاَدْپَرْبهو
  . جيادل حول ذاك):٢(ضيف هندي 

   ...لكن هذا.  جيادل، ال غري:ْپَرْبهوپاَد
  . امليل هو أن، كل ما يقوله):٢(ضيف هندي 

  .ْزآشاْريا مجيع پيكادۤي- َچُنودَِّش- چاوَرقطع بصحة  :ْپَرْبهوپاَد
 يف كتابه ناْتَهىڤيْنَدُجو-راْدها.  ال يقبلهناْتَهىيْنَدُجو- راْدها.  لكن هناك ميل اآلن إىل عدم قبوله):٢(ضيف هندي 

   ... ال يقبل... املعروف
ڤ

ڤ   . مرجعاً أيضاًاْبهوَشَن ڤيْدۤيَبلَ ِدَڤمل يقبل .  هذا، كان يعض االعتراض عليهناْتَهىيْنَدُجو-راْدها :ْپَرْبهوپاَد
  .طرح هذه النقطة أيضاً، هذا الرجل.  مل يقبل):٢(ضيف هندي 

   ...ماذا يدعى؟ اختالف؟ هذا السيد الذي. ..  ميكن وجود اختالف بالرأي، لكنه احد أيضاً اذن،:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس شايَتْنيا كِْرْشَن ):٢(ضيف هندي 

   ...اذن، كيف ينبغي أن يؤخذ رأي الفرد. سيبقى دوماً.  اذن، اخلالف هناك:ْپَرْبهوپاَد
   ... اهنا ختلق... ق نوع منكال، لكن هذا النوع من الكتابة خيل.  نعم):٢(ضيف هندي 

  . مرتعاً لتلك االمورڤِْرْنداڤََنأصبحت  لذلك، :ْپَرْبهوپاَد
ارسله مع . وصل الكتاب إىل هنا. كلكتاذاك الرجل ال يقيم هنا بل يف . ڤِْرْنداڤََن كال، ليست ):٢(ضيف هندي 
  ).يضحك. (ستالم احدهاارسل مخس نسخ إىل هنا، وكان يل شرف ا. ل وبعثوا نسخة يل أيضاًابعض الرج
   ما هو حجمه؟:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، كنت اقرأه وسوف اخابر احد عند الثانية اليوم الذي .  صفحة٩٠ أو ٨٠صغري جداً حنو  ):٢(ضيف هندي 
  .انه ينتسب إىل ذاك الفريق. سوف سأحبث املوضوع معه

   أي فريق؟:ْپَرْبهوپاَد
  . املؤلف):٢(ضيف هندي 

  ؟ ماذا:ْپَرْبهوپاَد
  . املؤلف، فريق املؤلف):٢(ضيف هندي 

  لديهم فريق هنا؟.  فريق املؤلف:ْپَرْبهوپاَد
  .هاكوَرطَْهريداَس هو مؤلف ذاك اجمللد الكبري، . املقدمةكتب  كال فرقة هنا لكن هذا السيد ):٢(ضيف هندي 

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد



مل يكتب تلك . تاب بامسه ويقول انه مل يكتبهاظهرت مقدمة يف هذا الك. داَس) غري واضح (راْم ):٢(ضيف هندي 
   ...لذلك، تبدو يده. مؤلف ذاك الكتاب حىت اآلنمل يتحداه كما نشر هذا يف الصحيفة و. املقدمة لكن ظهر امسه

   هو، املؤلف؟ ما:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس شايَتْنيا كِْرْشَن ):٢(ضيف هندي 

  ذا؟ كال، ما هو، هل هو برفسور أم ما:ْپَرْبهوپاَد
  .، معين بالكتابة والقراءةَسَدْكهو جمرد .  كال، ليس برفسور):٢(ضيف هندي 
اذا مل يكتب ذاك الرجل املقدمة .  اذن، اذا وضع االسم على أي مقدمة مث ميكنه أن خيتلق مطلق نظرية:چورو داَس

  .ووضع االسم، فسوف خيتلق مطلق نظرية
  .اك ما يتدبره نعم، بالطبع، ذاك ما يتدبره، ذ):٢(ضيف هندي 
  .َرْبهوْپَمها شايَتْنيا واذا ارتاب احد بذاك فأنه ليس من اتباع :چورو داَس

  .ذاك أمر خطري ضده.  نعم):٢(ضيف هندي 
   كيف ميكن ألحد االرتياب باملرجع؟:چورو داَس

  .جهة نظره لديه ظنونه وسعى إىل اثباهتا جبمع كل هذه املعلومات اليت تتوافق مع و اعتقد ان):٢(ضيف هندي 
  .چۤيتاْبهَچڤَْد  مثل غاندي اراد اثبات الالعنف من :ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَن أن قصة  ...اراد اثبات ذاك َمْنَدكََراقول ان . كال، ليس األمر كذلك. چۤيتاْبهَچڤَْد  من ):٢(ضيف هندي 
  ).هناية. (ذاكفعل  َمْنَدكََر.  مستعار من الغرب واهنا نسخة عن الدين املسيحيكِْرْشَنودين 

  ١٩٧٢ اذار ١١ ڤِْرنْداڤََن في الغرفة في ڤَڤايشْنَبحث أوصاف التقويم الـ

هذا اليوم هي مراعاة الصيام حىت الثانية الوظيفة . راينّراْدها َمّيتْشرۤي، ووالدة، والدة ْشطَميراْدها ... :ْپَرْبهوپاَد
 وال سيما كِْرْشَن-راْدها علينا عقد لقاء وحبث تسليات  إىل الصنم ويف االمسية جيبْپَرشاَدْمعشر ظهراً مث تقدمي 

 حىت الثانية عشر ظهراً راينّراْدهاصيام .  تلك هي طريقة املراعاة ...ۤيْزوپُچالـهي الفائقة بني . راينّراْدهااجماد 
  .، وليمةْپَرشاَدْموبعدها تناول 

. ْپَرْبهو ْسواميوُچ َڤجۤي ْشرّييوم نزول ، ١٩٧٠ من ايلول، ١٢ من ايلول، ١٢، كال، ٢٦يلي ذاك أمهية يوم 
مث يف . ِاكاَدشي ڤايَكپاْرْش خاص يدعى ِاكاَدشي، يوم ِاكاَدشياألوىل هي .  يف ذاك اليومثالثة وظائف). صمت(

 من ايلول لكن ألن اليوم الذي يليه ١١ يف ِاكاَدشي بالفعل حسب التقومي، كان يتعني مراعاة ِاكاَدشيذاك اليوم، 
 ِاكاَدشيصيام  ... الصياممراعاة لذلك، علينا . ِدَڤ ڤاَمَن يعين نزول الرب ْدڤاَدشّي. ڤاَمَن  ...ْدڤاَدشّي َنڤاَمهو 

هو احد .  يف املساءْسواميوُچ َڤجۤي ْشرۤيلونراعي صيامني يف يوم واحد، وينبغي عقد اجتماع حبث حياة وعمل 
. البحث التايل ميكن أن يكون دون وجود هذا الكتاب. َسْنَدْرْبَهْس ، وجيب حبث كتابهْپَرداياَسْمْز املهمني يف آشاْريا
كان . والده وعميه املنزلتركوا .  سنة١٢ أو ١٠، ترك منزله يف سن رّيْبَرْهَمشا كان ْسواميوُچ َڤجۤي ْشرۤيل
اً يف اخلدمة لذلك، كانوا مجيع.  أو شاكر مليك ودبري خاصَپرۤو و َسناَتَنه الكبريان، ي، وعمڤَالْبَهىوالده 

 َسناَتَنمن بينهم، كان .  وتقاعدوا ثالثتهمَرْبهوْپَمها شايَتْنيابعد لقاء قررا التقاعد من اخلدمة احلكومية لكن 
 َپرۤوترك لكن . سجنه، مل يسمح له باخلروج من املنزلومل حيب النواب تقاعده .  وزيراً بالغ االمهيةْسواميوُچ



 بوجود بعض املال الخالء سبيله حىت ْسواميوُچ َسناَتَن املنزل، وتركا اخلرب لـىڤَالْبَه واخوه االصغر، ْسواميوُچ
  .ْسواميوُچ َسناَتَن قبل ڤَالْبَهى و ْسواميوُچ َپرۤوترك لذلك، . ينتفع بذلك املال

، شايَتْنيا املوىل هذه االمور مذكورة يف كتابنا تعاليم - ْپَرۤياَچ يف شايَتْنيا املوىل ڤَالْبَهى و ْسواميوُچ َپرۤوالتقى 
اذن، هذا . ْپَرۤياَچ، اهللا آباد يف شايَتْنيا ولقاء املوىل ْسواميوُچ َپرۤو و ْسواميوُچ َسناَتَنميكنكم قراءة التعاليم إىل 

لذلك، ". ما الذي يدعوين إىل البقاء يف املنزل؟"، املنزلوالده وعميه ترك عد قال لنفسه ب، ْسواميوُچ َڤجۤيالشاب، 
اهنى تعلم القواعد السنسكريتية . اهنا مركز كبري لتعلم السنسكريتية. ڤاراَنسّي وذهب إىل بنارس اليت تدعى ترك أيضاً

 سنة ١٢، يتعلم التالميذ القواعد مدة ِڤديالـحسب النظام . وكان عاملاً كبرياً بالقواعد السنسكريتية على االخص
ذاك .  بعد اتقاهناعلم القواعد وميكنه قراءة مطلق كتاب سنة لت١٢حيتاج االنسان عادة إىل . ألهنا أصعب موضوع

وهناك عدد كبري من بعد دراسة القواعد، يعين انه تفتح ابواب سائر املواضيع مثل الفلسفة والطب والفن العسكري 
. امةتعين املواضيع الع َپساي. َپسايو  داْنَتِڤ و اْترانوپالـعموماً، يطالعوا األسفار و . ِڤديالـفروع العلم 

توجه إىل عمه و ِڤديةالـ من كبار العلماء يف القواعد مث درس مجيع االسفار ْسواميوُچ َڤجۤي ْشرۤيللذلك، اصبح 
 مسع منه كان يساعد عمه وبعد ان. يح والزمهاصبح مريد عمه بتلقي العماد الصح. ڤِْرْنداڤََن يف ْسواميوُچ َپرۤو

تناوله الفلسفي ملذهب .  هو أشهر الكتب العلمية يف االرضَسْنَدْرْبَهى-َشطْ. ْپَهىَسْنَدْر-َشطْأفرد كتاباً يدعى 
. كِْرْشَنب ويبحث ح ْبهاَچڤََت، كِْرْشَن ثحب مث ي الالشخصْبَرْهَمْنحبث فيه عموماً، جيري .  ال يقارنَڤڤايْشَنالـ

 َڤجۤي ْشرّيي اهلبة العظمى لـتلك ه. َسْنَدْرْبَهى-َشطْ يفمجيع املواضيع بتفصيل كبري جيري حبث على هذا النحو، 
 .ْسواميوُچ

 اً كبرياً عاملْسواميوُچ َڤجۤيلذلك، كان . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم، تعليقه على َسْنَدْرْبَهى كَْرَم هي َسْنَدْرْبَهىاحد فرضيات 
استطاع ."  مذهبكشاْسْتَراريد مناظرتك حول " وقال، ْسواميوُچ َپرۤولكن ذات مرة اقترب عامل اعتيادي من 

ما هو غرض "سأله، .  وان احلديث معه تضييع وقتَڤڤايْشَن أن يدرك أن هذا الرجل ليس ْسواميوُچ َپرۤو
لذلك، اذا انتصرت عليك . ناظرت عدد كبري من كبار العلماء وخرجت مظفراً"؟ قال، شاْسْتَرالـمناظرتك حول 

لذلك ". ل دنيوي، يطلب بعض االسم والشهرةهذا الرج" أن ْسواميوُچ َپرۤولذلك، ادرك ". فسوف يشتهر امسي
اعطاه قصاصة من الورق يعلن ". نعم، ذاك زين"لذلك، قال، " حسناً، اذا اعطيتك شهادة هبزمييت فهل تقبل؟"قال، 
ابتهج الرجل بتسلم الشهادة لكنه عندما كان على وشك ".  وأنا دونهشاْسْتَرالـهزمين هذا الرجل يف "فيها، 

 ةميزباهلعمك اهنا اقرار كال، ". "سيدي العزيز، ما هي الورقة اليت حتمل؟" وقال، ْسواميوُچ َڤجۤيالرحيل، استوقفه 
لذلك، اعطاه واحتفظ ". حسناً، دعين ارى ما كتب"قال، . "لذلك، حصلت على هذه الشهادة. على يدي باملناظرة

 َپرۤواهنزم ووصل اخلرب إىل .  واهنزموافق الرجل". لقد هزمت عمي لكن ميكنك مناظريت أيضاً"بالورقة مث دعاه 
 ببعض الغضب ْسواميوُچ َپرۤولذلك، شعر ".  ذاك العاملم هزْسواميوُچ َڤجۤيابن اخوك ومريدك  "ْسواميوُچ

 هلذا السبب على خالف ْسواميوُچ َڤجۤي رفض ْسواميوُچ َپرۤوبعض أن ال روي لذلك، ي".ملاذا هتتم؟"ظاهرياً 
ت كل هذه املتاعب؟ كان ميكنه أن مملا جتش"هزمه، لكن قال بالظاهر،  وْسوامّيُچ َڤجۤيكان سعيداً أن . الواقع

 حىت اذا وافق املريب  الكبري ال يهزمآشاْريالكن واجب املريد أن يرى أن مربيه الروحي أو ". يذهب هبذه الشهادة
هذه هامة جداً وفيما بعد أقام . ميْسواوُچ َڤجۤيتلك هي العربة من مسلك .  الكبري على اهلزميةآشاْرياالروحي أو 

، وتوىل احد تيمه رّيْبَرْهَمشا، لكنه مل يعقب ألنه كان ڤِْرْنداڤََن يف داُموَدَر- راْدها هيكل ْسواميوُچ َڤجۤي
 .، وما زال يدار على احد ذراريهداُموَدَر-راْدها أمر تدبري هيكل ْچِرَهْسْتَهى



َهريداَس  ْشرۤيل، وخلوة شّيَرأَنْنَت َشتو أيلول ويدعى ١٤ اهلام التايل هو التاريخ). انقطاع( ... مث االمهية التالية
 وخلوة آَنْنَت َشتوْرَدشّي ايلول هو ١٤ و ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت أيلول هو جلوة ١٣). صمت(  ... وجلوةهاكوَرطْ

  .هاكوَرطَْهريداَس 
 ڤاَمَن ْشرّي ايلول، تبجيل ١٣، وڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت ْشرۤيل ايلول هو جلوة ١٤هنا لدينا  يف التقومي :أحد التيم

  .ڤيْشڤَرۤوَپ ايلول احتفال ١٥ وِدَڤ
  .ڤيْشڤَرۤوَپ ايلول، ١٥ نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  . ايلول١٤ :أحد التيم
  . ايلول١٥ كال، :ْپَرْبهوپاَد
  .ڤيُنوّد ْبَهكْيت ْشرۤيل ايلول جلوة ١٤، لكن ڤيْشڤَرۤوَپ نعم، :أحد التيم
  . ايلول١٣كون ت كال، جيب أن :ْپَرْبهوپاَد
  .١٣ :أحد التيم
 اذن، جيب. هاكوَرطَْهريداَس  و آَنْنَت َشتوْرَدشّي ايلول ١٤ ايلول، و١٣ ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت نعم، :ْپَرْبهوپاَد

  . ايلول هذا١٤ يف مراعاة الصيام طوال النهار
  ؟هاكوَرطَْهريداَس  هو جلوة أم خلوة ١٤ :أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . موت، اقصد خلوة:أحد التيم
آَنْنَت َشتوْرَدشّي  ألنه ن يراعى الصيام حىت الساعة مخسة مساءك لهاكوَرطَْهريداَس  نعم، لكن ليس موت :ْپَرْبهوپاَد
  .َڤَمُهوْتَس ڤيْشڤَرۤوَپاليوم التايل، وليمة . ڤَْرَت

  ؟ڤيُنوَد ْبَهكْيت ايلول، جلوة ١٣يوم هل هناك مراعاة خاصة  :أحد التيم
مث . ِاكاَدشي ايلول، ٢٦مث . ال غري. ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت تعين حبث حياة واعمال ة كال، املراعاة اخلاص:ْپَرْبهوپاَد

اذن، ال يوجد صيام لكن . راَمَشْنْدر ويوم نصر الرب َمْدْهڤاشاْريا ْشرۤيل، جلوة َدشامّي-اڤيَجۤي تشرين أول، ١٠
  .َنڤَرا و راَم مببارزة رامايانَباالضافة إىل احداث يف املساء  َمْدْهڤاشاْرياب اقامة وليمة وحبث حياة واعمال جي

 مث ال ،ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى  تشرين االول هو ١٢ تشرين االول مث ١١ ، ذاك يعينِاكاَدشياليوم التايل هو 
 االبن الوحيد لوالده ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى كان  .ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى كن جيب علينا حبث لصيام 
جيب حبث حياته كما يلي، كان غري . َرْبهوْپَمها شايَتْنياكان ابن رجل ثري لكنه هجر املنزل من اجل املوىل . وعمه

 جيب تزوجيه فوراً بزوجة لذلك، الحظ والده ووالدته ان هذا الولد غري متعلق،.  منذ البدايةمتعلق باحلياة الدنيوية
 پانيهاطّي عند َاَنْندنيْتۤيقى تلذلك، ال. لكنه كان شديد التجرد -  اهدي منزال مجيال وزوجة مجيلة ...هذا ما مت. مجيلة

ال "، شايَتْنيالقنه املوىل . ّياسَسنّْۤي شايَتْنياعندئذ، كان . ألخذه معه شايَتْنياودعا إىل املوىل يف حياته الزوجية 
كان بالغ الفطنة مع انه كان ".  الفرصة بالنأي عن هذه االمور الدنيوية تدرجيياًكِْرْشَن لك جل، سوف يتيحتستع

اختبأ ابوه وعمه . متجرداً عن االمور الدنيوية، لكن يبدو من نشاطاته أنه كان بالغ الفطنة يف االمور الدنيوية أيضاً
مث اعتقل وكيل النواب .  يد وزير احلكومة االسالميةىعتقال علالاخوفاً من بطريقة ما، ألغراض سياسية 

لذلك، مل ينبس ببنت شفه لكن بعد ذلك ". اخربين اين مها وإال سوف اعذبك "،ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى 
لكن من . وخيتلف االخوة احياناً. سيدي، اعلم أن عمي وايب وانت اخوة"عرض أمره أمام الوزير بتأدب كبري، 



نعم، "على هذا النحو، تأثر الوزير جداً وبدأ بالبكاء، ". انا ولدك. طوف على ايب وعمي وعليك أيضاًجهيت، انا ع
   ". اآلن، عليك بتسوية اخلالف بيننا. نعم، حنن اخوة" واخربه، وراًفلذلك، اطلقه ". هذه الشاب صاحل

ذاك ال يعين وسي بل كانت ادارته جيدة مل يكن أقل من سيا. لذلك، متت التسوية بينهم وأظهر فطنته الدنيوية جيداً
دبر األمور العائلية على خري وجه . ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى هذا هو املثل الذي نستفيده من . انه متعلق بشيء

 شايَتْنياوضع والده وعمه عليه احلراسة لكنه افلت منهم وتوجه لرؤية املوىل . حقاًوبفطنة بالغة لكنه هجر منزله ال
، َرْچهوناْتَهى"وقال،  اللياذ بهيطلب  يهعندما شاهده مقبال عل به كثرياً َرْبهوْپَمها شايَتْنيارحب املوىل ، وَرْبهوْپَمها

 نيالْمَبَر َشكَْرڤَْريتّ كان شايَتْنياجد املوىل ". والدك وعمك اصدقاء جديكان .  من حفرة الغائطكِْرْشَنانقذك 
 ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى والد اعتاد لذلك، . كان مجيع الوجهاء يعرفونهلذلك، .  عامل معروفْبراْهَمَنوكان 

والدك وعمك متصالن جبدي " هذه الفرصة وقال، َرْبهوْپَمها شايَتْنياانتهز املوىل . وعمه دعوته اخومها االكرب
 ميكنين أن امزح مع على العموم، اجلد واحلفيد ميزحان، لذلك،. لذلك، ولدك وعمك من اجدادي أيضاً. بالصداقة

،  بتلك الصلةلذلك، قال.  بل كان شديد االنقيادْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى مل جيب ". والدك وجدك، ال تتأسف
 ". من حفرة الغائط تلككِْرْشَنانقذك مولعان باملتعة املادية و. والدك وعمك دود غائط"

 لتعليمه داُموَدَرَپ ڤَروْسمث عهد به إىل مساعده، . ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى مل يرد . لذلك، انتقد والده وعمه
لذلك، تأسف والده كثرياً على . َپڤَروْس َرْچهوناْتَهى  معروفاًْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى  اصبح ،وعلى هذا النحو

الشاب؟ لذلك، ارسل ، اهنم فقراء مساكني، حياهتم صعبة جداً فكيف سيحيا هذا شايَتْنياهجر ابنه املنزل وتوجه إىل 
.  روبية يف تلك االيام تعادل مئات االضعاف يف يومنا احلاضر٤٠٠كانت .  روبية٤٠٠والده بعض اخلدم ومبلغ 

 يقبل املال لكنه كان ينفقه على توزيع ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى  روبية شهرياً وكان ٤٠٠لذلك، كان يرسل 
لكنه توقف عن . قبول ضيافته أيضاً واعتاد َرْبهوْپَمها شايَتْنيا، وكان يدعو پورّي ىَهّناَتَجَچ على الربانيني يف ْپَرشاَدْم

 عن دعوتنا؟ ما األمر؟ لذلك، َرْچهوناْتَهىملاذا توقف "، َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، سأل . الدعوة بعد بعض الوقت
 ".انقطع عن قبول املال من والده"، داُموَدَرَپ ڤَروْساخربه 
  ك املال؟أوه، تر

  ".نعم، سيدي"
  "زين، كيف يعيش اآلن؟"
  ". يقدمون له بعض الطعام ويأكلهپۤوجارۤيْز يف الليل وعندما ينصرف َهىّناَتَجَچانه يقف اآلن عند مدارج هيكل "
  ". زينأوه،"

 أوىل عناية جيدة َرْبهوْپَمها شايَتْنيا هذا يعين أن املوىل  ...َرْچهوناْتَهى لرؤية َرْبهوْپَمها شايَتْنيا توجه ،ذات يوم
 داَسَرْچهوناْتَهى  إىل املدارج، مل جيد هذات يوم، توج. أمره إىل مساعده لتعليمهب رغم انه عهد َرْچهوناْتَهىبأعمال 

  ".ترك املدارج أيضاً"لذلك، اخربه مساعده، ".  هناكداَسَرْچهوناْتَهى مل اجد "هناك وتقصى، 
  ".ملاذا؟ كيف يأكل"

 وكل ما يلقى من ارز من املطبخ، يلتقطه ويغسله َهىّناَتَجَچىل احد بل يقف خارج مطبخ كال، ال يذهب إ
  ".ويأكله

 كان ميارس هذا القدر من ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى  بالسعادة الكبرية عند مساعه أن َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، شعر 
مث وجد بعض االرز يف طبق وتناوله ". مل ارك منذ ايام طويلة، َرْچهوناْتَهى"ذات يوم ذهب إىل غرفته فجأة، . الزهد



سيدي، ال يليق بك " بيده فوراً، ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى امسك . وبدأ يأكله".  لديك ارز جيد هناأوه،". فوراً
زمك أن هذا سيء ال يثبط ع" شجعه شايَتْنياذاك يعين أن املوىل ". طعمه جيد، قلت انه ال يليق يب؟! أوه." "اكل هذا

 ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى على هذا النحو، ارتقى ". استطيع اكله، مطلق شخص يستطيع اكله. أو هذا ليس الئقاً
سائر كان  وكاياْسْتَهى ألنه كان من عائلة ْسواميوُچ داَسيدعى . ُچوْسوامۤيْسإىل مقام رفيع بني الـ

 .ْبراْهَمَنةمن اجل حفظ مقامه تابعاً للـ وْسواميُچ داَسكان يدعى ك، لذل. ْبراْهَمَن من عائالت ُچوْسوامۤيْسالـ
 داَسَرْچهوناْتَهى . ، احترامهم سواءْسواميوُچ ْبراْهَمَنالـ أم غري ْسواميوُچ ْبراْهَمَنلكن ال فرق سواء أكان الـ

 كوْنذّ-راْدها وبقي عند وْسوامۤيْسُچ ملصاحبة سائر الـشايَتْنيا بعد خلوة املوىل ڤِْرْنداڤََن هذا ذهب إىل ْسواميوُچ
َرْچهوناْتَهى  وأقام هيكال يدعى هيكل كوْنذَ-راْدهايف قربه ما زال . كوْنذَ-راْدها، قضى أيامه عند معظم الوقت

بعض   ...)انقطاع. (ذاك اهليكل هناك ايضاً.  اهلياكل كل على حدةُچوْسوامۤيْسمجيع الـشيد . ْسواميوُچ داَس
مل يأكل . أمر آخر كان بالغ الصعوبة أيضاً. رفيعة مثيلة كانت احلفاظ على نذر روتيينتعاليم شخصيات 

كان يأكل يوماً ويصوم اليوم التايل أو بعد يومني، كان يتناول . كوْنذَ-راْدها يف  يومياًْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى 
 طوال الليل ان ينشغل بالتسبيح أو الكتابة حبة من الطعام وذاك كان طعامه وك٢٠ أو ١٠قليل من الزبدة، أو حنو 

بعض االدعية، وكان يقضي معظم وقته بالتسبيح . مل يكتب عدة كتب لكن بعض ادعيته معروفة. والنهار
  . يف ذاك اليومههذا ما جيب حبث.  جميدةْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى حياة . والسجود، والطواف

  ).هناية. (پاَدْپَرْبهو شكراً :أحد التيم

  ١٩٧٢ اذار ١٢ ڤِْرنْداڤََنحديث في الغرفة في 

 كريشُتو. كريشُتو. لذلك، يف ذاك الكتاب قرأت كلمة يونانية.  يوجد كتاب، رمبا قرأته، اجنيل اكواريوس:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشطَ أحياناً بل كِْرْشَن حنن ال نقول ...

  .، نعم، يف البنغايل على االخصكِْرْشطَ :الدكتور كابور
ولقب املسيح هذا . واحلب أيضاً.  ممسوحكِْرْشَنوجه .  هذه تعين املمسوحكريشتواذن، كلمة . نعم :َرْبهوپاَدْپ

  . على العموم تعين حب اهللاكريشتو أو كِْرْشَناذن، اخلالصة أن . بسبب حبه هللا
  . مستعار من الغربڤََتْبهاَچ ْدَمْشرۤي مبجمله كِْرْشَن الثبات أن دين َمْنَدكََرسعى  كال، :الدكتور كابور

   كيف ميكن هذا؟:يامونا
   ماذا؟:الدكتور كابور

  . كيف ميكنه قول هذا من جهة التتابع؟ كيف يعقل؟ هذا حمال:يامونا
   ...التبادل، جاء البعض من اليونان إىل هنا وبعض  كان هناك :الدكتور كابور

  .سنة ٥٠٠٠ لكن احلضارة اليونانية مل تكن متطورة منذ :چورو داَس
  . مل تكن حىت متطورة:يامونا

  . سنة٥٠٠٠ لكنه ال يذهب إىل :الدكتور كابور
  ).ضيف يضحك. (اذن، ميكن ملطلق كان ادعاء مطلق أمر :چورو داَس



ال احد يعري  .... َشْنكَراشاْريا، َمْدْهڤاشاْريا، رامانوجاشاْريا مراجعنا، يقبلون َمْنَدكََر ليس على صعيد :ْپَرْبهوپاَد
  اذن، كيف ميكن قبول اقتراحه؟. شايَتْنياْز أو آشاْريا أكثر من هؤالء َمْنَدكََرهاً إىل انتبا

  .احلكومة الربيطانية لقب فارسمنحته  :الدكتور كابور
، طبيب، لكتابة كتاب يدعم موكَْرجي كوْنذَ-راْدها، موكَْرجيمثل هنرو رشا ). ضيف يضحك. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذبح البقرة
  .هْم هْم.  دعم:كابورالدكتور 

سوف اجعلك .  لو كنت احلكومة الغربية واهديتين أكمل علم، سوف اجعلك فارساً أيضاً باسم ذايت:چورو داَس
  .فارساً حتماً
لذلك، هذا . نائباً أوال. منح منصب نائب يف الربملان.  ذبح البقرةموِكْرجي كوْنذَ- راْدهادعم  لذلك، :ْپَرْبهوپاَد

  ...لذلك، اذا دفعت املال". ماال أكثر، اكتب هذاسندفع لك "مث حضه، .  روبية شهريا٥٠٠ً راتب الفقري قبل لقاء
لذلك، . جممل سياسة احلكومة الربيطانية اذا بقي اهلنود هندوس ملتزمني فمن احملال ان نقوى على حكمهمكانت 

هنرو كان دربوهم، و.  تفاهاتشاْسْتَرـالغريوا جممل هنج تفكري اهلندوسي بأن كل ما تذكره . تبنوا هذه السياسة
والدكتور . ، كثريْپَتْرْتَهىَس، كتبوا ساماْج-آريا، شاْسْتَرالـكل شيء مذكور يف . مدرباً من الدرجة االوىل

  . ..ذاك يعين.  أكثر من مرة يف ألف سنةشاْسْتَرمجيع العلماء، ال يذكروا مطلق . راْدَهكرشنن أيضاً
  .يصبحوا علماء وإال لن :الدكتور كابور

  .وإال لن يكونوا علماء.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... يف مجيع االحوال، ما هو مصدرها:چورو داَس
.  القرود يف املاضي السحيقتلذلك، نظريتهم هي كان.  حسب نظرية داروين ألن سلفك كان قرداً:ْپَرْبهوپاَد

  . فكر فلسفي رفيع مثيلدكيف امكن وجو
  ).ضحك. (يف انكلتزا اوحدهكانت القرود  صحيح أن :الدكتور كابور

لذلك، اذا اعترفوا أن للهنود علماء وفالسفة كبار، فسوف .  حسب هذه النظريةمجيع فلسفتهم مستمرة :ْپَرْبهوپاَد
اذن، كيف ميكن وجود عمل اخالقي فلسفي . ألن دماغهم يتطور وخلفية الدماغ كان القرد. تفسد جممل النظرية
 سنة، فسوف تصبح جممل ٥٠٠٠ كما نقبل حنن اهنا كتبت منذ ْبهاَچڤََت؟ عند قبول رفيع؟ وهذا ما جيري

  .حضارهتم خملوطة
  . وذراري بوذا الذين عاشواْبهاَچڤََت يقول أيضاً أن هناك ذكر بوذا يف ْبهاَچڤََتحول  :الدكتور كابور

عن بوذا يف . ال يقبلون. سوَته- ُهو ناْمناْنَجَنبودّْ، ْبَهڤيْشيايتكَِتشو كۤي. ذاك النص البوذيون ب ال يقبل:ْپَرْبهوپاَد
وال . لذلك، ال يقبلون هبذا النص. ذاك اهانة هلم. ، وجهْبَهڤيْشيايت، هناك ذكر ِڤديةالـاألسفار اهلندوسية، االسفار 

  .انةيعتقدون أهنا اه. ال يقبلون. َرَشرۤي-بودَّْه- ْدْهِرَتِكَشَڤ. جيب أن نقول أن بوذا هو وجه إهلي نزيل
  . اهانة هلم:الدكتور كابور

.  يف أحد هياكل بوذا سنة٤٠٠، عمره ْريتمۤو ونڤيْش، هناك ْچِپَنْنلكن شاهدت   ... نعم، آهلة اهلندوس:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هيكل بوذي

  . عدد كبري منهاَشْنْدَرالدكتور وجد  :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  . يف اهلياكل البوذيةْريتمۤو ونڤيْشد كبري من  وجد عدَشْنْدَر الدكتور :چورو داَس
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وال سيما يف ماليزيا:يامونا

  . ماليزيا:ْپَرْبهوپاَد
  . خاصة يف ماليزيا، عدد كبري:يامونا

  .َشْنْدَرالدكتور .  باللغة املاليزيةْچِپَنْن ماليزيا، انا اتكلم ماليزي، :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:چورو داَس

. ونڤيْشذاك هو الربهان، يعبدون  . ِڤديالـن الدين ع انشقت ْدَهْرَم-  بوذا ...وبوذا. ونڤيْش اذن، يعبدون :ْبهوپاَدْپَر
  .َپَدْم َسداَپَرَمْم ُنوه ڤيْش َتْد آُومْٰ

 يف هيكل ونڤيْشن البوذية، أن ع منشق َڤڤايْشَنأن يدل هذا الرجل، أن هذا برهان سيقول  لكن :چورو داَس
  . ميكنه أن يقول ذاك.بوذي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
 ونڤيْشيف اهليكل البوذي فذاك يثبت أن  موجود ونڤيْش هذا كتب هذا الكتاب يقول ملا أن شايَتْنيا :چورو داَس

  .ن البوذيةعمشتق 
ميكن . متأخر مذكور منذ أمد بعيد وبوذا ونڤيْش. لكن املنشق ال يستطيع القول.  نعم، ميكن أن يقول ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  . من بوذاونڤيْش لكن ال ميكن أن يكون ونڤيْشأن يكون بوذا من 
  . سنة٥٠٠٠ منذ ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم اذن، كيف يذكرون ذاك التتابع؟ ال يقبلون أن :چورو داَس

  .هذه جمموعة). انقطاع. ( كال:الدكتور كابور
  . كال، هذه وثائق:شۤياَمسوْنَدَر

   وثائق؟:الدكتور كابور
  . نعم، نسخ:شۤياَمسوْنَدَر

  .پاَدْپَرْبهو وعدتين بصورة من صور :الدكتور كابور
  . سوف اعطيك واحدة:چورو داَس
  .٧٨لذلك، ازددنا اآلن إىل .  اذا كان لديك أية صورة ملونة، ميكنك أن تعطيها له:ْپَرْبهوپاَد

  .٩٢ اكثر، :شۤياَمسوْنَدَر
  ؟٩٢ :ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك. (انت ال تعلم بنفسك آه، :الدكتور كابور
ن كل. ال فضل يل. اخربك بصراحة.  بالفعل، ال اعلم كيف جتري األمور على هذا النحوكابورجي نعم، :ْپَرْبهوپاَد

لذلك، اصبح .  مل يستطع فهم قدرتهكِْرْشَنمثل  - انا ال اقارن بالضبط، مثلانه. األمور على هذا النحوجتري 
مثل ترى . مدهشة جداً. األمور تتبلور بصورة مدهشة. هذه مقارنة...  بالطبع،  ...لك،لذ.  لفهم ذاتهراينّراْدها

  .اجلدية اليت يتسم هبا هؤالء الشباب والشابات
كيف ميكن أن .  هذا ما يصيب الناس بالدهشة ... نعم، ال شك من تشوقهم، لدى الناس. أوه:الدكتور كابور

  .يكون هؤالء الشباب هبذا االخالص والشوق



   ... لذلك، أنا اقتصر:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. ( اهنم يهزمون اهلنود:الدكتور كابور

ال   ...ليس أكثر، ال ميكنك.  سبحة بصورة منتظمة١٦ انا اقتصر على اسداء النصيحة إليهم بتسبيح :ْپَرْبهوپاَد
اهنم يالحظون ذاك . چانَناَم - ڤََكْرپۤو كْْهياساْن.  واحدةكْْهياساْنلكن ال بد من . هاكوَرطَْهريداَس ميكنك تقليد 

  .ويتبعون سائر االحكام، لذلك، اهنم مدهشون. ال زنا، ال مسكرات، ال أكل حلوم، ال قمار: والنواهي
   ... َدلْْميا َهري ونڤيْش، زوجة َدلْماجيي انت تعرف زوجة ابن :الدكتور كابور

  . زوجته لرؤييت يف لندن، رمبا معَهري ونڤيْش جاء :ْپَرْبهوپاَد
اخربتين، قالت أن احلركة جيدة لكنهم ملتزمون، احكام ونواهي صارمة يفرضون على . اأْتش :الدكتور كابور

  هؤالء الناس، إىل مىت سيقدروا على العمل هبا؟
  . ذاك مدهش:ْپَرْبهوپاَد

واهي الصارمة االحكام والن). ضحك. (اقول اهنا سوف تنجح هلذا السبب.  قالت االخفاق حتمي:الدكتور كابور
  ، فهمت؟اماۤيمثل السياج حوهلم البعادهم عن 

  .دون ختفيف التدينو ي:يامونا
كاَرَته، - ڤيْدهيْم أوْتْسِرْجيا ڤَْرَتِتى كام-ياه شاْسْتَر.  ألهنم يتبعون بصرامة على مسهماماۤي بالفعل، ال تقوى :ْپَرْبهوپاَد

هذه قطعة :) جانباً. (جيب اتباعها. ڤيْدهي-ْبَهكْيت. فيْدهي يقول كِْرْشَن). ٢٣\١٦. چ.ب (نَ َس سيدّْهيم
  مقطوعة؟ اقطع قطعة من غالف الكتاب؟ اهنا الصورة األصلية؟

  . نسخة:چورو داَس
  . نسخة:ْپَرْبهوپاَد

 يف اخللفية كِْرْشَن-راْدهالذلك، هناك صورة . لكن اآلن تغريت) يضحك). (انقطاع. ( زين:الدكتور كابور
  .املقصوصة

  .اهنا ليست جيدة جداً.  ميكنك اعطاء بعض ذاك:وپاَدْپَرْبه
  . حنتاح إىل صور جيدة:يامونا

  . مل يعد لدينا صورة اخرى:چورو داَس
  . مل جنلب أشياء كثرية معنا، لكننا سوف نعطيه صورة جيدة:يامونا

   ... ك صورواحدة منلديك أي .  مقصوصة، اهنا ليست جيدةكِْرْشَن- راْدها هنا صورة :ْپَرْبهوپاَد
  . غري ملونة:شۤياَمسوْنَدَر
  . قد ال تكون ملونة:ْپَرْبهوپاَد

  . ال يهم:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

وماذا عن تلك الصور اليت التقطتها يف البلدة ذاك اليوم؟ تلك السيدة . لةج اعطين الحقاً، ال ع:الدكتور كابور
  .تسألين كل مرة اذهب إىل هناك

  ؟ أي منها:يامونا
  .َرْبهوْپَمها، َرْبهوْپَمها صورة :الدكتور كابور



  . لديه الصور السالبةكْشۤيُروَدكَشاّي :چورو داَس
   ماذا؟ :الدكتور كابور

  ؟كْشۤيُروَدكَشاّي. سوف اسأل.  لديه تلك السالبةكْشۤيُروَدكَشاّي اعتقد أن :چورو داَس
   لديه؟:الدكتور كابور

  .له عن مكاهناسوف اسأ.  لديه السالبة:چورو داَس
  . اذا اعطيتين السالبة فسوف اظهرها:الدكتور كابور

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد هل تريد التدليك اآلن، :أحد التيم
  .ْپَرشاَدْم اذن، اعطي بعض :ْپَرْبهوپاَد

   اليوم؟ِاكاَدشي تراعي هل :الدكتور كابور
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   اليوم؟ِاكاَدشي :الدكتور كابور
  ؟ِاكاَدشي :اَدْپَرْبهوپ

   ... اذن، انت تريد ذاك العقار، ذاك:الدكتور كابور
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   احلديقة؟:الدكتور كابور
  هل اعجبك ذاك العقار؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:الدكتور كابور
  . ثالثة جوانب الطريق ...جانبان.  نعم، انه جيد:ْپَرْبهوپاَد

  ة جوانب؟ الطريق على ثالث:الدكتور كابور
  .الطريق على ثالثة جوانب وموقع جيد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لكن تلك اجلنينة. هذا العقار اذا اشتريته مناسب جداً.  هذا جيد بالطبع:الدكتور كابور
  .ذاك ميكنك التحري.  اجلنينة نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... اذا اردت التوسع الحقاً:الدكتور كابور
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كافياًهذا العقار قد ال يكون   ...:ور كابورالدكت

  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... اشتريته اآلناذن، اذا .  وذاك قد ال يكون متوفراً الحقاً:الدكتور كابور

  اذن، ماذا يطلب بالفعل؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ال بد انه اخربك؟:الدكتور كابور

  .متأكداً ألف لكنه ليس ٦٠ ذكر انه يطلب :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ألف لكن دون تأكيد٦٠ مل يكن متأكداً لكن قال كالمها :چورو داَس
  . ألف، اعتقد ميكنك االتصال٦٠ملا أن كالمهها يقوالن ) يضحك (:الدكتور كابور



  . ألف٥٠ يطلب املياد، وكان السيد داملياضعف مساحة عقار السيد .  لكنه عقار جيد:چورو داَس
 ٦٠ سألته، اخربين. ها النفقات وغريه الف جممل التكلفة مبا في٦٠.  كال، اشتراه خبمسني ألف:ور كابورالدكت
  .اذن، من تلك النقطة، ذاك العقار رخيص. ألف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .دامليا لديك بنايات أكثر من تلك على عقار السيد :الدكتور كابور

  هو متوفر؟ ماذا عن العقار اجملاور، هل :چورو داَس
   أي عقار؟:الدكتور كابور

   ... توجد قطعة ارض يف اخللف:چورو داَس
   ... اجملاورة اليت:الدكتور كابور

   ... ألف٦٠ تلك :چورو داَس
  . اشترى هذا العقار مببلغ زهيدَمهاَرَج بون :ْپَرْبهوپاَد

  .زهيد بالفعل.  نعم. أوه:الدكتور كابور
  . ألف فقط٣٠ :ْپَرْبهوپاَد
   ...لكنه.  ألف١٠حنو .  كال، اعتقد أقل:ور كابورالدكت

  . تعني عليه صرف مبلغ كبري:ْپَرْبهوپاَد
  .  طلبه القامة كلية، فهمت ... كان عليه:الدكتور كابور

  .اشترته احلكومة. َڤڤايْشَن، ڤِْرْنداڤََن جامعة :ْپَرْبهوپاَد
  .د مث انتهوا يف احملاكمذاك كيف حصل عليه بثمن زهي.  اشترته احلكومة:الدكتور كابور

  .حماكم كثرية وكان يف خطر.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . كان يف خطر:الدكتور كابور
  . مع ذلك، مل ينته بعد:شۤياَمسوْنَدَر
  . مل ينته:ْپَرْبهوپاَد

   مل ينته؟ تلك القضية ما زالت قائمة؟:الدكتور كابور
  . كال، اقصد البناية:شۤياَمسوْنَدَر
  البناء مستمر؟.  البناية هوه:ورالدكتور كاب

  . اآلن حيصل على املال:ْپَرْبهوپاَد
  .اعترفت احلكومة باملعهد.  اآلن، حيصل على املال:الدكتور كابور

  .سألت.  هو ليس هنا:ْپَرْبهوپاَد
  .ال أعلم.  رمبا ال:الدكتور كابور

   ذهب إىل دهلي؟:ْپَرْبهوپاَد
  .. . كان يعمل على اجباري:الدكتور كابور

  .، اعتقدبومباي :چورو داَس
  .اجباري على التدريس يف كليته  ...:الدكتور كابور



   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... عندما جاء إىل هنا بعد تقاعدي:الدكتور كابور

  . اذا شئتميكنك السفر إىل البلدان االوروبية إىل خمتلف فروعنا). انقطاع. (اعلم ذاك.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك(؟ ڤِْرْنداڤََنمغادرة اآلن على  ملاذا حتملين : كابورالدكتور
  . كال، ألن لديك بعض اخللفية، لديك فرصة جيدة للكالم يف املعهد الكبري:ْپَرْبهوپاَد

  . زين:الدكتور كابور
  . وحبال دعم حركتنا على ذاك الوجه، ذاك سيكون جيداً:ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك. ( قرابة شهر ونصف، اخربتكَنڤِْرْنداڤَ كنت خارج :الدكتور كابور
  .ذاك كان مؤملاً أيضاً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ومع ذلك، مل احب البقاء معهم. مع انين كنت مع اطفايل، اطفال صغار، ناس طيبون.  جحيم:الدكتور كابور
  . ذاك استطيع فهمه:ْپَرْبهوپاَد

بدأت امور غريبة حتدث   ...، اعتقد بطريق العقاب، ألنينڤِْرْنداڤََنوكنت يف طريقي إىل .  ابتعدت:الدكتور كابور
  ).يضحك(.  قبل عوديتشيتَّْپراياْش على حتمل راينّراْدهامحلتين . ة لفترة طويلة مثيلڤِْرْنداڤََنلبقاء خارج نتيجة ا

   ماذا؟:شۤياَمسوْنَدَر
   ... ما حدث كان، كان:الدكتور كابور

  ماذا تدعوه؟حلن، . شيتَّْپراياْش :ْپَرْبهوپاَد
  . كال:الدكتور كابور

  ، ما هي الكلمة االنكليزية؟شيتَّْپراياْش :ْپَرْبهوپاَد
  . كفارة:الدكتور كابور

  . كفارة:أحد التيم
  . كفارة:ْپَرْبهوپاَد

  . كفارة، نعم:الدكتور كابور
  . كفارة:ْپَرْبهوپاَد

تعني على . َمْتهورانت يف طريقي إىل ك). يضحك. (لذلك، اجربت على قضاء الكفارة. كفارة :الدكتور كابور
حجم كبري، قرابة ألف صفحة، اعطاها يل ). هندي) (انقطاع. ( وكان معي يف حقيبة وفراشَمْتهوراايصال شيء يف 

    ...لذلك، كان ذاك الشيء هناك، كان هناك. للمراجعة
   بنغايل؟:ْپَرْبهوپاَد

  . هندي:الدكتور كابور
  . هندي:ْپَرْبهوپاَد
بالطبع، كان هناك جموهرات أيضاً ألن االبن تزوج مؤخراً، وكان هناك . خمطوطة اخرى.  هندي:كابورالدكتور 

  .ذاك مل يكن مادياً مثل هذه املخطوطة. بعض اجملوهرات أيضاً
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية - نقطاعا. ( إىل القطارمث ركضت عائداً. لكنه مل جيد شيئاً لذلك، ذهبت إىل رئيس احملطة :الدكتور كابور



  ١٩٧٢ نيسان ١حديث مع مؤلف في سيدني 

  ).صمت( واذا ما زال االنسان حزيناً من هذه احلركة فماذا ميكن عمله؟ :ْپَرْبهوپاَد
   اذن، تقول أنك تشجع كل فرد على نقض أوجه فلسفتك جملادلتك؟:مؤلف

لذلك، اذا مل يوافق احد، بالقول ما ". كِْرْشَنارجو أن حتضر وتأخذ إىل ذكر "حنن ندعو كل فرد، .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  الذي يدعوه إىل احلضور؟

  ال تقترح أنه اذا شعر احد أنه ميكنه أن جيد عيباً يف فلسفتك؟أ لكن :مؤلف
  ، ماذا يدعى؟انتقدوا دون مربرلكن . مث ميكننا ان جنيب.  عندئذ، دعه يوضح ما هو ذاك العيب:ْپَرْبهوپاَد
   شكوى؟:ْبَرْديوْمَن
  ما هو عيبنا؟ أرجو أن ختربين؟.  شكوى، ذاك امر صعب جداً:ْپَرْبهوپاَد
. ها احتاجيت الة يبدو أن هذا الكتاب غري عملي دون نوع املاد ... اذن، سيدي، اريد أن اسألك عن، حسناً:مؤلف

 اعلم كيف اقنعك ال. اآلن، ال اريد أن اتبىن موقفاً مساوماً على االطالق، لكنين مقتنع أنك تسيء فهم دوافعي
قدرين على تلكافية هذا الكتاب ادة مكون تجيب أن اآلن، . لذلك، انا يف زاوية، يف طريق مسدود. دوافعيحبسن 

   ...ذاك يعين على سبيل املثال، أنا. اقناع الناس أهنم يقرأون شيئاً صحيحاً
جيدة، لدينا اكتر من دزينة من الكتب القناع الناس ان هذه حركة . ك الكتبتل لذلك، سبق لنا نشر :ْپَرْبهوپاَد

 القناع الناس أن حنن ننشر الكتب بأنفسنا. عملياً، دعمنا املايل مستند إىل مبيعات كتبنا فقط. ومبيعاتنا جيدة
  .حنن نعلم العناية. ب افضل من اليت نشرناهااال ميكننا نشر كت. حركتنا جيدة

  .وصفها كما هي بل  جيدة سيدي، انا ال اطلب اقناع الناس اهنا حركة:مؤلف
  أليس كذلك؟.  كال، كال، صفها، لكن ال ميكنك ان تصفها افضل منا:ْپَرْبهوپاَد
   ... سيدي، جملة االياب وسائر الكتب ليست:مؤلف

  .انت خارجي. لذلك، حنن نصف حقائقنا جيداً.  ألننا نعلم بعملنا:ْپَرْبهوپاَد
  . زين:مؤلف

  . املنافع واملضار مثلناال ميكنك عرض.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...اعتقد انك.  سيدي، اعتقد اننا نتحدث عن امرين خمتلفني:مؤلف

كيف جتري احلركة، . نعم. ذاك ميكنك أن ختلق.  انت تطلب بعض التاريخ عن هذه احلركة؟ اعطيتك:ْپَرْبهوپاَد
  . على ذاك الوجهصف سرية حياة شخصبو لكن ال نستطيع افساد وقتنا  ...ميكنك

  . صحيح:لفمؤ
اهنا تدعى . ْچۤيانَڤيالفلسفة، .  حنن نعىن بالفلسفة ...السرية ليست انك.  ال توجد سرية احد يف كتبنا:ْپَرْبهوپاَد

أنا "أوال حنن نقول . لكن هذه امور سطحية. طلبت علوم هذه احلركةاذا ميكننا أن نقنعك ليالً هناراً . ، علمْچۤيانَڤي
  لذي يدعونا إىل العناية بتاريخ هذا البدن؟لذلك، ما ا". غري هذا البدن

 عن احلركة وليس لنفع عن تقدمي معلومات عن احلركة، ليس نيابةاآلن  سيدي، بكل احترام، ال احتدث :مؤلف
سوف ابذل جهدي . سوف تكون عن فلسفة احلركةاآلن قسم كبري من هذه املعلومات .  الناسعامةاحلركة بل ل

  .. .وأعتقد



  .زين :ْپَرْبهوپاَد
  . فلسفة احلركة إىللووصال سوف ابذل جهدي واعتقد أن اجلهد الفطن للفهم مث :مؤلف

   ...ذاك هو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اقل أمهية اهنا  لكن أؤكد لك انه من الضروري كتابة شيء عن الوجوه السطحية للحركة اليت اوافق معك، :مؤلف

  .لكنها ضرورة هلذا التقدمي. من الفلسفة
حنن نبدل األبدان . كل فرد أزيل. أنا أزيل. انت أزيل. حنن أزليون.  اآلن، فلسفتنا البسيطة هي أننا روح:پاَدْپَرْبهو

ما هو سبب ازعاجنا بالتناسخ؟ ال . وذاك يعين تعاقب الوالدة واملوت لكننا أزليون. بالتناسخ من بدن إىل آخر
لنفترض شخصاً .  أيضاًجناس بني الشرافة والوضاعةتتفاوت منزلة الفرد يف االبل  يقتصر األمر على ذلك فحسب

مثل ميكن أن ترجع يف . مثة احتمال. حيتمل أن يصبح مالكاً أيضاً  ...هو امريكي ورجع يف صورة شجرة أو كلب
عدد كبري . اهنا خلري البشرية. افهموا هذه احلركة فهماً كامال وامحلوها على حممل اجلد  ...)انقطاع ( ...املستقبل

وجدت  يف امريكا ألوف . هم يف اوروبا، امريكاالذين ال يقدمون عملياً مطلق خدمة لبلداآلن  الشباب احلائر من
اذا كان اتباع البلد، شباهبا، ال يعنون بشيء، يف ما هو املستقبل اذن، ما هو مستقبل البلد؟ . اخلنافس العاطلني

هذه .  امريكا حتتاج إىل العمال، تستورد البضائع من اليابان رأيت أن، من الناحية االقتصادية؟االدارة، يف الصناعة
ليس لديهم . ما الذي يدعو بلد كبري مثل امريكا إىل االسترياد؟ لكنهم جمربون على االسترياد. ليست عالمة جيدة

جند  ... وجد عدد كبري من العمال لكنهم يرفضوني. حنن غري عمليني. ثالثة ارباع جتارة اليابان يف امريكا. عمال
يف املقابل، نشهد . ملاذا؟ ال يوجد عمال. اهنا نفايات. اذهب إىل هناك.  يف املنتزه املركزيكثري من النفايات دوماً

زاهراً املستقبل ال يبدو . لذلك، ال يعاجلون املشكلة احلقيقية. عدد كبري من الشباب العاطلني الذين يرفضون العمل
ما هي نسبة اخلنافس يف . لذلك، عدد كبري من الشباب العاطلني. عليه اليوماذا استمرت تلك االمور على ما هي 

  .هنا يف اجلامعة أيضاً. مجيع املدارس، الكلية. امريكا؟ نسبة كبرية
  . مجيع طالب اجلامعات:أحد التيم
. هذه مشكلة. الدراسةاذن، ماذا نتوقع؟ اهنم يتعلمون مث ال يفعلون شيئاً بعد اهناء .  اهنم خنافس مجيعاً:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا يدعى؟ دائرة االنعاش؟. وعدد كبري من أطفال الزنا واحلكومة جمربة على امدادهم بالطعام واملصاريف
  . دائرة التأمني االجتماعي:أحد التيم
هم كال، االنعاش االجتماعي، النساء اليت تلد اطفاال دون زواج ويتعني على احلكومة امداد. التأمني :ْپَرْبهوپاَد
املسؤولية تزداد، امور كثرية، لكن . تقع املسؤولية على عاتق احلكومةوبالفتيات، باالطفال يعىن ال احد . بالطعام

 من ذاك املنظور وتعد هااذن، ادرس. اهنا نعمة. اهنا حركة جيدة.  هذه سوف حتل مجيع املشاكلكِْرْشَنحركة ذكر 
  .عمليةافكار يدة للكتابة، هذه مادة ج. لذلك، أنا اذكر أمور كثرية. جملتك
شباب حليقة الرأس : إىل حركتك، عندما يستعرض حركتك امهنضماعند ماذا يرى االنسان سيدي، : مؤلف

هذه هي النواحي الغريبة وهي حبد ذاهتا هامة  -وجالبيب زعفرانية اللون يرقصون يف الشارع ويغنون اغاين، غريبة
  على االخص لفهم الفلسفة، اليس كذلك؟

لدينا . نعم. امة لكن لدينا كتب كثرية عندما تطلب حبث الفلسفة هذا التسبيح والرقص للع ... كال، هذا:ْبهوپاَدْپَر
  .حنن جنذب فئة الفطناء والعامة وحىت االطفال. التسيح والرقص والكتب



ركتك، فمن  اذا وافقت أن هذا هو اول ما يراه الناس من ح ... اآلن، سيدي، اعتقد أنك توافق عندما:مؤلف
   ... وصف بعضةضروروجود املؤكد اذا كتبت كتاباً اصف فيه احلركة، 

ما الذي يدعوه إىل عدم .  لكن اذا اراد احد أن يرى بالفعل فيجب أن يرى كتبنا أيضاً، اجملالت أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
   والرقص فلما ال تقرأ الكتب؟اذا مل حتب هذا الثوب الزعفراين. الرؤية؟ حنن، نرسل شبابنا إىل الشوارع مع الكتب

 لنفترض أن القارئ الذي يشتري الكتاب، هذا الكتاب ...ما أقوله . ال اعتقد أنك فهمت مرادي. كال :مؤلف
. الذي انا على وشك كتابته، آمل، هو مثل شخص يرى التيم يرقصون يف الشارع، ألنه يرى شيئاً للمرة االوىل

  .اخلارجية والسطحيةاآلن، من الضروري حتماً وصف الوجوه 
ارجو أن ترقص "فهمت؟ اذا سألتك، . رقص كالب وليس هذا الرقص هو نشوة روحية.  ليس سطحياً:ْپَرْبهوپاَد

اهنم يسّبحون، اهنم . انه ليس رقص كالب. ال تقارنه بذاك الرقص. اًرقصليس هل ستوافق؟ ذاك ". دربهذا العلى 
. هو برفسور.  اآلن، هنا شاب ...كانوا من عائالت حمترمة.  فهمهاطلب. ذاك أمر خمتلف. يشعرون، اهنم يرقصون

هل سيوافق؟ هل يوافق برفسور؟ لكن عندما ". دربهذا الارجو منك الذهاب والرقص على "ه، تاذن، اذا سأل
  . عليك الفهم. يرقص برفسور، هناك أمر

  . حد رقص الناس، فذاك ال يعين له شيئاًكنت اقول عندما يرى ا.  سيدي، انا ال اقول أن الرقص عدمي املعىن:مؤلف
  . ذاك ال يعين شيئاً لك:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك ما اعنيه:مؤلف

  . لكنه مقصود هلم:ْپَرْبهوپاَد
يبدو دون معىن على حنو انه جيب أن يتساءل االنسان سبب شعره  بل انا ال اقول أنه دون معىن. كال.  نعم:مؤلف

   ... مل يفهم، هذه االشياءاذا . احلليق وارتداء هذه الثياب
 ... ليس على الرأس ثقل دون ضرورة. ، ينظفةفانظالالشعر احلليق يعين أن فهم ال على االقل، ميكنهم :ْپَرْبهوپاَد

ينظفون . مجيع العلماء، حيلقون شعورهم. ِڤديالـحنن نطلب تصفية الدماغ وذاك هو النهج، النهج ). ضحك(
 ليس هاذن، انه تيسري شخصي لكن. حنن ننظف.  كما أن منو بعض الشعر مزعج. على االقلونرتاح. نعم. الرأس

  .مطلوباً للدعوة
 اعتقد أنه سيكون من الصعوبة مبكان توضيح معىن الرأس احلليق بالقول  ... ال ...لكن، سيدي، ارى. كال :مؤلف

اسباب تلك االمور دون يستحيل شرح . شرح سبب اجلالبيبمث سبب ذلك هو بعض النظافة يبدو أن  .أنه صلع
  .وصفها يف البداية

اذن، يعرف االنسان . مطلق جمموعة من الرجال لديها زي خاص، الزي العسكري، الشرطة ...  توضيح:ْپَرْبهوپاَد
حاملا . تلك هي جتربتنا. فورا عند رؤية هذا الزي" كِْرْشَن َهِرى"األمر عينه، سوف يسّبحون ". هنا الشرطة"أن 

. ذاك مرادنا. كِْرْشَن َهِرى"، واذا سوف ينتقدوننا، نريد أن ترانا العامة وتسّبح "كِْرْشَن َهِرى"، يشاهدوا هؤالء
 َهِرى، تسبيح اهنا دعايتنا بصورة غري مباشرة. تقدماً كبرياًذاك يشكل .  مبجرد رؤيتناكِْرْشَن َهِرىسوف يتذكرون 

  .كِْرْشَن
اغلبية الذين يقرأون هذا الكتاب، معظم ما ستطالعه قوله هو أن ما اقصد .  هل تسمح يل بسؤال تيم حلظة:مؤلف

مثل عندما يبيع شبابك . لذلك، ال ميكن ألحد أن يبدأ نقاش فلسفي مصقول ألنه مل يفهم بعد. غريب عنهم بالكلية
 ال واعتقد انك تعي أهنم. تفهم بعض كالميهذا ما اؤكده لك، و االياب على درب القدم، لن يشتريها احد ةجمل



لكن ال ميكن أن . هذا ما تعتقده وما اعتقده أنا أيضاً. وحيتمل أن فهم القليل جدير بالفهم. يفهمون سوى القليل
  .ال ميكنين أن ابدأ بالفلسفة. يبدأ الكتاب من خامتته

  .شاغلك ينتهي عند املساء) جانباً (:ْپَرْبهوپاَد
   ... مل يعد الكثري منه:أحد التيم
   ستنتهي؟ مىت:ْپَرْبهوپاَد
  . ستنتهي الليلة:أحد التيم
هنا هؤالء الناس يرتدون هذه الثياب الغريبة :  ال بد يل من االبتداء من البداية للقارئ والبداية للقارئ هي:مؤلف

ن الضروري اجل كتابته مومن . علي أن افعل يف الكتاب. اآلن، ملاذا؟ اآلن، ذاك هو. ويقومون هبذه االشياء الغريبة
  .ذاك منطق حمض. لهصلة  ما ال وصلةله ما كل املظاهر والسبب هو تعريف وصف هذه 
 يقول بوجوب وجود أرفع فهم عندي ليس بالنظر إليه من منظورهم لكن اذا عرضته من پاَدْپَرْبهو لكن :أحد التيم

  .سب أرفع فهم واقعيتمنظورنا، مث تك
عندما اكتب املادة .  أن ننظر سوى إىل ذاك السؤال عملياً حسناً، مع االحترام، اعتقد امكانية ذاك، ال ميكننا:مؤلف

   ...سوف يكون عليك
  اقصد، ما الذي يدعو إىل االعتراض اذا كان ذاك هو لباسهم؟.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...كِْرْشَن َهِرىيف الواقع، هذا هو سبب تفضيلي .  ال اعتراض لدي مطلقاً. أوه:مؤلف

  .ال غري. ذاك هو اجلواب. ، هذا هو زيهمكِْرْشَن َهِرى  اذن، اهنم مجاعة:ْپَرْبهوپاَد
لباسي متحفظ ولباس سائر الناس أقل . ال بأس مطلقاً. ال يهم لباس احد. سيدي، لباسهم ال يهم. ال بأس: مؤلف

   ...حتفظاً ومجاعتك تلبس جالبيب زعفرانية
  . اذن، ما هو سؤالك احلقيقي عن اللباس والرأس احلليق:ْپَرْبهوپاَد
   ... لغالبية الناس:مؤلف

أو بعدم .  أن عدد كبري من الناس جاءوا ووجدوا عناية حبركتنا مبجرد رؤيتناهلو أمر واحد افهمه هو ق:أحد التيم
انه يريد عرضها على حنو جيذب من كتابه، اعتقد ان مراده و. بل بالرؤية، باملظاهر الدنيوية بالظاهر-فهم ما نفعله

، لكن اذا كِْرْشَنينما اغلبية الناس لن تلتقط الكتاب وتقرأه ألنه كتاب حول فلسفة ذكر ، بناسذاك النوع من ال
مث ميكنه عرض الوجهني ويعطيهم بعض العلم ايضاً ألنه معين بالظواهر كان حيتوي ذاك إىل درجة ما فسوف يلتقطه 

  .عما نفعل يف فلسفتنا
  . ال افهم:ْپَرْبهوپاَد

سوف حيسبون انه . سوف يأخذون). ضحك. ( بطاقة، رحيق على زجاجة السم بوضع بطاقة، سم،:ِپْنْدَرأو
. لكن حاملا يصلوا إىل هناك فيمكنه أن يعرض الفلسفة أيضاً. يعطيهم ما جيدون عناية به مع انه قد يكون ظاهرياً

  . اعتقد ان ذاك ما يقوله
. ذاك واضح. كِْرْشَن َهِرىن اعضاء حركة  أنا لست م ... ألنين لست ملتزماً...  نعم، حسناً، انا ال اسعى:مؤلف

  ...لكن لن اسعى لوضع منتوج مثل السملذلك، . ألنين لست من احلركة السادة هنا ه إىل ما يقولال ارميو
اذا ختيلت شخصاً . بعض اخليالاآلن هذا يتطلب . لكن ما اسعى إليه هو وصف ما هو. نعم، اقدر ذاك). ضحك(

سوف اتقفى اثر .  كما لو كان احدكم على املسرحهذه احلركة بالعملية التدرجييةخارجياً، ميكنك فهم ما هي 



دهش يي ذلكن األمر ال.  بل على حنو خمتلف قليلعلى غراركيف كتاب حجمه مئة صفحة ليس تلك العملية 
تداء على ذاك  االبنويوأ. االنسان هي هذه املظاهر اخلارجية السطحية وعندها يصل إىل تقدير األمور األكثر امهية

يبدو . يةمهمن الضروري أن نبدأ بالسطحيات، األمور األقل ااآلن من اجل فهم أكرب قدر ممكن من األمور . النحو
   ...يل بوضوح

 من .نه يتكلم إليك بالفعل، كما قلتك الليلة بالغ االمهية وقد يبدو انه مل يفهمك لپاَدْپَرْبهوكالم  :أوِپْنْدَر
حيتمل .  الليلة فسوف تقدر على كتابة الكتاب بوضوح اكربپاَدْپَرْبهوانك استيعاب كالم الضروري اذا كان بامك

  .أن حتسب انه ال يفهمك لكنه يتكلم عن أهم نقطة
اقدر هذا لكنين اسعى . حسناً ... اعتقد انه قلق بصدد فهمي، وهذا هو سبب. فهمه) غري واضح( انا لست :مؤلف

ألنين لن استطيع اجنازه يف هذا الصدد وسوف اعتمد على عونكم . كم بدقةالقناعه انين سوف اكتب عن فلسفت
  .دون عونكم

  .وشرحت فلسفتنايل  سبق :ْپَرْبهوپاَد
  .وصف هي كلمة افضل.  آسف، ليس شرح:مؤلف

 ةضلل مالناس لكن تلك هي الصورة العامة للفلسفة،  اذا اردت معرفة املزيداالستطراد تلك الفلسفة، ميكننا :ْپَرْبهوپاَد
خماطرة تعين ان عليك اغتنام فرصة فهم موقعك واخلروج من مصاعب . وتلك هي خماطرة كبرية. دون علم هبويتها

أال يعين ذلك .  دون االنتفاع هبذه الفرصةقد ترجع يف صورة القطط والكالب. الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض
لنفترض انت استرايل أو . عة سنوات من املتعة، املتعة املزعومةاهنا معنية ببض. ضاللك؟ اذن، احلضارة احلالية مضللة

لكن بعد . سوف حتصل على منزلة جيدة يف بلدك، بيت جيد، تسهيالت جيدة، مال جيد وال بأس بذلك. امريكي
موتك، عندما يتعني عليك ترك هذا اجلو اللطيف، مث بعد موتك ماذا حيدث لك، انت ال تعىن بالفهم؟ اذا كنت 

مث عليك شراء قميص .  عندما تبلىعليك خلعها. ، اذا كنت أزلياً، وافترضنا انك تلبس هذا القميص واملعطفأزلياً
  ي نوع من القميص واملعطف سوف احصل؟أ. "اذن، انت على غري استعداد لذاك. ومعطف جديد

  . كال، انا ليس:مؤلف
   انت ليس؟ هل تلك فطنة جيدة؟ متضي عارياً؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ليس من احلكمة شريطة ان حيصل الفرد على آخر.  كال:مؤلف

 سوف نأي نوع من القمصا"استشري جييب، . لنفترض ان علي شراء معطف.  ذاكحيسبكل فرد . كال :ْپَرْبهوپاَد
لكن مطلق رجل يقصد اخلياط . لكن اذا قلت ان االمر ال يعنيك، فذاك امر خمتلف. هذا أمر معروف" اشتري؟

ال . ذاك امر طبيعي. كل فرد يفكر. كر أي نوع من القميص ومعطففف جديد سوف يلشراء قميص ومعط
اريد هذا النوع "لذلك، امور كثرية للتدبر مث يذهب إىل املتجر ويقول . سواء سيكون مناسباً ومرحياً. ميكنك انكاره

  .ل فردملاذا تقول أن ال احد يعىن بذاك؟ هذه عناية ك". من املعاطف وهذا النوع من القمصان
  .ال اقول ال يعىن هبا احد.  كال، ال اقول ال يعىن هبا احد:مؤلف

اذن، اذا كنت ازلياً، اذا كانت حياتك ليس لعشرة أو عشرين أو مئة سنة ألن تعىن .  ذاك ميل طبيعي:ْپَرْبهوپاَد
  مبعرفة أي نوع من احلياة ستحصل؟

  . ..لكنين ال افكر بذلك.  حسناً، ال اعتقد أنين سوف:مؤلف



كانت . عليك قبول بدن آخر بعد هذا البدن، مثل الذي سبق لك قبوله.  انه ليس سؤال اعتقاد بل حقيقة:ْپَرْبهوپاَد
 سوف حتصل على بدن آخر. بدن آخراآلن األمر عينه، لديك . بدناً آخراًت قبل. طفولتك هناك وما عادت اآلن

لذلك، أي . اذن، عليك قبول بدن آخر بعد هذا. قيقةتلك ح. اذن، انت تبدل البدن تلو اآلخر. بعد بضعة سنوات
لكن تلك . ذه نقطة للتدبر؟ لكن ال يوجد تعليم حول هذه النقطةت هنوع من االبدان سوف احصل عليه؟ اليس

لكن أي نوع من . واخلالصة الطبيعية هي أن علي قبول بدن آخر. سبق لنا قبول عدد ال يعد من االبدان. حقيقة
على هذه االسئلة لذلك، ال تبحث .  جنس من اجناس احلياة٤٠٠ ماليني و٨هناك . االختياراآلن ميكنك . األبدان

ال يهم أي نوع من االبدان :"لكن احلضارة احلديثة تغفلها. تلك هي الفلسفة. االطالق، لكنها اسئلة يف غاية االمهية
يقة؟ ال اريد الرجوع يف بدن شجرة أو ملاذا سوف اجتاهل هذه احلق"قرر الفطناء، لذلك، اذا ". سوف ارجع فيه

. قد ال يكون االنسان معنياً هبذه احلقيقة لكن قد يعىن هبا سواه". اذا قبلت بدناً، جيب أن يكون بدناً جيداً. كلب
  لذلك، اذا كان اآلخرين معنيني فما الذي يدعو إىل انكار هذه الفرصة عليهم؟

   ...يودون معرفة ما اذا كنت ستحضر ذاك. بر؟ اهليكل خياْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :أحد التيم
 العامة معنية تليس. مثل توجد دراسات أعلى يف العلم، يف عدة دوائر علمية. تأخر الوقت. كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد

". نعم، ميكنك احلضور إىل اجلامعة. "لكن اذا كان احد معنياً هبا فال بد للحكومة من توفريها له. بدرجة الدكتوراة
 فما الذي يدعو إىل منعه من ذلك؟ ما الذي يدعو كِْرْشَنلذلك، اذا كان احد معنياً بفهم ذكر .  كلية حقيقيةتلك

 ولذاك الطالب الواحد .لكبرية، رمبا يف الدراسات العليايف اجلامعات اقد يكون الفرد طالباً إىل منعه ألنين ال احبها؟ 
اليست . اليس كذلك؟ ما رأيك، انت برفسور.  ألف دوالر٢كل برفسور يتلقى راتب .  برفسورات٤يوفرون له 

علم ث لحأليس كذلك؟ هناك دوائر علمية للب. بعض دوائر العلم حىت على حساب اخلسارةتبقى تلك حقيقة؟ 
". لتتاح هلم هذه الفرصة:"كون للعامة لكن سوف يدفع واحد، اثنني من الفطناء املؤهلنيتقد ال . ااحلكومة بأمهيته

ما الذي يدعو إىل . ركة بالغة االمهية لإلنسان االعتيادي لكنها حت ليسكِْرْشَنحركة ذكر . ذا مثل ذاكلذلك، ه
ال ميكننا توقع أن كل فرد قادر على ترك هذه العادات السيئة، الزنا وأكل . منع املعنيني هبا؟ جيب احلفاظ عليها

لكن اذا اراد احد الوصول إىل ارفع مراتب احلياة، فما . ذاك غري مترقب. اللحوم أو الشراب أو املخدرات أو القمار
 صحفي، وب منعها؟ حسناً، لنتوجه إليك أنتملاذا يعتقد اآلباء بوج. الذي يدعو إىل منعه؟ هذا ليس امراً سيئاً

  .ذاك هو طليب.  حركتنا وعرضها جيداًةسادرل
   ...حسناً، شكراً جزيال سيدي: مؤلف

  ).هناية. ( ذاكقفوا.  نعم، شكراً:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢ نيسان ١حديث في الغرفة في سيدني 

حظ، حادثة عارضة، فرصة، .  طريقة حدوث األشياء-١"جاء يف القاموس، . اهنا اسم وصفة". فرصة ":ْبَرْديوْمَن
جمرى االمور الذي يعترب . غياب التخطيط أو معرفة علة". الصدف ضده"ال سيما يف صيغة اجلمع، . احتمال، فرضية

. مع التيارخياطر، . حسب الصدفة، من منظور االحتمالية. "دون عزم سابق. حسب االتفاق: بطريق الفرصة. "درق
  .قناعة االنسان مبا يصيبه



وهل حيدث باالتفاق؟ أم علي . تلك ضروريت. اريد شيئاً.  اذن، ميكن تعديل معاين الصدفة والضرورة:ْپَرْبهوپاَد
  هل جيب علي انتظار الفرصة؟.  على الصدفة؟ احتاج إىل شيء مااالجتهاد قبل حتقيقها؟ هل اعتمد

  " ...جيب العمل جبد جتاه. كال"تعلمنا دوماً،  :شۤياَمسوْنَدَر
  . مااذا تعني علي العمل لتحصيل شيءال بد من وجود تدبري .  اذن، اين هو انتظار الصدفة؟ مثة تدبري:ْپَرْبهوپاَد
  .إىل خالصتها، سوف يتعني عليهم االتكال بالكلية، اذا اتبعوا الفلسفة إىل خالصتها اذا اتبعوا فلسفتهم :ْبَرْديوْمَن
  . اذا جاءت الصدفة عند حضور احلاجة، علينا االقرار باهللا فوراً:ْپَرْبهوپاَد

  . أوه. نعم:شۤياَمسوْنَدَر
اآلن، انا . ن اهللا يف قلب كل فرد بصورة الذات العليا أُپوَهَنْمْم أْچۤياَنْسْمِرتْري ، چۤيتاْبهَچڤَْد  ألننا نسمع يف :ْپَرْبهوپاَد

لذلك، يعطيه الشيء الضروري الذي يبدو يل ". يريد امتالك هذا"اذن، اهللا يعلم فوراً، . افكر باحلصول على شيء
امداد مجيع اهللا ميد باالشياء ألنه يعطيين مجيع التسهيالت للتمتع هبذا العامل املادي هنوة قليب ب. صدفة، دون علم باهللا

حاملا يفهم أنين . اهللا قوي. هؤالء احلمقى صدفة على خالف الواقعيعتربها اذن، . ذاك هو الوضع املادي. اللوازم
لكن ألهنم . بتدبري مرجع علوي بل لذلك، اهنا ليست صدفة. اريد هذا، يعطيين بعض االسباب للحصول عليه

ليس . دفة، تلك الضرورة ختلق تلك الصدفة، حتضر تلقائياًمالحدة، ليس لديهم وعي باهللا، يعتربون اجملريات ص
 بسبب شعوري  مثل اطلب بعض الطعام ...انا استطيع رؤية شيء لكن حيدث فجأة. الصدفة ال تعين تلقائياً. تلقائياً
نين اراه ، لككِْرْشَناذن، انه تدبري . بطريقة ما، حيضر الطعام يل ...  انك تطلب بعضكِْرْشَنلذلك، يعلم . باجلوع
وإال ال ميكنك تعديل معىن . اهنا ليست صدفة، اهنا بسيطة. تلك فطنة اقل". كنت جائعاً وحضر الطعام يل:"صدفة

  . حاملا توجد ضرورة ماالصدفة على هذا النحو، حتضر الصدفة املناسبة امامي
  ".أنا عاثر احلظ"أو ". حسناً، انه حظي" يقولون، :شۤياَمسوْنَدَر
ال بد من وجود شخص يعطيك احلظ، احلظ السعيد " حظ"، حاملا تقول "حظ"اذن، هذا . يقولون. نعم :ْپَرْبهوپاَد
  .أو السيء

  ".حظي عاثر"سوف يقول، . لعل االنسان يرغب شيئاً بقوة، ولن حيصل عليه طوال عمره :شۤياَمسوْنَدَر
لكن . علينا اخذ كل شيء ببساطة. ابة صدفةلذلك، ال نأخذ كل شيء مبث. ألنه ال يستحقه، ال ميده اهللا :ْپَرْبهوپاَد

مثل يف ". ا صدفة، صدفة تدبري طبيعياهن"لذلك، نقول، .  ألن قوة اهللا لطيفةال ميكننا رؤية كيف حتدث االمور
 كيف حتدث؟ اردت أوه،":سوف يعتربها الطفل صدفة. اهنا ليست صدفة. هحاملا تقف أماميفتح الباب املطار، 

لذلك، . مثة تدبري، تدبري جيد، تدبري كهربائي. ذاك قدر قليل من العلم. يعتربها صدفة". امي امالذهاب وفتح الباب
يف املقابل، ال يطلب احد . اهنا من تدبري سلطة عليا. تظهر صدفة لقليل العلم بينما ليست صدفة للعقل اللطيف

فذاك -ريد املوت، وحيضر املوتا-عند تقدمي حجة الضرورة. هل حيضر املوت صدفة؟ ال احد يطلب املوت. املوت
؟ ال ضرورة ملويت، لكن ما سبب حضور املوت؟ مث اين هي هسبب حضورهو ما ف. لكن اذا مل اطلب املوت. ينطبق

  احلجة انه سوف؟
  ال ضرورة للموت؟.  ال ضرورة. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟هاذن، ما سبب حضور. ال احد يطلب املوت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لكن سيقولوا ان البدن الطبيعي اصيب بالبلى، انتهى، املادي انتهى، مث سوف ميوت :َرشۤياَمسوْنَد
  ملاذا حيضر دون ان يكون مدبراً؟. ال يشعر احد بضرورة املوت. انه سؤال الصدفة والضرورة. زين: ْپَرْبهوپاَد



  . فهمت. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
ال احد . لكن ال توجد ضرورة هنا. صدفة، وحنن ننتفع بالصدفة حجتهم ان الضرورة الطبيعية ختلق ال:ْپَرْبهوپاَد

  ما سبب حضور الصدف أمامنا دون ضرورة؟. يطلب املوت، ال احد يطلب املرض
شاهدوا شجرة تنمو، سوف يقولوا بوجود ضرورة ملوت هذه الشجرة من اجل جتديد اذا للمثال،  :شۤياَمسوْنَدَر

  .منو كثري من االشجارلتسهيل التربة 
ال ميكنك ان تقول .  الشجر، ذاك يعين وجود تدبريحاملا تقول بإمكانية منو مزيد من.  مث هناك تدبري:ْپَرْبهوپاَد
  .بالصدفة

   ... اذا عدد كبري من النبات.  ال ميكن ان تكون الطبيعة صدفة:شۤياَمسوْنَدَر
هو . تعمل الطبيعة املادية بتدبريي): ١٠\٩ (چۤيتا ْبهَچڤَْدذاك ما جاء يف . كِْرْشَنذاك التدبري هو تدبري  :ْپَرْبهوپاَد

اذن، ال ". مجيع هذه التغيريات حتدث بناء على اشرايف. "ڤَْرَتِتىَپريَچْد ڤيَچِهتوناِنَن كاونتيا ". سبب جمريات العامل
  .، بالتدبري الفوقيدايَڤ ِنْتِرنَاهنا مدبرة، من تدبري اهللا، . جمال إىل الصدفة

  ال تعين تدبري بالضرورة؟ :شۤياَمسوْنَدَر
". االنسان بالتفكري واهللا بالتدبري. "تلك هي ضروريت واهللا ميدين هبا.  الضرورة تعين ألمحق مثل، اريد شيئاً:ْپَرْبهوپاَد

:  مثل املثل عينه ...لذلك، اعترب. لعجزي عن توضيحه.  االستقبال أو اجنازي، دون توضيحي، صدفةكذااعترب و
  . نقول ألننا ال نرى كيف جتري األمورحنن. الزهرة تتفتح
  . مثل تعريفك املعجزة مثل ذاك يف السابق ذات مرة:شۤياَمسوْنَدَر
. نعتربها صدفة.  لكنه يتم بطريقة لطيفة ال نقوى على فهمهايتم كل شيء. اذن، ال توجد معجزة. نعم :ْپَرْبهوپاَد
  .انه تدبري. على خالف الواقع"  فتح الباب بالصدفةه،أو"حيسب . مثل وقوف الطفل أمام الباب ويفتح: املثل عينه

  . بالضرورة:شۤياَمسوْنَدَر
اذن، . لى االرضحاملا ختطو عيفتح الباب و. الضرورة هي عليك الذهاب وهذا ما سبق اجنازه. كال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .طفللك فطنة ت". فتح الباب بالصدفة. اردت اخلروج. جئت إىل هنا"قليل الفطنة، يعتربها صدفة 
  .فهمت. مثة تدبري قبل الضرورة.  اذن، مثة تدبري قبل الضرورة. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
مثل هناك مئات   ...يعلم ان. موجودالتدبري . ل الضرورة، حتضر الصدفة كلما نشعر بضرورة ما كال، قب:ْپَرْبهوپاَد

  .والوف من الضرورات، ولكل ضرورة مثة تدبري
  ".مثة سبيل يف حضور املشيئة"اك قول مأثور، هن :شۤياَمسوْنَدَر
. ذاك معلوم عند اهللا، وهناك تدبري.  ميكنك االعتقاد هبذه املشيئة من مئات والوف الوجوه ... لكن حنن:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا هو التدبري. اذا شاء احد على ذاك الوجه، تعطى الصدفة
  . صحيح. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
ميكنين انقاذ "حسب . پوياكَشيهَرينمثل . اهللا وراء مدار املشيئة هذا، ال ميكن ألحد أن حيسب ألن علم :ْپَرْبهوپاَد

لن اموت على . لن اموت يف املياه. لن اموت يف الليل وال النهار ولن اموت يف السماء. نفسي على هذا الوجه
على هذا الوجه، ". ع مالك أن يقتلينال يستطي. ال يستطيع حيوان أن يقتلين. ال يستطيع انسي أن يقتلين. اليابسة

  .اذن، ال توجد صدفة دون تدبري.  لكن مات مع االلتزام جبميع الوعودأوه،"حسب 



جاء أنه عجز أو جرب يعترب قانوناً سائداً يف الكون املادي وحيكم .  هذا القاموس يعطي تعريف الضرورة:شۤياَمسوْنَدَر
  .مجيع افعال االنسان

 ال تعلم، كلكن.  وميدها مجيعاً جمال الضرورة اليت ميكنك خلقهايعلم اهللا. حيكم مجيع افعال االنسان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
قد تكون مليون . م جبميع الضروراتي اهللا عل ...اهنا محاقتك أن مجيع الضرورات حيتمل. حتسبها صدفة واتتك

يقيم . املالك حييا هناك). انقطاع. ( مسبقاذن، هذا الرذيل ال يعلم انه تدبري. جلميعها امداد فورييوجد و. شكال
. الشجر والنبات تقيم هناك واحلشرات واجلراثيم واالفاعي واجلرذان. القطط والكالب تقيم هناك أيضاً. اخلدم هناك

؟ ما هو اجلواب؟ اتيحت هلا عني الفرصة باحلياة  سبب اختالفهاما. اذن، عدد كبري من االحياء تقيم يف البناية عينها
ولدت يف البيت عينه بوصفها ابناء املالك، هذه أيضاً، كما تولد يف املكان .  البيت الواحد، ولدت يف البيت عينهيف

ما الذي يدعو إىل منعها من مشاركة النفع عينه؟ واذا جرى منعها فمن منعها؟ ما هو اجلواب عن هذا . عينه
  .السؤال؟ اهنا مجيعاً من االحياء

  .للبشر فطنة اعلى بفضل أبداهم الفرق أن :َجيَنرْبهۤو
  من الذي وهبك فطنة عليا وليس للجرذان والقطط؟" ذاك هو السؤال، :ْپَرْبهوپاَد
  ".االنسان هو مهندس سعادته وحزنه"، آخر وضع يف مت قل:ْبَرْديوْمَن
اذن، حاملا ". االنسان هو صانع حظه"نعم، . تلك من املسلمات حىت عند االنسان احلديث. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 يف مثل يعمل عدد كبري من الناس. يوجد عمل لتحقيق احلظ، ال بد من وجود شخص يقرر وهبك منزلة حمظوظة
ترقيته، يزداد راتبه، تتم و". كيف قضى هذا الرجل عمله؟"هو الذي يقرر، . ، لكن يوجد رئيس واحداملؤسسة

لذلك، اخلالصة الطبيعية هي عندما حتدث . ان آخرقله إىل مكنوشخص آخر جيري اسقاط مرتبته، ال ترقية، بل 
اشياء متنوعة يف احلياة يف حضورنا ورغم اهنا حتدث يف مكان واحد، ال حيصلوا على التسهيل عينه، مما يعين وجود 

اذن، كيف ميكنك انكار اهللا؟ نقطتنا هي الشخص العظيم، الرئيس، الذي يقرر هذه . شخص يقرر حول هذه النقطة
  ما هو اجلواب املناقض؟. هو اهللاحلقيقة، 
   ... سوف يقولوا انك يف منزلتك واهنم يف منزلتهم بالصدفة، مثل:ْبَرْديوْمَن
 اًما هي تلك الصدفة؟ هل يصبح احد مليونري. ال حيدث امر بالصدفة. هذا كالم فارغ.  ذاك كالم فارغ:ْپَرْبهوپاَد

اكثر االجوبة . اهنا مراوغة. صدفة؟ اوضح تلك الصدفةما هي تلك ال.  بالصدفةاًبالصدفة ويصبح آخر صرصور
  هل هي بالصدفة؟، مجيلةلدينا شقة ". الصدفة"محاقة، 
  كال :ْبَرْديوْمَن
   اذن؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال يوجد مثل على الصدفة مطلقاً:ْبهۤورَجيَن
  .يضلل االنسان بكل هذه الفلسفة.  هذا كالم فارغ:ْپَرْبهوپاَد
  " ...ال أؤمن"قال، . هو عامل مادي". ال أؤمن أن املبدأ املادي األرفع هو صدفة"لربت اينشتاين،  قال ا:ْبهۤورَجيَن
جيب اقراره، دون ان يكون جمنوناً، . اذا كان االنسان علمياً بالفعل فال بد من اقراره.  نعم. أوه.نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ا الصدفة؟ هل جمرى جتربتك العملية بالصدفة؟ اذا كان ملاذ" الصدفة"سوف يقول ان كل هذا كالم فارغ، . رذيال

. سوف حتضر الشرطة، ممنوع.  حىت يف الشارعمدبراً ملا وصلنا إىل هنا، وملا حفل احد باالمر؟ ال ميكننا ان نستلقي
. الصدفة هي توضيح الرذالء واحلمقى وليس العقالء. كيف تقول بالصدفة؟ كل شيء مدبر".  هؤالء الرجال؟نم"



. ركبنا القطار، والقطار يتحرك وهذه مصادفة كلها؟ هناك تدبري هائل خلف القطار. يوجد شيء بالصدفةال 
؟  ...هل مجيع تلك االمور صدف؟ ما هو ذاك. لذلك، حنن جنلس براحة ونصل إىل املصري الصحيح يف الوقت احملدد

  هل قرأته؟. الذي اعطاه؟ مل أقرألتلك الصدفة؟ ما هو السبب تربيره ما هو . كتب مثل هذا الكتاب الضخم
  . كال:ْبَرْديوْمَن

   ...  حسناً، الضرورة:شۤياَمسوْنَدَر
  اذن كيف هي صدفة؟. عرضت الضرورة لوصويل إىل هذه املدينة، ودبر ذلك.  الضرورة تعين تدبريي:ْپَرْبهوپاَد

جياد مئات من الطرق للوصول إىل هنا، لذلك، علينا ا.  جواهبم انه وجدت ضرورة للذهاب إىل املدينة:شۤياَمسوْنَدَر
   ...ويف النهاية، وجدنا

  .كان هناك تدبري. مل نفكر مبئات الوجوه.  كال:ْپَرْبهوپاَد
 يف عقلي، اذا مسعت كلمة صدفة، اين حتدث الصدفة، كيف حتققت الصدفة، اذا  ... لكن حىت اين يفعل:سوداما

  كان هناك أمر مثيل؟
 لكنين مل اعمل على وجوه  ...بالصدفةاحدها  من وجوه كثرية، تتحقق ىسعألرذيل أنين يقول ا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
مت تدبري كل . لذلك، حسب ذاك التدبري، دبرنا مع هذا الرجل وليس بالصدفة. دبرنا للوصول إىل هنا للدعوة. كثرية
لذلك، ذهب شبابنا قبل . هناك تدبري.  على هذا النحو أو ذاك النحو؟ حنن ذاهبون للدعوةايسعماين هو . شيء

  .ابل مت تدبريه. هذه ليست صدف. لوينبمث استق. وصويل إىل هناك وامتوا تدبرياً جيداً، شقة جيدة
  . لكنهم ال يعترفون بالتدبري ... يقولون:ْبهۤورَجيَن
 هعلملقى  تالرذيل الذي يقول ذاك،.  ما الذي يدعوهم إىل عدم االعتراف؟ مت كل شيء حسب التدبري:ْپَرْبهوپاَد
تعليمه مت .  اآلن بالترهات وفاز جبائزة نوبل لقاء احلديث إىل مجيع هؤالء الرذالءلذلك، استطاع التفوه.  والديهبتدبري
  .بتدبري
  ".فزت بالصدفة"ال يقول، . وهذا هو سبب فوزه جبائزة نوبل.  مثل كان كتابه مدبراً:سوداما
  .، ذاك تدبريتدبريه تضليل الناسكان .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...يقولون أن التغيري هو أرفع مبدأ ومن بني عدد كبري من التغريات.  يقولون ان التغيري هو املبدأ:ْبهۤورَجيَن
  كيف حيدث التغيري؟.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .التغيري. التغيري.  التغيري:ْبهۤورَجيَن
. ريت من طفولتك إىل صباك، من الصبا إىل الشبابتغ. ريكيف حيدث التغيري؟ انت تتغ. أقول التغيري، :ْپَرْبهوپاَد

ما هو هذا الكالم الفارغ؟ دع الرذيل جييب، .  دون تدبري فوراً بالصدفةاًشيخ الطفلال يصبح ا مل. اذن، هناك تدبري
اذن، جيب ان يكون عندك عمق . ما سبب وجود هذه العملية؟ هذا تدبري.  طفل فوراً بالصدفةخهنا صدفة، شا

سهولة ال نؤمن مطلقاً ب. ال ميكن اجنرافنا على يد هؤالء الرذالء. نجرف على يد هؤالء الرذالءتال سوف بالعلم وإ
 أمراً جملرد ان ْبراْهَمَنالـلن يقبل . هذا هو املؤهل الربمهين. نعم. فهمت؟ علينا التدقيق يف كل أمر.  إىل القمرمهباذه

انه . انه ليس نظاماً طبقياً. ْدَرۤوش والـْبراْهَمَنالـك هو الفرق بني ذا.  يقبل ألنه معدوم الفطنةْدَرۤوش. رذيل قاله
ألن كل انسان . اهنم يسيئون الفهم. ، تقسيم اجلبالت واعماهلا)١٣\٤. چ.ب (َچَشهڤيْبها كَْرَم چونَ  ...تصنيف

اذا ينبغي أن يكون يكون مل:"لذلك، يوجد تزاحم. ْبراْهَمَنالـلذلك، جيهل ما هي جبلة . يوَچ كَلي بنفوذ ْدَرۤوشهو 
. ؟ ويعطى اسباباً اكرب؟ اذن، هذا ما جرىْبراْهَمَنانا اعادله وما الذي يوجب دعوته . هذا الرجل معروفاً



. االعتراض واجب.  بالوراثةْبراْهَمَن ويزعم انه ْدَرۤوش بالوراثة، يعمل بفطنته مثل ْبراْهَمَنالـ املزعوم، ْبراْهَمَنالـ
ذاك هو . ْبراْهَمَنكل من يتصف بتلك اجلبلة، يصبح . َچَشهڤيْبها كَْرَم چونَ ذاك التقسيم كامل، وإال. هذا ما جرى

؟ ْبراْهَمَنملاذا ال تعمل مبوجب جبلتك، وملاذا تزعم انك . َچَشهڤيْبها كَْرَم چونَ يقول، كِْرْشَن. شاْسْتَرالـحكم 
 كَلي يف ْدَرۤوشاجلميع . "َسْمْبَهڤَه-ْدَرۤوشكَالو  .  مطلقاً، مل يقلمل يقل بالوالدة. َچ ڤيْبهاكَْرَم چونَ. ذاك دليل ذايت

  . فوراًْدَرۤوشلذلك، يبتذلون كل شيء و ". يوَچ
  فور؟على ال بابتذال و:شۤياَمسوْنَدَر
فهمت؟ .  تصديق فوري. أوه".السيد فالن وفالن ذهبا إىل القمر"ذكرت الصحيفة أن . نعم.  فوراً:ْپَرْبهوپاَد
 يستطيع. "َڤ ڤَْرتا ِدڤانْاْنيت ِدۤي): ٢٥\٩ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنويقول .  قروشةال تعادل اكثر من عشرصحيفة 

. ، كما فعل اآلخرينَڤ ڤَْرتا ِدڤانْاْنيت ِدۤيميكنك الذهاب، .  يستطيع الفرد الذهاب إىل كواكب املالئكة بعبادهتم...
، وكيف ميكنهم الوصول َشْنْدَراذن، مل يعبدوا . اْنيت ماْمپي ۤيأاجيُنو َمْد ۤي ".األمر عينه، ميكنك الوصول إيل بعباديت

مث جممل . ذهبوا إىل القمر. كِْرْشَناهنم يتحدون تعاليم . يصبحوا كملة.  قاصركِْرْشَن.  باطلكِْرْشَنإىل كوكبه؟ مث 
  .لذلك، انا اعترض دوماً. ، تصبح باطلةكِْرْشَندعايتنا، ذكر 

  . يذهبوا مل:سوداما
وتشهدون عملياً، حىت اذا ذهبوا، ما هو ". ذهاهبم حمال"انا اتكلم منذ البداية، . لدينا امتحاناتنا.  مل يذهبوا:ْپَرْبهوپاَد

." سوف نقيم الدفاع هناك. سوف حنصل على البترول من هناك. "النفع؟ اهنم يقتصرون على التدبري ومعاودة التدبري
وعلينا تصديق . فهمت.  الروسضديذهب االمريكي إىل القمر للدفاع عن وطنه سوف . جمرد خداع، جمرد خداع
  .ي دفاع سوف يبنوا هناك؟ اليس اقتراحاً؟ نعمأ. كل هذا الكالم الفارغ

  .اذن هذه ليست حضارة. كنت تقول هذا الصباح أن احلضارة تعين السالم :شۤياَمسوْنَدَر
  . ال توجد حضارة:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. (جيب أن نقتنع :ْبهۤورَجيَن
اَر ڤايْبَهَڤ ُتوماَر ْبَهَجِنى باْدها، أنيْتيا ُسوْمساِر ُموَهى ا َجُتو ماۤيڤيْدۤي-َجذَ، ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت قال :ْپَرْبهوپاَد
. كِْرْشَنالتقدم يف ذكر ، جمرد عوائق يف وجه اڤيْدۤيَچذَ ، هذا التقدم املادي، اڤيْدۤي-َجذَ. چاْدهاَبِكى كََرىي ا جۤيَجَنميۤي

سوف . ألن وقتنا حمدود. هبذا التقدم املادي املزعوم هكلما ازداد افتتان كِْرْشَنيزداد جترد االنسان من التقدم يف ذكر 
. ، ضرورة احلياة البشريةكِْرْشَنال ميكننا االنتفاع بالوقت لذكر . يعنا وقتنا من اجل النفع املادياذا ضنفسد وقتنا 

واهر اجلما يكفي من - للتمتع باحلياةالعزيبذلون .  من نوع خمتلفالعزيف تاريخ اهلند لكن ذاك  عزجد يولذلك، 
 اهذ. ذهيبالبل اجلال ميكنهم العثور على مكان . فهمت؟ باملنتوجات الطبيعية. عادناملطعام والرير واحلوالذهب و
 مينع وجود جبل ذهيب؟ كما توجد جبال من ما الذي. هب موجود يف بعض املناجم بتدبري الطبيعةذوال. موجود

. ال تساوي شيئاً. اطباقكم مصنوعة من البالستيك. احلجارة والصخور، والرخام ملا ليس الذهب؟ انتم ال تعلمون
. كِْرْشَنانظر اوصاف قصر . ذهب، فضة، جواهر، مرجان، ياقوت ازرق، املاس. اذن، ذاك كان تقدمهم املادي
هذه ). ضحك. (بنعومة رغاوة احلليبوكانت الوسائد . ء الرذالء بل من العاج والذهبليست مقاعد ووسائد هؤال

يف  َپرجياَتوزهور . ال حاجة إىل هذا الضوء الكهربائي يف الليل. والغرف مرصعة باجلواهر. االوصاف هناك
    هل قرأت كل هذا؟.اخلارج
  .كوْنذَ-َمْنَدَر :ْبَرْديوْمَن



 توجد صناعات اذن،.  ألف سنة٥هذا التقدم املادي أقل من هذا؟ هذا وصف يعود إىل  اذن، هل كان :ْپَرْبهوپاَد
كم عدد الرجال الذين يقيموا . ال غري.  يقيمون يف صناديقبشرالمعظم جند . كبرية هنا يف طوكيو كوىب، يف اليابان

بضعة من الرجال . ادياًاذن، هذا ليس تقدماً م. االنسان االعتيادي يف صندوقيقيم يف هذه الشقة اجلميلة؟ 
. لكن االنسان االعتيادي ينام يف صناديق. بضعة رجال ويقيموا يف هذه البناية اجلميلةيعمل . م يف املصانعهنيستغلو
   هل توافق؟؟ ْبهانوما رأيك . مل نشاهد سوى صناديق.  ميل٤٠٠ أو ٣٠٠سافرنا 
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، :ْبهانو

ما الذي يدعوهم إىل النوم يف صناديق؟ ملاذا يأكلون . لي هو تقدمكم؟ زود كل انسان بقصر مث اذن، اين:ْپَرْبهوپاَد
اذن ماذا اعطيتم؟ ال . لكنك ال تستطيع العطاء. القطط والكالب؟ أمر واحد، اذا كنت ال تؤمن باهللا، اذن اعطيهم

 صدفة؟ انه ه تقيم يف منزل مجيل؟ هل هذيف الصناديق وانتما الذي يدفعهم إىل النوم . احد يود النوم يف الصناديق
لديهم مباين مجيلة صنعها . ذهبنا إىل موسكو. لكنه ال يستطيع. مثل الشيوعي" سوف احيا"ال يكدح؟ ال يدبر، 

  .مل اشاهد بناية واحدة بنتها احلكومة الشيوعية. ضخمة، ضخمة، مباين قدمية بناها القيصر. الشعب الروسي
  .يف صناديق أيضاً يقيمون :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   يف روسيا؟:سوداما
ما زالوا مستمرين، ما زالوا . ما زال العامل يعمل. ويروجون املساواة بني اجلميع أمام العمال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ن أصبح االنساو. لذلك، على هذا النحو جممل احلضارة مستمرة باخلداع وحده. يسريون يف الشارع إىل املصنع
كان  حىت اذا  ...إىل جانب هذا، اذا انت. هذا هو الوضع. يصدق هذا اخلداع. ْدرۤوشاصبح سريع التصديق ألنه 
اذن، هناك .  باملئة٥٠أو قل .  باملئة من السكان، ال ميلكون شيئا٩٩ًمن وجهة النظر العملية، . لديك مكان ضيق

 .ة؟ كيف متدها بالبترولك السيارترباين .  باملئة ميلكون سيارات خلقت مشاكل٥٠
  .العملاآلن لكن ال يريد احد .  يف امريكا عملياًتهبيته وسياراآلن  ميلك كل فرد :شۤياَمسوْنَدَر
  . ويرضى بالبقاء مثل خنفس، شحاذ. انظر). يضحك. ( هذه هي:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
  . يستمدون املتعة بالبقاء معدمني:ْپَرْبهوپاَد
  .ودهم آباءهم باملال والسيارة كما ز:سوداما
بىن   ...ومنعت املنظر. لكن بىن رجل آخر بناية اخرى هنا. يطل على جممل املكانالذي  بىن هذا املنزل :ْبَرْديوْمَن

  .وهذه الشقة فارغة هلذا السبب. ذه البناية باجلواره
  .الشقق فارغة.  لن يقيم احد هنا:شۤياَمسوْنَدَر

  . انه خيسر ماله:سوداما
  . بىن احد أمامه:شۤياَمسوْنَدَر
 كانت هذه أكرب بناية كما اعتقد وقال ان املكان كان يطل على كل شيء. يطل على جممل املدينةكان  :ْبَرْديوْمَن

  . بىن احد جانب بنايتهمث



 هذا ماالشعب حيسد اخلنافس ألن . يف الواليات املتحدة هو أن كل انسان حسودأكثر ما يثري الدهشة  :ْبهۤورَجيَن
مث اخلنافس لديهم الفتيات، يروجون . العمال الكادحون أن يأكلوا وحدهم ويتمتعوا باجلنسيريد . يريدون عمله

  .امور سيئة عنهم
   ...  ما هو ذاك؟ مل استطع:ْپَرْبهوپاَد
  . تقدم احلضارة يقود إىل التشبعة احلسية ال غري:ْبهۤورَجيَن
  .ال غري. عين التشبعة احلسيةاحلضارة املادية ت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .خنافس وسائر الشعب يكدح وحيسدون اخلنافس ويروجون ضدهمهذه التشبعة احلسية متوفرة لل لذلك، :ْبهۤورَجيَن
.  أن اسباب هذه التشبعة احلسية متوفرة للخنازير والكالب، تشبعة حسية أفضلشاْسْتَرْزالـ حنن نقول يف :ْپَرْبهوپاَد

سواء تذهب إىل الفندق أو يكون عندك شقة وإال ال ميكنك ان . نسية فعليك ان جتد غرفة مااجلياة اردت احلاذا 
يف ال تقف تلك املوانع لكن . لكن عليك تدبري احلياة اجلنسية. متارس اجلنس يف الطرقات مع انك شديد الشهوة

  .ةاهنم يف وضع افضل للتشبعة احلسي". لنتمتع هنا"فوراً، . الكالب واخلنازيروجه 
  . خنزيراً أو كلباًشخص اذن، من االفضل أن يصبح ال:سوداما
مرتكزة هل شاهدت؟ اخلنزيرة .  حريته مطلقة، ميارس اجلنس مع امه، اخته أو مطلق كان ...اخلنزير.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

اذا اردت .  هذا التسهيلانظر إىل.  احياناًاجلنس مع االم اخلنزير ميارس.  مع اهنا طفلة اهنا ميالة جنسياً.هاإىل بدن ام
حسناً، . "لذلك، الطبيعة تتيح هذا التسهيل. تسهيال افضل للحياة اجلنسية فليس عليك سوى ان تصبح خنزيراً

  ".تفضل. وميكنك ان متارس اجلنس دون متييز امك، اختك. هنا الغائط. انت تأكل كل شيء دون متييز. تفضل
  .لفلسفة، فلسفة اخلنزيراخلنافس تلك اتبىن  اذن، :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ميارسون اجلنس يف كل مكان ويف كل وقت ومع أي كان:شۤياَمسوْنَدَر
ما . ال يهم سواء كانت امك أم اختك أم ابنتك. ميكنك ممارسة اجلنس" ملاذا؟ هناك كتب كثرية تدعو :ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟ أال تعلم؟. هناك كتب كثرية. هذا ما يروجون". ال غري. الذي يدعو إىل التحفظ؟ اهنا ضرورة بدنية
  . نعم، موجودة:سوداما
 توجد كتب بعض االوروبيني أو االمريكيني حول اب .يف اهلند، فماذا يقال عن غريها.  نعم، هناك كتب:ْپَرْبهوپاَد

  ذاك الكتاب؟ هل تعلم؟اسم ما هو . ومبيعات ذاك الكتاب كبرية. وقع يف حب ابنته
   ...  لوليتا؟ هناك واحد عنوانه لوليتا، عن:سوْنَدَرشۤياَم

  . املوضوع عينه:سوداما
  . املوضوع عينه:شۤياَمسوْنَدَر

  . انه شائع يف امريكا:سوداما
  . سنة١٢رجل وابنة اخته أو ابنته عمرها .  أكثر الكتب مبيعاً:شۤياَمسوْنَدَر
  .ابنة زوجته.  ابنته بالتبين:ْبَرْديوْمَن
يف كان كبري .  يف مدينة دهليداَس چوروالتقاه . ْپَتچواعرف رجل امسه .  ابنة زوجته، شهدنا عملياً:َدْپَرْبهوپا
ذات يوم، شاهدت فتاة . كان ودوداً. كنت ازوره يف منزله احياناً. رجل غين.  اصغر مين بأربع سنوات،السن
مل . "كان مجيع اوالده شباب".  ...مل اجنب. ينكال، اهنا ابنيت بالتب" من هي هذه الفتاة الصغرية؟"سألته، . صغرية



تركت . كانت زوجته غائبة وبعد ذلك بأيام كنت يف زيارة هناك". زين"حسبت، ". لذلك، تبنيتها. ارزق ببنت
هناك عدد . اعترضت الزوجة وتركت البيت. مث ادركت ان هذا الرجل كان متورطاً مع تلك البنت. زوجته البيت

هذا . مدرسة دير. ين يفتحون مدارس للبنات باالتفاق مع مديرة املدرسة بأن تزودهم بالفتياتكبري من الرذالء الذ
يدبر حىت حياته . تدابري والتعديالت ويقول دون تدبريالهذه العظمة إىل احلياة اجلنسية وجيرون تنتهي اذن، . ما جيري

  .االعتيادية ويقول ال يوجد تدبري
بون حياة جنسية أفضل وأفضل، جيربون على التزاحم واحلصول على شقق أفضل ألن  اذن، ألهنم يطل:شۤياَمسوْنَدَر

  .لن تدخل سوى إىل شقة مجيلة. الفتيات لن تدخل شقق متداعية
  . فتيات الليل. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . التزاحمبالفتيات األمجل سوى أمجل شقة وهذا ما يوجلن تدخل  :شۤياَمسوْنَدَر
  .الرجل الوسيم مما يضطر الرجل إىل جتميل وجهه وشراء ثياب جديدةاآلن طلب الفتيات ت. التزاحم قائم: سوداما
  . مسعى جتديد الشباب:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، التشبب:سوداما
 بصوت مرتفع حىت كِْرْشَن َهِرىجيب علينا تسبيح . بصوت مرتفع.  اذن، جيب اعالن رسالتك بقوة:ْبهۤورَجيَن

  ).هناية. (كِْرْشَن ىَهِر. يستطيع اجلميع مساعها

  ١٩٧٢ نيسان ٧حديث في الغرفة مع مهارشي جماعة وحدة الوجود المطلقة في ملبورن 

، ٣، ٢، ١-اذن، كيف تتصورون االندماج؟ لنفترض، حنن حاضرون هنا. حنن افراد مجيعاً.  مجيعكم افراد:ْپَرْبهوپاَد
كيف ميكننا االندماج يف شخص .  هنا اشخاص٨حنن . كيف ميكننا االندماج؟ ادرس الفلسفة. ٨، ٧، ٦، ٥، ٤

  ؟، كيف ميكننا االندماج مجيعاًحنن مثانية اشخاصواحد؟ هل لديكم مطلق فكرة كيف ميكننا االندماج؟ 
  . لتحقيق ذاتنا:أحادي الوجود

  انك حمقق، كيف تندمج؟اآلن  حسناً، لنفترض :ْپَرْبهوپاَد
  .ماج يف التحقيقيوجد اند. ذاكيف التحقيق يوجد  :أحادي الوجود

  اصبع واحد؟يف كيف تندمج . ٥، ٤، ٣، ٢، ١ - اآلن، هناك مخس اصابع ... هذا التحقيق:ْپَرْبهوپاَد
  . بتحقيق هذا:أحادي الوجود

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . بتحقيق هذا:أحادي الوجود

اصبع يف ف ميكنها أن تندمج كي.  أصابع٥ توجد  ...اذن، هذه. ٥، ٤، ٣، ٢، ١ -  اصابع٥هذه . كال :ْپَرْبهوپاَد
  واحد؟ ما هي الطريقة؟

  . اسم العملية:أحادي الوجود
   اسم العملية؟:ِپْنْدَرأو

ثل هنا م. اسم أو غري اسم، كيف ميكن أن تصبح هذه االصابع اخلمسة اصبعاً واحداً؟ اخربين.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .٥، ٤، ٣، ٢، ١-مخسةمع اهنا احد اهنا و. تصبح واحدة. تقبضه مجيع االصابع اخلمسة. شيء



  . تتحد:أحادي الوجود
. م فرديتكوا أن ختسرم ال ميكنك ...ذك يعين. تصبح واحدة للقبض اذا كانت املصلحة واحدة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

فرد ملاذا انتم استراليون؟ أو انتم . هل تفهم؟ مثل انتم استراليون مجيعاً.  واحدةم اذا كانت مصلحتككم تتحدونلكن
اذن، .  بصفة استرالينيكيف اصبحتم استراليني، احتدمت يف املفهوم االسترايل؟ ألن مصلحتكم واحدة. واحد مجيعاً

ما هو  ... كل منا، شخص فرد. يف وحدة املصلحةتتحدون لكن . مجيعكم افراد. ذاك حمال. الفردية ال تذهب
  كم؟ النباتية؟ما هي فلسفتكم، مثال.  اشخاص٣مثالكم انتم الثالثة؟ انتم 

  . التأمل والعمل:أحادي الوجود
  . التأمل والعمل:أوِپْنْدَر

شخصيتك خمتلفة . لكنكم افراد مجيعاً. ذاك هو االندماج.  يف كل االحوال، كل ما تفعلون، تفعلوه سوية:ْپَرْبهوپاَد
كن مصلحتنا هي ل. حنن افراد مجيعاً. مثلنا حنن. وحدة مصلحتكمبفضل واحد  كملكن. هو منك. عن شخصيته

مجيعنا .  انه ليس شيئاً مادياً ...ال يستطيع احد. مجيعكم افراد. اطلب فهم معىن الوحدة. لذلك، حنن واحد. كِْرْشَن
. اطلب فهم الوحدة. هذه هي الوحدة. لكن اذا احتدت مصلحتنا، نصبح وحدة. لذلك، مجيعنا افراد. حاروأ

. كِْرْشَنالوحدة احلقيقية تعين العناية بـ. احتاد املصلحة، تلك هي الوحدةالوحدة تعين . الوحدة ال تعين الفراغ، كال
 اذن، ذاك هو. تنفصلون حاملا ختتلف مصاحلكم. واحداآلن مثل انتم . سائر الوحدات لن تقوم. تلك هي الوحدة

وحدة ال تعين ذهاب اذن، ال. مثة احتمال. ألنكم افراد مجيعاً، مثة احتمال االختالف مع فرد آخر.  مثة احتمال...
. ذاك حمال.  حمالمذهاب فرديتك. الوحدة تعين االحتفاظ بالفردية لكن مبصلحة واحدة مث توجد وحدة. الفردية
ضوء . هل تفهم هذا؟ هل لديك ما تقوله بصدد هذه الوحدة؟ هل ختتلف؟ مثل ضوء الشمس.  أزلياًدانت فر

  الشمس، طبيعياً، اشعة الشمس، ماذا تدعى؟
   شعاع؟:ْنَدَرشۤياَمسو
. لكنها تبدو واحدة. هذا علمي. مجيعها ساطعة. لكنها خليط خاليا. تبدو واحدة. جمتمعة. اشعة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

انت . ال غري. اذن، كل شيء هو اقتران ذري. ذرة خلوية ... هذه املادة. كل شيء. حىت املياه هي ذرات خلوية
ال ميكن منع هذا؟  ... هذا). دوي مرتفع ( ...ْبَرْهَمْجيُّويتتمعة تدعى لذلك، مجيع الذرات الروحية جم. ذرة روحية

  هذا انفجار سخيف؟
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . ذاك مزعج جداً:ْپَرْبهوپاَد

  ؟كِْرْشَن من هو :أحادي الوجود
  .كِْرْشَنهو من هو اآلن  اجلواب :ْپَرْبهوپاَد

مثل خامتك الذهيب، رمبا اعتربت .  ومجيعنا نأخذ فرديتنا منه.شخص العظيم هو الفرد العظيم، الكِْرْشَن :شۤياَمسوْنَدَر
انه عني . انه جزء ضئيل من املنجم وال ميكنك القول انه خيتلف عن خامتي. وجوده منفصال عن منجم الذهب

   ...بينما منجم الذهب ال حيد ألغراض عملية، و. لكنه ضئيل، ذرة. املنجم ألنه ذهب
  .تفضل:) انباًج (:ْپَرْبهوپاَد



لدينا . كِْرْشَنحنن نوجد بصفة شقوق ... .  أيضاًشخصية هو اصل طبيعتنا الكِْرْشَناذن، . الكل  ...:شۤياَمسوْنَدَر
سوف جتد ذات . لون اخلامت ووزنه وخواص الذهب، املعدن. مثل قطعة الذهب. شخصية ألنه يتمتع بشخصيته

  . حنن شقوقه ... ألنِرْشَنكْلذلك، لدينا عني خواس . اخلواص يف املنجم
   يف صور اخرى؟كِْرْشَن كما يرسم يف الصور أم ميكننا رؤية كِْرْشَن اذن، هل من الضروري رؤية :أحادي الوجود
- الالشخصيْبَرْهَمْجيُّويتدرجة هي .  على ثالثة درجات من التحقيقكِْرْشَن نعم، ميكنك أن ترى :شۤياَمسوْنَدَر

مث اخلطوة التالية عندما تدرك أن اهللا قاطن يف .  مبدئية، اخلطوة االوىل حنو حتقيق اهللاتلك درجة. درجة االندماج
ميكنهم التحكم بسفرهم وحتصيل قوى باطنية معينة مث اخلطوة األعلى . ۤيْزچيُّوالـقلبك، وهي مرحلة يدركها كبار 

. ه األزلية يف صحبة اهللا بصلة شخصيةمن حتقيق الذات هي االدراك أن اهللا هو الشخص العظيم ويعاينه ويقضي حيات
اذن، اذا بلغ الفرد درجة .  اذواق تتبادهلا مع اهللا بصفة صديقه أو والده أو أمه، أو خادمه مثل ذاك أو عشيقه٥هناك 

مث يثبت يف قوامه األصلي، " لذلك، أنا شخص وابقى شخص أزلياً". اهللا شخص"، "أنا شق اهللا"التحقيق تلك، 
هللا هو العظيم وأنا بالغ ألن اموقعي هو خدمة اهللا "يف تلك الصلة، يفهم  ... لذلك،. ية املطافالصلة، وتلك هنا

صليت باهللا . ةعلى هذا النحو، اشعر بالسكين. لذلك، انشغل باخلدمة الشخصية إىل اهللا مبوقف اخلدمة". الضآلة
مثل قد يوجد . كِْرْشَنألنه يشغلنا خبدمة  كِْرْشَنوهذه اين املريب الروحي هو ممثل . دائمة، اخدمه بكل شيء معي

لكن اذا كان هلذا الرجل . رجل كبري وانت تريد الدخول يف خدمته وتلتقي هذا الرجل الكبري لكنك دون مؤهالت
يقبل . هذا هو واجب املريب الروحي. الكبري صديق مشترك ميكنك تقدمي نفسك واالنشغال خبدمة هذا الرجل الكبري

  .ينته اهللا، اذا اطاع اوامرهاملريد لضمان معا
  هل فهمت ما اوضحه؟.  اآلن، اجب، السؤال، اطلب الفهم:ْپَرْبهوپاَد

  . اعتقد ذلك:أحادي الوجود
األمر . مثل مجيعنا افراد يف مجاعتنا لكنين الرأس.  هو فرد أيضاً، انت فرد أيضاً لكنه الرأسكِْرْشَن لذلك، :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن االحياء يف كل الكون والروح الفردية الرئيسة هي عينه، هناك عدد ال يعد من
   باسم آخر؟كِْرْشَن هل ميكن تسمية :أحادي الوجود

  الرجل عينهمنزل، هو أب لكنمثل الشخص يف .  يعطى حسب مكتبهكِْرْشَن اسم  ... يعينكِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
. يدعو ولده الرجل عينه". جون"العليا، تدعوه زوجته بامسه، الرجل عينه، قاضي احملكمة . سيدي يف دار احملكمة

 هو كِْرْشَناألمر عينه، .  االمساء متصلة خبدمتههلذلك، هذ". سيدي " اجلميععندما يذهب إىل دار احملكمة، يدعوه
دعى حسب لذلك، ميكن أن ي. ألنه ال حيد، لديه شاغل ال حيد أيضاً. لذلك، لديه ماليني من االمساء. الرب العظيم

  . يعين اجلذاب على االطالقكِْرْشَن، هو خريها ألن كِْرْشَنلكن اسم، . ذاك االسم، حسب ذاك الشاغل
   يعين؟:أحادي الوجود

مثل الرجل عينه، جيذب ولده، جيذب زوجته، جيذب خادمه، جيذب املتهم يف دار .  اجلذاب على االطالق:ْپَرْبهوپاَد
لو كان . ، هذا أو ذاك"زوج"وآخر يدعوه " أب"لذلك، واحد يدعوه . كثريةلذلك، هو جيذب من وجوه . احملكمة

واذا مل يكن اهللا . كِْرْشَنهذا هو معىن . جيذب اجلميع". اجلذاب على االطالق"، كِْرْشَنهناك اسم واحد، ذاك هو 
  .جذاباً فكيف يكون اهللا

  ؟راَم ما هو معىن :أحادي الوجود



ميكنك أن تتمتع قليال لدقائق . ، يطلبون املتعة األزليةۤيْزچيُّوالـ. َنْنِتى‘يُنو چيُّو َرَمْنِتى. تمتع هو املراَم. راَم :ْپَرْبهوپاَد
). انقطاع. (راَم، ذاك هو راَم، عندئذ َرَمَن لكن اذا اردت املتعة األزلية،  هنا يف العامل املاديأو ساعات معدودة

ْپَرتيْشطَْهه َتْركُو أ.  ال بقراءة كتب كثرية ألن كل كتاب مكتوب من وجه خمتلف.ڤيْبهينَّهَپَرتيْشطَْهه ْشروَتيُّو َتْركُو أ
اذا استشرت الفالسفة فسوف يديل ). ١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ش.ش (ڤيْبهينَّه ناساو مونْري ياْسيا َمَتْم نَ ْبهينَّْمْشروَتيُّو 

  .كل منهم برأي خمتلف
  .ن كانوا يقولون اشياء كثرية حيتمل أن يقولوا األمر عينه، وا:أحادي الوجود

. لذلك، عليك السري على خطى كبار الشخصيات.  رمبا األمر عينه، لكن سوف حتتار باآلراء املختلفة:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، حنن نتبع ونقطف .  هذهَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى شايَتْنياسّبح املوىل . شايَتْنيالذلك، حنن نسري على خطى املوىل 

  .ذاك لن ينفع. ال ميكننا االبتداع. ال نبتدع طريقتنا ألننا قاصرون. ريال غ. الثمار
   ... هذه جذابة للبلدان الغربية وليس على االخصَمْنْتَر َمها ملاذا :أحادي الوجود

، الوارد يف شاْسْتَرالـ ما يوصى يف ...ألهنا توصي . شاْسْتَرالـلذلك، توصى يف . ألهنا املطلوبة :ْپَرْبهوپاَد
 َهِرىاينما نتوجه، ابتداء من العجوز إىل الطفل، اجلميع يسّبحون . لذلك، مقبول. ال خطأ. ، كاملشاْسْتَرالـ

هناك شواهد غزيرة، مثل . ، كاملِڤَدْزالـجيب تطبيق الفطنة هناك، ذاك ما يوصى يف . لذلك، اهنا موصية. كِْرْشَن
حىت . ، اذا ملست براز حيوان تتنجسِڤديالـ املبدأ ؟ براز البقرة؟ اذن، حسبةهل تعرف روث البقر. روث البقر

شخصي، فماذا بالكالم عن سائر الغائط؟  ال هذا برازي. أوه.ذهب يف دار اخلالء واستحم فوراً للتطهرابرازي، 
لذلك، براز . البقرة حيوان"لذلك، اذا جادلت أن .  أن غائط البقرة طاهرِڤَدْزالـلكن تقول . اذن، الغائط جنس

اعمل .  حكم ِڤدي، انه حقيقة ...كيف ميكن اعتبار براز البقرة طاهراً؟ ذاك حمّير، لكن ألنه جاء. ن جنساحليوا
ال داعي الجراء .  من املسلماتِڤديةالـلذلك، األحكام . على حتليل روث البقر وستجده حيتوي على مادة معقمة

. ْشرويت. ، ال غريِڤَدْزالـل ما جاء يف كحنن نسلم ب، ِڤديةالـاذن، حسب احلضارة . توفري الوقت. البحوث
 يوجد شخصان يتناقضان، لكن  ...ِڤديالـحسب النهج . تعين دليل ْپَرماَنْم. ِڤَدْزالـ تعين ْشرويت. ْپَرماَنْم-ْشرويت

 مثل يف دار احملكمة يناقش حمامي الدفاع مع املدعي العام. ذاك هو النهج. ال غري. ، ينتصرِڤديالـمن يقدم الدليل 
  .لكنه يستشهد بكتب القانون ويقبل به القاضي

تلك هي طريقة اثبات .  بالسنسكريتية يف كتبناشاْسْتَرالـاً أن كل ما نتكلمه ندعمه من مسوف جتد عمولذلك، 
ه سوف يطيل االنسان شعره ألن.  تعين شعرةِكَش. ْدَهَرَنْم- لَڤَْنياْم ِكَش، چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . كالمنا، اهنا حقيقة

هذا ما جرى التنبوء به منذ . ْبهاَچڤََتذاك ما جاء يف . سوف حيسب انه يبدو يف غاية اجلمال اذا كان شعره طويال
العتبارهم ان صاحب الشعر الطويل يف مبلغ  ...  بالشعر الطويل ويوَچ كَليسوف حيتفظ اهل ."  ألف سنة٥

اهنا . شاْسْتَرذاك ما يدعى . مثة أمور كثرية. ن سنة وحيدث اآل٥٠٠٠كتب منذ . لذلك، ذاك ما حيدث". اجلمال
سوف تستند . "هذه األمور مذكورة. َرتيْم ِاَڤ هيَپْتىي داْم. املاضي واحلاضر واملستقبل-احلقيقة يف مجيع االوقات

ج سيتم الزوا:"ِاَڤ ْهي أوْدڤَِهىكاَرْم ْسڤۤي. هذا مذكور." وإال سوف يطلقون. عالقة الزوج وزوجته ما دام فحال
مث جيب . اختيار شريك احلياة من مسؤولية الوالدين. ، الزواج برنامج طويلِڤديالـحسب النهج ". باالتفاق وحده

سوف يوافق أبوي   ... مث الدوطة ...استشارة الطالع، كيف سيختلطان مث العائلة مث توافق جبلتهما، أمور كثرية
اآلن، يف عصر . ذاك هو الزواج. عني االعتبار والرضىبعد اخذ مجيع تلك النقاط بالبنت والشاب ويتم الزواج 

نعم، سوف "سوف يتسكع الشباب والشابات يف الشوارع وعند التراضي، . َڤ ْهى أوْدڤَِهىكاَرْم ِاڤۤيْس، جاء، يوَچ



 منذ شاْسْتَرالـتنبأت به . شاْسْتَرى علذلك، هذا ما يد. وذاك ما حيدث. هذا ما جاء. بس. ال غري". نقيم سوية
اذا نشرت . ال اخطاء. مال وهذا ما يضمن الكشاْسْتَرالـلذلك، حنن نشدد كثرياً على .  سنة ويتحقق اآلن٥٠٠٠

 .كتاباً، علمه قاصر لقصوريانا نشرت كتاباً، اذا 
   ماذا عن بوذا؟ هل هو جيد برأيك؟:أحادي الوجود
  . بوذا، املوىل بوذا:شۤياَمسوْنَدَر
 وستكون مهمته خداع اَچۤي يف والية ْپَرِدْش اَچۤي أيضاً أنه سيولد يف شاْسْتَرالـا مذكور يف املوىل بوذ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، خيدعهم على هذا . يف خيدع؟ هو وجه إهلي نزيل لكنه يدعو بني املالحدةكاآلن، . هذا ما جاء. املالحدة
.  ال يؤمنون باهللا لكنهم يقبلون املوىل بوذايدعو بني اشخاص. لكنه اهللا". اصغوا إيل. نعم، اهللا غري موجود. "النحو

نؤمن . ال نؤمن باهللا"لكنهم يعتقدون سطحياً، . اهللا هناك. لذلك، حيمل اآلخرين على عبادة اهللا باخلداع. لكنه اهللا
 .ْدڤيشاْم-سوَر.  أن شاغله سيكون خداع املالحدةْبهاَچڤََتلذلك، جاء يف . واملوىل بوذا هو اهللا". باملوىل بوذا
". ال تقتل. "اهيْمسا.  لكن فلسفته كانت محل الناس على التصفية. حيريين تعَسمُّوهيَت. ْدڤيشاْم-سوَر-َسمُّوهيَت

.  كما ظهر يف اهلند ...ظهر املوىل بوذا. علي انقاذ البشر من اكرب الذنوب"لذلك، هو يدعو . ذاك هو اكرب الذنوب
. دعا إىل هذه الفلسفة، عندما ال يوجد مربر لقتل احليوانات. ملك، ْتريياكَْشكان . ملاذا؟ كان هندوسياً أيضاً

لكن اساء الناس الفهم وبدأوا بقتل احليوانات . ذاك جتديد حلياته أيضاً. ، ميكن قتل احليوان يف القربانِڤَدْزالـحسب 
-َسَديا. حليوانات املسكينةلذلك، ظهر املوىل بوذا لرأفته با". ِڤَدْزالـقتل احليوانات جماز يف " ... بناء على دليل

   ". قتل كل هذه احليوانات دون ضرورة"شعر بالرأفة الشديدة، . َسَديا. ْچهاَتْم-َپشو-َدْرشيَت - هِرَديا
جيب . اذا قرصت بدنك فسوف تشعر باألمل. ال ترتكب العنف. "ْدَهْرَمهَپَرُمو اهيْمسا - لذلك، دعا إىل دين جديد

كما اخربتك، "  ...ِڤَدْزالـ يف أوه،" ألهنم سوف جيادلوا، ...لذلك، لكن، . ينهذاك هو د". ص اآلخرينال نقرأن 
ال احفل "لذلك، قال، " ما الذي يدعوك إىل منعنا؟. قتل احليوان جماز  ...هنا"لذلك، .  هي الدليلِڤَدْزالـأن 
لذلك، انتشرت البوذية خارج . ِڤَدْزالـ ألنه مل حيفل بفلسفة بوذا يف اهلندبومل يقبل احد ".  خاصتكِڤَدْزالـب

هذه الفلسفة البوذية ليست "، َشْنكَراشاْرياقال .  متمكنة يف اهلندِڤَدْزالـألن  - الصني وبورما واليابان يف -اهلند
لذلك، جرى دفع البوذية خارج اهلند بدعوة . َشْنكَراشاْرياكانت دعوة  تلك". ال ميكن القبول هبا. ِڤدية

بصفة وجه إهلي نزيل وامسه املوىل بوذا قبل ن نلذلك، حن. ور كثرية يتعني على االنسان دراستهاهناك ام. َشْنكَراشاْريا
ذاك . شاغله هو خداع املالحدة. ْدڤيشاْم-َسمُّوهيَتْم سوَر: وشاغله مذكور أيضاً. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمر يف ومذك

حسناً، . "همت؟ لذلك، ذاك ال يعين ان الوالد خمادعف. مثل خيدع االب طفله أحياناً. انه للخري. اخلداع ليس خداعاً
لذلك، عندما اقول أن املوىل بوذا خدع، ال نقصد أن املوىل بوذا كان خمادعاً مثل ". ال غري. تعني عليه هذا الشاغل

  ...لذلك، مجيع البوذيني. هو اهللا. تعني عليه تبين وسيلة ما لتوجيههم إىل عبادة اهللا. كال. االنسان االعتيادي
. يقدمون املصابيح وجيلسون. لديهم متثال املوىل بوذا. هيكلهم صاحل مثل اهليكل اهلندوسي. شاهدت يف اليابان

 .يدرسون فلسفة بوذا كما هي احلال يف اهليكل اهلندوسي
  ذا العصر؟هلت ؤاتنبال وما هي :أحادي الوجود

تلك هي . ليس هذا اجلانب فحسب بل مجيع احناء االرض أيضاً - هذهَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى هذا اجلانب هو :ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي البداية". َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىيف كل قرية، كل بلدة يف العامل، سوف جيري تسبيح :"شايَتْنيانبوءة املوىل 

  ؟ ما هي االحداث اليت تقع يف هذا العصر؟ ما هي االحداث يف هذا العصر، حسب النبوءة:أحادي الوجود



اذا مل يكن . اذا كان االنسان جدياً بصدد فهم اهللا، سوف يقبلون. حيثما نتوجه، يقبلون.  اهنا جتد القبول:ْپَرْبهوپاَد
  .جدياً، سطحياً، ذاك امر خمتلف

  هذا ما سيحدث يف هذا العصر أم مرحلة انتقالية بني العصرين؟.  اذن، هذا سيكون العصر الالحق:أحادي الوجود
مل يعلموا ما هو . مثل هؤالء الشباب.  سوف حيققون اهللاَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىبتسبيح .  هذه هي الطريقة:ْپَرْبهوپاَد

-كِْرْشَنبالطبع، ال نكمل من كل وجه لكنهم خري من مطلق . اآلن، هم كملة.  سنوات٤ منذ كِْرْشَنمعىن كلمة 
هذا أمر . كِْرْشَن َهِرىوما هي الطريقة؟ جمرد تسبيح ". نا اهنم افضل مأوه،"حىت اهلنود يقولون، .  يف العاملْبَهكَْت
كان تقديرهم . حىت يف الليلة السابقة اجتمعت مع اآلباء املسيحيني. َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىبتسبيح حيققون اهللا . عملي
 لكننا مل نستطع هلم اهنم جمانني اهللا. هؤالء شبابنا"ونشر احد القساوسة يف مدينة بوسطن منشوراً جاء فيه، . عالياً
لذلك، كل من يسّبح سوف يبلغ . كِْرْشَن َهِرى ما سبب حالتهم هذه؟؟ مبجرد تسبيح  ...لذلك، هذه هي". شيئاً

لدينا عدد كبري من الصينيني واليابانيني واالفارقة والكنديني .  يف كل مكان ...ليست فقط. هذا عملي. هذا املقام
الغرض احلقيقي هو .  حيثما نسّبحلذلك، تظهر الفعالية. نا عدد كبري من االسترالينيواالوروبيني واالستراليني، لدي

 مثلك؟  ...)انقطاع. (لذلك، علينا قبول الطريقة اليت توصى لعصر معني والوقت مث ننجح. هذا ما جيري. العلم باهللا
  .كال. َپَدڤي

  .ان الشابانهذان الشابان حيضران يف مجيع االوقات ويسبحان، هذ :أوِپْنْدَر
  انت من الصني؟.  نعم، شاهدهتما:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، ماليزيا:صيب َمالي
  . ماليزي، من الصني باالصل. أوه. ماليزيا:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن-لَليتاهناك .  نعم:صيب َمالي
  .نعم. كِْرْشَن-لَليتا :ْپَرْبهوپاَد
ا وعاد إىل الوطن، يبحث يف كل مكان عن التيم، كواال ملبور، يذهب إىل اجلامعة هن. سافر إىل ماليزيا :أوِپْنْدَر
  .كان يبحث عنهم يف كل مكان مث عاد إىل هنا للدراسة. ، مل جيدهماسنغفور
-لَليتا، امسه هو كِْرْشَن-لَليتا  ...ماذا ميكن فعله؟ اآلن، انت. الصعوبة هي. مل حيصلوا على تأشرية دخول: ْپَرْبهوپاَد
  اين هو اآلن؟. هو شاب صاحل جداً. يسّبح، يرقص يف الوجد. هو تيم جيد. د اآلن؟ هو معمكِْرْشَن

  .جوهو :شۤياَمسوْنَدَر
لذلك، اذا اصبح بعضكم من التيم، فيمكنكم ابتداء هذه احلركة هناك يف .  هو بالغ الفطنة. أوه.بومباي :ْپَرْبهوپاَد
 جيب أن يدرس كل منكم الفلسفة،  ...لذلك، اذا. باهنا حركة اليوم، للسالم واحل. اهنا حركة جيدة. ماليزيا

  ).هناية. (ذاك جيد لك ولآلخرين. طلب فهمها ونشرها

  ١٩٧٢ نيسان ١٨حديث في الغرفة في هونغ كونغ 

  . بصريتهيك هتل.  بنغالديش ...:ْپَرْبهوپاَد
   ُبوْل ُبوْل ُبولُو ِر ُسوبايكِْرشَْن-راْدها

  اۤيا، َسْب نَدۤيأي شيكْها ديۤي
  نيتاي-چاوَرِنِشى هيْرتِْشى ْپ



، َچداْدَهَر، اْدڤايَت ْشرّي، َاَنْندنيْتۤي، شايَتْنيا ْشرّي :َڤَتتّْ-َپْنَشتوجد . نيتاي و چاوَر، هذان االخوان، نيتاي-جاوَر
م املوىل هذه تعالي:"اُبولْ ُبولْ، ُبولُو ِرى ُسوباي، أي شيكْها ديۤي كِْرْشَن راْدهالذلك، . َڤَتتّْ مخسة .شرۤيڤاَس
خترج من مجيع اشكال  "،، كاتب هذه االغنية يقولڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت :ُپوْدجاي َسكَلْ بيويقول، ". شايَتْنيا
 كِْرْشَن َهِرىاذا اقتصرت على تسبيح ". چايچاي ْبهكيت ڤيُنوْد، َجُخونْ أُو ناْم ُپوْد، جاي َسكَلْ بي، "املخاطر
 َهِرىسّبح "، شايَتْنيايقول املوىل ". ارجو أن تتعاون معي:"ِچى َشلُوُبولُو َسْن كِْرْشَن راْدهاويف النهاية يقول، ". َمْنْتَر

حنن نسأل . االمر عينه. لذلك، مهمتنا مثل ذاك". انا ابتهل". هذا ما اطلبه من اجلميع:"إى ماْتَر ْبهيكْها". كِْرْشَن
ال . ال غري. كِْرْشَن َهِرىر على الطلب أن تسّبح نقتص.  كال...الناس دون حجج أو غرض سياسي أو اجتماعي 

ال . ال نطلب شيئاً.  حيثما نفتح فروعناكِْرْشَن-راْدها أو كِْرْشَن َهِرىشاغل لنا سوى الطلب من الناس تسبيح 
اهنم . و ْبِهِسُبوِشى، جاْتُشاْر ماۤي.  هذه ألن البشرية منجرفةَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىتصر على نشر قنطلب التجارة، لكننا ن

 داِسى بيْشواس كُوْرِلى تثو آْر كِْرْشَنْڤ جۤي. كْهاْتُشو هابوذوبو ْبهاي. ، يف املتاعب دوماًكْهاْتُشو هابوينجرفون، 
هذه هي ." كِْرْشَناذا طلبت الفهم أن مقامك هو اخلدمية األزلية إىل ترتفع مجيع متاعبك لكن :"دوْهكُْهو ناي

  شاهدت مقالة جيدة نشرهتا الصحيفة هنا؟. والناس تقبلحيثما نتوجه  شايَتْنياأمر املوىل حنن ننشر لذلك، . مهمتنا
  .ْبَهَرْتَرْتَناسم الصحيفة هو . ْبَهَرْتَرْتَن :ْبهۤورَجيَن
  .صحيفة يومية اخرى. ْبَهَرْتَرْتَن ليس :ْپَرْبهوپاَد
  . صحيفة الصني اجلنوبية الصباحية:ْبهۤورَجيَن
 ِرىنَ َهْنياِتى َهْنياماِنى َشرۤي ،لذلك، امر واحد اننا نعىن بشيء زائل، لكننا زائلون. املقالة جيدة. ، نعم نعم:ْپَرْبهوپاَد

مثل هؤالء االطفال، يبدلون بدن الطفولة إىل بدن . حنن ال منوت بل نقتصر على تبديل االبدان). ٢٠\٢. چ.ب(
اك يعين، التبديل النهائي يعين، مفارقة هذا البدن وقبول بدن ذ. التبديل النهائي يدعى املوت. الشباب، تبديل االبدان

ْپَركِْرِته كْرييامانين . اْر ُبوِشى، جاْتُشو ْبِهِسىماۤي ،هذا ما جيري وهذا ما يدعى. طفولة آخر، ونعيد الكرة من جديد
 من االبدان لنفارقه حنن جنرب على قبول نوع معني. اماۤيننجرف بأمواج ). ٢٧\٣. چ.ب (ڤََشهچوناي كَْرماين َسْر

جيب على االنسان . ال نعلم ما هو البدن الذي سنرجع فيه.  ألف جنس من اجناس احلياة٤٠٠ ماليني و٨ثانية يف 
 ال يوجد تعليم، ال توجد  ... أو مئة سنة لكنهم ال٥٠لكنهم ال يعنون سوى هبذا العمر القصري، . أن يعىن هبذا

هذه ." جيب عنايته يف العناية األزلية للحياة. اله باملرور بأطوار احلياة فقطجيب عدم انشغ. كل فرد أزيل "،جامعة
اهل السند اغنياء . لذلك، سوف أطلب منهم مجيعاً سيدايت ساديت احلاضرين هنا اآلن. كِْرْشَنهي مهمتنا، ذكر 

كان استقباهلم و، يف السابق، كان بعض اخويت باهللا يذهبون للدعوة يف كراتشي. اعلم. ني بصورة عامةنومتدي
اهنم . وإال مجيع اهل السند يعنون باستقبال الربانيني على وجه اخلصوص. يف باكستاناآلن اصبحت . جيداً

حنن نقبل . وليس لدينا متييز. اعتقد جيب عليكم فتح مركز جيد لدعوة هذه الرسالة. لذلك، انتم هنا مجيعاً. متدينون
األمر عينه، . الدمث وحده ال يعىن بالثوب اخلارجي بل بالشخص املتكلم. ينبكل فرد ألننا ال ننظر إىل الثوب البد

-َسَم.  تعين متعلمَپْنذيَتكلمة ). ١٨\٥. چ.ب (َدْرشيَنه-َسَمَپْنذيَته  ،حنن معنيون برؤية كل شخص بصفة روح
  .َدْرشيَنه

  ىـَپـنِّ َسْم- ڤينَـيا -ڤيْدۤيا 
  تـينيـ َچـڤي َهـْسىراْهَمـنِْٰب

  شَ پاِكى - شـوني شايڤَ شْـڤَ 
   َدْرشـينَـه- َسَم اَپـنْٰذيتاه



 حلوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـ من كل ،االصيل املتواضع بفضل العلم احلكيم يرى"
 لذلك، كيف ميكن رؤية العامل الكبري والكلب سواء؟ ذاك ال يعين استواء الكلب ". بعني واحد)النجس(الكالب 

اآلخر هو خارجياً، بالبدن، واحد عامل كبري و. تلك البصرية. والعامل الكبري لكن يعين أنه يرى الروح داخل البدن
لذلك، اذا تعلم االنسان . َدْرَشَن-ْبَرْهَمذاك ما يدعى . ْبَرْهَمْنلكن داخلياً، كل حي هو روح، . ذاك خارجياً. كلب

الصيين والشيوعي، االمريكي أو الرأمسايل، -هذه الفلسفة، فجميع هذه الفروق واخللق خمتلف اشكال املشاكل
أو، بكالم آخر، راجع إىل . لتزاحم، العداوة، احلسد، راجع إىل اجلهلوفروق غزيرة خلقناها، وهذا سبب القتال، ا

. هذا مكان جيد. هلم نتعاون. لذلك، لدينا درب هذا التحسني االجتماعي هذا يف جامعة البشر. كِْرْشَنذكر 
  كم عدد الغرف اليت حصلتم عليها؟. كل شيء جيد من جهة املكان الصغري. احسنتم الزينة

  .ه هي هذ:ْبهۤورَجيَن
  . غرفة واحدة:ْپَرْبهوپاَد
  . وهذه الغرفة الصغرية يف اخللف:ْبهۤورَجيَن
لذلك، اعتقد . لكن عناية هؤالء االطفال وآباءهم شديدة. التكاليف مرتفعة هنا.  ذاك طبيعي جداً:ْپَرْبهوپاَد

لكن . ذاك ال يهم. عليمهم بعد توميكن هلم امتهان أي عمل. بوجوب اقامة معهد هنا لتدريب األطفال يف هذا البلد
، اهللا عينه، ال حيتاج كِْرْشَنحىت .  هذا جيد جداًرّيْبَرْهَمشاهنج .  أوالرّيْبَرْهَمشا، ِڤديالـ مثل هنجنا  ...االساس
 أيضاً يف رّيْبَرْهَمشااصبح نستفيد أنه لكن .  عليم بكل شيء.اْچۤيأْبهي وصف ِڤَدْزالـيف . اْچۤيأْبهيهو . إىل علم
قد يكون االنسان أي . ِڤديالـلذلك، ذاك هو هنجنا . ڤَشيشطَْهى أيضاً، چورو قبل راَمَشْنْدرالرب . لَكوچورو

جيب أن يقصد ). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك(. َچْتِشْتم ِاڤاْبهيچورواناْرْتَهْم َس ْچۤيَتْد ڤي ،يهشيء لكن الطريقة 
ْشُروْتريياْم  ذاك؟ چوروما هو . قيمة احلياة، قيمة احلياة الروحية من اجل تعلم َچْتِشْتڤاْبهيِاَتْد . چورواالنسان 

هذان مها ". وراسخ االميان يف شخصية اهللا العظيم"، نيْشطَْهْم-ْبَرْهَم، و "ِڤديةالـهو ملم باألسفار :"نيْشطَْهْم-ْبَرْهَم
أن يقرأ لكن جيب أن يسمع من ، ليس ان عليه ْشُروْتريياْم، ِڤديةالـجيب علمه جبميع اخلالصات . چورومؤهالت 

األمر عينه، يتعني على كل انسان أن .  هو املرجع األكربكِْرْشَن. كِْرْشَن يسمع من أْرجونَمثل . املصادر الشرعية
بعد أن يصبح أنه سوف يرسخ يف وعي اهللا والنتيجة . ْشُروْتريياْمذاك هو .  أو من ممثله الثقةكِْرْشَنيسمع سواء من 

  اهنم اجانب اآلن، هؤالء الشباب من بلدان اجنبية، . تلك هي النتيجة، الرسوخ.  ثقةروچوتلميذاً لـ
لذلك، ليس . كِْرْشَن وكل حي شق كِْرْشَننرى كل بلد ملك . لكننا ال نرى شيئاً اجنبياً. حسب موقعنا اجلغرايف

 كِْرْشَنمل يعرفوا ما كان معىن كلمة مع ذلك، من وجهة النظر الدنيوية، هؤالء الشباب والشابات، . لدينا متييز مثيل
عليك ترك ذكر "اذا قال احد .  الكملة وال ميكن ألحد أن يزعزعهمكِْرْشَنلكنهم اآلن، تيم .  سنوات٤ أو ٣منذ 

 -هو ولده الوحيد-يطلب منه دوماً. والده ثري جداً، شاب. شۤياَمسوْنَدَراآلن، هنا "  ... هذا واألخذكِْرْشَن
ال ميكنهم . هناك كثري امثاله. هذا الكالم فيه ال يؤثر لكن". اعطيك مليون دوالر، كل ما تطلبه. يتعال، اشتغل مع"

، كانت تعمل يف املسرح وتكسب ماليني الدوالرات رَجيَنَچتاريّين زوجة ْبهۤوَجوانت تعرف .  هذاكِْرْشَنترك ذكر 
طلبت منها . لكنها راضيةهنا متعلمة مثقفة ؟ اَجيَنْبهوۤرشاهدت زوجته، مجيعاً، زوجة .  تركت كل شيءالكنه

لذلك، اطلب منها السفر إىل . َمْنداكيّينفرنسية،  األمر عينه، انا اطلب من فتاة. رَجيَنْپهۤوالذهاب والتزوج من 
الشباب والشابات يف الغرب . لذلك، اهنم مطيعون على هذا النحو. مل تشاهده. روسيا والزواج بشاب هناك

ذاك ليس يف اعتبارهم، زواج   ...لكنهم مطيعون إىل درجة اهنم دون مطلق اعتبار. جل قبل الزواجيطلبون رؤية الر



. ش.ش (َجبۤي-لَتا-ْبَهكْيتايا پ-اياپكِْر-كِْرْشَن-چورو.  وممثلهكِْرْشَناالعتبار الوحيد هو مرضاة . أو دون زواج
 و چوروبذرهتا وميكن احلصول على بذرهتا برمحة  مثل عريشة وْبَهكْيت. َجبۤي-لَتا- ْبَهكْيت). ١٥١\١٩ َمْدْهيا
 .ِڤديالـذاك هو احلكم . كِْرْشَن

  ْرْبَهكْتيَپرا ياْسيا ِدِڤى 
  چوراوياتْها ِدِڤ تَتْها 

  تَْسيايِتى كَتْهيتا ْهى أْرتْهاها
  َمهاتَْمنَهْپَركاشَنِْتى 

  )٢٣\٦ ْدنيَشَپَر أوَتڤَتاْشڤِِْش(
اذن، ما هو . هذا هو النهج. چورو و كِْرْشَن بـا خالصاشف ملن ميلك اميان، يكِڤديالـ، العلم ِڤديالـالعلم 

  التايل لديك؟
  .ۤيْرَتَنك :ْبهۤورَجيَن
  . حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  . لكننا نغادر اليوم:ْبهۤورَجيَن
  .أغلبيتهم هنود ... )انقطاع. ( زين:ْپَرْبهوپاَد
  . استرايل، صيين):٢(ضيف 
   جتدهم متساحمني؟هل.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . اللونحيبوهنا ألهنا فاحتة) غري واضح. ( أمر يعلمون بهۤيْرَتَنك.  بلدهم الصني):٢(ضيف 
  الرمسة؟هذه الصورة، هذه  من رسم :ْپَرْبهوپاَد
  .خدمك يف استراليا.  استرايل):٢(ضيف 
  من رمسها؟ ما امسه؟.  صورة جيدة. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ّيڤايْبَهڤ :شۤياَمسوْنَدَر
  . هذا جيد جداً. أوه؟ڤايْبَهڤّي :ْپَرْبهوپاَد
  . عندما كنت هنا يف املرة السابقة، ليس هذه املرة، جرى استعمال هذه الصور مث ارسلوها إلينا:ْبهۤورَجيَن
  . شديد اجلاذبيةَمهاَرَج چورو :أحد التيم
  ).انقطاع. (، نعمۤيْرَتَنك اذن، :ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع (... ساعة اضافية ألنه الوقت تأخر لدينا :شۤياَمسوْنَدَر
   من؟:ْپَرْبهوپاَد
  .بومباي ):١(ضيف 
  .بومباي :ْپَرْبهوپاَد
  ما سبب استهالهلا هناك بدال من اهلند؟.  يف الواليات االمريكيةكِْرْشَن بدأت حركة ذكر ):١(ضيف 
ما الذي محلك على . مثل جميئك إىل هنا- مكانيذهب التاجر إىل.  ألن خري زبائننا من الواليات املتحدة:ْپَرْبهوپاَد
ذهبت إىل الواليات املتحدة لعلمي أن اهلها ليسوا . وجد اكرب احتمال لتجارتكب جيب أن تذهب حيثما احلضور؟

لكن هذا من تدريب بالفعل الشعب اهلندي ليس معدماً . على التفكري انه معدماآلن شعبنا اهلندي  بينما تدرب فقراء
العامة مدربة . احلكومة لن تساعد. حىت اآلن، علم اهنا لن تنجح يف اهلند. هذا هو وضع اهلند". انتم فقراء"القادة، 



ما هي حركة ذكر "يقولون، ". رفع الكلفة يؤدي إىل قلة االحترام"لذلك، و . اهنم وراء التقنية. على وجه خمتلف
عدد كبري من الطالب اهلنود يف ".  الذي ستحدثه؟ما هو الوقع.  هذه؟ هذا معلوم عندنا منذ وقت طويلكِْرْشَن

تلك هي عقلية ". ؟ حنن حباجة إىل التقنيةكِْرْشَنا حركة ذكر ن، كيف ستنفعجيْسوامي"البلدان االجنبية، يقولون، 
. لذلك، اصبحوا شحاذين. فقدوا تربيتهم. لذلك، اصبحوا شحاذين. فقدوا كل شيء. اهلنود يف الوقت الراهن

ما يكفيهم من على حصلوا . لديهم الكفاية. سوف يتعلمون. أن من احلكمة أن أذهب إىل بلد غنيةلذلك، رأيت 
. بقدر ما حتب، ميكن اخذه. يف الشوارع يف امريكاذاك جتد . امللذات املادية تعين املال والنساء. امللذات املادية

آباءهم، اجدادهم . ع اهنم من عائالت غنيةلذلك، يتحولون إىل خنافس م. لكنهم مشمئزون من هذه امللذات املادية
  .لكنهم ال يشعرون بالرضى.  على االقلينتمون إىل اغىن امة. يف غاية الثراء

تنقطع عناية االنسان . اساْچۤيأْتهاُتو ْبَرْهَم جي، سۤوْتَر داْنَتِڤتقول . ذاك هو التتابع الطبيعي. ال يشعرون بالرضى
كان . كلكتا  يف داَسار .سي، اسم داَس. ار.سيرمبا تعرف . ه بالقدر الكايفحواسبعد ان يشبع بالتشبعة احلسية 
وذات يوم، كان جيلس مع زوجته وسألته .  سنة لكنه مل يشعر بالرضى٥٠منذ  ألف روبية ٥٠راتبه الشهري 

مع . يةلديك كل العلم والشعب. لديك املال. حيترمك اجلميع. ملاذا تبدو عليك الكآبة؟ كل شيء بأمرك"زوجته، 
". اريد أن اصبح مثله"لذلك، اجاب، . ساْدهو، شحاذ طريقشاهد فقرياً مير بال". ذلك، ما الذي يدعوك إىل الكآبة؟

كان فتياً يف الرابعة . َمهاَرَج ْبهاَرَتمثل . لذلك، هناك شواهد كثرية يف تارخينا". اريد ان اصبح معدماً مثله"قال، 
 ْبهاَرَت على مضى وقت طويل. ترك كل شيء. ية، ملك، كل شيءوالعشرين وامرباطور االرض وزوجة فت

حاملا خرج إىل ه شاهد عجوزاً وحماطاً بالراقصات لكن بوذا، املوىل بوذا، كان امرياً كذلك ويف اوج شبابه. َمهاَرَج
حيل  الرجيب علي" حتول فوراً إىل رباين، لذلك،". الشيخوخة تصيب اجلميع. هذا عجوز". "ما هذا؟"الشارع، 

 من كل هتا لدعوة جديدةاقبل فرصأنا ). انقطاع" (ما الذي يدعوين إىل االصابة بالشيخوخة؟. والتأمل والعلم بذايت
 .تتلك هي فلسفيت وجنح. شيء

انت رجل حمترم "كتبت مرتني إىل غاندي، . سعيت يف اهلند. كنت اسعى  ...لو تبنيت هذا املوقف من اهلند
؟ چۤيتاْبهَچڤَْد ملاذا ال تدعو إىل . چۤيتاْبهَچڤَْد هناك . انت تقف مع صورتك. چۤيتا ْبهَچڤَْدانشر . والشعب حيبك

لكن السياسة عذبة هلؤالء الساسة حىت جرى اغتياله، مل يتخل عن ". فزت باالستقالل. اآلن، السياسة انتهت
ة اهلندوس واملسلمني لكنه  وحدطلب. كان يدعو إىل الالعنف لكنه اجرب على املوت بالعنف. السياسة حىت اغتيل

. ومع ذلك، مل يتمكن من التخلي عن السياسة سوى باالغتيال. كان يف حرية كبرية. اجرب على قبول تقسيم اهلند
اريد . انا عدمي النفع"لذلك، قال، . يوم موته، يف الصباح، كانت تصله رسائل كثرية، عدد كبري من املساعدين

مل اقتصر سوى "ألنه فهم، ". عزاءي الوحيد هو املوت"كان يتدبر، . غتيل يف املساءوبالفعل، ا. هذا ما قاله". املوت
األمر . ادرك وضعه. كان عاقال". بل اقتصرت على خلق املشاكل. مل احل مشكلة واحدة. على خلق املشاكل

 سنة املاضية؟ لعشرينيف ااألمم املتحدة هذه، ماذا تفعل   ...عينه، كل فرد يقتصر على خلق املشاكل دون حلها
وميكن أن حيضر أي عاقل، . تلك حقيقة. كِْرْشَن دون ذكر لذلك، ال جمال إىل حل املشاكل. جمرد خلق املشاكل

 .سوف اقنعه. فيلسوف، عامل
   ما عدد مريديك حىت اآلن، سيدي يف الواليات املتحدة؟):١(ضيف 
مريد ألن لدي نواهي كثرية واحلقيقة اهنا الفي  ٢ناك  ال ميكنك توقع عدد كبري من املريدين ومع ذلك، ه:ْپَرْبهوپاَد

تعني علي . اهنا مهمة صعبة جداً. كِْرْشَنـ، نسوا اهللا وانا اسعى لتذكريهم بكِْرْشَننسوا . كِْرْشَنصعبة الفهم، ذكر 



ا هؤالء  وال سيممالكالم معه تعني علي. تلك هي خربيت. كِْرْشَنقبل ان اقنع شخصاً بذكر من دمي  اطنان ٣نزف 
.  سؤال، سؤال، سؤال،ميطرونين باالسئلة حىت يف سين  ...يسعون. ال يقبلون أمر عشوائياً. االوروبيني واالمريكان

.  االسئلةجييبون عن. اعدين يالزموين دوماً مس٤لدي . لذلك، اجيبهم. حب االستطالع، يطلبون العلم. ذاك جيد
اوروبا وامريكا، عندما اعرض هذه النواهي عن الزنا واملسكرات وال سيما يف   ...كِْرْشَنلذلك، ليصبحوا تيم 
 ال ميكنين ترك هذه أوه،"حىت اللورد زيتالند رفض، . هذه حياهتم.  هذه عاداهتم اليومية ...واكل اللحوم والقمار

ناك عدة مع ذلك، ه. لذلك، اهنا مهمة صعبة جداً. مع ذلك، يقبلون. لذلك، أنا اضبطهم على هذا الوجه". االمور
طلب افهمت؟ لذلك، . انا ارسله. ء هذا الصيب مسافر إىل الصني احلمرا ...آالف ومن اخالصهم أطلب منهم

 م هذه لكنهكِْرْشَنواجب اهلنود هو نشر حركة ذكر . نعم. اهنم خياطرون حبياهتم". اذهب إىل هناك. اذهب"منهم، 
لكنهم راضون . اهنا تربيتهم. انه واجب اهلنود. ا الواجباهنم يقضون هذ. انا ادرب هؤالء االجانب. يعملون جيداً

واجهت عدد . لذلك، سافرت". حيايت ناجحة"على زوجة صاحلة وبعض املال، اذا حصل شاب  يقول  ...فقط
، جيْسوامي". " حقيقيْبراْهَمَنسوف احوله إىل . هبين احدهم.  أوالدارجوك، لديك اربعة. "كبري من السادة

 يستحسنوناهنم .  له الفرصة، فرصة جيدة جداًكِْرْشَنواتاح . لذلك، تركت اهلند، يأس. ك القيمةال يدر)". هندي(
   .هذا هو السبب". ، كيف اجنزت هذا؟جيْسوامي"عندما اذهب إىل اهلند يصابوا بالدهشة، . اآلن

  . مقرك يف لوس اجنليس):١(ضيف 
حنن نبين .  ألف يارد مربع٢٠. جوهو، بومبايراً كبرياً يف مقاآلن شيدنا . مقري يف لوس اجنليس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

كما اننا نشيد . َنڤَْدڤۤيَپ ،شايَتْنيا، مكان والدة املوىل طَْهىپۤياألمر عينه، لدينا مقراً آخراً عند، . هيكال فخماً هناك
  .فدان ٤؟ حنو ْچهابيما هو . ْچهاْسبي ١١انه . هيكال ضخماً

  .كيف احوال حركتك هنا. لندن ماذا عن انكلترا؟ ):١(ضيف 
ومجيع االوروبيني، . ري بليساپ ٧لدينا هيكل جيد قرب املتحف الربيطاين، . هناك أيضاً  ... نعم، لندن:ْپَرْبهوپاَد

هل . اخلنافس، اخلنافس، جورج هاريسون. ألننا روجنا بالتعاون مع اخلنافس. يزورون هيكلنا من املانيا، من فرنسا
. لذلك، انتجنا بعض االسطوانات بالتعاون مع شركة جورج هاريسون. نعم.  معروفتعرف امسه؟ هو رجل
، كِْرْشَن-راْدهايكل روج هلفهمت؟ وهذا ما . السطوانات من خالل جورج هاريسونانتاج ااملبيعات كبرية بسبب 

. يزور لندن ألوف السياح ألن لندن، يومياً،  ... بدافعكِْرْشَن-راْدهالذلك، يزور الناس لرؤية ما هو هيكل . لندن
. يزورها الناس من مجيع ارجاء االرض.  باالهتمامحتظىلندن لذلك، ما زالت . لديهم باصات زوار بأسعار رمزية

  . هيكلناونيزورمجيع السياح لذلك، 
  ؟شييمهار عندما تقول يا سيدي، انك روجت مع اخلنافس، هل لديك صلة مع ):١(ضيف 
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟شييمبهارما رأيك .  كال:)١(ضيف 
). انقطاع. (من االفضل عدم التطرق.  ما الذي يدعوين إىل الكالم عن اآلخرين؟ مث سيغضب الناس:ْپَرْبهوپاَد

 سنة، ٨٠ إىل امريكا منذ ڤيِڤكََنْنَدذهب .  على االقل حىت اآلنْسواميمركزي يف البلدان االجنبية افضل من أي 
روبا، ولكن لدي مراكز يف امريكا وا.  يف امريكا١٠ مراكز، حنو ٥ أو ٤ كِْرْشَن-راَم ارساليةلدى لذلك، . ١٨٩٣

، لكن لدينا كِْرْشَن-راَم  ارساليةلن جتد عدد كبري من الشباب االمريكيني يف.  مركزاً، وعدد كبري من املريدين٤٠



 سيتابع هؤالء الشباب هذه -ن سنة اآل٧٦أنا  -لذلك، أملي أن حىت اذا مت. ألوف االتباع من الشباب والشابات
  .انا موقن. احلركة
   اين ولدت؟):١(ضيف 
  .١٨٩٦ كلكتا يف :ْپَرْبهوپاَد
   وماذا فعلت؟):١(ضيف 
  .ال غري. كنت انسان اعتيادي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل عملت؟):١(ضيف 
اً، زوجيت واطفايل، احفادي، يف لدي عائلة أيض. كنت اعمل مدير شركة كيماوية يف حيايت العائلية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن قطعت صاليت هبم. كلكتا
  ؟ ...ومىت بدأت): ١(ضيف 
  . عملياً، تركت العائلة١٩٦٠سنة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كلكتا تركت ):١(ضيف 
  . نعم، يف العشرين سنة املاضية:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كلكتا وأين ذهبت بعد ترك ):١(ضيف 
  ؟ڤِْرْنداڤََنتعرف . ڤِْرْنداڤََن تقاعدت يف.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . أوه نعم):١(ضيف 
رأيت .  هناكونشرت حنو دزينة كتب.  كتب٣ بعد نشر  مث سافرت إىل امريكاة لذلك، بدأت بالكتاب:ْپَرْبهوپاَد
يف كل نبيع الكتب . دعمنا املايل مستند إىل بيع الكتب عملياً.  يبيع جيداً يف اوروبا وامريكاكِْرْشَنكتاب . كتبنا

س ي يف لوس اجنل ألف دوالر شهريا٢٠ًننفق .  روبية شهريا٨٠٠ً ألف روبية يومياً وننفق حنو ٢٥االرض مببلغ 
  . يف نيويورك ألف دوالر شهريا١٠ًننفق . وحدها
   ماذا تفعل؟ كيف تنفق كل هذه االموال؟):١(ضيف 
وأكرب .  تيم يف كل مركز٢٥لدينا حنو .  من التيم علينا احلفاظ على مؤسستنا، اهليكل، الصنم، عدد كبري:ْپَرْبهوپاَد

لكن ليس لدينا دخل ثابت وال .  بطريقة ما يرزقناكِْرْشَنلذلك، معيشتهم، كل شيء، .  تيم٢٠٠املراكز يضم 
  .رصيد مصريف

   ... االجنذاب الفجائي للشباب الغريب إىل االديان الشرقية، يف عقول بعض الناس):١(ضيف 
، كِْرْشَنالشعوب الشرقية، عندما اتكلم عن ذكر . اهللا للجميع. ذاك مفهوم خاطئ. انه ليس شرقياً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
رفع الكلفة يقود إىل "". ؟جيْسواميماذا علينا أن نتعلمه من . كِْرْشَن هذا؟ حنن نعرف كِْرْشَنما هو "، نيقولو

حنن بينما . يفهمون العلم وينجذبون. كِْرْشَنلم عن يف البلدان الغربية عندما اتكيفهمون الفلسفة لكن ". االحتقار
 كِْرْشَن.  للجميعكِْرْشَن. وإال ال جمال إىل الغريب أو الشرقي". ؟كِْرْشَن ما هي حركة ذكر أوه،"يف البداية، نتجاهل 

 تربيتهم هذه. الرفض فوراً: ذاك هو تعليمهم. وال سيما اهلنديالرفض الشرقي تعلم لكن . ليس غربياً وال شرقياً
كل شيء . كل شيء هندي سيء"،  على االقلجواهر الل هنروو على تلك احلالبدأ . اجلديدة، رفض كل شيء

واذا ذهب هندي لرؤيته، . يستقبله فوراًواذا ذهب احد االوروبيني لرؤيته، . تلك كانت فلسفته". صنع لندن جيد
ألنه كان ".  ... هندي سيء وكل شيء صنع لندنكل شيء"لذلك، ترك هنرو هذا االنطباع .  أيام٣عليه انتظار 



مع انين يف حيايت العائلية كنت اقوم تعني علي رؤية هنرو . لذلك، كل شيء جيد. تعلم يف لندن. مصنوعاً يف لندن
شاهدت كل شيء هناك اورويب الطراز .  لذلك، كان كان رجال اعتيادياً، ذهبت إىل منزله.ببعض االعمال بالصلة

اخربين طبيب يف عائلته، . موتليالل هنروفهمت؟ . يبغض الدواء اهلنديوالده لذلك، كان . لبس كاكيمع انه كان ي
لذلك، قال يل الطبيب . لذلك، عرضت احد التحضريات من الطني واملواد الطبيعية. كنت بتجارة االدوية. طبيب

فهمت؟ لذلك، هذه ".  دواء هنديايها الطبيب، ال تصف يل" يقول، موتيالل هنرواذا وصفت دواء إىل "شخصياً، 
 اهنزمنا تربوياً بالتقدم املادي  ...ليس استقالل.  ومع ذلك، حنن نزعم استقاللنا.لدينا عقلية اجنبية. هي عقليتنا

  .هذا هو وضعنا. خسرنا تربيتنا. للبلدان االجنبية
   ...انا موقن.  شكراً جزيال):١(ضيف 
. انظر إىل مجيع صوري. مل اوافق مطلقاً.  اهلنود ارتداء املعطف والبنطالزواميْس طلب مين عدد كبري من :ْپَرْبهوپاَد

تركوا اآلن بنطال؟ ما هو النفع؟ مريدي - ما الذي يدعوين إىل ارتداء معطف. مل ارتد هذا الزي. اهنا صور اجنبية
  .امريكا يف اوروبا وساريعلى اآلن يوجد طلب كبري . ساريالشابات إىل اخذت و. البنطال-املعطف
  .اهنم يشعرون بالعار...  ْدُهويتي بدال من س كانوا حىت خيربوين أن هنا، جيب علي ارتداء ثياب دبلوما:ْبهۤورَجيَن

  ).هناية. ( ونصف٧ اهنا :شۤياَمسوْنَدَر

  ١٩٧٢ نيسان ٢٠حديث في الغرفة في طوكيو 

   اعددت؟ْپَرساَد اذن، أي :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْبهوْپَر كاْرتيِكيا :شيْنتاَمين
   ...اذن. حسناً). ضحك(؟ كاْرتيكيا، اين هو ْپَرْبهو كاْرتيِكيا :ْپَرْبهوپاَد

  .لدينا بعض الفاكهة واخلضار.  وبعض الفاكهةچوالْسرَس هناك بعض ):١(أحد التيم 
  .َسُموسا اردت بعض :ْپَرْبهوپاَد

  . آه:التيم
  ؟ْپَرْبهو سوداما هل ميكنك حتضريها :ْپَرْبهوپاَد
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدنعم،  :سوداما
  . اذن، باشر:ْپَرْبهوپاَد

  .يوجد مطبخ صغري هناك أيضاً. منزلك اخلاص. مناسب متاماً.  لديك منزل صغري هنا:شۤياَمسوْنَدَر
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

   أال يوجد مطبخ هناك؟:شۤياَمسوْنَدَر
   ال يوجد مطبخ؟:ْپَرْبهوپاَد

  . صغري:شۤياَمسوْنَدَر
  ، هل حتب هذا املكان؟ْپَرْبهو كََرْنْدَهَراذن، . كيْتَشرّيميكننا اعداد .  حسناً:َدْپَرْبهوپا
  .پاَدْپَرْبهو انه جيد :كََرْنْدَهَر
  .انه مكان مناسب للتقدم الروحي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



  . اليوم للمرة االوىل منذ سنوات كثرية انه األمجل):١(أحد التيم 
  ؟ماذا قلت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو قال ان املكان جيد جداً بفضل وجودك :ْتريڤيكَْرَم
  وصلت هنا الليلة املاضية؟. كال). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:كََرْنْدَهَر
   ماذا؟.ڤِْرْنداڤََن انه مثل نيو :ْپَرْبهوپاَد

  . افضل):١(أحد التيم 
  أيضاً؟لكن هناك مساكن . ڤِْرْنداڤََن هل زرت نيو :ْپَرْبهوپاَد
  .مستأجر. هناك قسم من فندق صغري. پاَدْپَرْبهو هناك فندق مستأجر لك :ْتريڤيكَْرَم
   من استأجره؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . قريب جداً:ْتريڤيكَْرَم

  .سوداما :شۤياَمسوْنَدَر
  .سوداما :ْپَرْبهوپاَد

  .وار للخدموكوخ صغري يف اجل.  استأجر كوخاً صغرياً لرمحتك االهلية:شۤياَمسوْنَدَر
  . هنا بعض اهلدايا من التيم يف لوس اجنليس:كََرْنْدَهَر
   ما هذا؟ بعض احللوى؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو نعم، :كََرْنْدَهَر
  ما هذا؟. افتحها.  افتحها انت:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك مرهم خشب الصندل:كََرْنْدَهَر
   ما هو ذاك؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . هل انت عطشان؟ اهنا مياه):١(أحد التيم 
  . عدد كبري من الرسائل. أوه.تيالسيدة جول.  احفظها:ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدهذه شيكات، .  شيكات:شۤياَمسوْنَدَر
  اذن، ما هو املبلغ الذي أودعته يف املصرف؟). يضحك. (اشعر بالسعادة عندما جتلب شيكات.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
   يف أي حساب؟:َهَركََرْنْد

  . حسايب:ْپَرْبهوپاَد
. لكنه طلب مين ارساله إىل هناكپوَر اماۤي ألف ملشروع ٣٠ ادخرت  ... أنه اراد ذاكَتمالَ كِْرْشَن كتب :كََرْنْدَهَر

لذلك، كتبت واخربته أن عليه أن ميضي هو و . كتب رسالة وطلب ارسال املال إىل هناك. لذلك، كنت باالنتظار
   ...امرت. طلبال على اَكَپتَجيا

   ما ذاك؟ ... كال:ْپَرْبهوپاَد
  . يضحك):١(أحد التيم 
   ما هذا؟ بعض الصور؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، :ْتريڤيكَْرَم



  اذن، هل مت تعويض هذا املبلغ أم ال؟.  الف من حسايب١٠ جرى حتويل مبلغ :ْپَرْبهوپاَد
ما زال . لكن مل ارسله بعد. پوَراماۤياودعه يف احلساب ألنين حسبت انك تريد مين ارساله إىل مل .  لدي:كََرْنْدَهَر

  .املبلغ يف حساب آخر
 اننا لن نرسل منذ اآلن فصاعداً سوى الكتب اليت نفضل ارساهلا من هذا اجلانب َتمالَ انت اعلمت :شۤياَمسوْنَدَر

  .وميكنهم بيعها
  .پوَراماۤيملال من اجل حساب كنت جتمع ا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:كََرْنْدَهَر
   كم مجعت؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ألف٣٠ :كََرْنْدَهَر
  . ألف٣٠ :ْپَرْبهوپاَد

   عدا الكتب؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:كََرْنْدَهَر

  . هذا عدا عن الكتب:شۤياَمسوْنَدَر
كل ما لديك حلساب يتعني عليك حتويل ضه مث ييتعني تعو واذن، هذا املبلغ مسحوب من رصيدي :ْپَرْبهوپاَد

ف إىل الآ ١٠حتويل اآلن عليك . وهذا ما متمن املصرف  الف ١٠لذلك، سحبنا . كان ذلك جتربة. پوَراماۤي
 ألف ١٨عدا عن ذلك، أودعت مبلغ . ذاك أيضاً سوف انصحك كيف تنجزه.  للتحويلزحسايب وما يتبقى جاه

   الف؟٣٣من املبلغ االمجايل 
  .٦٠٠، ١٨.  كال:َركََرْنْدَه
  .٦٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
  . ألف١٥ ما زال علي دفع :كََرْنْدَهَر
  . ذاك املبلغ مل يتمم بعد:ْپَرْبهوپاَد
  . حىت حزيران:كََرْنْدَهَر
ما هو هذا؟ هل كل شيء على ما يرام يف لوس . سوف نكمل احلديث. حسناً.  حىت حزيران. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  اجنليس؟
 مجيع الغالفات صادرة عن خمتلف الدوائر، دائرة شركة السماء الروحية  ...تلك مجيعاً. پاَدْپَرْبهونعم  :كََرْنْدَهَر

  .للبخور والعطور، وصيكات الدفع الربيدية، دائرة االعالم
  . احفظها يف هذا الغالف مث سوف اتفحصها:ْپَرْبهوپاَد

  .والر الف د٨ اشتروا معدات لتسجيل صوتك مببلغ :شۤياَمسوْنَدَر
  ما هو التدبري؟. اذن، هل ميكنين أن احاضر يومياً؟ كال.  ذاك جيد جداً. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . حال وصوهلا، سوف نقوم بتصوير أول برنامج تلفزيوينْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد.  نعم:كََرْنْدَهَر

  . لديك آلة تصوير هنا:شۤياَمسوْنَدَر
ى هذا النحو، اذا اوضحت نصاً، هل عل.  توضيح احد النصوص مثل ... اآلن، اذا اوضحت بعض:ْپَرْبهوپاَد

  .؟ كال برأيكسيكون جيداً



  . اوضح نصاً كل يوم:شۤياَمسوْنَدَر
  أو ما هو برناجمك؟.  يومياً أو كيف تشاء:ْپَرْبهوپاَد
   ...ميكنك تسجيل.  من جهة هذا التسجيل، لدينا استوديو هنا يف اهليكل:كََرْنْدَهَر
  . ذاك، قليال لكل فردْپَرشاَدْمقم بتوزيع  :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْچدولو هذا ):١(أحد التيم 
  ما هو برناجمك؟. وزع. سوف اتناول بعضه أيضاً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ميكنك احلضور إىل االستوديو وتسجيل . ميكننا أن نقوم باألمرين ألن لدينا استوديو تسجيل الصوت :كََرْنْدَهَر

  . دقيقة٤٠ نعزم تصوير برنامج تلفزيوين اسبوعياً ملدة  ...تصوير الربنامج التلفزيوين. ارما تريد، طوال النه
  .اعطيه اكثر أيضاً. ملا القليل؟ اعطيه اكثر.  تناول أكثر. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا :ْتريڤيكَْرَم
  .انه جيد جداً.  مم:ْپَرْبهوپاَد

  .عامل يوزع الرمحة على الپاَدْپَرْبهو ):١(أحد التيم 
   من قام هبا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اَنْنَدڤْدْهرو :كََرْنْدَهَر
   هو طباخ ماهر؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:كََرْنْدَهَر
  .صنع جيداً.  مم:ْپَرْبهوپاَد
   هل احتفظ لك بواحدة لوقت الحق؟:سوداما
  .اعطيهم). ضحك. (اعطين فوراً). ضحك. (ال احتفاظ.  كال:ْپَرْبهوپاَد

كان انطباعي أو فهمي لتعاليمك، أن االنسان جيب أن ال . ؟ رمحتك االهلية؟ لدي سؤالپاَدْپَرْبهو ):٢(أحد التيم 
  .هل لك أن توضح ذاك؟ افهم انك تيم صفي. يأكل امام صنم الرب

  ما هو الفرق؟.  يقول انه فهم دوماً بوجوب عدم االكل امام صنم الرب:شۤياَمسوْنَدَر
ْپتْري ماْتِرنَ ْپراْپَرساَده لكن هناك حكم آخر، . وب عدم األكل امام صنم الرب بصورة عامة الفرق هو وج:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . خذ هذه). ْپَرساَدْم يأكل پاَدْپَرْبهوضحك، صوت ( جيب أن تأكله فوراً ْپَرساَدحاملا حنصل على . ڤْياهْبُهوكَْت

  هل يتعني علينا الذهاب؟
  .توجد اوساخ خارجها. ميكنك أن تقذفها من النافذة. هنا بعض املاء. اب اآلنميكننا الذه.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هناية. ( هل حصل كل فرد؟ كل فرد؟ كال، سوف اذهب إىل هناك:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢ نيسان ٢٢حديث في الغرفة في اليابان 

  .عليك احصاء كم لديك  ...:ْپَرْبهوپاَد
  . سنوات٣ اجنليس منذ  من لوسَتمالَ كِْرْشَنارسلها  :سوداما
  . اهنا باقية يف اخلزانة:شيْنتاَمين



   اذن، من الذي سيقوم بتلوينها؟:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف تلوهناشيْنتاَمين :سوداما
هل ..  .كل ما عليك هو جعل السواد حىت. اهنا صحيحة. العيون صحيحة. العيون صحيحة.  اذن، الحظ:ْپَرْبهوپاَد
  هذا جيد؟
  . نعم:شيْنتاَمين
  . مث جيب أن تكون يديه محراء:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا عن هذا؟ اهنا متسك؟:شيْنتاَمين
  .اعطين بعض القماش. ، تنورةساري اهنا متسك :ْپَرْبهوپاَد
  . بعض القماش:سوداما
  . مثل هذا:ْپَرْبهوپاَد
  . أوه:شيْنتاَمين
  .وهذه اليد هي الفوفل. افعليه  ... هذا هو:ْپَرْبهوپاَد
  . الفوفل:شيْنتاَمين
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ما لوهنا؟:شيْنتاَمين
  . اخضر:ْپَرْبهوپاَد
  . اخضر:شيْنتاَمين
 يرقص ويعزف على كِْرْشَنو . كِْرْشَنتقدم الفوفل إىل اهنا يف مزاج الرقص، . اخضر. اخضر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
. خط اسود بسيط. وهذا ابيض. ن محراءجيب أن تكو. هذه البتالت. لذلك، جيب أن تكون بيضاء ومحراء. مزماره

  .وجيب أن تكون االظافر بيضاء، اظافر. جيب أن تكون محراء. هل ذاك جيداً؟ مث هذا
   ... أيضاً:شيْنتاَمين
  هل هناك امر آخر؟. استمري  ...ميكنك.  االيدي محراء واالظافر، نعم، ميكنك تلوينها بيضاء:ْپَرْبهوپاَد
  .اطول من الالزمرمبا كانت ر املستعارة لكن  صنعت بعض الشعو:شيْنتاَمين
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن ال اعرف طوله املطلوب.  صنعت شعراً:شيْنتاَمين
  .كِْرْشَن ذاك ميكنك أن ترى صورة :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ هل شعره اجعد؟كِْرْشَن صورة :شيْنتاَمين
  .اجعد، اسود.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ل جداً هل هو طوي:شيْنتاَمين
  .هذا اطول من اللزوم أيضاً.  أطول من اللزوم:ْپَرْبهوپاَد
  ما هو الطول املطلوب؟.  أطول من اللزوم:شيْنتاَمين
  .راينّراْدها جيب أن ال يتجاوز خصر :ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن وشعر . أوه:شيْنتاَمين



  . يصل إىل العنق:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد مثيلة؟ تيلََكالمة  عكِْرْشَنيرسم .  شكراً:شيْنتاَمين
  . بقعة محراء فقطراينّراْدها.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لدينا بعض:سوداما
   أي اسئلة اخرى؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:سوداما
  رب؟؟ ملا ان لدينا ثالثة منابر، علينا وضع ثالثة اطباق خمتلفة، طبقاً خمتلفاً لكل منْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :ْبهانو

 ٣ما الذي يدعو إىل . شاهدت يف لوس اجنليس.  مطلع على ذلكْبهانو. ذاك ما تعرفوه مسبقاً. نعم :ْپَرْبهوپاَد
 وآخر راْدهامثل واحد لـ. أطباق؟ اذا كان بامكانك وضع مزيد من االطباق لكل واحد، فذاك سيكون جيداً

-َپْنَش، َچچاوراْنلـ وآخر چورو، واحد لـسوْبَهْدراـل وواحد َبلَراَم، واحد لـَهىّناَتَجَچ، واحد لـكِْرْشَنلـ
ميكنك .  يكفيچوروطبق واحد لـاذا مل تستطع و. اذا امكنك زيادهتا، اذا امكنك تدبريها، ذاك جيد. ، مخسةَڤَتتّْ

  . يكفيچورووإال طبق واحد لـ.  اذا استطعت الزيادةأن تريد عدد االطباق بقدر ما تشاء
  ، هل ميكننا تقدمي حبوب الطعام إىل صنم الرب؟َدشيِاكا يف يوم :أحد التيم
حنن نصوم للشفاء من . َڤَتتّْ-ونڤيْش وليس َڤَتتّْ-َڤجۤي تراعيه ِاكاَدشي. چورولكن ليس .  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

 ألنه َرْبهوْپَمها اشايَتْني ميكن عدم تقدمي حبوب الطعام إىل  ...َرْبهوْپَمها شايَتْنيا، كِْرْشَن-راْدهامرضنا املادي لكن 
. ، الَچچاوراْن-چورووإال . َهىّناَتَجَچ، كِْرْشَن-راْدهااذن، ال ميكن تقدمي حبوب الطعام سوى إىل . يلعب دور تيم

  ما األمر؟. جيب حفظه لليوم التايل. ْپَرشاَدْموال جيوز ألحد تناول 
  ك جيد؟هل ذا.  ألنه ال ميلك ناياًكِْرْشَن حاولت صنع ناي لـ:شيْنتاَمين
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف نشتري ناياً من اهلند:سوداما
  .يستطيع مطلق صائغ صنعها. ا ملاذا اهلند؟ ميكنك احلصول عليها هن:ْپَرْبهوپاَد
 جيب عدم ايقاظ صنم الرب يف الصباح قبل اخلامسة؟ جيب ايقاظ صنم الرب عند اخلامسة صباحاً؟ توقطها :ْبهانو

  .ف بعضها عند اخلامسة ونص٤بعض اهلياكل عند 
  . يتفاوت وقت االيقاظ مع تفاوت وقت طلوع الشمس.  ساعة ونصف قبل طلوع الشمس:ْپَرْبهوپاَد
   ... اذن، حسب الفصل، علينا:سوداما
لذلك، عليك حساب وقت شروق الشمس واقامة .  القاعدة هي ساعة ونصف قبل شروق الشمس:ْپَرْبهوپاَد
  .لها ساعة ونصف قبآَريت- َمْنَچلَ
  .، عند فتح الستار ونبدأ بالتقدميآَريتاذن، ذاك عندما تبدأ  :سوداما
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  . مث نوقظها قبلهاآَريت ساعة ونصف قبل شروق الشمس نبدأ :سوداما
  .وميكنك تقدمي شيء ما. آَريتجمرد ايقاظ، ابتداء .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟يتآَر علينا تقدمي الطبق بعد :ْبهانو

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  . بعد:أحد التيم
   هل من الالئق اظهار شعر صنم الرب؟:أحد التيم
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  .، يظهر شعرهمكِْرْشَن-راْدها احياناً يف بعض اهلياكل، :أحد التيم
   يظهر؟:ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا الئق؟.  مسرح قدامراينّراْدهامثل شعر .  نعم:أحد التيم

  ...راينّراْدهامثل شعر . من االفضل ابقاءه إىل ذاك اجلانب. ذاك للجمال، كما انه ممكن.  ذاك ال يهم:پاَدْپَرْبهو
وإال هي . ال غري.  لكن اعزهنۤيْزوپُچالـ احدى راينّراْدهاكما ان . توجد صورة، تسريح شعرهم على تلك الناحية

  اذن؟ أي شيء آخر؟. پّيُچو
  .أمر سؤال عن ْبهانو عند :سوداما
    ... املسائية حسب مغيب الشمس؟ أم اهنا جمردآَريت هل جيب اقامة :ْبهانو

  .مغيب الشمس.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   الكاملة املتوجب اقامتها؟آَريت وما هو عدد :سوداما
 قبل آَريت-َشيانَدمي مث ميكنك تق. هذه هي الرئيسة. آَريت-َسْنْدْهيا و آَريت-ْبُهوَچ، آَريت-َمْنَچلَ:  رئيسة٣ :ْپَرْبهوپاَد

. آَريت—َپْدهۤومث بعد القيلولة بعد الظهر، .  بعد االضاءة أو قبلهاآَريت- َپْدهۤووهذه االربعة و . آَريت-َشيانَ. النوم
و .  كاملةآَريت، ٤ واجبة وأربعة أيضاً، ٣.  كاملةآَريت ٤، ٣ وآَريت-َپْدهۤو ٣اذن، . آَريت-َپبعد الزينة، ْدهۤو

  .على هذا النحو. ثالثة على األقل، اربعة آَريت- َپْدهۤو
مىت نقيم .  عند الظهر ويفترض اخرى يف املساءآَريت، مث آَريت-َمْنَچلَ الكاملة يف الصباح، آَريتسوف تقام  :ْبهانو
   الكاملة االخرى؟آَريت

، آَريت- سوْنَدَر. آَريت- يانََش، تدعى آَريت-َشيانَ. نعم. قبل الذهاب إىل النوم.  عند ذهاب الرب إىل النوم:ْپَرْبهوپاَد
مث  ْپَرشاَدْم عند الظهر، تقدمي آَريت-ْبُهوَچ يف الصباح الباكر، آَريت-َمْنَچلَ. اكتبها. آَريت-َمْنَچلَ، آَريت-ْبُهوَچ
  .آَريت-َشيانَ نصف ساعة أو ساعة بعد مغيب الشمس مث آَريت- سوْنَدَر
   ساعة بعد مغيب الشمس؟:ْپَرْبهوپاَد
  .بعد حلول الظالم بالضرورة. ساعة أو نصف ساعة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .آَريت-َشيانَ . أوه:ْپَرْبهوپاَد
 تعين َشيانَ. آَريت-َشيانَ. آَريت-َشيانَ حاملا حيل الظالم مث آَريت-سوْنَدَرجيب اقامة . آَريت- سوْنَدَر.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .اخللود إىل النوم
   الوقت؟ ...انََشي ما هو وقت اقامة :ْپَرْبهوپاَد
  . بعد الظهر:ْپَرْبهوپاَد
  . هل جيب تقدمي صنم الرب حبوب الطعام لإلفطار:ْبهانو

.  هو حبوب طعام أيضاًپورّي  ... ويف الليلآَريت-ْبُهوَچ حبوب الطعام فقط  يف  ...حبوب الطعام.  كال:ْپَرْبهوپاَد
ويف . االفطار، فاكهة، حليب، حلوى، افطار. القبيل، من هذا دال، أرز، پايتّشاواثناء النهار، . انه حبوب طعام
. كِْرْشَنانت تدعو اهللا، . واالفطار، زبدة، حلوى، مشتقات احلليب. ، حليب مكثفآَريت- َمْنَچلَالصباح الباكر، 



 قري تقدمي اشياء كثرية، فما جيب أناذا استطاع ف. هو األغىن. ليس فقرياً حيصل مثله. جيب أن تقدم أشياء جيدة له
  .جيب استدعاء الناس). انقطاع. (ْپَرشاَدْميقدمه الغين؟ وبقدر االمكان، وزع 

   اخلاص بنا والتوجه إىل مجيع البيوت؟ْپَرشاَدْم الرب و ْپَرشاَدْم اذن، جيب تناول :سوداما
مث ميكنكم . مبكنكم االعالن. ْپَرشاَدْمتناولوا ". نرحب باجلميع، مطلق كان"انت تدعوهم، . كال كال :ْپَرْبهوپاَد

من ".  عند الظهرْپَرشاَدْمميكن لكل شخص احلضور وتناول "ميكنك االعالن . احلكم من عدد الذين حيضرون يومياً
ميكن . ْچِرَهْسْتَهىذاك هو واجب ". ميكن للجائع احلضور ألن الطعام جاهز" أن ينادي، ْچِرَهْسْتَهىواجب 

تفضل . "، جيب أن يقدم له طعامه"انا جائع"اذا قال احد، . د اذا مل حيضر احْپَرشاَدْملصاحب البيت تناول 
من يطبخ طعامه لنفسه، يقتصر عل . َپَشْنيتپا ىي پاْچَهْم ْبهوْنَجِتى ِتى ْتْڤ أ. ْچِرَهْسْتَهىهذا هو واجب ". طعامي

من لذلك، االستقبال ). ١٣\٣ .چ.ب (كاَرناْت-َپَشْنِتى آْتَمپا ىي پاْچَهْم ْبهوْنَجِتى ِتى ْتْڤ أ. ال غري. اكل اخلطيئة
لذلك، اذا .  تعين موعدتيْتهي. أتيْتهيذاك هو معىن .  تعين ضيف دون دعوةأْتهييت. أتيْتهي. واجبات رب العائلة

لذلك، عليك .  دون دعوة، زيارة مفاجئةأتيْتهيلكن " سوف أزورك هبذا التاريخ"ذهبت إىل منزلك واعلمك 
يف السابق، اذا كان احد املارة يف الشارع، لنفترض انه شعر  ... الناس تتحرك. َهىْنْتپا. أتيْتهيذاك هو . استقباله

-اْنْتَهىپ". خذ"سوف يقدم له فوراً، ". اعطين بعض الطعام. أنا جائع، سيدي"لذلك، . باجلوع، ودخل بيت احد
   .ه تناولهاذا حضر احد فجأة، ميكن. َچْبها-پاْنْتَهى يوجد خمزون من الطعام الذي يدعى .َچْبها

   يف اهليكل؟ْپَرشاَدْم جيب أن يبقى بعض :ْبَرْديوْمَن
 وليس الطبخ لنفسي، ِڤديةالـتلك هي احلضارة .  االعتياديْچِرَهْسْتَهىحىت . جيب أن يكون يف اهليكل :ْپَرْبهوپاَد

ب أن يكون على استعداد ، جيْچِرَهْسْتَهىحىت . كال. لزوجي، لزوجيت وأوالدي، نأكل هنوة قلوبنا مث خنلد إىل النوم
ْچِرِهى . وحىت الضيف، عدوك واجب االستقبال على حنو لطيف ينسيه انك عدوه. نعم. دائم الستقبال الضيوف

. ال تدخل إىل هنا. احذر الكالب" وليست ِڤديةالـهذه هي احلضارة . ڤيْشڤَْسَتْم أكوُتوْبَهياْمْپَتْم ْپراپي َشْتروْم أ
اهنا حضارة القطط . هذه ليست حضارة انسانية. هذا ما يفعلوه احياناً". سوف اقتلكواذا دخلت . ممنوع الدخول

وإال كيف . لكن جيب أن تكون انساناً وليس قطاً أو كلباً. لذلك، حنن نعلّم ما هي احلضارة االنسانية. والكالب
جيب أن . قطط والكالبميكنك التعليم؟ اذا كنت احب القطط والكالب، ال ميكنين انتقاد اآلخرين ووصفهم بال

مث اطلب من . جيب أن اصبح من التيم أوال. مث سوف اعلم اآلخرين كيف يصبح من البشر. اصبح انساناً أوال
تصرف أوال على الوجه الكامل مث لقن اآلخرين . ى شيكْهايال ْبَهكْيتِڤجۤيَپين آَشري آ. كِْرْشَناآلخرين التتيم بـ

  . على الكمال
ن حنن نبيع عملية اخللق لكن اذا كنت اجهل هبا، وال ادرسها واذا بعت بعض الكتب، مث اذا اآل. ذاك هو الداعية

- َپَرِڤْدياه َچَت كوُتو   ...حسناً، امسح يل باستشارة كتايب"واذا قلت، ". ما هي عملية اخللق؟ اوضح يل"قال، 
. انه يف ايدي اآلخرين". اين هو؟"". ي من املاللدي ما يكف" تعين، َچَتْم ْدهاَنْم-َهْسَت-َپَر. َچَتْم ْدهاَنْم-َهْسَت

األمر عينه، عندما يسألك احد .  النوع من امتالك الثروة عدمي القيمةكذا". ليس يف حوزيت، يف حوزة اآلخرين
لذلك، مجيع ". امسح يل باستشارة كتايب. "، ذاك العلم عدمي النفع"امسح يل باستشارة كتايب"سؤال ما، اذا قلت، 

كم . ْشلُوكَْسلذلك، هناك ماليني . قد يستغرق ذلك ساعة.  واحدةْشلُوَكتأكد من دراسة . ب موجودةهذه الكت
.  تعين الكمال، الكمال الكاملكِْرْشَنحركة ذكر . هذه االمور جيب االنتباه إليها. من الوقت جيب عليك الدراسة



. حنن نعطي الشيء الصحيح. كان، ألنك صفيوميكننا التوجه إىل مطلق م. ال شك بذلك. مث ستلقى تقدير االنسان
 من يستطيع الرسم؟ هل ميكنك؟. لذلك، هل يوجد أي فنان هنا

  . قليال:شيْنتاَمين
هل لديك .  اذن، ميكنك رسم مسودة هلذه البناية وأمام اهليكل بالقبب؟ سوف اخذها واعطيك صورة:ْپَرْبهوپاَد

  ؟شۤياَمسوْنَدَرتلك الصور يا 
  .مل تعطين شيئاً :شۤياَمسوْنَدَر
   اجملموعة الثانية من الصور اليت التقطت؟:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم، اهنا معي.  للهيكل.أوه.  أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  .اذن، ميكنك رمسها.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...ارمسي مبدئياً هذا اجلانب :شيْنتاَمين
  اين هي الصورة؟. الصورةسوف اعطيت . وأمام اهليكل، قباب، هيكل كبري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف اعمل على تظهري بعضها.  لدي الصور السالبة:شۤياَمسوْنَدَر
   كال، هل سبق وعملت على تظهري بعضها؟:ْپَرْبهوپاَد

  .، فعلالالَنْنَدْشۤياَم ذاك الشاب اآلخر يف سيدين، :شۤياَمسوْنَدَر
  .بومبايا فوراً إىل اردت ارساهل. ال يليب.  أي شخص يأخذ لكنه ينام:ْپَرْبهوپاَد

  . جمموعة من الصور يف اهليكلبومباي لدى :شۤياَمسوْنَدَر
اذا اخذنا .  دقيقة٣٠ اذا كانت لديك النسخ السالبة، سوف نعمل على تظهريها عند زيارة داي نيبون، :سوداما

  .النسخ السالبة سوف نعمل على حتميضها بسرعة كبرية يف داي نيبون اثناء االنتظار
  .خذها. زين. حسناً :وپاَدْپَرْبه

  . اطلب عدة نسخ:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن، مىت يتعني علينا الذهاب إىل داي نيبون؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ستحضر السيارة عند الظهر، :سوداما
  .سوف اكون جاهزاً.  لتدليكيَنْنَد كوماَر اذن، ارسل :ْپَرْبهوپاَد
  . ونصف بعد الظهر٤، حددنا وقت التنصيب يوم االربعاء القادم ابتداء من السعة ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد: سوداما
   ونصف؟٤ :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:سوداما
  . زين:ْپَرْبهوپاَد
 اعتقد ان هذا الشاب  ... وهل هناك أي شيء خاص جيب علينا القيام به لالستعداد للتنصيب؟ اعتقد اآلخر:سوداما

  .يومستيفن سوف يتعمد يف ذاك ال
  . ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ هل يصح تقدمي احلليب املكثف الذي سبق تكثيفه لصنم الرب؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :ْبهانو

  ).هناية. (؟ احتاج إىل التدليكَنْنَد كوماَراين هو   ...استدعي.  كالماذا؟: ْپَرْبهوپاَد



  ١٩٧٢ نيسان ٢٢حديث في الغرفة مع داي نيبون في طوكيو 

  الضرورة والصدفة؟  ...:پاَدْپَرْبهو
  ".الصدفة والضرورة ":ْبَرْديوْمَن
مثل اقتران رجل   ...َپَرَپَرْسأ  ...َپَرَپَرْسأ. چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك موضح يف .  تلك جممل نظرية فئة املالحدة:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه صدفة. وامرأة فجأة وحدوث احلبل
   ...حدها خلق العامل بالشهوة اجلنسية و:ْبَرْديوْمَن
ما هو السبب اآلخر للخلق سوى . "هايتوكَْم-كيْم أْنياْت كاَم. هايتوكَْم-كيْم أْنياْت كاَم. نعم.  اجلنس:ْپَرْبهوپاَد

اذن، تغمر الشهوة الفريقني فجأة وحيدث احلبل . ههايتوكَْم-كيْم أْنياْت كاَم. تلك نظرية احلادية". الشهوة اجلنسية؟
. ألهنم خيلقون على ذاك النحو، ال يوجد تدبري. اهنا مثل. ال يوجد تدبري.  هي نظريتهمهذه. بالصدفة مث تضع طفال
  ".ال حاجة للزواج. ان الزواج دعارة شرعية"؟ لذلك، يقولون،  ...مث ما هو سبب وجود

  . أوه:ْبَرْديوْمَن
  ما الذي يدعونا إىل الذهاب حتت القانون؟":ْپَرْبهوپاَد
   ...و إىل وجود تدبري عندما تأيت ما الذي يدع:ْبَرْديوْمَن
- پيْنذَ-پوْتَرپوْتراْرْتِهى كْريياِتى ْبهاْريا ، ِڤديةالـلكن حضارتنا .  هذه هي نظريتهم االحلادية ...هذه هي :ْپَرْبهوپاَد
، ألن الولد ينقذ أسالفه راياِتىپوْنَني َنَركاْت ْت على يد الولد، پيْنذَتقدمي ة ضرور، دانا- ذَپيْن پيْنذَ، .ْپَريُّوَجَنْم. ْپَريُّوَجَنْم

حنن نقول بضرورة اجناب ولد، . جهل".  ال يوجد تدبريأوه،"هناك تدابري كثرية، ويقولون، . من أوضاع اجلحيم
حينما " ...لكنهم يقولون أهنا. هذا تدبري. لذلك، جيري القبول بزوجة. جناب ولدلذلك، الزوجة ضرورية إل. پوْتَر

ليس . اين هو التدبري؟ هذا هو الفرق بني امللحد واملؤمن. ال غري". ب بالشهوة، جتامعتشعر مثل القطط والكال
اطلب تفادي احلبل بوسائل منع . تفادى. الشهوة اجلنسية ضرورة للبدن وحيدث احلبل فجأة. لديهم مطلق تدبري

اهنم . ستمرة وتفوز جبائزة نوبلهذه النظريات الفارغة م. ال جمال إىل التدبري. أو اذا حدث بالصدفة، ال بأس. احلبل
جورج هاريسون رجل . غينزبرغ رجل كبري. فهمت؟ هذا ما جيري. جون لينون فيلسوف. فالسفة. متعلمون

ال تنمو أعلى من . ِاَرْنذَيف غياب الشجرة، ماذا يدعى؟ شجرة اخلروع، اخلروع، . ْمياِتىپي ْدهۤوِاَرْنذافهمت؟ . كبري
اذن، عندما ينقرض مجيع . اين تغيب الشجر، تلك الشجرة كبرية".  هنا شجرة كبرية. هنا شجرة كبريةأوه،". هذا

حسب . جورج هاريسون رجل كبري، غينزبريغ رجل كبري، جون لينون رجل كبرييصبح الفطناء يف العامل، 
، ناطََك. حمترف ابن مرتبة رابعةهذا الفن املسرحي من عمل كان . ، اهنم من املرتبة الرابعةِڤديةالـاحلضارة 

واعطيت مجيع . كانوا يعزفون املوسيقى.  يستحم مع خالنه وحضر بعض املوسيقيني احملترفنيكِْرْشَنكان . َچْدَهىما
  . بعد االستحمامالثياب هلم
 لذلك، ظهر املوىل بوذا لوقف  ...األمر عينه، اهللا قادر على االمتداد. اذن، عدد كبري من املساعدين  ...:ْپَرْبهوپاَد

، كان ِكَشَڤ، كِْرْشَنالرب . هذه سنسكريتية. َش َهِرىَچدۤي َجَجيارا َشرۤي-بوذا- ْدْهِرَتِكَشَڤ.  احليواناتقتل
". ظهر يف بدن املوىل بوذا"، َرَشرۤي-بوذا، "وظهر اآلن يف صورة املوىل بوذا. "شديد الرأفة باحليوانات املسكينة

ظهر املوىل . رؤية القرابني احليوانية اليت ال ضرورة هلاديد الرأفة عند كان ش. ْچهاَتْم-َپشو- ْهِرَديا َدْسشيَت-َسَديا
 يف بعض الشعائر وليس ِڤَدْزالـويوصى القربان احليواين يف . بوذا عندما كثر تقدمي القرابني احليوانية يف اهلند



 يوضع يف النار وخيرج يف بدن كان احليوان. َمْنْتَرالـذاك القربان مقصوداً المتحان فعالية تالوة كان و. اعتيادياً
بدأ الناس بالقرابني على حال . االنسان فهمهااساء لكن   ...ِڤَدْزالـعلى هذا النحو، توجد توصية يف . جديد
  انتم مجيعاً بوذيني؟هل . كِْرْشَنعندئذ، ظهر املوىل بوذا، لذلك، حنن نبجل املوىل بوذا بصفة . املذابح

  .أنا بوذي: ممثل دي نيبون
 اذن، هل ينادي الدين البوذي مبنع القربان احليواين أم ماذا؟ قتل احليوانات؟ ماذا يقول دينك عن قتل :ْبهوپاَدْپَر

  احليوانات؟ منعها أم ال؟
  .تبدلت احلال) يضحك(لكن اآلن باالصل  يف البوذية، يف ديين، كان ممنوعاً :ممثل داي نيبون

 هذا الذي نلقنه خيلو من قتل احليوان والزنا والقمار كِْرْشَنذكر . نعم.  اذن، عليك العودة إىل األصل:ْپَرْبهوپاَد
لدي مريدين من مجيع . اهنم امريكيون، اوروبيون. مجيع تالميذي ملتزمني هبذه النواهي يف مجيع االرض. واملسكرات
. هدت احد تالميذيرمبا شا. لدي مريدين من اليابان والصني. بعضهم من املسيحية، البوذية أيضاً. احناء االرض

  ماذا كان امسه يف السابق؟. ْبهانوامسه 
  . بروس انيموتو:سوداما
  .كِْرْشَن َهِرى.  تفضل:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح: (ممثل داي نيبون
  .شكراً جزيال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .يف ديننا أيضاً، الكهنة نباتيون لكن ليس للعامة: ممثل داي نيبون
   فقط؟ الكهنة فقط؟ الكهنة:ْپَرْبهوپاَد

  .تبدلت االحوال اآلن) يابانية. (الكهنة. الكهنة: ممثل داي نيبون
لذلك، . لكهنةحنن على صعيد ا. مجيع تالميذي وأنا منقطعون إىل الدعوة.  حنن كهنة مجيعاً ألننا ندعو:ْپَرْبهوپاَد
 ُتوَشَنْم-َهرينوْشكْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا َسْمسيدّْهْري ڤََچَشه، ْسڤيْبها-ڤَْرناْشَرم ْشِرْشطْها-ْدڤيَجپوْمهْري أَته  فلسفتنا،

. شخص آخر مهنته خمتلفة. حنن دعاة. مثل مهنتك الطباعة. لكل فرد بعض اخللفية املهنية). ١٣\٢\١. ب.ش(
وكيف جنحت . تلك هي فلسفتنا. لذلك، فلسفتنا ان مهنتنا ال هتم، لكن حياتنا ناجحة. لكل فرد واجب خمتلف

اذا ). ١٣\٢\١. ب.ش (ُتوَشَنْم-َهريڤَنوْشكْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا َسْمسيدّْهْري َچَشه، ْسڤيْبها-ڤَْرناْشَرم حياتنا؟
لذلك، . كِْرْشَنسبق واوضحت أن املوىل بوذا هو امتداد . ، ال يهمكِْرْشَناستطعت الدعوة إىل املوىل بوذا أو 
انظر إىل . كن جيب أن يرضى املوىل بوذا من عملكعملك ال يهم، ل. ستنجح حياتك اذا رضي املوىل بوذا

  .عملهم ناجح اذا رضيت. عملهم ال يهم. شاغلهم هو مرضاتك. مساعدي
  .خللفية بني نشاطتنا ونشاطات الياباينتوضيح ا رمحتك اإلهلية؟ اود :تيم ياباين
  ).يابانية. ( شكراً:ْپَرْبهوپاَد

 اذا ارادت منظمتك نشر املزيد من الكتب، قال نعم، ومن اجل َركََرْنْدَهبعد أن سألت السيد  :ممثل داي نيبون
   ...حتسني خدمتنا

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... من اجل حتسني خدمتنا، تعلم:ممثل داي نيبون

  .ذاك هو النجاح.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



يف لوس اجنليس من اجل توفري  علينا أن تفتح شركة داي نيبون مكتب اتصال كََرْنْدَهَر اقترح السيد :ممثل داي نيبون
  .الوقت وحتسني االتصال

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وحيب رئيسنا أن يسمع رأيك أو تعليقك على ذاك االقتراح:ممثل داي نيبون

  ما هو رأيكم؟.  اذن، كيف جتدون ذاك االقتراح:ْپَرْبهوپاَد
  .حيب اقامة مكتب اتصال يف لوس اجنليس) ياباين (:ممثل داي نيبون

  .كََرْنْدَهَر اذن، تكلم يا :َرْبهوپاَدْپ
.  من الوقت يف االتصاالت السيد سوموتو وأنا تكلمنا طويال هبذا الصدد ووافقنا على انه يوفر علينا كثرياً:كََرْنْدَهَر

  . حنن متحمسون بصدد فكرة فتح مكتب هناك ...لذلك، حنن نأمل. على ذاك النحو ميكننا تسريع مجيع اعمالنا
  . ذاك جيد:وپاَدْپَرْبه

  ).ياباين. ( سبق لنا حبث التفاصيل:ممثل داي نيبون
   ...لكن) ضحك( رمحتك اإلهلية، امسح لنا، حديثنا حديث عمل :ممثل داي نيبون

فهمت؟ مرادنا من هذه الكتب الين ننشرها .  سوف اطلب منك امر، دعوتنا، حنن لسنا رجال اعمال:ْپَرْبهوپاَد
اطلب من رئيسك حىت اذا وجد بعض اخللل، ان ال تؤاخذه ألننا لسنا . ة جتاريةكفاءينا لذلك، ليست لد. لدعوتنا

. لكننا لسنا رجال اعمال رمسيني. سوف نتبادل باخالص كبري. لكننا يف غاية االخالص. نعم. رجال اعمال
  ).يابانية(

. لذلك، امسح له. ديثنا حديث عمللذلك، ح.  ما حيب السيد جتيما أن خيربك انه رجل اعمال أيضاً:ممثل داي نيبون
فهمت؟ لذلك، يتوقع السيد جتيما منك . سلنا ضابط اتصال إىل لوس اجنليساذا ارحنتاج إىل بعض النفقات لكن 

  .زيادة حجم نشر كتبك أكثر واكثر
لنشر، زيادة حنن يف غاية احلماس لزيادة ا. ذاك امر حتمي. ذاك ما سوف نفعل حتماً. اوه نعم، اوه نعم :ْپَرْبهوپاَد
عندما نقرع الطبلة، . انت تعرف الطبلة الفخارية؟ لذلك، هذه طبلة كبرية. هذا النشر هو الطبلة الكبرية. منشوراتنا

  ).يابانية. (لذلك، اهنا طبلة كبرية. لكن هذه الطبلة تتخطى احلدود اجلغرافية. يتردد صداها يف بعض االرجاء
سوف جتد أهنا تنمو بسرعة كبرية، أكثر فواذا درست مجاعتنا اسكون، . تنا طبع الكتب هو أهم نشاطا:كََرْنْدَهَر

. مثل نشرنا عدد كبري من الكتب يف السنة املاضية لكن هذه السنة كثرية. نشر كتبنا يزداد أيضاً. واكثر يف األرض
  ).يابانية(سوف يستمر عملكم باالزدياد اكثر واكثر . سوف يتضاعف يف السنة املقبلة

أال تسافر إىل اهلند لزيارة مكان والدة املوىل بوذا؟ ال تسافر؟ ) يابانية. ( هو املوىل بوذاكِْرْشَن أوضحت أن :وپاَدْپَرْبه
  .كان املوىل بوذا امرياً. ، يف وادي اهليماالياڤَْستو-پيلَكَ. ڤَْستو- پيلَكَيف 

  .كان. نعم.  نعم:ممثل داي نيبون
.  بوذيَپْستۤو. َپَپ، ْستۤوْستۤوويوجد هناك . بري من احلجاج البوذيني للرؤيةلذلك، يسافر عدد ك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا تدعوه باليابانية، تلك القبة؟
  . قبة، نعم:ممثل داي نيبون

  ).ياباين( احلجاج البوذيني، يزورون  ...لذلك، تعترب. ْپَرِدَش َمْدْهيا يف ساِكَت لذلك، :ْپَرْبهوپاَد
  . البوذيني ال يأكلون سوى حلم اخلنزير افهم أن:ممثل داي نيبون



  ). ياباين. (كانت ممنوعة باألصل.  لكن نفى السيد الرئيس ذلك:ْپَرْبهوپاَد
  . مل حيب بوذا أكل حلم اخلنزير باألصل:ممثل داي نيبون

   بوذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اكل اخلنزير مث اصيب باملرض ومات:ممثل داي نيبون

  . أكل اللحوم بالصيدْتريياكَْشكان جياز للـ. ْتريياكَْشبالطبع، كان املوىل بوذا  ...  لكن يف اهلند:ْپَرْبهوپاَد
  . الصيد:ممثل داي نيبون

اقطع "اذا ارتكب احد جرمية ما، . كانوا يضطروا إىل القتل- تعين ملكْتريياكَْش كلمة -ألن امللك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
هذا الصيد مسموحاً كان . نعم. تدرب على قطع الرأسك، كانوا ميارسوا الصيد من اجل اللذل". رأسه
اربعة تقسيمات تعين فئة الفطناء والفئة . ْدَرۤوش و ايْشياڤ، ْتريياكَْش، ْبراْهَمَنالـ: هناك اربعة تقسيمات. ْتريياكَْشللـ

 يعملون على محاية  من املرتبة امللكيةْزْتريياكَْشهؤالء كانت لذلك، . االدارية والفئة التجارية والفئة العمالية
. العمال على اخلدمةيقتصر و. والتجار يعملون بأحكام امللك.  يسدون النصيحة إىل امللكْبراْهَمَنةالـو . املواطنني

  ).يابانية(
  . سنة٢٨منذ سنة ونصف، فقد السيد جتيما ولده ابن  :ممثل داي نيبون

  يف حادثة؟.  نعم، مسعت:ْپَرْبهوپاَد
  . سري حادثة:ممثل داي نيبون

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... ومنذها السيد جتيما شديد احلزن:ممثل داي نيبون

  . متدين:ْپَرْبهوپاَد
  .موت ولده احلبيب  ...:ممثل داي نيبون

  كان ابنه البكر؟.  أوه نعم:ْپَرْبهوپاَد
هل تقيم وزناً ؟ كِْرْشَن دين لذلك، كيف تشعر بصدد املوت يف. دهكان اصغر اوال.  سنة٢٨ :ممثل داي نيبون

  للموت؟ كيف ميكن رفع كآبته؟
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  ما هي نظرتنا إىل املوت؟.  يسأل كيف ميكن رفع كآبته بداعي موت ولده:كََرْنْدَهَر
كل ما لذلك، . كِْرْشَنلذلك، برناجمنا كما اوضحت سابقاً، جناح كل شيء يستند إىل رضى .  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَنكان . كِْرْشَنجاء يف كتاب . سوف اضرب لك مثال. كِْرْشَناذا طلبت رضى يكون نعمة تطلبه سوف 
.  دراسته، ويقضي النظام اعطاء هدية إىل املريب الروحي تقديراً خلدمتهكِْرْشَنلذلك، اكمل . موين َپينساْندۤيمريد 

يف السابق كان التلميذ يقيم يف دار ". ىل املنزلاآلن اكملت دراسيت وعائد إ"لذلك، يطلب املريد من مربيه الروحي، 
.  هو شخصية اهللا العظيمكِْرْشَنعندئذ، علم املريب الروحي أن ". اذن، كيف ميكنين خدمتك؟. "املريب الروحي

اوالدي االحباء، فقدت طفلي "اجاب، ". كيف ميكننا أن نرضيك؟"، املعلم َبلَراَم و كِْرْشَنلذلك، عندما سأل 
املراد أن . هذه احلادثة هناك.  حتت البحر واعاد ولدهكِْرْشَنلذلك، ذهب ".  بالرضى اذا اعدمتوه إيلوسوف اشعر

  ).يابانية(ال غري . كِْرْشَناطلب رضى .  سوف حيقق كل ما تطلبكِْرْشَن



وسوف تبارك انت ، كِْرْشَناذن، اطلب رضى . ماء مثلج. ماء؟ ماء بارد. ما هذا؟ شاي ياباين؟:). جانبا (:ْپَرْبهوپاَد
  هل تؤمن بالتناسخ، الرجعة؟. حيثما هو، سوف يسعد. كِْرْشَنادعي إىل . وولدك
   التناسخ؟:كََرْنْدَهَر
، سوف يسعد كِْرْشَنلذلك، اذا دعيت إىل .  ولد يف بدن ما يف مكان ماهلذلك، ال بد أن. التناسخ؟ نعم :ْپَرْبهوپاَد

  كم ولد؟. سوف يسعد. بغض النظر عن مكانه
  . هذا ولدي الوحيد اآلن:ممثل داي نيبون

  كان االكرب؟. هو االصغر.  بوركت:ْپَرْبهوپاَد
  .اخي االصغر. اخي االصغري مات أيضاً.  كال:ممثل داي نيبون

  . انت االكرب. أوه. اخوك االصغر. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . هو ولدي:ممثل داي نيبون

  كم ولد لديك؟.  نعم، فهمت:ْپَرْبهوپاَد
  .٣ :اي نيبونممثل د

  وبنات؟. ذاك جيد. ٣ :ْپَرْبهوپاَد
  . بنت واحدة:ممثل داي نيبون

من يقدم يل حبب وتفان، ورقة نبات أو زهرة "، كِْرْشَنيقول ). ٢٦\٩. چ.ب (ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْشَپْتَرْم  :ْپَرْبهوپاَد
. َپْمَپْتَرْم پوْش. تعين زهرة َپْمپوْش.  تعين ورقة خضراءْمَپْتَر" ... ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْش ."أو مثرة أو ماء فسوف أقبلها

، يأكل كِْرْشَن إىل ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْشَپْتَرْم لذلك، اذا اعطى احد حبب واميان .  تعين ماءُتوياْمو .  تعين مثرةْپَهلَْم، َپَهلَْم
  ).يابانية. ( وشرب تقدمتناكِْرْشَناذا اكل ستنجح حياته و. ويشرب

مل يأكل سوى اخلضار طوال . ٢٠ حىت ١٨من سن . ماجيا َتجيما نباتياً أيضاًكان  رمحتك اإلهلية؟ :ممثل داي نيبون
  .سنتني

   واآلن؟:ْپَرْبهوپاَد
 بعد ان فقد متردداً ازاء اكل حلم البقر أو اللحوم بصورة عامةالسيد جتيما اصبح ). ضحك. ( كال:ممثل داي نيبون

  .ال يأكل اللحوم. ولده
سوف يعلمك بعض . حنن حنضرها من مشتقات احلليب مع حتضريات جيدة.  لدينا حتضريات نباتية كثرية:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، اعتقد بدال من اكل اللحوم، اذا اكلت تلك التحضريات، مذاقها ال خيتلف عن اللحوم . مساعدينا اذا شئت
  ).يابانية. (فيتاميناتغنية بال. ذاك مغذي جداً أيضاً. لكنها من مشتقات احلليب

  . ال حاجة الستشارة طبيب حىت اذا اصبت ببعض الرشح:ممثل داي نيبون
سوف تتجنب نفقة . وقلما نصاب باملرض ألننا نباتيون.  بقدر االمكانحنن نتفادى حبة الطبيب. نعم :ْپَرْبهوپاَد

ليست . مثل هذه االسنان. اخلضارألن بنيتنا مقصودة الكل . نعم. الطبيب اذا اقتصرت على تناول طعام نبايت
 باملئة من اهل ٨٠ما زال . بنيتنا مصنوعة على هذا االساس. مقصودة ألكل اللحوم بل الكل الثمار وحبوب الطعام

ميكنك صنع مئات من .  حبوب الطعام ومشتقات احلليب واخلضار والفاكهة والسكر ...)انقطاع(اهلند 
وجهت دعوة إىل احد . سوف تشهدون. اقبلوا دعوتنا. جتيما أحياناًسوف نوجه دعوة إىل السيد . التحضريات

  ).ياباين. (مساعديك يف اليوم اآلخر



  .حلوم خضار.  هناك خضار خاصة بالبوذيني أيضاً:ممثل داي نيبون
   حلوم خضار؟:ْپَرْبهوپاَد

  . حلوم خضار للبوذيني:ممثل داي نيبون
لذلك، علينا . اهنم نباتيون ملتزمون، االتباع امللتزمون. بوذي، اعلم ذاكنعم، نعم، ال.  حلوم خضار. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  التوجه إىل القطار؟اآلن 
   هل هناك نقاط اخرى؟:كََرْنْدَهَر

  ).غري واضح (:ممثل داي نيبون
   ...هل هناك أي. بصدد هذه النقطة  .... نعم:كََرْنْدَهَر

  . يف الوقت احلاضر أيضاً يف لوس اجنليس نعم، حسناً، سوف نفتح مكتب اتصال:ممثل داي نيبون
  هل مسعت من السيد اوياغي بعد؟.  نعم:كََرْنْدَهَر

   ...لذلك،. اعتقد انه سيصل يوم االحد.  نعم:ممثل داي نيبون
  .ْرْتَهىتۤيَجيا نعم، رمبا التقى :كََرْنْدَهَر

  . االمور االخرى مرضية جداً:ممثل داي نيبون
  . حنن راضون جداً أيضاً. شكراً. أوه:كََرْنْدَهَر
  ).ياباين. ( هل انت الذي ابتدأت هذا العمل؟ انا اسأل والدك:ْپَرْبهوپاَد

   ...وعمل السيد جتيما هلذه الشركة منذ. ٩٧هذا املصنع بسنته سيحتفل  :ممثل داي نيبون
   ما هو عمره؟:ْپَرْبهوپاَد

  . سنة٤٣ سنة، مدة ٢٧ :ممثل داي نيبون
  ).هناية. (استأذنك. زين. لذلك، هو رجل ناجح برمحة اهللا. ل هو متص:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢ نيسان ٢٢حديث في السيارة في طوكيو 

  . اصبحوا اوروبيني إىل حد بعيد:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:سوداما
  . من مجيع الوجوه:ْپَرْبهوپاَد
  . يبدو الرئيس معنياً جداً بفلسفتنا:سوداما
  .ما زالوا راضني ببيت خشيب). متص. (هو سيد صاحل.  هم:ْپَرْبهوپاَد
   اليابانيون؟:سوداما
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:سوداما
  .طباعتهم ممتازة كما اعتقد.  مبيعاتنا تتحسن عملياً بفضل طباعتهم:ْپَرْبهوپاَد
  . جداً جداً:سوداما
  . جيب أن تقر بذاك. أوه:ْپَرْبهوپاَد



. نعم، دعين ارى"الرجل ميال، - غاية اجلودة والعرض والتيم هناكالغالف اجلميل جمللة االياب، يف.  نعم:سوداما
  ). يف السيارةْپَهِلىَهري َهري بي يغين پاَدْپَرْبهو). (انقطاع." (دعين ارى ما األمر

لذلك، . هذه هي دعوتنا.  بغض النظر عن مهنتككِْرْشَن َهِرى نقول عليك اجياد بعض الوقت وتسبيح :ْپَرْبهوپاَد
 على االقل حىت اذا كنت َڤڤايْشَنسوف ترجع يف بدن بشري، عائلة غنية، فرصة اخرى، أو عائلة . سوف تساعدك

يغين  (ةحىت يف غياب النجاة، لكنك سوف حتصل على فرصة ثاني. ذاك هو النفع أيضاً. متعلقاً بالنشاطات املادية
  ها بفتح مكتبهم هناك؟، ما هي الفائدة اليت حتصل عليْپَرْبهو كََرْنْدَهَرلذلك، ). سطر آخر
سوف يكون لديهم تلكس، ولن احتاج إىل انتظار .  ميكن اجراء مجيع االتصاالت مع مكتب االتصال:كََرْنْدَهَر

ومن . ونوفر املال الذي ننفقه اآلن على التلكس. سوف اتكلم معه وميكنه ارسال تلكس. اسبوعني للرد على رساليت
. تستغرق الوقت. غيت االنكليزية ويصعب علي فهم هلجتهم االنكليزيةالصعب احياناً من الصعب عليهم فهم ل

  .لذلك، يف وجود شخص هناك نتكلم معه وميكنه ان حيدثهم باليابانية ومعي باالنكليزية، هذا يبسط االمر
بون سوف يترق. وجد فوائد كبرية كثرية لكن يتعني عليهم االنفاق على تلك اخلدمةت سوف . أوه. نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعتقد اننا سوف نقدر أن نعطيهم ...ذاك سوف. مزيداً من العمل
  .ال سبب مينعهم من عدم وجود كثري من العمل هناك  ... وجيب عليهم أن يقدروا على:كََرْنْدَهَر
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . سوف جيدوا قدراً كبرياً من العمل من اآلخرين:كََرْنْدَهَر
  . ليس اهنم يأتون لعملنا فقط ...لذلك، اهنم. نعموه أ. آتشا :ْپَرْبهوپاَد
  .يهم العقل الستخدامهدل. ألهنم رجال اعمال.  صحيح:سوداما
  .وإال، لديهم ما يكفي من االعمال.  هذه بداية فقط ... اهنم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ميكنه . عة كبريقدمناهم إىل وكيل طبا. يف لوس اجنليساآلن  السيد اوياِغى  ...حنن قدماهنم :كََرْنْدَهَر

  . االنتفاع أيضاً
 -َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى . سوف حيصلوا تلقائياً. سوف حيصلوا.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  هل ما زلنا بعيدين؟). ْپَهِلىَهري َهري بييغين . (َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، :سوداما
بعض .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى  :ْپَرْبهوپاَد

  .التيم اجلدد ينضمون إلينا يف مجيع مراكزنا
 عشرة ينضمون وسبعة  ...سابق، كان البعضيف ال. ليس كالسابق لكن القادمون أكثر رسوخاً.  نعم:كََرْنْدَهَر
  .لكن يبقى اكثرهماآلن لكن ال يأيت هذا العدد . يذهبون
  يرتدي التالميذ كالشرطة؟). يغين بصوت منخفض. ( يبقون:ْپَرْبهوپاَد
  .مجيعهم يرتدون الزي.  نعم:سوداما
  .هلند يف لوس اجنليس يستعدون للسفر إىل ارّيْبَرْهَمشا ١٢ هناك :كََرْنْدَهَر
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .كما اعتقد ان عدد مماثل سيغادر من نيويورك.  سيغادروا يف اخلامس أو السادس من ايار:كََرْنْدَهَر



 على مكان آخر يف مكان والدة لونترقب احلصو. ڤِْرْنداڤََنمكان جيد جداً، . نعم.  لدينا اآلن مكان كايف:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية. ( ذاك مكان جيد جداً أيضاً. أوه.ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت

  ١٩٧٢ نيسان ٢٢پون في طوكيو حديث مع داي ني

  . جملداً، مثل الكتاب الذي سيصلكم٦٠سوف ننتهي بنحو  :ْپَرْبهوپاَد
  . حاليا٥ًاهنم يطبعون .  يف الطريق٥. نعم.  عينات:كََرْنْدَهَر
  . طباعة الباب االولاألمر عينه، علينا اعادة.  يف الطريق٥ :ْپَرْبهوپاَد
  .الباب االول والباب الثاين. طبعوه اآلني ذاك ما :كََرْنْدَهَر
  لذلك، الباب األول كامال؟.  البابان األول والثاين:ْپَرْبهوپاَد
  .االجزاء الثالثة.  نعم:كََرْنْدَهَر
  . اجزاء٣ :ْپَرْبهوپاَد
  . وجزءان للباب الثاين:كََرْنْدَهَر
  . فصال٩٠ هناك ...وسوف يكون الباب العاشر . ثالث والرابع واخلامس مث ال:ْپَرْبهوپاَد
  .تسعون: كََرْنْدَهَر
  ؟٦وكم فصل اكملنا؟ .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . حينا٦ً حيناً و ١٠.  ذاك يعتمد على طول الفصول:كََرْنْدَهَر
   ... اذن، املعدل، اذا اجنزت مثانية فصول، فما هو اجملموع:ْپَرْبهوپاَد

  . مثانية اجزاء:ْدَهَركََرْن
 جملد ٦٠.  جملدا٦٠ًمث الباب احلادي عشر والباب الثاين عشر واجملموع .  مثانية اجزاء يف الباب العاشر:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، امتىن املسامهة إىل العامل بالتعاون مع . رمبا ال يكون له مثيل يف االرض، موضوع واحد. حجم كتاب واحد
  .كون اسهاماً فريداً يف الفكر الدويلسوف ي. نعم. داي نيبون
  .تركتها يف لوس اجنليس.  اجلزء االول من الباب الثالث واجلزء االول من الباب الرابع جاهزة للطبع:كََرْنْدَهَر
  . هناكوْمَنيْپَرْداذن، املدقق السنسكرييت خاصتنا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف ننجز العمل بسرعة اكرب:كََرْنْدَهَر

  .، ميكنين اهناء فصل واحد يومياًَهياْچرۤيَڤواذا اهنى .  هم:هوپاَدْپَرْب
   يومياً؟:كََرْنْدَهَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا انتاج جملد شهرياً على االقل:كََرْنْدَهَر
، سوف  هذاكِْرْشَنكتاب الطبعة األصغر من عدا ذلك، اعتقد ان . وجيب ان يكون املدقق عملياً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .  يف القريب العاجلاعاد طبعهي
  .جم اجليبحب كِْرْشَن ماليني نسخة على االقل من كتاب ١٠  سوف نطبع:كََرْنْدَهَر



يف .  ألف نسخة أو اكثر سنويا٥٠ًويطبعون .  دون تصرف، تبنتها شركة ماكميليانچۤيتاْبهَچڤَْد و  :ْپَرْبهوپاَد
   ذاك الربفسور، ما هو امسه؟ ...انه بالكلية.  غري موجود عملياًَنكِْرْشالبلدان الغربية على االقل فكر ذكر 

   دميوك؟:كََرْنْدَهَر
وتدرجيياً سوف جتري طباعته يف سائر اللغات، االملانية والفرنسية واالسبانية . كتب تقديراً جيداً.  دميوك:ْپَرْبهوپاَد

   ...والدامناركية واهلولندية
  . الدامنركية:كََرْنْدَهَر

سائر اللغات . سوف تطبع تلك اجمللة اهلندية. ندوحنصل على تصميم باهلندية من اهل.  الدامنركية، نعم:ْبهوپاَدْپَر
   ...كِْرْشَن كِْرْشَن كرش َهِرى كِْرْشَن َهِرى. واليابانية والصينية أيضاً. اهلندية تدرجيياً

  .العقد جلميع الكتب. تصال يف لوس اجنليسنيبون مكتب ااذا فتحت داي سوف يسهل العمل كثرياً  :كََرْنْدَهَر
  ؟ ...  استشرت السيد اوجَت ووأهناك هنائياً سيبقى ضابط االتصال هل  :ْپَرْبهوپاَد
لكن سيكون . سوف حيددون التقديرات والتأكيد.  حسناً، ضابط اتصاهلم هناك، سوف يراسل طوكيو:كََرْنْدَهَر

  .االتصال أفضل
  .، اذن، يوجد عدد كبري من اليابانيني النباتيني؟ أم انه الوحيد)َجَپيسّبح  (:ْپَرْبهوپاَد

لدينا مشكلة اجتماعية .  العدد يزداد يف اليابان مؤخراً، من، تزداد شعبية ألننا نواجه مشاكل التلوث:ممثل داي نيبون
  . لذلك، اخذ الناس إىل النباتية من اجل احلفاظ على الصحة.مثل التلوث وازدحام السري

  . على االقل٣٠٠ميكننا ان نعطيكم حتضريات خضار كثرية، . النباتية طعام جيد جداً.  نعم:هوپاَدْپَرْب
  ؟٣٠٠ :ممثل داي نيبون

اعطونا هذه البنود االربعة وسوف نعطيكم .  مقتصرة على حبوب الطعام والفاكهة والزبدة والسكر٣٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، يف تلك الشعائر، حيضرون اكرب عدد من . جاپۤو-ُچوڤَْرْدَهَنطَ، كۤوأنَّهناك شعائر يف اهلند، . نعم.  بندا٣٠٠ً

  . الف٣حيضر بعضهم . يف كل هيكل بقدر االمكانالتحضريات 
  . الف٣ :ممثل داي نيبون

  ...يعدون الطعام ألسابيع واملنافسة شديدة حول عدد التحضريات اليت يعدها كل هيكل، يصبح. نعم :ْپَرْبهوپاَد
ال . ذاك هو النظام.  يقضي بوجوب عدم وجود جائعاً ممتازاًكان نظام.  جماناًْپَرشاَدْموالتوزيع، توزيع . )انقطاع(

 على كل رب عائلة أن يتأكد من ِڤديالـالنهج يقضي . يف اجلرية يف حال وجود هيكل فيهاجيوز ان يبقى جائع 
لكن  -ال حيب احد االفاعي-ا وجدت افعىكما جيب أن يوفر الطعام حىت اذ. عدم جوع حىت سحالية يف البيت

 وهذه األمور  ...هذه هو. ال ينبغي ان تبقى جائعة.  ملزم باستدعاء االفعى وتوفري طعامهاِڤديالـرب العائلة 
لذلك، لكل حي احلق . ، ان مجيع االحياء يف املياه يف ملكوت اهللا، هي اوالد اهللاْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمموضحة يف 
تفكري الشيوعي حمصور ببلده لكننا حنن التيم نفكر جبميع . ْبهاَچڤََتهذه هي شيوعية . لكية والدهباالنتفاع مب

كل أمر من سياسة . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمهذه األمور موضحة يف . االحياء حيثما كانت يف السماء ام اليابسة أم البحر
وجيب علينا عدم . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمشيء موجود يف كل -أو علم اجتماع أو دين او فلسفة أو علم أو علم النجوم

لذلك، الدين .  تعين علمڤََد. ِڤَد. اهنا حركة لفهم العلم. اهنا ليست حركة دينية. التفكري ان هذه احلركة حركة دينية
جيب على . لمهذا عكن ل. اميانك اليوم حيتمل أن تغريه يف الغد. االميان متغري. حسب القاموس االنكليزي هو عقيدة

  انت تنتظر لوقفي؟هل لذلك، . كل انسان ان يعىن بتقدم العلم



  .كال، سيدي: املصور
  ).ضحك. ( انه ينتظر لقطة جيدة لرمحتك االهلية:سوداما
لذلك، حركتنا . لذلك، جيب على كل انسان ان يعىن بتقدم العلم.  تعين علمِڤَد، ِڤَداذن، .  زين. أوه:ْپَرْبهوپاَد

، مقصود خصيصاً هلذا البدن كِْرْشَنوهذا العلم، وعي اهللا، أو وعي . اهنا حركة لتقدم العلم. ينيةليست حركة د
العلم املبدئي وحده يناسب احلفاظ على . ااستالم العلم ال يناسبه. ألن اعطاء العلم إىل احليوانات مستحيل. البشري
. هذه العلوم موجودة عند احليوان أيضاً. يف ندافعلديهم، اين توفري الطعام، اين املنام، كيف جنامع، وك. البدن

ما الذي يدعونا إىل . كل ما تقوله. ذاك هو امتيازه، هبة اهللا، بالطبيعة. لذلك، االنسان حيتاج إىل مزيد من العلم
ذاك هو املبدأ . وأهم علم هو وجوب معرفة وجود حياة بعد املوت. االنتفاع هبذا البدن البشري للتوغل يف العلم

حيث جيري تدريس وجود يف الوقت احلاضر لسوء احلظ، ال توجد جامعة يف مطلق دائرة علمية . االساسي للعلم
لقد تفادوا ألهنم عاجزين عن اجياد مطلق حل سواء . ال توجد دائرة مثيلة. أنا اسافر يف كل االرض. حياة بعد املوت

، ال توجد جيْسوامي"قال، . كنت يف موسكو. حتدثت مع السيد كوتوفسكي، برفسور روسي يف موسكو ... هناك
  .هو برفسور كبري وعلمه قاصر إىل درجة انه يقول بعدم وجود حياة بعد املوت". حياة بعد املوت

اآلن، احلياة بعد املوت، . قاصرعلم اساتذة اجلامعات . قاصراملعلمون علم . لذلك، ذاك هو الوضع يف كل االرض
للشباب حياة الحقة، . حياته الالحقة هي الشباب. لطفل حياة الحقة، الصبا أن لچۤيتاْبهَچڤَْد يف يوضح 

اذن، ملاذا ال يكون للشيخ حياة الحقة؟ اهنم جيتازون مراحل كثرية من احلياة، من الوالدة أو من رحم . الشيخوخة
 هو السبب؟ انت األم مث ما هو السبب اهنم ال يؤمنون بوجود حياة بعد املوت؟ هل ميكنك القول، أي منكم؟ ما

 ٦عندما كنت ابن . بدن طفوليت املبكرة أيضاً، أتذكر، على االخص. تذكر بدن الطفولة، انا اتذكر بدن طفوليت
 ٦نعم، ابن . ما زلت اتذكر. ، وكانت حتيكةريأشهر، ما زلت اتذكر بكل وضوح، كنت يف حجر اخيت الكب

وكنت انظر .  كبري يف منزلنا وانضممت إىل فرقة الرقصۤيْرَتَنكأتذكر عندما كنت ابن سنة واحدة وأقيم . أشهر
. أمور كثرية. كنت مولعاً بالدراجة.  بعد ذاكاذن، اتذكر تلك االيام مث كنت صبياً. حىت إىل ركبهم، صغري جداً

لكن هذه . لذلك، مجيع تلك االطوار البدنية، أتذكرها. اآلن، أنا رجل عجوز. خماطر كثرية، مغامرات كثرية. نعم
مر عينه، األ.  تلك حقيقة- كنت يف أنواع خمتلفة من األبدانيناألمر عينه، أتذكر أم انسى، لكن. األبدان ذهبت

ما هي الصعوبة؟ ما الذي يدعو إىل . تلك خالصة طبيعية. سوف انتقل إىل بدن آخر بعد مفارقة هذا البدن
 ).هناية(االستخالص أن بعد مفارقة هذا البدن؟ 

  ١٩٧٢ أحاديث شهر نيسان

  ١٩٧٢ نيسان ٢حديث في الغرفة في سيدني 

لن يسمع . انتباه مستمر) غري واضح. (لن يسمع سيد مزعوم. اليوم التدريب الفوقي والفطنة.  تلك حقيقة:ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا صحيح أم ال؟. لكنهم كانوا يسمعون جبدية بالغة. حيضرون ويسمعون، يستمرون. احد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
لذلك، مجيع هؤالء الشباب والشابات الذين يشعرون باخليبة يف العامل الغريب، .  كانت االسئلة فطنة:ْبهوپاَدْپَر

  .عليك التنظيم العطائهم، اهنم يبحثون عن.  مجيعاًمرشحني صاحلني



  . يبدو مثل ذاك اهنا طبيعة مجيع االحياء يشعرون باجلنون وراء شيء ما:شۤياَمسوْنَدَر
  وزعنا احلب على وجوه كثرية، ونشعر باخليبةنالدينا حبنا خمزوناً لكن. احلب-ذاك اوضحته. حب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

. ، ذاك ما اوضحتهكِْرْشَنوحنن نسعى حلب . كِْرْشَنذاك حمفوظ لـ. احلب هناك يف املخزن. كِْرْشَنبدال من حب 
  بالفعلكِْرْشَنانت تسعى حلب .  ذاك جتهلكلكن. كِْرْشَنملاذا احب هذا البدن وهذه الشقة؟ يف النهاية، يذهب إىل 

  .كِْرْشَن ألن ال أحد يعطيه ه هو يبكيلكن
  .الذي نشره الن غينزبريغ" عويل" ذاك كان اسم الكتاب االول :شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  . عويل:شۤياَمسوْنَدَر
   عواء؟:ْپَرْبهوپاَد

اآلن، ماذا نفعل؟ جمرد ". "مل تزودنا بالعلم الصحيح"، عويل،  على كبارهاضذاك يعين اعتر.  عويل:شۤياَمسوْنَدَر
  .تلك كانت مقدمة جليلنا واصغينا إىل ذاك وقرأنا، اعتراض العويل". عويل

  .كِْرْشَنانه يبحث عن . حينما جيد فرصة، يأيت إيل. لذلك، جاء.  هو يبحث أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. (أفكار زائفة كثرياًحيصل على .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . زال متعلقاً بناالكنه م). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  . عندما يلقاكك يعانق:شۤياَمسوْنَدَر
 ألنين امنع "، انت حمافظ جداًجيْسوامي"قال، . اعتراضه الوحيد هو اننا حمافظ جداً). ضحك. (حيبين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .نضم إيل لكنه ال يستطيعوإال لكان ا. ال يستطيع. امور كثرية
  . كال:شۤياَمسوْنَدَر
  ". لن يقبلين دون ترك هذه العادات السيئةْسوامي" يعلم :ْپَرْبهوپاَد

  . هو شديد احلماس بالتسبيح):١(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كنا نسبح يف هذه الكنيسة. أوه):١(أحد التيم 
   كان حاضراً؟:ْپَرْبهوپاَد

مث طبخ ". كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى. "نزل من املسرح، قفز عالياً. نعم، كان حاضراً ):١(أحد التيم 
  .محاسه كبري. ْپَرشاَدْم
  .ذاك كان وعده".  حيثما اذهبسوف اسبح" كال، وعدين :ْپَرْبهوپاَد

  .لبعض الوقت اعطاين عنوانه يف كاليفورنا، سوف يقيم هناك  ... سوف يصبح:شۤياَمسوْنَدَر
ال . ال نطلب أمراً من احد. نود رؤية كل انسان سعيداً. مهمتنا جيدة جداً.  سألته اذا كان سرياين ثانية:ْپَرْبهوپاَد
د رؤيتهم يفعلوهنا ويسعدون، ال يار. تعاليمنا جمانية. كال، ال نقول ذاك".  ماَمْنْتَراعطين اجراً مث اعطيك "نقول، 

 كِْرْشَن َهِرىاقتصر على تسبيح "، ڤيُنوَد ْبَهكْيت، هذا ماْتَر ْبيكْها شاي-ِچى َشلُو، أيولُو، َسْنُب كِْرْشَن- راْدها. غري
  ".ال اطلب سواه. هذا كل مرادي. وصاحبين

   ... اذن، اجملنون وراء شيء مادي، جمنون وراء هذا أو ذاك:شۤياَمسوْنَدَر
  . انه منحرف:ْپَرْبهوپاَد



  .كِْرْشَناجلنون إىل  ...  نقل حبه وجيب عليه:شۤياَمسوْنَدَر
  .كِْرْشَنلـذاك اجلنون  جيب أن يكون :ْپَرْبهوپاَد

  اذن، كيف جيري نقل ذاك اجلنون؟ :شۤياَمسوْنَدَر
 عندما تأيت إىل كِْرْشَنمث سوف تصبح جمنوناً بـ. كِْرْشَنانت متارسها لتحب .  باخلدمة التتيمية هذه:ْپَرْبهوپاَد

  .جلبك إىل الصعيد ...  هي العملية جللبك إىلهذه. الصعيد الفعلي
   ... ال يوجد بديل آخر:شۤياَمسوْنَدَر
، ليس، ذاك لن كَْرَم ،اچيُّو، ْچۤيانَال بواسطة . باخلدمة التتيمية) ٥٥\١٨. چ.ب (ا ماْم أْبهيجانايتْبَهكْْتۤي :ْپَرْبهوپاَد
ألنه . لذلك، حنن حمافظون جداً. ى باخلدمة التتيمية مبطلق وسيلة سوكِْرْشَنال ميكن أن تصبح جمنوناً بـ. يلمس

  .كِْرْشَناذا كنا وراء جيب علينا القبول بالوسيلة احلقيقية 
   ... مع وجوب تشوقنا إىل اخلدمة التتيمية، ما زال علينا امتالك الصرب والعزم، مث خلق بعض):٢(أحد التيم 
  .لذلك، علينا أن نكون عازمني. ناً قوية، انت تنحرف أحيااماۤي نعم، ألن :ْپَرْبهوپاَد

   ...، يف النهايةكِْرْشَن يبدو طبيعياً فقط، تدرجيياً اذا كنت ختدم طوال الوقت، ختدم، ختدم :شۤياَمسوْنَدَر
 - َت َرساْمِر-ْبَهكْيت (ْپهوَرِتى أَدهْسڤُوْنموكَْهى هي جيْهڤاداو ْسڤَياْم ِاَڤ ْس.  نعم، هذا هو السبيل الوحيد:ْپَرْبهوپاَد
اسلم "لذلك، قال، . يطلب اخلدمة.  بفضل خدمتك عن نفسه تلقائياًكِْرْشَنسوف يكشف ). ٢٣٤\٢\١ سيْنْدهو

اذن، .  سلمأْرجونَمثل . ذاك هو التسليم. ستمتثل لكل ما يقول". سلم يل. "ليس وقف مجيع النشاطاتو" يل،
ال . ذاك جمرد انكار. ذاك ليس تسليماً".  افعل أمراًأنا اسلم، ال"ليس . ذاك هو تسليم. التسليم يعين أن عليه القتال
  .كِْرْشَنذاك ما تفعله دوماً من اجل . خذ اجلانب املوجب. تفعل أمراً دنيوياً، ذاك انكار

 كل جمال نشاط، سوف تنسى كل ما عداسوف ينشغل يف  سوف ينشغل عقلك يف هناية االمر، و:شۤياَمسوْنَدَر
  .، يف النهايةذاك

. صفر، سوف جيعل كل شيء صفراً). ١١\١\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت (ْنياْمشۤو-اْبهيالشيتاأْنۤي :اَدْپَرْبهوپ
-اْبهيالشيطاأْنۤيلكن جيب على االنسان أن يصبح ). ١٦٧\١٩ َمْدْهيا. ش.ش(ْ أناڤِْرَتم- كَْرماِدى-ْچۤيانَ .ْنياْمشۤو
 َمْدْهيا. ش.ش (لََنْمسۤي-كِْرْشنانولَْني آنوكۤو؟ كال، اًليداً وأبكماصبح بهل رفع كل شهوة مث ما العمل،  -ْنياْمشۤو
. ْبَهكْيتطلوب، تلك هي هو املذاك . ال غري. كِْرْشَنبصورة مناسبة، تناسب  ... ، عليك العمل مبوجبها)١٦٧\١٩

  . ذاك هو املطلوب. ه، ال غري أو ممثلكِْرْشَنليس عليك سوى االمتثال ألوامر . طلوبهو امل، ذاك كِْرْشنانو لَْنيآنوكۤو
  . تلقائياًكِْرْشَن مث تصبح جمنوناً بـ:شۤياَمسوْنَدَر
  .اد مراسكدزايزداد جنونك كلما .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 لذلك، بالذات العليا اقهر الذات  ...لذلك، بالذات األعلى اقهر السفلى" كما يف ذاك النص، ):٢(أحد التيم 
  ". يشبع املعروف بالشهوةالسفلى واقمع العدو الذي ال

  . الذات األعلى؟ ال افهم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟چۤيتاْبهَچڤَْد  ذك النص يف ):٢(أحد التيم 
-ْچۤيانَْنياْم شۤو-اْبهيالشيطاآْنۤي. سوف جتد يف رحيق التتيم.  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت كال، هذا من :ْپَرْبهوپاَد
  هل قرأت رحيق التتيم؟). ١١\١\١  سيْنْدهو- اْمِرَت َرس-ْبَهكْيت (ڤِْرَتْمأنا- كَْرمادى

  . نعم):٢(أحد التيم 



  .اين هو رحيق التتيم؟ اجلبه.  سوف جتده هناك:ْپَرْبهوپاَد
  . بالفعلكِْرْشَن اذن، شاغلنا، شاغلنا األول هو شغل الناس خبدمة :شۤياَمسوْنَدَر
تفضل وتناول :"يف البداية. اشغله باالكل، ال غري. يأكلاذا مل تستطع شغله، دعه .  بطريقة أو بأخرى:ْپَرْبهوپاَد

  ).١٦٧\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (ڤِْرَتْمأنا- كَْرمادى-ْچۤيانَْنياْم شۤو-اْبهيالشيطاآْنۤي".  وعد إىل منزلكْپَرشاَدْمبعض 
  النص األول؟). انقطاع. ( شغل الضوء:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هي  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت يف ْسواميوُچ َپرۤو ْشرۤيلدمة التتيمية الثالثة اليت يصفها اشكال اخل":شۤياَمسوْنَدَر
هناك فروع كثرية لكل واحدة من هذه . اخلدمة التتيمية النظامية واخلدمة التتيمية يف الوجد واخلدمة التتيمية العفوية

يمية النظامية وأربعة صفات يف اخلدمة التتيمية يف الوجد وجود صفتان يف اخلدمة التتبعلى العموم، يستفاد . األشكال
  . هذه الصفات الحقاًْسواميوُچ َپرۤو ْشرۤيليشرح . وستة صفات يف اخلدمة التتيمية العفوية

.  أو اخلدمة التتيمية يصنف بذوقه اخلاصكِْرْشَن أن املؤهل لذكر ْسواميوُچ َپرۤو ْشرۤيليف هذا الصدد، يقترح 
ال يستطيع احد االخذ إىل اخلدمة التتيمية دون . ة التتيمية تلك هي عملية مستمرة من عمره السابقيقول أن اخلدم

 مع اهنا مل فكل ما اجنزته لن يضيع. للمثال، لنفترض ممارسيت اخلدمة التتيمية إىل حد ما. كون له صلة سابقةتأن 
. على هذا النحو، توجد استمرارية. بقمن حيث انقطعت يف عمري السايف عمري الالحق سوف استأنفها . تكمل

فيمكن قبوله وتقدمه يف حىت يف غياب االستمرارية لكن اذا وجد الشخص عناية بتعاليم تيم صفي عن طريق االتفاق 
  ."اخلدمة التتيمية

ة كون لدى خربة سابقتحىت دون ان سوف يشعر الشخص باحلماس . الدعوة تعين هذا.  هذا هو املراد:ْپَرْبهوپاَد
.  سيستأنف ما اجنزه يف عمره السابقهقول أنللفرد الوإال ميكن . لذلك، الدعوة مطلوبة. اخلدمة اذا التقى تيماً صفياًب

  مث؟. كال
وستكون ، ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم و چۤيتاْبهَچڤَْد يف كل االحوال، ملن ميلك ذوقاً طبيعياً لفهم كتب مثل ":شۤياَمسوْنَدَر

  .عليه من املعتاد على التخمني واجملادلةاخلدمة التتيمية اسهل 
حسب رأيهم العام، حيتمل أن يصبح الشخص حمكوماً . لدعم بيانه يوجد ما قطع به كبار العلماء يف العصور السابقة

منطقياً أكرب، يبطل هذه اخلالصات ويقيم شخص آخر مث قد يكون . بقناعات معينة مبنية على حججه وقراراته
 توصي االنسان ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْملذلك، . ا النحو، درب احلجة لن يكون مأموناً أو حامساًعلى هذ. فرضية اخرى

  .بالسري على خطى املراجع
يف السابق، جاء أن .  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت يف ْسواميوُچ َپرۤو ْشرّيهنا وصف عام للخدمة التتيمية كتبه 
اخلدمة التتيمية النظامية واخلدمة التتيمية يف الوجد واخلدمة التتيمية : ثة فئاتاخلدمة التتيمية ميكن تصنيفها إىل ثال

املمارسة تعين استخدام حواسنا لعمل .  وصف اخلدمة التتيمية النظاميةْسواميوُچ َپرۤو ْشرۤيلاآلن، يقترح . العفوية
بعض احلواس مقصودة . كِْرْشَنمة لذلك، اخلدمة التتيمية النظامية تعين االنتفاع مبختلف حواسنا يف خد. خمصوص

  .الكتساب العلم وبعضها مقصودة لتنفيذ خالصات تفكرينا وشعورنا ومشيئتنا
. هذه املمارسة ليست لتنمية أمر متكلف. النظامية تعين استخدام كل من العقل واحلواس يف اخلدمة التتيمية العملية

القدرة على املشي كامنة يف الطفل باالصل وال . ري طبيعيهذا املشي ليس غ. للمثال، يتعلم الطفل أو ميارس املشي
األمر عينه، اخلدمة التتيمية إىل الرب العظيم هي الغريزة الطبيعية . حيتاج سوى إىل قليل من املمارسة للسري الصحيح



يعية بالتقدير اليت تسببها القوانني الطبحىت غري املتحضرين مثل الشعوب البدائية تسجد للظواهر الطبيعية . لكل فرد
وبعد . لذلك، هذا الوعي كامن يف املشوبني مادياً ويف كل حي. أن وراء تلك الظواهر البديعة يوجد شيء عظيم

  .كِْرْشَنتصفيته يدعى ذكر 
 بقدر ما ان قليل من كِْرْشَنهناك سبل مشرعة معينة الستخدام حواسنا وعقلنا على حنو يستنهض ذكرنا الكامن لـ

األمر عينه، ال . من ال تكمن فيه القدرة على السري لن يقوى على السري باملمارسة. لطفل من السرياملمارسة متكن ا
عندما نطلب تنمية قدرتنا الكامنة .  بالفعلال توجد ممارسة مثيلة.  قصراً على املمارسةكِْرْشَنميكن اهناض ذكر 

ممارسة مثيلة تدعى . ذا قبلنا هبا ومارسناهاللخدمة التتيمية توجد سبل معينة سوف تنهض هذه القدرة الكامنة ا
  .ْبَهكْيت-ساْدَهَن

على العموم، الروح املهيأة "، ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمجاء يف . جيري حفظ كل حي بنفوذ القدرة املادية يف حالة اجلنون
زلية البهجة والعلم وال الروح يف حالتها األصلية أ". جمنونة ألهنا دائمة االنشغال بنشاطات تسبب العبودية والعذاب

النشاط " تعين ڤيكَْرَم. ڤيكَْرَمهذا عائد إىل . تصبح شقية وزائلة ومطبقة اجلهل سوى بالتورط يف النشاطات املادية
 يف الصباح آَريت- َمْنَچلَ، اليت تعين اقامة ْبَهكْيت-ساْدَهَنلذلك، جيب علينا ممارسة ". الواجب عدم التورط فيه

ت مادية معينة والسجود للمريب الروحي والعمل باألحكام والنواهي اليت سوف تبحث هنا، واالمتناع عن نشاطا
ما دام االنسان مصاباً مبرض عقلي . هذه املمارسات سوف تعني الفرد على الشفاء من اجلنون. الواحدة تلو االخرى

 تشفي الروح املهيأة من هذا  هذهْبَهكْيت-ساْدَهَنلذلك، . يشفى بتوجيهات الطبيب املختص باالمراض العقلية
  ).اماۤي(اجلنون بنفوذ التوهم املادي 

عزيزي "، طْهَرييوْدهيْشيقول هنا إىل امللك ). ٣٠\١\٧ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم هذه يف ْبَهكْيت-ساْدَهَن يذكر موين ناَرَد
من واجب املريب . كِْرْشَن ذاك ما يدعى ذكر".  بكل السبلكِْرْشَنامللك، جيب على االنسان أن جيمع عقله على 

  .ْبَهكْيت-ساْدَهَنتلك هي بداية . كِْرْشَناجياد السبل ملريده جلمع عقله على ) آشاْريا(الروحي 
هلذا التسبيح القوة على . َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى برناجماً موثوقاً لغرضه، يدور حول تسبيح َرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّياعطانا 

بطريقة ما، جيب على االنسان تثبيت عقله على . ْبَهكْيت-ساْدَهَنتلك هي بداية . كِْرْشَنلتعلق بـمحل الفرد على ا
األمر عينه، كل من يسعى . كِْرْشَن، مع انه ملك مسؤول، مجع عقله على َمهاَرَج ۤيَشأْمَبرالرباين الكبري . كِْرْشَن

  . الكامنكِْرْشَنكر جلمع عقله على هذا الوجه سوف حيقق تقدماً بالنجاح ببعث ذ
يتعني على االنسان العمل : األول يدعى احكام. تقسم إىل جزئني) ْبَهكْيت- ساْدَهَن(اآلن، اخلدمة التتيمية النظامية 

ذاك ما يدعى تنظيم . باالحكام اليت حيددها املريب الروحي أو استناداً إىل االسفار املعروفة وال جمال إىل الرفض
تشري . َچچانورا يدعى ْبَهكْيت- ساْدَهَناجلزء الثاين من . النسان تنفيذها دون احتجاججيب على ا). ڤايْدهّي(
 وينفذ اخلدمة التتيمية كِْرْشَن إىل النقطة اليت يصبح الشخص عندها باتباع االحكام متعلقاً بعض الشيء بـَچچانورا

 وهي صورة آَريت الصباح الباكر واقامة للمثال، املنشغل باخلدمة التتيمية مأمور بالنهوض يف. بدافع احلب العفوي
 اًلكنه ينمي تعلقبأمر املريب الروحي  آَريتيقيم يف البداية، ينهض الفرد يف الصباح الباكر و. من عبادة صنم الرب

يسعى بصورة عفوية إىل تزيني الصنم ويعد اشكال خمتلفة من الثياب ويتدبر اخلطط لقضاء خدمته التتيمية . اًحقيقي
ممارسة تقسم لذلك، . تقدميه اخلدمة الودية عفوي مع انه يف جمال املمارسة.  عندما حيقق هذا التعلق وجهعلى خري

   .نظامية وعفوية: إىل جزئني) ْبَهكْيت-ساْدَهَن(اخلدمة التتيمية 



غيب التعلق أو عندما ي:"كما يلي) ْبَهكْيت-ڤايْدهّي( تعريف اجلزء االول من املمارسة التتيمية ْسواميوُچ َپرۤويعطي 
اخلدمة الودية العفوية إىل الرب وينشغل االنسان يف خدمة الرب بدافع طاعة أمر املريب الروحي أو توصية األسفار، 

  ".ْبَهكْيت-ڤايْدهّيخدمة الزامية مثيلة تدعى 
 املوشك ْسواميوُچ َڤشوَك ِدحيث يلقن ) ٣٥\٥\٢ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم هذه يف ْبَهكْيت- ڤايْدهّيجاء وصف مبادئ 

 قبل اسبوع من ْسواميُچو َڤشوَك ِد التقى كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج.  بصدد جمرى عملهكْشيْترۤيَپ َمهاَرَجعلى املوت 
كما وصل إىل هناك عدد كبري من احلكماء لكن مل . موتهموته، وكان امللك حمتاراً بصدد ما ينبغي عمله قبل 

مليكي العزيز، اذا اردت :" اعطاه هذا التوجيهْسواميُچو َڤشوَك ِدلكن . يستطع احد اعطاء التوضيح الصحيح
، فال بد أن يبدأ فوراً )ألن كل حي يشعر باخلوف عند نقطة املوت(الشجاعة عند لقاء موتك يف االسبوع املقبل 

الرب  ومساعها وذكر كِْرْشَن َهِرىلذلك، اذا استطاع احد تسبيح ". عملية السماع عن اهللا وتسبيحه وتذكره
  . على الدوام، فمن املؤكد أن يواجه املوت بشجاعة الذي حيتمل حضوره يف مطلق حلظةكِْرْشَن

 بوجوب ْسواميُچو َڤشوَك ِدلذلك، اوصى . كِْرْشَن أن شخصية اهللا العظيم هو ْسواميُچو َڤشوَك ِدجاء يف بيان 
أن ) ْسماۤياڤادۤي(دعاة الالشخصية يقول . يحها عن املالئكة وتسبه دوماً وال يوصي بسماعكِْرْشَنمساع االنسان عن 

.  أم املالئكة وستكون النتيجة سواء على خالف الواقعكِْرْشَنبامكان االنسان تسبيح مطلق اسم سواء كان اسم 
  .وتسبيحه) كِْرْشَن (ونڤيْش املوثوقة، جيب على االنسان االقتصار على السماع عن الرب ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمجاء يف 
 بكل كِْرْشَنأن يسمع ويذكر شخصية اهللا العظيم بوجوب  َمهاَرَج كْشيْترۤيَپ يوصى ْسواميُچو َڤشوَك ِد لذلك،
 تعين َسْرڤاْتما. َسْرڤاْتماكما انه يذكر أن شخصية اهللا العظيم هو .  من اجل التحلي بالشجاعة عند املوتالسبل

لذلك، اذا تعلقنا . ، احلاكم العظيم الواقع يف قلب كل فرد"ڤََرإْش" وصف كِْرْشَنكما أن ". الذات العليا لكل فرد"
.  ال يهلك مطلقاًكِْرْشَن أن كل من يصبح تيم چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . ، سوف حيررنا من مجيع املخاطركِْرْشَنبـ

النساين مما الفرد ال خيرج من ورطة الوالدة واملوت بعد حتصيل هذا البدن اتعين أن " يهلك. "بينما يهلك سواه
  .شخص مثيل ال يعلم مصريه حسب قوانني الطبيعة. عليه هذه الفرصة الذهبيةيفوت 

عندئذ، سوف يلقى يف دوامة الوالدة .  يف هذه الصورة االنسانيةكِْرْشَنلنفترض ان شخص ال يعمل على تنمية ذكر 
جيهل ما اذا كان . ته الروحية ضائعة ألف جنس من اجناس احلياة وستبقى هوي٤٠٠ ماليني و٨واملوت املنطوية على 

 ْسواميوُچ َپرۤوتوصية . سريجع يف صورة نبتة أو سبع أو طائر أو سواها لوجود عدد كبري من اجناس احلياة
جنهل . وبذلك، ال نعود خناف املوت.  بصورة جديةكِْرْشَن مجع عقولنا على ي هكِْرْشَنالهناض ذكرنا االصلي لـ

.  وحده هو حاكم القوانني الطبيعيةكِْرْشَنشخصية اهللا العظيم . قوانني الطبيعةاليف قبضة بعد املوت ألننا مصرينا 
من احملتم أن ينتقل التيم املخلص إىل .  جدياًكِْرْشَن اذا التجأنا إىل لذلك، لن خناف العودة إىل دوامة اجناس احلياة

  .چۤيتاْبهَچڤَْد  حسب تأكيد كِْرْشَندار 
هذا ما يدعى التأمل .  دوماًونڤيْشجيب علينا ذكر الرب انه  حيث جاء پورانَ َپْدَمنها يف كما توصى الوسيلة عي

املداومة على االنسان ب پورانَ  َپْدَمتوصي . ونڤيْشجاء وجوب مجع االنسان عقله على . الدائم كِْرْشَن ذكر -)انَْدْهۤي(
  . بالتأمل دون نسيانه يف مطلق حلظةونڤيْشمجع عقله على صورة 

سواء مجع الفرد ال يهم . كِْرْشَنذاك هو ذكر .  دوماًكِْرْشَن، ونڤيْشعلينا صياغة حياتنا على حنو ميكننا من ذكر 
 ونڤيْش، اذكر پورانَ َپْدَمتوصي .  ذات اليدين االثنتنيكِْرْشَن ذات االيدي األربعة أو صورة ونڤيْشعقله على صورة 

بالنسبة هلم، يف وجود امر من كبري . واقع، هذا هو أهم املبادئ األساسيةيف ال. دوماً دون نسيانه يف مطلق الظروف



 دوماً فاحلظر هو وجوب كِْرْشَنلذلك، عندما يكون االمر بوجوب ذكر . يتضمن حظر مافإنه عن قضاء أمر هذا 
    .ضمن هذا األمر البسيط واحلظر، تكمل مجيع االحكام. عدم نسيانه مطلقاً

:  وهيڤَْرَنْسهناك أربعة . ، مراتب ومقامات احلياةْسآْشَرم و ڤَْرَنْسظيمي على مجيع هذا املبدأ التنينطبق 
 ْزْدَرۤوشالـو) التجار والفالحني (ايْشياْزڤالـو) الفرسان والرؤساء (ْزْتريياكَْشالـو) الكهنة واملفكرون (ْبراْهَمَنةالـ

، )احلياة الزوجية (ْچِرَهْسْتَهى، )حياة التلمذة (رّيَمشاْبَرْه، أي ْسآْشَرمكما توجد اربعة مقامات ). العمال واخلدم(
ال . بل على اجلميع) التالميذ املتبتلني (رّيْبَرْهَمشاال تنطبق األحكام على ). الزهاد (اَسَسنّْۤيو ) التقاعد (ْپَرْسْتَهىَناڤ

 ذكر شخصية اهللا العظيم دوماً وعدم مبدأ. ّياسَسنّْۤي- أم بالغ التقدم- رّيْبَرْهَمشا-يهم ما اذا كان الفرد مبتدئاً
  .نسيانه حلظة واحدة مقصود للجميع دون استثناء

جيب اعتبار سائر االحكام مبثابة مساعد أو خدم هلذا املبدأ .  يف حال اتباع هذا احلكمستنضبط سائر االحكام تلقائياً
ل والثاين من الفصل اخلامس من الباب االحكام والنواهي وردات الفعل الناجتة املذكورة يف النصني االو. األساسي

، خاطب امللك نيمي، احد احلكماء التسعة الذين جاءوا لتلقني امللك موين َشَمَس. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْماحلادي عشر من 
كل  خرجت من خمتلف اعضاء اهليْزْدَرۤوشالـ وايْشياْزڤالـ وْزْتريياكَْشالـ وْبراْهَمَنةالـاملراتب االربعة أي :"وقال

 ايْشياْزڤالـ من الذراعني وخرج ْزْتريياكَْشالـ من الرأس، وخرج ْبراْهَمَنةالـخرج :"الكوين للرب العظيم كالتايل
 من ْپَرْسْتَهىَناڤ من الرأس، وخرج ۤيْزاسَسنّْۤيالـاألمر عينه، خرج .  من الساقنيْزْدَرۤوشالـمن اخلاصرة وخرج 

  ". من الساقنيْسرۤيْبَرْهَمشاة وخرج الـ من اخلاصرْچِرَهْسْتَهىالذراعني وخرج 
 أن چۤيتاْبهَچڤَْد يؤكد يف . هذه املراتب االجتماعية املختلفة واملقامات الروحية املتقدمة ظهرت حسب طباعها

ختتلف وظائف هذه املراتب . املراتب االجتماعية واملقامات الروحية من خلق الرب حسب الطباع الفردية
لكن غرض هذه الوظائف هو شخصية اهللا . الروحية كما ختتلف وظائف خمتلف اعضاء البدناالجتماعية واملقامات 

مرضاة الرب العظيم يتعني على االنسان لذلك، ". هو املتمتع العظيم"، چۤيتاْبهَچڤَْد كما يؤكد يف . العظيم دوماً
جيب على كل فرد قضاء واجبه " أيضاً بالنص، ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْموهذا مؤكد يف . ْدَرۤوش أم ْبراْهَمَن سواء كان بعمله

احلكم هنا أن على االنسان العمل حسب منزلته وجيب أما ". لكن جيب امتحان كمال عمله مبدى رضى الرب عنه
  هل هذا واضح؟". أن يرضي الشخص العظيم أو يسقط عن منزلته

  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  . واضح، هذا الكتاب:شۤياَمسوْنَدَر
سوف جتد هدايتك . جيب دراسة مجيع هذه الكتب بصورة منتظمة.  اقرأ رحيق التتيم بصورة منتظمة:ْپَرْبهوپاَد
  هل تبيع رحيق التتيم؟. كل شيء موجود هناك. ليس عليك ان تكرر علي السؤال. بذاك

  .مث سوف نبدأ.  حنن بانتظار الشحنة القادمة من اليابان):٢(أحد التيم 
  ... دون تصرف، وچۤيتاْبهَچڤَْد ، رحيق التتيم، كِْرْشَن-ربعة سوف تعطيك جممل اهلداية هذه الكتب اال:ْپَرْبهوپاَد
  ما ذاك؟

  .شايَتْنيا تعاليم املوىل ):٢(أحد التيم 
  .ُبولُو ُبولُو ُبولُو ِرى ُسوباي كِْرْشَن- راْدها.  كل اهلداية:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا يعين ذاك؟):١(أحد التيم 



ا ۤيا، َسْب َندۤيإى شيكْها ديۤي ،، ال غريكِْرْشَن َهِرى، أو كِْرْشَن-راْدهاحوا مجيعاً  سّبشايَتْنيااملوىل يقول  :ْپَرْبهوپاَد
ُبوِشى، جاْتُشو اْر ماۤي".  بتعليم هذه الفلسفة يف كل ناديانيتاي-چاوَريسافر االخوان ". نيتاي-چاوَرْپهْريْتِشى ِنِشى 

، "؟ ملاذا، دون ضرورة؟ وتغرق وتنقذاماۤيما الذي يدعوك إىل االجنراف بأمواج ". ْبِهِسى، كْهاْتُشو هابوذوبو ْبهاي
، مث ترتفع مجيع هذه كِْرْشَنمبجرد االميان انت اخلادم االزيل لـ"، داْس، إى بيْشواْس، كُوْرِلى- كِْرْشَنْڤ جۤي

ِچى َشلُو، ُبولُو، َسْن كِْرْشَن-اْدهار". اذا سبحت هذا فسوف تغمرك النشوة"، پولَْك َهِبىُبولِْبى َجِبى، ". املتاعب
هل حصلت على . ڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيت". لذلك، ال اطلب منك سوى التسبيح واجمليء معي"، ماْتَر ْبهيكْها- أى

  .أرز منفوش؟ كال
  . عليك العثور عليه من املتجر):٢(أحد التيم 
  .لكن ال اعتقد انه ميكنك احلصول عليه اآلن :ْپَرْبهوپاَد

  . ميكننا السعي):١(أحد التيم 
   هل توجد متاجر مفتوحة؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . سوف نذهب لنرى):١(أحد التيم 
   ذاك السوق الكبري؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . انه يوم احد عيد الفصح):٢(أحد التيم 
  . متجر صغري يبيع دوماً أرز منفوشيوجد ):١(أحد التيم 
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . األرز املنفوش يف صندوق:َدَرشۤياَمسوْن
  ؟ عبيد هل لديك فستق.:ْپَرْبهوپاَد

  .، حليب عبيد نعم، فستق):٢(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  واحلليب؟العبيد  فستق ):٢(أحد التيم 
  .واحلليب منفصلالعبيد  كال، االرز املنفوض وفستق :ْپَرْبهوپاَد

  .رج سوى يف الليلختالرائحة، الطعم، ال  ... رية على مكتبك، اهنا هذه الزهور هنا يف املزه):٢(أحد التيم 
  .َچْنَدَرجينيا تدعى اهن. َچْنَدَرجيني :ْپَرْبهوپاَد

   ملكة الليل؟):٢(أحد التيم 
  ماذا تدعى باالنكليزية؟ ماذا تدعى باالنكليزية؟.  زهرة مجيلة:ْپَرْبهوپاَد

  .ال اعلم اذا كانت الشيء عينه. يف جزيرة فيجيتدعى ملكة الليل . ملكة الليل ):٢(أحد التيم 
ال يوجد دماغ يف خلق زهرة مثيلة، ".  أي كالم فارغأوه،"ويتحدون، . ، خلق مدهشكِْرْشَنانظر خلق  :ْپَرْبهوپاَد

ة؟ ماذا تعين بالطبيع. الطبيعة. الطبيعة تعين رذالة. ما هي هذه الطبيعة؟ رذيل". انه عفوي، الطبيعة، الطبيعة"عبري؟ 
أنا متأسف أن مناهج التعليم . بل يقتصرون على القول. ال ميكنهم توضيح ما هي الطبيعة املادية. انظر مدى محاقتهم

جممل . لذلك، أنا اسعى العطاء بعض الفطنة. ذاك هو حزين الوحيد. قتصر على قتل مجيع احلمقى والرذالءتاملزعوم 
انت مقتصر على خلق "أي فيلسوف، أي عامل، ميكنين القول، . الربنامج هو خللق بعض احلمقى والرذالء، ال غري

ألنك امحق ورذيل مثيل . "مث دعنا نصل إىل احلجة. حتدي"ميكنين القول، ". احلمقى والرذالء ألنكم محقى ورذالء



 كيف . ..ماذا تفعل. ال تعلم. وذاك ما جيري باسم تقدم التعليم". ذاك هو شاغلك. وختلق احلمقى والرذالء، ال غري
- َبلَ-ْچۤيانَْسڤاْبهاڤيكّي . ، قدرته تعملكِْرْشَن. لدينا توضيحنا. ذاك يعين انت امحق. توضح؟ انت تقول الطبيعة

. قدرته جيدة إىل درجة ان االلوان خترج وكأهنا طبيعية، الرمسة خرجت، لكن هناك عمل، جيد، يعمل. ا َشكْريۤي
لرجل هناك، بالفعل، ا". نعم، انا اتكلم"ن تدفع فوراً للمخابرة، العلم احلديث، تريد التحدث إىل صديق، عليك ا

  . بفضل التدبري العلميجاء أمامي مع انه الوف االميال بعيداً، يبدو أنه جاء امامي ويتحدث. يتحدث وأنا امسع
 لذلك، اذا كانت هذه القدرة، طاقة كهربائية، تستطيع العمل على حنو مدهش، فكيف بالقدرات املدهشة يف

العمل عينه . كال. ميكنك التوضيح، سوف تقول اهنا الطبيعة ... ميكنك القول.  اليت يعمل هبا وخترج تلقائياًكِْرْشَن
لذلك، .  ال ميكنك أن ترمسها بتلك اجلودة ...مثل اذا رمست زهرة، عليك محل الفرشاة واأللوان جيداً. هناك

 وهذا كِْرْشَنيقول . ا َشكْريۤي-َبلَ-ْچۤيانَْسڤاْبهاڤيكّي  وسريعة،  يفعل األمر عينه أيضاً، لكن القدرة جيدةكِْرْشَن
مثل اذا اردت خلق شيء، بيت، يتعني عليك توظيف مهندس لتصميمه ومقاول لبنائه واملواد . سوف يستمر

جد ، وتو"لتوجد ناطحة سحاب"لكن قدراته جميدة وخبرية، يشاء، .  الشيء عينهكِْرْشَن  سوف يفعل لكن. الالزمة
األمر عينه، اذا طلبت التحدث إىل صديق يبعد الوف . ال تتوهم اهنا ظهرت تلقائياً. لكن العملية هناك. فوراً

أليس هذا . بالكهرباء فوراًحيضر . موجودةالعملية . االميال، عليك الذهاب إىل هناك والعثور عليه أو عليه احلضور
األمر عينه، قدرة .  ختتصرهاالكهرباءلكن . و حضوره عندكحضورك هناك أاليت تقتضي موجودة ممكناً؟ العملية 

ذاك هو التوضيح . العملية جيدة وموجزة".  جاء تلقائياً بالطبيعةأوه،"الذهاب إىل هناك، خمتصرة وكاملة، فهمت، 
  اهنا تبدو مثل معجزة ألن دماغك ال يستوعب سرعة حتقيق مجيع...ال ميكنك الزعم . العملية موجودة. احلقيقي

رسم ل ك بذل وقت طويلجيب علي ... اذا تعني علي"انت تفكر، . دماغك فقري، ال ميكنك االستيعاب. هذه االمور
  ".هذه، جملرد الرسم

لكن اذا كتبت على ورقة صغرية، اعطيها ". عليه ان جيمع ويدفع يل"طلب الف دوالر منك، كان ياذا حيسب الفرد 
كيف "لذلك، سوف يصاب بالدهشة، .  مبلغ الف دوالر فوراًَنْنَد كوماَريدفع ، وحيتفظ هبا شيكاً وَنْنَد كوماَرإىل 

اذا اردت الف دوالر فسوف يستغرق األمر ألف "ألنه حيسب، " ذاك؟ ماذا يكتب، ويدفع مبلغ الف دوالر فوراً؟
 علي سوى حتصيل الف دوالر، ليس. العملية موجودة".  بعض الكلمات ودفع فوراًجييْسوامكتب يوم لدفعه لكن 

ال ميكنك .  لكن القدرة سريعة، القدرة كاملة مبجرد تسليم مالحظة وحتصل على املبلغ ...القيام بأمر وتظهر فوراً
كان . مثل اختصرت الوقت واملكان بالطريقة العلمية احلديثة. دةالعملية موجو. الزعم أن العملية ليست موجودة

مت . العملية موجودة.  ساعات٦ سنة لكنه ال يستغرق اآلن سوى  أشهر منذ مخسني٦لسفر إىل استراليا يستغرق ا
هنج قدرة اختزهلا األمر عينه، العملية موجودة بتصنيع هذه الزهرة لكن .  بالطريقة العلميةاختصار الوقت واملسافات

  تلك؟. أم.يب.هي آلة أي ما .... ا َشكْريۤي- َبلَ-ْچۤيانَ ْسڤاْبهاڤيكّي  ...َشكْتْري ڤيڤيْدهايَڤَپراْسيا . ،كِْرْشَن
  . حاسبة:شۤياَمسوْنَدَر
تلك العملية هي . عملية احلساب موجودة لكن على يد آلة جيدة، خمتزلة. اهنا آلية، احلساب.  حاسبة:ْپَرْبهوپاَد

  .العملية حاضرة. ال يعين األمر غياب العملية. حيضر فوراً-هو اخلبري مثل احلاسبة. كِْرْشَنقدرة 
ال . ها وتقليدها لبحثهمكلما ازداد جهدالعلماء يزدادون تورطاً يف تعقيدات هذه العملية  يبدو أن :شۤياَمسوْنَدَر

  .ميكنهم فهمها
  مثل هنا، ماذا كنت أتكلم عنه؟.  تلك العملية عامة وحيسبوهنا بالغة الدقة لكنها ما زالت عامة:ْپَرْبهوپاَد



  .استهم عمل الطبيعة ازدياد تورط العلماء مع ازدياد در:شۤياَمسوْنَدَر
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...  حيسبوهنا معقدة، لكن مع ذلك:شۤياَمسوْنَدَر
  . ليست معقدة، بل كاملة:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . لكنهم دون دماغ يستوعب:ْپَرْبهوپاَد

  . تزداد تعقيداً:شۤياَمسوْنَدَر
كيف "دون دماغ، نقول ألننا  التسجيل هذه؟ هناك عملية لكننا  مثل انسان اعتيادي، كيف تعمل آلة:ْپَرْبهوپاَد

  اصبحت؟ كيف اصبحت؟
  . اهنا معقدة بالنسبة لعقولنا:شۤياَمسوْنَدَر
اْد أْنڤَۤي. ڤيَتِركَْبْهياْماْد أْنڤَۤي، ْبهاَچڤََتلذلك، تقول .  ليس معقداًلعلم هبا الكن.  اذن، اهنا معقدة ملن جيهل هبا:ْپَرْبهوپاَد

، نعم، تكلمت هذه الفلسفة ماليني كِْرْشَنمثل يقول . شخصية اهللا العظيم هو احلكيم. ْچياهَتْش َش أْرْتِهشو أْبهيإَتَر
". نعم، تكلمت"، چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنيقول . كِْرْشَنتعني علينا دراسة دماغ ي". اتذكر لكنك تنسى. من السنني

نعم، تلك " "مت هذه الفلسفة إىل مالك الشمس منذ ماليني السنني؟كيف اصدق انك تكل"، أْرجونَعندما حتدى 
طفلي العزيز، سقطت "،  إىل طفلهكما يقول الوالد". لكنين اتذكر وانت ال تتذكر. كنت حاضراً أيضاً. حقيقة

. نعم، حدث"ميكن للوالد أن يقول، . ال يستطيع التذكر". نعم؟". " سنة وحدث تلف بدماغك٢عندما كنت ابن 
. چ.ب (تاينِڤداَهْم َسَمتۤييستطيع تذكر كل شيء،  كِْرْشَناألمر عينه، . هذا امر عملي". انا اتذكر. يتنس
؟ ما الذي كِْرْشَنليس لديك دماغ مثيل، انت صغري لكن ما الذي يدعوك إىل حتدي . رمبا ال تتذكر). ٢٦\٧

انت . ذَْهاآڤَجاَنْنيت ماْم مۤو". ، عديليِرْشَنكْ"تقول لنفسك، رذيل ؟ ذاك يعين انك كِْرْشَنيدعوك إىل انكار سعة 
ألهنم ال يعلمون، ). "١١\٩. چ.ب (ْبهاڤَْم أجاَنْنُتو َپَرْم. ذاك قدر ضئيل من العلم.  رذيل آخر مثلككِْرْشَنحتسب 

  ". عديليكِْرْشَنحيسبون "، أڤَجاَنْنيت، "رذيل، ما أنا، ما استطيع فعله
   ...لناس بريئة، لكن اذا اذن، أغلبية ا:شۤياَمسوْنَدَر
 عندئذ أوه،"، " ...انت ال تعلم، هذا"اذا كان بريئاً، اذا قلت، . أمر خمتلفاءة الرب.  ليسوا ابرياء بل رذالء:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، كلما ازدادت براءة الفرد، بساطته، يسهل عليه . بينما يقبل الربيء سوف يعترضالرذيل لكن . سوف يقبل
  .كِْرْشَنما ازدادت رذالة الفرد يزداد عليه صعوبة ذكر كل. كِْرْشَنذكر 

  ؟ڤادۤيةاۤيماالـدعى فلسفة ت هل ):٢(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

   ... هوكِْرْشَن، حيسبون ذاك، ڤادۤيةاۤيماالـ ):٢(أحد التيم 
حسناً، رمبا "االطلسي كان . تلك فلسفة الدكتور الضفدع". افضل مين قليال، ال غري. هو انسان" نعم، :ْپَرْبهوپاَد

يقول، . ذاك ال ميكنه أن يبدأ. بارال ميكنه التخيل انه ال يقارن حىت مباليني اآل". كان اكرب من بئري قليال، ال غري
لن حيسب أنه . ال غري". حسناً، عشر اضعاف، لنجري بعض املساومة. نعم، حيتمل انه اكرب، بضعف أو ضعفني"

حسناً، اذا كان يزيد عن بئري "سوف يقتصر على احلساب، . ال يطرأ ذلك على باله. قوراء تقديراته على االطال
  ".كال، كال، انه اكرب بكثري"وسوف يقول الصديق، . عشرة اقدام. حسناً. بقدم، قدمني، ثالثة اقدام



نسيت . ِرْشَنكْ وقلت ان كل حي يرقص حسب توجيه پوَراماۤياقتبست نصاً يف ... ذات مرة قلت  :شۤياَمسوْنَدَر
  . توضيحك
  :ْپَرْبهوپاَد

  ، آَر َسَب ْبْهِرتْياكِْرشَْن إشْڤََرِاكَِلى 
  يايتْشى ناشايا، ِسى تايِشى كَِرى نِْرتْيااِرى ۤي

  )١٤٢\٥ آدي. ش.ش(
ارقص، زين . حسناً، ارقص على هذا الوجه"، كِْرْشَن، سوف يقول ڤادۤيةاۤيماالـكما يطلب فالسفة .  لطيفكِْرْشَن
 كِْرْشَنيهبه لذلك، .  السعة على الكالم وإال ال ميكنه الكالمكِْرْشَن يهبه ."انت تتحدث على هذا النحو. ارقص

، يسمع لكل حي يايْتشى ناشايا، ِسى تايِشىاِرى ۤيلذلك، ". زين، دع الرذيل يتكلم كيف يشاء". فطنته، احلجة
وإال، اذا اردت الرقص، . ذاك هو نصه". سلم يلاترك كل هذا الكالم الفارغ و"لكنه يقول . بالرقص كما يشاء

تابع التخمني، . زين، ارقص. " يرقصونْچۤياۤيْز". زين، ارقص. " يرقصونْزكَْرمۤي". حسناً، اهبك اسباب الرقص"
  ".لكنك لن تفهمين

   يعزف دوماً؟كِْرْشَن لكن :شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  دوماً اللحن الذي يرقص عليه كل فرد؟ كِْرْشَن هل يعزف :شۤياَمسوْنَدَر
  . ال يوافقك الرأيكِْرْشَن.  يعطيك االسبابكِْرْشَنأنت اردت أن ترقص على هذا النحو، .  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . فهمت. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
 هاك االسباب، زين،"ال يقر، لكنه اراد الرقص، ". اترك كل هذا السخف، وسلم يل؟" وإال، ملاذا يقول، :ْپَرْبهوپاَد
 چورومثل ". هذه االسباب، ارقص. حسناً، ارقص. " هذا مرادكك أن ترقص على هذا الوجه، لكنال حيب". ارقص
  لكن ماذا يفعل؟". زين، خذ هذه امللكية. "ملكيته َمهاَرَج ْرْتَهىتۤي، أراد َمهاَرَج

  . اجللوس هناك يف كرسي ذي عجالت:شۤياَمسوْنَدَر
زين، هذا الرجل يقدم يل بعض اخلدمة، يريد هذه "هو لطيف، ". زين. ريد هذه امللكية، خذهاأنت ت":ْپَرْبهوپاَد
  لكن ماذا كسب؟". زين، خذ امللكية. امللكية

  . ال شيء:شۤياَمسوْنَدَر
   ...كل رغبيت أن رسالة جليلة، مثل شاعرييت، ذاككانت . ال اطلب ملكيته مطلقاً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . القصيدة االوىل عند الوصول:شۤياَمسوْنَدَر
لذلك، ". هذه املعجزة يف األرضاذا سعيت إىل نشر .  هذه معجزةأوه،"أردت، . كانت معجزة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . مطلقاًيا َمطَْهىچاوذۤيمل أطلب مباين .  األسبابوهبين

  .اذن، ألنك رغبت على وجه معني، زودك باالسباب أيضاً :شۤياَمسوْنَدَر
  ، ملاذا ال تنشر؟ة نعم، رغبت أن رسالة جليلة مثيل:پاَدْپَرْبهو

  . وحصلت على املباين أيضاً):٣(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

   ... حصلت على املباين):٣(أحد التيم 



. يتْبَهكْ  كل جناح يعقب ...ذاك مذكور يف.  هذاونلكن احلمقى الرذالء، ال يفهم. املباين تأيت تلقائياً :ْپَرْبهوپاَد
  ماذا يدعى؟... حيثما تتوجه تتبع الوصيفات امللكة مثل 

  . القطار:شۤياَمسوْنَدَر
ه موكْتي، طْهاكوَرَچ بيلْڤََمْنكما يقول . ، سائر االشياء تتبعْبَهكْيت  تبعتلذلك، اذا. يتبعون. القطار، نعم :ْپَرْبهوپاَد

ه موكْتييف حضور التتيم الصفي لك، ". اْد ْسۤيْبَهَچڤانَْترا يادي ْز ْتڤَّي ْسْتهَريْبَهكْتيموكوليتاْنَجلي ِسڤَِتى أْسمانْ، 
-كاَم-ْدَهْرماْرْتَهى". انتكفان مضموم" سيدي العزيز، كيف ميكنين أن اخدمك به؟" واقفة، موكْيت، موكوليتاْنَجلي
نعم، "اخلادم ينتظر، " .والسعادة املادية، مقتصرة على االنتظار). ٤١\٨\٤. ب.ش (كْشاهاْپَركْتۤي- ُموكَْش َسَميا

  :تنميةسوى حيتاج الفرد ال " سيدي، ماذا تطلب؟
  اْدڤَْن يادي ْسۤيَچْس تْڤَيّّ ْستْهيَرتَرا ْبَهْبَهكْتي

  ْرتيهمۤو-كيشُوَر-ڤْياْپَهلَتي ديدايِڤَن نَه 
  ْسماْن‘موكوليتانَْجلي ِسڤَتي ) ْسڤَياْم(ه موكْتي

  كْشاهاَرتۤيْپ-َسَميا) َچتَياه(-كاَم-ْدَهْرماْرتَْهى

كيُشوَر -ديڤْيا، "مبشيئتك، يرى مطلق كان يف وجود خدمة تتيمية خالصة"، ْبَهكْتيْس ْسْتهَريَترايرد تعريف، 
  .، يف االنتظارْبهوكْيت و موكْيتوبصدد األمور االخرى، ". ميكنك معاينيت" ،ْرتيهمۤو

  .كل علم.  يضيع جممل سر احلياة ضياع هذه احلضارة:شۤياَمسوْنَدَر
. ب.ش (ْدَهْرَم أْرْتَهى كاَم ُموكَْشاهنم وراء . لذلك، انت تسعى إىل هداية هؤالء االغبياء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

كل ) ٢\١\١. ب.ش (ْتَر‘ڤُو كايَت-ْپُروجّْهيَتْدَهْرَمه  تبدأ، ْبهاَچڤََتلذلك، ). ٩٠\١آدي . ش.ش، ٤١\٨\٤
، ْسواميْشرۤيْدَهَر يوضح . ْتَر‘ڤُو كايَت-ْپُروجّْهيَتْدَهْرَمه . ڤُوكايَت- َتْپُروجّْهيْدَهْرَمه . لفوظةهذا اخلداع والرذالة م

الدين املزعوم، التنمية االقتصادية املزعومة، التشبعة املزعومة، النجاة املزعومة، . ، هذا خداع مجيعاًكايَتڤَهكلمة 
  .خداع مجيعاً
   هل ألهنم يعدوا شيئاً ال يعطوه؟:شۤياَمسوْنَدَر

اعطين خبزي :" لنفترض انك ذهبت إىل الكنيسة...حىت اذا حصلت عليها، ماذا حتصل؟ .  كال، كال:پاَدْپَرْبهو
ما الذي يدعوك إىل التوجه إىل الكنيسة؟ . ؟ اخلبز متوفر للحيوانات أيضاًكليحتصعطي وما هو اهللا ي". اليومي يا ريب

اذا كنت تطلب "السياسي يقول ". الديان الباطلة؟ملاذا تضيع وقتك با. حنن نعطيك اخلبز"ذاك هو سؤال الشيوعي، 
الدعاء ليس . اهنم حيسبون ذاك." ما الذي يدعوك إىل الدعاء إىل اهللا؟ هذا كله كالم فارغ. السعادة فالتقنية مرادك
 َهِرى". ، تلطف باحلاقي يف خدمتككِْرْشَن" مثل حنن ندعو، لكن هذا الدعاء،  ...الدعاء. مقصوداً لذاك الغرض

يا ريب، "ال ندعو، . هذا هو الدعاء". ، ارجو منك احلاقي خبدمتككِْرْشَن، أيها الرب كِْرْشَنيا قدرة . "ِرْشَنكْ
  ؟ك على اخلبزلوحصما هو نفع و." اعطين خبزي اليومي

  ماذا حصلنا؟. لدينا كثري من اخلبز.  شهدنا مجيعاً:شۤياَمسوْنَدَر
. هنذاك ما ال يعلمو. ؟ اخلبز متوفر حىت للحيواناتا حصلت على اخلبزما هو كسبك حىت اذ. اك كله ذ:ْپَرْبهوپاَد

. ْدَهْرمايكاْنَتْسيا كاُمو الْبهايا ْهي ْسْمِرَته أْرتَْْسيا، ْبهاَچڤََتوتقول . أْرْتَهى ْدَهْرَم. لذلك، يطلبون الدين للنفع املادي
ومن جهة الرغبة ). ١٠\٢\١. ب.ش (تْريْپرۤي- اكاَمْسيا ِنْنْدريي. عندما حتصل على املال، أليس لترضيتك احلسية

انت تأكل . ال يعين انك لن تأكل. جملرد قبول أمر للمعاش. ڤَتاالْبُهو جۤي. ، ذاك ال يعين التشبعة احلسية)كاَم(
عك كدحك ليس لتنمية وض. اسا ناْرْتُهو ياْش ِشَهى كَْرَمْبهيهْچۤيجي-َڤَتتّْڤَْسيا جۤيلعيش؟ ا و مقصدمث ما ه. وتعيش



تلك هي . كِْرْشَن عن يتقصال، كِْرْشَنحتيا بسالم دون ازعاج اجلوع لكن جيب شغل حياتك يف ذكر . املادي
اسأل مجيع هؤالء   ...، ال يتسع وقتهملكنهم منشغلون دوماً. لذلك، حنن ال نطلب قطع مجيع النشاطات. احلياة

يلزم اوال احلصول على سيارة، . تشبعتهم احلسيةال هناية ل" ماذا يفعل هؤالء الناس؟:"الرجال، اهنم حياججون
مستمر، ". سوف اشتري سيارة اخرى لولدي، واخرى البنيت، واخرى لزوجيت"صل على املال، حتحاملا ". حسناً"

 لدي سيارة، ملا أوه،":تيهْپرۤي-إْنْدرييا ،الكدح، الكدح الشديد مما يعين  االنفاق على اربعة سياراتكوعلي. مستمر
  ."؟ليس ولدي
  . اهنا حلقة مفرغة:شۤياَمسوْنَدَر
.  فتح الشوارعالذلك، تطلب احلكومة الضريبة، عليه. جمرد ازدياد، ازدياد، ازدياد.  حضارة مفرغة:ْپَرْبهوپاَد

 لذلك، توجد سيارات يف بلدك، كلما ازداد عدد السيارات، كلما ازداد عدد الطائرات، كلما يزداد عدد اجلسور
...  

  . مزيد من املشاكل:شۤياَمسوْنَدَر
  .، اهنم يقتصرون على التقليدمدراسشهدنا يف مدينة ما مثل .  مزيد من املشاكل:ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك ( ... قليل:شۤياَمسوْنَدَر
  ).يقهقه ( ... قليل:ْپَرْبهوپاَد

  . دوار صغري):١(أحد التيم 
  . نعم، اهنم يتقدمون:ْپَرْبهوپاَد

  . شارعان فقط:شۤياَمسوْنَدَر
هنا يف بلدك يعملون، يتعاقدون، . ال يوجد ضمان مىت سينتهون. ويستغرق ذلك عدد ال يعد من السنوات :ْپَرْبهوپاَد

مل تكن هناك . ألنه تقليد". حنن ننجز أمراً" مستمرة، هزلةلكن تلك امل. لكن ال ضمانة".  أشهر٦نعم، يف خالل "
  .من حاجة لكنهم يطلبون حتقيق تقدم مثل االمريكي

  .هائلة، نقطة تقاطع مفتوحة، ال سري، اهنم يبنون دوارات فوقها :شۤياَمسوْنَدَر
ذاك الدوار الواقع بني شارع .  أيضاً، انشاء دوار أو اثنني جبهد كبري مث يتداعى دواربومباي األمر عينه يف :ْپَرْبهوپاَد

  .موا الفخار بدال من االمسنتاستخد. ألن مجيع املتعاقدين لصوص. االمرية وشارع البحارة، نعم، تداعى
الشارع السريع  ... هي انشاء نفق حتت هضبة مالبار مث فتح شارع سريع على طول خطتهم احلالية :شۤياَمسوْنَدَر

  .للشاطئ الغريب على طول شارع واردن وشارع نيبنسي
  . شارع سريع:ْپَرْبهوپاَد

 يارد ٥٠اكثر من اآلن ال يبعد أنه ا منذ سنة ونصف وأعتقد  هن اثناء وجودنا نعم، وبدأوا حبفر النفق:شۤياَمسوْنَدَر
  .عن اجلبل
  ؟موجود النفق :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
   اين؟:ْپَرْبهوپاَد

  .منطقة عراءعندما تتجه من شارع نيبنسي عرب القنصلية الروسية مث توجد  ... بنيموجود  :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد



  . هناك:اَمسوْنَدَرشۤي
   جيري العمل هناك؟:ْپَرْبهوپاَد

 نعم، وحتته نفق مت حفره حتت اجلبل، حتت منتزه اجلنائن املعلقة إىل اجلانب اآلخر ويصل إىل الشارع :شۤياَمسوْنَدَر
  .نيبنسيَپيت وحتت اجلبل على طول شارع السريع ْتشاو

  ).غري واضح ():١(أحد التيم 
هذا . لذلك، عليك تغيري هذا. ياماناهاَپنۤيأْنْدها ياْتهاْندايْر أو.  يضللك هؤالء الرذالءن ولكِْرْشَن ِرىَه سّبح :ْپَرْبهوپاَد
  .انه خشن. خرش

  . ناعمة هناضماداتحنتاج إىل .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . أو ميكنك أخذ احد ثيايب وتبديله:ْپَرْبهوپاَد

  .قطنيةلدي قطعة .  هناك قطعة من القطن):١(أحد التيم 
  اذن هل لديك ارز منفوش؟.  زين:ْپَرْبهوپاَد

  .اجد أي منهاأن مل استطع . ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد كال، ):١(أحد التيم 
  .االرز املنفوش متوفر بسهولة يف اهلند.  من الصعب العثور على ارز منفوش:ْپَرْبهوپاَد

  . هذه الناحيةاملتاجر تقفل يف.  يقول ان مجيع املتاجر مقفلة:شۤياَمسوْنَدَر
   طوال الوقت؟ ملاذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . للعطل):٢(أحد التيم 
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .املصارف، مكاتب الربيد.  أيام كل مرة٥ أو ٤.  العطلة مقبلة، كل شيء مقفل):٢(أحد التيم 
  . حىت مكتب الربيد مقفل:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟آْتشا :ْپَرْبهوپاَد

  .لغد حىت يف ا:شۤياَمسوْنَدَر
  .انه ازعاج حبق.  هل مذهل حقاً):٢(أحد التيم 
  ة هذه؟م أي نوع من احلكو:ْپَرْبهوپاَد

  . عاطلون):١(أحد التيم 
  .يوج مكتب بريد مفتوح حىت يف البلدات الصغرية.  يف اهلند يفتح مكتب الربيد طوال الوقت:شۤياَمسوْنَدَر
  جد ادارة بريطانية هنا أيضاً، كيف ذاك؟تو.  كما كانت تلك االدارة الربيطانية:ْپَرْبهوپاَد

  . كل شيء مفتوح على الدوام يف لندن):٢(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  . مكتب الربيد املركزي مفتوح دوماً يف لندن):٢(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).طاعانق(اهنم يف شوق لوقف العمل والتمتع حبواسهم .  هذا املكتب يغلق):١(أحد التيم 
 چۤيتاْبهَچڤَْد ملاذا توصي "مثل هذه الفتاة، . ذاك مطلوب، التبليغ. اذا سأل احد، ميكنك االجابة اذن، :ْپَرْبهوپاَد
  ". دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد ال يتكلمون . مجيعم رذالء. هلذا السبب:"جيب ان يكون اجلواب حاضراً" خاصتك؟



  . فهمت ذلك أيضاً:شۤياَمسوْنَدَر
اذن، ما الذي . لنفترض انين نشرت أحد الكتب وهذا يدل أن لدي غرض ما. ال حيق لك.  نعم. أوه:اَدْپَرْبهوپ

اذا اردت الكالم عن أمر خيصك، فما عليك سوى . يدعوك إىل تأويل قصدي بقصدك؟ أي حق متلك؟ ال حيق لك
الن أمر، اعربت عن رأيي على ما الذي يدعوك إىل االنتفاع بكتايب وتضليل اآلخرين؟ اريد اع. كتابة كتاب آخر

دى خداعك وغشك؟ لذلك، هو يتعذب، يا مل.  ألنه كتاب شعيب تنتفع بكتايب للتعبري عن رأيككلكن. ذاك الوجه
  هل ذهبت؟. مدراسكرشنن، عندما كنت يف راْدهاذهبنا لرؤيته، الدكتور . فقد دماغه. كرشننراْدهاالدكتور 

  .يفهم نعم، مثل اخلضار، ال :شۤياَمسوْنَدَر
  . فقد:ْپَرْبهوپاَد

  . اصبح فراغاً يف هناية األمر:شۤياَمسوْنَدَر
  .سلم للفراغ.  نعم):١(أحد التيم 
ابنته كانت تسهر عليه، تطعمه مث يأكل . ال يفهم ما اذا كان جائعاً أم ال.  كان جالساً على هذا الوجه:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، هو من كبار اجلناة، جيب أن .  ختمني، يف دينه اهلندياچۤيتْبهَچڤَْد كتب . فقد كل شيء. وإال، ال يتكلم
  .لذلك، انفق سيئاته يف هذا العمر. ألنه دمث. لكن هذا لصاحله. يتعذب

  . اذن، مل يعد يسأل يف العمر التايل):١(أحد التيم 
 أن ، اطلب منكجيْسوامي"ألنه قال احياناً، . ألنه كان خياف اهللا يف قلبه. رمبا حيصل على فرصة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .نني بالالشخصية وعامل دنيوي ألنه من املؤمه كتب الترهاتيف قلبه لكنكان . اخربين ذاك". إىل اهللاتدعو يل 

هناك فئة كبرية من العلماء اآلن تدعى النقاد اآلدبيني الذين يقتصرون على اخذ كتاب أو حىت كتاب  :شۤياَمسوْنَدَر
  ".هذه فرضييت". هذا رأيي"حياهتم يكتبون التعليقات بصدد ما جيب أن يعين، دنيوي وليس سفراً، ويقضون 

  .، مضغ ما سبق مضغه)٣٠\٥\٧. ب.ش (َشْرڤَناناْم-پوَنْش َشْرڤيَتپوَنه  :ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك هو مضغ ما سبق مضغه حقاً:شۤياَمسوْنَدَر
  . ذاك هو مضغ ما سبق مضغه:ْپَرْبهوپاَد

   ...احد الكتب مويب ديك عنوان :شۤياَمسوْنَدَر
  ". هو عامل كبريأوه،".  ذاك يدعى عامل:ْپَرْبهوپاَد

  ؟اناهاْچۤي-َپْهِرَتاماياۤي هل ذاك ):٢(أحد التيم 
، هو تافه بغض كِْرْشَنلنسلم فرضاً سوى تيم . كالم فارغ. ، نعم)١٥\٧. چ.ب (اناهاْچۤي- َپْهِرَتاماياۤي :ْپَرْبهوپاَد

م عاِل"كرشنن يف جملة االياب راْدهاانتقدت الدكتور .  اخذه وحتديته على ذاك الوجهذاك ما. النظر عن ماهيته
  .كنت انتقده كثرياً" متوهم

  .كِْرْشَن راْدها قرأته كان چۤيتاْبهَچڤَْد  أول كتاب ):٢(أحد التيم 
  . انتقدته كثرياً، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .من تعليقك چۤيتاْبهَچڤَْد وين ، اعطْبهاماَسْتيا و َپَرماَنْنَد مث ):٢(أحد التيم 
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .يف مدينة نيويورك ...  عندما قرأت أوال):٢(أحد التيم 



وإال، اهنم . لذلك، تقدموا إىل هذه النسخة املوسعة.  اآلن، تقرير شركة ماكميليان هو أن كتابنا يبيع أكثر:ْپَرْبهوپاَد
" ... اذا خلصته. .. ميكننا. ، كال، ال نستطيع نشر كتاب كبري احلجمكال"قالوا، . رفضوا يف البداية. رجال اعمال
  . صفحة٤٠٠ يف هلذلك، خلصنا
لكتاب أرفع الذي وقعناه معهم يف العقد .  يريدون مجيع كتبك ...يعلمون ماذا جيري. قاموا بدراسة :شۤياَمسوْنَدَر

  . ورحلة سهلة تضمن خيار اخذ كتابك الكبري التايلاچيُّو
 دون چۤيتاْبهَچڤَْد ، عدد كبري و چۤيتاْبهَچڤَْد  نسخة من ٤٠٠يف مكتبة هارفرد، لديهم قرابة  ):٣(تيم أحد ال

. مث سحبوا نسختهتتراكم عليها الغبار سائر الطبعات .  أكثر من سواهاتستعار كانت اانقطعت مؤخراً ألهنوتصرف 
يف .  اخلارج دوماً، منذ اليوم االول الذي دخل املكتبةل، ال اترقب رؤيته هناك، ألنه كان يفخ مل يدكِْرْشَنوكتاب 
  .طريقي إىل املكتبة، مقر الدائرةيف التقطه فوراً الواقع، 
لذلك، .  هذاشايَتْنيابعض االسعار لطباعة كتاب تعاليم املوىل طلبت . حدث أمر آخر يف لوس اجنليس :ْپَرْبهوپاَد

سواء قبلت اسعارنا أم ال، ما هو السعر الذي . ي هذا الكتاب، أوال جيب أن اشترجيْسوامي"جاء الرجل وقال، 
ك، جيب أن لذل. كتاب جيد مل أقرأه مطلقاً. "اشترى الكتاب فوراً".  دوالرات٦"قلت، " تطلبه مثن الكتاب؟

  .جمهولة. بالفعل، هذه االفكار املوضحة يف كتبنا، جمهولة للعامل احلديث". اشتريه سواء طبعته يف مطابعنا أم ال
  .ال مصدر آخر. اهنا ال توجد يف مكان آخر :شۤياَمسوْنَدَر
ذاك .  هناك معامالت بالفعل، وموصوفة. ال يعلم احد أن اهللا ميكن أن يكون شخصاً، ومعامالت مثيلة:ْپَرْبهوپاَد
  .مدهش

   ... ال يعلمون ما هي تلك احلياة الغنية بالبهجة واليت ال حتد:شۤياَمسوْنَدَر
ت الواعي، اثّب"، اًليس الشخصي. ذاك ما يدهشين". ت أن املطلق واعاثّب. "ذاك ما كتبته يف شعري :ْپَرْبهوپاَد

حىت عدد كبري من القضاة يف حضر لذلك، . ذاك كان قبويل". ت أن املطلق واعياثّب". "ودفعت املصيبة الالشخصية
   ، هل تتذكر؟اهللا آباد

  ؟مدراسيف .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
ملاذا ." ، اهللا شخص، انت أول رجل تتكلمجيْسوامي"قالوا، . ِمال-كوْمْبَهى اثناء احتفال اهللا آباد كال، :ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكنهم التصديق أن اهللا هو شخص. مسبقاًانه كالم موجود أول شخص؟ 
  .ما دام هناك الشخص، مثة شك، مثة اهبام، اهبام :شۤياَمسوْنَدَر
  . اهبام:ْپَرْبهوپاَد
  .حاملا يوجد شخص، وضوحيغيب الشك  :َدَرشۤياَمسوْن
لذلك، حيتاج االنسان إىل . مثل حنن نسعى لتوضيح كيف يعمل اهللا.  لكننا سعينا إىل توضيح شخصيته:ْپَرْبهوپاَد

جيب أن تكون لديه فكرة واضحة كيف أن اهللا شخص، كيف يعمل، كيف تظهر هذه . دماغ لدراسة األمور
يف وجهي "). ٤\٩. چ.ب (ْرتينامۤو-ڤْياكَْتَچْد أْرڤَْم َجا َتَتْم إَدْم َسَمۤي، كِْرْشَنيقول . الظاهرة الكونية بقدرة اهللا

لذلك، جيب على االنسان ). ١ َمْنْتَرإُشو  (إشاڤاْسياْم إَدْم َسْرڤَْم. َتَتْم إَدْم َسْرڤَْم". الالشخصي، يظهر كل شيء
ال ميكنك الفهم، دماغك . ك حقيقةتلليس زائفاً، ذاك . كيف اصبح شخصاً-تلك هي الفطنة-استخدام دماغه

. ڤَْنيتاناَتْم ْبَهْچۤيڤي  ...)انقطاع. (اآلن، ميكنك أن جتعل دماغك يستوعب هذه الفلسفة. ذاك امر خمتلف. ضئيل
سوف تنتصر يف كل مكان ألننا نستطيع حتدي مطلق .  هذه الفلسفة جيداً، افهم هذه الفلسفة وابلغهاادرسلذلك، 



. ب.ش (ِڤى نَ كوَتْشَشَن بيْبْهيايتَپراها َسْر-نارايانَ. كِْرْشَناذا فهمت اخلدعة، ذكر ميكنك التحدي . كان
  . ال يهاب أمراًَپراها-نارايانَ). ٢٨\١٧\٦

حينما يتحداك احد، نقاط ضعفهم، نقطة الضعف يف حتديهم وميكنك التركيز تعلم اخلدعة دوماً  :شۤياَمسوْنَدَر
  .كل مرة. عليها

  ).ضحك. ( تلك هي خدعة املصارعة:َرْبهوپاَدْپ
  . اعثر على النقطة اليت خيتل هبا توازهنم، حيث خيتل توازهنم:شۤياَمسوْنَدَر
  . يف كل االحوال، كان هنك مصارع، مل يكن شديد القوة، لكنه علم اخلدعة كيف يهزم أقوى رجل:ْپَرْبهوپاَد

دراسة شخص آخر، اذا اختل توازنه، ميكنك حتريك بدنه على حنو  يوجد علم التوازن حيث ميكنك :شۤياَمسوْنَدَر
  .الفن الياباين. هلزميته يف كل مرة

   ...لوس اجنليس تلك، كان يوجد ياباين.  القطار :ْپَرْبهوپاَد
  . خلف اهليكل:شۤياَمسوْنَدَر
   تعرفه؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٢(أحد التيم 
   ما هو تعليمه؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ه كاراتي:تيمعدد من ال
  .ه كاراتي:ْپَرْبهوپاَد

  . هذه هي، عينها، فن هزمية الفرد اذا اختل توازنه على وجه معني:شۤياَمسوْنَدَر
ميكنك أن تصيب . ميكنك ان تصيب احد بالشلل هبا.  هي فن ضرب نقاطك العصبيةه كاراتي):٢(أحد التيم 

  . باصبع واحدضرب نقطة عصبية معينةالشخص بالشلل ب
يظهرون افالم رجل قتل اعصابه يف يد وثور سوف يركض على هذا احلال، وميكنه . هن هذا ما يفعلو):١(التيم أحد 

  .ينمون على ذاك الوجه. يصنعون افالم على ذاك الوجه. هذه حاهلم. وضع يده خالل الثور واالمساك بقلبه
  . هذا القدر من اجلهد الضائع):٢(أحد التيم 
  ت ببعض الشفرات هناك؟ هل احتفظ:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، وضعت واحدة هناك مث عدت إىل . كانت يف حقيبة مل اعثر عليها فوراً.  ارجعت شفراتك:كوماَر- َنْنَد
  ).انقطاع. (تبديلها ثانية
  .ليغ على االقلب التيفنصف الطاقة اليت تبذهلا   ...):١(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  .صف طاقتك على االقل للتبليغ دوماً يف اليوم عينه ميكننا تنمية ن):١(أحد التيم 
   باستمرار؟:ْپَرْبهوپاَد

  . يف يوم مامريديك نصف طاقتك للتبليغيكتسب  يقول أنه يأمل أن :شۤياَمسوْنَدَر
  . ملا ليس كلها أو ضعفها؟ ميكن مضاعفتها:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا ال تعقل):١(أحد التيم 



لذلك، جيب أن تبذل ثالثة اضعاف، .  لذلك، علي مضاعفة طاقيت. مل يسافر يف األرضَجَمهاَر چورومثل  :ْپَرْبهوپاَد
مل يتمكنوا حىت من بذل . اخواين باهللا حساد ألهنم قصروا عن ذلك. اربعة اضعاف أكثر مين مث تكون مريداً بالفعل

شخص اعتيادي استطاع  لذلك، اذا. لذلك، يشعرون باحلسد.  وأنا ابذل عشرة اضعافَمهاَرَج چورونصف عمل 
  .انتم االمريكيون عشرين ضعفاً فسوف تنجحونوبذلتم مثلي بذل عشرة اضعاف، 

  .الفضل انك تعطينا الطاقةف اذا استطعنا بذل عشرين ضعفاً، ):١(أحد التيم 
-كوْنَجبقيوا  اعطى بركاته لكل فرد، لكن اذا َمهاَرَج چورومثل . بركايت موجودة، اجنزوها، اسعوا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

، ڤِْرْنداڤََن وبنايتني يف پوَراماۤي، ماذا ميكن عمله؟ اذا قنعوا مببىن واحد يف بواب-كوْنَج، فسوف يبقوا  دون سعيبوبا
  .طموح فقري. ذاك هو طموحهم الوحيد

  . وزوجته، سافرا إىل استراليا بتوقيف السياراتكِْرْشَن توْشطَ مثل :شۤياَمسوْنَدَر
  .هدوا اش:ْپَرْبهوپاَد

  .حيث حطت طائرتنا تلك الليلةبالسفينة  وصلوا إىل بريث، مشايل استراليا :شۤياَمسوْنَدَر
  . هو دائم احليوية:ْپَرْبهوپاَد

  . ميل عرب صحراء استراليا بتوقيف السيارات والركوب جمانا٥٠٠ً وسافر مسافة ألف و:شۤياَمسوْنَدَر
  . مدهش:ْپَرْبهوپاَد

الشمس احملرقة دون يف وكان يقف مع زوجته احياناً تظهر كل عدة ساعات واحدة سيارة  قال ان :شۤياَمسوْنَدَر
  .اشجار أو سواها

  . الصحراء، الصحراء الكبرية. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .صحراء شاسعة عملياًعربا  :شۤياَمسوْنَدَر
  . مدهش:ْپَرْبهوپاَد

  . قال أن السكان االصليني يقيمون هناك):١(أحد التيم 
  . حيتمل أن يهامجوا. أوه:هوپاَدْپَرْب

  .تلك احليوانات اليت تقفز.  حيوانات الكانغرو، شاهدوا بعض الكانغرو:شۤياَمسوْنَدَر
   الكانغرو يف الصحراء؟ هل تعيش:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، شبه صحراء:شۤياَمسوْنَدَر
  . هناك حيوانات غريبة كثرية يف استراليا):٤(أحد التيم 
  ع؟ سبا:ْپَرْبهوپاَد

  . غريبة من نوع اجلرابيات):٤(أحد التيم 
  . تلك احليوانات اليت حتمل صغارها يف جيوهبا:شۤياَمسوْنَدَر
  . اجليب هنا، الكانغرو):٤(أحد التيم 
  .كانغروال ذاك هو :ْپَرْبهوپاَد

  . ومنقار البطة):١(أحد التيم 
  . ومنقار البطة):٤(أحد التيم 
  .. . نصف طائر، نصف:شۤياَمسوْنَدَر



  . نصف أفعى):٤(أحد التيم 
  . حتت املياه:شۤياَمسوْنَدَر
   نصف قندس؟ ):٤(أحد التيم 
   افعى؟ أفعى؟ماذا، :ْپَرْبهوپاَد

   ... مالحمها شبيهة باالفعى، اقدامها عنكبوتية، اهنا بطة تشبه القندس، بدن مثل ... نعم، جزئياً):١(أحد التيم 
  . ذيل مثل القندس):٤(أحد التيم 

  . منقار مثل البطة:سوْنَدَرشۤياَم
  . وذيل قندس، وبدن يشبه اللقّام أو ما شاكله):١(أحد التيم 
  . ألف٤٠٠ ماليني و٨ تقول ِڤديةالـ اذن، االسفار :ْپَرْبهوپاَد

  . هذا كل شيء يف واحد):١(أحد التيم 
زين، سوف ". اك، ذاك، ذاكذ، لو كان عندي هذا"اذا كان شخص يقول لنفسه، . كِْرْشَن هذه رمحة :ْپَرْبهوپاَد

، لكن "نعم، موافق " ... انقاذ نفسه على هذا الوجه، ذاكپوياكَشيهَرينمثل اراد ). ضحك". (يكون عندكم كلها
يا ريب، " ابتداء من كِْرْشَنلذلك، حنن نسعى لطلب االسباب من . نال مجيع الربكات. مع ذلك تعني عليه املوت

. خذ كل شيء، لكنك لن تسعد دون التسليم يل". "رة مث طائرة مث هذا وذاكاعطنا خبزنا اليومي مث اعطين سيا
ميكننا امتالك هذا، ميكننا امتالك ذاك، ميكننا "احلضارة احلديثة، حمتاجة، . هذا ما جيري". سوف تأخذ كل شيء

شكلة تلك هي امل". لكن ال تذكر السعادة، ارجوك. نعم، خذ كل شيء". "امتالك هذا، ميكننا امتالك ذاك
  .وإال ميكنك أن تأخذ ما تشاء. ، اذا اردت هذا)٦٦\١٨. چ.ب (َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْمْدَهْرمانْ -َسْرَڤ. الوحيدة

  .اهنم سعداء.  يعطيهم السعادةكِْرْشَن لكن جماناًسيعربون الصحراء . التيم، ال حيفلون :شۤياَمسوْنَدَر
  .ينسون املتاعب. ، تلك هي السعادةكِْرْشَنمصريهم .  نعم، تلك سعادة:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع. (اليوم ثانيةرحل .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
وال .  على االقلحيتمل انك تقدر أم ال، لكن انت مقتنع بأننا فزنا خبري امر.  ال شك هبذا الصدد على االقل:ْپَرْبهوپاَد
  .مقارنة

  . ويزداد اقتناعنا كلما خنتربه:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:پاَدْپَرْبهو

  ).هناية. ( ال بديل:شۤياَمسوْنَدَر
  ١٩٧٢أحاديث شهر ايار 

  ١٩٧٢ ايار ٤حديث في الغرفة في مدينة مكسيكو 

 َجلََج. لَكْشاين-َجلَجا َنَڤ.  ألف٩٠٠.  ألف صورة مائية٩٠٠ ما هو عدد أشكال السمك يف البحر؟ :ْپَرْبهوپاَد
  كم منها شهدت يف خمتربك؟.  ألف٩٠٠ك هنا. تعين اجناس االحياء اليت تولد يف املياه

  . درست واحدة:مارتن
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد



  . درست واحدة:مارتن
   واحدة فقط؟:ْپَرْبهوپاَد
  . رمبا ألف)صوت رعد يف اخللفية(تعلمت بعض . ، ركزت على واحدة)يضحك. ( واحدة:مارتن

  . لكهربائياجلب ذاك املقبس ا:). جانباً. ( ألف بالضبط٩٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
   هذا؟. أوه:أحد التيم
- َجلَجا َنَڤ.  مليون من اخلضار والنبات، النباتيات٢و . ڤيْمَشيت-لَكْشاين ْسهاڤَرا لَكَْش-َجلَجا َنَڤ :ْپَرْبهوپاَد

. احلشرات هناك مليون ومئة ألف. َسْنكَْهياكاها- ڤيْمَشيت، كِْرَميُّو روْدَر-لَكْشاين ْسْتهاين ْسْتهاڤَرا لَكَْش
مث من الطيور خترج . مليون) سنسكرييت. (من احلشرات، تصبح بعوض وطيور). سنسكرييت(مث ). نسكرييتس(

سواء من القرد - ماليني من احليوانات مث خيرج االنسان من احليوانات٣). سنسكريتية. (السباع ذات القوائم االربعة
، چونَ- َرُجومن خيرجوا من طبيعة . چونَ-َتُمو، نَچو-َرُجو، چونَ-َسْتَڤمن بني هذه الثالثة، . أو االسد أو البقر

هم ) يضحك(ومن جاءوا من طبيعة اجلهل، اسالف داروين . كانت والدهتم السابقة قبل صورة االنسان من االسد
ال . ِڤَدْزالـلذلك، هذه املعلومات العلمية من . ومن يأتوا من االصالة، آخر والدهتم كانت البقرة.  واجلهل،القردة
العلم الفلكي، كل شيء . سبق وسجلوا كل شيء. ِڤديالـذاك هو العلم . كل شيء موجود.  بالبحوثنقوم

ب منازل القمر وسائر احس. العلم النجمي، كما نقول هو جمرد حساب. كل ما عليك هو احلساب. مكتوب هناك
 . النجوم سوف يكون التأثري مثل هذا وسوف تكون النتيجة مثل هذا

. األمر عينه، نظرية داروين هناك يف سطرين.  مسبقاًموجودةاهنا . يس عليك القيام ببحثلذلك، ل. مثل ذاك
 مئة ألف، ٨٤. مئة الف، لَكْشاين ألف، مثانني واربعة ٤٠٠ تعين اربعة، َشتوَر.  تعين مثاننيأَسيت، َسيت). سنسكرييت(

. ْبَرْهَمْدْبهيه، جاتيشو-َڤجۤي. اجناس تعين جايت.  تعين حيَڤجۤي). سنسكرييت. ( ألف٤٠٠ ماليني و٨تلك تعين 
على هذا النحو، . احلي أو يتناسخ من املائيات إىل الشجر إىل النبات مث إىل احلشرات مث الطيور مث احليواناتيتنقل 

نشوء ، ب)سنسكرييت(، يف النهاية حيصل )سنسكرييت. (، تتناسخْبَرْهَمْدْبهيه، ْبَرْهَمْدْبهيه. الصورة البشرية هي االخرية
لذلك، اذا مل تتصل الروح . ، اهللا على خالف الصور االخرىڤيْنَدُجواآلن، هذه الصورة مقصودة لفهم . الوالدة
ناْم َبهۤو". سلم يل"، كِْرْشَنكما يقول . يْنَدُجو يعين التسليم لـڤيْنَدُجو االتصال بـ ... يف هذه الوالدةيْنَدُجوبـ

لذلك، بعد ماليني غزيرة من الرجعات، عندما يكتمل علم ). ١٩\٧. چ.ب (َپْدياِتىْپَر ڤانْ ماْمْچۤياَنَجْنَمناْم أْنِتى 
 .كِْرْشَنذاك هو برناجمنا، ذكر . مث يرجع إىل اهللا يف داره الباقية. ذاك هو الكمال. كِْرْشَنالفرد، يسلم لـ

ڤڤ

  اذن، هل يوجد ارفع من صورة االنسان؟ :مارتن
  .املالئكة والبشر وسوى البشر: عموماً، ثالثة فئات). سنسكرييت. (ةاملالئك.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
   رجل الكهف البدائي؟:مارتن

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
   رجل الكهف البدائي؟:مارتن

  .احليوانات، الطيور، السباع، سوى البشر:  كال، ليس رجل الكهف البدائي:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت. أوه:مارتن

مثل عندما جاء . ئكة ألن املالئكة متفوقون بالعز االنسان هذه هي افضل من صورة املاللكن صورة :ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟". مالئكة" إىل اهلند، قالوا، وناالمريكي



  . اهلنودعند :مارتن
وجه هذا هذا الرعد حتت اشرافه ي. إْنْدَر كيلاألمر عينه، مثل ويل االمطار و.  ألهنم اكثر مجاال وفطنة وقوة:ْپَرْبهوپاَد
كما ان للحكومة دوائر خمتلفة، . ذاك هو شاغله. تصدع اجلبال وحنصل على كتل جبليةتيرمي الصواعق و. الرعد

  .َڤشي، والدمار، املوىل ونڤيْشاحلفظ . ْبَرْهمااخللق، والية . األمر عينه، هللا دوائر خمتلفة وكل دائرة موكلة إىل مالك
   كيف أن صورة االنسان افضل؟:مارتن

   ماذا؟ :ْبهوپاَدْپَر
   كيف أن صورة االنسان افضل من املالك؟:مارتن

.  هذاكِْرْشَن، وخاصة الذين ال حيفلون بالعلم بذكر عزافضل من هذا الوجه، مثل على هذا الكوكب، ال :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . و وضعهمذاك ه". دعنا نتمتع بالشرب.  هذاكِْرْشَنآه، ما هو ذكر . " املاديالعزاهنم فخورون، مغترون ب

األمر عينه، املالئكة، . الفئة املتوسطة، منجذبة. هم لعنة هلم ألهنم ال يستطيعون تقدير هذه احلركةعز. انه لعنة هلم
. ال ينسوا، اهنم خدم. ، االسباب، وهذا ما يدفعهم إىل النسيانالعزلديهم مستوى رفيع من احلياة، العمر، اجلمال، 

، يعبده )سنسكريتية. (كِْرْشَنيسجدون لـ. لذلك، اهنم تيم، تيم رمسيون.  بالضرورةتيممثل خادم احلكومة ال يعين 
سوف جتد ن كل. على هذا النحو، تبادل. مراكزهم على رفعة للحفاظ، لكن تتيمهم مهيأ ْبَرْهما أو َڤشياملوىل 
  ).مزيد من الرعد. (انه حب حمض. يف اجملتمع البشري، ال سؤال إىل التبادلالتيم 

  . هؤالء هم املالئكة؟:ارتنم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، كيف يتوافق ذلك مع العلم؟:أحد التيم
  . دعه يتكلمماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .. العلمرفاع.  هلذا السبب أنا هنا:مارتن

   ... ميكنهماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  . وال اجدها جذابة، جمديةوجهته بعض الشيء رف اع:مارتن

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نصف العامل ... مثل فارغ انه:مارتن

  ):٢٢\٥\١. ب.ش(مثل . م انه ميكنه أن يصبح تيماً كبرياً شاغل العاِل:ْپَرْبهوپاَد
  ڤاپوْمَسْس تََپَسه شْروتَْسيا إَدْم ْهي 

  َدتَّيُّوه-بودّْهيكْتَْسيا شَ ْسڤيشْطَْسيا سۤو
  پيتُوْرتَْهه كْڤيْبهيْر نيرۤو‘أڤيشْيوتُو 

  ڤَْرنَنَْمچونانو-َمشْلُوَكأوتَّ-ياْد

كَْتْسيا َپ، شۤوڤيْشطَْسيا، َتپوْمَسْس، ْسإَدْم ْهي . نوڤَْرَنَنْمچوَن-ياْد أوتََّمْشلُوَك  ...ملا ال جتلس مثل. اجلس:) جانباً(
أن اذن، سيكون واجبك . اذا كنت عاملاً، عامل يعين انت متعلم، عامل، تعلم أو مسعت من الكتب أمور كثرية. َپَسهَت

مطلق قانون علمي، مثل قانون . كلما تعلمته، تسعى لتوضيح مجيع هذا البحث العلمي مبثابة اخالق الرب العظيم
  هل تفهم؟:) جانباً ( ...اجلاذبية

  . نعم، نعم:أحد التيم



االشارة . توضيح كيف تسبحاآلن ميكنك . الكواكب الكبري، الكبرية تسبح يف اهلواء  ...قانون اجلاذبية :ْپَرْبهوپاَد
، )٢\٤\١٠. چ.ب (َچْتإَدْم كِْرْتْسَنْم ِاكاْمِشَن ْسْتهيُتو َجا ڤيْشطَْبْهۤي ،، انه يدخلچۤيتاْبهَچڤَْد هناك مسبقاً يف 

واذا كنت تيماً   اآلنانت عامل. هذه االشارات هناك". ادخل يف هذا الكون، وسوف تسبح بقويت) "سنكرييت(
وألنك عامل، توضيح . ذاك هو واجبك. أهنا تسبح ألن اهللا دخل فيهابلعلمي نظور ااملتوضيحها من بالفعل، اسعى ل
تلك . لذلك، ستكون تلك خدمة كبرية. كيف يفعل، سيالقي قبوال عند العامة ومن املنظور العلميكيف دخل اهللا 
ذاك الغاز؟ ما هو . مثل ذاك البالون. سوف أوضح. صدقنعم، حنن ن. ميكننا الفهم". دخلت"جاء، . حقيقة بالفعل

  غاز هايدروجني؟
  . هليوم:مارتن

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . غاز هليوم:مارتن

اذا كان أال ميكن هللا أن يسبح لذلك، ). ضحك. (لذلك، دخل ذاك اهلليوم يف البالون ويسبح. غاز هليوم :ْپَرْبهوپاَد
ة، هل اهللا أقل من غاز اهلليوم أو انه اكرب ؟ اذا كان لغاز اهلليوم هذا القدر من القوغاز اهلليوم هذا يستطيع السباحة

األمر عينه، غاز اهلليوم يدخل وجيعل سباحته ". أدخل"من غاز اهلليوم؟ لذلك، ما هي الصعوبة بالفهم؟ يقول اهللا، 
 يقول، كِْرْشَنمثل . لذلك، ميكنه أن يصبح غاز هليوم كبري. لذلك، ما هي الصعوبة بالفهم؟ ارى يف عيوين. ممكناً

ذاك الطعم هو . حنن نشرب املاء لطعمها. املاء هامة". أنا طعم املاء) "٨\٧. چ.ب (ْپسو كاوْنتياَهْم أ ‘وَرُس"
، اثبته علمياً، تلك ستكون كِْرْشَنقانون اجلاذبية هذا، الذي اكتشفناها، هو ان األمر عينه، اذا اوضحت . كِْرْشَن
.  تسبيح بالون خبلق غاز اهلليومككما ميكن مثل ذاك ال بد من وجود بعض الغاز. تلك حقيقة بالفعل. خدمتك
ال تسبح الكواكب فحسب بل األكوان .  يف كل كوكب أو كون وحيمله على السباحة، ال غريكِْرْشَنيدخل 
  . اذا كنت ترفضهالذلك، هل تقبل هذه النظرية أم ال؟ اوضح السبب. أيضاً
  . أنا، أنا، أنا ال استطيع رفضها:مارتن
   ... ذاك:َدْپَرْبهوپا
  . ألنك تفوقين علماً هبا:مارتن

انيَنْس ْچۤيْم ْچۤياَنِتى َپِدكْْشياْنيت أو ،تلك هي طريقة الفهم الواجب. ذاك هو املوقف الواجب.  شكراً لك:ْپَرْبهوپاَد
، ليس چۤيتاَچڤَْد ْبهذاك هو توجيه .  الذين شاهدوا احلقيقةَدْرشيه-َڤَتتّْأهل جيب أن نأخذ العلم عن . َدْرشيَنه- َڤَتتّْ

َتْد ڤيدّْهي . َدْرشيه-َڤَتتّْ، عليك اخذ العلم على يد من شهد، من سبق له العلم. رجل من الفئة الثالثةتوجيه 
ال ميكنك .  أمور٣عليك الفهم بالتسليم، بقضاء اخلدمة وطرح االسئلة، ). ٣٤\٤. چ.ب (اْپَرْشِنَن ِسڤَۤيَپريپاِتَن ْپَرني

واذا ظهرت فجأة وسألت، لن . ال بد من قضاء اخلدمة والتسليم مث سيكون السؤال جيداً. االقتصار على السؤال
 يف هذا اذا كان بامكانك اعطاء بعض العصري. لذلك، أنا اشرب هذا املاء لوجود طعم. كافياًذاك اجلواب يكون 
. كِْرْشَنلظمأ هو الطعم الذي يروي ا. سوف اطلب املاء، لوجود طعم خاص يروي ظمأي. ، لن يعجبينالوقت

ال ). ٨\٧. چ.ب (ياتْپسو كانوَهْم أ‘َرُسو . كِْرْشَنهذا هو ذكر ". كِْرْشَنهنا " فوراً، كِْرْشَنلذلك، ميكنك ذكر 
ْبهَچڤَْد واالشارة يف . ء شرب املاء اذا كان لديك قوة االدراك اثناكِْرْشَنميكنك الشعور بـ. كِْرْشَنحاجة إىل رؤية 

زين، "، كِْرْشَنحسناً، يقول "  ...كيف ميكن أنا. كِْرْشَن؟ ال ارى كِْرْشَناين هو "كنك أن جتادل، مي.  مسبقاًچۤيتا
 يشري؟ ما هي الصعوبة؟ كِْرْشَنال يشعر بـذا الذي من . لذلك، كل فرد يشرب املاء. اطلب الشعور يب بشرب املاء



ما هي تلك . أنوَمَنْنَد لكن ميكن الشعور به ت الراهن يف الوقميكن معاينة اهللا."  على ذاك النحويناعبد"، كِْرْشَن
  ؟ ...َپَرْسياالكلمة؟ 
  ).سنسكريتية. (َپَرْسيا :أحد التيم
َرُسو "اشارة اهللا هي، ". هنا اهللا:"َڤْبَهأنولذلك، ميكننا فهم اهللا يف الوقت احلاضر بواسطة ). سنسكريتية( :ْپَرْبهوپاَد

ميكن صنع املاء مبزج اهليدروجني . ال ميكنك تصنيع هذا الطعم". م املاءأنا طع"، ذاك ْپسو كاوْنتياَهْم أ‘
  هل ذاك ممكناً؟. واالوكسجني لكن ال ميكنك خلق الطعم حىت ميكن تناول هذا املاء

  . صنع املاء ممكن وأعتمد عليك لتقول ما اذا كان صنع الطعم غري ممكن:مارتن
". هنا ماء"لحس بدين، يلن .  العرق أيضاً، لكن لن يشرب احد ذاك املاءمن مثل حنن خنلق املاء  ... ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك حمال). ضحك(
  يبقى سؤال ما هو مصدرمها؟.  حىت اذا خلطنا اهليدروجني واالوكسيجن للحصول على املاء:أحد التيم
ا القدر من ما هو مصدر الكيماويات؟ مياه حبر شاسع مثيل، اذن من من حصلت على هذ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  الكيماويات؟ مث السؤال التايل، من أمد الكيماويات؟
  .قلت أن معاينة اهللا مستحيلة. سوف يصلون إىل املكان عينه. سوف تنتهي إىل النهاية عينها.  مررت بذلك:مارتن

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   كيف ميكن حتقيقها؟:مارتن

  . جيب عليك التأهل:ْپَرْبهوپاَد
  ن أتأهل؟ كيف ميكنين أ:مارتن

 ويعملون باالحكام والقوانني، كِْرْشَنيتتيمون بـ.  هذهكِْرْشَن هذه هي الطريقة الفاعلة يف حركة ذكر :ْپَرْبهوپاَد
َسدايَڤ ْهِرَديشو ڤيلُوكَياْنيت، ، َسْنَت. سوف تعاينه طوال الليل والنهار. الطريقة املرسومة، وسوف تعاين اهللا

مثل . اذا أمنيت تتيم مثيل باهللا، فسوف تعاينه دوماً). ٣٨\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (ڤيلُوَشِنَن-ْبَهكْيت-ْپِرماْنَجَن ْتّشوريَت
 كِْرْشَناألمر عينه، عليك تنمية حب . هذا عائد إىل احلب. اذا كان عندك طفل حتبه كثرياً، سوف تعاينه دوماً

لذلك، عليك تنمية . ة لكنه خيضع للحبانه ال خيضع ملطلق طريق. ميكن رؤيته باحلب وليس بطريقتك. وسوف تراه
  هل هناك من رائحة؟. ال رائحة:) جانباً. (احلب مث سوف تراه

  . رائحتها ضعيفة:مارتن
  . خبور مكسيكي:أحد التيم
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . خبور مسيحي:أحد التيم
  .چۤيتاْبهَچڤَْد  اذن، جاء وصف جممل العلم باهللا يف :ْپَرْبهوپاَد
  .ألنه عامل مما يعين انه ميكن ان يكون عندنا علمنا...  هو العامل األصلي كِْرْشَنت هذا الصباح أن قل: أحد التيم
   هل تقبل انه العامل االصلي؟ ...أه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، بوصفه اهللا، خلق كل ما يدرسه العلم اآلنكِْرْشَن ميكنين القبول أن :مارتن

. اذن، على الرغم من انين اصبحت عاملاً، أنا عامل تابع. تلك حقيقة.  حقيقةتلك. اصبت.  نعم، صحيح:ْپَرْبهوپاَد
العقل الذي تعمل . كِْرْشَنألن التجربة اليت تقوم هبا يف املخترب، املواد، من صنع . كِْرْشَنحبثنا العلمي جيري باشراف 



 هو كِْرْشَن. كِْرْشَنئاً، ذاك هو انتاج لذلك، عندما تعد شي. كِْرْشَنالتوجيه تستلمه من . كِْرْشَنبه، ذاك من صنع 
عندما كنت يف الطائرة أهنم يسعون إىل صنع نسخة عن اخربتين يف اليوم اآلخر . العلة البعيدة وانت العلة املباشرة

   ...دماغ
  . اينشتاين:أحد التيم
، ألن دماغ اينشتاين لنسخم من ذلك، انت لست العامل االصلي حىت اذا استطعت اعلى الرغ.  اينشتاين:ْپَرْبهوپاَد

  أليس كذلك؟. اذن، ميكنك التقليد مما يعين انك عامل تقليد. اذن، الصانع األصلي هو اهللا. ذاك سبق صنعه
  . صائب:مارتن

لكن .  انت تسعى لصنع نسخة عن االصل، ال غري. أنتمن خلق دماغ الربفسور اينشتاين؟ مل تصنعه :ْپَرْبهوپاَد
اذا استطاع . لكنك مل تصنع. ن، من صنع الدماغ االصلي؟ مث عليك التوجه إىل اهللاآل. األصل موجود مسبقاً

لذلك، حىت اذا . ذاك تعجز عنه". صنعنا نسخة عنه. آه، ال بأس، مات الربفسور". االنسان صنع دماغ مثيل، عندئذ
سخ دماغ اينشتاين، ال لذلك، القبول بقدرتك على ن. أوال، هذا مريب. استطعت النسخ، انت لست العامل العظيم

سوف نتكلم أن الدماغ األصلي من . على االقل، لن نعزو الفضل إليك. الفضل سابق، فضل اهللا. فضل لك بذلك
ذاك . ال ميكنك صنع دماغ أفضل. اذا قدرت على الصنع، يعين انتفاء ضرورة النسخ. ال ميكنك التصنيع. صنع اهللا

. مثل الطائرات الضخمة لكن شكلها على صورة الطائر. اغانت تسعى إىل نسخ ذاك الدم. ليس يف حكمك
ميكنك صنع . لديه النوع عينه من اآلالت حىت داخل حشرة، حشرة صغرية طائرة. الصورة االصلية من صنع اهللا

فهمت؟ ميكنك . اصنعها. مث ما هو فضلك؟ هنا فضل اهللا، طائرة صغرية، قرب املياه. هذا حمال. طائرة صغرية مثيلة
آُنوْر  ،لكن اهللا يصنع األكرب واألصغر. لذلك، انت عاجز. ائرة كبرية لكن ال ميكنك صنع طائرة صغريةصنع ط

أن  .ميكنه خلق أكرب من األكرب وأصغر من األصغر. انْۤيانْ َمَهُتو َمۤييۤۤي
  . ال ميكن للطائرة الكبرية انتاج طائرة اخرى:أحد التيم
ما . ال غىن عن تصنيع ثالثة. طائرة انثى حىت تستغين عن صنع طائرة ثالثة ال ميكنك صنع طائرة ذكر و:ْپَرْبهوپاَد

ذاك يعين ان قدراته . ذاك هو صنع اهللا. مث من املاليني، تولد ماليني آخرى. الذي يدعو إىل تصنيع ثالثة؟ ماليني
مثل . دراته لطيفةق. فديـهذا هو التوضيح ال). سنسكريتية. (يضغط زر احدى القدرات ويستمر االنتاج. متباينة

فهمت؟ . جهاز التلفزة االلكتروين يف هذه االيام، ميكن ضغط الزر وتشاهد ما حيري يف أماكن بعيدة ألوف االميال
لذلك، اذا كان الدماغ . ليس سوى عرض قدرة الدماغ االنساين. لذلك، اذا كان االمر حمتمال على الدرك املادي
 اذا كان لديك دماغ، ال .َپَرْمثيلة، فكم اكرب قدرة اهللا؟ دماغه أفضل، االنساين قادر على عرض نشاطات مدهشة م

كما . اهللا مثلك، مثلي. تعين األفضل، العظيم َپَرْم. ڤََرَپَرِمْش، پوروَشَپَرْملذلك، يدعى . بأس، لكن دماغه خري دماغ
دماغي أو دماغه افضل من دماغك أفضل من . مثل انت عامل.  لكن دماغه خمتلفكِْرْشَنان لديه يدين وساقني، 

عندما جتد الدماغ الذي يفوق كل دماغ، ذاك هو . على هذا النحو، تستمر بالبحث. دماغك ودماغه افضل منه
تتابع البحث وعندما - يف عملية العثور على دماغ افضل من دماغك، هو افضل، وذاك افضل منه. ذاك هو اهللا. اهللا

كيف اتعرف عليه؟ حنن ال نقبل . ذاك هو تعريفنا هللا. ه دماغ، ذاك هو اهللاجتد الدماغ الذي يفوق اجلميع وال يعادل
، من ميلك عزنطلب رؤية من ميلك أفضل دماغ، من ميلك أفضل . عشوائياً مطلق احد بوصفه اهللا أو وجهه النزيل

اك هو جمموعها احلاصل، اذا وجدناها يف شخص ما، ذ. أفضل مجال، من ميلك افضل علم، من ميلك أفضل صديق
  .لذلك، هو اهللا. كِْرْشَنذاك ما وجدناه يف . اهللا



  .. لكن كيف ميكنين أن اعلم به بدماغي الدوين:مارتن
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  من لديه خري دماغ؟  ...:مارتن

ك ذايتعني علي القبول ب. ميكنك اجناز أمور ال استطيعها أنا. مثل انت صديق عامل.  ذاك ميكنك فهمه:ْپَرْبهوپاَد
  ما هي الصعوبة؟. القدر أن دماغك أفضل من دماغي

   كيف اعلم؟ ... لكن:مارتن
 مثل مجيع  ...ما هي الصعوبة؟ استطيع الفهم. عمله خري من عمليأن ميكنك أن تعلم بصورة مباشرة  :ْپَرْبهوپاَد

أنا ال . ذلك، يسلمونل". مريب الروحي يوضح عن اهللا خري منا"ملاذا؟ ألهنم يفهمون أن . مريدي، اهنم يتبعوين
ميكنه توضيح "لذلك، يقبلوين دماغ مريب روحي لفهمهم . دماغهم جيد للعمل. اهنم ليسوا محقى. اعطيهم رشوة
. اين هي الصعوبة؟ هؤالء، مجيع مريدي، يسلمون يل ألهنم وجدوا يفّ دماغ أفضل لتوضيح ماهية اهللا". اهللا خري مين
ْشُروْتريياْم ، "اقصد رجل أفضل "ِڤَدْزالـكما تنصح . انه دماغ مباشر.  املباشرال جمال إىل الفهم غري. ادراك مباشر

، بنتيجته اذا ْبَرْهما، و ِڤديالـمن مسع أفضل وأعقل من العلم "، )١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك (نيْشطَْهْم-ْبَرْهَم
علمه كامل حسب األحكام .  الروحيهذه هي مؤهالت املريب. نيْشطَْهْم-ْبَرْهَم" ،كِْرْشَناصبح منقطعاً إىل 

هذان مها االمران اللذان يتعني التحقق منهما مث هو مريب .  بالفوز بذلك العلم، ويصبح تيماً كامال للربِڤديةالـ
  .روحي
   ...كل يقول.  لكن هناك عدد كبري من املربني الروحيني يف االرض:مارتن

.  شلن، تتوجه إىل خمتلف املتاجر٢ما تذهب لشراء سلعة تساوي مثل عند.  كل يقول، لكن عليك احلكم:ْپَرْبهوپاَد
اذا سوف خيدعك احد . ذاك مستند إليك. لكن عليك احلكم وتبني اجودها".  سلعيت أفضلأوه،"كل فرد يقول، 

لكن لن . خر فقطمحق مثيل خداع امحق آميكن أل.  مثل هؤالء الرذالء، يتأهلون ...وإال سوف تعرفكنت امحقاً 
 أو كِْرْشَنماذا فعلت مثل "سوف يقارن فوراً، . ، لن يقبل ذاك االمحق رباًكِْرْشَنمن يعلم بـ.  العامل مباهية اهللايقبله

 اذن .ذاك ال ميكنك".  أو افضل منهكِْرْشَناثبت اآلن انك تعادل . كِْرْشَنافضل منه حىت اقبل بك رباً؟ لدينا ربنا، 
سوف خيدعك هذا الرب . ين إىل قبوله مربياً روحياً؟ ذاك يستند إىل فطنتكملاذا سوف اقبل به رباً؟ ما الذي يدعو

لذلك، اطلب استخدامها مث ميكنك أن . بالفطنة والفردية وقوة الفهمميتاز اذن، كل فرد .  اذا كنت أقل فطنةالزائف
  .تفهم

  ح عن سبب احلياة؟احب أن أسألك ما يفعل العلماء لتوضيح أصل احلياة؟ هل لديهم مطلق توضي :أحد التيم
قدراً هائال من الوقت يف مسعى نسخ هذه الطريقة من اآلن  العلماء يقضي.  ال يعىن العلماء بالسبب. أوه:مارتن

 اهنا ال تستغرق. ل كيف بدأت احلياة يف بداية العاملوأهنم سيتمكنوا من القاآلن يقولون . اجل انتاج احلياة يف املخترب
  .ابتداء احلياة، بل طريقتها ال يعىن العلماء بسبب ...

   ماذا حيسبون، كيف بدأت؟:أحد التيم
   ... حيسبون أن احلياة ابتدأت بالتأثري اجلوي. أوه:مارتن

  ).انقطاع(اذن، السؤال التايل، من خلق اجلو؟ .  اذن، اجلو هو السبب:ْپَرْبهوپاَد
   ... ال أشعر ... هلذا السبب أشعر أن العلم ... هذا ال:مارتن



وجدنا العلة . لكن علمنا كامل. لذلك، علمهم قاصر. يبدأون من وسط الطريقة.  مل جيدوا العلة القطعية:ْبهوپاَدْپَر
  ):١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(القطعية 

  هكِْرشْنََپَرَمه ه إشْڤََر
  ْچَرَههڤي-آنَنَْد-شيْد-شَشْ

  ڤينَدهُچوأناديْر آديْر 
  كاَرنَْم-كاَرَن-َسْرڤَ

 بالطريقة، علماء املادية سوىال يعىن لكن . وجدنا سبب كل االسباب. لك، علمنا كامللذ. سبب كل االسباب
م لذلك، نرى العاِل. لكنه ال يستطيع معرفة من انتج تلك اآللةكيف عمل اآللة  مثل طفل يشاهد. كيف تعمل

  .م أفضلليس عاِل). ضحك. (الطفل
   ما هو تعريف العلم؟:أحد التيم
  . علم كامل:ْپَرْبهوپاَد
  . علم كامل:أحد التيم
   أليس كذلك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم:مارتن

   انت ال تعلم معىن علم؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، ال:مارتن

  ؟"هذا علمي" اذن، ملاذا تدعوه علماً؟ كيف ميكنك القول :ْپَرْبهوپاَد
سبب حدوث االشياء وكيف العلم هو اجلهد االنساين للتقصي عن .  ال استطيع سوى اعطاء تعريف العلم:مارتن
  .تعمل

اذا علمت على خري وجه . آه، أنا ارى هذه الوردة تنمو، لكنين اجهل كيف تنمو.  ذاك يعين العلم الكامل:ْپَرْبهوپاَد
بذرة شجرة ). ١٠\٧. چ.ب (تاناْمْبهۤو-ماْم َسْرَڤَجْم بۤي ،حنن نعلم ذاك، كيف تنمو. كيف تنمو فذاك هو علم

وردة كاملة بذرة سوف جتد شجرة تنمو من لذلك، . كِْرْشَنمجيع اشكال البذور هي . َنكِْرْشالورد هذه هي 
وإال االرض واحدة، املياه واحدة لكن . البذرة خمتلفة. وشجرة اخرى، وردة كاملة محراء أو ملونة. صفراء اللون

ال ميكنك خلق . هذه مالحظتنا. كِْرْشَن لكن البذور هي  نظراً الختالف البذرةخترج نباتات خمتلفة ونتائج خمتلفة
   ما هي تلك الشجرة؟ ...ال ميكنك صنع بذرة يف خمتربك. البذرة

   بنيان؟ شجرة بنيان؟:أحد التيم
ال ميكنك خلق . حتتوي على قدرة شجرة بنيان شاهقة. هناك بذرة صغرية، صغرية للغاية.  شجرة بنيان:ْپَرْبهوپاَد
اقتصر على اخذ . ال حاجة للطعام بعد اآلن"انت تقترح . حبوب الفيتاميناتانت تصنع شيئاً، مثل صنع . بذرة مثيلة
 مث أليس كذلك؟ األمر عينه، ال ميكنك اخذ حبة وغرسها يف االرض وخترج شجرة بنيان شاهقة". حبة فيتامني

  ).ضحك. (سوف اقبل بك
أي مكان . كِْرْشَنرة البنيان هي  من صنع هذا العلم أن هذه الوردة وشج ...)انقطاع (...انت، انت تقول  :مارتن

  يف املخطط االهلي يضم امساء كبرية مثل بوذا واملسيح وحممد؟
.  يعمل يف صورة بوذا، املوىل بوذاكِْرْشَنهو . كِْرْشَنبوذا، حنن نقبله بصفة وجه نزيل، بصفة امتداد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .بودَّْهى ذاك هو مفهومنا للموىل .بودَّْهىقبل بدن . َرَشرۤي بودَّْهى ْدْهِرَت ِكَشَڤ



  واملسيح وحممد؟ :مارتن
  . كل فرد:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن مجيعهم وجوه نزيلة لـ:مارتن

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت:مارتن

اْد ياْد ي. كِْرْشَنكل من يظهر بعض القوة االستثنائية، يفترض انه وجه نزيل لقدرة . يتياْد ياْد ڤيْبهۤو :ْپَرْبهوپاَد
. والقدرة عني املقتدر. كِْرْشَنميثل القدرة الساطعة لـ. القدرة الساطعة. َسْمْبَهڤَْم-ْمَش‘ْم َمَم ِتُجو َسْتڤَتيَمْت ْبهۤوڤي
  ما هو ذاك؟:) جانباً(

   ...هذا التسبيح و -قلت أنه تسجيل جيد لصوتك :مارتن
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  الل تعاليم بوذا، تعاليم املسيح؟ اهللا من خي هل يعاين التيم احلقيق:مارتن

مقصودة للجميع عموماً لكنها خاصة . ، مقصودة لفئة معينة من الناسبودَّْهىتعاليم املسيح، تعاليم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
. املسيح أيضاً خاطب فئة معينة من الناس. كانوا فئة معينة. أهيْمسامثل املوىل بوذا، دعى إىل . بفئة معينة من الناس

. ، ذاك يعين انت لص، انت تسرق"ال تسرق"أليس كذلك؟ اذا قلت، . ذاك يعين اهنم كانوا يقتلون".  تقتلال"
املوىل بوذا هو . هذا هو الفرق. لذلك، مثة تفاوت بني نوع من الدعوة بني اللصوص ونوع من التعاليم بني الفالسفة

لذلك، سوف جتد فرقاً بني . خمتلفة من الناسرجات د ون خياطبوا، لكنهم كانكِْرْشَناملسيح نزيل كان  .كِْرْشَن
م كانوا ارفع هن لكن فوق وعدا ذلك، ألن االشخاص الذين كانوا خياطبو.كِْرْشَنتعاليم املسيح وتعاليم بوذا، وتعاليم 

 اخويت  انا اقوم بأمور كثرية ينتقدين عليها. هذهكِْرْشَنمثل انا ادفع حركة ذكر . ذاك هو الفرق. شأناً من اللصوص
شاغل بوذا خاصتهم هو االقتصار . ذاك هو عيبهم. لكنين اعلم ما هي الظروف املناسبة على خالفهم. باهللا احلساد

 أوه،"، يونِڤدالـ ْبراْهَمَنةالـمثل جرى انتقاد املوىل بوذا من قبل . جيدون بعض العيب". كيف يعمل"على االنتقاد 
اذن، كيف ميكنك منع . أنه قربان، احليوان هو كبش الفداء. ِڤَدْزالـ انت توقف القربان احليواين؟ هذا مذكور يف

توجد توصية بالقربان . جاَتْم-ْشرويت. جاَتْم-ڤيْدِهْر أَهَهى ْشرويت-ياْچۤيانيْنَدسي لكن املوىل بوذا، " القربان احليواين؟
". ِڤَدْزالـال احفل هبذه "، ِڤديةالـ لذلك، كان شاغله السخرية من املبادئ. ، لكنه بدأ يسخرِڤَدْزالـاحليواين يف 

 ِڤديةالـيف املبادئ بالقربان احليواين مثة توصية . ِڤديةالـانتقد املبادئ . انتقد. لذلك، جرى رفض دين بوذا يف اهلند
ال ميكنك .  كما هيِڤديةالـجيب قبول التوصيات . لذلك، انه انتقاد". اال تفعل هذ. هذا ليس جيداً"وانتقد، 
.  امللتزمنيِڤَدْزالـوبناء عليه، مل يقبل به اتباع . ِڤديةالـلذلك، حتدى املراجع . ِڤديةالـمث تذهب السلطة . داالنتقا

لذلك، يسجدون، . هذا الغرضيعلم لكن التيم . ال يستطيع االنسان االعتيادي الفهم. لكن كان غرضه خمتلفاً
 كِْرْشَن التيم ال يقبل فلسفة بوذا لكنه يقبله بصفة وجه نزيل لـ.ىَش َهِرَچدۤي َجَجياَر َشرۤي-بودَّْهى- ْدْهِرَتِكَشَڤ

 َجياَر َشرۤي-بودَّْهى- ْدْهِرَتِكَشَڤ :كِْرْشَنحنن نقدم سجودنا للموىل بوذا بصفة نزيل . هذا هو موقفنا. ويسجد له
  .هذه هي دراستنا العلم. ىَش َهِرَچدۤيَج

  ؟ايَتْنياش ما هي الفئة اليت علمها املوىل :أحد التيم
  . بصفة شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن الفئة اليت تقبل :ْپَرْبهوپاَد
  . دعى بني التيم:أحد التيم



 َمْدْهيا. ش.ش (َپِدَشأو-"كِْرْشَن"اِر ِدكَْهى تاِرى كََهى ۤي. كِْرْشَن بدأ الدعاء من نقطة التسليم لـ:ْپَرْبهوپاَد
، ميكنه فهم تعاليم كِْرْشَنلذلك، من سلم لـ. كل إنسان بالتسليم لهيأمر  كِْرْشَن هو َپِدَشأو كِْرْشَن). ١٢٨\٧

 تعاليمه من النقطة اليت يقبل أيبد). ١٠٦\٢٠ َمْدْهيا. ش.ش (داَس-كِْرْشَنَپ َهيا نيْتَري ِڤَر ْسڤَرۤوجۤي ،شايَتْنيااملوىل 
  ".كِْرْشَنأنا اخلادم األزيل لـ"هبا االنسان 

   ...هه لكل إنسان أم ملن طريقة التسبيح هذه موج:مارتن
. كِْرْشَن يبلغ نقطة التسليم لـفبعد تصفية قلبه، سو.  بالتسبيحسوف يبلغ هذه النقطة.  كال، كل فرد:ْپَرْبهوپاَد

  .حنن نعمد احد لكن ليس ألنه بلغ ذاك املستوى لكننا نثقفه بالطريقة، كيف يصل إىل ذاك املستوى
  ؟اَسنّْۤيَس البداية عندما يدخل سلك :أحد التيم
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
؟ أال يعين ذلك بالضرورة انه ملك حسه، هل هذا صحيح؟ ميكنه اَسَسنّْۤي البداية عند عماد الشخص :أحد التيم

  ...االرتقاء تدرجيياً 
ك تل سبحة، ١٦اذا اتبع االحكام والنواهي وسّبح . البداية هي التسبيح.  الئق مسبقاًّياسَسنّْۤي. كال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ندما ينشغل يف ع اَسَسنّْۤينعطيه و.  مث نعطيه العماد الثاين بتلك الطريقةوسوف يصل إىل نقطة التسليم التام.  لياقتهيه
  .خدمة الرب قلبياً

   هل لديك مزيد من االسئلة؟:أحد التيم
  .امتال كأسي.  كال، كال:مارتن

   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مألت كأسي:مارتن
  ).انقطاع. ( شكراً:هوپاَدْپَرْب

 ر على اليابسة، بوصفه خزان املياهقلت يف هاواي أن البحر كان ضرورياً لسقوط املط. لدي سؤال :أحد التيم
  .الصافية وأن امللح كان حلفظ املاء من الفساد

   اذن؟:ْپَرْبهوپاَد
   هل جسم مائي هائل مطلوب؟:أحد التيم
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  حار تغطي معظم اليابسة؟ الب:أحد التيم
  . ثالثة ارباع:مارتن

  لذلك، هل هذا القدر اهلائل مطلوب؟.  ثالثة امخاس سطح االرض هي مياه البحار:أحد التيم
يف اهلند، اذا اسرف االنسان، يقارن اسرافه . املياه مطلوبة.  املياه مطلوبة ...البحار تدرجيياً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية". ( املاءانت تنفق مثل:"باملياه

  ١٩٧٢ ايار ٢٥في لوس انجليس العامة حديث مع الهيئة االدارية 

  .املنطقةحدد اذن،  :ْپَرْبهوپاَد



   ...سوىحددناها جيداً،  زين، :شۤياَمسوْنَدَر
  .هنا. هنا ورق. خذ، خذ بعض الورق.  اذن، اكتب، اكتب:ْپَرْبهوپاَد

  . ..جنوب شرق آسيا اعتقد أن :شۤياَمسوْنَدَر
  .اوال عليك العثور على املنطقة، ماذا ستكون املنطقة.  خذ هذه، خذ هذه اخلارطة:ْپَرْبهوپاَد

  . واستراليا يف منطقة واحدةجنوب شرق آسيا سوف نضم :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . واستراليا منطقة واحدة فسيكون االمر جيداًجنوب شرق آسيا لو كانت :شۤياَمسوْنَدَر
  . اجعلها:َرْبهوپاَدْپ

  . سيكون صعباً فوق اللزوم:شۤياَمسوْنَدَر
  ما هي منطقة واحدة، املنطقة رقم واحد؟. ٣، ١،٢ماذا .  اذن، اكتب، اكتب ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  . امريكا الشمالية:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   تعين يف السابق؟. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  .السابق واآلن كال يف :ْپَرْبهوپاَد

  . حسناً، جنوب شرق آسيا، استراليا:شۤياَمسوْنَدَر
   تلك منطقة واحدة؟:ْپَرْبهوپاَد

  . تلك منطقة واحدة نعم، اذا وافق اجلميع:شۤياَمسوْنَدَر
. سوف أقول، سوف يوافق. عليك حتديد املنطقة أوال). ضحك. (ليس سؤاال.  يوافقون، سيوافق اجلميع:ْپَرْبهوپاَد
  .عليك حتديد منطقة. ت مشكلةتلك ليس

  . زين:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 هونغ كونغ، فيتنام الشمالية واجلنوبية، ماليزيا، سنغفورة، اندونسيا، استراليا، نيو زيالند، جزر فيجي، :أحد التيم

  .َسموا وتاهييت
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . تاهييت:أحد التيم
  املنطقة التالية؟التفت إىل ة واحد مث  اجعلها منطق:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:أحد التيم
   ...ال يهم من أو أين لكن.  عليك بتقسيم االرض أوال:ْپَرْبهوپاَد
  .قة الشرق االوسطط اهلند، باكستان، بنغالديش، الصني مث لدينا من:أحد التيم
   ... الصني، الصني تعود إىل:ْپَرْبهوپاَد
  سيا؟ جنوب شرق آ:أحد التيم

  . الشرق االقصى:شۤياَمسوْنَدَر
   اين هي اليابان؟:ْپَرْبهوپاَد



  . أبعد مشاال:أحد التيم
   كال، كال ما هو االسم؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... وكوريا:أحد التيم
   ما هي االمساء؟ الشرق االقصى؟:ْپَرْبهوپاَد
  . سنسمي منطقة اليابان، ونسميها الشرق االقصى:أحد التيم
  أليس كذلك؟.  اذن، الصني اقرب إىل اليابان:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا كبرية جداً:أحد التيم
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
   ...قد تكون اكرب ألهنا تالمس.  الصني كبرية جداً:أحد التيم
  . فيهامركزيس لدينا  الصني كبرية، لكن ل:ْپَرْبهوپاَد
  . هونغ كونغ:أحد التيم
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  .نغ كونغ هو:أحد التيم
   اذن، يف أي منطقة تقع هونغ كونغ؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا قريبة من مانيال ومانيال جزء من جنوب شرق آسيا، استراليا:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن، هل هونغ كونغ منطقة سابقاً؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ).دخول التيم وخروجهم من الغرفة. غري واضح (:أحد التيم
  . كانت هونغ كونغ جزء من جنوب شرق آسيا يف السابق:أحد التيم
   اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد
بكني، بكني أقرب إىل . وصلنا الصني مع هونغ كونغ ووضعناها يف جنوب شرق آسيا.  مع زالت:أحد التيم
  .اليابان

  .ظقة من١٢اقسم االرض إىل  :ْپَرْبهوپاَد
  ). اخللفية بأمر اخلارطة والبلدان لبعض الوقتحديث يف (:أحد التيم
  . افريقيا واحدة:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
. ليس ضرورياً) غري واضح(تغيري واحد، تورتنتو، انظر . عون أحد. سي.يب. تدرجيياً ميكن ان يطلب جي:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح(
  . منطقة١٢ :أحد التيم

   منطقة يعين؟١٢ :هوپاَدْپَرْب
  ).غري واضح (:أحد التيم



جنوب شرق آسيا، استراليا، اليابان، كويا، اهلند، آسيا الوسطى، ). قراءة. ( جممل االرض؟ دعين انظر:ْپَرْبهوپاَد
. با الغربيةالشرق االوسط، املانيا، افريقيا، امريكا اجلنوبية، اجلزر الربيطانية، اوروبا الشمالية، اوروبا الوسطى، اورو

  .األمر عينه، مجيع هذه املراكز جيب ذكرها بالتخصيص. اآلن، عليك أن تذكر الشرق االوسط بالتحديد ماذا تعين
  .ْپَرْبهو شۤياَمسوْنَدَر كنت انتظر حىت عودة :أحد التيم
  ومن سواه؟. ه، ال غريسوف انوب عن. سيم حىت اآلن، حنن حاضرون اآلن، مت التق:ْپَرْبهوپاَد

  .َمهاَرَج سوداما : التيمأحد
   ... اذن. ه ذاك سأنوب عن ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .سوْنَدَرچاوَر :أحد التيم
، ْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤاآلن، من جهة . الغائبون، سوف اكتب هلم. أيضاً چرييراَج.  مسبقاًسوْنَدَرچاوَروافق  :ْپَرْبهوپاَد

. ڤِْرْنداڤََن فسيصبح رئيس نيو كۤيْرَتناَنْنَدأما . دقيق بالترمجاتوسوف يركز عنايته على اعمال الت. استقال من هذا
  .، ذاك ما سوف نقررهڤِْرْنداڤََناآلن، كيف ستجري ادارة نيو . بت هذا األمرلذلك، مت 
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد حتدثنا عن ذاك هذا الصباح، :أحد التيم
اذن، استقال واحد ومت .  هناكسوداماواآلن، االخرون؟ . سي.يب.ي استقال من جْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤ اذن، :ْپَرْبهوپاَد
  وكم عددكم اآلن املتواجدين بالفعل؟.  هناكچرييراَج.  آخر جديدتعيني

  . هنا٧ يوجد :أحد التيم
  . واحدسودامااذن، من هم اولئك االربعة؟ . شۤياَمسوْنَدَر هنا مبا فيهم ٨ هنا، ٧ :ْپَرْبهوپاَد
  . هو هنا:أحد التيم
  ؟َهْمَسدوَت.  آه:ْپَرْبهوپاَد
  .َمْدهوڤيَش: أحد التيم
  . جديد، من القدميَمْدهوْدڤيَش :ْپَرْبهوپاَد
  . أوه:أحد التيم

  .داَس كِْرْشَن :َچپانورۤو
  . اذن، هو خرج ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َتمالَ كِْرْشَن :أحد التيم
  اذن، من هم التسعة؟. ١٢ من ٣اذن، خرج . َهياْچرۤيَڤرج خ. داَس كِْرْشَن  خرج.َتمالَ كِْرْشَنخرج  :ْپَرْبهوپاَد
   ... وسوداما :أحد التيم
  . مثانية حاضرين هنا:ْپَرْبهوپاَد
  .َهْمَسدوَت :أحد التيم

   ...اذن. َهياْچرۤيَڤ سبعة حاضرين مبن فيهم :َچپانورۤو
  .٧ خرج مما يعين بقي َهياْچرۤيَڤ هناك مثانية حاضرين و :أحد التيم

  .اذن، من هم التسعة.  خرجوا٣ و٨ن، و واحلاضرَهياْچرۤيَڤ، ٧اذن، . ٧ . أوه.٧ و ٦، ٣ و ٣ انتم :هوپاَدْپَرْب
  .سوداما و َهْمَسدوَت :أحد التيم
  .اآلن، خرج ثالثة. اذن، زين. زين. سوداما . أوه:ْپَرْبهوپاَد



  . نعم:أحد التيم
  مث؟. ْپَرْبهو اَسد كِْرْشَن و ْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤ اهنم :ْپَرْبهوپاَد
  .َتمالَ كِْرْشَن :أحد التيم
  .َمْدهوْدڤيَش و چرييراَج، ْبَرْهماَنْنَداذن، من بني الثالثة، نضيف . َتمالَ كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  ؟سوْنَدَرچاوَر ماذا عن :أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .امريكا) غري واضح (:أحد التيم
). الباب يفتح ويغلق ( ...مث. َمْدهوْدڤيَش و ْبَرْهماَنْنَد، جرييراَجنريد ابقاء من اذن، . َدَرسوْنچاوَر . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  ثالثة مرشحني، اربعة، جديد؟
  .ةقعد له منطت منطقة باالصل لكنه اآلن مع مطبعة اسكون لذلك، مل َمْردانَ-َبلي عند ت كان:رۤوپانوَچ
  ).ضحك. ( أيضاً اذن، انت خرجت ... لديه. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا مشكلة صعبة حقاً:أحد التيم
ليس اجللوس . سي.يب.ذاك هو املبدأ األول، جي. تعين وجوب السفر الكثري. سي.يب.چي.  آه، ال مشكلة:ْپَرْبهوپاَد

كما انين رجل عجوز، اسافر . جيب عليهم أن يعملوا مثلي. كال، النشاط واجب. يف مكان واحد واصدار القرارات
 منطقة حىت ميكنهم أن ١٢سوف اوسعها إىل   ...سي.يب.اآلن، اريد ان ترحيوين، اعضاء جي.  االرضيف كل

. ذاك هو دافعي. جيب عليكم التقدم. العماد االول على االقل. تدرجيياً، سوف يقوموا بالعماد مثلي. يعملوا مثلي
اآلن، اذا حسبتم .  اكرب من الدعاية يف االرضوعلينا القيام بقدر.  منطقة١٢اذن، على هذا النحو اريد تقسيمها إىل 

انه شاغل دويل يف كل . يمكنكم زيادهتم وتقسيم املناطقف عضو ١٢ ال يكفي واالرض كبرية إىل هذا احلد
  .االحوال
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .بالفعل وليست لديه منطقة اآلن، هو يف املطبعة َمْردانَ- َبلي هنا هو ١٣سبب وجود : أحد التيم
  . هم:ْپَرْبهوپاَد
  . يأخذ منطقيتَمْدهوْدڤيَش اذن، :أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟.سي.يب. يف املطبعة ويعترب جيَمْردانَ-َبليسي اآلن؟ هل يبقى .يب. جي١٣ اذن، نبقي :أحد التيم
  .َمْردانَ- َبلي لن يسافر،ه لكن:ْپَرْبهوپاَد
  . كال:أحد التيم
  . ما مل جيد بديال الدارة املطبعة:أحد التيم
  .الكثري. سي.يب. النقطة االوىل هي وجوب سفر جي:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهو ماذا عن منصيب، :أحد التيم
  .هذا هو أول أمر، السفر الكثري. سننظر مبنصب كل فرد اآلن، :ْپَرْبهوپاَد



علينا اخذ ذلك بعني . ، يتعني عليهم البقاء يف مكان واحد ملدة طويلةْدَهَركََرْن و َمْردانَ- َبلي اذن، منصب :أحد التيم
  .االعتبار
  .، لديه حقل كثيف حملياًكََرْنْدَهَر، وال سيما َمْردانَ-َبلي كال، البقاء يف مكان واحد هو أن :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
جمرد السفر ليس مطلوباً .  تعين توسيع املعهد، ذاك هو املرادلذلك، كثرة السفر. عليه ادارة أمور كثرية :ْپَرْبهوپاَد

بري من االدارات اليت يشرف  عدد ككََرْنْدَهَراذن، لدى . ذاك هو املراد. لكن فعل أمر جوهري لزيادة عناية املعهد
- َبلي األمر عينه، منصب. لذلك، منصبه على هذا النحو.  لذلك، ميكن ان يعطى عمال، ويسافر الجنازه.عليها
لذلك، ال ميكنه السفر لكن مرادنا الوحيد هو .  اذا توسع شاغله كما ميكنه تدبري دوائر كثرية.موجود َمْردانَ

  .وجوب حتمل الفرد عدة مسؤوليات
 من السفر لتفقد الكتب االجنبية مثل الفرنسية واالملانية وكيف جتري امورها َمْردانَ- َبلي ما الذي مينع:شۤياَمسوْنَدَر

  .د حقل الكتب االجنبيةوتفق
  .خيطط للمحاضرة يف الكليات) غري واضح (:أحد التيم
  . هم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:أحد التيم
  ؟١٥، رمبا اذن، كم عدد املناصب املطلوبة. عددميكنك زيادة ال.  اذن، سوف نزيد:ْپَرْبهوپاَد
  .١٣ :أحد التيم
  ؟١٥، اجعلها ١٥ ملا ال :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( حنن نتدبر :يمأحد الت
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( حنن نتدبر :أحد التيم
  . منطقة١٥مث عليك اعادة تنظيم املناطق، .  أو أي فرد، ميكنك ان تقوم به:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا افضل اذا توسعنا بالفعل:رۤوپانوَچ
مثل . االطار العام للتوسع، لكن هذا، جيب ترسيخهآلن اوضعت .  نعم، جيب علينا التوسع، جيب التوسع:ْپَرْبهوپاَد

األمر . هذا بيت مجيل. وتغطية املبىن بالزجاج مث تثبيت مكيفات اهلواء ةالعامجرى بناء اهليكلية . ناطحة سحابكم
ليست . اهنا حركة بالغة االمهية. دفع هذه احلركة قدماًاآلن علينا . اجنزته بعونكم. عينه، من جهة االطار العام مت

لذلك، جيب ". هنا اهللا"م اهللا، يسلشاغلنا هو تو. اهنم غارقون يف الظالم بصدد اهللا. اهنا خلري البشرية بالفعل. خدعة
  ما رأيكم؟. دفعها قدماً
  .َجيا :أحد التيم
اهللا غري ". اهللا الشخصي"يقول البعض، ". مات اهللا"يتكلم البعض، بالقول، . هللاحيفظون يف الظالم بصدد ا :ْپَرْبهوپاَد
؟ اذن، ْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤما رأيك، . علينا دفع هذا قدماً. هنا اهللا. ، كل هذا الكالم الفارغ"انا اهللا، انت اهللا. موجود

. لذلك، هذا أهم االعمال ألننا نوزع الكتب.  يتوىل امر دفع هذه احلركة قدماً بأعمال التدقيقْپَرْبهو َهياْچرۤيَڤ
  .جنيالشكل كتاباتنا اسوف ت
  ).غري واضح (:أحد التيم



  .احلقشكل اجنيل علينا التدقيق على حنو، عرض كتبنا على حنو سوف ي :ْپَرْبهوپاَد
  ! أوه:أحد التيم
اهنا ليست كتب اعتيادية، . لذلك، علينا العناية بطباعة كتبنا. على حنو يرجع االنسان إىل كتبنا.  موثوق:ْپَرْبهوپاَد

، ْبْهَرَم. معصومة من العيوب االربعة. اسفار. اهنا ليست اعتيادية. ْبهاَچڤََت و چۤيتاڤَْد ْبهَچمثل . روايات أو قصص
لن جيد االنسان على حنو موثوقة كتاباتنا لذلك، جيب أن تكون .  االسفاره حنن نعمل هبذ ...، أيضاًْپَسْپَرليڤي، ْپَرماَد

هتا يف ديازاملطلوب   ...االفكار تعطى هنا اآلن. لعنايةتعني علينا اتسوف .  يف املستقبلفيها مطلق عيب أو تناقض
اهللا ليس ميتاً وال احد . ، اقصد بقناعة، هنا اهللا يف الوقت احلاضرلكن علينا دفع هذه احلركة بقوة. املستقبل بالطبع

ك، علينا لذل. هنا اهللا. اهللا شخص وحنن نعطي امسه وعنوانه واسم والده ونشاطاته. منكم هو اهللا وال هو الشخص
اذا كان لديك شك ما اذا كان . لذلك، اذا كان عندك مطلق شك هبذا الصدد، ال ميكنك ان تنجزه). غري واضح(

 اذا مل تكن مقتنعاً كيف ميكنك اقناع اآلخرين. ذاك هو املؤهل األول.  هو اهللا أم ال فال ميكنك اجناز امركِْرْشَن
ما . مقتنعون مجيعاً هبذه النقطة؟ ذاك هنا هو اهللا بالتأكيدانتم هل . هذه هي مهمتنا. هذه هي دعايتنا. شخصياً
انا ادفع قدماً بناء على هذه . اهنا حقيقة. لذلك، انا ادفع قدماً). ضحك. (؟ من جهيت، ليس لدي رأي، مقتنعمرأيك

". ن، اهنا حقيقةكال، ال اؤم". انت تؤمن"حينما يقول احد، . ذاك القدر انا مقتنع شخصياً.  خياليةتاحلقيقة، ليس
  .مطلق صحفي، ذاك الصحفي

  . هم:أحد التيم
. اهللا واجب الوجود. صدقت أم ال-اهللا موجود. ا حقيقةال اصدق، اهن وأاهنا ليست مسألة انا اصدق  :ْپَرْبهوپاَد

. الرئيس واجب الوجود. اذا مل تصدق وجود رئيس فال يعين ذلك انه لن يكون فيه رئيس. اميانك أم عدمه ال يهم
اهللا ميت، أنا اهللا، انت اهللا، اهللا ليس شخص، . لذلك، االنسان يسيء الفهم بعدم وجود اهللا. ال اعلم من هو الرئيس

.  بتلك القناعةعلينا الدفع قدماً". هنا اهللا"لكن ليست لدينا نظرية بل العرض املوجب، . عدد كبري من نظريات التأله
عليك . سوف توجد اسئلة كثرية وعناصر معارضة كثرية. ك الوجه على استعداد على ذاوالذلك، جيب أن تكون

علينا أن ندفع .  على االقلجيب أن يكون لدينا اميان على ذاك الوجه. هذا هو املطلوب. مواجهتها حبججك وعلمك
.  يعطيْبَرْهما، املوىل ْپَرداياَسْم ْبَرْهمالذلك، . ْبَرْهما املوىل ْپَرداياَسْم، ْپَرداياَسْم ْبَرْهماحنن . هذه هي احلقيقة. قدماً

بدو طفال، ت"مع انه كان طفال، ". نعم، هنا، انت اهللا"هو يقول، . يف االمسية السابقة ْبَرْهمامثل كنا نطالع تدبر 
ويكتب يف .  فال يقوم سؤال، هنا اهللاْبَرْهمالذلك، اذا اتبعت . يدعم تلك النقطة. ْبَرْهماذاك هو كالم ". لكنك اهللا
  ): ١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم قصيدته

  هكِْرشْنََپَرَمه ه إشْڤََر
  هْچَرَهآنَنَْد ڤي-شيْد-شَتْ

  ڤينَْدهُچوأنادير آديْر 
  كاَرنَْم-كاَرَن-َسْرڤَ

ال يفوقين فائق، أنا أصل ". َپَرَتَرْم َنْسيتَمتَّه ). ٨\١٠. چ.ب (ڤَهْپَرْبَهأَهْم َسْرڤَْسيا ، كِْرْشَنويقول . هنا اهللا
. ب.ش (َجْنماِدى أْسيا ياَته، داْنَتِڤتقول . هو الفياض. ڤَْرَتِتىْپَرڤَه َمتَّه َسْرڤَْم ْپَرْبَهأَهْم َسْرڤَْسيا  ".الوجود

 داْنَتِڤ". أنا فياض الوجود" يقول، كِْرْشَنلذلك، ". ، لذلك، احلق املطلق موجود، هو فياض الوجود)١\١\١
لذلك، جيب أن تنشر قناعتك .  يؤكد ذلك وجيب عليك فهمه أيضاًماْبَرْه. تقول أن احلق املطلق يعين أصل الوجود

  ؟َمهاَرَج كۤيْرَتناَنْنَدما رأيك يا . تلك هي الطريقة. جج، بتبليغك مبواجهة العناصر املعارضةاحلبالكتب، ب



  ).غري واضح (:كۤيْرَتناَنْنَد
لذلك، املبلغ هو خري التيم ".  ال بأسأوه،"عارضة، نا يعين كلما ازدادت العناصر املمتقد.  ذاك هو املراد:ْپَرْبهوپاَد

 عند نشوب مجيع اسباب الراحة للجندي أوالتوفر . مثل احلكومة تويل كل االمهية للجندي املقاتل. ألنه جندي
 وأحياناً كانوا. لكن زود اجلنود بالزبدة بوفرة. انقطعت الزبدة يف املانيا، مل يكن هناك من زبدة. ، مث العامةاحلرب

ذاك ما اخربين أياه . ومع ذلك كانت توجد فيها زبدة. عندما كان العدو يهاجميلقون هبا وينتقلون إىل ملجأ آخر 
مسعت انكم االملان اقوياء البدن وتتمتعون باحليوية فما هو سبب "اخي باهللا االملاين عندما جاء إىل اهلند وسألته، 

 السلع مجيعكانت ".  يف طفوليت عندما كنت يف الثامنةبوعياًكنت احصل على الزبدة اس"هزالك وضعفك؟ اخربين، 
، هم اجلنود كِْرْشَنلذلك، اجلنود املقاتلني حلساب . حيصلون عليها حبريةاجلنود لكن كان . مقيدة حىت لألطفال

ْبهَچڤَْد  يبلغ من"، كِْرْشَنيقول ). ٦٩\١٨. چ.ب (كِْرتََّمه-ْپرييانَ َش َتْسمانْ َمنوْشيشو كَْششْني ِمى  ،االبطال
لذلك، جيب .  بالفعل ذاك هو الوضع ...كِْرْشَنلذلك، من اجل التقرب من ".  هذه ال يوجد اعز علي منهچۤيتا

. بالطبع، بسالم بالغ، حنن ال منارس العنف. بأسفارنا، مبجلتنا، بكتبنا، بكالمنا، بتدابرينا-التبليغ على ذاك النحو
  .  وميكن زيادهتم١٢ رجل وليس ١٥لذلك، اخترت . ات، بطرقنا، بدعوتناجة، بالكلمباحلعلينا االقناع لكن 
ميكن . لذلك، من جهة املراكز، الرئيس احمللي. مسؤولية كبريةى الواجب مراكز كثرية لكن يترتب علاآلن لدينا 
ة يومياً  سبح١٦االدارة االوىل هي أن كل عضو يف اهليكل يسّبح . سي االشراف على جمرى األمور.يب.عضاء جيأل

، هاكوَرطَْهريداَس . ذاك جيب تنفيذه.  تلك هي قوتنا الروحية ...بصورة منتظمة ويعمل بالنواهي وإال علينا
طلب منه . ، لصرامتهشاْريااناملذلك، اصبح . شخصية رفيعة مثيلة، تقدم مثيل، ومع ذلك حيصي حىت إىل نقطة موته

.  ألف٣٠٠وما هو العدد؟ ". ليكال سيدي، ال اقوى على التقل". تقليلالاآلن ميكنك "، حىت عند موته شايَتْنيااملوىل 
 سبحة ١٦لكن .  لكن احلكم يقضي أنك اذا مل تنه تسبيحك فعليك أن تكمله يف اليوم التايل ...احياناً. هذه أمثلة

ذلك، جيب ل. ٢٥، ليست حىت ٢٥ سبحة، ١٦هنا  و٢٥األدىن يف اهلند هو احلد . ليست بالعدد الكبري بل األدىن
لذلك، على هذا النحو سوف جيري تدبري املعهد مث سوف . على الرئيس، الرئيس احمللي التأكد من تسبيح االعضاء

هذا .  سبحة على األقل مث ميكنكم اجناز سائر االمور١٦مراعاة النواهي وتسبيح  - تلك هي قوتنا الروحية. يتقدم
اذا تكلفنا التدبري فلن لكن كل منا أن يكون قوياً روحياً لذلك، جيب على . هو أكرب معهد للنشاطات الروحية

 ): ١١\١\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت. (يكون ممكناً
  نْياْمشۤو- اْبهيالشيتاأنْۤي
  أناڤِْرتَْم-كَْرمادى-ْچۤياَن

  كِْرشْنانولْيىَن آنوكۤو
  ْبَهكْتيْر أوتَّمالَنَْم شۤي

و . اچيُّو ،كَْرَم، ْچۤيانَ :، رغبة ماديةاْبهيالشيتاأْنۤيورة مناسبة وإال سوف تعد ، بصلََنْمكِْرْشنانو شۤيلْيىَن آنوكۤو
. ۤيْزوپُچالـمثل .  الباطنية، ال صلة بتاتاًاچيُّوالـ صفية إىل درجة ان ال صلة بالنشاطات املادية أو التخمني أو ْبَهكْيت

، وال داْنتوينيِڤ وال علماء كبار، يُّوچۤيْز يسوا ل.اچيُّو، نَْچۤيا، كَْرَم ال صلة هلا بكل هذا الكالم الفارغ،  ...اأْنۤي
 كِْرْشَن. كِْرْشَنألهنم مل يعلموا ما سوى . لكن تتيمهم رفيع. رجال اعمال كبار أو اقتصاديني، جمرد صبيان وصبايا

، نارايانَ، عندما شاهدن ۤيْزپوُچالـ. مث مل حيفلوا باهللا أيضاً.  هو اهللا أم ال، ال يهمكِْرْشَنال يهم اذا كان . حبيبهم
 نعندما ظهر عليه كِْرْشَنجتاهلن  وكِْرْشَن يبحثن عن ناهن. ، ال صلة هلن بهنارايانَ). ضحك." (نارايانَ هو أوه،"

عاد إىل صورته األصلية . راينّراْدها أمام نارايانَومل يستطع البقاء يف صورة .  ذات االيدي االربعةنارايانَيف صورة 



 من القوة اننا ال حنفل كِْرْشَنحبنا لـجيب أن يكون اذن، . ڤِْرْنداڤََناذن، فكرتنا هي . ايد متضامة). ضحك. (فوراً
- أوتََّمذاك هو . ذاك هو املرجع. حنن على استعداد للحديث من اجل الدعوة اذا حتدى احد، نعملكن . مبا سواه

- أوتََّمذاك هو " نعم، تفضل،"اراد احد احلديث إليه، اذا .  ليس عاطفةه، هائل لكنكِْرْشَنحبه هو . اْدهيكارّي
تلك كانت فكري أنين . كِْرْشَن، ذكر ممر يف يديكاألاآلن، . اذن، هذا هو املوقف. ْبهاَچڤََت-َمها، اْدهيكارّي

. لذلك، جئت إىل امريكا. تلك كانت خطيت. اسوف امحل هذه احلقيبة واعطيها إىل االمريكان وسوف يوزعو
امسحوا يل باهناء . ابقى يف اخللفيةسوف . لذلك، اجنزوها وارحيوين. م اآلن عدد كبري من الشباب، فهمتملذلك، انت
ذاك معهد، اسكون هذا سوف يعطي العامل . يساعدوين يف الكتابةلذين سوف اكون موجوداً ل وپورانَ ْبهاَچڤََت

الصحيفة، ما هي تلك . ستحسنوناهنم ي. ذاك سوف يتوجب عليكم أن تشهدوه. ال مقارنة. جواهر نفيسة
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. كََرْنْدَهَر و َمْردانَ- َبلي ميكنهم التحرك حسب راحتهم، ...رة الكتب ودائ. نعم، لديه دائرة الكتب هذه :ْپَرْبهوپاَد

األمر عينه، . اذن، دماغ كبري. عليه شراء منازل صغرية. كما انه حيمل مسؤولية كبرية يف هذه الدائرة وتلك الدائرة
حنن . نسان امحق، نسى اهللاال. مث علينا خدمة هذه املهمة. كل فرد يتحمل مسؤولية كبرية. عليك التفكري بالكتب

كل تقدم حيرزونه، انه صفر . صفر. ودون اهللا، ال نفع فيهم مجيعاً، صفر، كل هذه احلضارة. خري خدمة. ننقذهم
اهنم على وشك اصدار  . اصابتين الدهشة. اللواط والسحاقاآلن رجال الدين يؤيدون . وكالم فارغ. بالكلية

هذا أمر . وصلت جامعة االنسان إىل هذه الدرجة من االحنطاط. رأةترخيص زواج الرجل بالرجل واملرأة بامل
يف اهلند ما زال، اذا مسع احد .  مؤمتر كبري الصدار هذا القرارعن انعقاد َمهاَرَج كۤيْرَتناَنْنَدعندما مسعت من . مدهش

نسان وهذا أمر االينحدر . اللواط موجود لكن لن يؤيده احد علناً). حيدث صوت زفري(عن اللواط والسحاق 
، ياتىْپَهِلَن َپريشۤي. ختيلوا. رجال الدين؟ رمبا كان موضوع التشريع القانون، رجال الدين، اهنم يبحثون مدة اسبوع

، خاصتك، ذاك باللغة ياتىْپَهِلَن َپريشۤيما هي اخلامتة؟ و، ْپَهِلَن". حنن متقدمون"ليس التظاهر، . األعمال خبواتيمها
هناك حاالت كثرية . الترخيص بالزواج". اننا سنؤيد اللوط والسحاق"الغاية، . غاية تربر الوسيلةاالنكليزية أيضاً، ال

  طالعته يف تلك الصحيفة، املراقبة، ماذا تدعى؟. لزواج الكهنة
  . برج املراقبة:أحد التيم
.  املدارك، حىت دون احليوانالعامل يتدهور إىل أسفل. لذلك، ال صلة لنا هبم. اهنم يشكون.  برج املراقبة:ْپَرْبهوپاَد

اصبح . اهنم دون احليوان. ال نشهد احليوان ينغمس يف اجلنس بني الرجل والرجل. احليوان ال يؤيد اللواط والسحاق
، ال )١٢\١٨\٥. ب.ش (چونا-َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمَهْد. عائد كله عائد إىل االحلاد. االنسان دون احليوان

  ...َمُنو َرْتِهَن أَسُتو ْدهاڤَُتوچونا - َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمَهْد. ة االحلادية مبطلق صفة طيبةميكن ان تتصف احلضار
  ).هناية. (اهنم يتوجهون إىل الباطل بالتخمني

  ١٩٧٢ حزيران ١٤حديث في الحديقة في لوس انجليس 

 متوفر العز، كل العز "ۤيْزوپُچالـ كما قالت سيكون،. ميكنك أن تشهد كل منا يف هذا اهليكل، مثل ذاك :ْپَرْبهوپاَد
اشهد ذاك يف اهليكل .  هناككِْرْشَنبفضل حضور يف اهليكل، سيتواجد كل العز بفضل حضورك ". بفضل حضورك



جيب أن .  حاضر هناكِْرْشَن. اذا حسبت أن هذه عبادة وثنية، ذاك أمر خمتلف.  حاضرالعز، كل كِْرْشَنمنذ حضور 
  . مث ينكشف كل شيءۤيْزوپُچلـاتعلم كما علمت 

، مع ان ازهار اللوتس يف غاية "ۤيْزوپُچالـاغاين "، فصل كِْرْشَن قراءة كتاب شخصية اهللا العظيم ):١(أحد التيم 
  " ...بالفعل، حنن ال. األمر عينه، حنن منوت يف غيابك. اجلمال، لكنها تذبل دون حلظك

 إىل هنا، فهمت؟ كِْرْشَنومنذ حضور . كان صحراء جدباء.  كان خالياً. كان هذا املبىن كنيسة مسيحية:ْپَرْبهوپاَد
كانت كنيسة لكنها كانت ارض جدباء يف غياب .  هذه هي احلقيقة؟ الدين عينه، عينهتاليس. الشاغل عينه

لق انسان األمر عينه، ميكن ملط. تلك حقيقة". ال نفع فيها:"لذلك، باعوها. مل حيضر احد إليها. هذه حقيقة. كِْرْشَن
عدد كبري من البشر، عدد . ال سؤال إىل االنتحار بداعي اخليبة. العزسوف حيضر .  يف منزله بالتتيم بهكِْرْشَنضيافة 

ال .  سيحضر كل شيءكِْرْشَن وذكر كِْرْشَنلكن اذا تبنوا . يطلبون املوت.  بداعي اخليبةواكبري من الفنانني، انتحر
 عن انظارك كِْرْشَنوسوف يتوارى . صنمه حاضر هنا. هو حاضر هنا.  وليس هنا حاضر هناككِْرْشَنيعين ذلك أن 
  . غائبكِْرْشَن أن تاذا اعتقدسيضيع كل شيء . اذا مل تصدق

.  ومع ذلك يشدنا حلظك.مل تنفق علينا املال. بالفعل حنن لسنا زوجاتك أو عبداتك) "يتابع القراءة( ):١(أحد التيم 
سوف تتحمل قتل النساء ذنب جسيم حتماً و. دون استالم حلظكاآلن اذا متنا  سوف تكون مسؤوال عن موتنا

. ال حتسب أن االنسان ال يقتل سوى باالسلحة. نرجو منك احلضور ورؤيتنا. ضر لرؤيتنا ومتناحتاذا مل الذنب 
  ". .. مرات كثريةاحنن ممتنات لك ألنك محيتن. جيب أن تتدبر مسؤوليتك بقتل النساء. غيابك يقتلنا

  .تابع:) جانباً ( ...جيب أن يشعر كل فرد على ذاك الوجه. هذه مشاعر الفراق :ْپَرْبهوپاَد
 وأمطاره إْنْدَر، من غضب َبكاسوَر، من كالييا، من االفعوان يامونامن املياه السامة لنهر   ..."):١(أحد التيم 

من املدهش أنك محيتنا من خماطر غري . االطالقانت األعظم واألقوى على . الغزيرة، من حريق الغابة وغريها الكثري
، صديقنا احلبيب، نعلم جيداً أنك لست ابن األم كِْرْشَنحبيبنا . يدهشنا جتاهلك لنا يف هذه اللحظة. منحصرة
ملادي نزلت برمحتك العلية إىل هذا العامل ا. انت شخصية اهللا العظيم والذات العليا.  بالفعلَنْنَد َمهاَرَج والبقار ياُشودا

احد ، اذا جلأ يادويا خري ساللة . لطفك فقط من يادونزلت يف ساللة .  حلماية العاملْبَرْهمابناء على طلب املوىل 
حركاتك حلوة وانت مستقل، تلمس العزة بيد . إليك خوفاً من طريقة احلياة املادية هذه، انت ال تنكر محايته مطلقاً

قادر الانت البطل العظيم ونعلم أنك . ڤِْرْنداڤََن، انت قاتل خوف أهايل َنكِْرْشحبيبنا . وزهرة لوتس باليد االخرى
  ".نا، مبجرد بسمتك اجلميلةيالتعلى قتل استكبار تيمك باالضافة إىل استكبار نساء مث

  .ذاك ال ينبغي لنا التفكري". كِْرْشَن اصبحت متقدماً جداً يف ذكر أوه،".  االستكبار سيء جداً:ْپَرْبهوپاَد
، كِْرْشَنعزيزنا . لذلك، نرجو منك قبولنا باظهار وجهك اجلميل اللوتسي. حنن جواريك وعبيدك"):١(د التيم أح

إىل قدماك اللوتسيتان تقتل حتماً مجيع ذنوب تيمك الذين جلأوا . غلبتنا الشهوة بالفعل بعد ملس قدميك اللوتسيتني
مقام مها كما أن قدميك اللوتسيتني . يك اللوتسيتنيقدمإىل حىت احليوانات تلجأ انت لطيف إىل درجة . ظلهما
أن تتلطف بوضع قدميك منك اآلن حنن نطلب .  هبماكالييامع ذلك، انت ترقص على رأس األفعوان . العزة

كالمك . ربنا، عيناك ساحرتان كاللوتس، انت مجيل ومسر. اللوتسيتني على صدورنا ورفع شهوتنا إىل ملسك
. حنن منجذبون أيضاً بكالمك ومجال وجهك وعينيك. كبار العلماء الذين اجنذبوا إليكأخذ مبجامع حىت يالعذب 

ربنا احلبيب، كالمك أو الكالم الذي يصف نشاطاتك غين بالرحيق، . لذلك، نرجو أن ترضينا بقبالتك الرحيقية
 ْبَرْهمابار املالئكة مثل املوىل ك. ومبجرد الكالم أو مساع كالمك يستطيع الفرد النجاة من النار املتقدة للوجود املادي



 مثل املوىل ۤيْزچيُّوالـكبار ). يتابع التيم قراءة عدة صفحات. ( دوماً بتسبيح اجماد كالمكني منشغلَڤشيواملوىل 
شاهدت  يف قلوهبم لكن كِْرْشَن وسواه يسعون دوماً إىل مجع عقوهلم على شيَش أو حىت الرب ْبَرْهما واملوىل َڤشي
  ".  جالساً أمامهن على ثياهبنكِْرْشَن هنا ۤيْزوپُچالـ

  .ذاك حقيقي.  يف قلبككِْرْشَن، معاينة يچيُّوالـهذا هو النهج . اچيُّوالـ هذه هي :ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية) (يتابع القراءة حىت هناية الفصل ():٢(أحد التيم 

  ١٩٧٢ حزيران ١٤نزهة صباحية في لوس انجليس 

- اماۤي. ، ترتيب لواحق هائلة ابتغاء سعادة متقلبة مثل الرياضة واملطاعم، أشياء كثريةاياسوكْه-اماۤي :ْپَرْبهوپاَد
ال نفع فيها لكن الرياضة، الرياضة السخيفة كما . ال نفع). ٤٣\٩\٧. ب.ش (ذْهانْسوكْهايا ْبَهَرْم أوْدڤََهُتو ڤيمۤو

. جيهلون. آَريت-َمْنَچلَ دبريون قيمة تلكنهم جيهلالعمل الصباحي بابتداء اعداد كبرية منشغلة . شهدنا أمس
ملاذا؟ سعادة متقلبة ال . اختاذ تدابري هائلة). ٤٣\٩\٧. ب.ش (ذْهانْسوكْهايا ْبَهَرْم أوْدڤََهُتو ڤيمۤو-اماۤي). ضحك(

تدابري بني أنا قلق بصدد هؤالء الرذالء املنشغل. ال افكر بنفسي"، َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول .  رذالء،ذْهاڤيمۤو. غري
. ب.ش( ذْهانْسوكْهايا ْبَهَرْم أوْدڤََهُتو ڤيمۤو-اماۤيِشَتَس، - ُشوِشى َتُتو ڤيموكَْهى." هائلة ابتغاء بعض السعادة املتقلبة

سيأيت الناس يف الصباح وحيضرون وهيكل مجيل يف هذا املنتزه العاري انشئ ). انقطاع) (َجَپتسبيح ). (٤٣\٩\٧
  وماذا يفعلون؟. ذاك ما سينفعهم يف هذا العمر والعمر الالحق. ْپَرشاَدْم، ويكرموا آَريت- َمْنَچلَ

  .پاَدْپَرْبهو اهنم تعساء، :آْتِريا ِرشي
كل ما "لذلك، حيسبون . ال يصدقون باحلياة بعد املوت. سريجعون يف صور القطط والكالب والشجر :ْپَرْبهوپاَد

حيسبون و". ١٢نعم، تعلموا وامتعوا حسكم منذ سن "م االسباب، واملناهج اجلامعية توفر هل". بأيدينا اآلن، لنمرح
  ما كانت تلك العجوز تتكلم؟ك". امتىن لو يطلق احد النار علي يف رأسي"يف هناية العمر 

  ).يضحك. ( نعم. أوه:ڤيَدْدَرَپْنَش
  .ستقتل نفسها.  قالت اهنا ستقتل نفسها بالرصاص لو مل يقوم آخر بذلك):٢(أحد التيم 

، شوْنياڤادّي. طلب سعادة متقلبة، ألن املصري صفربألهنم يضيعون أوقاهتم . سوكْهايا-اماۤي.  حياة يأس:هوپاَدْپَرْب
-نْريڤيِشَش. ، البلدان الغربيةِدَش- پاْششاْتيا.  تعين من يؤمن أن املصري هو العدمشوْنياڤادّي. شوْنياڤادي-نْريڤيِشَش

. احد منكم محل هذه احلركة على حممل اجلد الكبري وانقاذ بلدكمعلى كل وجيب ). َجَپيسّبح . (ڤاديْنياشۤو
نيكسون هذا رذيل من الطراز . عميان). يضحك). (٣١\٥\٧. ب.ش (ياماَنْسَپنۤيآْنْدها ياْتهاْنْدهايْر أو ،مضللون

ذيل كبري مجيع البشر رذالء، وجيب اختيار رذيل هلدايتهم، ر. ليس لديهم خيار آخر. انظروا. االول، وهو الرئيس
  ؟پوَراماۤيمن  ... )انقطاع) (َجَپالتيم يسبحون . (آخر

  .الذي كتبته، من دار النشر القدمية.  نعم:)كَراْنْدَهَر (أحد التيم
  .ارسلوا حساباً.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، راجعت ذاك. أوه):٣(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .نعم.  راجعته):٣(أحد التيم 



   هل جتده جيداً؟:هوپاَدْپَرْب
  . يبدو جيداً):٣(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . يبدو كل شيء جيداً):٣(أحد التيم 
  .ال بد من وجود بعض التدقيق على االقل. جيب عليك فوراً توضيح مجيع االخطاء اليت جتدها. زين :ْپَرْبهوپاَد

تكون املدفوعات بالكتب منذ وضح أنه آخر الشيكات، بينما س أمس اْبَهڤاَنْنَد ارسلت رسالة إىل ):٣(أحد التيم 
  .اآلن فصاعداً

  ؟)غري واضح(هناك .  ميكنك اخذ ما تطلبه من الكتب:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم):٣(أحد التيم 
واذا محلوا الكتب إىل أحد . جيب عليهم العمل.  مثل غريهم روبية لتكاليف املعيشة٢٠٠٠ ونينفقاهنم  :ْپَرْبهوپاَد

.  كل شيءونرتبي. االمريكان خدمة كبرية، علميبذل  )انقطاع(. ذْهانْسوكْهايا أوْدڤََهُتو ڤيمۤو-اماۤي. وف يأخذفس
 أوه،"سوف يشعر الناس باالمتنان، . حليب بودرة، حبوب الطعام -من خاللناالوهب جيب عليهم . يقدمون اهلبات

، بواسطة آَرتيكبواسطة -كِْرْشَنلياً كيف يتتيمون بـسوف يشهدون عم". هؤالء االمريكان يوزعون العلم والطعام
هذه هي اخلدمة احلقيقية .  كل مكان بل يفليس يف اهلند فحسب.  الذي نقيمه، مبسلكنا، بشخصيتناۤيْرَتَنك

  .لإلنسان
ل يوجد مدمنون على اهلريوين وكافة أشكا. احلكومة ماليني الدوالرات لضبط مشكلة املخدراتتنفق  :آْتِريا ِرشي

  .املدمنني يف كل مدينة واحلكومة يف غاية احلرية ألهنا ال جتد وسيلة لضبطها
  . هذه هي الوسيلة الوحيدة:ْپَرْبهوپاَد

. احتدث إىل املسؤولنيمؤخراً كنت يف واشنطن .  هذه هي الوسيلة الوحيدة لكنهم يرفضوا االصغاء:آْتِريا ِرشي
وكل وسيلة تكلف ألوف الدوالرات . لدراسة خري وسيلةوالر د ماليني ٧شركتنا بصدد اجناز مشروع للحكومة، 

. دون، وتلك هي طريقتهمالكل شخص، وليست مضمونة النقاذهم من اهلريوين وعالجهم بأدوية كيماوية أو ميث
برناجمنا يف املقابل، . ال جناح. اهنم ينفقون الوف والوف الدوالرات مث يعود الشخص إىل ادمانه بعد عدة سنوات

  .الساسة االصغاءيرفض  وجماين
مث سوف ينتخبون ويتمتعون -رذالء ومحقى-  احلفاظ على الناس على تلك احلالةإىلسياستهم هتدف . كال :ْپَرْبهوپاَد

ال يريدون .  بالفعلاهنم ال يريدون رؤية ابناء بلدهم ينمون شخصية رفيعة. تلك هي سياستهم. بالسلطة السياسية
-تعليمهم يعين الف، باء، تاء، ثاء. يف وقتهمتوفري التعليم احلكومة الربيطانية ارادت   مثل ...اذا اصبح الناس. هذا

تتوقف احلكومة . حيتاجون إىل كتبة وخدم وغريهم دون علم كبري. لبقاءنصفي، ضعيف، حىت يتسىن للحكومة ا
 التعليم العايل وأملوا بتاريخ والقحاملا توهذا ما حدث بالفعل، طرد اهلنود االنكليز . حاملا يطرأ سؤال التعليم العايل

لذلك، هؤالء الناس، هؤالء الرذالء، نيكسون وفريقه، يريدون ابقاء الناس يف اجلهل حىت يفوزا باالنتخابات . االرض
ال . هذه هي السياسة. ما هي قيمته؟ ال قيمة له.  فطناء، فسوف يطردوه فوراًْبراْهَمَنةاذا اصبح الناس . ويتمتعون
 َهِرىمجاعة "يف الواقع، شاهدوا . لذلك، ال يوافقوا. تلك ليست سياستهم. الناس زيادة علمهممن ية يريدون رؤ

لذلك، اذا اصبح مجيع الناس على شاكلتهم فما .  هؤالء، شخصيتهم جيدة، اهنم متدينون، يذكرون اهللاكِْرْشَن



 دور القمار وصناعة اخلمور وا مع املسلخ، لن يتعاونوكِْرْشَنألنه حاملا يصبح الفرد من تيم ". سيكون مصرينا؟
  .مث ستتداعى جممل احلضارة. لن يتعاونوا. الزناو

  . أكرب صناعتهم هي الصناعة احلربية:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . احلرب، القتل:آْتِريا ِرشي
. اهنا ليست سياستهم. الفعل؟ جيهلون وال يطلبون رؤية هداية الناس ب)غري واضح(اذن، كيف ميكنهم  :ْپَرْبهوپاَد

سيحصل رجاهلم، رجال احلكومة على املال، ال . ثاحبأتظاهر يعين انفاق املال على مشروع آخر، . جمرد تظاهر
  .غري

  .َجيا :آْتِريا ِرشي
  .هذا ما جيري. اشغل تقرير رذيل.  وانتهى:ْپَرْبهوپاَد

  . بالضبط، بالضبط:آْتِريا ِرشي
  .ة بالغ اخلطور:ْپَرْبهوپاَد

  .پاَدْپَرْبهو اهنم لصوص مجيعاً، :آْتِريا ِرشي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . لصوص، يسرقون بعضهم البعض:آْتِريا ِرشي
لكن على ". يصبح التعقل محاقة حيث اجلهل هبجة. " استنارة كبريةال يطلبون رؤية الناس يف حالة. ال غري :ْپَرْبهوپاَد

. هؤالء الناس لن يكونوا. انقاذ البلد، كيف ستفعلهاآلن اطلب . عطىاملاألقل، كيف تصبح حكيماً، ذاك هو احلكم 
 سحق كِْرْشَنمثل . سوف يتعني عليك تعليم الناس، وسينتخبوك يف جملس الشيوخ، الرئاسة مث ستصبح بلدك جيدة

اراد سحق . كِْرْشَن تلك هي سياسة. َمهاَرَج طْهَرييوْدهيْش وأقام حكومة ْتَركوروكِْشقه مبلحمة ي وفردوْريُّوْدَهَن
لغل عندما عجز عن التغ َمهاَرَج كْشيْترۤيَپ لقتل كَليخطط . مجيع هؤالء األشرار ونصب تيمه على العرش امللكي

 يف ْبراْهَمَنةالـلذلك، .  باملوت دون عيب عملياًكَلي من اعوان ْبراْهَمَنلذلك، لعنه . يف املعامالت اليومية للناس
. َمهاَرَج كْشيْترۤيَپذاك ما شكاه والد الصيب الذي لعن .  بالوراثة اليوم مذمومنيْبراْهَمَنةالـ. هذا العصر مذمومني

  ).هناية - َجَپ(

  ١٩٧٢ حزيران ١٤حديث في الغرفة في لوس انجليس 

  ماذا تعزفني؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . كنت، اطبخ:امرأة
  .  اعزف على آلة القانون:مارلني

   ما هي؟:ْپَرْبهوپاَد
  لة القانون؟ آ:مارلني

  . قانون:آْتِريا ِرشي
  . ذات اربعة اوتار على هذا الشكل:مارلني



  .متبورا مثل آلة . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .متبورا :أحد التيم
  .متبورا مثل :ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع (نايۤڤ اهنا مثل آلة :أحد التيم
   اذن، هل تفهم فلسفتنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . افهمها، لكنين ادرسها ال اعلم ما اذا كنت: فاهىجون

   ما هي فلسفتك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم: فاهىجون

   ال فلسفة يف احلياة؟ ما سبب حياتك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ولدت.  ال علم يل: فاهىجون

لذلك، اذا عشنا على تلك . اهنا تولد ومتوت أيضاً. القطط والكالب تولد أيضاً. كل فرد يولد- ولدت:ْپَرْبهوپاَد
  مث ما هو الفرق؟" دعين احيا يف مكان ما وأموت. ولدت"-احلال
  . ال فرق: فاهىجون

ال ينبغي لإلنسان أن حييا مثل القطط . هناك فرق. ذاك ما جيب أن يفهمه االنسان. يوجد فرق.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .والكالب، ألن عنده مهمة

   مهمة؟: فاهىجون
. سوى االنسانعليها ال يقوى .  القطط والكالب ال تقوى على ذلك.تلك املهمة هي حتقيق اهللا. مهمة :ْپَرْبهوپاَد

قد يكون الدين املسيحي أو االسالمي أو اهلندوسي أو . لذلك، يوجد نوع من الدين يف مطلق جمتمع بشري متحضر
ري من ال نكون خ. ذاك هو الفرق. لكن ال ميكنك أن جتد هذا النظام الديين يف عامل احليوان. هناك دين ما-البوذي

سوف جتد لدى االنسان . اك هو الفرق الوحيدذ.  الديين أو وعي اهللاذا ختلينا عن هذا الوعيالقطط والكالب 
ذاك االمتياز .  يف مطلق جزء من العامل حيثما تتوجهاملتحضر هنج ما ميكن لك ان تطلق عليه دين أو فلسفة لفهم اهللا

ما هو الفرق بني احليوان . ذا مل حتفل بذاك االمتياز اخلاصاال تكون أفضل من احليوان  كلكن. خاص باالنسان
. احليوانات تنام وحنن ننام أيضاً. واالنسان دون أن تكون لديه طريقة لفهم اهللا؟ احليوان يأكل وحنن نأكل أيضاً

  اذن، ما هو الفرق؟. خياف االنسان وختاف احليوانات. جيامع االنسان وجيامع احليوان
  .هم فهم اهللا ال ميكن: فاهىجون

يستطيع االنسان فهم اهللا، وصلته باهللا وواجبه يف تلك الصلة وهدفه يف احلياة ومصريه بعد .  ذاك هو الفرق:ْپَرْبهوپاَد
  .يف حياة االنسان وإال نبقى يف عامل احليوانهذه االسئلة جيب أن تكون . املوت وأصله

   هل ختلو احليوانات من الوعي باهللا؟:مارلني
   ماذا؟ :اَدْپَرْبهوپ
   هل ختلو احليوانات من الوعي باهللا؟:مارلني

  .جتهل ماهية اهللا.  ال يوجد لديها وعي باهللا:ْپَرْبهوپاَد
   ... حسبت دوماً أن:مارلني



. ال عناية هلم سواها. اهنم راضون بأكلهم ونومهم ولعبهم ال غري.  مثل االطفال، جيهلون ماهية احلكومة:ْپَرْبهوپاَد
اذا خرقت اباً وشاصبحت اآلن .  عليه التقيد بقانون الدولةيتعني . عندما ينمونسان ما هي احلكومةااليعلم لكن 

لكن اذا خرق الطفل القانون، اذا خرق احليوان القانون، ال . سوف تصبح خمالفاًف، "احفظ على اليمني"القانون 
لكن . القانون ال يعذر. كال". أنا حر"لقول ال ميكنك ا.  لكن سوف جيرم البالغ اذا خالف القانون ...يتعني عليه

شيئاً اذا اخذ ال جيرم الطفل لكن . تصبح جانياًس لنفترض اذا سرقت شيئاً عن طاوليت،  ...اذا ارتكب الطفل جناية
  .اليس كذلك؟ تعدي.  يف بلدك على االخصاذا دخلت بييت أو غرفيت دون اذن، ذاك اجرامي. عن طاوليت
  . نعم:آْتِريا ِرشي

لذلك، هناك . دون اذنيدخل الطفل أو الكلب أو القط . تعدياًذاك ليس والطفل أو الكلب يدخل  لكن :َرْبهوپاَدْپ
كنا ..  .عندما كنا حيوانات. حنن نصل إىل الصورة االنسانية بعملية النشوء. فرق بني عامل احليوان وعامل االنسان

من املائيات إىل النبات، الشجر مث  -من اجناس احلياة ألف جنس ٤٠٠ ماليني و٨حنن منر بـ . حيوانات أيضاً
 رجل الغابة مث هذه الصورة اآلرية، الصورة .احلشرات مث البعوض مث الطيور مث احليوانات مث االنسان البدائي

 م نفهواذا كنا مل. د غزير من التناسخات سوى بعد املرور بعد هذه الصورةلذلك، ال حتقق. املتحضرة من احلياة
. إىل منصب املديروظيفته االوىل هي البواب مث يترقى، حيتمل وصوله .  يف مؤسسة ما مثل ترقية احد ...ؤوليةاملس

عندما يصبح لذلك، اذا كان جيهل املسؤولية . جيب عليهم املرور مبختلف مراحل اخلدمة. هكذا حيدث يف املصارف
سوف نعود إىل صور لذلك، . انية للمنصب االعلىثسعى مث عليه أن ي. فسوف يعود إىل ادىن منصب ثانيةمديراً، 

ال يفهم احد هذا العلم . هذا علم جليل. اذا نسينا املسؤولية واصبحنا مثل القطط والكالبالقطط والكالب ثانية 
اهنم يتجاهلون هذا .  نثقف االنسان هبذا العلمكِْرْشَنحنن يف حركة ذكر . لكن العلم موجود. بصورة جدية جداً

يف كل االحوال، عليك أن متوت، ال ميكنك . اك يعين اهنم خيالفون امتياز الفرصة، امتياز صورة االنسانذ. العلم
كل انسان ميوت . وحياتك كاملة اذا مت مثل انسانتة القطط والكالب، ياذا مت مك ستفسد حياتك لكن. منعه

لذلك، هل حتب هذه الفلسفة . ياته كاملةلكن من ميوت مثل انسان لفهم ما هو اهللا وما صلته به ويعمل مبوجبها فح
  أم ال؟
    ...تشبه باحليوان ألن احليوان ال يأخذ فوق حاجتهسبت دوماً أنه جيب على االنسان البطريقة ما ح :مارلني

  ه باحليوان؟بتتشالذي مينعك من ال ما :ْپَرْبهوپاَد
  ماذا؟: مارلني

  جولني عارية مثل احليوان؟ ما الذي يدعوك إىل اللباس؟ ملا ال تت:ْپَرْبهوپاَد
  . احلاجةعندأكل سوى ت من الطعام وال اأخذون سوى حاجتهتلكن للحيوانات مجاعاهتا أيضاً وال .  كال:مارلني

  هي كيف نصبح حيوانات؟ هذه هي الفلسفة احلالية؟اآلن  الفلسفة :ْپَرْبهوپاَد
  .احليوان من أ، حيسبون انفسهم اسوپاَدْپَرْبهو اهل اليوم :آْتِريا ِرشي
 ليسوا حيوانات ماذا اصبحت فلسفتهم ان يصبحوا حيوانات ألهنال بد اهنم اسوأ من احليوانات .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .بالفعل
  .ذاك ما اعنيه). تضحك (:مارلني

  . زين:آْتِريا ِرشي



يصبح حيواناً يعين انه اذن، طلب االنسان أن .  اذا كان اهلدف القطعي هو التشبه باحليوان، ذاك متكلف:ْپَرْبهوپاَد
    ... من احليوان ألن للحيوان بعضأأسو

   ... لديه بعض:مارلني
  .العمل الروتيين  ...:ْپَرْبهوپاَد

   ... ألن:آْتِريا ِرشي
تقييد مع أنه ليس لدى االنسان لكن . لديها رغبة جنسية يف اوقات معينة من السنة.  مثل القطط والكالب:ْپَرْبهوپاَد

  . من احليوانألذلك، هو أسو. شهوته اجلنسية يف مطلق وقت. باحليوانالتشبه طلب ي
  . االنسان يأكل ويقتل كل شيء:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . احليوانات ال تقتل سوى نصيبها:آْتِريا ِرشي
 يأكل النمر اللحوم النمر،.  من احليوانأيصبح اسوفسلذلك، اذا اراد االنسان أن يصبح حيواناً، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

فعل االنسان لكن ال يستطيع . كلأوبدنه جمهز مبا يدعى، املخالب، االنياب، ينقض على الفريسة فوراً ويقتلها وي
 من ألذلك، هو اسو. لذلك، عليه قتل احليوان بطريقة خمتلفة، يف املسلخ.  لديه خمالبت ليس.ذاك لكن اسنانه خمتلفة

انت   ... من احليوانات، ألنألذلك، أن يصبح االنسان حيواناً هو اسو. رض الطعامانت تقتل حيواناً لغ. احليوان
". حسناً، اوال ستعاقب"القانون، سيقول ف، "تدخل بيت رجل واريد أن اصبح طفال"اذا قلدت . اآلن بالغ

 عملت األمر عينه، ألنك انسان، اذا. طفلكالتصرف يأن  للبالغ ال ميكن. ال ميكنك أن تقول ذاك). ضحك(
كال، لدي فلسفيت "ال ميكنك القول، . وسوف تعاقب اذا اخطأت. كاحليوان، سوف تكون مسؤوال عن افعالك

صمت . (اجلهل ليس عذراً.  بذلكال يسمح لكالقانون قد تكون تلك فلسفتك الشخصية لكن ". بأن اصبح طفال
  .فلسفة التشبه باحليواناتاآلن اصبحت ). طويل

  ".العودة إىل الطبيعة " يقولون):١(أحد التيم 
يستطيع احليوان االستلقاء . تك خمتلفة عن طبيعة اآلخرين أن طبيعقبل كل شيءتعين " العودة إىل الطبيعة":ْپَرْبهوپاَد

هل ميكنك أن تفعل ذاك؟ اذن، كيف ميكن لإلنسان العودة إىل الطبيعة على تلك . يف مطلق مكان على الشارع
 . يف اهلندتوجد كالب كثرية دون سيد.  يف هذا البلد لكل كلب سيد. هنا ...ارعاحلال؟ الكلب يستلقي على الش

رمبا سيجري اعتقالك اذا استلقيت يف الشارع . فعل ذلكتلكنك ال تستطيع أن . يف أي مكان أو تنام لذلك، تأكل 
  أليس كذلك؟. يف الليل

  . نعم):١(أحد التيم 
 كون لديك شقةترمبا شقة أقل مثناً لكن جيب أن . كون لديك شقةتأن جيب .  وال ميكنك أن تفعل ذلك:ْپَرْبهوپاَد

 لديهم صوامعهم وليس مثل .العيش يف الغابة ِرشيْزحىت اعتاد اذن، كيف ميكنك العودة إىل الطبيعة؟ . ألنك انسان
  هل شاهدهتا؟. ْسواميوُچ َپرۤومثل صورة . عليهم االقامة يف صوامع. احليوانات
  .م نع):١(أحد التيم 
  .ڤِْرْنداڤََنعندما ذهبوا إىل كانت هلم صوامع  هجروا حياهتم الرخية بصفة وزراء لكن :ْپَرْبهوپاَد

يشعرون بالغربة عن احلياة املادية .  اعتقد أن الدافع هو ردة فعل على الغربة اليت ختلقها احلياة املادية):١(أحد التيم 
  . اكثرئم طبيعيةاملتكلفة مما يدفعهم إىل التفكري أن حياة البها



  .ليس لديهم معلم. قد يكون امليل صائباً لكن التعليم الروحي مفقود: آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . التعليم:أحد التيم
  . ذاك هو عيب التعليم احلديث:ْپَرْبهوپاَد
 اآلن خارج تنامت أكثر فأكثر واكثر واصبحت.  حسناً، يذهبون إىل الكلية وهناك طرأت الفكرة: فاهىجون

  .ال اقتل احليواناتأنا . اهنا يف كل مكان. هذا مرعب). يضحك. (السيطرة
   نبايت؟:أحد التيم

  . اآلن، نعم: فاهىجون
  . هو نبايت:أحد التيم
اهنم يف . نباتيون دوماً.  يف اهلندسوف جتد أغلبية الشعب نبايت، ملتزم). ضحك. ( النباتيون ليسوا حيوانات:ْپَرْبهوپاَد

 مثل اسناننا. ذاك طبيعي. اخلضار، ذاك الطعام مقصود لالنسان. لذلك، النباتيون بشر. الصحة، يعملونمبلغ 
لكن ميكنك أن . ف يصعب عليك قطع اللحوم هبذه االسنانسو. للحومامقصودة لقطع اخلضار والفاكهة وليس 
ل ال ميكنك قطعه باالسنان ومتضغه قانوننا الطيب يقول أن كل شيء مأكو. تأخذ اخلضار والفاكهة وستقطعها فوراً
الفاكهة واخلضار باالسنان ومتضغها وتبلعها، سوف ميكنك قطع لذلك، . على الوجه الصحيح، لن جيري هضمه

ال ميكنك اخذ حلم . هذا حمال. لكن ال ميكنك أن تفعل ذلك باللحوم النيئة. احصل على قيمة الطعام. هتضم جيداً
لكن ذاك . اهنم مصممون لذاك الغرض. ال ميكنك على خالف احليوان. حلمهينء أو عض حيوان وانتزاع بعض 

حاملا . اذا اخذت طعامك الطبيعي، اذا عشت حياة طبيعية، اذا حققت احالمك الطبيعية، فذاك طبيعي. طبيعي
  .ختالف هذه االمور، ذاك غري طبيعي

 هناك عملية ستر هذه العورة... . اًك ليس طبيعياذن، اذا تركت نزعتك الطبيعية االنسانية وتكلفت حياة احليوان فذا
ال حيفل احليوان لكن .  االنسانملاذا؟ ذاك هو.  حىت يف الغاباتيسترون عورهتم بلحاء الشجرة. يف جامعة االنسان

ون، ما  البدائي.حىت يف حياة الغابة -ال اتكلم عن حياة املدينة-ميكنها التنقل حيث تشاء يف الغابة عينها. هبا يف الغابة
 جون يف غرفة جلوسعارية توجد صورة  ماذا؟ .اآلن، يصبحون عراة، حياة طبيعية، العراة. زال لديهم بعض الستر

مثل اجملنون يسري عارياً . اذا خالفت حياتك الطبيعية، ذاك جنون. تلك ليست حياة طبيعية. هذا جنون. لينون ذاك
ذاك ميكنك . يحة االنسان، تعليمه أن يتصرف كاالنسان لذلك، مهمتنا هي نص ...لذلك، هذه هي. يف الشارع
مجيع الكتب يف االرض، ليست مقصودة للقطط . الكتب، املعاهد التعليمية، مقصودة لالنسان، للعلم. فهم اهللا
لذلك، . املدارس، الكليات واجلامعات واملعاهد مقصودة لالنسان وليس للقطط والكالب. لالنسان بل والكالب

 .مثل آلتك الوترية. تلك هي حياة االنسان احلقيقية. نتفاع هبذه الكتب واملعاهد والعلم واملعلمنيجيب علينا اال
  . الغيتار، نعم: فاهىجون

. اذن، كيف ميكنك العودة إىل حياة احليوان؟ ذاك حمال.  ذاك لالنسان، الفن، ليس للقطط والكالب:ْپَرْبهوپاَد
  والدك؟بكيف تعلم ). انقطاع(

  .التقيت به : فاهىجون
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. (ينعار.  التقيت به: فاهىجون



  والدك احلقيقي؟هوية  كيف تعلم :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ كيف تعلم انه والدك الذي التقيت به:أحد التيم

  . اخربوين: فاهىجون
   من اخربك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .والدي) يضحك (: فاهىجون

  . ال بد ان احد اخربك:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم: فاهىجون

  . اخربتك والدتك أو شخص ما:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم: فاهىجون

  .األمر عينه، جيب أن تأخذ العلم باهللا من شخص معتمد الخبارك عن اهللا.  وقبلت:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم: فاهىجون

والدي، ما " يسأل والده، .اهيتهمبجيهل الطفل . كل شيء معلوم، قابل للعلم من املصدر املوثوق للعلم :ْپَرْبهوپاَد
مثل الطفل، فهمت؟ تلك هي طريقة ". آلة تسجل كالمي. ولدي احلبيب، هذا دكتافون"يوضح الوالد، ". هذا؟
  .ال صعوبة. العلم موجود.  اذا كنت جتهل باهللاجيب عليك التقرب من عامل باهللا. العلم
  . لكنين ذهبت إىل الكنيسة، وما زلت ال اعلم: فاهىجون
  ماذا؟: وپاَدْپَرْبه

  . ذهب إىل الكنيسة ومل يتوصل إىل العلم به:آْتِريا ِرشي
  . ذاك حمتمل:ْپَرْبهوپاَد
  . مل استطع الشعور به: فاهىجون

قد يكون فاذا خدعك، . اًلنفترض انك سألت احد.  ذاك حمتمل، لكن حيتمل أن ختدع، ذاك امر خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
يك التوجه إىل عامل لاذا اردت العلم باهللا، ع. اية هي عينها، ال ميكنك جتنبهاخلطأ من جانبك أو جانبه لكن العمل

لكن اذا اردت العلم باهللا . ذهب إىل الشخص اخلاطئ. ذاك امر خمتلف. رمبا ذهبت إىل شخص جاهل باهللا. باهللا
 ميكنك التخلي عن لكن ال. ذاك يتطلب الفطنة. ذاك عليك البحث عنه. فعلياً، جيب عليك الذهاب إىل عامل باهللا

عليك أن جتد . لذلك، ال ميكنك ترك ذاك الشاغل". مل استطع احلصول على علم"اذا جرى خداعك، . الفكرة
ذاك ". توقفت عن هذا الشاغل. مل استطع احلصول على العلم الصحيح. خدعت"لكن ألنك تقول . شخص آخر
 ْدنيَشَپأو موْنذََك (َچْتشِّْتڤاْبهيْم ِاچوروْرْتَهْم َس اناْچۤيَتْد ڤي، ِڤَدْزالـلذلك، تقول . جيب عليك. غري جائز

 تعين چورو. م أو عاِلچوروجيب أن تذهب إىل . ين جيب عليك التوجه إىل عامل باهللاتع َچْتشِّْتڤاْبهيِا). ١٢\٢\١
لذلك، عليك البحث عن شخص أثقل منك، وليس .  تعين ثقيل، أثقل، اثقل بالعلمچورو. صاحب قطنة اكرب

اناْرْتَهْم َس ْچۤيَتْد ڤي ،جيب التوجه. كال. ميكنك أم الاذا كان املسألة ليست . جيب أن تذهب. اً اعتيادياًشخص
تعين انه مسع عن اهللا من . ْشُروْتريياْم؟ چورووما هي عالمة ). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك (َچْتشِّْتَڤ أْبهيْم ِاچورو

، لكن ما "نعم، مسعت"ين أن اعلم انه مسع من كبريه عن اهللا؟ ميكن أن يقول وكيف ميكن. ْشُروْتريياْم. چوروكبريه، 
  .نيْشطَْهْم-ْبَرْهَمهي عالماته؟ 



طبيب يعين انه حضر كلية طبية، اجتاز . مثل انسان، طبيب.  تعين أنه اصبح تيماً كامال هللا، النتيجةنيْشطَْهْم-ْبَرْهَم
تياز االمتحان ال يكفي لكنه اجتار بالفعل وميارس الطب ويشفي جمرد اج. االمتحان، والنتيجة انه طبيب جماز

كيف .  تعين العامل باهللاچورواذن، . انه ليس باالمر الصعب. لذلك، عليك العثور على طبيب، هنا طبيب. املرضى
اهللا، ذاك اين الصعوبة؟ لكن اذا ذهبت إىل جاهل ب. ميكنين العلم انه عامل باهللا؟ ألنه جيعل االخرين يعلمون باهللا

جيب أن تتحلى بالفطنة لفهم من هو . اذن، هذا عيبك.  صاحب متجربلاذا ذهبت إىل طبيب ليس طبيباً . عيبك
اآلن، . انت ترى اليافطة، الدكتور فالن ابن فالن، شهادة طبيب، جماز بالطب. ذاك القدر من الفطنة لديك. الطبيب

مث ما هي الصعوبة بالعثور على . و يصف الدواء ويشفونتذهب إىل هناك وتشاهد املرضى بانتظاره للعالج، ه
كيف . مااذا كنت جدياً بصدد الشفاء من مرض ال بد لك من التوجه إىل طبيب اذن، . طبيب؟ ال توجد صعوبة

هل تعلمت مبفردك أم على يد . ؟ مثل تعلمت العزف على هذه اآللةميكنك أن تشفى اذا مل تذهب إىل طبيب
 شخص آخر؟ 

  . بنفسي بصورة رئيسة: فاهىجون
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . مبفردي: فاهىجون

  . يف كل االحوال، اتبعت شخصاً على االقل، الطريقة القياسية:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، مسعت اآلخرين. أوه: فاهىجون

ختليت عن ليس . الشاغل األول هو وجوب علم الفرد باهللا. اذن، تلك هي طريقة تعلم ما هو اهللا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ذاك ال  ... ذاك ال جيدي. كال. تطع ان يعطيين العلم باهللاألنين توجهت إىل شخص ومل يعلم، مل يسفكرة العلم باهللا 

رمبا خدعت أو مل تقصد الشخص املناسب لكن ذلك ال يعين أن عليك التخلي عن . يصلح لإلنسان مث تبقى حيوان
. ب.ش (اسوه شِرياه أوتََّمْمْچۤيَپْديَت جيْپَرْم چوروْسماْد َت جاء يف موضع آخر،  ...ذاك ليس. الفكرة
َپْديَت ْپَرْم چوروَتْسماْد . چورواملستطلع بصدد فهم أرفع منافع احلياة، جيب أن يقترب من ). ٢١\٣\١١
اسوه ْچۤيْديَت جيَپْپَرْم چوروَتْسماْد . أرفع- أوتََّمْم. أرفع منافع احلياة-ْشِريا. تعين مستطلع اسوْچۤيجي. اسوهْچۤيجي

. أمل بالعلم العلي. َشْبِدى َپِرى َش نيْشناَتْمما هي مؤهالت شخص مثيل؟ . َپِرى َش نيْشناَتْمشاْبِدى . ْشِريا أوتََّمْم
  .قضى مجيع رغباته-پاَسناوأ.  أو اهللاكِْرْشَن أو ْبَرْهَمْنالتجأ إىل . ْبَرْهَمِنى أوَپَشماْشَرياْموما هي عالمة املامه؟ 

إىل جيب أن يكون ملماً بالعلم، جيب أن يكون تيماً، وال ينجذب . هو تيم وقضى مجيع رغباته املادية: ن االمرانهذا
لذلك، جيب استشارة . شاْسْتَركل شيء موجود يف .  كاملچوروهذه ثالثة أمور، اذا وجدهتا، هو . األشياء املادية

مثل عندنا درس .  واالستماع إليهمكتبن اليبحثوالذين أولئك عليك التوجه إىل اذا مل يكن لديك كتب، . الكتب
لكن ال ميكننا جتنب .  الفهم تدرجيياًانتفع بكالمنا مث ميكنهتضر الناس وحتميكن أن . يف الصباح ودرس يف املساء

 ".لذلك، اختلى عن هذا املسعى. مل اجد االستنارة. ذهبت إىل الكنيسة"اذا قلت، . تلك ليست فكرة جيدة. ذاك
 .  ذاك ليس جيداً.هأو

  .ما زلت احبث.  مل اختلى. أوه: فاهىجون
  .آَرتيكضر انه حي :أحد التيم
  . هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .ْپَرشاَدْم يكرم :أحد التيم



  كما انك حتضرين؟.  جيد، جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . جئت إىل هذه املدينة منذ بعض الوقت:مارلني

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
خرجت مع . سأحضر يوم اجلمعة أو السبت. ت إىل هنا منذ بضعة أيام لكين حضرت إىل هنا مرتني وصل:مارلني

  .فرقة الذكر يف الشارع
   سّبحت؟:ْپَرْبهوپاَد
  .َهِرى كِْرْشَن :مارلني

  .ۤيْرَتَنكَسْن فرقة :أحد التيم
  . جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . حنتاج إىل بعض الصناجات: فاهىجون
  . يف الطائرةكِْرْشَن َهِرىسبحنا .  صناجات:مارلني

   يف الطائرة؟كِْرْشَن َهِرى كنت تسبحني :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، كان ممتعاً: فاهىجون

. ميكنك التسبيح يف مطلق مكان. ال توجد احكام ونواهي. ال تقييد.  ميكنك التسبيح يف مطلق مكان:ْپَرْبهوپاَد
  .ميكنك التسبيح عند التيسري

   ...،كِْرْشَن َهِرىسبح  كنا ن: فاهىجون
استمروا بالتسبيح وسوف يكشف كل أمر يف قلبك، انه . نعم). ضحك(استمروا بالتسبيح .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .جيد
  .انه شعور مريح :مارلني

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . انه شعور مريح من جممل التكرار:مارلني

  . كل شيء على ما يراماذن، استمر بالتسبيح وسيصبح.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكننا احلصول على بعض الصناجات؟: فاهىجون

  . تعالوا وانضموا إلينا حينما تسنح لكم الفرصة:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكن أن حنصل على بعض الصناجات؟: فاهىجون

  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ال أعلم اين اجدها؟: فاهىجون

  جات للبيع؟هل لديك صنا:) جانباً (:ْپَرْبهوپاَد
  . ليس الليلة:أحد التيم
  . اذن، اخزن بعضها:ْپَرْبهوپاَد
  .مل تصل بعد. حنن بانتظار الشحنة.  نعم:أحد التيم
  .خذ هذه. ميكنك احلصول على هذه الصناجات الصغرية.  متشوقانه ميكن أن تعريه واحدة، :ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك) (كََرتالَْزصوت ( شكراً : فاهىجون



-واحد، اثنني، ثالثة). يضرب الصناجات بصوت مرتفع(مثل هذه .  كيف تستعملهاشدك سوف ار:َدْپَرْبهوپا
-واحد، اثنني، ثالثة: اضرهبا على ايقاع. انت موسيقي. اهنا ليست صعبة). يريه كيف يضرهبا. (واحد، اثنني، ثالثة
  . واحد، اثنني، ثالثة

  . شكراً: فاهىجون
). مزيد من الضحك. (حىت كيف املوسيقى). ضحك. (چوروكل شيء على يد  عليك أن تتعلم عن :ْپَرْبهوپاَد

  ).كََرتالَْزمزيد من ضرب (واحد، اثنني، ثالثة : نعم
  . ما احلى صوهتا. أوه. هذه اجراس جيدة، اقصد صناجات: فاهىجون

  .ِرْشَنكْ َهِرى اذن، اجلس حينما جتد متسعاً من الوقت، واحد، اثنني، ثالثة، وسّبح :ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً: فاهىجون

  !پاَدْپَرْبهو َجيا :آْتِريا ِرشي
  . شكراً: فاهىجون

  ).يقدم السجدة( شكراً :آْتِريا ِرشي
   ما امسك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . جون فاهى: فاهىجون

  . جون:ْپَرْبهوپاَد
  . جون:أحد التيم
   امسك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مارلني:مارلني

   ما هو؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية. (لني مار:مارلني

  ١٩٧٢ حزيران ٢١مقتطفات حيدث في لوس انجليس 

  . اسم الرب عني ذاته ...:ْبَرْديوْمَن
   ...كِْرْشَن ماذا يقول ذاك الرذيل الكبري أن :ْپَرْبهوپاَد
  . هو زعيم قبيلة عاشت يف اهلند الوسطىكِْرْشَن :أحد التيم
  .يل اشهد، وينتحل دور عامل كبري، رذيل مث:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. ( ألف من الرعية١٠ لديه :أحد التيم
، ويتقدم هذا الرذيل شايَتْنيا، املوىل ْسوامي ونڤيْش، َمْدْهڤاشاْريا، رامانوجاشاْريا، ْزآشاْرياابطل مجيع  :ْپَرْبهوپاَد

 أن بعض نَپورا ڤَراَهى جاء يف). سنسكريتية. (هذا ما جيري. اشهدوا. ْز ويعرض نظرية جديدةآشاْريالتحدي مجيع 
أكرب . وهو اآلن يتعذب لذلك.  منهمراكَْشَس وهذا ْبراْهَمَن ويولدون يف عائالت كَلي، سينتفعون بعصر راكَْشَسْز

مصيبة، فهمت؟ وحسب األحكام الفيدية، اذا فرض امللك ضريبة على املواطنني اآلمثني، يتعني عليه مشاركة سيئاهتم 
أيد املساخل وفرض الضرائب يس مجهورية اهلند، وهو منصب ملك ولذلك، اصبح هذا الرذيل رئ. وسوف يتعذب



هو، ميت عملياً . يف وضع فقد دماغهاآلن حييا انه . هو اآلن يعاين التأثري، التأثري األثيم. وتقاضى راتباً كبرياً ومتتع به
. نعم، استمر. َشَسراكْلذلك، هذه نتيجة وضع . ما زال حياً لكن دماغه ميت أسوء من اجملنون. لكن وضعه خطري

  ).هناية(

  ١٩٧٢ حزيران ٢٩حديث في الغرفة في سان دياغو 

 للمثال، هنا يف  ...اذا كان القانون موجوداً. ال احفل بقانون اهللا.  ال ميكنك القول أن إميانك خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
نون بلدك، ما الذي مينع وجود لذلك، اذا كان هذا هو قا. الدولة، اذا قتلت احداً فال مناص من دفع الثمن حبياتك

قانون اهللا؟ ميكنك تفادي االعتقال على يد الشرطة وعقاب الدولة باخلدع لكن ال  ... قانون يف حمكمة اهللا، قانون
مثل  ... اذا خالفت القانون. اذا خرقت قانون اهللا، فال بد من عقابك. ذاك حمال. ميكنك تفادي قانون اهللا باخلدع

سواء فسوف حترقك النار، قانون اهللا، اذا ملستها . هذا قانون ال ميكنك خمالفته. ك فسوف حترقكاذا ملست النار بيد
لذلك، قانون اهللا . لذلك، لن حتفل اذا كنت هندوسياً أم مسلماً أم مسيحياً.  مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماًأكنت

لذلك، لدينا . أم ذاك، ال يهمك هذا االميان سواء كنت هندوسياً أم مسلماً أم مسيحياً أم لدي. يطبق على اجلميع
  . قوانينه حتترم سواءرب

  . كونية:آْتِريا ِرشي
  .حنن نعرض رباً مثيال.  كونية:ْپَرْبهوپاَد

  . عالوة على ذلك، حنن نعرض رباً حمباً:آْتِريا ِرشي
القول أنه ليس اهللا؟ عليك كيف ميكنك . فوراً ... كل من يتصل به، يصبح حبيباً. عملي.  حمب، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك ال ميكنك. اثبات أنه ليس اهللا
  كم عدد املؤهالت اليت جيب أن يتحلى هبا املريب الروحي؟ :آْتِريا ِرشي
  .ال غري. هو تيم اهللا:  مؤهل واحد:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ل جيري تعيينه ه:آْتِريا ِرشي
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

   ... روحي سابق؟ جيب أن يكون تيماً هل جيب أن يعينه مريب:آْتِريا ِرشي
  . نعم. أوه نعم،. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .عينيتكل من التسليم وال: يعرف السلسلة املريدية ... ذاك هو.  مسلم وموكل ...:آْتِريا ِرشي
  . وبالنتيجة:ْپَرْبهوپاَد

  . ونتيجة العمل:آْتِريا ِرشي
لكن تنفيذ األمر راجع إىل املريد، القدرة .  كل مريد من مريديهكل، املريب الروحي يوتعيني من جهة ال:ْپَرْبهوپاَد

اذا كان اآلخر . ميكنه أن يفعل ذاك.  واحد ورفض آخرتوكيلاملريب الروحي ليس منحازاً ب. على تنفيذ األمر أم ال
تلك هي . أكثريريد أن يصبح كل مريد من مريديه بقوته أو حىت . لكنه ال يتعمد ذاك. ليس الئقاً، ميكنه فعل ذلك

لكن األمر عائد إىل االبن برفع نفسه إىل ذاك . مثل الوالد يريد كل ولد من اوالده أن يعادله أو يبزه. رغبته
  .املستوى



  . نعم، افهم:آْتِريا ِرشي
هو يريد .  اذا قصرت عن رفع ذاتك إىل مستوى مريب روحي، ذاك ليس عيب مربيك الروحي بل عيبك:ْپَرْبهوپاَد

كيف ميكنك . ، بأمري صر مريب روحياً)١٢٨\٧ َمْدْهيا. ش.ش (َهنا چورو اياْچۤيآماَر آ قال، َرْبهوْپَمها ْنياشايَتمثل 
 مث َرْبهوْپَمها شايَتْنيا؟ املؤهل االول هو وجوب تنفيذ أمر َرْبهوْپَمها شايَتْنيااذا قصرت عن تنفيذ أمر  چوروأن تصبح 

 شايَتْنياقبول . َهنا چورو اياْچۤيآماَر آ.  ذاك مستند إىل سعة الفردَرْبهوْپهاَم شايَتْنيااذن، تنفيذ أمر . چورويصبح 
  .ْبهاَچڤََت، يف َمهاْبهاَرَت، يف اتدنيَشَپوأ، يف شاْسْتَرالـ، جاء يف كِْرْشَن عني َرْبهوْپَمها

  كيف جاءت االشارة؟ :آْتِريا ِرشي
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  ؟رۤيل ْپَرْبهوپاَدْش ما هي االشارات، :آْتِريا ِرشي
 شايَتْنيامل يذكر . ْبهاَچڤََت، يف اْتدنيَشَپوأ، اشارات يف َشريتاْمِرَت شايَتْنيا سوف جتد كل هذا يف :ْپَرْبهوپاَد

  تعرف ذاك؟ هل قرأت ذاك؟هل . ، أيدْسواميوُچ َسناَتَنلكن التيم، تعرف .  مطلقاًكِْرْشَن أنه َرْبهوْپَمها
  .تقرأ.  نعم:آْتِريا ِرشي
، ساْدهولذلك، . ساْدهو، و چورو، شاْسْتَرلذلك، علينا قبول مرجعية . ڤاكْيا چورو شاْسْتَر ساْدهواذن،  :ْپَرْبهوپاَد
ليس هو فحسب، بل . لذلك، هذا مقطوع به. ، هناك قبولشاْسْتَرو . يقبلون...  چورو. َرْبهوْپَمها شايَتْنيايقبلون 
 بناء على َرْبهوْپَمها شايَتْنياانا اقبل . شاْسْتَر، چورو، ساْدهو: ملصادر الثالثة، جيب أن تقطع به هذه اڤَتاَرأمطلق 
عندما .  موجودةشاْسْتَرالـو.  خاصتهَمهاَرَج چوروقبله . كِْرْشَن عني َرْبهوْپَمها شايَتْنياقبل .  قبلهَمهاَرَج چورو
، ساْدهو و التيم الفعليون چورو، شاْسْتَرالـ. ْسْتَرشاالـ، يقتبس كِْرْشَن عني َرْبهوْپَمها شايَتْنيا أن چورويقول 

  .هذا هو الدليل. يقطعون به
   يف العامل الروحي؟ۤيْرَتَنكَسْن يقيم َرْبهوْپَمها شايَتْنيا، هل پاَدْپَرْبهو): امراة) (١(أحد التيم 
. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمهذا هو نص . ْهي سوِمْدَهَسهْپرايايْر ياَجْنيت -ۤيْرَتَنكَسْن. ۤيْرَتَنكَسْنهو أبو حركة . نعم :ْپَرْبهوپاَد

، ذوي الدماغ الالمع، يعبدون هذا الرب سوِمْدَهَسهوالفطناء،  ۤيْرَتَنكَسْن، معبود بقربان كِْرْشَنهذا الرب، نزيل 
قام عبادته بقربان هذه الصورة، ت. ۤيْرَتَنكَسْنلذلك، حنن نعبده بقربان . ْبهاَچڤََتهذا هو نص . ۤيْرَتَنكَسْنبقربان 

 ْشرّي، اْدڤايَت ْشرۤيل. ومجيعهم من العظماء). ٣٢\٥\١١. ب.ش (ْپرايايْر ياَجْنيت- ۤيْرَتَنكَسْنيه ياْچۤيا. ۤيْرَتَنكَسْن
ال ينقطع و، هو اشقر البشرة، ڤيشاكِْرْشَنْمَپْرَنْم ْت-كِْرْشَن. ذاك هو الربهان. ، واآلخرون، االتباعشرۤيڤاَس، َچداْدَهَر

. هذه هي النصوص، وهو يفعل ذلك متاماً. كِْرْشَن، يصف العلم بـڤَْرَنْم إيت-كِْرْشَن. كِْرْشَن َهِرى تسبيح عن
 و شاْسْتَر، ساْدهو: اذن، علينا قبول كل شيء من خالل املصادر الثالثة. شاْسْتَرالـ مذكور يف اَسَسنّْۤيدخوله سلك 

 چوروال ميكن أن يبتدع . شاْسْتَرجيب عليك قبول . چوروول جيب عليك قب. جيب عليك قبول الربانيني. چورو
 مؤيدة من چوروالرسالة من املريد لذلك، حاملا يستلم .  وتلقني مريدهشاْسْتَرالـجيب أن يقتبس من . شيئاً
  ما الذي يدعو إىل وجود الشك؟ ما هي حجتك؟ . هذه هي الطريقة. ، جيب عليه قبوهلا حقيقةشاْسْتَرالـ

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدال حجة  :شيآْتِريا ِر
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . املشكلة هي هتايؤ العقل، املشكلة هي العقل:آْتِريا ِرشي



.  تعين املهيأين بالعقل، كالمهم غري مقبول حسب فلسفتناَمُنوْدَهْرَم. َمُنوْدَهْرَم. ذاك خمتلف.  ذاك خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
  .ألن ال قيمة له

  . جيب أن يشفى:يآْتِريا ِرش
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . جيب أن يشفى:آْتِريا ِرشي
  .جمنون.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
كالم الطفل، كالم اجملنون، كالم شخص غري موثوق، كالم االعمى، ال . لذلك، كالم اجملنون غري مقبول :ْپَرْبهوپاَد

  .نقبله
   كالم املرأة؟:آْتِريا ِرشي

   ماذا؟ :وپاَدْپَرْبه
   ... املرأة:آْتِريا ِرشي
كانت . آشاْريا، كان َاَنْندنيْتۤي، زوجة املوىل ِدڤّي-جاْهَنڤا مثل  ...كِْرْشَن اذا كانت املرأة كاملة يف ذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .َڤڤايْشَنكانت حتكم جممل مجاعة الـ. آشاْريا

  ؟َاَنْندنيْتۤي املوىل :آْتِريا ِرشي
  .َڤڤايْشَن ياچاوذۤيكانت حتكم جممل مجاعة . جاْهَنڤا ِدڤّي. جة زو:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد هل تذكر ذاك يف أي من كتبك، :آْتِريا ِرشي
ال يعين عدم جواز أن تصبح .  يف موضع ماهاذكرورد رمبا . ْزآشاْريالكن يوجد عدد كبري من .  ال اعتقد:ْپَرْبهوپاَد

 مقبولة على هذا االساس، جاَنڤا ِدڤّيلكن . يف حالة خاصة جداً. آشاْريام، ال تصبح املرأة على العمو. آشاْريااملرأة 
  .لكنها مل تعلن
ورغبتهم باحلرية مقنعة، . يتحدثون عن احلرية.  النساءعند شائع جداً موقفيوجد  ...  نساء اليوم:آْتِريا ِرشي

 بشدة على نتلك املتحررات املزعومات، واعترض تكلمت مع بعض  ...ويعترضن بقوة شديدة. لكنهن ال يفهمن
لذلك، انتفعت بالفرص لشرح أن الوسيلة الوحيدة لنجاة الرجال . ، إلعتقادهن أننا منيز ضد النساءكِْرْشَنذكر 

  .كِْرْشَنوالنساء من خالل ذكر 
. لكن الروح، توجد مساواة. ق بدينالتمييز ال يعدو أكثر من فر.  ال يقيم متييزكِْرْشَن.  ال مييزكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

ملاذا النساء؟ حىت القطط . اذن، عندما يتعاىل الفرد عن املفهوم البدين، ينتفي الفرق. لذلك، متييزنا مستند إىل البدن
مث هناك . م سوف يبصر من الصعيد الروحياذن، العاِل. حىت القطط والكالب، متلك الروح. املرأة انسانة. والكالب
  .مساواة

جل ببدهنم، يطلبون حركة حترير النساء تلك، يتكلمون ذلك، لكنهم يطلبون التحكم بكل ر.  نعم:ِريا ِرشيآْت
ويتكلمن طوال الوقت، لكنهن ما زلن تلعنب العاب . واخربهتن، عندما تتوقفن عن ذاك، تتحررن. التحكم بعقوهلم

  .نسائية
  .النساء ال يطلنب سوى أن يصبحن رجاال يف ابدان ):٢(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد



طلنب السيطرة، يطلنب ادارة الشركات، ولبس ت. طلنب سوى أن يصبحن الرجال يف ابدان النساءت ال ):٢(أحد التيم 
  .هذه هي فكرهتن ببساطة. البنطال وعدم وضع االطفال

  .يطلنب استخدام ذاك أيضاً.  لكنهن يطلنب التحكم بأبداهنن، جباذبيتهن:آْتِريا ِرشي
  . ذك مادي معدوم القيمة الروحية:ْپَرْبهوپاَد

  . يف السابقشايَتْنيااملوىل ، مسعت أن كل منا يف احلركة اآلن صاحب پاَدْپَرْبهو ):٢(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   صحيح؟):٢(أحد التيم 
  . اآلنشايَتْنياهو يصاحب املوىل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...كن يف عمر سابق، هذا ما نعم، اآلن، ل):٢(أحد التيم 
  .تلك حقيقة.  يف عمر آخر أم ال، لكنه يصاحب يف الوقت الراهن:ْپَرْبهوپاَد

عرض عليك عدد كبري احلجج مثل سوف تنجح اكثر اذا عند حضورك إىل هنا، ، ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :آْتِريا ِرشي
، ۤيْرَتَنكَسْن شعرك ومل تلبس السراويل ومل تقم  ومل حتلقتيلََكاذا مل ترسم . سجلت اسم احلركة حركة ذكر اهللا

قيم نوما زال الناس خيربوننا أمور مثيلة، اليت تقول لنا اهنا الفلسفة، حنن حنب الفلسفة لكن ملاذا . سوف تنجح أكثر
  ؟ اذن، ماذا كانت احلجج اليت عرضتها على هؤالء الناس؟ۤيْرَتَنكَسْن

اقطع فم الدجاجة ألهنا ). ١٧٦\٥ اللۤي- آدي. ش.ش (اياْنۤي-كوكّويتّ-ْرْدَهىأ هذه هي احلجة عينها، :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ذاك . انا احصل على بيضة يومياً"، تدبر الفطنفهمت؟ . تأكل ومكلفة واحتفظ بالشطر اخللفي ألنه يبيض

قته ألنه اذا قطع لذلك، جيهل محا. اقطعه. "لكن هذا الشطر االمامي مكلف، يأكل. الشطر، الشطر اخللفي جيد جداً
  .، فيجب أن تقبل مبا يترتب عليها أيضاًةاألمر عينه، اذا قبلت هذه الفلسف. الرأس فسوف يتوقف عمل البيض أيضاً

   ... نعم، ذاك هو الفرق:آْتِريا ِرشي
  . هذا فسوف تثبت أنك ال تقبل الفلسفةۤيْرَتَنكاذا مل تقبل  :ْپَرْبهوپاَد

. ا لتتناسب مع ذوق العامةهنيفصلو.  هؤالءچيْسْبُهوفرق بني رمحتك اإلهلية ومجيع ذاك هو ال.  نعم:آْتِريا ِرشي
  .هلذا السبب، هذه احلركة صلبة، ال مساومة. جيرون التعديالت

  . مل يساوم مطلقاًَمهاَرَج چوروما الذي يدعو إىل املساومة؟ .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .املاديمساومة تعين أن لديك بعض التعلق  :آْتِريا ِرشي
اذا . تلك هي املساومة. ال غري.  نعم، املساومة تعين انك ال تطلب الشاغل احلقيقي بل بعض املال باخلداع:ْپَرْبهوپاَد
نعم، اعطاك اهللا احلواس فما الذي يدعو إىل عدم التمتع هبا؟ اقتصر على :  هذاّيچيُّو َمِهْش مثل ما يفعله  ...قصدت
، انت حمافظ جيْسواميوهنا، اخربين ألن غينزبريغ، .  خاصةَمْنْتَرر وسوف اعطيك  دوال٣٥اقتصر على دفع . التمتع
الغ التساهل واقبل انا ب. ال ميكنك ترك عاداتك السيئة. انت احملافظ. لست حمافظاً واجبته انين يف غاية التساهل. جداً

انا شديد . عن االنضمام إىل معسكريلذلك، متتنع .  ألنك حمافظ ال ميكنك ترك عاداتك السيئة ...لكن. مطلق فرد
  .التسامح

  . ومتساهل مع كل ما هو سواهكِْرْشَن حمافظ مع َڤڤايْشَن الـ:آْتِريا ِرشي
 محاية حياتك، طلبتاذا . ذاك هو احملافظ. حمافظ تعين التمسك بأمر دون ضرورة. ت حمافظةك ليستل :ْپَرْبهوپاَد

   وانت تطلب احملافظة على حياتك؟ هل ذاك حمافظ؟ هل تعتقد؟اردت قتلك،.  حمافظ جداًكفسيقول كل فرد ان



  . كال:آْتِريا ِرشي
تلك مسألة . ذاك ليس حمافظاً. اردت قتلك وانت ال تسمح يل بقتلك.  واذا حسب القاتل انت حمافظ جداً:ْپَرْبهوپاَد

ذاك . ون معىن أو دون نفعحمافظ تعين متسكك باالحكام والنواهي دون ضرورة د. احلفاظ على البقاء وليس حمافظ
  ).هناية(. ْچَرَهىنييامايف السنسكريتية تدعى . حمافظ

  ١٩٧٢ حزيران ٢٩حديث في الغرفة في سان دياغو 

من جهة وضعنا االقتصادي، أوضحت البارحة أن قدر كل . اهلنود يف اخلارج واجب خاصلدى  لذلك، :ْپَرْبهوپاَد
املقدور من الراحة البدنية أو التشبعة احلسية سواء يف اهلند يصيبك سوف لذلك، . فرد من شقاء وسعادة حسب بدنه

يوجد مثل . سيتحقق قدرك فور صنع بدنك، مستوى راحتك ونقيضها خمتزن مسبقاً يف بدنك أيضاً. أو امريكا
حلظ وتعاسته، سعادة ا".  حيثما تتوجهيالزمك حظك:"ِچىاِبى َسْنپالَ ۤيِچى، كَا ْبَهْنيْتها دُيوۤيمأثور يف البنغال، 

. ، اهلند، لديه واجب خاصڤَْرَش ْبهاَرَتكل هندي، كل مولود يف ارض  "َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، قال . تالزمك
  .كِْرْشَنوذاك الواجب هو نشر ذكر 

  اَرَجنَْم ۤي-ميِتى هايَل َمنوشْياْبهۤو-ْبهاَرتَ
  َپكاَرأو-َپَرَجنَْم ساْرتَْهَك كَري كََر 

اذن، اهلنود هنا، يكسبون معاشاً جيداً، لكن يف الوقت عينه، . َپكاَرأو-َپَرعود على اآلخرين باخلري، العمل على ما ي
ذاك واجبكم، ليس أن لديك راتب جيد .  ونشره على االجانب بقدر االمكانكِْرْشَنعليكم اكمال حياتكم بذكر 

 لذلك، هذه التربية هي  ...لديك تربية. انتحاريذاك امر . اكرب مما تتلقاه يف اهلند وتتمتع باحلياة وتنسى تربيتك
ِڤدايْش َش َسْرڤايْر اَهْم ِاَڤ ): ١٥\١٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . كِْرْشَن مقصودة لذكر ِڤديةالـ والتربية ِڤديةتربية 
لكن مفترض بكل . ِڤديةالـ، مفتقر إىل التربية كِْرْشَنمن مل يفهم . كِْرْشَن مقصودة لفهم ِڤديةالـالتربية . ِڤْدياه

 كِْرْشَنلذلك، جيب على مجيع اهلنود تنمية ذكر . كِْرْشَن يعين فهم ِڤديةومن له تربية . ِڤديةهندي أن يكون له تربية 
 اذا وجهت دعوة إىل جريانك، واذا مل  ...بالطبع، ال اعتقد. شخصياً واجناح حياهتم وتوزيعها على جرياهنم

  حيضروا، وتقول؟
  .، لديهم اشغال اخرى، هذا وذاك من الواضح):هندي) (١(ضيف 
تكلم عن .  ألنك تقيم يف هذا البلدلكن يف كل االحوال، جيب أن يكون لديك بعض االصدقاء.  هم:ْپَرْبهوپاَد
عليك أن تعلم عن و. ذاك سينفعك وينفع اصدقاءك. ال تضيع وقتك مبا سواه.  حينما تتحدث مع اصدقاءككِْرْشَن
ْبهَچڤَْد لذلك، ادرس . چۤيتاْبهَچڤَْد  بكل سهولة بفهم كِْرْشَنوميكنك أن تعلم عن . كِْرْشَنم عن قبل الكال كِْرْشَن
 وذاتك وللشخص الذي تتكلم معه عن كِْرْشَنتلك خدمة كبرية إىل . اطلب فهمها وميكنك توزيعها.  بعمقچۤيتا

.  واكل اللحوم والقمار واملسكراتالزنا:  هيَدْزِڤالـوأعمدة احلياة الفاسدة األربعة، كما يقبلها اتباع . كِْرْشَن
انه ليس .  ميكنك التسبيح ...َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى وفوق وعدا ذلك، اذا استطعت تسبيح ،القوةذاك سوف يعطيك 

على هذا النحو، اطلب القوة الروحية وخدمة . ذاك سيعطيك القوة الروحية. ميكنك التسبيح. ال خسارة. صعباً
هو ). ٢٩\٥. چ.ب (َمِهْشڤََرْم-لُوَك-َسْرَڤ.  يف كل مكانكِْرْشَنملكوت . ال يهم. ال يهم من انت. كِْرْشَن

وال حتيا يف هذا .  حيثما تكونكِْرْشَن، سوف تكون مع كِْرْشَنلذلك، اذا كنت يف ذكر . املالك على االطالق
طلب من اهلنود على وجه اخلصوص أنا الذلك، . يانت حتيا يف العامل الروح. كِْرْشَن حاملا تبقى مع العامل املادي



كل من ولد يف أرض )."٤١\٩آدي . ش.ش (اَرَجْنَم ۤي-ميِتى هايلَ َمنوْشياْبهۤو-ْبهاَرَت، َرْبهوْپَمها شايَتْنياكما امر 
 شايَتْنياا هو أمر هذ".  وانشرهكِْرْشَناجعل حياتك ناجحة بذكر "، َجْنَم ساْرْتَهَك كَري، "، اهلند املقدسةْبهاَرَتڤَْرَش

كَْتها يعين عرض -كِْرْشَنو . سوف يسعد العامل.  اذا تبنيتهالذلك، سوف تسعد، وسوف يسعد جريانك. َرْبهوْپَمها
حىت عامل كبري معروف يف االرض عملياً يف الدوائر العلمية، . كما يفعل بعض الرذالء ... ليال تأو.  كما هوكِْرْشَن
لذلك، تلك جناية كبرية، بالطعن يف . فقد ذاته كما شهدنا. اآلن، هو يعاين. سته املزعومة عملياً بدراكِْرْشَنأبطل 

 دون تصرف، اعرضوها دون تصرف مث ستنجح چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، طالعوا . تلك جناية كبرية. الرباين أو اهللا
  .هتناقشماآلن، اذا كان لديكم مطلق سؤال ميكننا . حياتكم
، النواهي االربعة اليت ذكرهتا، هل هي مقصودة ألغراض لسائر الدنيويات أم للنفع جيميْسوا): هندي) (٢(ضيف 

  املادي يف هذا العامل أم ماذا؟
مثل السمكة خارج . حنن أرواح، ننتسب إىل امللكوت الروحي. حنن ننتسب إىل العامل اآلخر بالفعل.  كال:ْپَرْبهوپاَد

.  السمكة من املاء، ال ميكنها ان ترتاح يف مطلق وضعت، اذا اخرجلذلك. السمكة ال تعيش على اليابسة. املاء
  .ْبَرْهَمْنلذلك، لن تسعد دون الرجوع إىل . ْبَرْهَمْن، جزء من ْبَرْهَمْن، شق من ْبَرْهَمْناألمر عينه، انت 

   ...لذينلكن اذا نظرنا إىل العامل يف وضعه الراهن سوف جند ان أقوى البشر يف هذا العامل هم ا ):٢(ضيف 
  . من هو القوي؟ أوال دعنا ننظر من هو القوي:ْپَرْبهوپاَد
   ...ال توجد قوة يف هذا العامل اليت تستطيع.  مثل الواليات املتحدة، مثل االحتاد السوفيايت):٢(ضيف 
  . ماذا تعين بالقوي؟ اذن، حتسب أن الرئيس نيكسون ال خياف شيئاً:ْپَرْبهوپاَد
جممل العامل . مر كذلك شخصياً، قد خياف من امر، لكن بلده، نعم، اهنا يف غاية القوة قد ال يكون اال):٢(ضيف 
  .خيافها

. ما الذي دعاه إىل السفر إىل الصني؟ إىل روسيا؟ هو خائف أيضاً. زين، الرئيس نيكسون يعين هذا البلد :ْپَرْبهوپاَد
كل . كل فرد خاضع لقوانني الطبيعة. لذلك، كل فرد خائف. سوف حتدث مصيبة كبرية يف حال نشوب احلرب

عدد كبري من ظهر . حىت اذا كان قوياً، فذلك لوقت قصري. لذلك، ال يوجد قوي يف هذا العامل املادي. فرد جائع
لذلك، ال . كانت االمرباطورية الربيطانية واالمرباطورية الرومانية قوية. هتلر ونابليون وتشرشل وغريهم واختفوا

  .ذاك هو قانون الطبيعة. يف جمرى الوقت، يتم رفس كل فرد ويهلك.  خاطئةتلك فكرة. يوجد قوي
   ... نعم، لكن قصدي هو أن ما يبدو يل اذا القيت نظرة عميقة إىل تاريخ االرض يف املاضي):٢(ضيف 
  .كل شيء يولد مث يهلك.  تاريخ االرض يعيد نفسه:ْپَرْبهوپاَد
ون بكل هذه ال يتقيديف االلفني سنة املاضية، مجيع االقوياء كانوا ما اقصده أنه .  كال، ال اقصد ذلك):٢(ضيف 

  .النواهي االربعة اليت تقترح علينا أن نتركها
  .ذاك هو التحدي. لكن احتدى أنه ال يوجد قوي: ْپَرْبهوپاَد
   ... اقصد):٢(ضيف 
  . تقصد، لكنه ليس حقيقة:ْپَرْبهوپاَد
  .قوياء جململ االرضاقصد اثناء حكم اال.  اهنا حقيقة):٢(ضيف 
   اين هو هتلر؟ اين هو موسيليين؟ اين هو نابليون؟:ْپَرْبهوپاَد



اذا ذهبت الواليات املتحدة، رمبا خيلفها االحتاد .  نعم، ذهب هتلر لكن لدينا الواليات املتحدة، فهمت):٢(ضيف 
  .السوفيايت
  .ال غري.  مث يهلكاذن، ذاك يعين أن كل فرد سيستلم السلطة لبعض الوقت :ْپَرْبهوپاَد
   ... نعم، لكن مجيع من يستلمون السلطة ميارسون هذه الرذائل االربعة كما تعلم، و):٢(ضيف 
. تاسۤيكان من القوة انه جترأ على خطف .  اصبح قوياًَنڤَرامثل . االمث يذهب بالقوة.  لذلك، ذهبت قوهتم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك هو التاريخ. لكنه هلك أيضاً
   ...عم لك يقول الناس أن ن):٢(ضيف 
عبور، بعض . ال ميكن ألحد أن يوجد هنا. ال يوجد قوي.  فهمت احلقيقة ... يقول الناس، ذاك هو آخر:ْپَرْبهوپاَد

حنن نعىن باحلياة األزلية وال نعىن بالقوة املزعومة . السنوات، حيتمل ان تقوى شوكتك املزعومة لكنها ليست قوة
  .اذاك ليس هدفن. لبعض الوقت

   ... نعم، لكن اذا قلنا أن كل شيء مقدر، مثل حال يصنع بدنك و):٢(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . أو الكِْرْشَن يتقرر قدرك، مث رمبا حنن مقدرون للتتيم بـ):٢(ضيف 
لى  لنفترض انك حتصل ع ... املقدور يعين من جهتك ... تقولشاْسْتَر. ذاك القدر ممكن تعديله. كال :ْپَرْبهوپاَد

لذلك، ال ينبغي لنا تضييع وقتنا . اذا طلبته أم ال، سوف حتصل عليه. ذاك ما ستحصل عليه. ألف دوالر شهرياً
 ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم. هذه هي فلسفتنا. كِْرْشَنجيب علينا االنتفاع بالوقت لتنمية ذكر . لتحصيل ألف دوالر

)١٨\٥\١:(  
  ڤيُدوْپَرياِتتَ كُوتَْسيايڤَ ِهتُوه 

  َپِرى أْدَهه لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرَمتاْم أوَن
  تَْل لَْبْهياِتى دوْهكَْهڤَْد أنْياتَه سوكَْهْم

  َرْمَهسا-َرَچْبهۤيكاِلَن َسْرڤَتَْر 

ملاذا؟ ال . لكن يصاب االنسان باحلزن". هلم حنزن"ال يطلب احد . مثل ال يطلب احد احلزن، لكن احلزن يصيبه
ال تزعج نفسك بالسعادة "، شاْسْتَرالـلذلك، تقول .  مل تطلب السعادة فسوف تصيبكاألمر عينه، حىت اذا. يطلبه

اذا اوصي احليوان ..  . يوصى ...)انقطاع ( ...يف احليوان". سوف تصاب بكل ما قدر لك. واحلزن الدنيوي
 يكون شاغل لذلك، جيب أن. ال ميلك القوة على خالف االنسان. ، فسوف يقصر عن ذلك"كِْرْشَناذكر "بذاك، 

التنمية االقتصادية سوف تأيت تلقائياً، ما قدر لك .  وليس التنمية االقتصادية املزعومةكِْرْشَناالنسان تنمية ذكر 
 أن ممجاعتنا ال تعىن مبا سوف نأكل غداً، رغ. حنن ال نطلب مطلق تنمية اقتصادية. هذه هي فلسفتنا. سوف جتده

لدينا حنو مئة فرع ومئة تيم يف كل فرع، .  هذه احلركة قدماً يف االرضحنن ندفع. ليس لدينا مطلق مصدر للدخل
  ما هو ذاك؟ . ٢٥ليس أقل من 

  . يف سان دياغو٢٠ ):٣(ضيف 
حنن نقيم يف احسن منطقة يف . انت تعلم تكاليف املعيشة يف امريكا.  يف مكان آخر٢٠٠وحنو . ٢٠ :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، اهنا ليست كتب . ل بعض الكتب والبخور لكن بيعها ليس ثابتاًحنم. لكن ليس لدينا مصدر دخل. املدينة
لذلك، حنن حنيا على . ، سوف يشتريكِْرْشَنلذلك، اذا تلطف احد بالعناية بـ. كِْرْشَنبل كتب  -ةبوطلمتقنية 

لذلك، .  شهرياً ألف دوالر٧٠نفقاتنا تبلغ .  ميدنا جبميع الضرورياتكِْرْشَن و كِْرْشَنهذا النحو، باالعتماد على 



لكن شاغلنا األول هو .  بأمرناكِْرْشَنتفويض . ال نطلب احلصول على وظيفة أو مشروع جتاري. هذا أمر عملي
 ال نواجه  ...لذلك، حنن. َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى سبحة، ١٦ والعمل باالحكام والنواهي وتسبيح كِْرْشَننشر ذكر 
انفاقه شهرياً أمر سهل؟ من جهة احلكومة الكبرية أو الشركة الكبرية،  الف دوالر و٧٠مجع هل تعتقد ان . مشاكل

اثنني أو واحد .  حنن نزيد من عدد مراكزنا ...اذن، كيف.  ألف دوالر وتوزيعه ثانية هي مشكلة كبرية٧٠مجع 
 مث كل كِْرْشَنل، أن نثق، نعتمد على الذلك، جيب أن نشهد املث.  ميدناكِْرْشَنلكن . ولدينا نفقات كبرية. شهرياً

ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ يقول، كِْرْشَن. شاغلنا هو مرضاته. يعلم خري مين. هو القوي.  قويكِْرْشَن. شيء على ما يرام
قال ". كِْرْشَن، سلم لـكِْرْشَنسلم لـ"اذن، هذه هي دعوتنا، ). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم 

ال حاجة لنا . ما الذي يدعونا إىل االبتداع؟ الكلمات موجودة مسبقاً. حنن ال نبتدع. عينهنكرر الكالم . كِْرْشَن
حنن ال نتكلم عن ". كِْرْشَنتتيم بـ"عما اتكلم؟ أنا اقول .  مثل جئت إىل مكانك ...حنن نقتصر. البتداع أمر

  .ال نتكلم. ة سياسيةلمطلق مشكلة اقتصادية، مشك
   ...قتصاد، السياسة كيف ميكنك فصل اال):٢(ضيف 
لذلك، حنن .  االكل والنوم أو كسب املالاملشكلة االقتصادية تعين.  يشمل كل شيءكِْرْشَن.  ال فصل:ْپَرْبهوپاَد

  .سبق وذكرت لك نفقاتنا. نكسب املال
لكن لنفترض اذا اخذت تيم فردي، . سكون، رمبا هذا األمر صحيحإمن جهة .  كال ... نعم، لكن):٢(ضيف 
   ... ال ميكنه ...وله عائلة وكل ذاكمتزوج 
لديهم اطفال وزوجة . هو متزوج، هو متزوج، هو متزوج. عدد كبري من العائالت.  هناك عائالت كثرية:ْپَرْبهوپاَد

حنن بصدد . ، يرقصون، يأكلون جيداًكِْرْشَن َهِرىاالطفال يتعلمون جيداً، يسبحون . ال توجد مشكلة. وكل شيء
اذن، . الزوج والزوجة واألطفال سوف يقيمون هناك.  ألف دوالر للعائالت٧٠الة هيكلنا، مثنه شراء منزل اآلن قب

حنن حنافظ على التربية . كل فرد موجود– ۤيْزاسَسّنۤي و رّيْبَرْهَمشا و ْچِرَهْسْتَهىيوجد لدينا .  لدينا مشكلةتليس
حنافظ على . اَسَسنّْۤي و ْپَرْسْتَهىَناڤ، ْچِرَهْسْتَهى، رّيَمشاْبَرْه، أو ْدَرۤوش، ايْشياڤ، ْتريياكَْش، ْبراْهَمَن، ِڤديةالـ

 ساعة ٢٤كل فرد منشغل . ذاك هو الفرق. كِْرْشَنلكنهم منشغلون يف خدمة . التقسيمات الثمانية للبنية االجتماعية
  . كِْرْشَنيف خدمة 

   أن يفعلوه اآلن؟ْزْتريياكَْش ما هو املفترض بالـ):٢(ضيف 
  .نعم.  اهنم يأخذون إىل السياسة:ْپَرْبهوپاَد
   من يقاتلون؟ من سوف يقاتلون؟):٢(ضيف 
وحنن نأمل يف يوما ما أن يصبح احد . االنتخابات.  كال، بعض افرادنا، يترشحون لالنتخابات يف احلكومة:ْپَرْبهوپاَد

  .، املشاركة يف االدارةْتريياكَْشذاك هو شاغل . افرادنا رئيس اجلمهورية
  . الفعليْزْتريياكَْشدون قتال؟ دون قتال؟ لن يقاتلوا؟ لن يصبحوا فرساناً، ليس مثل  ):٢(ضيف 
  .نعم). ضحك. ( زين، عندما تشارك يف السياسة يتوجب عليك القتال:ْپَرْبهوپاَد
  .اقصد القتال.  ال اقصد ذاك):٢(ضيف 
  .كِْرْشَنكان تيم .  قاتلأْرجونَ، أْرجونَ.  اذا تطلب األمر، جيب وجود القتال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْزْتريياكَْشالـ من سيقاتل هؤالء ألسأ ينلكن.  نعم):٢(ضيف 
  .كِْرْشَنقاتل من اجل . ْتريياكَْش؟ كان أْرجونَ ملاذا ال تأخذ حالة  ... قاتلْتريياكَْش :ْپَرْبهوپاَد



   ... نعم، لكن يف تلك االيام، كانت االمور واضحة):٢(ضيف 
ذاك . كِْرْشَن القتال من اجل ْزْتريياكَْشالـجيب على . م أو هذه االيام، املبادئ عينها موجودة تلك االيا:ْپَرْبهوپاَد

  .هو كمال احلياة
   ...مث السؤال من جيب علينا القتال اآلن؟ لنفترض اننا مجيعاً.  زين):٢(ضيف 
  .نعم. كِْرْشَن سوى تيم :ْپَرْبهوپاَد
  .فسيف، قتال بالسيو ...  القتال هو):٢(ضيف 
ذاك موجود .  سيقاتل اجلنكِْرْشَناألمر عينه، تيم .  قاتل اجلنراَمَشْنْدرمثل الرب . اجلن. اجلن. اجلن :ْپَرْبهوپاَد
ال . ال نقول بوجوب وقت القتال. ، هل تعرفه؟ ذاك تاريخيودَّْهى-ِدڤاسوَر. اجلن واملالئكة يف قتال دائم. مسبقاً

اعالن احلرب  ... يف دهلي عندما مل يكن. ذاك كالم فارغ.  يعين الالعنفَنكِْرْشال نقول أن التتيم بـ. نقول ذاك
ونشر الكالم يف ". جيب القتال"قلت، " ، ما رأيك هبذا القتال؟جيْسوامي:"بني باكستان واهلند، جاء ممثل الصحافة

 لذلك، حنن  ...ونشر اخلرب بأحرف كبرية يف". جيب القتال"قلت، . كانوا سعداء. اثار بعض الضجة. الصحيفة
  .سوف نقاتل عند الضرورة.  الذين ال حيفلوا باألمور العمليةڤَْزڤايْشَن و ساْدهو من علسنا ذاك النو

  ".قاتل كل غري مسلم"نعم لكن ان كانت تلك هي احلالة، فأن الشيخ املسلم أو أي كان يقول،  ):٢(ضيف 
   ...عند وجود قضية عادلة للقتال. ندوسي اهنا ليست مسألة مسلم وه ... زين، املسلم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لكن اقصد أن الشيخ املسلم يستطيع أن يقول):٢(ضيف 
عند وجود . ذاك ينطبق على املسلم أو اهلندوسي أو سواه. ؟ حنن نتكلم فلسفة ... زين، ملا انت جتعل:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه هي الفلسفة. قضية عادلة ال بد من القتال
ن ما هو االساس اليت تقرر عنده اذا كانت القضية عادلة أم ال؟ ال بد من وجود اساس  نعم، لك):٢(ضيف 
  .مشترك
اذا دخل شخص غرفتك وهاجم زوجتك، جيب . مثل انت تقيم يف هذه الغرفة. املعتدي.  مثل املعتدي:ْپَرْبهوپاَد

. جيب أن تقتله. نة زوجتك أمامكال ميكنك أن تشهد اها. هذا قتال. ذاك هو القانون. تقتله فوراً. عليك القتال
  .معتدي. ذاك هو القانون

  ؟ْبراْهَمَنةالـ هل ينطبق ذلك على ):٢(ضيف 
 ْزْتريياكَْشالـ، ْبراْهَمَنةالـ.  سيقاتلواْزْتريياكَْشالـ.  لن يقاتلواْبراْهَمَنةالـكال، ..  . جيب عليك القتال:ْپَرْبهوپاَد

اذن، هذا . يف وجود اعتداء، سوف ترفع يديك أوال. ي عضو من بدنكاليد ه. مثل اليد. جزء من الوحدة عينها
واليد . واليد ترتفع بأمر الدماغ. ال ترفع رجلك بل يدكعندما يقبل احد ملهامجتك، . ْتريياكَْشهو شاغل الـ

، دائرة اْترييكَْش، هناك دائرة ْبراْهَمَنملا ال تدرس بدنك؟ كما يوجد يف بدنك دائرة . والدماغ من حفظ املعدة
  .لكن ال يوجد شخص أقل امهية). ضحك ( ...ْدَرۤوش ودائرة ايْشياڤ

  ؟ْبراْهَمَنالـ ما هو تعريف ):٢(ضيف 
  . الدماغ:ْپَرْبهوپاَد
   ... ذاك بالنسبة إىل رجل، لكن):٢(ضيف 
  . دماغ اجملتمعْبراْهَمَنالـجيب أن يكون .  ذاك لكل شيء:ْپَرْبهوپاَد
   بالدماغ تعين؟):٢(ضيف 



  .ال ميكنك تعلم كل شيء يف دقيقة واحدة. الذهاب إىل املدرسة مث تتعلم. ماذا تعني ان تتعلم :ْپَرْبهوپاَد
  .كال) يضحك ():٢(ضيف 
  .ال جتعل من نفسك مضحكة.  مث تقتصر على السمع:ْپَرْبهوپاَد
   ... يعين بالوالدة أم بالعمل أمْبراْهَمَنالـ كال، ما اقصد هو ):٢(ضيف 
  .بالعمل. ليس بالوالدة.  كال، كال:پاَدْپَرْبهو

  . بالعمل وحده):٢(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اذن، انت ال تعترف بالربامهن بالوالدة ):٢(ضيف 
  .ْبراْهَمَن بالوالدة؟ ملا ال تفهم بنفسك؟ اهنم ْبراْهَمَنة؟ اهنم ليسوا ْبراْهَمَنةمث كيف يصبحوا .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... بالوالدة، اذا مل يوجدْبراْهَمَنذن، اذا وجد  ا):٢(ضيف 
  .شاْسْتَرالـذاك ال جتيزه .  بالوالدةْبراْهَمَن كال، ال يوجد :ْپَرْبهوپاَد
  . بالوالدةْبراْهَمَناذن، ال يوجد .  فهمت. أوه):٢(ضيف 
  .ذاك متكلف. شاْسْتَرالـ ذاك ال جتيزه  ...ال يوجد.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...اذن، برأيك. مت فه):٢(ضيف 
  .ْبراْهَمَن مث هو ْبراْهَمَنالـجيب أن يكون متخلقاً بأخالق .  يعين باألخالقْبراْهَمَن :ْپَرْبهوپاَد
  . يف اهلند، حقاًْبراْهَمَنة اذن، حسب هذه املبادئ، ال يوجد ):٢(ضيف 
   ...ليس فقط.  من:ْپَرْبهوپاَد
  .ْبراْهَمَنةهنم  املفترض اْبراْهَمَنةالـ ال مجيع ):٢(ضيف 
.  بالوالدةْبراْهَمَن، ال نقبل ْبهاَچڤََت و چۤيتاْبهَچڤَْد ، حسب كِْرْشَن هذه الفلسفة، ذكر  ...حنن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .االخالق والعمل). ١٣\٤. چ.ب (َچَشهْپهاڤي-كَْرَم- چونَا ْشِرْشطَْم ڤَْرْنياْم َمۤي-شاتوْر.  باألخالقْبراْهَمَنالـنقبل 
  ؟ْدَرۤوش ما هي اخالق الـ):٢(ضيف 
ال ميكنه أن . ْدَرۤوشذاك هو . خيلو من التربية. ال غري. حيصل على راتب ويرضى.  خيدم اآلخرينْدَرۤوش الـ:ْپَرْبهوپاَد

 ايْشياڤ ال خيدم أحداً، ْتريياكَْش ال خيدم أحداً، ْبراْهَمَنالـ. ْدَرۤوشكل من خيدم اآلخرين ملعاشه، هو . يعيش مستقال
اعطين :"يطلبون اخلدمة). ٤٤\١٨. چ.ب (َجْم-ڤَْبهاَڤپي ْساْدَرْسۤيشۤو كَْرَماَمكَْم َپريَشْرۤي  ...ْدَرۤوش. ال خيدم أحداً

  .ْدَرۤوشذاك هو ". حسناً، اعمل على هذا النحو". انا حمتاج. بعض املال سيدي
  .ْزْدَرـۤوشبكالم آخر، مجيع املوظفني  ):٢(ضيف 
  ."ْدَرۤوش كل انسان يوَچ-كَلييف :" َسْمْبَهڤَه-ْدَرۤوشكَالو . شاْسْتَرالـاك نص ذ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... اذن، املستقلون وحدهم يعين، يعدون من):٢(ضيف 
. شاْسْتَرالـذاك هو حكم .  يوصى بعدم اخلدمة حتت مطلق الظروفْبراْهَمَنالـألن .  ميكن عدهم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ْبراْهَمَنالـذاك هو . ْدَرۤوش، لكن ليس الـايْشياڤالـ أو ْتريياَشكْميكن قضاء تكاليف الـ
 اذن، كل من ال يقوى على الوقوف على قدميه بصفة رجل اعمال مستقل أو مالك أو سواه، هو ):٢(ضيف 

  .ْدَرۤوش



هو . "اخالقه-"،ْبراْهَمَنهو "، شاْسْتَرالـهذه . مل ابتدعها. چۤيتاْبهَچڤَْد هذه هي اوصاف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
.  لكن علينا أن حنكم باالخالقموين ناَرَدويقول ". اخالقه- ْدَرۤوشهو . "اخالقه-"،ايْشياڤهو . "اخالقه- "،ْتريياكَْش

. ب.ش (َڤ ڤينْريديِشْتپي ْدِرْشيَت َتْت ِتنايپوْمُسو ڤَْرناْبهيڤْياْنَجكَْم، ياْد أْنياْتراْپُروكَْتْم ياْسيا يالْ لَكْْشَنْم 
مثل ." اذا وجدهتا يف مكان آخر، جيب أن تعينه مبوجب االخالق. هذه هي اخالق خمتلف املراتب). "٣٥\١١\٧

، اذا كان ْدَرۤوشوابن عائلة . ْدَرۤوش فال بد من اعتباره ْدَرۤوش، لكن اذا كان متخلقاً بأخالق ْبراْهَمَنابن عائلة 
  .ْبراْهَمَنه بصفة حتديد، فال بد من ْبراْهَمَنالـمتخلقاً بأخالق 

   ماذا عن الزواج املختلط بني مجيع املراتب؟):٢(ضيف 
لكن من جهتنا، حنن نسمح بالزواج املختلط من مطلق بلد، .  ذاك الزواج يعرض حسب النظام االجتماعي:ْپَرْبهوپاَد
 كِْرْشَنهم ذكر لذلك، اطلب ف. هناك زواج خمتلط يف مجاعتنا. ، نساعده على الزواجكِْرْشَن اذا كان تيم  ...مطلق

ليس اننا . ِڤديةالـحسب االحكام -رب واحد، سفر واحد، أمة واحدة، دين واحد-وانشره حىت تتحقق الوحدة
  .ِڤديالـذاك هو احلكم . نبتدع

   باملقارنة مع االسفار العربية؟ِڤديةالـ ما هو امتياز االحكام ):٢(ضيف 
 هذا ليس. ال غري. ة حلياة االنسان، هي الرجوع إىل اهللا يف داره الباقية هي، الغاية القطعيِڤديةالـ االحكام :ْپَرْبهوپاَد

اذن، يف االعمار، . وطننا الباقي هو العامل الروحي. حنن أرواح.  سبق وذكرت أن هذا العامل املادي ليس موطننا...
ال ميكنهم . مل الروحيا، حنن أرواح، موطننا يف العاموهنفهي ألف جنس، ال ٤٠٠ ماليني و٨خمتلف اجناس احلياة، 

لذلك، اذا مل ننتفع هبذا العلم وحتضري انفسنا مبوجبها، نفوت . تلك الفرصة متوفرة يف هذه الصورة االنسانية. فهمها
  .ْدڤَياْم-َشَرنَ-ڤيْنَدُجوآناْشريَت . َجَنْم-ْپَهلَپي أَتْد أ. علينا الفرصة

 العربانيون األمر عينه، تعلم، أننا سقطنا من اجلنة  لكن كيف خيتلف هذا عن االسفار العربية؟ يقول):٢(ضيف 
   ...ونرجع
رمبا اختلفت . الرجوع إىل اهللا يف داره الباقية- االهداف عينها ... عربي، هندي، يوجد ... لكن العربي:ْپَرْبهوپاَد
تلف العملية، كيف قد خت. الاملال ميكنه أن حييا دون . مثل شخص يطلب بعض املال. رمبا اختلفت الطريقة. الطريقة

اآلن، قد ختتلف الطريقة حسب البلد، . األمر عينه، كل دين، غايته هي الرجوع إىل اهللا يف داره الباقية. يكسب املال
سواء كنت رجل اعمال أو يف اخلدمة أو تعمل، .  املثل عينه ...لكن. ذاك امر خمتلف. الوقت، املناخ، االنسان

 حنن. األمر عينه، الغرض أننا شقوق اهللا. هذا مثل عام.  دون مالن أن تعيشال ميك. حريف، غرضك هو كسب املال
 ذاك الفهم يف هذه الصورة االنسانيةممكن تنمية .  دون الرجوع إىل اهللا يف داره الباقية، ال ميكن حلول السالم...

 الرجوع إىل اهللا يف لذلك، جيب على كل انسان االنتفاع بصورة االنسان وتنمية فكرة. وليس يف صورة احليوان
اذا كان . ال يهم. سواء اجنزهتا من خالل الدين العربي أو الدين املسيحي أو الدين اهلندوسي، ال يهم. داره الباقية
. ال بد له من حتصيل املال. ل املاليصال هتمه وسيلة حت.  مثل اإلنسان يف الوقت الراهن حيتاج إىل املال ...غرضك

لكن . هلندوسي أو املسيحي أو االسالميسواء حققته من خالل العربي أو اال يهم . اهلدفاألمر عينه، جيب حتقيق 
  ):٨\٢\١ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك هو تعريف .  اذا فاتك الغرضضيع كل شيءي

  پوْمساْمْسڤَنوشْطْهيتَه ْدَهْرَمه 
  كَتْهاسو ياه-ڤيشْڤَكِْسَن

  يادي َرتيْمپاَديْد نُوتْ
  ڤَلَْم ْهي ِكشَْرَم ِاڤَ



 بقضاء نوع معني  ...سوف تكون النتيجة. پوْمساْمْسڤَنوْشطْهيَته . ْدَهْرَم. ال بأس. لكل انسان دين أو مهنة معينة
اهنا جمرد تضييع وقت دون ".  الباقيةكيف سوف ارجع إىل اهللا يف داره"النتيجة هي . من الدين، جيب وجود نتيجة

انت . ال يهم. ي إىل هذا الدين أو ذاك الدين أو هذا الدين أو ذاك الدينميكنك اعالن انك تنتم. تطور تلك الرغبة
سواء وصلت . ياِتىْپَهِلَن َپريشۤي. ذاك لن يعينك. تقتصر على تضييع الوقت باتباع الدوغمائيات وشعائر هذا أو ذاك

.  ذاك هو املطلوب ...ذاك". علي الرجوع إىل طبيعيت الروحية. أنا روح. انا غري املادة. من انا"إىل هذا الوعي، 
وإال تقتصر على تضييع . نريد أن نشهد سواء ارتقى ذاك الوعي. اذن، سواء كنت عربانياً أم هندوسياً أم مسيحياً

جمرد ). ٨\٢\١. ب.ش (ْشَرَم ِاَڤ ْهي ِكڤَلَْم.  أم هذا أم ذاك، ال يهمْبراْهَمَنسواء كنت هندوسياً أم . الوقت
  .تضييع وقت

   ... من اجل العناية بأي من هذه األمور، ال بد من ان تؤمن أن لكن):٢(ضيف 
  .اهنا مسألة حقيقة.  اهنا ليست مسألة اميان:ْپَرْبهوپاَد
  هذا اميان، أليس كذلك؟.  وجود عامل آخر وأن تذهب إىل هناك أو ترجع ...):٢(ضيف 
  .اك جهلذ. من جيهل، حيسب انه معتقد. انه حقيقة.  انه ليس إميان:ْپَرْبهوپاَد
   ... اذن، كيف نفعل):٢(ضيف 
  .كيف تترقب تعلمها جماناً. عليك أن تصبح تلميذاً.  عليك تعلمها:ْپَرْبهوپاَد
   ... تعلم ماذا؟ تعلم أن هناك):٢(ضيف 
 ْشُروْتريرياْم پانيه-َچْتِشْت َسميْتْم ِاڤاْبهيچورواناْرْتَهْم َس ْچۤيڤي-َتْد. ِڤديةالـ تلك هي الطريقة، الطريقة :ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه، ميكن . كما تتعلم أمور كثرية من معلم. عليك أن تتعلم). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك (نيْشطَْهْم-ْبَرْهَم

  .تعلم هذه األمور
  .ال توجد كلمة إميان يف ذاك.  بكالم آخر، سؤال وجود عامل آخر هذا، ميكن تعلمه بالفعل):٢(ضيف 
  .يقة اهنا حق:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكنك أن جتدها بالفعل، جترب بنفسك وجود عامل آخر):٢(ضيف 
  .نعم، األمر عينه). ضحك. (مثل وصلت إىل امريكا.  نعم، نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، أنت تقول بوجود عملية باليت تستطيع هبا رؤية العامل اآلخر):٢(ضيف 
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  لعمر بكامله للتعلم؟ هل يستغرق هذا ا):٢(ضيف 
يف حال توفرت جديتك وإال لن تفهمها حىت بعد ماليني ). ضحك. ( ال يستغرق سوى دقيقة واحدة:ْپَرْبهوپاَد
  .تلك حقيقة. السنوات
  .اهنا يف غاية البساطة، اذن.  فهمت):٢(ضيف 
   ...ذاك هو.  السنني يف حال توفر اجلدية، اهنا مسألة دقيقة واحدة وإال ال تتحقق مباليني:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت):٢(ضيف 

   ...؟ ما جيعل الفردْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ما هو معيار جدية الشخص أو عدم جديته :أحد التيم
َتْتَر ، ْسواميوُچ َپرۤويقول . اهنا ليست بتلك السهولة. هذه اجلدية بعد والدات غزيرةتتحقق زين،  :ْپَرْبهوپاَد
ياتاْم ْبهاڤيتا َمتيه كْرۤي، َرَس-ْبَهكْيت-كِْرْشَنكتب نصاً، . سوكِْرتايْر نَ لَْبْهياِتى-كُويت- لَْم َجْنَملْياْم ِاكَپي مۤوالولْياْم أ



". ، هذا األمر، اذا استطعت شراءه يف مكان ما، اشتريه فوراًكِْرْشَن، ذكر ْبَهكْيت كِْرْشَن:"پي لَْبْهياِتى‘يادي كوُتو 
اذا كان متوفراً، اشتريه "، پي‘كوُتو لذلك، . يادي كوُتو". اشتريه". ياتاْمَمتيه كْرۤيْبهاڤيتا -َرَس-ْبَهكْيت-كِْرْشَن
، لْياْمَتْتَر الولْياْم ِاكَلَْم مۤو"مث يقول، " ما هي القيمة؟ ما هو الثمن الذي يتعني عليه دفعه؟"مث السؤال التايل، ". فوراً

سوكِْرتايْر َنـ -كُويت- َجْنَم." كال. "ك سهل علي ذا. أوه".ذاك هو الثمن. الثمن الواجب هو جدية شوقك"
. انه صعب". ، ذاك الشوق، ال يتحقق سوى بعد الوف السنني من قضاء العمل الصاحلالولْياْمذاك هو . "لَْبْهياِتى
حىت يقضي االنسان العمل الصاحل لكن هذه الدرجة من اجلدية ليست متوفرة . سوكِْرتايْر َنـ لَْبْهياِتى-كُويت-َجْنَم

سوف اهني "اذن، تلك اجلدية صعبة جداً، حتقيق اجلدية البالغة املتمثلة . بعد قضاء العمل الصاحل أللوف األعمار
). ١٩\٧. چ.ب (َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَنَجْنَمناْم أْنِتى ناْم َبهۤو". شاغلي يف هذا العمر وارجع إىل اهللا يف داره الباقية

  ".ت غزيرة، عندما يكسب الفرد علمه، يسلم يلبعد رجعا" يقول، كِْرْشَن
  ؟كِْرْشَنهل حنن مجيعاً شقوق  ):٢(ضيف 
  .كِْرْشَننعم، حنن شق .  نعم، حنن شق:ْپَرْبهوپاَد
، اذن كِْرْشَن أم ال؟ حنن شق من كِْرْشَناذا كنا مجيعاً شقوق اهللا، فما يهم اذا قلقنا بصدد التتيم بـ ):٢(ضيف 

  .ن موجودون وال حاجة لنا إىل بذل مطلق جهدسواء ذكرناه أم ال، حن
  اذن، ملاذا تطلب حتسني وضعك؟.  مث انت جزء من جامعة االنسان:ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا :أحد التيم
   ملاذا تسعى؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ة للتقوي):٢(ضيف 
انت حتسب انك شق من . كِْرْشَنما هي وظيفة شق . كِْرْشَننسيت القوة، شق من .  اذن، انت ال تعلم:ْپَرْبهوپاَد

  ما هي الصعوبة؟. هذا العامل املادي
  .كِْرْشَن نعم، لكن ذاك ما اعطاين اياه ):٢(ضيف 
  . لقد اخذته ...كِْرْشَن كال، :ْپَرْبهوپاَد
   ... حلظة صنع بدين):٢(ضيف 
  .كِْرْشَنهذا كالم ). ٦٦\١٩. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ، كِْرْشَن يقول :ْپَرْبهوپاَد
   ... نعم، شريطة أن يعطيين ذاك):٢(ضيف 
اقتصر على . اترك كل سخافة"، كِْرْشَنهذا امر . كِْرْشَنهذا كالم ". شريطة"ال توجد ". شريطة"ليس  :ْپَرْبهوپاَد

جيب أن . عمل يف هذا العاملجيب علي ال". كال، انا شق هذا العامل"لكنك حتسب، . ذاك شاغلك". التسليم يل
. ال غري". اقتصر على التسليم يل" يأمر، كِْرْشَن. ذاك هو تفكريك". جيب أن احصل على ذاك. احصل على هذا

اذن، كل ما ختلقه، ختلقه . اسهر على عملك. اذا مل تسلم، اذهب. وذاك هو شاغلك". كيف اسلم؟"لكنك تقول، 
حسناً، . " يعطيك االسبابكِْرْشَن.  انت ختلق حسن حظك وسوءهاذن،". االنسان هو مهندس حظه. "بنفسك

  ".انت تطلب هذا؟ حسناً، خذه
اذا "لكنك تقول اآلن، .  أمر ما صلة هذا باألمر االخر، بالقول انك اذا كان مقدراً لكن سوف يصيبك):٢(ضيف 

  .يبدو هذا متناقضاً". اردته، سوف حتصل عليه



اذن، حتصل على ما قدر لك . لديك بدن حمدد.  قدركتانت الذي خلق.  ليس تناقض. ..كِْرْشَن كال، :ْپَرْبهوپاَد
ما هي صعوبة الفهم؟ اآلن، انت طلبت . وثانية، اذا اردت شيئاً، فسوف يعرض عليك بدناً آخراً. من شقاء وسعادة

، كِْرْشَنعينه، اذا طلبت األمر ". اعطين بدناً آخراً" ... اآلن، تريد املزيد، سوف. اهنيه. شياً، لديك بدن معني
  .كِْرْشَنسوف تعطى نوعاً من االبدان حيث ميكنك الذهاب إىل 

رمبا احصل عليه يف والدة . اذن، انت تقول اذا طلبت شيئاً اآلن، ميكن أن ال احصل عليه فوراً.  فهمت):٢(ضيف 
  .اخرى

هل هذا ممكن؟ يتعني عليه ". رزقين ولداًا"اذا قال، . مثل هؤالء االطفال. ذاك طبيعي.  ذاك طبيعي:ْپَرْبهوپاَد
، هل هذا ممكن؟ عندما تزوجت "ارزقين ولد فوراً"اذا قال الفتاة، . لنفترض فتاة تزوجت). ضحك. (االنتظار

  .انتظر. كل هذاحصل على فست
  . ميكنه ذاككوْنّيت رمبا شخص مثل ):٢(ضيف 
  ).هناية. (اذن، لنذهب. كوْنّيت حسناً، ليس كل فرد هو :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢شهر حزيران 

  ١٩٧٢ حزيران ٢٩نزهة صباحية في سان دياغو 

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد سان دياغو جماورة حلدود املكسيك، :آْتِريا ِرشي
  .نعم، ذاك ما جاء.  مقربة الكالب، يصبح كلباً ...)انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
. چ.ب (اْنيت ماْمپي ۤي‘اجيُنو ۤي-َمْد. "َتْبهۤو هذه يذهب إىل َتْبهۤوعابد . "اِتْجۤياين ْبهۤوتاْنيت ْبهۤويۤ :ْپَرْبهوپاَد

  ". إيلّومن يعبدين يأيت). "٢٥\٩
  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .اذا عبدت الكلب، تذهب إىل الكلب. كِْرْشَن، تذهب إىل كِْرْشَناذا عبدت .  سبب وجيه:ْپَرْبهوپاَد

  ، يقولون انه ميكنك عبادة مطلق شيء ومجيع الطرق تؤدي إىل روما؟ْزڤادۤياۤيماالـ ):١(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

   أنه ميكنك عبادة أي شيء ومجيع الطرق تؤدي إىل روما؟ْزڤادۤياۤيماالـ هل يقول ):١(أحد التيم 
  هل ذاك هيكل؟. دعون نظرياهتم يقول أمر خمتلف لكنهم يبتكِْرْشَن. ذاك كالم فارغ). يضحك. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا قبة ذهبية. ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، ):١(أحد التيم 
  هل هي كنيسة؟.  تبدو مثل كنيسة:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع(كنيسة مسيحية . ال أعلم أي كنيسة.  نعم):١(أحد التيم 
  .ا بكثري من اجلمال الطبيعيي جهز كاليفورنكِْرْشَن :آْتِريا ِرشي

  . نعم:ْبهوپاَدْپَر
  .توجد ازهار واخضرار طوال السنة :آْتِريا ِرشي
  . اشعة الشمس):١(أحد التيم 



اآلن انتفع هبا واعمل على تطوير ذكر .  وهبك هذه االرضكِْرْشَنلذلك، .  وانت تعلم سبل االنتفاع هبا:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف تصبح جنة. كِْرْشَن

  . كِْرْشَن مثلها يف اهلند على شاطئ لالغنياء للحضور وتعلم ذكر  ميكن أن تكون لدينا فكرة:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . انه موقع مجيل جداً:آْتِريا ِرشي
  .بومباي :ْپَرْبهوپاَد

فكرة مثيلة، ستكون جيدة هنا جلميع االغنياء والفنانني والفطناء، كل فرد حيضر ويستريح . بومباي مثل :آْتِريا ِرشي
  .كِْرْشَنويتعلم ذكر 

  .سوف تتمجد جممل املدينة، جممل البلد. ك ونطبق الفكرة هناادعونا نعلمهم هن :ْپَرْبهوپاَد
  .حنتاج إىل املزيد من محاية البقر. َجيا :آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . على الشاطئ الغريب، ال بد اهنا جيدة جداً اذا كان لدينا بعض احلماية للبقر:آْتِريا ِرشي
جيب عليهم حتويل نزعتهم إىل السعادة على .  جيب على هؤالء الناس وقف قتل البقرة هذا، اعظم ذنب:َرْبهوپاَدْپ

  .حنو خمتلف عن القتل والشراب
  . اهنم حيسبون أن العيش غري ممكن دون اكل البقر):١(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .حمال حيسبون ان العيش دون اكل البقر ):١(أحد التيم 
دعوا البقرة حتيا، . نعم. ميكننا تعليمهم كيف يتناولون الطعام املعذي من حليب البقر.  اهنم ال يعلمون:ْپَرْبهوپاَد

. كما أن احلليب هو دم البقرة. تلك هي احلضارة. ومتدكم بالدم يف صورة احلليب واحصلوا على الغذاء من احلليب
لنفترض اذا قتلت بقرة، انت . ليس احلليب سوى دم البقرة. ون قتلهالكن احصل على هذا الدم بطريقة انسانية د

  حتصل على كم من الدم، كم رطال؟
   العدد؟):١(أحد التيم 
   كال، جمرد افتراض، كم رطال من الدم حتصل؟:ْپَرْبهوپاَد

   رطال؟٥٠ ):١(أحد التيم 
ملا ال . هذه هي الفطنة.  رطال يوميا٣٠ًى لكن اذا ابقيت على حياة البقر، سوف حتصل عل.  رطال٥٠ :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ رطال والقضاء عليها٥٠ بدال من احلصول على  رطال يوميا٣٠ًحتصل على 
  . ألهنم شهوانيون):١(أحد التيم 
  . من خالل رمحتكپاَدْپَرْبهو علينا وضع قدوة، :آْتِريا ِرشي
واذا اراد انفاق . اله وحيصل على بعض الدخل يومياًمثل من ميلك بعض املال، ينتفع مب. هذه محاقة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ثروته مرة واحدة فتلك محاقة
  .يعتقدون انه ميكنك انتاج احليوانات باجلملة وقتلها.  اآلن، حيسبون اهنم اذكياء):١(أحد التيم 
   القتل اجلماعي؟:ْپَرْبهوپاَد



. هم انتاج الوف من احليوانات بسرعة كبرية لديهم مصانع حيث ميكن ...ذاك هو.  القتل اجلماعي:آْتِريا ِرشي
  .حيقنوها بفيتامينات معينة تسمن احليوان إىل درجة كبرية للقتل اجلماعي

   كيف ميكنهم انتاج الوف احليوانات؟:ْپَرْبهوپاَد
ة، لكنهم ال يعي اهنم ال ينتجون، ينتفعون بالطريقة الطب ... اهنم ينتجون احليوانات يف املختربات، ليس مع:آْتِريا ِرشي

  .حيفظوهنا يف املزارب ويستمرون باطعامها.  برؤية املراعي اخلضراء يف اخلارجيسمحوا للحيوانات
  .اهنا جمرد ختيالت. ال اعتقد ذلك ممكناً :ْپَرْبهوپاَد

  .لكنهم يسعون إىل تسمينها بسرعة.  البقر تضع البقر، وليس االنسان:آْتِريا ِرشي
   اذا عاشت؟ وما هو االذى:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو عفواً، :آْتِريا ِرشي
  . توجد مراعي كافية:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، نعم:آْتِريا ِرشي
  . هذا منتزه جيد):١(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . هنا ذات يوم يف هذا املنتزهكِْرْشَن َهِرى سوف نقيم احتفال ):١(أحد التيم 
  ؟ هنا، كال سوف نربك:ْپَرْبهوپاَد

   نعم؟):١(أحد التيم 
   ماذا تقول؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا شئت):١(أحد التيم 
  . يف مطلق مكان:ْپَرْبهوپاَد

  . عرب طريق اخضرْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد هذه مسافة طويلة :آْتِريا ِرشي
  . اذهب أنت:ْپَرْبهوپاَد

  . ميكننا السري لبعض الوقت، السري على الشاطئ):١(أحد التيم 
  . نعم:َدْپَرْبهوپا

  . مث ميكننا ركوب السيارة):١(أحد التيم 
  ).خيرج من السيارة. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن ذات يوم، سوف نقيم احتفال كبري هنا برمحة ):١(أحد التيم 
  .ذاك روحي. كِْرْشَنب املادة يف حضور ذكر غّيي. كِْرْشَن نسيان  ...:ْپَرْبهوپاَد

اعلم بنفسي، ما زلت . من املؤمل عندما ننسى. كِْرْشَننا بتعاليمك، ما زلنا مهيأين لنسيان  من تباركوا م:آْتِريا ِرشي
  ).انقطاع. (عندما انسى تصعب اموري جداً. رذيال

  .احلمايةاعطاء  واجبك هو :ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية. (ية ما كان عندما كان صغرياً، عاد من اهليكل يوم احد يسبح ويرقص ويف النهاية ذهبنا لرؤ):١(أحد التيم 



  ١٩٧٢ حزيران ٣٠نزهة صباحية في سان دياغو 

  . دماغ اينشتاين ...:ْپَرْبهوپاَد
   دماغ من؟:آْتِريا ِرشي
   اينشتاين؟):١(أحد التيم 
  . اينشتاين:ْپَرْبهوپاَد

  . زين، على الطريقة العامة اليت يتبعوها، نعم:آْتِريا ِرشي
   ...ن مهما كانت، اهنم يسعو:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
  لذلك، ملا ليس النسخة االصلية؟.  صنع نسخة طبق االصل ...:ْپَرْبهوپاَد

   ذاك؟ ما هو):١(أحد التيم 
  . اوضح له:ْپَرْبهوپاَد

   ملا ليس النسخة االصلية؟:آْتِريا ِرشي
لذلك، ملا ليس االصلية؟ ما هو . نن الربفسور اينشتايعالعلماء، يسعون إىل صنع نسخة طبق االصل . نعم :ْپَرْبهوپاَد
  جواهبم؟

  . ال ميكنهم ابقاء النسخة االصلية على قيد احلياة:آْتِريا ِرشي
  .م يصنعوا نسخة اصليةه كال، ال بأس لكن اجعل:ْپَرْبهوپاَد

  . ال ميكنهم حىت أن يبتدأوا):١(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  .واحدة ال ميكنهم حىت صنع خلية ):١(أحد التيم 
   مث ما هو فضلهم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . صنعوا آلة حاسبة):١(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  . صنعوا آلة حاسبة لكن ال بد من ان يربجمه االنسان):١(أحد التيم 
  .جيب أن يعود الفضل إىل االصلي. لهم؟ اذا قتصروا على صنع شيء، ليس بفضلهمضاذن، ما هو ف :ْپَرْبهوپاَد

  .كل شيء هو معاجلة قوانني الطبيعة.  يقر العلماء بعدم وجود شيء جديد ميكنهم صنعه:ا ِرشيآْتِري
هو . بق له صنع كل هذه البدائع سمن  ما هو مدى فضلمث االمر اهنم أفراد يسعون إىل صنع أمر مدهش، :ْپَرْبهوپاَد
، انت امحق، رذيل، مث ما هو مدى اذا اقتصروا على النسخ يعزون الفضل الكبري انك تتحدى وجود اهللا. يستحق

  ما هو جواهبم؟. الفضل الذي جيب أن يعزا إىل الشخص االصلي الذي صنع مجيع هذه االشياء املوجودة
  . اهنم ال حيفلون:آْتِريا ِرشي
  ".سوف حنققها" مثل ما قال ذاك الرجل يف الليلة السابقة، ):١(أحد التيم 
ما هو فضلك، سوف حتققها؟ اهنا موجوة . وف حتققها، لكنها موجودة مسبقاً سوف حتققها، ال بأس، س:ْپَرْبهوپاَد

  مسبقاً، اذن ما هو فضلك؟



  . اختاروا جتاهلها:آْتِريا ِرشي
  ؟ إليهالفضلها، هناك من سبقك، ملاذا ال تعزو  حىت اذا حققت:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، بدال من احلسد):١(أحد التيم 
تلك صفة . حسود يعين رذيل. ، اهنم حسودون، رذالء)١٩\١٦. چ.ب (رانَْشَته كْرۤوتانْ أَهْم ْدڤي :ْپَرْبهوپاَد
 وحسود،. ذاك هو روحي".  انت جيد، لديك صفة طيبةأوه،". والصفة الروحية تعين مدح الصفة الطيبة. مادية
  ". هذا الرجل ختطاين.أوه

  .اقطعه ):١(أحد التيم 
نْريَمْتَسراناْم َستاْم ڤاْسَتڤَه ڤَْستو َپَرُمو . َمْتَسَرتا بصفة ْبهاَچڤََت هذا موضح يف .َمْتَسَرتا. هذا مادي.  زين:ْپَرْبهوپاَد
  ).٢\١\١. ب.ش (ِڤْدياْم أْتَر

  ".نعم، سوف اصبح مليونرياً"قلت يف الليلة السابقة أن دعوى الرجل مثل دعوى فقري يقول،  ):١(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ".صبح مليونرياً ذات يومسوف ا"):١(أحد التيم 
". سوف اصبح مليونري يف املستقبل. اعطين احترام مليونري. " احترام املليونري فوراً، مبستقبل عصيبوطلب :ْپَرْبهوپاَد

ال تثق باملستقبل مهما . يريدون االحترام سلفاً. ما هو هذا الكالم الفارغ؟ بعد أن تصبح مليونري، اطلب االحترام
  لذي يدعوين إىل التصديق؟ما ا. كان مسراً
  .يوجد حوض ماء، ميكننا االجتاه حنوها. توجد حبرية هناك ):١(أحد التيم 
  . لن نعرب اجلسر؟ زين. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن كل مرة يكتشفون شيئاً جديداً جيب عليهم متجيد :آْتِريا ِرشي
  .كِْرْشَنذاك هو ذكر .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا يوجد هناك؟ :) انباًج ():٢(أحد التيم 
  . دراق):١(أحد التيم 
  . اهنا مجيعها هناك:آْتِريا ِرشي
  . مجيع هذه اشجار دراق):١(أحد التيم 
هذا . ال ميكنك أن تصنعها.  صنعت هذا املنتزه اجلميل لكن بعون اهللا الذي خلق كل هذه االشجار. أوه:ْپَرْبهوپاَد

مثل خلق اهللا هذه الشجرة وانت تتعاون بتشذيبها . كون لك الفضل بذلكيعين انك حتاول التعاون مع اهللا، مث ي
  .لكن الفضل األول هللا، الذي خلق هذه الشجرة. هذا مدى فضلك. جيداً، وصنعت هذا الدرب، هذا تعاون

  ؟پاَدْپَرْبهو، ڤِْرْنداڤََنهل يذكرك هذا بـ :آْتِريا ِرشي
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  ؟ِرْنداڤََنڤْ هل تشبه :آْتِريا ِرشي
  .هذه من صنع االنسان.  خمتلفةڤِْرْنداڤََن :ْپَرْبهوپاَد

   ...، كان لديهماَركاڤْد يف كِْرْشَن اثناء حضور اَركاڤْد هل تشبه ):٢(أحد التيم 
  .هذه االشجار مقصودة للحطب.  مثقلة بالفاكهة والزهورڤِْرْنداڤََناشجار . ، نعماَركاڤْد نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  . للحطب):١(يم أحد الت



  ).انقطاع. (ال فاكهة وزهور. للحطب.  ال غري:ْپَرْبهوپاَد
  .لديهم شرطتهم اخلاصة.  تعال إىل الشاطئ واسكر مث اخلق املتاعب ...):١(أحد التيم 
  . لدى اجليش شرطته اخلاصة:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):١(أحد التيم 
عميد اجلامعة عن احلاجة إىل الشرطة وما اعلن . صالح حضارهتمإىل الشرطة بفضل تقدم والطالب  حيتاج :ْپَرْبهوپاَد

  .زال فخوراً بالتقدم
  . الشرطة تسرق أيضاً:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ال سيما يف نيويورك):١(أحد التيم 
  ).١٢\١٨\٥. ب.ش (چونا- َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمَهْد. والشرطة تتطلب شرطة :ْپَرْبهوپاَد

 ڤِْرْنداڤََن مجيع هؤالء اهلنود حيضرون إىل هذه البلد لالنتفاع، رمبا جيب علينا السفر إىل اهلند للعناية بـ:ِريا ِرشيآْت
  .واراضي مجيع هؤالء

  .لذلك، وجدت هذه احلركة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   سوف نصبح اولياء االمر ذات يوم؟:آْتِريا ِرشي
اقتصر على . موعدك حمدد مسبقاً. ال حاجة لك سوى إىل تويل األمر. مر مسبقاً أوه نعم، حنن اولياء اال:ْپَرْبهوپاَد

  .الذهاب وتويل االمر
  . ال يستطيع احد حىت دحض ذلك):١(أحد التيم 
  )هناية. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢ حزيران ٣٠حديث في الغرفة في سان دياغو 

  ).يتحدث مع الضيوف باهلندية (:ْپَرْبهوپاَد
  . لك، رمحتك االهليةمونغ دال هذا ):١(أحد التيم 
   هل هو جمروش؟:آْتِريا ِرشي
  . نعم):١(أحد التيم 
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . اصفر جمروشدال ):١(أحد التيم 
  ).انقطاع. (اوَرْد دال كال، حسبت انه ):٢(أحد التيم 
اهنا يف االرض، القشرة . ال حيفل أحد. لذلك، نشفت القشرة اخلارجية.  كوسى كبري يرمى ويتعفن ...:ْپَرْبهوپاَد

. هل تعرف اخليزران، شاهدته؟ اكوام مقصوصة، كما اهنا هناك. اخلارجية للكوسى، وقضيب خيزران جاف
  .وسلك شائك

  . سلك شائك):٢(أحد التيم 



الثة وصنع لكن سيد لطيف، مجع كل هذه االشياء الث. أحدبه ال حيفل .  سلك، ذاك مطروح هناك أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
. ِاكَْتَراهنا تدعى . وصل اخليزران بالقشور اجلافة للكوسى وثبت سلكاً فيها وبدأ بالعزف عليها. منها آلة وترية

لكن اذا علم احد كيف جيمعها . املثل انه توجد كثري من االشياء مطروحة دون نفع. ِاكََتَرتوجد آلة يف اهلند تدعى 
لكن اذا . األمر عينه، يف هذا العامل، توجد اشياء كثرية ميتة خائبة مطروحة. فأهنا تصبح آلة، تصدر صوتاً مطرباً

حنن . تلك هي حركتنا. كِْرْشَنلذلك، مع أن هذا العامل جثة ميتة، تنتعش يف وجود ذكر . مجعها خبري، تصبح مفيدة
كل هذه املواد، إىل ن، انظروا اآل).  يشربپاَدْپَرْبهو. ( يف كل شيء ميت يف هذا العاملكِْرْشَننسعى إىل حقن ذكر 

  ما هو ذاك؟ ... التوت و
  . عصري برتقال:آْتِريا ِرشي
   ... برتقال وعسل:ْپَرْبهوپاَد

  . دراق):٢(أحد التيم 
.  عند خلطهالكن طعمها لذيذ. ال صناعة بل تنبت تلقائياً.  ودراق، اهنا منتوجات طبيعية من الغابة ...:ْپَرْبهوپاَد

 يف لذلك، ميكنك أن تدرك يد اهللا. من رزق اهللا. ان، سواء هذا العسل أو التوت أو األناناسليست من صنع االنس
ألن يد . هذا حمال. ذاك ذوق يستحيل تصنيعه باملواد الكيماوية. كِْرْشَنذاك هو ذكر . يف كل خطوة. كل خطوة

 هذه الفاكهة.  هذه الزهرةن صنعال يستطيع انسا. ال يقوى االنسان على صنعه. اهللا موجودة، اصبح طعمه فريداً
اذن، ميكنك أن تدرك يد اهللا يف كل شيء، حضور اهللا، . يا جلودة ساق هذه الزهرة. صنعها ال يستطيع انسان ...

حركة  ... حنن نعلّم.  يف كل خطوة من احلياةتشعر بيد اهللا. هذا هو درب السعادة. حضور قدرة اهللا، مث تسعد
تطلبون :) إىل الضيوف(اذن، لن نصاب خبيبة .  ندرك وحنقق وجود اهللا يف كل شيء هذه تعين كيفكِْرْشَنذكر 
االنسان . تلك حقيقة بالفعل. كل شيء موجود). ١ َمْنْتَرپانيَشْد، إُشو (إشاڤاْسياْم إَدْم َسْرڤَْم ،تابعوا االكل. املزيد
لوصول إىل ذاك املستوى لشعور حبضور اذن، حنن ندربه ل. ال جيري تدريبه على فهم حضور اهللا يف كل شيء. امحق

  هذا يدعى دراق؟). صمت. (يف كل شيء. اهللا يف كل شيء
  .مثل الشجر اليت شاهدناها على الدرب هذا الصباح.  أومهوم:شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  . شاهدنا بعض اشجار الدراق، الشجريات:شۤياَمسوْنَدَر
   هذا دراق أيضاً؟:ْپَرْبهوپاَد

  ال يوجد دراق يف اهلند؟.  نعم:ِريا ِرشيآْت
  ماذا تدعى؟. هذه الثمار موجودة يف اهلند. اهنا جيد جداً.  ليس هبذا احلجم:ْپَرْبهوپاَد

  . توت:آْتِريا ِرشي
  . توت:ْپَرْبهوپاَد

  لديكم توت حامض أيضاً؟ :آْتِريا ِرشي
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . توت حامض؟ انه حامض:آْتِريا ِرشي
   حامض؟:ْبهوپاَدْپَر

  . يوجد نوع من التوت شديد احلموضة، للطبخ:آْتِريا ِرشي



  . تلك حلوة:شۤياَمسوْنَدَر
  . هذه حلوة:آْتِريا ِرشي
   هل تكرب كثرياً؟:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:آْتِريا ِرشي
   ما هي تلك األكرب؟:ْپَرْبهوپاَد

  . خوخ:شۤياَمسوْنَدَر
  . هذا توت:آْتِريا ِرشي
  .تشبه التوت.  اهنا خوخ:َرشۤياَمسوْنَد
  . وهذه أفاكادو):٣(أحد التيم 
. ْپَهلَْمَپْم پوْشَپْتَرْم ، كِْرْشَنيقول . كِْرْشَنهذه الفاكهة مقصودة للتقدمي إىل . دسم نبايت؟ اهنا دمسة.  دمسة:ْپَرْبهوپاَد

ما ). تيم يدخل). (٢٦\٩. چ.ب (ْپَهلَْمَپْم پوْشَپْتَرْم . كِْرْشَناذن، هذا طعام . يطلب األزهار واألوراق والفاكهة
  هي مشاكل حياتك؟

  . حنن مشقيون):٣(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . حنن مشقيون):٣(أحد التيم 
   ما سبب تعاستك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ال نشعر بالرضى مطلقاً):٣(أحد التيم 
. شاْنيت. كِْرْشَنمصدر الرضى هو . مصدر الرضىاهنا عالمة جيدة، ألهنا تدفعك إىل البحث عن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هو صديق كل فرد كِْرْشَنعندما تعلم أن ). ٢٩\٥. چ.ب (ڤا ماْم شاْنتيْم ِرّتشَّْهيتاْتْچۤيتاناْم ْبهۤو-سوْهِرَدْم َسْرَڤ
  .كل شيء جيد. هذا جيد. سوف حتقق الرضى

   ... انظر بريق هذه):٤(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .بريق هذه االزهار  ...):٤(التيم أحد 
   من اين اجلمال، زهرة جيدة، أوراق جيدة، كل شيء خيرج؟ من اين؟ اذن، هل يتوجب علي الذهاب؟:ْپَرْبهوپاَد

   برنامج التلفزيون يف السابعة؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .سيارة جاهزةهل حتب أن تذهب يف نزهة بالسيارة وتشاهد املدينة؟ ال.  نعم، السابعة:داَس ْبَهكَْت
  هل تزوره؟. احضر إىل اهليكل يومياً يف الصباح عند السابعة. تناول املزيد). إىل ضيف (:ْپَرْبهوپاَد
  .ْبَهَچڤانْكنت اقيم يف هيكل ديترويت مع .  نعم:ضيف

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
هل جيب علي . كوجئت لرؤيتك وكنت اتساءل اذا كان يتوجب علي خدمت.  كنت اساعد الفرقة املوسيقية:ضيف

  العودة إىل ديترويت؟
  هل زرت لوس اجنليس؟. لدينا هيكل  يف لوس اجنليس.  أو ميكنك البقاء هنا أيضاً، يف أي مكان:ْپَرْبهوپاَد
  . كال:ضيف



أنا يف طريقي إىل لوس اجنليس غداً، لذلك، ميكنك . اذن، تعال إىل لوس اجنليس وابقى هناك لبعض الوقت :ْپَرْبهوپاَد
َسْرڤى سوكْيُنو  ،ِڤديةالـمهمتنا . كِْرْشَن َهِرى. هنم. حنن نضمن سعادتك. اقم معنا وسوف تسعد. ضرأن حت
. نعلم كيف تسعد. نعلم. ذاك هو فضلنا. وحنن نعلم سبل السعادة. هذه هي مهمتنا. كل فرد سيسعد: ْبَهڤَْنتو

 سۤوْتَر داْنَتِڤ (اساْتْبْهۤي‘َنْنَدَميُّو آ. السعادة هي حقنا. لذلك، ميكنك اخبار اآلخرين أيضاً كيف يسعدوا
مثل . وضع خمتلف. لذلك، حزينة. ، غنية بالسعادة لكنها سقطت يف وضع خمتلفآَنْنَدَمياالروح هي ). ١٢\١\١

خذها وارجعها إىل املاء وسوف . السمكة خارج املاء وضعت على اليابسة، وضع خمتلف، وختتنق، ختقق، حزينة
  .ال غري. تسعد
  . ال اريد اخذ مزيد من وقتك:ضيف

  ).هناية. ( شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد

 ١٩٧٢ تموز ٤حديث في الغرفة في نيو يورك 

  ؟كِْرْشَن كيف ولد :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن اقيمت مراسم الوالدة عند والدة ):١(طفل من التيم 

   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . عند والدتهكِْرْشَن اقيمت مراسم والدة ):١(طفل من التيم 

  كيف ولد؟.  زين:ْپَرْبهوپاَد
  .كّيڤَِدخرج من رحم . ولد يف صورة ذات أربعة ايد.  هل ولد؟ صورة ذات أربع ايد):١(طفل من التيم 

   هل شاهدت طفال بأربعة أيدي؟ هل شاهدت؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم):١(طفل من التيم 

   اين؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يف الصور):١(طفل من التيم 

   ماذا؟ :َرْبهوپاَدْپ
  .هنا.  يف الصورة):١(طفل من التيم 

  هل شاهدت اربعة ايد يف احلياة؟.  صورة:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟):١(طفل من التيم 

   طفل بأربعة ايد، هل شاهدت؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كال:أطفال من التيم

   كال؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ليست لدينا عيون روحية. بعد حنن لسنا اصفياء بالقدر الكايف ):٢(طفل من التيم 
  ؟كِْرْشَن ال بد لك من بدن روحي ملعاينة ):٣(طفل من التيم 
  ؟كِْرْشَن هل تستطيع رؤية ):٢(طفل من التيم 

  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد



  هل هذه كيف تترجم؟) صمت( كيف هو؟ ):٢(طفل من التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

   هل كيف تترجم الكتب؟):١(طفل من التيم 
  ؟)غري واضح( يأخذ . أوه:ْپَرْبهوپاَد

   ... هو جمرد):١(أحد التيم 
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ):١(طفل من التيم 

   نعم؟:ْپَرْبهوپاَد
   كيف استطيع خدمتك بصورة افضل؟):١(طفل من التيم 

  .كِْرْشَن َهِرىسّبح .  يومياًكِْرْشَن طالع كتاب :ْپَرْبهوپاَد
   يومياً؟هاحيسبعلينا تجيب  كم سبحة ):٢(طفل من التيم 

  ؟ۤيْرَتَنك اين جيري :ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْرَتَنكَسْناهنم يستعدون القامة .  يف الشارع:آْتِريا ِرشي

  . ال بد من وجود احد الستقبالك):١(طفل من التيم 
وزع . قفون لرؤيتكسوف يتو.  جوالة قادمة من دالسۤيْرَتَنكَسْن؟ لدينا فرقة ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ):٢(أحد التيم 
  .. .سوف يكون جيداً. ۤيْرَتَنكَسْنوشارك مجيع الشباب يف .  االياب يف يومنية حنو مئة من جملَشْدڤاَركادۤي
   يطلبون رؤييت؟ يطلبون رؤييت؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد كال، :آْتِريا ِرشي
   اذن؟ ماذا يقول؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ۤيْرَتَنكَسْن الطالب مئة جملة وأقاموا كانوا يف طريقهم إىل مدينة نيويورك، وزع يقول عندما :آْتِريا ِرشي
  . أكثر من مئتنيَشْدڤاَركادۤي وزع ):٢(أحد التيم 
  . فوق مئة يف خالل يومنيَشْدڤاَركادۤي ووزع :آْتِريا ِرشي
  ما هو ذاك؟. تلك خدمة كبرية.  جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

  .يريد صنع فيلم. ا حيمل كامري:آْتِريا ِرشي
   ملاذا هي جاهزة؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا تفعل؟). إىل احد التيم (:آْتِريا ِرشي
  . اراقبهم ... كنت اراقب وجوه الشباب. أوه):٣(أحد التيم 
   هل بدأت بالتصور؟:آْتِريا ِرشي
  .ميكنين أن ابدأ يف أي وقت، نعم.  كال):٣(أحد التيم 
  .انه جيهز الكامريا). پاَدْپَرْبهو إىل. ( نعم:آْتِريا ِرشي
  ؟ْتريَدْنذَكيف ال حتمل ): ٢(تيم طفل 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْتريَدْنذَ ملاذا ال حتمل ):٢(طفل من التيم 
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد



  ، صحيح؟شوشي، عندما تشرب مثل ذاك، ذاك ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ):١(طفل من التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  ؟شوشي عندما تشرب على ذاك النحو، ذاك ):١(طفل من التيم 
  .؟ نعمشوشي :ْپَرْبهوپاَد

  .شوشي ):١(طفل من التيم 
  ؟شوشيهل الشرب على ذاك النحو " انه يسأل، :آْتِريا ِرشي

  .شوشي :أطفال
  .شوشي :آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .شوشي :آْتِريا ِرشي
  ).اطفال يسجدون ويغادرون(ال غري . سها بفمك صحيح، ال تلم:ْپَرْبهوپاَد

  ملقابلة، حىت ميكنهم التصوير؟ ... ، هل يتسع الوقت لنا لبعض الكالم، بالنسبة هلمْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد. َجيا :آْتِريا ِرشي
   أية مقابلة؟:ْپَرْبهوپاَد

  .مىت جئت إىل هذه البلد ...  سوف اطرح عليك بعض االسئلة بصدد:آْتِريا ِرشي
  .اديةيهذه امور اعت. ميكنك القول.  انت تعرف ذاك:ْپَرْبهوپاَد

   ... لكنهم سيحبوهنا، يريدون أن يروا:آْتِريا ِرشي
   لكن ملاذا جيب علينا تضييع وقتنا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... هل ميكننا ... زين، هل ميكننا. ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد َجيا :أحد التيم
   ...ح السؤال، ميكنين زين، ميكنين طر:آْتِريا ِرشي
يف وجود سؤال جدي، ذاك الفهم، . هذه اسئلة اعتيادية ميكن ملطلق كان أن يسأهلا. ذاك ميكنك أن تسأل :ْپَرْبهوپاَد

  .عندئذ ميكنه احلضور
  .ميكننا طرح االسئلة، اسئلة جدية، لنفع املشاهدين ... ميكنهم اخبارنا.  نعم:آْتِريا ِرشي
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

   ... يودون تصوير الفيلم،:ِريا ِرشيآْت
   هل ميكنين ان اسأل؟:ْپَرْبهوپاَد

  .التيم يطرحون االسئلة للمشاهدين  ...:آْتِريا ِرشي
انه  ... احلقيقي. ال يعرفون ماذا هو السؤال الواجب طرحه.  يطرحون السؤال عينه يف الراديو والتلفزيون:ْپَرْبهوپاَد

  . ال يعلمونمقصود لفلسفة احلياة، لكنهم،
  . نعم:آْتِريا ِرشي
. اهنا حركة جدية.  اذن، ما الذي يدعو إىل تكرار هذا السؤال االعتيادي واجرب على االجابة؟ تضييع وقت:ْپَرْبهوپاَد

  .اذا اردت بعض النفع من هذه احلركة، جيب عليهم السؤال. جيب أن يكون االنسان مسؤوال، قادة اجملتمع
  . نعم:آْتِريا ِرشي

  .مث سيوجد النفع. اذا كان جيداً، ما الذي يوجبهم ...  وينبغي هلم:ْبهوپاَدْپَر



  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .  اذا استمروا بالسؤال فلن يقبلوها:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: آْتِريا ِرشي
  .جمرد تضييع وقت.  لن يكون ذاك فعاال:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .اهنم يشهدون ان شخصياتنا تغريت. كِْرْشَنكر  هنا املعادلة، ذ:ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، :آْتِريا ِرشي
على ذاك النحو .  اذن، قادة اجملتمع، اذا كانوا جديني، سيتبنوها، يف املناهج التعليمية، يف حياهتم اخلاصة:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف يطرحون االسئلة وينتفعون وإال سيصبح األمر مسرحياً
  .افهم. پاَدْپَرْبهو، َجيا :يا ِرشيآْتِر

  ؟ سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت اذن، انت حتمل جممل :ْپَرْبهوپاَد
   أنا؟):٤(أحد التيم 
  كال؟ ... َرَس-ْبَهكْيت :ْپَرْبهوپاَد

  .ڤيالَس-ْبَهكْيت-َهري ):٤(أحد التيم 
  .ڤيالَس-ْبَهكْيت-َهري نعم، . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .كال، عندي هنا ):٤(أحد التيم 
  . هنا. أوه:ْپَرْبهوپاَد

. مل امحلهم إىل اهلند.  هنا، وبعض الكتب االخرىچۤيتاْبهَچڤَْد تركت . نسخته لتوي.  تركته هنا):٤(أحد التيم 
  .ناماْمِرَت-َهري ... -َهريذاك 

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
؟ زين، لدي صديق قدمي خابرته للحضور ورؤيتك اَدْشرۤيل ْپَرْبهوپ. تركت بعض الكتب هنا.  نعم):٤(أحد التيم 

يدرس لشهادة الدكتوراة يف الالهوت يف كولومبيا، وهو خبري باللغة . يف الساعة اخلامسة. هو جيد جداً. اليوم
  .الروسية
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

   ... زار روسيا عدة مرات وسيكون جيداً):٤(أحد التيم 
  . االسئلة واملقابلة مثرية لالهتمام هذا، هذا النوع من:ْپَرْبهوپاَد

  . جيد:آْتِريا ِرشي
ما الذي دعاك إىل هذا الكالم عند جميئك، ما هو  ...  اذن، االنسان االعتيادي، ما الذي يدعو االنسان:ْپَرْبهوپاَد

  نفع كالم مثيل؟
  !َجيا، پاَدْپَرْبهو َجيا :آْتِريا ِرشي
   ... ال يعلمون:ْپَرْبهوپاَد
   ...ذن ا:أحد التيم
  . اآلن، عامل روسي، الهويت، ميكنه وصف اهللا، ما هي طبيعة اهللا:ْپَرْبهوپاَد



   ... اذن، رمبا ميكننا أن نطلب منه احلضور يف الساعة اخلامسة:آْتِريا ِرشي
  . نعم، ذاك سيكون جيداً:ْپَرْبهوپاَد

  .پاَدْپَرْبهو َجيا :آْتِريا ِرشي
 حيمل َپڤَروْس َرڤينْدَر حيمل درجة ماجستري يف الالهوت، و َپيتْپَرجاثل  وبعض شبابنا أيضاً، م):٤(أحد التيم 

  .شهادة ماجستري يف الفلسفة
  . آه:ْپَرْبهوپاَد

  . وسوف حيضرون أيضاً وسنسمع نقاش جيد):٤(أحد التيم 
 هو عيبهم، طالب فلسفة والهوت، ما هي فكرة عن اهللا، ما هو تفكريهم، ما. ذاك النقاش وحده.  زين:ْپَرْبهوپاَد

  .اذا ارادوا بعض االسئلة، ميكنك أن تسأل. االنسان االعتيادي يسعى إىل التجنب. ميكننا الكالم
  .َجيا.  نعم:آْتِريا ِرشي
   ...كولَچورو؟ انا احد االساتذة يف ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ):٥(أحد التيم 
  . آها:ْپَرْبهوپاَد

  .، تريد سحبه من املدرسةكَليْندي امه ،ِاِكْنْدَر احد الصبيان،  ...):٥(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

اهنا تريد ترك االمر لك، قرارك، ما اذا بقي الصيب معها أو يبقى يف . تريد اخراجه من املدرسة ):٥(أحد التيم 
  .هو صيب فطن جداً. ابتدأت املدرسة. كولَچوروانه يتقدم جيداً يف . كولَچورومدرسة 
  ، ملاذا خترجه من املدرسة؟ ملاذا تأخذه؟ اذن:ْپَرْبهوپاَد

  .ِاِكْنْدَراود اخذ  ...  تريدكَلينْدي :آْتِريا ِرشي
   ملاذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا شديدة التعلق):٥(أحد التيم 
  . متعلقة:آْتِريا ِرشي
، ماذا كِْرْشَنها من تيم اذا ارادت اخذه، ما ميكنك أن تفعله؟ ال تريد أن يصبح ولد. اذن، هي ام.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد

  تستطيع فعله؟ اين هي؟
  .اهنا ختدم رمحتك االهلية.  هي هنا بالفعل:آْتِريا ِرشي
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

   ...اهنا متعلقة، رمبا.  اهنا ختدم، لكنها غري موقنة اذا كان القرار الصحيح:آْتِريا ِرشي
ناك كثري من املدارس االعتيادية حيث يتخرج التالميذ خنافس ال نفع  اذن، اقنعها أن املدارس االعتيادية، ه:ْپَرْبهوپاَد

  .من هم اخلنافس؟ عليك التركيز على تلك النقطة ... هل حتب أن يصبح ولدك خنفساً. فيهم
  .پاَدْپَرْبهو َجيا ):٥(أحد التيم 
اذا ارادت أن . عرون مبسؤوليةمتشردين ال يش.  ألننا نشهد عملياً أن مجيع الطالب يف الكليات خنافس:ْپَرْبهوپاَد

متشردين ال يشعرون مبسؤولية، تلك هي احلالة الراهنة يف هذا . يصبح ولدها على تلك احلال، فذاك امر خمتلف
  .ين دون مسؤوليةداغلبية الطالب اصبحوا متشر. البلد

  .هذه جتربتنا مجيعاً. نعم، صحيح :آْتِريا ِرشي



 ال شك، جيب علينا يف داالس  ...ح ولدها متشرداً عدمي املسؤولية، يف صحبة نعم، اذا ارادت أن يصب:ْپَرْبهوپاَد
  .اذ، ال خترجوا متشردين دون مسؤولية. توخي العناية الفائقة بعدم ختريج متشردين ال يفقهون املسؤولية

االباء؟ مسعت عدة آباء إىل املعلمني حول معاملة  ...  إىل اآلباءاتتعليمال، ما هي ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :آْتِريا ِرشي
  هل جيب على املعلم اخبار اآلباء عن اطفاهلم؟.  اهنم ال يسمعون اخبار اطفاهلم من املعلمني ...يشكون
   ... اذن، تعليم اطفالنا:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .يعين وجوب تعلم االجبدية  ...:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .ذاك أول امر.  والكتابة القراءة:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
  .َڤڤايْشَن وفيما سوى ذلك جيب أن يتعلموا كيف يصبحوا :ْپَرْبهوپاَد

  .َجيا :آْتِريا ِرشي
  . ال غري:ْپَرْبهوپاَد

باء عن مدى تقدم اطفاهلم؟ هل نتحمل مسؤولة جتاه االباء، اعالمهم، اعالمهم عن تقدم  وخنرب اآل:آْتِريا ِرشي
  فال؟االط

تلك . ليس لدينا شيء مثيل. اذا جاء الوالد أو الوالدة وزار االوالد.  كال، ليس لدينا وقت حلديث مثيل:ْپَرْبهوپاَد
  .املدرسة االعتيادية

  .َجيا: أحد التيم
  .كِْرْشَن تقدمنا هو كيف يصبح التلميذ تيم :ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا :أحد التيم
  .جيب أن يعرف القراءة والكتابة.  أن جييد الكالم لضرورة اجادة القراءةعليه. تلك هي نقطتنا :ْپَرْبهوپاَد

   لقراءة كتبك؟:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .َجيا :آْتِريا ِرشي
  . اذن، بقراءة الكتب سوف يكتسب علماً وفرياً:ْپَرْبهوپاَد

   ... هذا اجليل:آْتِريا ِرشي
  . هذا هو القدر الذي نطلبه:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنم شديدو احلظ. پاَدْپَرْبهو اهنم شديدو احلظ،  ...:آْتِريا ِرشي
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد يقاتلون كثرياً، ):٥(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . يتقاتلون كثرياً):٥(أحد التيم 
، انشغال دائم كِْرْشَن ِرىَه القتال ضروري لالطفال، لكن اذا اعطيتهم، تدبرياً جيداً، مزيد من تسبيح :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرىبتسبيح 



  . بقدر االمكانَجَپ عليهم تسبيح ):٥(أحد التيم 
 مع خالنه البقارين يف كِْرْشَندون حد، االقتصار على الرقص والتسبيح، شاغل يومي، ولعب العاب .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

جيد، يقاتلون تارة، على االقل يرتاح آباءهم من يف وجود شاغل . الغابة، حيث يلعب احد دور بقرة، مثل ذاك
  .اذن، عليك تغيريهم. القتال

  ).ضحك( نعم :آْتِريا ِرشي
  ).ضحك( االب يتقاتل مع االم، اهنم يتقاتالن :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:آْتِريا ِرشي
   اذن، ما هو ذنبهم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اللعب لدينا العاب كثرية حىت ميكنهم القتال يف:آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . يلعب، يقاتل اجلنكِْرْشَن :آْتِريا ِرشي
ميكن أن يلعب احد دور .  حاضركِْرْشَنيف القتال، . بطريقة ما، هذا هو املراد. كِْرْشَن مث يصبحوا تيم :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنهذه االوصاف يف كتاب .  يقاتل، وحيمله بعيداًكِْرْشَنجين، و 
هذه القصص صادرة عن .  الحظت ذاك، أن كل شيء موجود، حىت خدعة االعمى، ولعبة االختباء):٥ (أحد التيم

  .العامل الروحي
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . لشغل االطفالكِْرْشَن كل شيء موجود يف كتاب ):٥(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ۤيْزوپُچالـعب تل ...  يلعب االطفال لعبة االختباء هنا، وهي:آْتِريا ِرشي
  . البقارون الصبيان):٥(أحد التيم 
  . يلعب البقارون الصبيان اللعبة:آْتِريا ِرشي
اختبأت، ال يستطيع "اهنا متعة كبرية، . لعبنا... . تلك لعبة شائعة بني االطفال.  نعم، كما يف اهلند:ْپَرْبهوپاَد
  .هذا ما جيري". يراينأن صديقي 

، اذا قررت اخذ ولدها من املدرسة، ما هي النصيحة إليها؟ جيب أن ال تكاتبه، أم أن ْبهوپاَدْشرۤيل ْپَر :آْتِريا ِرشي
   كم مرة ميكنها زيارته؟ ...حتضر لزيارته

  . ميكنها أن تزوره يف مطلق وقت:ْپَرْبهوپاَد
  . أوه:آْتِريا ِرشي
  . ميكنها أن تزوره يومياً أو البقاء هناك ملراقبته:ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا . أوه):٥(يم أحد الت

   هل يل بسؤال؟):٦(أحد التيم 
  . هو معلم آخر:آْتِريا ِرشي
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

   هل يل بسؤال؟):٦(أحد التيم 



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
عدد كبري من التيم طرحوا اسئلة منذ وصويل إىل هنا عن سبل معاملة االطفال وتعليمهم كما يوجد  ):٦(أحد التيم 

   ... الذين مل يبلغ سن املدرسة أو مل جير تسجيلهم بعدكولَچورو االطفال يف سائر اهلياكل عدا عن عدد كبري من
ميكن ملطلق كان البقاء وهذا هو خري . ال يوجد سن حمددة. ال بأس.  كل فرد جاهز بغض النظر عن سنه:ْپَرْبهوپاَد

  .درسة بعد سن الثالثةاعتقد اليوم أنه ميكن لالطفال دخول امل. لكن مع اطفال صغار. أمر
هل هناك مطلق معلومات هناك؟ كيف . اهنم يسألون اسئلة كثرية. َجيا بعد الثالثة؟ بعد الثالثة؟ ):٦(أحد التيم 

  ينبغي لنا ارسال املعلومات إىل سائر اهلياكل؟
   من؟ من طرح االسئلة؟:ْپَرْبهوپاَد

ولدي، اهنم جيربوه ... "قالوا، قالت امرأة، . يف اهليكلالتيم الذين عندهم اطفال، الذين يقيمون  ):٦(أحد التيم 
  " ...يقولون أن عليهم االستحمام باملاء البارد وال يريد احد أن يتعامل معه ألنه كثري املشاغبة. على احلمام البارد

ب استحمام كل جي" ...ولدي فعل "ال ميكن تطبيق سوى برنامج واحد، ذاك .  كال، لدينا برناجمنا اخلاص:ْپَرْبهوپاَد
  اهنم يستحمون يومياً؟. فرد يومياً، ال غري

  . نعم):٦(أحد التيم 
  االستيقاظ عند السحر؟.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٦(أحد التيم 
  ؟آَريت-َمْنَچلَ وحضور :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٦(أحد التيم 
   االجبدية؟الدرس جمرد تعلم. اجمنان التسبيح؟ الرقص؟ هذه هي بر:ْپَرْبهوپاَد

   لكن ال اجبار، نعم؟):٦(أحد التيم 
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

   ... اخربهتا انك امرتنا بعدم استخدام القوة ... كانت تسألين عن استخدام القوة، وجوب... اهنم، ):٦(أحد التيم 
   استخدام القوة؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ال جيب ضرب أحد مطلقاً ...):٦(أحد التيم 
  . ضرب، ضرب األطفال:آْتِريا ِرشي
  .ال جيوز عمله ... ذاك.  أو اجبارهم على الدرس):٦(أحد التيم 
  . اجبار االطفال على القيام بواجباهتم):٤(أحد التيم 
  .ضرهبم.  استخدام القوة:آْتِريا ِرشي
  . أو ضرهبم):٦(أحد التيم 
  .شغلهما.  ال ضرب:ْپَرْبهوپاَد

   ... مثل اذا رفض):٤(أحد التيم 
ما الذي يدعوك إىل عدم االستحمام؟ باللطف، انت صيب فطن، ليس . ال ترى اصدقاءك يستحمون":هوپاَدْپَرْب

  ."كذلك
  .ايبجي إ:آْتِريا ِرشي



  ما هذا؟). صمت. (اجبارهم ليس جيداً. اهنم اطفال.  بالكلمة الطيبة:ْپَرْبهوپاَد
 سوف ارسله بعض.  كتبت رسالة صغرية إليهلذلك،.  اخي كان يف املستشفى ... كتبت لتوي. أوه):٤(أحد التيم 

...  
  . هذا هو عنوان الرسالة بعد التعديل االخري؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...ليس لدي مطلق ظروف، لكن.  نعم، هذه مجعية نيويورك):٤(أحد التيم 
   هذا من طباعة مطابعنا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه أول مرة أراها، اآلن.  ال اعلم):٤(أحد التيم 
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد هل تريد بعضها، : ِرشيآْتِريا

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  .تولَسّي أنا ارسل إليهم بعض أوراق ):٤(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   صغرية؟تولَسّي أوراق ):٤(أحد التيم 
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  .أكل؟ كال، سوف ارسل ):٤(أحد التيم 
  .ارميه".  ما هذا؟أوه،":يقولسوف .  هو ليس من التيم:ْپَرْبهوپاَد

  . هم):٤(أحد التيم 
 إىل كِْرْشَنحنن نضعها هنا، تتيم، لكن الكالم عن ذكر . سيعتقد أحد اهنا جمرد زينة هنا، تولَسّي مثل نبتة :ْپَرْبهوپاَد

  .احد اجلنايات العشرة. غري املعنيني به هو جناية
  .ان كان ينبغي يل ذلك أم المل اعلم . كنت اتساءل عن ذاك.  نعم):٤(أحد التيم 
  ما هي احلياة؟ ما هو غرض احلياة؟.  جيب طرح اسئلة اعتيادية عليهم:ْپَرْبهوپاَد

  . هم):٤(أحد التيم 
  . ما هو الوعي؟ الفلسفة، اليت يفهمها اجلميع:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد  أكل شيء هل حتب:آْتِريا ِرشي
  .رأسي)  واضحغري( نعم، اريد :ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد َجيا :آْتِريا ِرشي
  .شۤياَمسوْنَدَر اين :ْپَرْبهوپاَد

  .سوف اكتب له التسبيح أو ما شاكله. كان هناك منذ دقيقة.  هو يف مكتبه حسب ما اعتقد):٤(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . رمبا اكتب له التسبيح):٤(أحد التيم 
  . التسبيح ال يصح أيضاً كال،:ْپَرْبهوپاَد

  . أوه):٤(أحد التيم 
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد هو قادم :آْتِريا ِرشي
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد



  ).انقطاع(هل حتب رؤيتهم؟ . ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد نعم، ):٧(أحد التيم 
 ْبَرْهمااملوىل من بني حاجيب ولد  َڤشيوىل امل أناخربك  ْدَهَرموَرلۤي، ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدو . افعله بفعالية  ...:يادوراينّ
اذن، هو دائم اجللوس على زهرة اللوتس، لكن يف الوقت عينه جيب .  األربعةْزكوماَرالـبالغضب من شعر عندما 

  .علينا رمسه على كوكبه
  . كوكبه على صورة زهرة اللوتس:ْپَرْبهوپاَد
  . أوه:يادوراينّ
  .لى صورة زهرة لوتس أيضاً عكِْرْشَنمثل كوكب  :ْپَرْبهوپاَد
   ...، اذن، اذن لديهاَجيا :يادوراينّ
- كِْرْشَنزهرة لوتس، و  ... ذاك أيضاً مثل.  يف العامل املادي هنا هو اعلى الكواكبْبَرْهما مثل كوكب :ْپَرْبهوپاَد

  . يف العامل الروحي هو أعلى الكواكبلُوَك
   على عرشه؟َرْهماْب اذن، هل نرسم قصور وحدائق واملوىل :يادوراينّ
توجد قصور ). ٢٩\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (لَكْشاڤِْرِتشو-ڤِْركَْش- َپَسْدَمسو كَلْ- ْپَركََر-شيْنتاَمين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  املؤمن بالفراغ ال يفهم ما هناك؟. اهنا ليست فارغة. واشجار وكل شيء
   ...غري رمسية أيضاً، هل ميكننا رسم رمسات ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدو  ):٧(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...ْز إلرساهلم إىل اهلياكل؟ أم جيب عليناآشاْريا لك ولسائر  ...):٧(أحد التيم 
  . غري رمسي:يادوراينّ
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . صورتك جتلس جلسة رمسية جداًپوْشكََرذاك هو، رسم .  غري رمسي:يادوراينّ
   ... فهمت:ْپَرْبهوپاَد

   هل ينبغي لنا االلتزام باجللسات الرمسية أم ميكننا رسم رأسك أو صدرك؟:راينّيادو
  .رمسي.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   رمسي دوماً؟:يادوراينّ
  .لن نقتصر على رسم الرأس أو الصدر فقط. َمهاَرَج چورومثل . ليس رمسة نصفية.  دوماً:ْپَرْبهوپاَد
، "كبرية، كبرية"عندما تقول . ڤِْرْنداڤََنو  پوَراماۤي ارسال رمسات كبرية احلجم إىل ؟ طلبتْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :يادوراينّ

   أقدم؟ ذاك حجم كبري؟٦أم ... هل تعين خسة اقدام 
  .٦، ٥.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . شخصا٥٠ًسوف جيري عماد ). انقطاع(  ...شۤياَمسوْنَدَر، ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد و :يادوراينّ
  ؟٥٠ :ْپَرْبهوپاَد
  .وديتنيعم واملچاۤياْترّي، ٥٠، حنن ٥٠ :يادوراينّ

   ... واْترّيچاۤي كالمها، ):٧(أحد التيم 
  . يف هذه الغرفةم؟ نريد مشاهدة االفالْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ):٨(أحد التيم 
  كم عدد املسابح املطلوبة؟.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد



  .٢٧ :أحد التيم
هل يعين ذاك أن علينا . ؟ قلت أنك تريد عرض مزيد من الفلسفة يف جملة االيابَدْشرۤيل ْپَرْبهوپا ):٨(أحد التيم 

  .عرضها بعمق أكثر؟ أم ذاك يعين أن علينا عرض الفلسفة بأبسط صورة
. كل شيء حقيقة. ختلو نشاطاتنا من التخمني أو اخليال. ليست ختميناً. اهنا الواقع.  جيب عرض مقاالت:ْپَرْبهوپاَد

يتعني أن ال تأخذها العامة على اهنا . مجيعها حقائق. سواء بالصورة أم الفلسفة. ها على ذاك الوجهعلينا أن نعرض
ذاك . لكن جيب أن ال تؤخذ خيالية.  برأس تيسَدكَْش. مثل توجد صورة هنا. تلك احلجة ستكون هناك. خيالية
  .اهنا حقيقة. حمال

   ... مجيع الناسشاغلنا هو عرضها على حنو أن ... اذن ):٩(أحد التيم 
أو .  جمازيةِڤديةالـلتلقني الرذالء هلم أن األسفار .  نعم، سيفهمها الناس واقعيتها، ليست عاطفية أو خيالية:ْپَرْبهوپاَد

  كيف يسموها؟
  . ميثيولوجية:أحد التيم
يع الفنانني هذا ما جيب أن تكون روح مج. اذن، حنن نعرض احلقائق وليس مثيولوجيا.  ميثيولوجية:ْپَرْبهوپاَد

  ).يسجد التيم وخيرجون. (والفلسفة والكتابة عليه
  . فرشاة):١٠(أحد التيم 
   بدون صابون؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعتقد ذلك، انه صلب، معدن):١٠(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .صعبة على االظافر والبدن.  اهنا فرشاة حديدية):١٠(أحد التيم 
  .ألظافر القدم لألظافر؟. نعم: أحد التيم

  أظافر القدم؟ ):١٠(أحد التيم 
  . رمبا أظافر القدم:أحد التيم
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

   سلك حريري؟):١٠(أحد التيم 
   ماذا فعل؟:ْپَرْبهوپاَد

  )ضوضاء انفجارات االلعاب النارية. ( ماذا فعل؟ بعض االحذية):١٠(أحد التيم 
  ؟)غري واضح( كما اهنم :ْپَرْبهوپاَد

  .تناسب كيس املسبحة ):١٠(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . سوف تناسب كيس مسبحتك):١٠(أحد التيم 
  . حمرمة:أحد التيم
  ).ضحك. ( شعبية:ْپَرْبهوپاَد

  . جملة تاميز، اصدار خاص):١٠(أحد التيم 
  ما هذا؟). يضحك التيم فيما يتصفحون اجمللة (:ْپَرْبهوپاَد



  .َهىْنطْايكوڤتوجد فرقة مسرحية تسمى ممثلو ". ، بيان الغرضَهىْنطْايكوڤمنزل لعب  " تقول،):١٠(أحد التيم 
  .، الرابع من متوزْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد  ...)انقطاع (:آْتِريا ِرشي
   ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . انه الرابع من متوز:آْتِريا ِرشي
   اليوم؟:ْپَرْبهوپاَد

  .َدْشرۤيل ْپَرْبهوپا نعم، :آْتِريا ِرشي
  . ابق اجلميع يف الداخل:ْپَرْبهوپاَد

  . يوجد بعض فستق العبيد):١٠(أحد التيم 
  . وزعه:ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدانه يوم حزين لنا مجيعاً،  :آْتِريا ِرشي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . انه يوم حزين لنا:آْتِريا ِرشي
  يوم حزين؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . حزين:آْتِريا ِرشي
   ما هو السبب؟:َرْبهوپاَدْپ

  .سوف تتركنا اليوم.  ملاذا؟ لدينا فرصة حمدودة للصحبة، جتين كبري:آْتِريا ِرشي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   سوف ترحل؟:آْتِريا ِرشي
   صابون مصنوع يف البيت، هل ميكنك صنعه؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ال علم يل باملواد املطلوبة.  نعم اذا عرفت الطريقة:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال علم يل باملواد املطلوبة لكن اذا وجدهتا وتعلمت الطريقة فيمكنين أن اصنعها:أحد التيم
  من ذا الذي يصنع الصابون يف املنزل؟ هل ميكنك؟ :ْپَرْبهوپاَد

  ...يف   سوف نصنع):١١(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا الصناعة عينها، اعتقد. سوف نصنع الصابون.  الروحية شركة السماءصناعة  ...):١١(أحد التيم 
  . كال، ليست مطلوبة:ْپَرْبهوپاَد
  ).انفجارات االلعاب النارية (:أحد التيم
  . اهنا ضوضاء:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
  .يف هذا البلدة املخادع  ال تعدم اهلي ...)انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد

  .د انه مؤهل جي:آْتِريا ِرشي
  .مؤهل جيد). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد



  . أصبح اولياء االمر من أكرب املخادعني:آْتِريا ِرشي
  ؟اًادعأن ال يصبح خم ما هو تعريف عدم االهلية؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، سوف سيصبحون اغبياء:آْتِريا ِرشي
  . األمانة):١٠(أحد التيم 
  . االمني هو الغيب هنا:آْتِريا ِرشي
  .الفطنة االنسانية تعين جيب أن تكون خمادعاً كبرياً.  اذن، املستوى خمتلف بالكلية. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :أحد التيم
   نعم؟:ْپَرْبهوپاَد
   كيف حتب وجبة الغداء اليوم؟:أحد التيم
  .شۤياَمسوْنَدَرخابر . يئاًاذا شعرت باجلوع ميكنك حتضري ش. ال تعد شيئاً اآلن.  ال اشعر بشدة اجلوع:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد: آْتِريا ِرشي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل لديك تعليمات بصد كيف استطيع خدمتك بصورة افضل؟ يل؟:آْتِريا ِرشي
  ).هناية ( ... بإقناع الناس:ْپَرْبهوپاَد

 ١٩٧٢ تموز ٥حديث في الغرفة في نيو يورك 

  .زعفران.  هو زعفرانِكَشْڤ؟ َشْڤِكهل تفهم ما هو  :ْپَرْبهوپاَد
 جلبت مسحوق الزجنبيل، وقليل من .جيْسوامي هل تعرف الزعفران؟ عند حتضري احلليب من :سوَميت مورارجي

  .الزعفران
  . زعفران:أحد التيم

. م وسكر، مث سخنه وابقيه بعض الوقت مث اخلطه جيداً مث ال جيب أن يكون بارداً اكثر من اللزو:سوَميت مورارجي
  .لن يكون موجوداً، بداعي احلكة) غري واضح(ألن هذا . اعطيه كمية صغرية وذاك سوف يعمل على حتسني هضمه

  .، امسحي يل بالكالم باالنكليزيةُچوْسوامۤيْسمجيع  ْسواميوُچ، چوسايمثلنا،  :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم:سوَميت مورارجي

  .ڤيجيتاو-ڤيهاَركادي-نيْدراهاَر، اهنم ڤِْرْنداڤََن يف ُچوْسوامۤيْس الـ:ْپَرْبهوپاَد
  . مدهش:سوَميت مورارجي

ْبَهَجناَنْنِدنَ - ڤيْنَدَپداَر-كِْرْشَن-راْدهاناو َش دۤي-ڤيجيتاو شاْتياْنَت-ڤيهاَركادي-نيْدرا آهاَر ڤيهاَر، نيْدراهاَر :ْپَرْبهوپاَد
، كان، عندئذ، منذ ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى . ياوناو َش دۤي-ڤيجيتاو شاياْنَت-آهاَر نيْدَر ڤيهاَركادي. َمّتاليكاو
  . سنة، كان مدخول والده مليون ومئتني روبية٥٠٠

  .َسناَتَن، َپرۤو أو ،ْسواميوُچ داَسَرْچهوناْتَهى ، ْسواميوُچ َڤجۤياعرف عن  :سوَميت مورارجي
  . وزيراً، وزيرْسواميوُچ َپرۤو كان :ْپَرْبهوپاَد

  .وأنت تعلم، هذين اآلخران أيضاً، ما امسهما؟ كانا من كبار الرفعة أيضاً. علم آه، ا:سوَميت مورارجي



  ؟راماَنْنَد رايا :ْپَرْبهوپاَد
  .راماَنْنَد رايا نعم، :سوَميت مورارجي

  . كان حاكماً:ْپَرْبهوپاَد
  ؟آشاْريا و :سوَميت مورارجي

  .ْبَهطَاشاْريا ساْرَوْبهاوَم، ْبَهطَّ نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:يت مورارجيسوَم

  ؟شايَتْنيا هل قرأت كتيب، تعاليم املوىل :ْپَرْبهوپاَد
  .رّيْبَرْهَمشا، وكل ذاك، كتبه شايَتْنيا، حياة َشريتاْمِرَت شايَتْنيا نعم، نعم، و :سوَميت مورارجي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . قرأت ذاك:سوَميت مورارجي

  ).هندية( نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندية (:سوَميت مورارجي

  . خاصتهآْشَرم بقينا يف :أحد التيم
   ... نعم،:ْپَرْبهوپاَد
  .رّيْبَرْهَمشا آْشَرم :أحد التيم

  ). باهلنديةْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدحديث مع ( :سوَميت مورارجي
   ...، اعرضه عليهشايَتْنيا تعاليم املوىل :ْپَرْبهوپاَد
  .شايَتْنيا تعاليم املوىل :أحد التيم
  هل عندك هذا الكتاب؟. مجيع الكتب). غري واضح( اصدارنا االخري ميكن :َدْپَرْبهوپا

  ).حديث باهلندية. ( كال:سوَميت مورارجي
. لذلك، انا اطلب منهم). حديث باهلندية. (ذحبة قلبية قوية يف نيويورك، تداعيت، ذحبة قلبيةأصابتين   ...:ْپَرْبهوپاَد

اذن، سوف اطلب منك . لن يكون صعباً. مجع املال هنايجري ، سدبذلني اجلهبعض السادة هنا، يقولون انك ت
  .العثور على مكان
  ).باهلندية (:سوَميت مورارجي

  . ماليني جنيه٣ :ْپَرْبهوپاَد
  . جنيه:سوَميت مورارجي

  . مليون ونصف جنيه٢ :أحد التيم
  . مفتوحاً العرض ما زال:ْپَرْبهوپاَد
 رجل االعمال فاز هباحنن عرضنا مليون ونصف جنيه و. ىل رجل االعمالإ) غري واضح( كال، كال، انه :أحد التيم

  . مليون ونصف٢الذي عرض 
  . آه:ْپَرْبهوپاَد
  . مليون٣ يطلبون :أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .نصف مليون أقل.  ونصف٢ مليون جنيه، وحصلوا على ٣ طلبوا :أحد التيم
  . انه قريب جداً):٢(أحد التيم 
   ... انه مكان مجيل، لكن فشلنا:أحد التيم

  .اهنا عضو مدى احلياة. ، اذا مل يكن لديها بعض هذه الكتب، ميكننا ان نعطيهاَمَتجي اذن، ):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، نعم، لكنين حالياً:سوَميت مورارجي
  .مدى احلياة عضو تتخطىاهنا حياة ). ضحك. ( حياةتتخطى، حياة  هي حياة:ْپَرْبهوپاَد

  .، عن ترقية عضوييتبومباي يف جرييراَج كال، كال، لكن، سوف اتكلم إىل هذا، :سوَميت مورارجي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . قلت سوف نرى:سوَميت مورارجي
  .ترأسي اهليئة واعملي الالزم). ضحك. (كستيأرب حنن، دعينا نشكل هيئة :ْپَرْبهوپاَد

   ... أن انت تعلم، اآلن:سوَميت مورارجي
   اذن، هل توافقني على هذا أم ال؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، نعم:سوَميت مورارجي
  .چرييراَجفوراً، عينها رئيسة اهليئة، أو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، فهمت:سوَميت مورارجي
  . شاب صاحل جداً أيضاًچرييراَج :ْپَرْبهوپاَد

  .قول أنا اريدك كال، كال، هو هناك دوماً، ألنه ي:سوَميت مورارجي
   هل يعجبك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .جيد شاب :سوَميت مورارجي
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  .شۤياَمسوْنَدَرقلت، ال اريدك انت بل . جاء وه يف اليوم االولتاذن، خابر.  انا أطلب نصيحتك:سوَميت مورارجي
  ).ضحك(

  .ثري كبريه  والد:ْپَرْبهوپاَد
  ؟حقاً :سوَميت مورارجي

كانت امه تبكي، اريد استعادة ولدي . كلكتا والده حمام كبري وجاء والده مع والدته لزياريت يف :ْبهوپاَدْپَر
  .هو متعلم. لكنه ختصص بعلم النفس. على كل حال، اهنم مجاعة طيبة. ال ميكنك اخذ ولدي). ضحك(

 قلت له تعال وحاضر هنا، .لذلك، سألته اآلن، انا ادير مدرسة.  كال، كال، هو رجل طيب:سوَميت مورارجي
   ...احكي لنا بعض القصص

   ملا ال تعطي بعض الفاكهة؟:ْپَرْبهوپاَد
  ورقة؟يل بكال، سوف اخذ هذه، هل .  إىل االطفال ...:سوَميت مورارجي

  . نعم، ملا ال:ْپَرْبهوپاَد
  . وسوف اخذ هذه لألطفال:سوَميت مورارجي



   ...ما زال يف اخلارج يف أيضاً، ْپَرشاَدْمهل هناك بعض : أحد التيم
  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي

  .سوْنَدَراْمْشۤي :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرى :شۤياَمسوْنَدَر
اقترح بعض االمساء للهيئة أو ميكنك اقتراح بعض االعضاء مدى تفيد انين  چرييراَج فوراً، اكتب رسالة إىل :ْپَرْبهوپاَد

  .احلياة الذين تعرفني
  ).حديث باهلندية ( ... اعرف الكثري لكن:ورارجيسوَميت م
  .مث سواء إىل لوس اجنليس أو إىل اهلند. رمبا نريويب.  رمبا باريس ...:ْپَرْبهوپاَد

  ).هندية (:سوَميت مورارجي
  ؟َنڤَْدڤۤيَپزرت هل   ...پوَراماۤي، ألن مهما كان ذاك )هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  . تلك، زرت مجيع االماكنكَْتوا، مث پوَرشاْنتي، پوَراماۤي، ْدڤۤيَپَنڤَ نعم، نعم، زرت :سوَميت مورارجي
لذلك، للحفاظ على اهليكل بصورة دائمة .  أيضاًڤِْرْنداڤََن ويف پوَراماۤي اذن، حنن نشيد هيكال ضخماً يف :ْپَرْبهوپاَد

  .أريد شراء عقاء يف لوس اجنليس، ألن العقارات يف لوس اجنليس هنا تدر مدخوال جيداً
   صحيح؟:سوَميت مورارجي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   كيف؟:سوَميت مورارجي

  . لوس اجنليس:ْپَرْبهوپاَد
   مدخول جيد؟:سوَميت مورارجي

اذن، ألف .  دوالر يعادل ألف روبية١٢٥اذن، .  دوالر١٢٥ نعم، ألن مطلق غرفة اعتيادية تكلف حنو :ْپَرْبهوپاَد
   اهلند؟روبية، غرفتني، من سيدفع هذا املبلغ يف

  . من يدفع هذا املبلغدجت كال، لن :سوَميت مورارجي
اآلن ، ألنين ادفع ڤِْرْنداڤََنلذلك، رأيت شراء منزل أو اثنني وتسجيلها باسم . لن يدفع احد). ضحك( :ْپَرْبهوپاَد

  .، ال يوجد مدخولَنڤَْدڤۤيَپ و ڤِْرْنداڤََنلكن بعد نصب اصنام . النفقات بالشحاذة
   ... كال، لن يكون يف املكانني:جيسوَميت مورار

  ". ليس لدينا مال، نرجو منك اعطاء بعض املالَمَتجي"  ...بومباي ميكننا التوجه إليك يف :ْپَرْبهوپاَد
   ... كال، ذاك أمر خمتلف، لكن هذه األمور:سوَميت مورارجي

ذاك . لذلك، انا اتفاوض هلذا الغرض. ْدڤۤيَپَنڤَ و ڤِْرْنداڤََن نعم، لكن اريد بعض الدخل الثابت من اجل :ْپَرْبهوپاَد
  ماذا؟). حديث باهلندية ( ...بومباياذن، . أمر واحد

  . ترتفع بنسب كبرية أيضاًهااسعار.  يف لندناتعقارالجيار كبري من  بالطبع، لن حتصل على ا:سوَميت مورارجي
  . العقارات يف لندن باهظة الثمن:ْپَرْبهوپاَد

  .يوم بعد يومأسعارها ترتفع اهظة جداً، لكنها  أوه ب:سوَميت مورارجي
  . هم:ْپَرْبهوپاَد
  . تضاعفت يف خالل سنة واحدة:أحد التيم



  . باملئة يف خالل سنة٤٠ بنسبة  سعر عقار واحدارتفع.  كال، كال:سوَميت مورارجي
  . ألن اهلنود يقبلون:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، سيشترون مجيع العقارات:سوَميت مورارجي
  ).ضحك (:هوپاَدْپَرْب

  .مجيع دور السينما.  وبدأوا بشراء مجيع املتاجر:سوَميت مورارجي
  . وال يوجد هندي يف لندن عملياً:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( اقول دوماً أنين اجد عدد اكرب من اهلنود يف لندن من :سوَميت مورارجي
  ).حديث باهلندية (:ْپَرْبهوپاَد

  . كثرياَدْپَرس . أوه:سوَميت مورارجي
  . اعددنا كمية صغرية لك. أوه):٧(أحد التيم 

  . ألن االطفال يف املنزلعادهتا اكسوف أقول ميكن.  حسناً:سوَميت مورارجي
  .زين، زين، زين :ْپَرْبهوپاَد

  .هل اعطاك.  سوف اخذ، ارسل نتائجك:سوَميت مورارجي
  . اذن، سوف يعطيك بعض الورق، سوف تلفيها:ْپَرْبهوپاَد
   ... هنا كيس):٧(تيم أحد ال

  . اذن، ما هي مشكلتك اآلن؟ هذا افضل:سوَميت مورارجي
  .هذا الشاب هو رئيس هيكل ديتروت) هندية (:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، ماذا يطلب؟:سوَميت مورارجي
  ).حديث باهلندية. ( أن يهديين سيارةريد ي:ْپَرْبهوپاَد

رة وسوف اعلمك توجد مواصفات سيا. ، عنوان اهلندبايبوم اذن، اطلب، اكتب رسالة يل يف :سوَميت مورارجي
  . سأجد املواعيد ألن مكتب لندن ال يعلم بتحركات السفن االمريكية.مبوعد الشحن إىل ديترويت

  . آه:ْپَرْبهوپاَد
  .بومباي يل رسالة إىل بلذلك، اكت.  وحدها تعلمبومباي :سوَميت مورارجي

  . بعد امتام كل شيء:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، لن نواجه مشاكل يف امليناء.  بعد امتام كل شيء وموعد الشحن املطلوب: مورارجيسوَميت
  . ذاك سينجلي:ْپَرْبهوپاَد

  . اجنز كل شيء أوال:سوَميت مورارجي
   ...نعم: أحد التيم

  . وإال ما حيدث:سوَميت مورارجي
  . يعلمكْشۤيُروَدكَشاّي: أحد التيم

  ).غري واضح(تسمح بتصدير سيارة من اهلند، وإال حكومة اهلند ال  :سوَميت مورارجي
  ).ضحك. (ال املك سيارة.  االمريكانچورو اقراره بأنين :ْپَرْبهوپاَد

  .، كيف، عليك اما أن حتصل على رخصة من السفارة االمريكية أو حكومة اهلندلكن اذاً.  اعلم:سوَميت مورارجي



  .يب مقيم يف الواليات املتحدة، مما يسمح له بامتالك سيارته اخلاصة مسجل بصفة اجنپاَدْپَرْبهونعم، لكن : أحد التيم
 سنوات، ميكنه أن ٣ أنا مهاجر، أنا مهاجر واعتقد انين مسعت أن من اقام يف الواليات املتحدة اكثر من :ْپَرْبهوپاَد
  .يستورد

  . نعم، نعم ميكنك استرياد سيارة:سوَميت مورارجي
  .انون حسب علمي نعم، ذاك هو الق:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم.  اذن، ميكنك أن تسأل عن كل هذا من مكتب اهلند:سوَميت مورارجي
  .داس فعل ذاك چورونعم، : أحد التيم

  . مث سوف حتصل على مجيع املعلومات من املفوضية العالية للهند:سوَميت مورارجي
  . أمر آخر هو احلصول على رخصة استرياد من هونغ كونغ:ْپَرْبهوپاَد
  اذن، ما هي تلك الرخصة؟.  اعلم: مورارجيسوَميت

  .حثالة، حثالة: أحد التيم
  . حثالة:ْپَرْبهوپاَد
  .مثل مكان التزحلق على اجلليد: أحد التيم

  .هل ميكنك أن تريين: سوَميت مورارجي
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ها ارين بعض:سوَميت مورارجي
   ... اظهر، اظهر، روحي:ْپَرْبهوپاَد
  .اعلم، حنن نستعمل هذه الرخصة أيضاً لكن ال علم يل بامسها :ورارجيسوَميت م
  .ا من هونغ كونغ إىل لوس اجنليسشحنهطفي بل اذن، ت:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، لنرى:سوَميت مورارجي
   ... اهنم حثالة، دون عبري، مث اهنا:أحد التيم

  . اعرفها:سوَميت مورارجي
  .سوها يف الزيت وجعلوا عبري وعندما جاءوا إىل هنا، غط:أحد التيم
   ... يف كل االحوال:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي
   ... حتصل عليها من هونغ كونغ:ْپَرْبهوپاَد

   واملصري؟:سوَميت مورارجي
   ...تلك هي.  ماذا؟ إىل لوس اجنليس:ْپَرْبهوپاَد

 عرب هونغ بومباي اذا شحنتها إىل وس اجنليس بالسفينة كال، لكن أمر واحد، ميكننا ارساهلا إىل ل:سوَميت مورارجي
  .كونغ

  . زين:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا ارساهلا بالسفينة:سوَميت مورارجي

   سفينتك ال تذهب إىل هونغ كونغ؟:ْپَرْبهوپاَد



  . احياناً:سوَميت مورارجي
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

ها إىل هونغ نحشمث نعيد . سوف تنتقل إىل هونغ كونغ. اذن، يتم نقلها إىل سفينة هونغ كونغ :سوَميت مورارجي
  .إىل لوس اجنليسومنها  ،كونغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل تذهب إىل هونغ كونغ بصورة منتظمة؟:أحد التيم

اذن، . هؤالء الناس ال يعلمون.  أيضاًبومبايسوف اعلمك ألن تلك اخلدمة هي . نعم، غالباً :سوَميت مورارجي
  .ن هذه السيارة ورسالة اخرى هلذه حىت ال ختتلطاكتب يل رسالة ع

  ).ضحك ( ...كِْرْشَن تيم شركة سكنديا البخارية مقصودة لشحن.  نعم، زين:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي

  . ذاك ما كتب يف البداية:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك( آه :سوَميت مورارجي

  . اعتقد انه مت على حسابك:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم:وَميت مورارجيس

  . ذاك املنشور الصغري:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم:سوَميت مورارجي

  .إىل البلدان الغربية كِْرْشَن حركة ذكر شركة سكانديا البخارية تشحن :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، اعلم:سوَميت مورارجي

  . مكتبها حاضر يفكِْرْشَن. كِْرْشَنهي تيم كبري من تيم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي

 ونڤيْشمجيعهم أعين، . َڤڤايْشَنمجيعهم . اَرتياْبه وينتمون إىل مجاعة كِْرْشَن ذاك هو امتيازنا، عبادة الرب :ْپَرْبهوپاَد
  .آشاْريا ڤَالْبَهى أو ْپَرداياَسْم ْسڤامّي

  .ڤَالْبَهى نعم، :سوَميت مورارجي
  .چورو اهنم :ْپَرْبهوپاَد

  ).چورو( هو مربينا الروحي شاْريااڤَالْبه :وَميت مورارجيس
. كِْرْشَن-بالَيعبدون . كِْرْشَن-بالَ. َڤڤايْشَنمجيع عائلة الـ.  باألصلَڤڤايْشَن اذن، اهنم مجيعاً عائلة الـ:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم
  .چوجوراتيةلدي جملة االياب باللغة ال: أحد التيم
  .چوجوراتيةن جملة االياب باللغة الاهنم يطبعو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟ امسح يل برؤيتها، ما هي؟:سوَميت مورارجي
  . لدينا بعضها، اعطها تلك:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( هذه من :سوَميت مورارجي
  . نعم، نطبعها يف هونغ كونغ:ْپَرْبهوپاَد



  ؟جيدةملاذا، هل هي .  هونغ كونغ:سوَميت مورارجي
   ...ذاك ارسلناها. اهنا خاطئة. ، ليست جيدة كال:ْپَرْبهوپاَد

   كيف؟:سوَميت مورارجي
  . خمتلفة، بطريقة خمتلفة:ْپَرْبهوپاَد
  .ينقعوها يف الزيوت: أحد التيم
   ...لكذا.  الزيت املعطر:ْپَرْبهوپاَد

   ... آه، مث تصبح:سوَميت مورارجي
  .عاب نارية مضيئة اهنم معروفون برجال االطفائية ألهنم يستعملون ال:أحد التيم

  ).غري واضح(نعم، هذه .  اخربيناالهداء،اذن، ميكنك .  اعلم اآلن، فهمت. أوه. اعلم:سوَميت مورارجي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، انت بدأت؟:سوَميت مورارجي
  . نعم، بدأنا:ْپَرْبهوپاَد
  .بومباي اهنا تطبع يف :أحد التيم

  . اين:سوَميت مورارجي
  .بايبوم يف :أحد التيم
  . مؤخراً:ْپَرْبهوپاَد
  . هذه أول واحدة:أحد التيم

  . ألنين مل ارها من قبل. أوه:سوَميت مورارجي
  . هذا هو االصدار األول:أحد التيم
  .نعم. ارسلوا نسخة واحدة.  هذا هو االصدار األول:ْپَرْبهوپاَد

  ، هل ميكنين االحتفاظ هبا؟جيْسوامي اذن، :سوَميت مورارجي
  . أوه نعم، ميكنك اخذها:ْپَرْبهوپاَد

  ).حديث باهلندية( اذن، جيب عليك، :سوَميت مورارجي
  ).ضحك. ( نعم، هنا:ْپَرْبهوپاَد

  .جيْسوامي ابين الرباين،، جيْسوامي وهذا أيضاً، سوف اذكر دوماً أنين ذهبت إىل لندن لزيارة :سوَميت مورارجي
  . وأنت رئيسة اهليئة أيضاً:أحد التيم
  .انت الرئيس، اعطيها هذا االكليل :ْپَرْبهوپاَد

   يل؟:سوَميت مورارجي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟جيْسوامي لكن هل وضعته على رأس :سوَميت مورارجي
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .جيْسوامي ْپَرساَد اذن، ميكنين أن اتلقى اكليل :سوَميت مورارجي
  .كِْرْشَن َهِرى :أحد التيم



  . بولَْهري، َجيا :)٢ (أحد التيم
  ).ضحك( مبثابة أم املعهد َميت ُمورارجيْشرۤي واعتربا :ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك( وانت الوالد :أحد التيم

  . نعم، هذا صحيح:سوَميت مورارجي
  .كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

ائل كتب يل بعض الرس. ذكرتما زلت ا.  يف ورطة كثريةجيْسواميكان ألنك كما ترى اليوم،  :سوَميت مورارجي
  ).ضحك(من امريكا، انين جالس يف املنتزه املركزي، وحيداً 

   ...لديك عدد كبري من املريدين، ليس لديك متسعاً من الوقت.  ال ميكن أن يكون الوالد مبفرده:أحد التيم
   ...بتري كنت ذاهباً إىل مكتب وكيلك، :ْپَرْبهوپاَد

  .بتري نعم، مكان :سوَميت مورارجي
  .بتريمكان  ١٧ :ْپَرْبهوپاَد

  .بتري مكان ١٧ نعم، :سوَميت مورارجي
مث قلت . زين. اخربين املواعيد". عليك أن جتد يل موعد عودة شركة سكانديا البخارية" لذلك، سألته، :ْپَرْبهوپاَد

خراً، مث قلت سأبقى شهراً آ. زين. اخربين املواعيد. ت ثانيةمث ذهب. لنفسي، سأبقى شهراً آخراً، ماذا ميكنين أن افعل
   ...مث كنت ذاهباً. ماذا ميكنين أن افعل
  . ملعرفة:سوَميت مورارجي

  ).ضحك( معرفة :ْپَرْبهوپاَد
  . ألنك تعلم:سوَميت مورارجي

  ).ضحك" (لكنك لن ترجع، ما هذا؟لالطالع ، حضرت جيْسوامي" قال،  ...:ْپَرْبهوپاَد
. املكتباد السهر على مجيع اخلدمات يف ذاك  ألنك تعلم، كان يوجد عجوز، تويف اآلن، اعت:سوَميت مورارجي
  " ...نعم، مىت شاء"اجبته، ". ، يريد احلضور، ماذا افعل؟جيْسوامي"لذلك، كتب يل، 

  . لدي تذكرة عودة:ْپَرْبهوپاَد
مث جاء إىل ". نعم، اذن ارجعه، اذا اراد احلضور، لكن تأكد أن الربان الصاحل على السفينة":سوَميت مورارجي

، ذاك جيْسواميواعطاين ).  يضحكْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد". (اآلن، لن حيضر"قلت، . ْسواميمث مل حيضر ، بومباي
   ...چوجارايت
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم هل تذكر انك سألتين منذ بضعة ايام عن :أحد التيم

  .اياأْدْهۤي-َپْنَش-راَس لقراءة،، تعرف، جاء إىل منزيل لجيْسوامينعم، مسعت  :سوَميت مورارجي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... املفترض بذاك أن يكون:سوَميت مورارجي
  . الكاملة بصورة منتظمةْبهاَچڤََت، سوف ابدأ بترمجة جوهو اآلن، عند سفري إىل :ْپَرْبهوپاَد

  .ْسوامي اريد أن امسع، :سوَميت مورارجي
  .ْبهاَچڤََت نعم، جممل :ْپَرْبهوپاَد



ك تل. ال يهم شيء.  وإال ال بأس،ْبهاَچڤََت لـْپرانَ-َپْنَش هي اياأْدْهۤي-َپْنَش-راَس  وانت تعلم أن:َميت مورارجيسو
  .اياأْدْهۤي-َپْنَش-راَس، ْبهاَچڤََت الروح احلقيقية لـيه

  ؟ها هل لديك نسخة عن:ْپَرْبهوپاَد
  . هل لديك؟ وإال ال تعطيين:سوَميت مورارجي

  .محلت معي بعض النسخات نعم، :أحد التيم
  . زين، اذن اعطها:ْپَرْبهوپاَد

   جاء من هناك؟:سوَميت مورارجي
  . أنا؟ جئت من ديترويت:أحد التيم

   هذا؟جيْسوامي من اين جاءو.  ديترويت:سوَميت مورارجي
  . انا ابقى هنا يف لندن:ضيف

   كال، لكنك من أين؟:سوَميت مورارجي
  . من امريكا:ْپَرْبهوپاَد
  .ن كاليفورنيا م:ضيف

   اجلميع من كاليفورنيا؟:سوَميت مورارجي
  . يسوح يف انكلترا ويدعو يف مجيع القرى والبلدات الصغرية:أحد التيم

   أين ذاك؟:سوَميت مورارجي
  . هنا، يف انكلترا، اسكوتلندا:أحد التيم
  . ذات مرةبومباي التقيتك يف :ضيف

   وماذا عنك؟.بومباي نعم، نعم، شاهدتك يف :سوَميت مورارجي
  . انا اسكتلندي:أحد التيم

   ... آه، ألنك تبدو:سوَميت مورارجي
  .ادينرهيف لدينا هيكل  :ْپَرْبهوپاَد

   حقاً؟:سوَميت مورارجي
  . نعم:أحد التيم
  . هيكل مجيل:ْپَرْبهوپاَد

  . هذا من هناكجيْسوامي :سوَميت مورارجي
  .انية عائلة باكست منهذا املكان مسلماًارسل  :أحد التيم

  . اذن، انت من باكستان. أوه:سوَميت مورارجي
  . نعم:أحد التيم

   أي جهة؟:سوَميت مورارجي
  . الهور:أحد التيم

  منطقة املكاتبكان يلي. زرته مرات كثرية. كراتشي كان لدينا مكتب كبري يف. زرت الهور :سوَميت مورارجي
  .مباشرة



   اآلن، ما هو وضع باكستان؟:ْپَرْبهوپاَد
  . وذهببوتو جاء : مورارجيسوَميت
  . آها:ْپَرْبهوپاَد

  .جاء لرؤية رئيس الوزراء.  تعرف انه عاد إىل باكستان اليوم:سوَميت مورارجي
   هنا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، رئيس وزرائنا:سوَميت مورارجي
  . رئيس وزرائنا. أوه:ْپَرْبهوپاَد

غري (إىل اتفاق يقضي بالعمل املتبادل، ومع اآلن صلوا امور خمتلفة، وتو مبناقشة  أيام٤ وقضوا :سوَميت مورارجي
   ...وعليهم أن يكونوا) واضح

  . اذن، ما هو نفع االبقاء على باكستان؟ ليصبح هلم اخرى:ْپَرْبهوپاَد
  . اعلم، اعلم، لكن ماذا عن بنغالديش أيضاً، سوف يتعني عليك:سوَميت مورارجي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .أمر ألنين التقيت عدد كبري من الناس من بنغالديش وكانوا يفسدون تربيتنا فعل :سوَميت مورارجي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد انك تعرفيه. َتمالَ كِْرْشَن.  حنن مسافرون إىل هناك يف الشهر القادم:أحد التيم

  . نعم، نعم، اعرفه جيداً:سوَميت مورارجي
  .رقة إىل بنغالديش حصل على تأشرية دخول وسوف ترافقه ف:أحد التيم

  .ذاك ليس جيد.  جيد جداً، لكين آمل ان ال يضعوك يف مكان ما:سوَميت مورارجي
  هل لديك مكتب يف دكا؟.  نعم، يعول عليه، اقول:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟:سوَميت مورارجي
   دكا؟ كال؟:ْپَرْبهوپاَد

  . باكستانليونني ونصف روبية على جانيبسرنا مخ. لدينا عقارات.  نعم، نعم، كان لدينا مكتب:سوَميت مورارجي
   تعني عليك اغالق مكتبك؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد

 مديرنا وكذلك االمر يف وا مث مكاتبنا مث سجنتشيتغونغ، منزلنا يف )غري واضح(كان لدينا  :سوَميت مورارجي
  .كراتشي
  . آه:ْپَرْبهوپاَد

  . كانت لدينا اراضي كثرية يف كراتشي:سوَميت مورارجي
  . اذن، ال ميكن استعادهتا:َرْبهوپاَدْپ

  .حاربت الربيطانيني الستعادة سفينيت مع ذاك الراكب السجني. بصعوبة بالغة.  لن يعيدوا شيئاً:سوَميت مورارجي
  . نعم، شاهدت احلطام اثناء سفري:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:سوَميت مورارجي
  . التقينا يف الطريق:ْپَرْبهوپاَد

  . آه:سوَميت مورارجي



  . هل استعدت تلك السفينة:ْپَرْبهوپاَد
الطريقة اليت استعدت هبا السفينة وإال لكنا هي كانت تلك . طانينييضغطت على الرب.  نعم:سوَميت مورارجي
  .خسرنا سفينتني

  . اهنم دون تربية:ْپَرْبهوپاَد
 من بوتوألن . بوتوزراء، إىل الووجاء مع اوالده وبناته، جممل العائلة لرؤية رئيس .  إىل اقصى حد:سوَميت مورارجي

  .، اعرفهرچجونا
  چوجارايت؟ آه، هو :ْپَرْبهوپاَد

   ...والده. چراجونمن . چوجارايت مسلم نعم، نعم، هو :سوَميت مورارجي
  . كان أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

والده، . ه حىت رحيلرچجونا هذا بقي يف بوتو لكن بومباي، رچجونا نعم، نعم، كان والده من :سوَميت مورارجي
  ).غري واضح(، كان بوتوابنه كان 
  . انظر:ْپَرْبهوپاَد

  .بومباي كل هذه، درس يف بومباي ترىب يف الواليات املتحدة، كان يف :سوَميت مورارجي
  ؟جوهو، جون: أحد التيم

  .رچجونا. كال، كال :سوَميت مورارجي
  . هي مدينةرچجونا كال، كال، :ْپَرْبهوپاَد

  .ساوَرْسْتَرف يف  تعر:سوَميت مورارجي
  .ساوَرْسْتَر :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم. أوه:أحد التيم

ة يف املرة االخريجاء إىل منزيل . ساوَرْسْتَر، رچوجونا بومبايهو من .  ولد هناك وترىب ودرس:سوَميت مورارجي
   ... لذلك.لذلك، زارين.  اصدقاء قدامى كنا.قبل باكستان

  . كان اكرب منك سناً:ْپَرْبهوپاَد
   أوه؟:وَميت مورارجيس

  ).غري واضح( نعم، كان ه أو:ْپَرْبهوپاَد
  .يف احلزب الشيوعيقبلها  اعرف، وكان :سوَميت مورارجي

  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
. لذلك، جاء لزياريت وحتدثت معه. عرفته لسنوات طويلة. كان الرجل. حكم الوطن وما شاكله :سوَميت مورارجي

 ما الذي يدعوك إىل الكالم معي واجابلذلك، بدأت اتكلم معه باالنكليزية، . غايةحينئذ، كان وضعه سيئاً لل
 ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد(قال، عندها . حسبت انك نسيتها. لدينا لغة مشتركة. كَْتشيباالنكليزية؟ تكلمي معي بلغة 

  .وبعد ذاك، تعرف، حركة باكستان واهلند اصبحت قوية ورحل). يضحك
   ...دارة العصبة يقبض إل كان،:ْپَرْبهوپاَد

  . اعرف:سوَميت مورارجي
  . كانت عصبة املسلمني:ْپَرْبهوپاَد



  . اعرف:سوَميت مورارجي
  .االنكليزكان من عمل هذا كل  :ْپَرْبهوپاَد

  . لعلمك اهنا سياسة فرق تسد:سوَميت مورارجي
  .ت نعم، تلك كان:ْپَرْبهوپاَد

  .جيْسوامياذن، لن اخذ وقتك .  وإال، لن يفعل احد امراً:سوَميت مورارجي
  . كال، ميكنك اجللوس:ْپَرْبهوپاَد

  ).ماال(سوف احتفظ هبذه املسبحة .  ألنك كبري السن متعب:سوَميت مورارجي
  . شكراً لك:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا مولعة بالورد. وضعتها، اعطيها البنيت :سوَميت مورارجي
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

   ...م، اهنا جمنونة أوه نع:سوَميت مورارجي
   ما هو عمرها؟:ْپَرْبهوپاَد

شاهدنا  .إىل هنا جيْسواميكثرياً حضور متنيت . سوف ابدأ اليوم بعد الظهر.  سنوات١٠ :سوَميت مورارجي
  .راْدها يف مكتبنا، ولعبت دور پوريَمنيمراجعة رقصة 

  . ذاك جيد. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .أْشطَ ناياَكتعرف،  :سوَميت مورارجي

  .آْتشا :َرْبهوپاَدْپ
  . الثامنةناياك اذن، اصبحت :سوَميت مورارجي

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن من راْدها غضب :سوَميت مورارجي

  . اذن، هناك اخريات:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:سوَميت مورارجي

   فتيات غريها؟:ْپَرْبهوپاَد
رقصت . لذلك، قلت ال بأس، لدينا شريط.  املكتبيفرؤيتها  كال، كانت مبفردها، لكن طلبنا :سوَميت مورارجي

  ).غري واضح(واآلخر هو 
  .آْتشا :ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، تذكرت هذا القدر.  أدت امرين:سوَميت مورارجي
نا مدرسة اعتيادية يف لدي. األمر عينه، انت تعلمني تالميذنا، اطفال صغار.  انظري كيف تدربت هذه الفتاة:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنحنن خنلق جيال جديداً من تيم .  هؤالء الشباب والشابات رزقوا بأطفال وجيري تدريبهمنداالس، أل

  . ممتازپوريَمني اخربك، لدينا معلم :سوَميت مورارجي
  . آه:ْپَرْبهوپاَد

يكل  أيام هناك ذهبت إىل ه٨، واخذت هذه الفتاة معي، وبقيت  السنة املاضيةپوَرَمني كنت يف :سوَميت مورارجي
  . ومجيع هذه االماكنڤيْنَدُجو



  .ليس لدينا املال.  أنا، ال ميكننا الدفع:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف اعلمهن هذه الرقصة. اذا جاءت تلك البنات إىل مدرسيت.  كال، كال، كال:سوَميت مورارجي

   اين هي مدرستك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .منزيليف  مقابلك، . أوه:سوَميت مورارجي
  .جوهو اهليكل، قبالة) غري واضح( :سوَميت مورارجي

  .أوه.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
. هذه الفتاة الصغرية، كل ما لديك، ميكنهم احلضور مرتني أو أربع مرات، ثالث مرات اسبوعياً: سوَميت مورارجي

  .پوريَمنيهذه الفتاة من  حتضر
  . يف امريكاَنكِْرْشمدرسة لتدريب الصغار على التتيم بـن نفتح هنا  كال، حن:ْپَرْبهوپاَد

ميع قصصي جبهذا حيضر إىل مدرستنا وخيربهم  چرييراَج. جيْسوامينعم، هذا ما اخربت : سوَميت مورارجي
  .آمل أنه بدأ. وما شاكله) غري واضح(السياسية، وخيربهم 

  . نعم:أحد التيم
  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي

   ما هو امسك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .هو من دكا. جوشي جرييشد  امسه السي:سوَميت مورارجي

  . فهمت. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي

  . يف املستقبلكلكي يف صورة جوشي يف عائلة كِْرْشَنسوف ينزل الرب  اآلن، :ْپَرْبهوپاَد
  .جوشيهو  اذن، هنا . أوه:سوَميت مورارجي

، َشْمْبَهلَ، وسينزل يف جوشي ونڤيْش هو كلكيالد اسم و. جوشي ونڤيْش. ْبهاَچڤََت نعم، جاء يف :ْپَرْبهوپاَد
  .َشْمْبَهلَ

  .هيكل. آه، اعرف ذاك: سوَميت مورارجي
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  .، نسيت االسم، وهناك توجد بناية، هيكلپورّيقرب يوجد مكان : سوَميت مورارجي
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

 جيَهّناَتَجَچسوف حيضر ). غري واضح(، دون كلكي، عند ڤَتاَرأ كلكيعند شيدوا هيكال هائال : سوَميت مورارجي
   ...وسوف يعبدون ڤَتاَرأ كلكيعند نزول  پورّيهناك، من هيكل 

  . ألف سنة٤٠٠ لكن ذاك بعد :ْپَرْبهوپاَد
توجد  مث، كال، حصل، جيَهّناَتَجَچانا سألت هذه املرة، قلت أن ). ضحك(آه، ال اعلم ذاك، : سوَميت مورارجي

   ...، وڤَتاَرأ كلكيعند نزول  قريبة، قرية صغرية، َشْمْبَهلَدة هناك بل
  .اْتراۤي-َرْتَهى  انقضاء عيد اذن، لن تبقي هنا بعد:ْپَرْبهوپاَد

  . شركيتاْتراۤي-َرْتَهىكال، لدي : سوَميت مورارجي
  . فهمت. أوه:ْپَرْبهوپاَد



  . يف املنزل:سوَميت مورارجي
  . فهمت:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، كتبت اليوم رسالة طويلة جداً بصدد ما العمل وكيفية اجنازه، سوف اذهب إىل هناك:رجيسوَميت مورا
  ؟جوهو عند :ْپَرْبهوپاَد

  .منزيليف  نعم، :سوَميت مورارجي
  . فهمت:ْپَرْبهوپاَد

  .ال بد اهنا باالنتظار.  شركيتاْتراۤي-َرْتَهى لذلك، :سوَميت مورارجي
  . كال،خترجهل  :ْپَرْبهوپاَد

  . كال، يف الداخل، يف املنزل:سوَميت مورارجي
  .زين. املنزلداخل  :ْپَرْبهوپاَد

). ضحك(وصلت ذاك اليوم .  لدي فكرة.)غري واضح(ول مرة يف أل هنا اْتراۤي-َرْتَهى شاهدت :سوَميت مورارجي
دئذ، شاهدت كان هناك عدد كبري من الناس واحليوانات وما شاكلها، ماذا سيحدث؟ عن". ما كل هذا؟"قلت، 
  .، قرب هذا املكاناْتراۤي-َرْتَهىهذه "، قلت لنفسي، َرْتَهى

   قوس رخامي؟ :أحد التيم
ماذا مث "قلت، . كنت أمر حتت القوس الرخامي، شاهدت مجيع الناس.  كال، كال، كال:سوَميت مورارجي

   ...شاهدت، قلت لنفسي
  . حنن نقيم يف سان فرنسيسكو، فخم جداً:ْپَرْبهوپاَد

  . آه:يت مورارجيسوَم
  .َرْتَهْس ثالثة :ْپَرْبهوپاَد

  . شاهدت تلك الصور:سوَميت مورارجي
لذلك، طلبوا مين .  والرقصْپَرساَداهنم جداً، اقصد يف غاية احلماس لتناول  ... ، وألوفَرْتَهْس ثالثة :ْپَرْبهوپاَد
   ...، كيف اهنماْتراۤي-َرْتَهىلذلك، جئت لزيارة . هذه السنةاحلضور 

  ستكون هنا يف تشرين أول؟هل لكن،  :سوَميت مورارجي
  . آه، رمبا:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا كنت هناجيْسوامي آه، جيب أن تكتب يل عن برنامج :سوَميت مورارجي
  . نعم. أوه:أحد التيم

  اذن، اذا كنت هنا، سوف احضر يف السادس أو السابع من تشرين االول ألن عندي اجتماع يف:سوَميت مورارجي
  .العاشر

  . زين:ْپَرْبهوپاَد
  .جيْسوامي  ...لذلك، سوف آخذ.  يف لندن:سوَميت مورارجي

  ).ضحك (سوَمتيجياجملد لـ . َجيا، سوَمتيجي كي َجيا، َجيا :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن اجملد للرب :سوَميت مورارجي

  .كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد



  . هونغ كونغ هذااذن، اكتب يل عن) هندية (:سوَميت مورارجي
  .نعم: أحد التيم
  .چرييراَج وتصبحي رئيسة اهليئة، سوف اكتب إىل :ْپَرْبهوپاَد

  . وسوف نبحث األمرچرييراَج نعم، اكتب إىل :سوَميت مورارجي
  . شكراً:ْپَرْبهوپاَد

  . شكراً:سوَميت مورارجي
   ...ميكنها أن تأخذ جممل.  نعم، خذيها:ْپَرْبهوپاَد

   ...سوف آخذ مث :سوَميت مورارجي
  . سوف تعيد الوعاء:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح (:سوَميت مورارجي
   ...كال، سوف يساعدها. ، خذ هذه، خذ هذه، ساعدهاها رافقها،اذهب مع! َجيا :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدهل تعلم سنها : أحد التيم
  .٦٠ رمبا :ْپَرْبهوپاَد
  .ة، يف غاية احليوية اهنا يف غاية احليوي:أحد التيم
اهنم من عائلة كبرية الثراء يف . ، وزوجها ووالده من كبار االغنياء أيضاًبومباي كان والدها اكرب اثرياء :ْپَرْبهوپاَد
مجيع حيترمها . اهنا شبه حكومة وهي املديرة العامة. وشركة سكانديا البخارية ضخمة بفضل فطنتها الرفيعة. بومباي

الوفاق ). ضحك( لكنها ال تفارق زوجها كِْرْشَنوهي تيم كبري من تيم .  أم وينفذون أوامرهاكبار املوظفني بصفة
  .نعم. غري موجود بني الزوجني

   زوجها على قيد احلياة؟:أحد التيم
ذاك يعين، اهنما يقيمان يف بناية منفصلة، انفصال، هي تدير . لكنهما يقيمان يف بنايتني منفصلتني.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .مل تلد. ذاك الطفل متبين. دائرة وهو يدير دائرة اخرى
  . أوه:أحد التيم
  . ذلك، رمبا تشحن احلثالة والسيارة):٢(أحد التيم 
  .وافقت. بومبايطلبت منها أن تصبح رئيسة اهليئة لبناء .  والسيارة أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  ؟افراد اهليئة ماذا سيكون عمل :أحد التيم
  ؟ ماذا:ْپَرْبهوپاَد
  ؟فراد اهليئة ماذا سيكون عمل ا:أحد التيم
  . مجع التربعات:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:أحد التيم
 نعقد  ....ليس لتلقي الدروس منهم. حنن نقارب هؤالء الناس جلمع التربعات، ال غري. مجع التربعات :ْپَرْبهوپاَد
عليك اجياد مكان، فوراً، حىت اثناء اقاميت .  من اجل بناء هيكل هنابني السادة اهلنود جلمع التربعاتاآلن اجتماع 

  ...سوف تتربع أيضاً  ...، ميكنهم شراءْپتاَهىَس-ْبهاَچڤََت بقيامي امارس نفوذي على االثرياء اهلنود هناهنا، 



 أشهر على االقل، وسوف حتضر يف ٣ املفاوضات اذن، سوف تستمر. تشرين اول، متوز، آب، أيلول، تشرين أول
 .لذلك، لنبحث عن مكان جيد. ووافقت. احملت إليها.  سوف تتربع.تلك االثناء
  ...ستغادر يف العشرين . ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدلن تبقى هناك طوال هذا الوقت  :أحد التيم
  . كال، حيتمل عوديت:ْپَرْبهوپاَد
   حتتمل عودتك؟:أحد التيم
  . نعم، اهناء العمل:ْپَرْبهوپاَد
   هنا واملساعدة بصدد هذه البناية؟َتَهْمَسدۤو  هل حتب أن ابقى أو:أحد التيم
  . نعم، اجلميع:ْپَرْبهوپاَد
  .كنت افكر بالسفر إىل باريس لكن سأبقى هنا واساعد :أحد التيم
  .ميكنك الذهاب والعودة.  باريس ليست بعيدة:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا مزدمحة هنا.  الذهاب والعودة:أحد التيم
  .ذاك جيد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك! ( نعم:أحد التيم
كانت مثل .  يف الصباحللسجودبنايتنا، مل جند متسعاً .  بدال من الشعور بالفراغ االزدحام الكثري افضل:ْپَرْبهوپاَد

  .علبة ممتلئة من الثقاب
  . نعم، زين:أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...ذلكمجيع التيم هنا من مجيع اهلياكل، لكن مع لوجود  ذاك :أحد التيم
  .وعلى هذه احلال دوماً. ذاك غري جيد). غري واضح( مل يستطع :ْپَرْبهوپاَد
  . كال:أحد التيم

حسناً، كما قلت، مجيع التيم هنا من مجيع اهلياكل يف انكلترا مثل اندنربه ومانشيستر، ومجيعهم هنا  ):٢(أحد التيم 
الق حلضور عدد كبري من الناس وال ميكنهم حىت رؤية أيضاً لكنها مزدمحة دوماً ويوم االحد ليس جيداً على االط

لذلك، . وليمة االحداذا اعلنا عن لن تتسع جممل البناية . وحنن ال نعلن عن وليمة االحد.  هبماهليكليضيق . االصنام
 العدد ونأمل أن يكتمل. لذلك، ال يذكرها احد وما زال الناس حيضرون وال تتسع البناية هبم. ال ميكننا حىت الدعاية

  . سوى يدرك أننا حباجة إىل مكان سريعاًكِْرْشَنإىل درجة أن 
لذلك، عرضت .  منصب ما وذاك طبيعيلكن كل فرد يطلب.  النفوذ والثراء وهي بالغةمنصب مااعطها  :ْپَرْبهوپاَد

 والطقس مجيل يف .خري مكان يف العامل. بومبايلدينا مكان جيد جداً يف . جلمع التربعات. بومبايعليها رئاسة هيئة 
  هل شاهدهتا؟. عدد كبري من اشجار جوز اهلند. وقت الصيف وسوف جتدون اجلنة

  . كال:أحد التيم
مجيع االرض خالية، وحنن حنصل على حديقة جيدة واعطانا .  يف صنع حديقة جيدةنارايانَ-َنَر انشغل :ْپَرْبهوپاَد

  .ن روبية مليو٣٠أوالً، العقار يساوي . صاحب االرض خري تسهيالت
   مليون؟٣٠ :أحد التيم
  . سنوات دون فائدة٤ أو ٣وذاك بالتقسيط على .  ألف٤٠٠لكنه اعطاين مليون و.  مليون٣٠ :ْپَرْبهوپاَد



   من هو هذا الرجل؟:أحد التيم
ت،  سنوا٤ أو ٣ ألف روبية سنوياً على مدى ٤٠٠اذن، .  تيم صاحلة أيضاًيه. السيدة ناير.  السيد ناير:ْپَرْبهوپاَد
  .ڤِْرْنداڤََن يف واهدانا احد عقاراً. لذلك، لدينا عقار جيد.  دون فائدة٤٠٠مليون و
  املدينة؟داخل  أم ڤِْرْنداڤََناملدينة؟ هل هو خارج داخل ، هل هو ڤِْرْنداڤََن هل العقار يف :أحد التيم
  .َمهاَرَج بون كال، مقابل كلية :ْپَرْبهوپاَد
  .راَمْن ِريت يف :أحد التيم

هناك مباين كثرية، مل ينتفع هبا على . لدينا مستقبل). غري واضح(مجيع . ڤِْرْنداڤََنخري مكان يف ). ضحك (:ْبهوپاَدْپَر
  . اذا اردناكننا شراء املنطقة بكاملهامي. الوجه الصحيح

   ...ياچاوذۤي كيف :أحد التيم
إىل لن تواجه املتاعب اذا جاء االلوف منكم . بومباي، يف َنڤَْدڤۤيَپ، يف ڤِْرْنداڤََنمكان كايف يف اآلن  ملديك :ْپَرْبهوپاَد

شاهدنا أن االجانب .  الذهاب والشراء، ميكنكم السفر والعودةملذلك، ميكنك. ميكنكم االقامة بارتياح كبري. اهلند
ء هذه هي الفكرة ورا. كِْرْشَن مجيعهم خدم .تدرجيياً هندوس ومسلمني  ما يزعم منيزورون وستقوم وحدة بني

  ).هناية. (حنن ال نؤمن مبرض اجللد هذا. كِْرْشَنذكر 

  ١٩٧٢ تموز ٥مقابلة في نيويورك 

سوف اعرفه من . حبث االنسان عن شيء إهلي.  نعم، اعتقد أن من الصعب تعريفه من باب البحث):١(ضيف 
يبدو . رفه من وجه مارمبا كان تقليداً تع.  الروس يف الكنيسة االثدوكسيةحكماءدرست . باب البحث عن األلوهية

  يبدو يل انه دين، لكن رمبا لديك تعريفاً أفضل من ذاك؟. اعتقد أنه دين أيضاً. اهنم وجدوا اإلهلية
عندما تبحث ببعض األمل، ما هو ذاك األمل؟ ملاذا تبحث؟ عندما تفتقد إىل شيء، يطرأ البحث عن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

أليس . اذن، ذاك يعين أنك تفتقد إىل األلوهية.  البحث عن األلوهيةقلت أن الدين يعين. تلك النقطة املفقودة
  كذلك؟
  . صحيح):١(ضيف 
  سيكون، ماذا تعين باأللوهية؟اآلن  السؤال التايل :ْپَرْبهوپاَد
  .أنا لست متأكداً، رمحتك ...  أنا لست. أوه):١(ضيف 
، كبار العلماء ال يعنون سوى  املادة، أن علماءخلصنا.  كنا نتحدث مع بعض العلماء يف اليوم اآلخر:ْپَرْبهوپاَد

اذن، ال يقوى احد على منع . املوت حق. للمثال، يوجد موت. بقوانني الطبيعة ألن قوانني الطبيعة صارمة جداً
ال ميكنك منع . الشيخوخة من قوانني الطبيعة. املوت العلمي وقف هتقدمال ميكن للعامل بغض النظر عن . املوت

 حىت هم مل يتمكنوااذن، العلم يعين سعيهم إىل التغلب على قوانني الطبيعة الصارمة، لكن. قدمك العلميالشيخوخة بت
لكن . أن بإمكاهنم يف املستقبليقولون . كما قصروا يف الوقت احلاضر. ماضي التاريخ االنساين حىت يف  ...اآلن

نهم التغلب على قوانني الطبيعة يف املستقبل؟ كيف ميكف قصروا يف الوقت احلاضر. كيف نصدقهم؟ قصروا يف املاضي
القوانني . لذلك، االهلي يعين حسب تعريفنا، االهلي يعين حاكم القوانني الطبيعية. الفشل عينه. التاريخ يعيد نفسه

اذا سيعاقب . ال يقوى احد على التغلب على القوانني الطبيعية. الطبيعية موجودة وكل فرد خاضع للقوانني الطبيعية



مثل رئيس مجهوريتك هو واضع . األمر عينه، قوانني الطبيعة تعين قوانني اهللا.  عليها أو خالفها، خالف القانونغلبت
، جاء، ِڤديةالـ، أسفارنا شاْسْتَرالـيف . األمر عينه، حاملا نذكر قوانني الطبيعة، ال بد من مشرع هلا. قانون الدولة

، الدين، يعين احكام اهللا، ومفروض علينا التقيد ْدَهْرَم). ١٩\٣\٦. ب.ش (َتْمۤيْپَرن-ڤَْتَچْدَهْرَمْم تو شاكْشاذْ ْبَه
  . االحكام، خنالف قوانني الطبيعةعندما ال نتقيد بتلكنصبح عرضة للعقاب . هبذه االحكام

اآلن، من هو ذاك الشخص، أو املرجع الذي يعطي ذاك القانون، من الذي حيكم ذاك القانون؟ ذاك هو البحث 
لذلك، كل علم .  حواسنا قاصرة. حواسنا القاصرةاتذاك البحث االهلي بتخمينال ميكن اكمال لكن . هلياال

 عشر ألف مرة الشمس أكرب من االرض بأربعة. مثل الشمس. تدركه بتخمني حواسنا القاصرة، هو علم قاصر
علينا معرفة الشمس من . لم القاصرضينا هبذا العتراسنبقى  يف الظلمة اذا . لكنك تراها مثل قرص بالعني القاصرة

 عندما تستلمه من عامل كامل، وليس - حتصيل العلم الكاملكعلى هذا النحو، ميكن. الفلكي الذي حسبها
ا دبرت بعناية مهمستبقى معيبة اذن، . ذاك التخمني يعين أنين سوف امخن بعقل حمدود وحواس حمدودة. بالتخمني

ِتى ِدَڤ پي آْتها. جيب أن متتلك.  بفهم االلوهية بالرمحة االهليةِڤديةالـ شاْسْتَرـاللذلك، تقول . أو خبربة باالجهزة
  ...ميكنك فهم احلقيقة برمحة). ٢٩\١٤\١٠. ب.ش (َڤ هي جانايت َتتّْڤَْمَت ِاْچِرهۤيِلشانو-ْپَرساَد-ْدڤَيا-َپداْمبوَج

اذن، أنا . جل عظيم، مثل الرئيس نيكسونمثل ر. اذن، البحث عن االلوهية يعين وجوب البحث عن رمحة االلوهية
ذاك . امخن أن الرئيس نيكسون مثل ذاك، مثل ذاك، مثل هذا، وظيفته مثل ذاك، يأكل مثل هذا، ينام مثل هذا

ال ميكنين التخمني حول . لكن اذا مسعت من الرئيس نيكسون أو ممثله، ممثله املقرب، فذلك علم كامل. ختمني
جيب أن اعلم عن الرئيس نيكسون عندما يتكلم عن نفسه أو عندما يتكلم مالزمه . عيبةالرئيس نيكسون حبواسي امل

  .تلك هي الطريقة.  عنهيالشخص
  ؟ اذا كانت حواسي معيبةبأي حواس اشعر بااللوهية اليت حتكم قوانني الطبيعة هذه ):١(ضيف 
لدي .  لكنين ال ارى الشمس على اكمل وجهميكنين رؤية الشمس.  حواسنا معيبة يعين املثل الذي ضربته:ْپَرْبهوپاَد

يكمل علمي اذن، . على ذاك النحو حواسي معيبة. تلك هي قويت. القدرة على رؤية الشمس لكنين اجهل حجمها
مثل ال ميكنين . عندما انظر إىل الشمس وامسع عنها من شخص كامل عليم بالشمس على الرغم من عيب حسي

عندما يتكلم الرئيس نيكسون عن نفسه على الرغم من عيب كنين الفهم ميفهم الرئيس نيكسون بتخميين لكن 
  .حواسنا على فهم الالحمدود بالتخمنيال تقوى : قاصر على هذا الوجه. هذه هي الطريقة. حسي

   ... هل الشخص الكامل الذي سيكلمين هو اهللا؟ هل ذاك ... أوافق مع ذاك، لكن ما زال):١(ضيف 
ن االستماع إىل شخص ا أن علمنا معيب وأوال جيب قبول املبدأ.  علينا أن جنده، جنده فيما بعد ذاك، ذاك:ْپَرْبهوپاَد
ن يستطيع إذ ملذلك، انت تذهب إىل املدارس، الكليات، اجلامعات . عليك أن توافق على هذه النقطة أوال. كامل

 هو ِڤديالـلذلك، احلكم .  ذاك حمال؟ اذن، ملاذا تذهب إىل املدارس والكليات واجلامعات؟هتعلم كل شيء يف منزل
  . من اجل اكتساب العلم الكاملچورو الشخص الصحيح املدعو ةقاربمب وجو

  . ذاك ما كنت أرمي إليه):١(ضيف 
  ؟هل تسمح اآلن يل بسؤالني:) جانباً ():٢(ضيف 

  .نعم.  تفضل:أحد التيم
، ما ْسوامي). غري واضح(انا مع .  بضعة اسئلةاريد أن اسعى وأسألك. ، رجاء، ال اريد املقاطعةْسوامي ):٢(ضيف 
   امريكا؟كِْرْشَناكتساح حركة ذكر  ... شعبيتك، شعبية ... سبب



مثل اذا اعددت الطعام باللوازم . سوف تقبل. انا اعرض احلقيقة العارية.  اهنا ال ترجع إىل شخصييت:ْپَرْبهوپاَد
  .يضاً، فقد تستسيغها فئة ما، وليس اجلميعالصحيحة، سوف يستسيغها كل فرد، واذا اعددت شيئاً بغ

   أن يفعله لألمريكيني؟كِْرْشَنما ميكن لتقدير  ):٢(ضيف 
، عند والدة ِڤديةالـحسب معادلتنا .  برمحة اهللافزمت... ن، و االمريكي، انتم ذاك، ذاك سبق يل الكالم عنه:ْپَرْبهوپاَد

اذن، . الد اغنياء كايف، انتم أوعز، انتم االمريكيون، لديكم اذن. احد يف عائلة غنية يفهم أنه حاز على رمحة اهللا
، )٢٦\٨\١. ب.ش (َجْنمايْشڤَْريا ْشروَت، العز، الوالدة يف عائلة رفيعة، امتالك َجْنَم أيْشڤَْرياهذه رمحة اهللا، 

 متصفون باجلمال اذن، انتم.  تعين مجالْشرّي، ْشرّيو . علمكم متقدم. مثل انتم ذاهبون إىل القمر. ليصبح عاملاً
من املفهوم أنكم يف وضع مناسب، اعتبار مناسب للحق املطلق، شخصية اهللا نظراً إىل هذه النقاط االربعة، . أيضاً

 جيعل حياتكم كِْرْشَن املادي اضافة إىل وعي العز أو ذكر اهللا، فجميع هذا كِْرْشَناآلن، اذا اخذمت إىل ذكر . العظيم
  .كاملة

   هذا البلد؟يفعدد التيم ازدياد هل تترقب  ):٢(ضيف 
 تمثة احتمال جيد، لكن ليس. وإال ما هو سبب اقبال هؤالء الشباب؟ ذاك ميكنين القول.  مثة احتمال:ْپَرْبهوپاَد

لكن حاملا حيضر طالبنا، يصبحون . دي.أس.كومة تنفق ماليني الدوالرات لوقف املخدر ألمثل احل. لدينا امكانيات
. لكن احلكومة لن تساعدنا. فما بالنا بالشاي، ال يشربون القهوة، ال يدخنون". ع املخدراتممنو"طاليب، آمرهم، 
  .تلك هي الصعوبة

   هل تطلب عون احلكومة؟):٢(ضيف 
ليس لدي مأوى كاف إليوائهم .  اذا ساعدتين احلكومةميكنين محاية هؤالء الشباب اخلائبني احلائرين. نعم :ْپَرْبهوپاَد
صغري، ميكنين عون لذلك، اذا تقدمت احلكومة، هذا يعين . فع هذه احلركة قدماً بصعوبة كبريةانا اد. واطعامهم

  .لن توجد مشاكل. حتويل بلدك فوراً
   ماذا ميكنك أن تشفي؟ ماذا ميكنك أن تفعل أفضل؟):٢(ضيف 
.  يف وضع خائب تعيسأال ترى وجوههم؟ كان بعضهم من اخلنافس. انا ابين شخصياهتم:  هذا هو العالج:ْپَرْبهوپاَد

هذه هي . ال يقامرون. ال خمدرات. ال أكل حلوم. ال زنا. بالوجوه املضيئة، الشخصية اجلديةاآلن اهنم معروفون 
؟ ذاك ةئاذا مسحت للناس باالنغماس يف حياة اخلطيكيف ميكنك توقع مواطن صاحل . االعمدة االربعة حلياة اخلطيئة

ختريج شباب يتميزون بالشخصية والعلم واالخالص، تيم . بدأ من األصللذلك، ن. جيب اصالح شخصيتهم. حمال
  أال جتد تقديرك؟. اهللا

   هل سيقدرون على املشاركة يف اجملتمع بصفة افراد عاملني؟):٢(ضيف 
بنا عدد كبري من طال. حنن نأكل أيضاً، حنن ننام أيضاً. اهلدف هو تغيري وعيك، ال غري. ال حيظر أمر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك هو . انضباط من اجل االجناز األرفع بل ال حيظر أمر ... اذن، هناك. ن عن الزنابتعدوي. أرباب عائالت
  .برناجمنا
   هل طلبت املال من احلكومة؟ الرئيس نيكسون؟):٢(ضيف 
 هذه ي؟ ميكنك أن تتقدم اذا حسبت انما نفع الطلب؟ من سيعطيين؟ ما الذي يدعو إىل رفض.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .ال اعتقد انه يف صاحل احلكومة. ال ميكنين االقتراب من احلكومة واحلكومة تقول كال. احلركة جدية
   هل ترى نفسك منقذ الشباب االمريكي؟):٢(ضيف 



  .ملاذا؟ انه ليس املستقبل، انه احلاضر، عملي. سبق انقاذهم. حتماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .عيدحظ س.  شكراً جزيال لقداستك):٢(ضيف 
ومن . تعريف بسيط. الدين يعين أحكام اهللا-أنا أتكلم مع ذاك الرجل هناك - اذن، الدين، بسيط جداً:ْپَرْبهوپاَد

دينك خذ للمثال، . ال يهم. ال يهم اذا كان مسيحي، أو هندوسي، أو مسلم. تدينامليطيع احكام اهللا، هو 
اذن، هناك، .  بالقتلةة باملئة من الشعب املسيحي منهمك، لكن أعتقد أن مئ"ال تقتل"يقول يسوع املسيح . املسيحي

اهللا .  مهزلةا؟ اهنصيت أحكام اهللاذا عما هو دينك ما هي القيمة؟ و ... أال حتسب؟ ماذا. عصيان ألحكام اهللا
لقتل جممل العامل املسيحي، حيبذ فن انا جند أن ، لكن"ال تقتل"يقول، أو ممثل اهللا، ابن اهللا، يقول يسوع املسيح، 

واألفالم السينمائية، . احلفاظ على املساخل، القتل يف جمال الرياضة وخلق أمور كثرية، مقتصرة على القتل. كثرياً
  ما هو ذاك املنتزه؟. كنت أمر هبذا املنتزه.  يف منتزهكارى اجلنود يقتلون. أكثرها شعبية هي مشاهد القتل

  . منتزه النجاح:أحد التيم
  .توجد بوابة كبرية نظراً لوجود صورة قتل. لنحاح منتزه ا:ْپَرْبهوپاَد
  .اجلنودالثناء على.  نعم:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اجلنودالثناء على :أحد التيم
بأن  أمركاهللا ي ...  يوجد فرق بني قتل العسكري وقتل املدين، لكن مرادي هو ... اذن، على هذا الوجه:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ ذاك هو سؤايل اذا خالفت ذاك القانونكيف ميكنك أن تصبح متديناً...  اآلن، اذا. ال تقتل
  .رمحتك، هل الالعنف، املساملة ):١(ضيف 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن ذاك جزء من وعي ):١(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  يف اهلند اليوم؟ ...  ما هو مستقبل ذاك):١(ضيف 
 بنشر َمهاَرَج چوروبالطبع، امرين .  ليس مقصوداً للهند أو امريكاكِْرْشَنذكر . وحدهاذاك، ليس يف اهلند  :ْپَرْبهوپاَد

اراد وجوب تعلم الشعب الغريب، الفطن، ما هو ذكر . تلك هي رمحته.  يف هذا العامل الغريبكِْرْشَنحركة ذكر 
. اهنا مقصودة لكل حي.  أمة حمددةالبلدان الغربية، لكنها ليست مقصودة لبلد أوإىل لذلك، مهميت موجهة . كِْرْشَن

 هذه يف كِْرْشَناذن، حنن ننشر حركة ذكر . اآلن، هناك عدد كبري من االحياء تعيسة احلظ وأحياء سعيدة احلظ
لكن اذا اقبل عدد قليل منهم وفهم، فسوف ينتفع . امريكا أو البلدان الغربية، وال يقبل عليها سوى سعداء احلظ

 هذه، لكن بقدوة البعض، كِْرْشَنال يتوقع قدرة االنسانية مبجملها على فهم فلسفة ذكر . الشعب مبجمله بقدوهتم
حنن حباجة . مثل سوف جتد ازدحام هيكلنا الدائم). ٢١\٣ .چ.ب (ياْد ياْد آَشَريت ْشِرْشطَْهْس لُوكَْس َتْد أنوڤَْرَتِتى

 تلكن ما زال. عمديناملطالب من الاملئة منهم رمبا جتد عشرة ب. طالبنا املعمدينمن ليس جمملهم . إىل مبىن أوسع
. لذلك، اهنا حركة بالغة االمهية، حركة علمية. تدرجيياً، سوف يصبحون طالباً. اهنم يتبعون. الناس حتضر للرؤية
حنن ال . ليس هذا فحسب. وضعنا هلم عدة كتب. ، احلكومة، الفيلسوف بدراستهاامثالك العلماءلذلك، أطلب من 

لذلك، هذه الكتب .  اذا كنت فيلسوفاً أو عاملاًميكننا اثباهتا على حنو فلسفي أو علمي. لتسبيح والرقصنقتصر على ا
   .ذاك سيكون نافعاً. لذلك، طليب الوحيد من مجيع قادة اجملتمع هو التقدم ودراسة هذه احلركة واحتضاهنا. موجودة



يقول . كال.  بعد مرور بعض الوقتيتركوهامث أعمى على شكل ال نطلب عشوائياً، مثل اتباع عقيدة ما أو دين ما 
 وسوف شايَتْنيااقتصر على وضع حكمك بصدد رمحة املوىل . ڤيَشَراْر كَْتها كََرَهى أْتشايَتْنِيْر َدۤي، شايَتْنياسلفنا املوىل 

التيم يدخلون . (ثلج، اجلب قليال من الثلج. اذن، ضع قطعة من الثلج). جانباً. ( اذا فعلتجتد عمق هذه احلركة
اذن، اقبلوا هذا التعريف، للدين، الدين ). إىل ضيف. (شكراً جزيال. ، تفضلواكِْرْشَن َهِرى). ويقدمون السجدة
 تقبلوها؟هل هل لديكم مطلق اعتراض، . نقطة بسيطة. يعين احكام اهللا

   ...اعتقد انه. اعتقد أن الدين هو ما تفعله.  أنا أقبل ذاك):١(ضيف 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . بالذات اعتقد أن الدين هو ما اراه هنا):١(ضيف 
  . دين صحيح:ْپَرْبهوپاَد
  . اعتقد انه عظيم):١(ضيف 
). صراخ طفل( هذه؟ كِْرْشَناذن، ما هو شغلك مع حركة ذكر . نعم). ضحك. (نعم.  شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد

 أو اهللا، فسوف أطيع كِْرْشَناذا كنت احب . ِرْشَنكْهذه احلركة حنن نسعى حلب . هذا الطفل سوف يزعج) جانباً(
كنت .  سنوات٥ أو ٤ا جئت إىل هنا منذ عندممل يكن لدي طالب  .أليس كذلك؟ مثل هؤالء، طاليب. احكام اهللا

اذن، ال ادفع هلم . ينفذون مجيع اوامري. مئات والوف الطالباآلن لدي . مل حيفل يب أحد. اتسكع يف الشارع
  هذا حقيقة؟ ألهنم أمنوا حباً يلتاليس. ماال من اهلند لكنهم ينفذون أمري بدافع احلب وحدهمعي لت شياً، وال مح

 مهما كان السبب، لكن كيف ميكنهم تنفيذ أوامري دون نفع شخصي ودون تنمية حب يل؟ لذلك، هذا أمر ...
حقق تلقائياً اذا اهنض االنسان حبه وطاعة قوانني اهللا سوف تت. مطلوب، ذاك الدين يعين طاعة اوامر اهللا ببساطة

، ال "تعلمت حب اهللا خالل دين معني"اذا قال . حنن نلقن كل فرد كيف حيب اهللا. محلنا هذا العلم. الكامن هللا
، اذا قال انه أمنى حبه هللا بقضاء اصوله الدينية فلي سواء أكان مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً أو سواه. اعتراض لدينا

سيحقق حب اهللا .  ألننا ال جند حب اهللا"هنا الطريقة"ن حنن نضع معادلة بسيطة كل. النتيجة هناك. نبلغهلدينا ما 
لذلك، اذا وافقنا، اذا اقتنعنا أن حب اهللا هو الدين، وانه شاغلنا األول يف . االنتفاع هبذه الطريقة أو قبوهلابسريعاً 

لكن يقول احد . جيب على كل فرد أن يأخذ هبا.  أصيلة هي حركة علميةكِْرْشَن حركة ذكر .الصورة البشرية
لكن  فلسفتنا هي، هذه الصورة االنسانية مقصودة . تلك حالة خمتلفة". ال احفل باهللا. هدف حيايت خمتلف"لنفسه، 

 إىل كِْرْشَنال ميكنين تبليغ فلسفة ذكر . ألن احليوانات ال تقدر. لتنمية حب اهللا أو العلم بفن حب اهللا على االخص
لكن حركيت كاملة إىل درجة ميكنين أن انفع هبا حىت القطط والكالب بتقدمي . احليوانات، ألن وعيها دون تطور

تسبيحه نافع لكل فرد، مجيع . هذا الصوت علي. َمْنْتَر-َمها كِْرْشَن َهِرى إليها، باتاحة الفرصة هلا لسماع ْپَرساَد
  .ىت يتسىن لكل فرد مساع الصوت العليح حلذلك، خنرج إىل الشوارع ونسّب. االحياء
ذاك هو . دراسة ما هي القوانني اخلاصة هللا وما هي طبيعة اهللاآلن أن الدين يعين قانون اهللا؟ علينا هل تقبل اذن، 

 مطلق اعتراض؟ اهللا هو الوالد كهل هنا.  طبيعة اهللا، انه الوالد العظيمچۤيتاْبهَچڤَْد نستفيد من . حبث االلوهية
أليس كذلك؟ اآلن، يقول األب العظيم أن مجيع االحياء . اعتقد ان الدين املسيحي يقبل بأبوة اهللا أيضاً. العظيم

وليس البشر فقط أو االنسان املتحضر بل حىت احليوانات والنبات واحلشرات والطيور والسباع والسمك أو سائر 
لكنها مثل الشجر عضها غري متحركة ال تتحرك ب. احلي يعين قدرة احلركة. كل حي حىت احلشرة الصغرية-املائيات



ما رأيك هبذا .  أن مجيع االحياء بغض النظر عن صورها هي ابناء اهللاچۤيتاْبهَچڤَْد اذن، نستفيد من . من االحياء
  املفهوم؟
   ... اعتقد انه أفضل وأكثر مشوال ... اعتقد انه حيتمل):١(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...أرفع من الفلسفة الغربية املتمحورة حول االنسانا لديك مم ... ياة من فكرة احل ...):١(ضيف 
  . هذا معيب:ْپَرْبهوپاَد
 املشكلة بالطبع انك ال تطلب من االنسان أن يفقد كل شيء لكن مع ذلك، حيث انا، اعتقد أنك ):١(ضيف 
   ...تقولما   معوافقا ... تقول

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .جاذبية كونية اكثر ):١(ضيف 
َسْرَڤ يُّونيشو كاوْنِتيا َسْبْمَهڤَْنيت ): ٤\١٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد  الفكرة بل جاءت يف هكال، حنن ال نبتدع هذ :ْپَرْبهوپاَد

مثل . إىل جانب ذلك، نأخذ هذا البدن مبثابة ثوب. مجيع الصور موجودة يف كل جنس من اجناس احلياة. ْرَتياهمۤو
األمر عينه، قد يكون للفرد بدن أبيض أو اسود، لكنه روح . غري القميص االبيضانت . قميصك االبيض مغاير لك

مثل انا أحتدث معك وليس مع . وب بل الشخص ليس الث-حنن نتكلم عن الشخص مالك الثوب.  للبدنةمغاير
 هذه .انا معين بك بوصفك حي. ذاك ال يهم. صاً أبيضاً أم أسوداًيال انظر إىل قميصك سواء لبست قم. يصكقم

وجد بدن لطيف يهذا البدن، البدن الكثيف مثل معطف، و. ال حنفل بالقميص واملعطف اخلارجي. هي فلسفتنا
داخل البدن اللطيف، وحنن نسعى النقاذ وتوجد الروح .  داخل هذا البدن الكثيفمركب من العقل والفطنة األنا

احلركة الوطنية أو احلركة الدينية، مستندة . مرادناذاك هو . الروح من هذين النوعني من الورطة، اللطيفة والكثيفة
أليس كذلك؟ واحد امريكي لوالدته على االرض . واحد هو مسيحي لوالدته من اب مسيحي. إىل الثوب اخلارجي

اعمل على فهم . م اهللا أزلياًدانت خا. حنن نقول انك لست مسيحياً وال امريكياً وال مسلماً وال هندياً. االمريكية
  ذا الكالم؟رأيك هباآلن ما . بسيط. ال غري. حلقيقة واسلك هذا الدرب فتنجح حياتكهذه ا

   ... أنا، أنا أحب كل ما تقوله وأنا اعتقد ان علي االستماع إىل سائر االسئلة اآلن،):١(ضيف 
   اذن، انت توافق على هذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. (احبها.  أنا، نعم، احبها):١(ضيف 
شبه اذا كانت . شيء خري من ال شيء. زين. موافقةشبه تعين " حتب"موافقة، انت شبه  موافقة، شبه :ْپَرْبهوپاَد

سائر الشباب والشابات جتاه  اذن، ما هي ردة فعلك  ...موافقة، ذاك خري من عدم املوافقة على االطالق، ألن
  ؟التصريح برأيكاحلاضرين هنا؟ ميكنك 

  .ل مجيع املشاكل بني مجيع الناس حپاَدْپَرْبهو اعتقد أن :أحد التيم
   حنن روح سواء، أم ارواح خمتلفة؟):١(ضيف 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   هل األرواح عني بعضها البعض أم متباينة؟):١(ضيف 
  :ْپَرْبهوپاَد

  ىـَپـنِّ َسْم- ڤينَـيا -ڤيْدۤيا 
  تـينيـ َچـڤي َهـْسىْبراْهَمـنِٰ



  شَ پاِكى - شـوني شايڤَ شْـڤَ 
   َدْرشـينَـه- َسَم اَپـنْٰذيتاه

 حلوم وآكل ،البقرة، والفيلم، والعاِلس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  ،االصيل املتواضع بفضل العلم احلكيم يرى"
العامل حبق، يرى اجلميع بعني واحدة ألنه يرى الروح وال .  َدْرشيَنه– َسَم اَپنْٰذيتاه".  بعني واحدة)النجس(الكالب 
". هنا عامل"أو " هنا كلب"ال مييز . هذه بصرية العامل. ، وكلب، وفيل، ووضيع بل اجلميع روحْبراْهَمَنمييز بني 

تلك هي . الكلب متورط هبذا البدن والعامل متورط هبذا البدن أيضاً، لكن كل من الكلب والعامل روحبصرية أن 
انا معين . انا ال اعىن كثرياً بقميصك االبيض أم االسود.  اتكلم معك وليس مع ثوبكاملثل عينه، أنا. لبصرية الفعليةا

  نعم؟. ذاك هو موقفنا. ياألمر عينه، حنن نعىن بالروح وليس بالبدن اخلارج. بك كشخص
 يف  حالتنا اآلن يف حالة التهايؤ، هل نبقى حبجم واحد على ألف من رأس شعرة مثلْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد: أحد التيم

  ؟حالتنا املتطورة بالكلية يف السماء الروحية
 هي البذرة أو املبدأ تلك. قياسها واحد على ألف من رأس شعرة. ابعادك مذكورة هناك بأنك ذرة روحية :ْپَرْبهوپاَد
لدينا ابدان انسانية، وسوانا بدن فيل وسواه بدن جبل، لكن . اآلن، منا هذا البدن على تلك الذرة الروحية. سياالسا

األمر عينه، أمنيت هذا البدن املادي يف وعي . البذرة احلقيقية واحد على ألف من رأس شعرةحجم . هذا خارجي
وسنقدر على الرجوع إىل اهللا يف داره عندما نترك الصلة املادية بداننا الروحية طور انسوف األمر عينه، . خمتلف
ال مفر من . ، اليوم أو غداً أو بعد مئة سنةحتميةهذا البدن مفارقة . هذا هو الواقع.  بذاك البدن الروحيالباقية
مثلما تعين " يأيت إيل"اذن، . يأيت إيل ، ماْم ِايتپوَنْر َجْنَم ناييتْتياكْْتڤا ِدَهْم ): ٩\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . مفارقته

. جيب أن يكون له صفات معينة أو يستويف شروط معينة مث سيقبل به مواطناً أو مهاجراً. تصبح مواطن يف بلدك
. ْشَنكِْراذا طلبنا الرجوع إىل اهللا يف داره الباقية، وتلك هي حركة ذكر جيب علينا تنمية صفاتنا الروحية األمر عينه، 

 بعد مفارقة هذا البدن أو اذن، جيهل اآلخرون مصريهم بعد املوت. اهنا فترة التدريب للرجوع إىل اهللا يف داره الباقية
 على الرغم من هنم ال يبحثون قوام الروح، وكيف تتناسخ من بدن إىل آخر، وكيف ينبغي اجنازها. بعد املوت

أنتم لذلك، . هج التعليمية احلديثة وكل فرد يبحث عن احلرية الروحيةهذا العلم جمهول يف املنا. افتخارهم بتعليمهم
هل كالمي صحيح أم ال؟ انت استاذ . يف بلدكعلى الرغم من وجود جامعات كبرية تنتجون خنافس، شعب يائس 

  . يف عدد كبري من اجلامعاتهشاهدتهذا ما . جامعي
  . أحب طاليب):١(ضيف 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد اهنم على الدرب الصحيح.  طاليب احب):١(ضيف 
اريد . تلك هي مهميت. أنا احب طالبك أكثر ألنين ال اود رؤيتهم يف تلك اخليبة. انت حتب طالبك!  كال:ْپَرْبهوپاَد

تلقيت الوف .  حىت يتسىن له استعادة حياهتمكِْرْشَنلذلك، اريد أن اعطيهم هذه املعلومات عن ذكر . أن اسعدهم
  ).هناية. ( الذين بلغوا هذه اخليبة يف هذه احلياة ويعيشوهناالرسائل من

  ١٩٧٢ تموز ٢٠مقابلة في باريس 

  هل حتب الترمجة؟. ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَداعتقد أن هذا السيد حيب مقابلة مع .  نعم:أحد التيم
  . أيها املريب الروحي العظيم، تلطف بتقدمي نفسك إىل املستمعني ...)مترجم (:ضيف فرنسي



 حد ما وميكنك أن تسألين سبق يل وشرحت إىل. كِْرْشَنوما هي حركة ذكر  سبق يل وأوضحت مهمتنا، :َرْبهوپاَدْپ
  .اذا طلبت جواباً معيناً

  .، ومعرفة عمركْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد يود أن يعرف من انت، :أحد التيم
  . انا اآلن يف السابعة والسبعني:ْپَرْبهوپاَد

  ذ مىت انت تترأس هذه احلركة؟من). مترجم (:ضيف فرنسي
  . سنوات٥ :ْپَرْبهوپاَد

  . هل ميكنك وصف الثوب اليت ترتديه:ضيف فرنسي
بدال من تضييع الوقت على . الثوب، ما ينفع االنسان بالعلم بثويب.  ميكنك أن تسأل عن بعض الفلسفة:ْپَرْبهوپاَد

  .امهيةذاك ليس بذات  ... ذاك الوجه، ميكنين ان اسألك عن سبب لباسك
  . ميكن ملطلق كان االجابة عن تلك االسئلة):٢(ضيف 

   ما هو تفكريك باملستقبل؟:ضيف فرنسي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . باملستقبل:أحد التيم
  .تأخذ وتنتشر يف االرض) غري واضح ( ... ميكنك أن حتدس املستقبل:ْپَرْبهوپاَد
  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد يسأل عن طفولتك، :أحد التيم

   ماذا؟:َرْبهوپاَدْپ
  . حيب أن يعرف شيئاً عن طفولتك:أحد التيم
   ...كان والدي تيماً ودربين.  طفوليت ... تيم ...)غري واضح( كنت :ْپَرْبهوپاَد

  ).التيم يضحكون(هل انت سعيد؟ : ضيف فرنسي
لينا فهم هويتنا الباقية مث ع.  ما رأيك؟ ما رأيك؟ هل أنا سعيد أم ال؟ جيب تصحيح هذه الفكرة اخلاطئة:ْپَرْبهوپاَد

اذن، املريب . لذلك، االنسان ليس سعيداً. حنن متوجهون يف املفهوم اخلاطئ للحياة. يصبح كل شيء على ما يرام
  .)غري واضح(سوف يسعد االنسان اذا قبل ). ضحغري وا ( ...الروحي

  ...)غري واضح.. ( املسيح وسواه تاريخ عدد كبري من املعلمني الكبار مثل يسوع ...)غري واضح( :ضيف فرنسي
  .اليوم على الصعيد عينه) غري واضح. (رسالة  ...)غري واضح ( ...جاءوا

حاملا يضلوا، يرسل بعض رسله مثل يسوع . ألن اهللا يشاء دوماً هداية االنسان على الدرب الصحيح.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لكن . محله مجيع الرسل. انه وعي اهللا.  اآلن الرسالة عينهااذن، حنن نبلغ. كِْرْشَناملسيح أو بوذا أو قبله، الرب 

اذن، علينا عرض األمور على حنو يتسىن للفطن قبول التعاليم القدمية يف . املشكلة ان االنسان يتغري يف عقليته الثقافية
اهدت مئات من سواء عدم اتباعهم أو عدم فهمهم على الوجه الصحيح ألنين ش. مثل يسوع املسيح. البلدان الغربية

املسيحية عملياً أو أن الشعب املسيحي مل يستطع بذاك يعين ان االنسان فقد عنايته .  يف لندنالكنائس املهجورة
ذاك يعين أن . تلك ليست عالمة جيدة. عدد كبري من الكنائس برسم البيع. اقناعهم بالضرورة الروحية للحياة

  .ن احلظ اجليل الصاعد يتبىن هذه احلركة الروحيةاالنسان فقد عنايته باحلياة الروحية لكن حلس
محل يسوع املسيح رسالة االمل والسالم والثقة ليس يف هذه احلياة فحسب بل يف احلياة االخرى :  يسأل:أحد التيم
  .تتكلم) غري واضح(يسأل رمحته االهلية الكالم عن . بعد املوت



مجيع الطوائف الدينية . عد كل انسان يف هذه احلياة واحلياة التاليةلذلك، حنن حنمل رسالة ميكن هبا أن يس: ْپَرْبهوپاَد
  .أو ليس لديها فكرة واضحة عن احلياة التالية. عموماً ال تؤمن باحلياة االخرى

   ما هو امل جامعة االنسان حالياً حىت بعد املوت؟:ضيف فرنسي
اذن، اذا مل تفعل . لقطع مجيع مشاكل احلياة املادية حياة االنسان هي فرصة  ...جامعة االنسان هي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

حنن نعطي فكرة واضحة عن . هذا، اذا مل تفهم أو تأخذ بشاغل وقف مجيع مشاكل احلياة فسوف تفوت الفرصة
. احلياة االخرى، كيف ميكننا االرتقاء إىل ارفع كوكب روحي، كيف ميكننا ان نسعد أزلياً بسالم وعلم كامل

  . تقضي مجيع هذه االغراضَنكِْرْشحركة ذكر 
شقاوات، ما هي رسالتك جللب االنسان حىت يف هذا ) غري واضح( يف اجملتمع، جمتمع االستهالك، :ضيف فرنسي

  اليوم؟
من ) غري واضح ( ودينياً هذه وسيصبح كِْرْشَنبقبول حركة ذكر سوف يصبح االنسان اخالقياً .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنمن الدرجة االوىل، سيكمل كل شيء بقبول ذكر سياسياً والدرجة االوىل، 
 مثل االشتراكية  ...)غري واضح(ارفع مبدأ روحي،   ...)غري واضح( مسعنا من سيد عظيم مثيل :ضيف فرنسي

  .والشيوعية الروحية، سوف حيب أن يعلم متاماً ما تعنيه بذلك
مثل الشيوعي يف روسيا أو .  املزعومني يعنون بشيء حمدود الشيوعية الروحية تعين أن هؤالء الشيوعيني:ْپَرْبهوپاَد

لكن . أو ال يفكر سوى باالنسان وليس احليوان. ال يأخذ اآلخرين بعني االعتبار. الصني، يستند إىل بلده فقط
سان ال حنصر تفكرينا باالن. شيوعي تعين أننا نعىن ليس باالنسان فحسب بل باحليوانات أيضاً  ...شيوعيتنا الروحية

سوف اعىن .  كما اقيم يف هذا املنزل ...مثل شيوعيتنا الروحية تعين. وحده بل بكل حي يف جمتمع يدور حول اهللا
تلك هي الشيوعية . سوف اعىن بالفأر، وحىت باالفعى اذا وجدهتا يف منزيل. حىت بسحالية، وهي من االحياء أيضاً

مثل االنسان عموماً حيفظ .  الطعام الصحيحريوفتى القائد  عليتعني. علي السهر. املراد هو عدم جوع أحد. الروحية
عنايتنا هي رؤية كل . علينا أن جنعلهم سعداء). انقطاع ( ...لكن الشيوعية الروحية. الطعام بعيداً عن احليوانات

لذلك، ). اضحغري و ( ...بالفعل، مجيع طالبنا العاملني معنا حالياً يشعرون بالسعادة. تلك هي مهمتنا. فرد سعيداً
ال نطلب استغالل . تلك هي مهمتنا. نطلب سعادة كل فرد. كل فرد سيشعر بالسعادة اذا اخذ إىل هذه احلركة

  .اآلخرين
  ).غري واضح ( ...لديه تربية) غري واضح( يسأل على وجه اخلصوص يف اجملتمع املسيحي :أحد التيم
  .بالفعلال يوجد مسيحي ). غري واضح( تربية  ... :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح ( ... يطلب معرفة اذا عينت احداً إىل مكتب اجتماعي ...:أحد التيم
  ).غري واضح( هي ان احلياة جيب ِڤديةالـ ضرورة حضارتنا :ْپَرْبهوپاَد
كيف شخص رفيع املقام مثلك كان قادراً على ترك كل هذا من اجل محل هذه الرسالة إىل   ...:أحد التيم
  اآلخرين؟

، متقاعد، و ْپَرْسْتَهىَناڤ، متزوج، ْچِرَهْسْتَهى، تلميذ، رّيْبَرْهَمشا: احلياة إىل اربعة تقسيماتتقسم .  كال:هوپاَدْپَرْب
مث . م قيمة احلياة مبا فيه الكفايةيف البداية تعلجيب على كل تلميذ . جيب على كل انسان اتباع هذا املبدأ. اَسَسنّْۤي

مث يوكل مسؤولية عائلته إىل اطفاله البالغني .  عند زواجهطفال على الوجه الصحيحجيب أن حييا الزوج والزوجة واال
جيب عليه توزيع .  يف النهايةاَسَسنّْۤيمث جيب عليه دخول سلك . تلقي الدروس من الربانينيبعد التقاعد من احلياة و



ليس أهنم يبقون . ل فرد اخلروججيب على ك. ِڤديةالـهذه هي احلضارة . كل علم مجعه بالتنقل من مكان إىل آخر
  .ِڤديةالـهذه هي احلضارة . يف املنزل ويشربون وينامون طيلة عمرهم

  أن يقدر على التغلغل؟) غري واضح ( ... هل تعتقد أن يف العامل متورط كثرياً يف الدنيويات:أحد التيم
   الشباب دون التغلغل؟ بلدكم، كيف يشارك هؤالءمثل هنا يف فرنسا. هذا تغلغل. م نع:ْپَرْبهوپاَد
غري . (شكراً جزيال للدقائق اليت اعطيتها له.  قبل االلتقاء بكةواجه متاعب كثري.  يقول شكراً جزيال:أحد التيم
   ...لرحلة طويلة) واضح

  . شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد
  . شكراً:ضيف فرنسي

  ).هناية! (َجيا :أحد التيم

 ١٩٧٢ تموز ٣١في لندن حديث في الغرفة ومقابلة مع ايان بولسن 

". هو رذيل ال يسلم يل "كِْرْشَننرد كالم ). حديث باهلندية) (ضحك(؟  وما هو عيبنا اذا كررنا ذاك:ْپَرْبهوپاَد
. پاِمى أَجْسَرْم أشوْبهانْرانْ كْشيڤيَشَته كْرۤوتانْ أَهْم ْد): ١٩\١٦. چ.ب( وبخ يف مواضع كثرية كِْرْشَن). يضحك(
): ١١\٩ (چۤيتاْبهَچڤَْد كما يقول يف . كِْرْشَنهذا كالم ). ضحك". (لم أوضاع اجلهلارمي احلساد يف أظ"

جيد ). ضحك - حديث غري واضح. (شكراً لكم). انقطاع". (يعتربين الرذيل من البشر". ذَْهاڤَجاَنْنيت ماْم مۤو
  .زين). يضحك. (جداً
أ

  .وحي دون رمحة مريب روحيجئت ألسأل رمحتك ألنين ال استطيع احراز تقدم ر: ايان بولسن
  .هذه قنية. موقفك جيد جداً. سوف حترز التقدم.  شكراً:ْپَرْبهوپاَد

   ... سؤايل التايل هو:ايان بولسن
  ):٣١\١٧آدي . ش.ش (َرْبهوْپَمها شايَتْنيا يقول :ْپَرْبهوپاَد

  پي سونّيِشَنتْريناْد أ
  پي َسهيشْنوناتَُروْر أ

  أمانينا مانَِدَن
  َسدا َهريهْرتَنيياه كۤي

  . أال تشعر بالراحة؟ ميكنك أن تقدم له مقعداً:) جانبا(
  .ميكنين اجللوس.  كال، شكراً:ايان بولسن
. اهنا أمر بسيط. كِْرْشَنمتردنا على سلطة الرب العظيم . حالة هتايؤنا الراهنة هي حالة التمرد). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

نقع يف األمر عينه، . ه وسجنه وتصبح حياته مهيأة دون حريةمثل شخص، مواطن، اذا مترد فسوف يصار اعتقال
اذن، هذا هو . ونصبح مهيأين- أيضاًكِْرْشَنتلك هي قدرة -حاملا نتمرد على سلطان الرب العظيم،  اماۤيقبضة 
ال لذلك، علينا التعايل عن حياة التهايؤ هذه واالنشغ. تلك حقيقة.  يف حياة التهايؤ هذهلن نسعد مطلقاً. وضعنا

... مثل اجملنون حيسب . حنن نفكر من وجه خمتلف. وعينا اآلن ملوث. كِْرْشَنهذا هو ذكر . بشاغل قوامنا األصلي
. أليس كذلك؟ جمنون!".  بالتوقفآمرك:"يقف يف وسط الشارع أحياناً ويصرخ". كلأنا امل"يقول احياناً، 

. ألمر عينه، تفكرينا خمتلف حتت سحر الفتنة هذها. ال حيفل احد به لكنه يتكلم ويفكر على هذا الوجه). يضحك(
". أنا سيد هذا"أنا احسب ". امريكي"، هو حيسب أنه "انكليزي"، أنت حتسب "أنا هندي"يقول أحد، أقول لنفسي 



مث . كِْرْشَناذن، يذهب هذا اجلنون عند تسليم الفرد بـ. جمنونسوى هذه األمور ال يقترح . اذن، وجوه كثرية
اذا كان الفرد جدياً، ميكنه جعل حياته . لذلك، حنن ندرب طالبنا على ذاك الوجه. ألمور كما هي عليهميكننا فهم ا

چايل، ماذا؟ يوجد مثل بن. انه أمر بسيط. من موقفك هذالذلك، أنا سعيد جداً . هذا العمريف ناجحة حىت 
أنا . انا هذا، أنا ذاك"أوال، ". أنا اهللا"مثل شخص مصاب باجلنة يتفوه بكل الترهات، مبا فيها من يعلن ). چاليةبن(

ذاك .  عندما يصاب باخليبة من كل شيء"أنا اهللا"ويقول، ". اريد أن اصبح هذا. اريد أن اصبح هذا. هذا، أنا ذاك
 طريقة بالغة شايَتْنيااذن، اعطانا املوىل .  يعين الرشد، ال غريكِْرْشَنذكر . كيف تصبح اهللا؟ اذن، جنون. توهم آخر

سبيحه بإخالص عند تتنجح حياة االنسان . ال غري. كِْرْشَن َهِرىتسبيح : ساطة للوصول إىل درجة الرشد تلكالب
  اذن، ما امسك؟. دون مطلق جناية

  .إيان بولسن :ايان بولسن
  . بولسن:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ايان بولسن
  .ت اذن، ميكنك احلديث مع السيد بولسن واعطيه بعض التعليما:ْپَرْبهوپاَد

  هل تطلب مين االستقالة؟. قبل الذهاب، رمحتك، انا موظف يف احلكومة.  شكراً، رمحتك:ايان بولسن
 ماسالفنا، موظفني حكومة لكنه) ْزآشاْريا(أئمتنا كان . كِْرْشَناملراد أن ختدم . ال نقول ذك.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

وإال ميكنك البقاء يف خدمتك .  املذهب، فذاك أمر خمتلفاذا شئت نشر هذا. استقالوا عندما قرروا نشر هذا املذهب
  . والعمل باألحكام والنواهيَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىوتسبيح 

   سبحة؟مرمحتك، كم سبحة توصيين بتسبيحها؟ ك :ايان بولسن
  . حنن نوصي بستة عشر سبحة على االقل:ْپَرْبهوپاَد

  . سبحة يومياً على االقل١٦ :ايان بولسن
  . سبحة على االقل١٦.  وإال، ميكنك التسبيح طوال الليل والنهار:پاَدْپَرْبهو

  ؟ اذا انتهيت بالنواهي األربعةسوف اقدر على التسبيح دون جتيناين  هل صحيح :ايان بولسن
   أنت متزوج، كال؟ هل ...لكن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:ايان بولسن
لكن األمر، . تربع بقدر االمكان الدارة هذه املهمة. يم معنا وتعملمن االفضل أن تق. دون عائلة؟ كال :ْپَرْبهوپاَد

   ...ليس لدينا متسع
  . ليس لدينا مكان الئق:أحد التيم
  .كنت طلبت منك االقامة معنا والعملل وإال :ْپَرْبهوپاَد
  .حنن ننام يف البهو عملياً.  حنن بصدد البحث عن مكان أكرب:أحد التيم
  شقتك اخلاصة؟ هل لديك :ْپَرْبهوپاَد

  .أنا اقيم يف الفندق حالياً. لذلك، مل اجد مكان بعد.  انتقلت من اندنربه يوم اجلمعة للمرة االوىل:ايان بولسن
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .، كان راعياً يف فرنساْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد): كولَِشكَْهَر ():٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



 له ح، شرآَنْنَد-شيْد-َشْشوكان مع مسلم اخربه عن .  سنوات٣.  سنوات٣كان راعياً ): كولَِشكَْهَر(أحد التيم 
قد ابدو لك رجل اعمال، "،  يف اسبانياحيث التقيته للمرة االوىلقال لذلك، . ، عن الروحآَنْنَد-شيْد-َشْشفلسفة 

  ".لكنين معروف بالراعي
  هل لديك؟. ياشايَتْن اذن، ميكنك قراءة تعاليم املوىل :ْپَرْبهوپاَد

   ...لدي. شايَتْنيا نعم، لدي كتاب تعاليم :ايان بولسن
  . بدون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد ، شايَتْنيا رحيق التتيم، تعاليم املوىل :ْپَرْبهوپاَد

  .چۤيتاْبهَچڤَْد  لدي :ايان بولسن
  . على هذا الوجه، ادرس هذه الكتب جبدية:ْپَرْبهوپاَد

  م، رمحتك؟ هل تسمح يل بالكال:ايان بولسن
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...اشعرو توجد جملة تدعى دراسات يف الدين املقارن تصدر يف هذا البلد، :ايان بولسن
  . ذاك لن يعينك:ْپَرْبهوپاَد

أهنا مستندة إىل . ةرمح فيها يا صاحب الكِْرْشَن اذا نشرت ذكر يداكال، لكن سبب ذكرها هو اعتق :ايان بولسن
ه هناك تشابه كبري واعتقد ان.  التقليدي، اصول اهلداية الروحية من مريب روحي وابتهال اسم اهللاثالثة أصول للدين

  .ابعض من طالعوا تلك اجمللة من خالهلإىل  ممكن الوصول
   ما هو االسم؟:ْپَرْبهوپاَد

  .شترك هبا ال اعىن هبذه اجمللة سوى أنين م ...وميكنين أن اترك.  دراسات يف الدين املقارن:ايان بولسن
 تعريفنا  ...الدين يعين. ، ال ميكن وجود اديان مقارنة من منظورنادين مقارن، ال توجد اديان مقارنة :ْپَرْبهوپاَد

-ْبَهكَْته، َمْد-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن يقول، كِْرْشَن أن اهللا يقول، چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، نستفيد من . للدين هو احكام اهللا
 أن يذكر اهللا اذا كان خيلو طلق دينكيف ميكن مللذلك، ". أذكرين دوماً، تتيم يب، اسجد يل". كورواجّي ماْم َنَمْسۤي

؟ اذا ذكر شيئاً، جيب أن يكون ذاك الشيء معلوماً عندي وإال كيف ميكنين ذكره؟ اذا ختيلت أمراً، من مفهوم اهللا
لذلك، مطلق دين مزعوم خيلو من .  شيء حقيقيهو.  اهللا ليس شيئاً لتخياليت ...ختيلي هللا. ذاك ليس هو املطلوب

أين هو الدين لكن . حنن نقبل أن الدين يعين احكام اهللا. ذاك جمرد ختمني.  حسب فلسفتنامفهوم اهللا، ذاك ليس ديناً
.  أن مجيع أشكال الدين الزائف مرفوضةْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم؟ لذلك، جاء يف  جتهل ما هو اهللا وما هي احكامهاذا كنت

من جهتنا، ميكننا أن . ال ميكنه اعطاء أي مفهوم واضح" ما هو مفهومك هللا؟"ميكنك أن تسأل مطلق متدين، 
. حنن بالضبط ال نقبل مطلق هنج ديين شرعي. ذاك هو الفرق. امسه، عنوانه، كل ما يتعلق به -نعطيك مفهوم اهللا
لكن سوف يثور .  ذاك الدين؟ بدقة، ذاك ليس ديناًما هو. ال يعلمون ما هو اهللا. ذاك ليس ديناً. مجيعها مرفوضة

  اين هو جمال الدراسة املقارنة؟. دراسة الدين املقارن هذه لعدم وجود دينال نؤمن بلذلك، .  اذا تكلمنا علناًغضبهم
  .ال ميكن مقارنة شيء: أحد التيم
جيب ختطي لكن . ذاك امر خمتلف. قيةبدقة، جمرد دوغمائيات، رمبا بعض املبادئ االخال.  ال يوجد دين:ْپَرْبهوپاَد

 ... مث ما هي. لن نقول أننا ال نقبل باملبادئ االخالقية لكنهم ال يتبعون حىت املبادئ االخالقية. ةاملبادئ االخالقي
يف كل االرض عملياً  اذن، ال يوجد شخص. لكن كل فرد يقتل" ال تقتل"اين هو الدين؟ مثل الدين املسيحي، جاء 

هو . مثل املواطن الصاحل يعين علمه مبا هي احلكومة وما هو قانون احلكومة. عين مفهوم اهللا وكالم اهللادين ي ال...



يقول . لذلك، أصولنا هي العمل بكالم اهللا. األمر عينه، املتدين يعين وجوب علمه مبا هو اهللا وما هو كالم اهللا. يتبع
ى هذا اذا كان جدياً بصدد الدين؟ ما الذي يدعوه إىل لذلك، من يعترض عل". داوم على ذكري"اهللا، يقول اهللا 

؟ لدينا ا مل تكن لديك أدىن فكرة عنهاذكيف ستذكر اهللا  لكن ."داوم على ذكري"عدم ذكر اهللا دوماً؟ يقول اهللا 
ن حن. ال نقتصر على ذكره فحسب بل نسعى للتتيم به. حنن مشغولون خبدمته. ميكننا ذكر صورته. ، هناكِْرْشَناهللا، 

سة رسالته ونطلب تطبيقها يف حياتنا بقدر ا مث األدعية مث درآَريت-َمْنَچلَننهض عند السحر ونقيم . نطلب خدمته
اجّي ماْم ۤي-ْبَهكَْت َمْد- َمنا ْبَهَڤ َمْد- َمْن ي حياتنا،هذه ه. حنن لسنا كملة، لكننا نسعى للعمل بكالم اهللا. االمكان

  هل ميكنك أن تعطيين فكرة عنها، ما رأيك بالدين؟ ما هو الدين؟. اذن، درست تلك اجمللة. َنَمْسكورو
يعين العلم .  مما كان يعين عندي يف السابقكِْرْشَنالدين يعين عندي أكثر اآلن بعد اتصايل بذكر  :ايان بولسن

  .يعين العلم بصليت باهللا. بالذات
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .دود فطنيتىل اقصى حإ يعين فهم ذاك وحتقيقه :ايان بولسن
وحسب تلك الصلة باهللا، عندما . اذن، أوال عليك حتقيق ماهيته مث ميكنك فهم ما هي صلتك باهللا  ... قل:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك هو الدين. تعمل، ذاك هو الدين
  . وحيتاج الفرد إىل هداية:ايان بولسن
 غريية البدن والذات مث ما هي الروح؟ من الطبيعي، أوال علينا العلم بذاتنا والعلم بالذات يعين حتقيق.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

مثل هذا االصبع هو قطعة . ذاك هو الدين، أمر بسيط. لذلك، بوصفي روح من واجيب خدمة اهللا. شق من اهللاهنا 
انا اشعر . هذا االصبع أن حيكال يستطيع  أوه،"-يف وجود أمل. تلك هي حالته الصحية. انه خيدمين. من بدين
لذلك، كل حي هو شق من .  عن خدميتاًما دام عاجزتبقى حالة اصبعي غري اعتيادية . ك خمالف للدينذا-"باألمل
. لكن حاملا ينشغل خبدمة اهللا، تلك حالته احملررة احلقيقية. ما دام غري قادراً على خدمة اهللا، ذاك وضعه املادي. اهللا
األمر عينه، حنن . كن عندما خيدم، تلك حالته الصحيةل. ال يقوى االصبع على اخلدمة اذا كان مريضاً: ثل عينهامل
دمة عائلته، خبواحد .  كل فرد منشغل خبدمة ما ...يف حالة عدم انشغالنا يف خدمة اهللا. ياء شق من اهللاحاال

 جيب  ...اذن، عندما نتحول إىل اهللا. اذن، هذه مجيعاً حالة جنون. وآخر خيدم حىت القطط والكالب. اغراضه
مثل انت ختدم احلكومة . جيب أن ختدم احداً. ذاك حمال". انا ال اخدم سواي"ال ميكن ألحد القول، . مةقضاء اخلد

اذن، حنن ال نشعر بالسعادة ألن اخلدمة غري موجهة إىل الشخص . وهو خيدم مكتب ما ألن اخلدمة هي طبيعتنا
". انت سلم يل "كِْرْشَنلذلك، يقول . حصحيعند قضاء اخلدمة على الوجه التكون يف احلالة االعتيادية . الصحيح

لذلك، . على هذا الوجه، االنسان يتعذب بسبب احلاده. اذن، مهمتنا هي خدمة اهللا. تلك هي احلالة احملررة احلقيقية
. االصبع مريض وال ميكنه أن خيدمين: املثل عينه. حنن نعلم سبب عذابه". اخدم اهللا مث سوف تسعد"دعايتنا تتلخص 

. لنفترض هذا، االظفر، اضع عليه بعض الدواء، اشفيه حىت يقدر على خدميت.  يف وجود بعض االملجيب عالجه
املثل عينه . ذن، سوف يرتفع كل عذابه اذا اصبح الئقاً خلدمة اهللا. اذن، جممل العامل يعاين ألنه غري الئق خلدمة اهللا

يذهب مرضه وال يسبب االمل وال ميكنه . املرضعندما يكون االصبع الئقاً للخدمة، ذاك يعين خلوه من : ثانية
  .اخلدمة

  .يتعذب :أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  . ويتعذب:أحد التيم
هذا . ال ميكن أن يكونوا ثالثة. أمران. يتعذب إلنقطاعه عن اخلدمة وينقطع عذابه عند اخلدمة. انه يتعذب :ْپَرْبهوپاَد

نقول أنك تتعذب . لذلك، ال يقبلون هذه الطريقة. يتعذب. يعين مرضهاالصبع ال خيدم . علمي جداً وليس ختيالت
  هل تعتقد ان فلسفتنا صحيحة أم ال؟.  اذا خدمت اهللاسينقطع عذابك. ألنك ال ختدم اهللا

  .نعم.  أقبلها بالكلية:ايان بولسن
  .فهم احلقيقة.  اعتقد انه رفيع العلم:أحد التيم
  ؟آَريت هل نتوجه إىل  ...:كولَِشكَْهَر
  . كال:أحد التيم
  . هم:ْپَرْبهوپاَد

  نَِٰرشاياْبهيڤْـ‘ يُّـو شَ مْٰما
   ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
  تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
  ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

، ما هو كِْرْشَنمثل هؤالء الشباب، مل يعلموا بـ.  حاملا تنشغل يف خدمة الربتكون يف حالة صحية، دون عذاب
ما "كل فرد يسألين، . خلدمة منذ انشغاهلم بايشعرون باالنبساط والصحةلكنهم .  سنوات٣ منذ سنتني أو كِْرْشَن

خدمة -انشغلوا بشاغلهم احلقيقي. كال. حيسبون اهنا حركة). يضحك". (الذي جيذب الشباب إىل هذه احلركة؟
 عندما يكون صحيح بالسعادة والصحةاالنسان من الطبيعي أن يشعر ). غري واضح(لذلك، لديهم . كِْرْشَن
  . بعد ذهاب املرض أن تسعد يف حالة صحيةيمن الطبيع. ضاًي لن يشعر بالسعادة ما دام مرهلكن. االستواء

  ، هل يقال اهنا طريقة حياة أم هدف احلياة؟پاَدْپَرْبهو ):٣(أحد التيم 
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   طريقة حياة أم هدف احلياة؟):٣(أحد التيم 
جيب .  اهنا ليست طريقة حياة.ذاك جيب أن يكون اهلدف. اهلدف هو وجوب شفاء نفسك من مرضك :ْپَرْبهوپاَد

اذا اردت الشفاء من مرضك، عليك بعالجه على . ذاك واجب. اهنا ليست طريقة حياة. شفاء نفسك من املرض
. انت تقاسي، تلك حقيقة. هذا بسيط.  العالج هو تسليمك هللا واالخذ إىل خدمته ...العالج هو. الوجه الصحيح
هل هناك أحد؟ البدن ". كال، انا ال اتعذب"ال ميكن ألحد القول، . ذبكل من لديه بدن مادي يتع. كل  فرد يعلم

، وذاك حيسبون أن لديهم بدناً مادياً ألهنم ال يقصدون الطبيب احلقيقيلكن . مقصود للعذاب، هذا البدن املادي
عة لذلك، هو مقتصر على التشب. البدن املادي يعين وجود حواس والتشبعة احلسية سوف تعطيهم بعض الرضى

ذاك مزيد من . ذاك ليس عالجاً. لذلك، هو وراء التشبعة احلسية، ال غري. احلسية، التشبعة احلسية سوف ترضيه
  .التعقيدات
  . يزيد من حدة املرض):١(أحد التيم 
سوف آكل هذا، "ال يقوى املرض على اهلضم، اذا قال لنفسه، . االنسان وراء التشبعة احلسية. ال غري :ْپَرْبهوپاَد
اذا ). يضحك(؟ كيف سيساعده اكل هذا أو ذاك.  يستطيع اهلضم، لكنه ال" آكل ذاك، سوف آكل ذاكسوف

اذن االنسان املتحضر احلديث، خسر . ، لن يعينك"أنا آكل هذا، أنا آكل ذاك"خسرت قوة اهلضم، مث اذا غريت، 
  .ال غري. هو يقتصر على تغيري برنامج التشبعة احلسية. سعادته



  .زداد يأساً ي:ايان بولسن
 لذلك، . هنا يف العامل املاديمثل أرفع لدة هي احلياة اجلنسية. ليست لديه فكرة سواها.  ماذا؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع. (يبدلون، خمتلف اشكال احلياة اجلنسية، ال غري
ال . يد ان نراك حتب اهللاذن، نر. اهللا ليس هندوسياً وال مسلماً وال مسيحياً. اهللا واحد. نريد أن نراك حبيب اهللا

   هل تعرف بعض البنغالية؟ ...)انقطاع ( ...لقد نسيت. تلك هي مهمتنا. غري
  . نعم. أوه:ضيف

  ڤَنْتْشَ كَِرى ْبُهوَچڤَ  ْبهولييا جۤيكِْرشَْن :ْپَرْبهوپاَد
  ا ْدَهَرىَپطيۤي تاِرى جااماۤيپاشَِتى 

ال سيما يف العامل الغريب، كل ). انقطاع ( ...لكنه يصبح كِْرْشَنبعد نسيان يطلب الفرد السيطرة على الطبيعة املادية 
عدد كبري من السبل والطرق لتفادي . التنورة القصرية تقصد اغراء اجلنس اآلخر. فرد منجذب إىل احلياة اجلنسية

 احلياة يتركون كل شيء، اخلنافس، لكن. احلياة اجلنسية هي املركز. عواقب احلياة اجلنسية، وسائل منع احلمل
لذلك، . الترك املزعوم لكنهم ال يستطيعوا ترك النقطة املركزية احلقيقية. ذاك ال ميكنهم تركها. اجلنسية موجودة

. ب.ش (سوكَْهْم ْهي توتَّْشْم- ْچِرَهِمْدهي-يانْ مايْتهونادي. ميْتهونَمأخوذ هبذه الفكرة الوحيدة، . اماۤيهذه هي 
ِنَهى ْپياْنيت ْتِر. حنن نطلب احلياة اجلنسية هذه من وجوه خمتلفة. نسية هذهكل فرد مأخوذ باحلياة اجل). ٤٥\٩\٧
احلياة اجلنسية، االنغماس يف احلياة اجلنسية يعين انك .  ميرضون من وجوه كثرية.ْبهاَجه-دوْهكَْهى-َبهو- َپَنكِْر

كل من سيحملها . اًلذلك، هذه احلركة حركة علمية موثوقة جد. تلك حقيقة طبية. سوف مترض، امراض غزيرة
  . على حممل اجلد، بإخالص سوف يشفى من مرضه املادي ويسعد

   رمحتك، قلت انين لست حباجة إىل ترك وظيفيت لكن هل يل ان اتطلع إىل اليوم الذي اترك يف وظيفيت؟:ايان بولسن
  . صاحبنا واطلب قضاء بعض اخلدمة. احضر يف الصباح واملساء بقدر االمكان:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ايان بولسن
  ...اذا طلبت اخلدمة، ذاك سوف يكون. ليس لدينا مال.  لنفترض انك حتصل على بعض املال:ْپَرْبهوپاَد

 اخلط هو هذا). ٢٣٤\٢\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت- ْبَهكْيت (ْپهوَرتى أَدهِسڤُوْنموكَْهى ْهي جيْهڤاداو ْسڤَياْم ِاَڤ ْس
جيب عليك . ذا اقتصرت على التفلسف والنظرياتالن تستفيد .  خدمتكتزداد استنارتك كلما ازدادت. خدمة

  .قضاء اخلدمة
   يف الشوارع يف العطل االسبوعية؟ۤيْرَتَنك هل يل باملشاركة يف :ايان بولسن
  .جيد جداً. نعم. ۤيْرَتَنك ماذا؟ نعم، حينما تسنح لك الفرص، :ْپَرْبهوپاَد

   بثيايب احلالية؟:ايان بولسن
   ماذا؟:َدْپَرْبهوپا

   بثيايب احلالية؟:ايان بولسن
  . ملا ال؟ الثوب ليس ضرورياً:ْپَرْبهوپاَد

   ...من اجللد واعلم انه مصنوع من احليواناتمصنوع نعلي . ال يوجد سؤال آخر، رمحتك :ايان بولسن
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  جللدية؟هل اتوقف عن استعمال االحذية ا.  املذبوحة هلاذا الغرض ...:ايان بولسن



لكن جتنب بقدر . وعة من اجللد مثل حنن نستعمل اشياء كثرية مصن ...ذاك ليس.  حسناً، ميكنك متابعته:ْپَرْبهوپاَد
ما . موقفك جيد جداً. أوال اطلب فهم الفلسفة. هناك احذية كثرية دون جلد، اهنا متوفرة يف هذه االيام. االمكان

  هو راتبك يف اخلدمة احلكومية؟
  .لتوية ترقيفزت بال :نايان بولس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

 ١٨٠٠ أو ١٧٠٠ جنيه سنوياً إىل ١٤٠٠ترقيت للتعامل مع الضريبة املضافة سوف يزداد معاشي من  :ايان بولسن
  .لست متأكداً من املعاش اجلديد ألنين ابدأ يوم االثنني. جنيه سنوياً
   جنيه شهرياً؟١٥٠ ذاك يعين :ْپَرْبهوپاَد

  . ناقص الضريبة:ايان بولسن
  . دوالر سنويا٤٥٠٠ً حنو :أحد التيم

   هل تتعامل بالنسبة؟:ايان بولسن
 املال أوه،"حنن ال نقول، . ال ينبغي تركه. تلك هي فلسفتنا. كل ما يتعلق خبدمة الرب ال ينبغي تركه :ْپَرْبهوپاَد
حنن نعلم أن املال، ). يضحك. (ال ننطق كل هذه الفلسفة السخيفة. كال". سوف تتلوث يدي. ال املسه. مادي
. كِْرْشَنما الذي يدعو إىل عدم ملس املال؟ املال ملك . كِْرْشَنلذلك، جيب شغله خبدمة . كِْرْشَن، هو قنية مّيلَكْْش

ما الذي احصل عليه من الزهد؟ كل شيء ملك . ال نطلب هذا الزهد املتكلف. كِْرْشَنجيب ملسه واستخدامه لـ
املادية تعين التشبعة احلسية احلياة . ذاك هو الزهد. ين زهدنا بالتشبعة احلسية الشخصية، ال غريزهدنا يع. كِْرْشَن

  . ال غري.  احلسية بالكليةكِْرْشَنالشخصية، واحلياة الروحية تعين الزهد بالتشبعة احلسية الشخصية، وتشبعة 
قتل اقاريب واخواين . لن اقاتل:"ية الشخصية حيسب من باب تشبعته احلسأْرجونَكان . چۤيتاْبهَچڤَْد نفس تعاليم 
 ...  هوكِْرْشَنكيف "من املنظور الدنيوي سوف يقول االنسان، . تلك كانت تشبعة حسية شخصية". ليس جيداً
كوَتْس ْتڤا كَْشَملَْم إَدْم .  هذه ظهرت فجأةكِْرْشَنلكن فلسفة ".  جيد، يتخلى عن مطالبه، ويتبىن الالعنفأْرجونَ

انْ شوشۤيأ): ١١\٢. چ.ب(مث يقول ). يضحك. (ذاك كان جوابه".  أي سخف هذا؟أوه،". َپْسْتهيَتْمَسموڤيَشِمى 
ذاك يعين انت . انت تتكلم مثل عامل لكن هذه الشكوى ال تدل على العلم. "ڤاَدْمْش َش-ْچياْپَرڤَُشوَشْس ْتڤَْم أْن

ذاك هو ذكر ". سوف اقاتل. نعم. "چۤيتاڤَْد ْبهَچبعد فهم وافق على القتال اذن، ). ضحك." (امحق رقم واحد
لذلك، شاغلنا ليس  .كِْرْشَننعم، اذا اراده ".  هو القتال؟كِْرْشَن القتال، ذكر أوه،"،  اآلنسيقول الناس. كِْرْشَن

 ال حنفل . بصفة رجل صاحل، ال غريكِْرْشَنتقديرنا يكمن كيف سيقبلين . تقدير هذا العامل املادي لنصبح صاحلني
ما هي هذه الفلسفة؟ ارادوا مرضاة . كِْرْشَن، تركوا ازواجهن، تركوا آباءهم، هرعوا إىل ۤيْزوپُچالـمثل . ذا العاملهب

ال يوجد مثال أرفع من ). سنسكريتية". (هذه أرفع عبادة"، َرْبهوْپَمها شايَتْنياقال .  وليس والدهم واخوهتمكِْرْشَن
: ذاك هو أرفع كمال. ، خالصة، دون مطلق اعتبار آخركِْرْشَنكان خدمة ألن غرضهن الوحيد . ۤيْزوپُچالـعبادة 

 كِْرْشَن ... يهيف الوقت الراهن،  كِْرْشَناذن، خري خدمة تقضيها إىل . كِْرْشَنكيف سريضى . كِْرْشَنكيف ختدم 
لذلك، . اصبحوا رذالء. مل العامل الرذيل، تركوا ذكر اهللاجم. ، أقصد اهللا، الرب العظيمكِْرْشَنعندما احتدث عن ... 

-ما يزعم من ساسة، علماء وفالسفة-ألن جممل العامل.  هو خري خدمة يف الوقت الراهنكِْرْشَنتعليمهم عن ذكر 
آمثون، رذالء، ألهنم دون . ذْهادوْشكِْرتَني مۤو، ذْهامۤوحنن نعلن بقوة اهنم مجيعاً رذالء، . نسوا اهللا. مجيعهم رذالء
؟ ما هو اهللا؟ هذا غباء، كِْرْشَن ما هو أوه،"" ؟كِْرْشَنهل تعلم شيئاً عن "اسأل مطلق عامل، . َنكِْرْشعلم عن اهللا، 



). ضحك. (هو امحق رقم واحد لكنه ينتحل دور عامل كبري. وينتحلون دور كبار العلماء. سيقولوا مثل ذاك". ادعاء
 شخصية اهللا"، "كال، ال اعرفه"حد، اذا قال ا". ؟كِْرْشَن هل تعرف"، ةمبلغ، االبنة الصغرية، اهنا شۤياَمسوْنَدَرابنة ! ها

  .ذاك تبليغ جيد بالفعل). ضحك". (العظيم
  .م من كاليفورنيا العاِل:أحد التيم
 انعته! ها). ضحك. (ويوافق".  واحدانت رذيل رقم"حنن نقول، . زارنا عدد كبري من العلماء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك. ( النهايةرذيل، امحق، جين مث يوافق يف
  . مع ذلك، رحلوا سعداء:أحد التيم
  ؟ما هي قيمة علم من ال يعلم باهللا. لك هي احلقيقة ت:ْپَرْبهوپاَد

  . ماذا تقول عن العلماء ينطبق على الفالسفة الغربيني أيضاً:ايان بولسن
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .. الذين يعتربون ...:ايان بولسن
اذن، اعزو الفضل إليه لكن ميكنين أن استغين . نفترض عاملاً اكتشف هذا املصباح اجلميلل. ذاك مؤقت :ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك. (ليس ضرورياً. عنه
  . العلم العصري هو الطب:ضيف هندي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . العلم الطيب:ضيف هندي

 اذا استطاعوا  اهنم يعلمون شيئاًساقبل.  ما هو العلم الطيب؟ هل ميكنهم وقف املرض؟ تلك هي املشكلة:ْپَرْبهوپاَد
   ...ما هو. وقف املرض
  . االطباء يف اهلند، يعرفون كل ما تشكو منه مبجرد جس نبضك:أحد التيم
لكن املشكلة هي ". هذا دواء جيد"ميكنه أن يقترح، . ال ميكن ملطلق طبيب وقف املرض. حىت ذاك.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .شكليتتلك هي م" ما الذي يدعو إىل مرضي؟
  . ال يعاجلون سوى العوارض، وليس السبب:ايان بولسن
ال ميكنك .  ماذا؟ حسناً، ميكنهم اعطاء بعض الدواء، وسوف اشفى لبعض الوقت مث سوف اصاب باملرض:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ما هو الفرق بني ليس لديه معطف جيد مثيللكن . ال بأس. لنفترض ان لديك معطف جيد. وقف املرض
  .معطف :أحد التيم
اذن، هذا التطور العلمي املزعوم، الدواء اجليد، الدواء اجليد أو الدواء ليس اجليد، ما هو .  معطف، نعم:ْپَرْبهوپاَد

اْدهي ڤْۤي-َجرا-ْمِرْتيو-َجْنَم): ٩\١٣ (چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، جاء يف . ال ميكنك وقف املرض. الفرق؟ اصاب باملرض
لكن الشقاء احلقيقي هو الوالدة، "تغلبت على شقاوات كثرية، "ا قلت لنفسك رمب. ُدوشانوَدْرَشَنْم-دوْهكَْهى

 ماذا فعلت يف هذا الصدد؟. املوت، الشيخوخة واملرض
  . ذاك هو األصعب:ضيف هندي

  انت بريطاين؟.  مثل امرباطوريتك الربيطانية:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ايان بولسن



 االمرباطورية الربيطانية، كانوا حيصلون على املال من كل االرض، تدما كاناالمرباطورية الربيطانية، عن :ْپَرْبهوپاَد
ميكننا أن . من الصعب اآلن صيانتهااآلن، ال يشجعون على املباين الضخمة و.  بطريقة مابنوا مباين ضخمة كثرية

.  لكافية لصيانتهاليس لديك االمكانيات ا. نرى عملياً ان لديك مباين مجيلة يف لندن، لكن صيانتها ليست جيدة
من طرق اآلن  حيافظون على اجلاه لكنهم. كانت االمرباطورية الربيطانية مزدهرة يف ذاك احلني ... لذلك، كانت

 الرومانية واملغولية والربيطانية والنازية -امرباطوريات كثرية. لذلك، كل ما تفعله يف هذا العامل املادي مؤقت. كثرية
قد . اذن، ماذا افعل من اجل استعادة حيايت األزلية؟ ذاك هو.  احلقيقية هي أنين أزيللكن مشكليت.  جاؤا وذهبوا-

مثل بلدنا . ال غري." انت فقري؟ اجتهد جلمع املال"لكن االنسان يتعلم، . اصبح بالغ الثراء أو الفقر مؤقتاً، ال يهم
 يف العامل شباب طريقة احلياة املادية هذهلكنهم ال يشاهدون سبب رفض هؤالء ال. اهلند يطلبون تقليد العامل الغريب
ما سبب . مثل انت حتضر. ي ألهنم رفضوها، ال حيبوهناعلهؤالء الشباب أقبل ؟ الغريب، يف امريكا، يف اوروبا

ما سبب . هؤالء الشباب لديهم كل شيء"شبابنا اهلنود، ال يدرك اذن، . تسليمك يل؟ ألنك ال تشعر بالرضى
 املادي العزال ميكننا أن نسعد ب. حنن أرواح. ألن هذا لن يعطينا السعادة احلقيقية. تمجيع التسهيال". رفضهم؟
يسعدون بالعلم بالذات، التحقيق الروحي، . كيف يسعد االنسان: ِڤديةالـهذه هي احلضارة . ذاك حمال. وحده

، يقولون اننا نتجاهل هذا يف اهلند. لن يسعد االنسان. ، تلك حقيقة التقدم املاديلن يسعدنا مطلقاً. ألنه روح
، ما اذا اجريت دراسة مقارنة لكن  ...اهنم ليسوا. لقد فقدوا تربيتهم الروحية. اجلانب املادي على خالف احلقيقة

  . مبا تبقى هلم من التربية الروحيةزالوا اسعد من سواهم
. كوخ، بعض اخلبز لكنه سعيديف اهلند، ما زلت ستجد يف القرية رجال دون مدخول عملياً لكن لديه بيت سعيد و

. حىت ضروريات احلياة االعتيادية تعين االكل والنوم اجلماع والدفاع. هنا اشاهد اهنم دون ملجأ، دون حياة عائلية
هنا يف بلدك . عدد كبري. ، يستلقون سكارى يف الشارعوريابيف امريكا، يف شارع . ليس لديهم مدخول لألكل

اآلن، ما الذي يدعوك إىل االستلقاء يف . تلقني، تفترضهم معدمني، مستلقني يف الشارعليل هنار، يف اهلند مس. أيضاً
اقنع مبا . فلسفتنا هي ال حاجة إىل تضييع الوقت للتنمية االقتصادية.  زيارتهعندارى عدد كبري يف املنتزه الشارع؟ 
ألن . شاْسْتَرالـتلك هي اشارة . َنكِْرْشاقنع حسب منزلتك، ووفر الوقت، وحقق ذكر . ال بأس. كِْرْشَنرزقك به 

 .ال ميكنك تغيري ذاك. ال ميكنك تغيري ذاك. سعادتك وحزنك مقدرة مسبقاً حسب البدن الذي حصلت عليه
   ... اعطى االنسان دماغاً، عقالكِْرْشَن بربوباد، حيتمل أن اكون خمطئاً هنا، لكن الرب :ضيف هندي

  . لكن استغله:ْپَرْبهوپاَد
  .كال، اذا استعملناه على الوجه الصحيح :ضيف هندي

ما الذي يدعونا إىل نعت هؤالء العلماء والفالسفة .  لذلك، ندعوهم رذالء ...ذاك هو. لكنه ال يعلم :ْپَرْبهوپاَد
لديك دماغ، ميكنك . دوْشكِْرتيَنهلذلك، اصبحوا . لديهم دماغ لكنهم يسيئون استخدامهوالساسة رذالء؟ ألن 

  .الدماغ عينه. كِْرْشَنميكنك االنتفاع به لفهم كما هريب االنتفاع به للت
   ... لكن تنمية اقتصاديايت:ضيف هندي

ليس هلذا الدماغ . ؟ انت ذاهب إىل اجلحيما اصبحت رذيال باالنتفاع بدماغكاذما هو النفع   ...تنمية :ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هو الدماغ. كِْرْشَنالدماغ يعين فهم . مستغل الدماغ. معىن

  . نعم:ايان بولسن
  . قضى واجبه:ضيف هندي



ال ". ما هو واجبك؟"لكن اذا سألت، . يتحدث عن امور كبرية، كبرية، واجب.  انه ال يعلم ما هو واجبه:ْپَرْبهوپاَد
   ...قصراً. اذن، هذه االمور لن تنفع. يعرف اجلواب
   ... رض لكل رجل يف هذا العامل، لكل فرد يف هذا العامل واجب، غ:ضيف هندي

  .ربنا ما هو واجبكاالوىل بك أن خت لكن ا:ْپَرْبهوپاَد
  . واجب الروح:ضيف هندي

  ما هو جوابك؟" ما هو واجبك؟" ماذا؟ ما هو واجبك؟ اذا سألتك، :ْپَرْبهوپاَد
   ... حياة صاحلة، تنمية الروح، االمانة، االخالص مع الناس و:ضيف هندي

  .ميكنك القول ما هو واجبكجمرد كالم لكن ال ا  هذ:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك ( ... مريد، كل هذا:ضيف هندي

  .ذاك هو واجب، نعم). ضحك( اذن، ملاذا ال تفعل ذاك؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، نوافق:ضيف هندي

لكن . ْدَهْرَم، هذا ما يدعى "هذا هو واجيب"واجباتنا املادية املزعومة كما نقوم هبا، .  حنن نعلم انه واجبك:ْپَرْبهوپاَد
 يقول، كِْرْشَن). ضحك". (اترك كل واجب سخيف". َپريْتياْجياْدَهْرمانْ -َسْرَڤ، )٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرْشَن
  .َپريْتياْجياْدَهْرمانْ -َسْرَڤ

  . اترك واجبك:أحد التيم
). ضحك. (اذن، واجبك االول هو ترك واجبك السخيف. كِْرْشَن  هذا كالم. اترك واجبك السخيف:ْپَرْبهوپاَد

. ذاك هو واجبك". اختلقت واجبات كثرية لكن ارجو منك ترك مجيع هذه االفكار"ذاك . ذاك هو واجبك األول
".  إىل السياسةلتفتا"ويف كل بلد غريها، ". هذا واجيب"،  يف بلدنامجيع القادةحيسب مثل . لكل فرد واجبه املبتدع

أنا "لكنه كان يقول، . اغتيال زعيم كبري مثل غانديجة إىل درحري، بلغ هبم احلزن . ماذا؟ لكن االنسان مل يسعد
  لكن ما هو سبب اغتياله؟". أقوم بواجيب
  . ذاك امر حتمي:ضيف هندي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ...بطريقة أو بأخرى ال مفر له من.  انه حتمي:ضيف هندي

اذن، كان غاندي يقوم بواجبه لكن . اجب احلتمي، ال بأس، لكن كالمنا يتعلق بالو ... لكن احلتمي يعين:ْپَرْبهوپاَد
  ".انت ال تقوم بواجبك" رجل آخر كان حيسب، اغتاله

  .حيسبه سواي واجبه، أنه ليس واجيبما احلكم على ماهية واجبك؟ ما احسبه واجيب وهو اذن، من  :أحد التيم
  اذن، ما هو الواجب؟.  نعم، ذاك ما جيري:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن خدمة  الواجب هو:ْدَهَنَنْنَجيا
رجل عظيم مثل غاندي ابتدع . انه يبتدع واجبه. لكن االنسان جيهل ذاك.  نعم، ذاك هو الواجب احلقيقي:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، كان جيهل واجبه. كِْرْشَنمل ينشر ذكر . واجبه أيضاً لكنه جيهل ما هو واجبه
  . هي الالعنفچۤيتاْبهَچڤَْد  قال أن رسالة :أحد التيم

ْبهَچڤَْد صورته مع . چۤيتاْبهَچڤَْد استاذ أن يكون  كان يفترض به  ...أي رسالة هي. مناقض.  هذا كله:ْبهوپاَدْپَر
 احلقيقية هي چۤيتاْبهَچڤَْد اآلخرون، . تكلم بسخافات كثرية". كِْرْشَنتتيم بـ"لكنه مل يتفوه كلمة واحدة . چۤيتا



ال يذكرها .  هذاارڤيندو هذا وال كِْرْشَن-راَمك وال غاندي وال  تيالال يذكرها احد، ال". سلم يل"، كِْرْشَنكالم 
، اذا كان دارس كِْرْشَنواجبه كان تكرار كالم . هؤالء الرذالء قضاء الواجبيزعم و. تعمد اغفال واجبه. احد

هناك " حنن نقول، .هذا ما نفعله دون كالم فارغ. كِْرْشَن يقول سلم، سلم لـكِْرْشَنهنا .  بالفعلچۤيتاْبهَچڤَْد 
هنا "دعوتنا هي . كِْرْشَنحنن خدم . ال نبتدع الواجب. امر بسيط. ال غري". كِْرْشَنسلم لـ. يقول سلم كِْرْشَن
  .واجبنا بسيط". تتيم به، داوم على ذكره، اسجد له). ٦٥\١٨. چ.ب (ْبَهكُْتو-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن يقول كِْرْشَن

لكن ) غري واضح(ال نقول ". ه، حلب خلق)غري واضح( تلك هي الطريقة، لكننا ، نعم،پاَدْپَرْبهو :ضيف هندي
  .االنسان هو وساطة حب خلق اهللا

  ؟كِْرْشَنسلم لـ"اذا قلت ما هي الصعوبة ". سلم يل" يقول، كِْرْشَن.  انت تتكلم أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  . ال صعوبة:ضيف هندي

الكالم؟ ملا ال تسلك الدرب البسيط؟ ما الذي يدعوك إىل ابتداع طريقتك؟  مث ما الذي يدعوك إىل ابتداع :ْپَرْبهوپاَد
ما الذي . هذا بسيط". كِْرْشَنسلم لـ"، اطلب من اآلخرين، كِْرْشَناخدم ". سلم يل" يقول، كِْرْشَن. انه امر بسيط

  ).هناية. (كهذا ما فعله تيال. هذا ما فعله غاندي. ذاك هو املرض). غري واضح(يدعوك إىل ابتداع 
  ١٩٧٢أحاديث شهر أيلول 

 ١٩٧٢ آب ١حديث في الغرفة في لندن 

  ".أنا ذاك" "أنا هذا،"، "أنا هندي"، "امريكي":ْپَرْبهوپاَد
   يف اليومني املقبلني؟پاَدْپَرْبهو هل لديك بعض األماكن لرياها ):١(أحد التيم 
التيم يتحدثون  ( ...يث، وحسبت أنه يستطيع رؤيتها توجد كنيسة كبرية واحدة ذهبت لرؤيتها يف مهرمس:ْدَهَنَنْنَجيا
  ).يف اخللفية
  ؟هيَمڤَّيت اين هي :ْپَرْبهوپاَد
  ).عدد اكرب من التيم يتحدثون يف اخللفية (...بق العلوي ا اعتقد اهنا يف الط:َتَهْمَسدۤو

  . توجد كنيسة كبرية يتعني تفقدها يوم االثنني):١(أحد التيم 
  . االثنني:ْپَرْبهوپاَد

  .ليس قبل االثنني.  نعم):١(أحد التيم 
   ملا ال قبل االثنني؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا االتفاق على موعد هلذا االسبوع:ْدَهَنَنْنَجيا
   اين مكاهنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يف مهرمسيث، مهرمسيث:ْدَهَنَنْنَجيا
   كم تبعد؟:ْپَرْبهوپاَد
  . أميال٥ أو ٤ أميال، ٥ :ْدَهَنَنْنَجيا

  . ناحية املطار):١(التيم أحد 
  .ال بأس.  ناحية املطار:ْپَرْبهوپاَد



  .ما زالت ضمن وسط املدينة.  ال بأس):١(أحد التيم 
  .قرب الطريق السريع، من املطار إىل وسط لندن.  اهنا على الطريق السريع:ْدَهَنَنْنَجيا
   اذن، ملا ال نراها قبل االثنني؟ هل تعرف مواصفاهتا؟:ْپَرْبهوپاَد
 ال ميكننا رؤيتها قبل االثنني ألهنا ملك الكنيسة املنهجية واعضاء هيئتهم جيتمعون يف مدينة اخرى، يف :ْدَهَنَنْنَجيا

  .لذلك، لن يصلوا إىل هنا قبل هناية االسبوع. عندهم اجتماع كبري هناك. شستر ملدة اسبوعامنمدينة 
  اثناء اجتماعهم؟رؤيتها  اذن، لن ميكننا ):١(أحد التيم 
  .أنا والسيد النذهبنا إىل هناك، .  ميكننا رؤيتها من اخلارج:ْدَهَنَنْنَجيا
   ما هو وصفها؟:ْپَرْبهوپاَد
  .تشبه حجم هذا اهليكل لكنها اكرب.  اهنا جيدة:ْدَهَنَنْنَجيا

   أكرب من لوس اجنليس؟):٢(أحد التيم 
  . ومتتاز بربج:ْدَهَنَنْنَجيا
  مثنها؟ما هو .  أكرب، أكرب:ْپَرْبهوپاَد
  . ألف جنيه٢٥٠ فوق :ْدَهَنَنْنَجيا

  .  ربع مليون جنيه):٢(أحد التيم 
   ماليني دوالر؟٦ هل هذا يعادل ):١(أحد التيم 
  .مليون دوالر.  كال، مليون:ْدَهَنَنْنَجيا
   هل معك املال؟:ْپَرْبهوپاَد

  . مئة ألف٦حنو .  كال، ليس مليون دوالر):٢(أحد التيم 
  . ألف جنيه٣٥٠ و ٢٥٠لوا ما بني  قا:ْدَهَنَنْنَجيا

  .اذا حصلنا على املكان، ميكننا احلصول على املال حسب تقديري.  املال، املال ال يعادل امهية املكان):٢(أحد التيم 
  .اهنا ليست متوفرة فوراً.  لكن ما زال لديها أنصار:ْدَهَنَنْنَجيا
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .جودين ما زال انصارها مو:ْدَهَنَنْنَجيا

  هل لديك فكرة ما عن توفرها؟ :َنْنَدنَِرڤَتۤي
  . سوف اخرج غداً مع اآلخرين وجند امكنة إللقاء نظرة عليها):٢(أحد التيم 
   كالمه، هل هو موافق حسب رأيك؟ هل يغايل بتقدير نفسه؟من هذا؟ سار اذن، ما رأيك بالدكتور :ْپَرْبهوپاَد
   هل يؤثق به؟:أحد التيم
  . نعم، يغايل بتقدير نفسه:اْدَهَنَنْنَجي
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  تعلم؟  ...  ال اعتقد أن بدقة.، تعلمال افهم دوافعه.  نعم، ال يروق يل كثرياً:َنْنَدنَِرڤَتۤي
ملا ال نطلب مئة جنيه للعضوية؟ هذا مثن " كنت احتدث عن االعضاء مدى احلياة إليه،  ... قاربين وقال:ْدَهَنَنْنَجيا

مث قال، ".  جنيه٥١انا مستعد لدفع "قال، ".  جنيه، هذه هي قيمة مئة الف روبية٥١واجاب، ". ةجيد للعضوي



لكنك "واجبته، ". ، فلما ال تسجلين بصفة عضركِْرْشَنتربعت جبواهر .  بالفعل جنيه٥١سبق وتربعت بأكثر من "
  " ...لكنين تربعت على االقل"وقال، ". مل تطلب

  .تربع جبميع اجملوهرات.  سجله عضواً):٢(أحد التيم 
   هل هو صاحب نفوذ؟:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو تعريف صاحب نفوذ؟:ْدَهَنَنْنَجيا
   كثري الكالم؟ ... أم هو:ْپَرْبهوپاَد
  .هذا جيد جداً. انتج بعض املال للمجوهرات. يتكلم كثرياً عن مجاعته لكنه مل ينتج شيئاً هلذه اجلماعة: ْدَهَنَنْنَجيا

  مال شخصي؟.  مال شخصي:)١(أحد التيم 
  .ليس جمرد مال شخصي :ْدَهَنَنْنَجيا
   هل تعتقد ان بإمكانه مساعدتنا جبمع التربعات؟:ْپَرْبهوپاَد
اخربين انه . ال ميلك املال شخصياً.  على مجع ألوف والوف والوفتهقدرب ميكنه املساعدة لكنين ال اعتقد :ْدَهَنَنْنَجيا

  .راتبه حمدود. ال ميلك املال
   ويعمل يف مكان ما؟:َرْبهوپاَدْپ

  .يعمل يف شارع اكسفورد جبوارنا.  نعم، انه يعمل:ْدَهَنَنْنَجيا
  . ويقول أنه حيمل شهادة املاجستري والدكتوراة؟ فهمت؟ اذن؟ هذا كالمه:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، هو جامعي:ْدَهَنَنْنَجيا

   حيمل دكتوراة؟):١(أحد التيم 
  . ليس قوياً رغم ذلك لكن نفوذه:ْدَهَنَنْنَجيا
  هل يعول عليه؟.  وال انت:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنه مل ينتج شيئاً اجيابياً بعد". استطيع املساعدة، استطيع املساعدة" قال عدة مرات، :ْدَهَنَنْنَجيا
   تربع هبذه السجادة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ْدَهَنَنْنَجيا

  .موكوْنَدرمبا يعلم . ا يف البداية حسب ما اعتقدتربع هب.  هذه؟ اهنا هنا منذ سنوات):٢(أحد التيم 
  . أن جيلب يل بعض احلليب على ذاك النحوَنْنَد كوماَر  اذن، هل تطلب من:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٢(أحد التيم 
  ما هي معادلتك؟. هيَمڤَّيت أو ميكنك أن تطلب من :ْپَرْبهوپاَد

اهنا . سخنها قليال مث اخلطها جيداً وقدمها على ذاك النحو. ان والسكرمسحوق الزجنبيل وقليل من الزعفر :َنْنَدنَِرڤَتۤي
  .جيدة للهضم

  .خدمتهمن ضمن  ألهنا َنْنَد كوماَر اعطها إىل :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َنْنَدنَِرڤَتۤي

  ).بريغمينهم، كرديف باهلنديةمدينة  يف ۤيْرَتَنكَسْنيتحدث مع بعض اهلنود بصدد فرقة  (:ْپَرْبهوپاَد
  . سعيدة جداًسوَميت موَرْرجي كانت ):١(د التيم أح

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  . كانت يف غاية السعادة عند رحيلها):١(أحد التيم 
 كِْرْشَنذاك هو .  من التيماً كبرياًفهمت؟ شاهدت عدد. كِْرْشَن سيسعد كل فرد عندما تكون تيم :ْپَرْبهوپاَد
  .ْبَهكَْت

  .ت رؤية االصنام قبل الرحيل قالت اهنا اراد):٢(أحد التيم 
   وشاهدت؟:ْپَرْبهوپاَد
  ".آَرتيكعدوا واقيموا "التيم لوداعها وقالت، رافقها . آَرتيكمعظم زيارهتا هنا حضور مراسم كانت  :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ...، اهنابومباي ميكنها التأثري يف جممل :ْپَرْبهوپاَد

  . تعرف اجلميع. أوه):٢(أحد التيم 
  . حنن حباجة إىل رئيس مثلها هليئة صندوق الدعم ملدينة لندن أيضاً:ياْدَهَنَنْنَج

   هل ساعدت؟:أحد التيم
  .اهنا جيدة. اهنا تبذل جهدها.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  كان سيزور؟) غري واضح( عندما السيد ):١(أحد التيم 
  .اً إىل كينزنغنت بالسيارة غدپاَدْپَرْبهو سوف حيضر ألخذ :ْدَهَنَنْنَجيا
   غداً؟:أحد التيم
  . أو اجلمعة:ْدَهَنَنْنَجيا

   ... هل ميكنه احلضور بوقت أبكر؟ جيب حضوره):٢(أحد التيم 
  ).مزيد من احلديث. ( حيضر يف كل ليلة بالفعل:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   هي املديرة هنا؟جوشي و:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا املديرة هنا):١(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
قالت اهنا سوف تشحن كل شيء لنا حول العامل .  مث هو الذي جيب اطالعه على كل أمر. أوه):٢(لتيم أحد ا
  .عملياً

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...، كل شيءَچْسْمِرَدْنلدينا عدد كبري من .  على سفنها):٢(أحد التيم 
، ذاك كلكتامدير .  رذيلكلكتا ها يفلكن مدير. ، تبدأ جلميع االرضكلكتامن . كلكتايف .  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .صعب

 إىل امريكا واروبا، شحنات كبرية احياناً؟ حنن َچْسْمِرَدْن ملا ال نرسل مئة، مئتني  ...ملا ال نرسل :أحد التيم
  .نستهلكها على مدى السنني

  ).يضحك - هندية( هو كلكتا لكنين اعلم أن مدير :ْپَرْبهوپاَد
. ال احد منهم. ، لن يصبحوا اعضاءكلكتا بيتيف  مجيع الرجال  ... لديهم عدد كبري... حوا لن يصب:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .لن يصبح احد منهم من االعضاء. اعلم ذلك ألنين ذهبت إليهم
  ؟كلكتا منزل :ْپَرْبهوپاَد
  .ان الرئيسال اعلم ما اذا ك. تريڤدياذكر السيد . يوجد عدة من الكبار. كلكتا مكتب سكانديا يف :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ



  .تريڤدي :ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. (لن يدفع املبلغ. حتدثت معه لكنه لن يصبح عضواً.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .الرواتب الضخمة يف بلدك. حتت الف روبية.  رواتبهم ليست مرتفعة:ْپَرْبهوپاَد
  .ماذا: أحد التيم
.  ألف روبية١٠ دوالر مما يعين ٩٠٠ يف اهلند ومعاشه هو.  مثل ذاك الشاب الذي حضر لزياريت البارحة:ْپَرْبهوپاَد
  . دوالر شهريا٤٠٠ً متابعة خدمته والتربع مببلغ پالَُچوطلبت من .  ال حيصل أيضاًپالَُچوكما ان 

  .جيد جداً. ذاك رائع.  شهرياً):١(أحد التيم 
  . االرباح على املباين اذن، سوف نعطيكم الكتب بسعر الكلفة فقط وميكنكم بيعها وانفاق:ْپَرْبهوپاَد
  .يوجد اآلن بعض الشباب اجليدين. اً هناة قوية جد اجلوالۤيْرَتَنكَسْن فرقة :ْدَهَنَنْنَجيا
خيرجون مع الكتب .  بدأ هنا ...ِكَشَڤ خيرجون للتوزيع فحسب وكما اظن يف سان فرنسيسكو، :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .ويوزعوهنا، على ذاك النحو
  .  اذا كان ال يشعر باالرتياحإىل هنا ِكَشَڤكن أن حيضر  اذن، مي:ْپَرْبهوپاَد

  .اراد جلب فرقته معه.  اراد):٢(أحد التيم 
  .اكتب له. دعه يفعل ذاك.  ميكنه احلضور:ْپَرْبهوپاَد
  .عملهم ال غبار عليه. اهنم فرقة جيدة.  ميكنه حتسينها أكثر:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .سب بل بالغ اخلربةليس جيداً فح.  خبري جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . جنية يوميا٧٠ً-٦٠ جيمعون حنو :ْدَهَنَنْنَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . جنيه يوميا٧٠ً-٦٠ جيمعون معدل :ْدَهَنَنْنَجيا
   انت ال جتمع كثرياً؟:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو ذاك؟:ْدَهَنَنْنَجيا
   أال جتمع كثرياً؟:ْپَرْبهوپاَد
   هنا يف اهليكل؟:ْدَهَنَنْنَجيا

  . نعم:َرْبهوپاَدْپ
 ۤيْرَتَنكَسْن يف فرق  جنيه٧٠-٦٠وحنو يف شارع اكسفورد  جنيه يومياً ٥٠-٤٠ حنن جنمع، جنمع حنو :ْدَهَنَنْنَجيا
  .حنن جنمع حنو مئة جنيه يومياً.  ألهنم يقفون لساعات اكثراملتنقلة

  .انه يعلم كيف ينجز ذلك. ه يومياً حضرت وعليك اآلن مجع مئة جني وقدهنا. سي.يب. اآلن انت جي:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن، لكننا جنمع مئة جنيه هنا أو حىت مئتني:ْدَهَنَنْنَجيا
  ).يضحك. ( وصديقه املفضل هو جورج:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف ازوره غداً:أحد التيم

   هل هو هنا؟):١(أحد التيم 
  .جورج وحده ميكنه الشراء.  ميكنه شراء هيكل جيد مبفرده:ْپَرْبهوپاَد

  . يقول ان جورج يف نيويورك):٢(أحد التيم 



  ).حمادثة يف اخللفية (:أحد التيم
  .اعتقد اننا شاهدناه يف املطار. َپِتلريف  حيتمل انه مع السيد . أوه:ْدَهَنَنْنَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
ميكنه أن يطبع . هو رجل لطيف جداً.  يعمل يف مطبعة وجاء بسيارة شحن صغرية معك من املطار:ْدَهَنَنْنَجيا
كما يريد تقدمي .  من مصلحة الطباعةمدراس و بومباييقول أن لديه عدة الوف من الروبيات يف . منشوراتنا
  .اعتقد انه سوف حيضر غداً. خدماته
  .بومباي ميكنهم طباعة كتبنا يف :ْپَرْبهوپاَد
 مدير شركة وه.  للحصول على املال من الدعايات قال انه أراد تقدمي خدماته هنا هلذا اهليكل بطريقة ما:ْدَهَنَنْنَجيا

يصنعون كل اشكال السلع مثل الشامبو ومسحوق الشامبو وما شاكلها . ما جديدة تدعى املنتوجات الذهبية
  .هذه هي فكرته. ةي املنتوجات الذهبية مع هذه اجلمعةواراد استعمال مارك. لالستعمال املنزيل

   املسحوق الذهيب؟:ْپَرْبهوپاَد
  . املنتوجات الذهبية:َهَنَنْنَجياْد

  . يف مجعيتنا؟ كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... اخربته:ْدَهَنَنْنَجيا
  . ذاك حمال:ْپَرْبهوپاَد
   من هو؟:أحد التيم
  ).غري واضح( ذهب إىل :ْدَهَنَنْنَجيا
  .كان يوجد صيب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
قال أنه مجع عدة الوف من . باباساي  َسْتيا، ي باباسا فكرته االخرى هي، قال انه يعمل حلساب :ْدَهَنَنْنَجيا

حتتوي على كثري من الكالم الفارغ، لكنها  والالشخصيةالدعوة اهنا اعالنات . الروبيات يف اهلند بطباعة االعالنات
  .على هذا النحو يطبعها ويربح امواال طائلة. رائجة مثل اوراق اليانصيب

  . كانأياًال ميكننا قبول اقتراح . له باالقتراح ما اقصده عدم السماح :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ْدَهَنَنْنَجيا
  .مرعب أكثر من الالزم ...  تبث أن ذلك:أحد التيم
  . نعم، دوماً:أحد التيم

 من كان ذاك؟ ما كان اسم ذاك الرجل الذي صنع االسطوانة االوىل يف  ... شاهدت السيد):٢(أحد التيم 
  نيويورك؟
  .ني كول:ْپَرْبهوپاَد

  .اجتماع صحفي. شاهدت السيد كولني يف املطار عند وصوله إىل نيويورك يف ذاك االجتماع.  نعم):٢(أحد التيم 
   كان هناك؟. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . كان هناك):٢(أحد التيم 
   حيضر لرؤييت؟ ملا مل. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .كان يشعر ببعض احلرج كما اعتقد.  مل حيضر):٢(أحد التيم 



مل يدفع يل شيئاً من العمولة . الشهواين ال يعرف السعادة). ضحك. (هو لص. ال بد من شعوره باالحراج :ْبهوپاَدْپَر
  .لالسطوانة
  . هم:أحد التيم

  . ما زال يبيعها، أيضاً):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ما زال يبيع تلك االسطوانة):٢(أحد التيم 
  . هذهكِْرْشَن َهِرىا تبيع وينتفع حبركة ال بد اهن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .تلك كانت اسطوانة جيدة): ٢(أحد التيم 
ڤ  ؟يْنَدُجو هل كانت اسطوانة :أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .رها كل فرديقّد.  تلك اسطوانة جيدة):٢(أحد التيم 
  .كِْرْشَن َهِرىمع  لكن مسعت أن ذاك الرذيل كان دائم االستماع إىل اسطوانيت ويس:ْپَرْبهوپاَد

 كان يشتري ؟ْچمدهوْبَه، مدهوبال أيضاً يف سوق هيكل بومبايشاهدته يف .  انه ينتفع على االقل):١(أحد التيم 
  .املسابح ملتجره يف نيويورك

  ).ضحك. ( انه يبيع املسابح واالسطوانات على حسابنا:ْپَرْبهوپاَد
كان يدفع روبية لكل مسبحة من تلك املسابح سيئة . ة كبريةدع بنسباخن. بومباي جرى خداعه يف ):١(أحد التيم 

  ).صمت. (النوعية
   اآلن تدبري السيارة؟ هل ميكنك:ْپَرْبهوپاَد
  . هبذا املوضوع، جلمع املالآْتِريا ِرشيسوف يهتم .  نعم:أحد التيم
  . اذن، جيب ذهاب سيارتني من الطراز املمتاز إىل اهلند على االقل:ْپَرْبهوپاَد

   كاديالك؟:التيمأحد 
  ". االمريكان ميرچوروهنا "جيب أن تلفت النظر، .  ال يهم:ْپَرْبهوپاَد
  . كاديالكمن شراء ال بد :أحد التيم
أليس كذلك؟ .  االمريكي دون سيارة، فسيمشي يف الشارع، ذاك عار لكمچورواذا كان ). ضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  ". امريكي؟چورو يف الشارع؟ انت  هو، انت تسريچورو أي أوه،"وينتقدون، ). يضحك(
  ...كل تيم يف الواليات املتحدة خرج  كنت اتدبر لو :أحد التيم
 هنا املريب أوه،"وسريى الناس، ). ضحك." (املريب الروحي للواليات املتحدة" اكتب على السيارة، :ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك" ( ...الروحي للواليات املتحدة
  ن نفعل ذلك؟ السيد الروحي للواليات املتحدة؟ هل ينبغي لنا أ:أحد التيم
  ).ضحك(ملا ال؟ .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . دوالر٥٠٠٠ دوالر، أكثر من ٥٠٠٠ دوالرات يومياً، ذاك يعادل ٥ اذا مجع كل تيم :أحد التيم
الت مع اجنز املعام. وسوف حتمل) غري واضح(اهنا ليست .  وحاملا تكتب رسالة، سوف تصل ...ذاك :ْپَرْبهوپاَد

  .ال غري. احلكومة حىت اجلس على السيارة يف الرحلة املقبلة إىل اهلند



  . أشهر٣ أو ٢ يتعني علينا امتامها سريعاً، ألهنا تستغرق  ...داَس چورو و :أحد التيم
  . نعم، اذن ميكنكم أن تفعلوا:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا أن نتحدث عن التفاصيل الحقاً:أحد التيم
حاب سيارايت حسب طلذلك، ميكنين اص. السفارة، اجلميع يعلمون. ١٩٦٥اقيم منذ . ذاك أنا مهاجر هنا :ْپَرْبهوپاَد
  .ال غري. اطلب الرخصة من احلكومة على هذا االساس مث احصل على السيارة وسوف اذهب واسوقها. القانون

  ، حيثما تتوجه؟پاَدْپَرْبهوستأخذ هذه السيارة معك، هل : أحد التيم
   ماذا؟:پاَدْپَرْبهو

   سوف تأخذ السيارة معك حيثما تتوجه؟:أحد التيم
  ".املريب الروحي للواليات املتحدة قادم"سوف يرى الناس، .  بقدر االمكان:ْپَرْبهوپاَد
.  وميكن أن يأيت احد بالسيارة إىل هناكبومبايميكنك اخذ الطائرة إىل . بومباي لنفترض انك ذهبت إىل :أحد التيم

  .اثناء اقامتك فيها بومبايدهتا يف ميكنك قيامث 
  .بومباي إىل راچأومن . ، شارع جيدراچأ إىل كلكتا كال، ميكنك الذهاب من :ْپَرْبهوپاَد
   يوم؟٢كم يوماً؟  :أحد التيم
 ميال بالساعة، من الصباح، الصباح ٥٠حىت اذا سارت بسرعة . يوم واحد، يومني، نعم.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

 ميل يف الصباح ٣٠٠ ميل يف املساء والبقاء يف الليل مث ٣٠٠ ميل يف الصباح و٣٠٠ ساعات، ٦لظهر، الباكر حىت ا
 إىل دهلي، كلكتا، مدراس إىل كلكتا، بومباي إىل كلكتا يف أي مكان تتوجه إليه من ١٢٠٠.  ميل٦٠٠ ... ٣٠٠و

طول اهلند وعرضها ليس . يف خالل يومني من مطلق مكان إىل مطلق مكان ميكنك الذهاب.  ميل١٢٠٠ضمن 
-كلكتا، إىل كلكتايف توجد طرق جيدة  تلك ليست طريقاً جيدة، لكن  ...ميكنك احلصول. بطول وعرض بلدك

  .، دهليمدراس، بومباي
  .نعم :أحد التيم
  .لذلك، ميكننا التنقل بالسيارة.  طرق جيدة:ْپَرْبهوپاَد
  .ع املال للسيارة اذن، ميكننا أن نبدأ باملشروع فوراً، مج:أحد التيم
. اهداه والده سيارة جيدة.  ميال٨٠قدت سيارة والدك بسرعة . مثانون ميال). ضحك. ( وانت سائق جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .اخت بالغة اجلمالسيد لطيف، ام صاحلة و. يف بورتالندالتقى والده ووالدته واخته يب 
  . لكنها صامتة:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .كتبت هلا بعض الرسائل، لكن صمت :أحد التيم
طفلنا "حيسبون، .  العائلة، طبيعياًتركليسوا سعداء بانضمامك إىل هذه احلركة و. نعم). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي احلالة". فقدت طفلي ألغراض افضل"ال ميكنهم التقدير ). ضحك". (املفقود
. كلكتا يف اَسَسنّْۤي سلك يلودخاعتدت مراسلة والدي بعد . اردت أن أسألك بالفعل عن شيء مثيل :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

ر ومأ، وانين دخلت السلك وال اريد ان امسع كثرياً عن اوالد عمي وعميت واَسَسنّْۤيارسلت هلم رسالة توضح ما هي 
 ٦نهم مدة لذلك، مل امسع م". كِْرْشَناذا اردتك الكالم، سيتعني علينا الكالم عن ذكر "قلت، . مثيلة يف العائلة

  .أشهر لكنين استلمت رسالة البارحة



  .، ال تتصلاَسَسنّْۤيسلك اآلن دخلت .  اذن، ال:ْپَرْبهوپاَد
  . ال ينبغي يل االتصال مطلقاً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...تسأل.  لكنها فطنة جداً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   امك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .چۤيتاْبهَچڤَْد لديها . كِْرْشَنذكر  عن  .... نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
يرث االبن .  دون ام فطنةال يولد ابن فطن. ال بد ان امك فطنة. امك، ال بد ان امك فطنة ألنك فطن :ْپَرْبهوپاَد

  .هذا طبيعي. صفة والدته وترث البنت صفة والدها
انا "مث . ذاك هو البدن". ، اود معرفة حالكاالول: اردت أن امسع منك لسببني" اخربتين،  ...الرسالة :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   ...ألهنا الحظت أن التيم، " هذهكِْرْشَنمعنية حبركة ذكر 
  هل فهمت؟.  انه قلق االم:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، ال ينبغي يل الرد؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ال غري". امي، أنا خبري:" ميكنك ارسال اخبار:ْپَرْبهوپاَد
   ال بأس؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . يرسل االخبار إىل والدتهَرْبهوْپَمها شايَتْنياكان . كال. ال تقلق.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت. أوه:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . مع انه مل يذهب مطلقاً لرؤيتها:ْپَرْبهوپاَد
. هنم فقدوا ولداً، صحيح؟ اذن، حيسبون اَمهاَرَج ڤيْشنوَجَن من الصعب على العائلة، ألن اخ امي هو والد :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  ).ضحك. (لذلك، جممل العائلة مشقية جداً. ال يسمعون منه مطلقاً واآلن ال تسمع مين مطلقاً
  . لكنهم فقدوا لألفضل:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. (ون ذاكم نعم، لكنهم ال يفه:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  يا ماذا عن امك. خدمة إىل العائلةانت تقدم خري . سوف ينتفعون. سوف ينتفعون. مل يفقدوا عبثاً :ْپَرْبهوپاَد
  ؟هيَمڤَّيت
  . مل اعد امسع منها:هيماڤَّيت
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ت اخبارهاع انقط:يماڤَّيته
   ال تشعر بالسعادة أيضاً؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ال اعتقد اهنا سعيدة جداً مين.  كال:هيماڤَّيت
 كِْرْشَنسوف حيظي .  مث تنتفع امك خبري خدمةكِْرْشَن يف كل االحوال، انت ختدمني. نعم). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

 لطيف إىل درجة أن كل من يصبح تيمه، يرعى كِْرْشَن. َمهاَرَج ْپَرْهالَدكالم من  شاهدت. مجيع افراد عائلة تيمه
جممل اذا مات احد يف املعركة، تتوىل احلكومة رعاية . مثل احلكومة. ذاك بديهي. روحياً، لنجاهتم-عائلة التيم

.  سخيف؟ بل يعىن بعائلة تيمهكِْرْشَناألمر عينه، اذا كان لدى احلكومة هذا القدر من الرعاية، هل تعين أن . العائلة
  ؟وْمَنيْپَرْد، َنْنَد كوماَراين ). ٢٢\٩. چ.ب (كِْشَمْم ڤَهاِمى اَهْم-اچيُّو



  هل هو يف الغرفة هناك؟ ... َنْنَد كوماَررمبا .  يدرس طوال النهاروْمَنيْپَرْد :أحد التيم
  رمبا نائم؟.  كال، ال اريد:ْپَرْبهوپاَد
  . هو متعب:أحد التيم
  ما ذاك؟.  ليس جمهداً:ْپَرْبهوپاَد
  .ال اعتقد.  الليلة السابقةوْمَنيْپَرْد مل يرتاح :أحد التيم
  . نائماًَنْنَد كوماَر كان  ...وْمَنيْپَرْد :ْپَرْبهوپاَد

  . دون نوميل شابلني طوال الليل ابقانا شار):٢(أحد التيم 
  . هم:ْپَرْبهوپاَد

  .برنامج شاريل شابلني). يضحك. ( ابقانا شاريل شابلني دون نوم طوال النهار):٢(أحد التيم 
توجد اصالة يف مجيع افالمه، . ذو اصالة). يضحك. (هو رجل مضحك حبق). ضحك. ( ذاك كان جيداً:ْپَرْبهوپاَد

 وخممور، يف دور ) يضحك (كان صديقاً كبرياًاعتقد أن الشخصية، ). يضحك (!كيف اخترع. ذاك هو اجلمال
ادفع، انت صديقي، " و.  رجل ثرييف دورهو وقور .  عندما كان دون سكر)يضحك" (من هو هذا الرجل؟"

لذلك، هذه الشخصيات اليت يرمسها، تدل على ). يضحك. ( يف دور خممور"خذ كل ما تريد. صديق مدى احلياة
  .وجعله صديقه عندما كان على وشك االنتحار. كبريةفطنة 

  .نعم، اوقفين): ١(أحد التيم 
  .ليس ارادياً). يضحك. (اوقفه بالصدفة. اوقفه :ْپَرْبهوپاَد

  .اراد انتشاله من املياه، غرق نفسه.  نعم):٢(أحد التيم 
  . ليندروقبله كان يوجد آخر، السيد ماكس.  انه جيد جداً، مضحك بفطنة:ْپَرْبهوپاَد
  . ماكس ليندر:أحد التيم
اعتدنا االستمتاع بأفالمهم يف طفولتنا، ماكس ليندر وشابلن، أو . كان انكليزي مضحك جداً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .شاريل شابلن
   كانوا يعرضوهم يف اهلند؟:أحد التيم
   ذاك؟هل تعرف). ضحك. ( كان جيلس يف منتزه.اتذكر ماكس ليندر.  أوه؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ال علم يل بشيء عنه:أحد التيم
   كان جيلس يف منتزه، ذاك الثوب االنكليزي، املعطف طويل الذنب؟ ماذا يدعى؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كوكتيل، نعم:أحد التيم
، هضوعند هن اذن، كان الذنب يتدىل، وجاء بعض املشاغبني وثبتوه باملسامري، فهمت؟ لذلك، متزق الذيل :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، قال . هو يرقص وشاهد اجلميع ذيله على هذا النحو. ذهب إىل صالة الرقص. ؟ لكنه مل يستطع الفهمفهمت

مث عاد إىل صالة الرقص وكان ). يضحك". ( فقدت ذيليأوه،"ذهب إىل املرآة وشاهد، ".  ما األمر؟أوه،"لنفسه، 
هذه .  أال تعلم؟ هذه آخر موضةأوه،"". ما هو هذا؟ ما هو هذا؟" يسأل، فردوكان كل . يدفع كل فرد، لالظهار

هذه قصة سنسكريتية، تلك ). سنسكريتية( الفكرة، قتبساعتقد انه ا. ميع ذيوهلماجلمث قص ." آخر موضة
لذلك، ذاك الرقص يف الصالة دون ذيل، ". هذه آخر موضة"فقد ذيله، وبدأ بالنداء، قصة القرد الذي ، )سنسكريتية(



تعلم التمثيل املضحك على خطى . قالوا أن شاريل شابلن هو تلميذ ماكس ليندر. اًذاك كان، أتذكر، ممتع جيد
  .لذلك، علمت أن شاريل شابلن انكليزي. ماكس ليندر
  . نعم، هو:أحد التيم
  . هو انكليزي:ْپَرْبهوپاَد

  . ذهب إىل امريكا مث صنع كل هذه االفالم):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ىل امريكا وكسب ماال كثرياً هناك ذهب إ:أحد التيم

كتب سرية . ، كان يهودياً، لكنه اعتاد االقامة يف لندن الشرقية أو اجلنوبيةپاَدْپَرْبهو على حد علمي، :ضيف هندي
  .حياته

  .كان من لندن.  ماكس ليندر، آه، شارلني شابلني؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . خلفها مجيع اشجار النخيلو السابقة كان يف لوس اجنليس  لكن تصوير فيلمه الذي شاهدناه الليلة:أحد التيم

  . الكبار يقيم يف مهستد هيثهاحد اوالدما زال : كْشۤيُروَدكَشاّي
  وأين هو شاريل شابلن؟.  ابنه االكرب. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .يف امريكا: أحد التيم
   يف امريكا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . هو يف سويسرا:أحد التيم

  .سويسرا وغالباً ما يزور مهستد هيث. كال، يعيش يف مكان ما يف اوروبا كال، :ضيف هندي
   عائلته كبرية؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
   ولده ولد ميتاً؟ قلت ان:ْپَرْبهوپاَد
  .هذا اخلربنشرت جملة احلياة .  نعم، منذ سنة أو سنتني:أحد التيم
  ).صمت. ( هم:ْپَرْبهوپاَد
  . ونصف١٠  الساعة اآلن:أحد التيم
  . حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  ).التيم يغادرون. (ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَداجملد لـ :التيم
  . اذا كان يريد أن يعطيوْمَنيْپَرْد اذن، اسأل :ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. ( نعم:أحد التيم
ا موكِْهى ُبولُو َهري ى َرِسى َمجيۤيا، ِسڤيَشيا ْتشاذيۤي). غري واضح( نعم، اذن اهنا . أوه.اڤيَشيا ْتشاذيۤي  ...:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنحىت اذا انشغلنا بالتخمني من اجل ذاك ليس جيداً لكن .  دوي َجَنَپهۤوَپَرَم كَرونَ، َهري، 

  . ليس من الدرجة اجليدة:أحد التيم
ليس شاغل .  هذا، ذاكحسناً، قدم بعض البخور،.  إىل املالْچِرَهْسْتَهى اهنم يقومون ببعض العمل حلاجة :ْپَرْبهوپاَد

 هذا، كان يعمل يف اْدڤايَتمثل . ، ذاك امر خمتلفَمهاَرَج ۤيَشأْمَبر أو أْرجونَاذا كان الفرد خبرياً مثل . كبري
" ملا ال ينبغي يل تضييع وقيت؟. لذلك، استطيع كسب املال. استطيع العمل يف أي مكان اريد"اآلن، يرى . تنامطبع



لذلك، " ما الذي يدعوين إىل تضييع وقيت هبذه املطبعة؟. أنا شاب صاحب مؤهل"ل لنفسه، قا.  فتنتهڤيَشياذاك يعين 
  .حيسب انه اصبح رجال كبرياً. ، وراضي اآلن يكسب بعض املالكِْرْشَنضحى بذكر . ترك

  . لرؤيتهم يف نيويورك البارحة لكنهم لن حيضرواآْتِريا ِرشيذهب  :أحد التيم
  . كالمها:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:التيمأحد 
جيب علي كسب "حيسبون ، فما الذي يدعوهم إىل احلضور؟ ْسكَْرمۤي اهنم حيصلون على املال من سائر :ْپَرْبهوپاَد

البيت والعقارات واألطفال واالصدقاء واملال لتعميق . ڤيّتايْر-ْپَتسوتا- كِْشْتَر-ْچِرَهىأُتو ". املال ألنين رجل عائلة
ڤَْس تاڤَْد َپراْبَه". أنا انتفع"ال يعلم أنه ضاع، وحيسب ). ٨\٥\٥. ب.ش ( أَهْم َمِميتياْم‘َجَنْسيا ُموُهو . الوهم
وافتنت ببعض . كِْرْشَنضحى بذكر . كِْرْشَناتيحت له فرصة ذكر . ال يعلم. اهنزم هذا الرذيل. جاَت- أُبوْدَهى

  .اهنا حتضر. َبالي داسّيلكن زوجته صاحلة، ). صمت. (اجلنيهات، الدوالرات
  .آَريت- َمْنَچلَ نعم، حضرت :أحد التيم
. زوجة مجيلة صاحلة مثيل، وهو يتجاهلها. هو رذيل. ال حيب". اْدڤايَتيا مبنأى، حنن حن" حتضر وقالت، :ْپَرْبهوپاَد

. كال). اصوات كركرة الشرب(احلليب، هنا يشربون احلليب بارداً، ويصدرون ). ْپَرشاَدْم يكرم پاَدْپَرْبهوصوت (
  . منه فقطصغريةجرعات يكون احلليب ساخناً وشرب جيب أن 
  .ماذا :أحد التيم
يف اهلند، وال سيما يف مشال اهلند، .  هذه، طعمها غري مستساغَمَسلَو .  تلك هي طريقة شرب احلليب:ْپَرْبهوپاَد

ون الطعام ، سوف يتناولماروايتمجيعهم رجال اعمال، مجاعة . ال غري. البنجاب، سوف يشربون احلليب يف الليل
.  وخيلدون للنوم ويشربون بعض احلليبالًليمث يعودون إىل املنزل بعد العاشر . قبل املساء مث يستأنفون العمل

  . املتاعبچرييراَج وعينوها الرئيس ولن يواجه بومبايت هيئة الدعم يف اذن، انشأ). صمت(
  . نعم:أحد التيم
  .ن جتمع مئات االلوفواذا طلبت فيمكنها أ.  سوف يتربعوا:ْپَرْبهوپاَد
 وبدأ بالتعليم يف مدرستها اليومية فسوف توجه دعوة إليه، دعوة چرييراَجمر هو، اذا انتفع األ لكن :أحد التيم
  .مفتوحة
  .مث سوف تسر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . بعد أن جتد تالميذها يتحسنون مث سوف متدنا بكل العون:أحد التيم
ميكننا احلصول على املواد من عدد كبري . قار وسوف يتربع عدد كبري من الناس باملوادعاآلن لدينا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .من رجال االعمال
  .َتَرَشْنْد نعم، مثل، :أحد التيم
  .بضائع، سوف يعطي كل فرد". حسناً، اعطيهم" ... االمسنت واحلديد وسوف:ْپَرْبهوپاَد
  .، اعتقد ذاك هو امسهْپَتچوَتَرَشْنْد  :أحد التيم
  .هو صاحل.  هو من االعضاء أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  . تاجر حديد:أحد التيم
  هل تذكر؟. التقى يب يف املنتزه.  أراد دعويت ذات يوم:ْپَرْبهوپاَد



  .نعم، اتذكر :أحد التيم
  . هو أحد أكرب االثرياء:ْپَرْبهوپاَد
   ...ف املقبلاعتقد عند عودتك إىل هناك يف السنة املاضية أو اخلري.  نعم:أحد التيم
  .حىت كيتنغ تأثر.  اآلن، خلقنا انطباع ما اننا ننجز أمراً صاحلاً:ْپَرْبهوپاَد
  .ما عدنا نتنقل من قرية إىل قرية. بلغنا حالة االستقرار.  نعم:أحد التيم
. ا هو الواقعهذ. تنقلنا من قرية إىل قرية، يترك انطباع جيد عند الناس بأننا نقوم بأمر جيدكان . كال :ْپَرْبهوپاَد

اهنم يعانون من فقر : وهذه حقيقة. ذكر اهللا، حنن نقوم خبري عمل. من ال يقوى على الفهم، هو امحق. اخربك حبق
ما الذي ف. اهللا هو املالك"مثل قلت هذا الصباح، . هذا هو السبب الوحيد. ال يوجد سبب آخر. ذكر اهللا، ال غري

مثل أنا رأس هذا املعهد، . هذه هي منزلتنا بالفعل". ديراً وليس املالكيدعوك إىل ادعاء امللكية؟ ميكن أن تكون م
  إليس كذلك؟.  ال اتصرف كاملالك بل مديرينلكن

  . هو املالك بالكليةكِْرْشَنهذه هي اجلمعية الوحيدة حيث  :أحد التيم
  .ية باألمرلو كنت املالك، ملا وجدوا عنا.  ومجيع مساعدي يعملون بتلك السعة أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  .هم :أحد التيم
  .لن يساعدي احد فمجعت بعض املال وانفقته على تشبعيت احلسية لو  :ْپَرْبهوپاَد
   اعتقد أن احلليب االنكليزي افضل من احلليب االمريكي، اليس كذلك؟:أحد التيم
  .انه من هولندا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
هناك حليب خاص يأيت من . ترا وهولندا تدعى جزر جريسي توجد بعض اجلزر املعروفة بني انكل. أوه:أحد التيم
  .حليب جريسي خري حليب. جريسي
من مجيع . ذاك مكفول. كِْرْشَنهؤالء االوروبيون واالمريكيون، اذا اخذوا إىل ذكر ستزداد سعادة .  كال:ْپَرْبهوپاَد

هتم التربوية، حياهتم الدينية، حياهتم حياهتم العائلية، حياهتم السياسية، حياهتم االجتماعية، حيا: وجهات النظر
. حول سعادتكمدكم باألفكار يزوتميكنين . تعليمهمباآلن، عليكم . سيكمل كل أمر -الفلسفية، حياهتم العلمية

 ال . أوه:)جانباً ( ...طموحي الوحيد هو أنك. الرذالء جيهلون السبب، ما هو اختصاصك، وجملرد تعليمك هذا
. ذاك ما جيري. لذلك، اذا اخذمت، سيأخذ اآلخرين).  يشربپاَدْپَرْبهو. (فطن االشخاصيفترض أنكم ا. يوجد ماء

هنا ). ضحك. (ذاك هو حسدهم. حيسبون أن الشرق يقهر الغرب بالتربية. لذلك، ليس لدي متييز بني شرق وغرب
، امللوك، يف ْزْتريياكَْشالـ  ...)انقطاع (...ألن الربيطانيون، قمعوا التربية اهلندية لوقت طويل . يكمن خوفهم
. ، يوم بالسنة عندما كانوا خيصصون، جتربة الفرد حظهايْشياْزڤالـ وْزْتريياكَْشالـبني . ليس للعامة. حاالت خاصة

 ال ميلكون املال للقمار والقمار حمظور على ْزْدَرۤوشالـ. ْزْدَرۤوشالـ أو ْبراْهَمَنةالـليس بني . ذات يوم، يراهنون
ذاك يعين .  يوم بالسنةْزايْشياڤللـالقمار  يف حاالت خاصة وجياز ْزْتريياكَْشكان القمار جمازاً للـ. ةْبراْهَمَنالـ

  .الضبط
   ...كل شيء هو. انه كامل.  ميكننا أن نبدأ حبثه غداً يف درس فلسفتنا ... ذاكْدَهْرَملنظام  يا:أحد التيم
  .جممل اخلطة كاملة.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن سحقها الربيطاين:يمأحد الت



.  ألن اللورد ماكاويل اعطاهم هذه الدراسة، قال اذا احتفظ اهلنود بتربيتهم االصلية فكسر شوكتهم حمال:ْپَرْبهوپاَد
. هذا الكتاب كتب مالحظة جديرة باالهتمامكاتب : التيم. مث اقتلوهم. ال تتعاونوا معهم. اعلن غاندي الالعنف

اذا ساعدمتونا هبذه احلرب "رب العاملية االوىل، عندما دخلها الربيطانيون، وعدوا اهلنود أو قبل احل ... قال بعد
  ".فسوف نعطيكم احلرية بعدها

  . مل يفعلوا:ْپَرْبهوپاَد
نقضوا ". أَسْت"لذلك، غاندي أو اآلخرين، اعتربوا ذاك . طاين بالوعديساعدهم اهلنود لكن نقض الرب :أحد التيم

  .هم بعدم التعاون معهمتقاطعم علينا وعدهم مما يعين أن
اهلند "لذلك، قال كبارهم مثل اتلى، . يف الواقع، وسعوا من امرباطوريتهم يف االرض بتعاون اهلنود.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح(اختاروا . انسى امرها. امرباطوريتنا) غري واضح(، لذلك، ال "تنزلق من ايدينا
  ).كيضح. ( جممل األمر:أحد التيم
  .ال حيفل بك احد. فيكتورياعهد كانوا يف االنكليز اليوم غري اولئك الذين  :ْپَرْبهوپاَد
  .انقطعت عناية اجلميع.  سوف تشهد آخر بقايا نادي الكومونولث، اعتقد، الشاغل:أحد التيم
  ).صمت. ( الكومونولث باالسم:ْپَرْبهوپاَد
  . فرد حيب زيارهتا إىل درجة ال توجد غرف يف الفنادقكل.  مع ذلك، يوجد شيء متميز يف لندن:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال توجد غرف كافية يف الفنادق إليواء السياح الذين يزورون لندن:أحد التيم
  .لدى االجانب فكرة راقية عن لندن.  ما زالت لندن معروفة:ْپَرْبهوپاَد
  .مدينة بالغة التحضر.  متحضرة:أحد التيم

   ماذا تعين باملتحضرة؟ هل تعتقد اهنا متحضرة على االخص؟:وپاَدْپَرْبه
تبدو متحضرة من وجه عدم وجود هذا القدر . زين، عدد كبري من االمريكيني يعتقدون ذلك على االقل :أحد التيم

  . الناس امناء، اخالقيون، مستقيمون، أكثر نسبياً ...ال يوجد. من العنف فيها
  .مريكية العامة تزداد تعاسة احلياة اال:ْپَرْبهوپاَد
  .الشرطة السالح هناحتمل مل .  تعاسة:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ال حتمل الشرطة السالح يف بريطانيا لكن كل شرطي يف امريكا حيمل بندقية على االقل :أحد التيم
  .هذا كالمهم. حضرةيعتربون امريكا ما زالت غري مت.  درست االنكليزي ... االنكليزي:ْپَرْبهوپاَد
  . ما زالت دون التحضر، نعم:أحد التيم
  . هنا لكن اخلنافس يتنامون:ْپَرْبهوپاَد
  .يفقدوها بسرعة.  فقدوا احلضارة العريقة القدمية تلك:أحد التيم
ري شكل هيئة لصندوق الدعم وخ. أهنا وافقت على ترأس اهليئةب  فوراًچرييراَج اذن، اكتب رسالة إىل :ْپَرْبهوپاَد

واحد أو اكثر . انت تبقى املساعد مث تعني اخلزان أيضاً.  واعلنها رئيسة اهليئةسوَميت موَرْرجياالعضاء عندنا مثل 
  .من رجاهلا
  .ليس هيئة كبرية.  عدد صغري فقط:أحد التيم



  . امجع الدعم على هذا النحو:ْپَرْبهوپاَد
  .بدعوهتا للتعليم يف املدرسة احياناً يف تلك الغضون، جيب عليك أن تبدأ باالنتفاع :أحد التيم
  .اكتب رسالة للترخيص بشحن سيارتنا والبخور.  نعم، وسوف تتعاون:ْپَرْبهوپاَد
   ...داَس چورو نعم، واخرب :أحد التيم
  . ومن هناك يتم شحنه إىل لوس اجنليسكلكتا سبقت موافقتها، ماذا يدعى؟ سخام؟ السخام املرسل إىل :ْپَرْبهوپاَد
  .انا اسأل عن سبب عدم شحنها بصورة مباشرة.  نعم:يمأحد الت
  . ال توجد سفن كثرية تصل من هونغ كونغ مباشرة:ْپَرْبهوپاَد
نعم، يشحنون البضائع من هونغ كونغ . تأيت يف طريق عودهتا.  من هونغ كونغ تلك اجلهة، ال تأيت. أوه:أحد التيم
  .إىل اهلند
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ن البضائع من هونغ كونغ إىل اهلند حيملو:أحد التيم
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ال توجد سفن كثرية بني هونغ كونغ إىل امريكا :أحد التيم
  .خذ التعليمات. لذلك، قالت بارساهلا إىل اهلند.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك سوف يوفر عليهم ألف دوالر شهرياً.  النقل من سفينة إىل اخرى:أحد التيم
  .ذاك تربع ألف دوالر.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .وستزداد مع منوها.  نعم:أحد التيم
  .ذاك سوف يرضيهم. وجارتية، جملتنا، التوزيع بني عماهلمچ وارسل إليهم صحيفة :ْپَرْبهوپاَد
  ؟چرييراَج اعلم ذاك إىل :أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . جملة٢٠٠ :أحد التيم
  .زيع بني املوظفني للتو٥٠.  ليس مئة:ْپَرْبهوپاَد
  . أوه:أحد التيم
  . حىت يرضى اجلميع:ْپَرْبهوپاَد
رمبا . ألنه سأل ذات مرة وحصل على األوراق.  لديه التعليمات بصدد السيارةكْشۤيُروَدكَشاّي اعتقد أن :أحد التيم

  .األوراق معه هنا
  .ازتنيسارتني على االقل، سيارتني ممت. لذلك، قم بالتدابري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ة صغريةحنا سيارة ركاب وش:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  سيارة ركاب وشاحنة صغرية؟  :أحد التيم
   شاحنة صغرية؟ ما نفعها؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْرَتَنكَسْن ميكنهم نقل عدد كبري من الركاب، مثل فرقة :ْپَرْبهوپاَد
  .كنهم االنتقال بالسيارةمي.  أشخاص٦ قد تكون من ۤيْرَتَنكَسْن :ْپَرْبهوپاَد



  .نعم). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
   ... ولنقل حقائبنا بصورة افضل، اضف إىل السيارة بعض:ْپَرْبهوپاَد
  . مقطورة:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف تذهب. أوه. مقطورة، نعم، ذات عجلتني ...:ْپَرْبهوپاَد
  .ة هي انه ميكنهم النوم فيها فائدة الشاحنة الصغري:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . فائدة الشاحنة الصغرية هي استعماهلا للنوم أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
يماً، اذا اردت النوم يف  خماقمتاذا ميكنك اقامة اخليمة وقضاء الليلة بارتياح  النوم يف اهلند، بلد استوائي، :ْپَرْبهوپاَد
ميكنك ان تطبخ، ميكنك االستحمام ). ضحك. (اءامحل بعض امل. وميكنك التوجه إىل احلقول والتغوط. مكان ما

  . مث تعيد كل شيء إىل املقطورة ومتضي يف سبيلككوغسل اطباق
   ... سوف نزور املدن غالباً:ْپَرْبهوپاَد
  . استطعت ارسال شاحنة صغرية أيضاً، سيارتني وشاحنة صغرية سأوافق إذا:ْپَرْبهوپاَد
  ..لكن اذا توجهنا إىل أماكن. الطرق بني املدن الكبرية جيدة.  اغلب االحيان سوف نزور املدن الكبرية يف:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية ( ...اآلن خذ.  بكل ما يلزمكمكِْرْشَن اعملوا باخالص وسيمدكم :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٢ أيلول ٢ ڤِْرنْداڤََن مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في نيو

  .ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدجون نوردهامير من نيويورك تاميز يقابل . ڤِْرْنداڤََنيف نيو  ْدَهْرَم ْبهاَچڤََتمقابلة اثناء احاديث 
لذلك، . لكل فرد فكرة غامضة عن اهللا وليس لدى احد فكرة واضحة. ، نعين اهللاكِْرْشَن عندما نتكلم عن :ْپَرْبهوپاَد

. هذه هي نتيجة التخمني. بصدد اهللا عند التخمني سوف يديل كل فرد بوجهة نظر خمتلفة. ينزل اهللا الظهار ما هو
 هذه تنشر تلك كِْرْشَنحركة ذكر . لكن اذا جاء اهللا وكشف عن ذاته كما هو وتكلم شخصياً فذاك علم كامل

أنا مثل هذا، أنا مثل هذا، صوريت مثل هذه، نشاطايت مثل هذه، عنواين هو هذا :"اهللا يتكلم عن نفسه. الرسالة
مجيع هذه املعلومات ". ميكن ملطلق شخص أن يأيت إيل. هذه هي احلالة.  شئتميكنك الرجوع إيل اذا -وذاك

كل ما علينا .  ويعرض نفسه كما هوچۤيتاْبهَچڤَْد اهللا يتكلم عن نفسه يف .  بدون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد موجودة يف 
انه امر .  داره الباقية فوراًحاملا نفهم اهللا، ميكنننا الرجوع إىل. وبذلك، ميكننا فهم اهللا. هو تلقي هذه املعلومات

  ):٩\٤. چ.ب(يقول اهللا . بسيط
   ِمى ديڤْـياْمشََجنْـَم كَـْرَم 

  ِاڤَـمْٰ يُّـو ِڤـتّي تَـتّْـڤَـتَه
  تْياكْتْـڤا ِدَهـمْٰ پونَـْر َجنْـَم

  ْرجوَن‘تي ُسو ِايتي ماْم ان

". أْرجونَ يا ،ةباقي الداريل يدخل بيف هذا العامل عند مفارقة بدنه  ثانية، ال يولد نشاطايتيت ونزالتعايل فهم ي من"
. العودة إليه واالقامة حبياة باقية من العلم والبهجة مبجرد العلم بهميكن ملطلق شخص . تلك حقيقة. اذن، اهللا موجود

اذا اقتصر على فهم اهللا، جند حال ". نعم، هو اهللا:"هبْز على التسليم آشاْرياعندما حيضر اهللا شخصياً، جيمع كبار 
اهللا .  اهللا هبيج وحنن أيضاً.اهللا أزيل، وحنن أزليون. ما هي املشكلة؟ ألننا شقوق اهللا، حنن من نوعه. جلميع مشاكلنا

لسوء احلظ، هذا البدن املادي يقف يف وجهنا مما يعين أن مشكلتنا تكمن بوسيلة خلع . كامل العلم وحنن كذلك



بدننا احلقيقي حتت القميص وجود البدن الروحي موجود، مثل . هذا البدن املادي والوصول إىل بدننا الروحي
عند . هو شرارة روحية، شق من اهللا وحنن نوضع يف بدن كثيف وبدن لطيفأنا، انت، وكل واحد منا . واملعطف

نرجع إىل اهللا يف و. ذاك ما يدعى تناسخ الروح. هالك هذا البدن املعني، حيملنا البدن اللطيف إىل بدن كثيف آخر
أن يسعى االنسان إىل لذلك، جيب . اهنا بتلك السهولة.  النهاية من البدن اللطيف أيضاًعندما نتحرر يفداره الباقية 

 غاية مسعى االنسان ي هتلك. خلع البدن الكثيف والبدن اللطيف واحراز بدن روحي والرجوع إىل الدار الباقية
ال ميكن للحيوانات اخلروج من البدن الكثيف والبدن اللطيف ألن . ليس ان علينا أن حنيا مثل احليوانات. املفروض

تلك . ال يقوى احليوان على العلم باهللا على خالف االنسان. االخنالع منهر على على الفرد العلم باهللا قبل أن يقتد
 اذا الطبيعة هذا البدن االنساين جملرد فهم اهللا وميكننا دخول عامل احليوانهتبنا هي الفرصة املتاحة هبذا البدن و
  .صورة العقابهي تلك . استخدمناه للنزعات احليوانية

حدثت أمور كثرية منذ .  سنة٣٥ إىل الغرب منذ كِْرْشَن، عهدت إليك مهمة محل كلمة َدپاْپَرْبهو: جون نوردهامير
  ...العامل. ذلك الوقت
لكن هناك مالئكة يعمرون  –يعمر االنسان حنو مئة سنة . تلك الفترة الزمنية نسبية.  ذاك أمر ثانوي:ْپَرْبهوپاَد

لكن الزمان أزيل، وما حيدث يف التاريخ . هذا أمر نسيباذن، . وستعمر النملة بضعة ساعات فقط. ماليني السنني
اذا حدثت كارثة يف جمتمع . تلك نسبيات مجيعاً. االنساين املزعوم ال يؤخذ بعني االعتبار من منظور الزمان األزيل

 جمتمع األمر عينه، اذا حدثت كارثة يف. النمل فقد حتدث قدراً كبرياً من القلق عند النمل لكن االنسان ال يالحظها
 قد تتقاتل بعض الطيور أو القطط أو الكالب وقد تكون كارثة .االنسان، ال يعىن هبا املالئكة الذين يفوقوننا منزلة

هذا هو العامل النسيب، وجيب علينا العلم أن ما حدث يف هذا العامل ال يستحق االعتبار على . عندهم، لكنها ال تعنينا
هذه : كِْرْشَن هذا السؤال على أْرجونَطرح . ء وتذهب مثل التغيريات الفصليةتأيت االشيا. صعيد الشؤون الكونية

-ماْترا.  شبهها بالتغريات الفصليةكِْرْشَن اعترب االمر كارثة، لكن أْرجونَمع ان ". يتعني علي قتل اهلي! كارثة
، تعاقب السعادة والشقاء كوْنّيتيا ابن ). "١٤\٢. چ.ب (داها-دوْهكَْهى-سوكَْهى-ُتوْشَنْسڤَْرشاْس تو كاوْنتيا شۤي

املياه غري مسرة يف فصل الشتاء لكنها مسرة جداً يف ". الزائف وغياابه يف جمرى الوقت يشبه تعاقب الشتاء والصيف
ملس املاء جللدنا يصبح وما هي حالة املاء اذن؟ هل هي مسرة أم ال؟ تنطبق احلال على املاء أيضاً . فصل الصيف

األمر . هل يتعني علي ترك الطبخ ألن الصيف حار؟ جيب قضاء العمل.  التغريات املناخيةمسراً أو خالفه حسب
. هذه االمور وتذهب لكن علينا قضاء واجبناقد تأيت . عينه، املاء بارد يف الشتاء، هل ينبغي يل ترك االستحمام؟ كال

قد . ات الفصلية قد تأيت وتذهب يف احلياةهذه التغيري. ، تلك هي فلسفتنا وتلك حقيقة أيضاًكِْرْشَنواجبنا هو ذكر 
ال ينبغي لنا العناية بكل تلك . تسبب سرورنا تارة وقد تقرصنا تارة لكن واجبنا يف احلياة االنسانية هو فهم اهللا

علينا قضاء . مسرة تارة وغري مسرة تارة-جيب أن ال حنفل هبا ألن تلك هي طبيعتها. الكوارث اليت حتضر وتغيب
  . على الرغم من كل هذام اهللاواجبنا، وفه

  ؟ للتوسع؟كِْرْشَنماذا عن املستقبل؟ هل حيتمل زيادة عدد املقبلني على ذكر  :جون نوردهامير
. الصاحلون إىل هذه احلركة ألهنا حركة صاحلةيأخذ طبيعة احلياة تعين رجال صاحلني ورجال فاسدين و :ْپَرْبهوپاَد

اذا راعى كل فرد هذه املبادئ االربعة، يعترب . املسكرات واملخدرات والقمارتعين ترك الزنا وأكل اللحوم و" صاحلة"
حنن .  هذه على خالف الفاسدكِْرْشَنإىل حركة ذكر الصاحل اذن، سوف يأخذ . رجل صاحل وإال يعترب رجل فاسد

لح أوال مث ميكننا ؟ جيب أن نص دون صالح كيف يفهم اهللا اخلري املطلقإذنعطي قواعد مميزة ليصبح االنسان صاحلاً 



املاضي واحلاضر واملستقبل مفتوح . اخليار عائد إلينا. ال غري. اهللا هو اخلري املطلق ولن نفهمه دون صالح. فهم اهللا
ميكن ". هذه الفئة من الناس سوف تكون صاحلة وهذه الفئة سوف تكون فاسدة"ال يقول احد، . ال تقييد. للجميع

واجب .  اذا دربناه بغباء سوف يصبح رذياله لكنتهاذا احسنا تربيالطفل سوف يصلح . ملطلق انسان أن يصلح
كان الوالد فاسداً اذا كانت احلكومة فاسدة وكيف ميكن أن يصلح الطفل . احلكومة والوالد واملعلم اصالح كل فرد

لذلك، يغيب . اً فاسداًلذلك، حنن خنرج انسان. ؟ احلكومة والوالد واملعلم فاسدون يف كل مكانواجملتمع فاسد
  . السالم والرخاء
  ماذا عن الرجال حولك؟ :جون نوردهامير

  . اهنم صاحلون مجيعاً:ْپَرْبهوپاَد
  . صاحلون تربوا يف جمتمع فاسد:جون نوردهامير

  . كال، تربوا يف جمتمع فاسد لكنهم اختاروا الصالح:ْپَرْبهوپاَد
   هل هذا مقدر، أم هناك خيار؟:جون نوردهامير

 وميكنك الذهاباذا شئت، ديث معي ميكنك اجللوس واحل. ر؟ انت هنا خبيارك احلروما هو املقد. اخليار :َدْپَرْبهوپا
 سيكون مستقبلي فاسد.  اذا عملت صاحلاًسيكون مستقبلي صاحلاً. اخليار يصنع القدر. ذاك هو خيارك. اذا شئت
ت متعلماً فمستقبلك ناجح واذا بقيت اذا كن. االنسان هو صانع قدره الشخصي. روقدذاك هو امل. اذا فسدت

هذه احلياة هي فرصة جلعل حياة الحقة واذا . القدر املستقبلي يستند إىل العمل احلاضر. امحقاً فمستقبلك فاسد
 اذا سلكت  سوف اعود يف ابدان احليواناتينلكن. سلكت مسلك االنسان فسوف ترجع إىل اهللا يف داره الباقية

نا سوف اخلالصة ان االنسان مقصود لفهم اهللا لكن. چۤيتاْبهَچڤَْد  مجيع هذه موصوفة يف .ال غري. مسلك احليوانات
وسوف نصبح مثل اهللا . تنا بفهم الكلب واذا تعلقنا بكلباذا ضيعنا وقنرجع يف صورة الكالب يف حياتنا الالحقة 

  ):١١\٤. چ.ب(اخليار عائد إلينا .  اذا تعلقنا باهللايف حياتنا الالحقة
  تْها مامْٰ ْپـَرَپـْديانِْتىيى يا

  تامْْٰس تَـتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهـْم
  َمـَم ڤَـْرتْمانوڤَـْرتَـنْـِتى

  ـه پاْرتَْهى َسـْرڤَـشَاـۤياهَمـنـوشْٰ

اهللا هو الوجود وميكننا أن ". ْپِرْتهايا ابن ، من مجيع الوجوهي تتبع سبيل األحياءمجيع . ، اجازيهميل تسليمال بنسبة"
مجيع . اع هباالقدرة على االختيار أو وعينا تعطى لنا يف الصورة االنسانية حىت ميكننا االنتف. نصاحبه حسب خيارنا

اجلو هادئ، لدينا قارب . خلك وداخليااملريب الروحي موجود، السفر موجود، واهللا موجود، د. املقومات هناك
هذا البدن االنساين خري قارب ولدينا ربان . علينا انتهاز الفرصة وعبور احمليط. متني وربان خبري والرياح مناسبة

ذه الفرصة واهنينا مشاكل اذا مل ننتهز هحنن نقطع حلقنا . تعاليم اهللا- سبةكما لدينا رياح منا. خبري، املريب الروحي
اغتنمها واجنو من الوالدة . الفرصة ساحنة اآلن"؟ حنن نقول،  اذا قطعت حلقكذا القادر على انقاذكن م. احلياة

  لكن ماذا ميكننا أن نفعله اذا مل تنتهز الفرصة؟، "والشيخوخة واملرض واملوت
  ؟اماۤيما سبب وجود كل هذا؟ ما سبب التحدي؟ ما سبب  :رجون نوردهامي

اذا اخربتك باالنتقال من الظلمة إىل النور واذا . هنا النور وهناك الظلمة.  تعين انك غري حمظوظاماۤي :ْپَرْبهوپاَد
 أن  فكيف ميكن انقاذك؟ ميكنيناماۤياذا اردت البقاء يف .  موجودة واهللا موجوداماۤي. رفضت فذاك سوء حظك

اذا قلت، كيف استطيع مساعدتك لكن ". ارجو منك االنتقال إىل النور. ال تبقى يف الظلمة"اساعدك بالقول، 



كيف . اماۤياذا اخذت إىل  اماۤيفسوف تبقى يف .  موجودةاماۤياهللا موجود و .  لديك خيار"كال، سوف ابقى هنا؟"
  .ركاستطيع مساعدتك وكيف يستطيع اهللا أن يساعدك؟ ذاك هو خيا

  ، االنسان أم اهللا؟اماۤي من خلق :جون نوردهامير
 قد ختلق احلكومة دار السجن لكن ما الذي يدعوك إىل دخوله؟ هل توجه احلكومة الدعوة لك لدخوله؟ :ْپَرْبهوپاَد

بعض إىل دخول السجن بدال الما الذي يدعو . السجن موجود واجلامعة موجودة. كال، انت تصبح جمرم وتدخله
انه ". اسكن يف هذه اجلامعة وتعلم وانت ادخل السجن وابقى فيه"ال تقول، . عة؟ احلكومة غري منحازةمن اجلام

ْدَهْرمانْ -َسْرَڤيقول اهللا، . األمر عينه، خلق اهللا اشياء كثرية لكن واجبنا هو العمل بأوامر اهللا. خيار شخصي
ذاك هو ". سوف اوليك احلماية. رك كل سخافة وسلم يلات). "٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم 

ما الذي يدعوك إىل رفضه؟ اهللا هو القوي القادر على خلق اشياء كثرية لغرض، لكن ما الذي يدعوك . اعالن اهللا
اذن، ما الذي يدعوك إىل عدم التسليم؟ ما الذي يدعوك إىل التسليم ". سلم يل"إىل رفض امر اهللا؟ يقول اهللا، 

مثل آخر، ال تريد احلكومة أن يتحول الشباب إىل خنافس لكنهم يهجرون حياة . ؟ ذاك هو خيار شخصياماۤيلـ
حنن اهلنود يف قد نستلقي ملاذا؟ . شاهدت عدداً كبرياً من الشباب يف الطرقات يف لندن.  للتسكع يف الشارعالعز

اب إىل قبول طريقة احلياة هذه؟ لديك كفاية ما الذي يدعو بعض الشب.  ليسوا فقراء االمريكانالشوارع لفقرنا لكن
  ما الذي يدعوك إىل قبول هذا النوع من احلياة؟. كل شيء -من الطعام واملأوى واملال والتسهيالت واملكائن

  . رفض الذات:جون نوردهامير
  من احلضارة؟ما الذي يدعوهم إىل رفض هذا النمط .  نعم، لكنهم من عائالت حمترمة، من امة حمترمة:ْپَرْبهوپاَد

  . ال جيدوهنا حمترمة:جون نوردهامير
ما الذي يدعوك إىل نسيانه؟ اعطانا اهللا كل شيء واخليار اآلن . ذاك عليك قبوله.  لذلك، لكل فرد خياره:ْپَرْبهوپاَد
  .اذن، اهللا خري واذا عملنا بأمره فسوف نصبح من االخيار. يف يدنا

  ها يف ايصال كالمه وامره إىل آذان كل فرد يف العامل؟ما هي املشكلة اليت تواجه: جون نوردهامير
يقول اهللا . يقول اهللا اترك مجيع املشاغل وسلم يل. اآلن، اخليار بيدك.  حنن ال نبلغ كالمنا بل كالم اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  ):٦٥\١٨. چ.ب(
  تُوْبَهكْـ -  َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن

   نَـَمـْسكورومْٰماّي اجۤي - َمـْد
   ِتىمَْٰستْياي سِاڤايشْياماْم 
  ِمىي س‘ وـيُّيجاِن ْپـريْپـَرت

انا عضو يف ". محيمي ألنكاعدك بذلك . حمالة ال  إلّيتأيت سوف هكذاو. وبايعينقدسين . تتيم حبيبو دوماً اذكرين
لذلك، . اصبح تابع خملص لذاك القائد واجبله واسجد له. حزب سياسي ودائم التفكر بالسيد فالن وفالن، قائدي

ة احلزب وال ينقطعون عدد كبري من الناس تضحي حبياهتا مبجرد طاعة قائد سياسي ويفعلون أشياء كثرية الثبات فوقي
. د نقل مجيع هذه االمور إىل اهللاعنيصلحون . عن التفكري بأعمال احلزب ويقدمون الطاعة والوالء ملبادئ احلزب

اذا نقلنا مجيع هذه النشاطات إىل اهللا فسوف نصبح تيم ". داوم على ذكري، تتيم يب، جبلين واسجد يل"يقول اهللا، 
لكن . انه ليس صعباً. كِْرْشَنذاك هو ذكر . صح أن كل ما سخافة تقوم هبا، افعلها هللاحنن نن. ذاك ما نعلمه. كِْرْشَن

. اذا اردت أن احب الكلب وارجع يف صورة كلب بدال من حب اهللا واصبح رباين يف حيايت الالحقة فذاك خياري
شابات يعبدون اهللا هؤالء الشباب وال. مفتوحة لكل فرد واستطيع صنع قدري اختياري الشخصيالسجن واجلامعة 



عندما يعبد . احرز اجملتمع تقدماً على هذا الوجه. والناس تنتقدهم لكن عندما يعبد االنسان الكلب ال ينتقده احد
  .اذن، من احلماقة ان تكون عاقال حيث اجلهل هبجة. اهللا ينتقده اجلميع وعندما يعبد الكلب يعترب دمثاً

  .كِْرْشَنر ما هو دور املرأة يف ذك :جون نوردهامير
  . ال يوجد فرق بني الرجل واملرأة:ْپَرْبهوپاَد

  . امسع عن بعض النزعات النسائية اليت تفصلهم عن نزعات الرجل:جون نوردهامير
لكن ميكن . لذلك، النزعات موجودة.  من واجب الرجل أن يصبح الزوج وواجب املرأة أن تصبح الزوجة:ْپَرْبهوپاَد

ليس كل رجل . كِْرْشَن من الطالب وازوجهم ويعيشون بسالم ويتقدمون يف ذكر لدي عدد كبري. تعديل كل هذا
. لنحو، تتعدل نزعات املرأة ونزعات الرجلعلى هذا ا.  واألطفالْچِرَهْسْتَهىلدينا عدد كبري من . رّيْبَرْهَمشاهو 

ال نسمح ". طالقدون حسناً، تزوجوا وعيشوا بسالم "الرجل يطلب امرأة واملرأة تطلب الرجل، لذلك، نقول، 
اذا اراد الرجل . وال نسمح للشباب والشابات بالنوم معاً بصفة اصدقاء. حاملا تتزوجال يوجد انفصال. بالطالق

على هذا النحو، مجيع . ذاك هو اقتراحنا. كِْرْشَنامرأة وارادت امرأة رجال فيجب زواجهما والتقدم يف ذكر 
جيب . جعل االنسان ربانياً ومن واجب اجلميع مساعدتنايطمح إىل نا برناجم. التسهيالت موجودة يف هذه احلركة

  .على كل عاقل أن يساعد هذه احلركة خلري اجملتمع
  ماذا عن حكومة الواليات املتحدة؟ :جون نوردهامير

كيون اهنم امري. مل استوردهم من اهلند. مجيع طاليب هنا من الواليات املتحدة.  نعم، جيب أن تتقدم:ْپَرْبهوپاَد
مت اصالح شخصيتهم ويصبحون تيم اهللا باملشاركة يف هذه . ما الذي مينع احلكومة من التقدم. ويواجهون املصاعب

طاليب كل شيء مبجرد يترك وسائر املخدرات لكن . دي.أس.تنفق احلكومة ماليني الدوالرات على منع أل. احلركة
  م ملساعديت؟اذن، ما الذي مينع احلكومة من التقد. االنصياع لكالمي
  .پاَدْپَرْبهو اهنا ال حتفل بالشعب، :جون نوردهامير

تنفق ؟ انا امنع الشباب والشابات االمريكان عن التعاطي باملخدرات واخري شعبهتطلب احلكومة  أال لكن :ْپَرْبهوپاَد
  . لدعم هذه احلركةمن املنطقي أن تتقدم. لى منعهاحلكومة املاليني ع
  .طلوب ألنين اعرف بعض املفاهيم السيئة حول حركتك الفهم م:جون نوردهامير

   هل ارتفعت املفاهيم السيئة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا ما آمله:جون نوردهامير

هذا .  والغناء والرقص معناْپَرشاَدْمنعم، حنن ندعو كل فرد للحضور واالستماع عن فلسفتنا وتناول  :ْپَرْبهوپاَد
حنن ال نقول ان علينا خدمة اهلنود وليس االمريكيني أو . ييز يف اجملتمع البشريحنن ال نقيم مطلق مت. الربنامج ممتاز

ليس البشر فحسب بل . نأخذ االنسان شق من اهللا. حنن ننشر هذه احلركة يف كل مكان. االمريكيني وليس االفارقة
  .احليوانات أيضاً -كل حي

   ما هو عدد اتباعك؟:جون نوردهامير
 ال ميكنك ترقب عدد كبري من الزبائن. ليس لدينا عدد كبري من االتباع. بالغ الصعوبة طبيعياً هذا أمر :ْپَرْبهوپاَد

. عدد الزبائن ليس هو االمتحان. مع ذلك، األملاسة هي أملاسة حىت اذا مل يوجد زبائن. عندما تسعى إىل بيع أملاسة
سوف .  يف هذا اجملتمع واملسكرات والقمارحنن نقترح ترك الزنا واكل اللحوم. جيب أن يدفع الزبون قيمة السلعة

لكن ال ميكنين أن اصبح متحرراً واقول ".  حمافظ جداًجيْسوامي أوه،"،  عندما يسمع هذابالقولاالنسان يبتعد 



لذلك، . ال ميكنين التوصية بذاك".  وميكنك أن تصبح من تيم اهللاماقاتاستمر وافعل ما حيلو لك من احل"للجميع، 
وبالنتيجة، . لذي أفرضه على كل من يريد أن يصبح من طاليب فعليه أن ينتهي هبذه النواهي األربعةالشرط األول ا

قمر واحد يكفي .  ألهنم خنبةسوف حيدثون ثورة يف العامل. ليس لدي عدد كبري من األتباع لكن لدي خنبة صغرية
ال نطلب .  من ترقب عدد كبري من االتباعال طائل.  يف وجود القمرال حاجة إىل ماليني من النجوم. لتبديد الظلمة

اذا تكلمت إىل . ، سوف اعترب مهميت ناجحةكِْرْشَناذا جنحت باقناع شخص واحد بالتتيم بـ. سوى تابع صاحل
تلك هي . عدد صغري لدي، سوف جتد أن كالمهم أرقى من مطلق فيلسوف كبري، أرقى من مطلق عامل أو سياسي

يطبع . م الفارغ؟ ميكن أن يكون كالم االنسان بسيطاً لكن جيب أن يكون قيماًما هو نفع الكال. نوعية طاليب
يوم األحد، على وجه اخلصوص، الصحيفة كبرية إىل درجة يتعذر عليك . مستخدمك عدد كبري من الصحف يومياً

تفظ به االنسان ، وحيچۤيتاْبهَچڤَْد هنا هذا الكتاب، . لكن يرميها االنسان بعد مطالعتها ملدة ساعة. هاأن حتمل
  .جلميع االوقاتفظ حتاعط كتب تستحق الدراسة و.  سنة٥٠٠٠للدراسة طوال عمره، وعلى هذا النحو يطالع منذ 

   ...يف مجيع االحوال، هذا الكتاب. غري ملهمني إهلياً) نيويورك تاميز(سبق االقتراح اننا ) يضحك( :جون نوردهامير
 تقتصر على صنع االطباق البالستيكية كلكن. اسة، فأنه ميتلك شيئاً نفيساًاذا حصل االنسان على امل :ْپَرْبهوپاَد

وحيسب كل فرد انه .  يف اليابانمصنوعة من الورق املقوىمنازل يف الواقع، شاهدت . واالكواب البالستيكية
النسان شديد اعتاد االنسان استخدام اطباق ذهبية وأوعية فضية، لكنها اصبحت بالستيكية اآلن وما زال ا. يتقدم

ما هي قيمة تلك ". أنا مليونري"ما هو وضعك؟ لديك كومة من األوراق وتقول لنفسك، . الفخر بتقدمه املادي
لكننا نتعلم . اس اليت تعادل ماليني الدوالراتالذهب أو االملالعز الفعلي هو االوراق؟ أليس ذاك خداع؟ مع ذلك، 

لن تشتري املاليني من تلك الدوالرات كسرة . اً إىل االوراق فقطمن اصحاب املاليني استنادعلى حنو حنسب اننا 
اذن، جيب . كل هذا جيري باسم تقدم احلضارة، والغرض احلقيقي للحياة، ذكر اهللا مفقود.  حاملا توجد كارثةخبز

علينا ما الذي يدعو إىل تضليل االنسان؟ . على كل صاحب فكر أن يتقدم لفهم هذه احلركة ومحلها على حممل اجلد
    .السعي إىل فهم هذه الفلسفة، أصول ذكر اهللا

  هل ميكنك باحلقيقة ترقب تغيري يف جممل اجملتمع؟ :جون نوردهامير
  .اذا اصبح أحد من تيم اهللا، يصبح العامل ملكوت اهللا. انه خيارك. التغيري عائد إليك.  ذاك سبق يل شرحه:ْپَرْبهوپاَد

رؤية اهللا دون لسعى عدد كبري . عوا إىل تغيري العامل لكننا نشهد اهنم فشلواعدد كبري من الناس س :جون نوردهامير
  .جناح

اذا كان نورك قوي . مثل الظلمة والنور. ، النسياناماۤيذاك عائد إىل . ذاك ألن غرضهم ال يتسم بالقوة :ْپَرْبهوپاَد
جيب أن جتلب النور .  هو املبدأهذا. مةفال مكان للظلمة وإال اذا مل يكن عندك نور أو كان نوراً ضعيفاً فتوجد ظل

سوف ترتفع الظلمة .  لدفع الظلمةليس عليك بذل جهد منفصل. ذاك هو الدواء الوحيد. اذا اردت دفع ظلمتك
ال :  أيضاًِڤدي حكم هذا". حيثما يوجد اهللا تغيب الظلمة. شعار جملتنا هو اهللا نور، اجلهل ظلمة. حاملا جتلب النور
، ألننا مل ند سفري من لندن إىل لوس اجنليسعبقينا يف الظلمة كيف ميكن هذا؟ . تعال إىل النورتبقى يف الظلمة، 

سوف تبقى . كِْرْشَناذا مل تنسى حياتك ستكون ناجحة  انهذا يعين . بقى يف النور دوماًانسمح للشمس بالطلوع، 
 بالطريقة كِْرْشَن، اذا بقيت يف ذكر  األمر عينه. اذا وجهت طائرتك غرباً دون توقفيف ضوء الشمس طوال الوقت

 فلن  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى البسيطة لتسبيح 
. كِْرْشَنصاحبنا اسم اذا نبقى يف النور  نور وكِْرْشَن.  عني امسهكِْرْشَن.  مطلقكِْرْشَن واسم كِْرْشَنترى الظلمة ألن 



 َهِرىلذلك، تشاهد مجيع هؤالء الشباب والشابات مع مساحبهم يسبحون . البقاء يف النور هو طريقة بسيطة جداً
ال مسكرات، ال زنا، . اماۤيعلى هذا الوجه، ال ميكن أن متسهم . َهِرى َهِرى، كِْرْشَن كِْرْشَن، كِْرْشَن َهِرىكرش، 

 ميكن هلؤالء الذين تدربوا على ممارسة هذه النواهي األربعة منذ بداية حياهتم تركها؟ كيف. ال أكل حلوم، ال قمر
 مث يسمح رّيْبَرْهَمشا يف بداية العمر تصبح ِڤديةالـلذلك، حسب احلضارة . كل شيء ممكن، شرط اختاذ خيارك

  لك بالزواج لتصبح رب عائلة وبعد عدد من السنني تبقى زوجاً لكن تترك 
هذه هي احلياة . كِْرْشَنوأخرياً، تفصم صلتك بعائلتك ومتارس ذكر . ْپَرْسْتَهىَناڤنسية، وذاك يدعى احلياة اجل

كل العلم موجود، والطريقة موجودة، حنن نقتصر على االنتفاع هبا . كل شيء متوفر هلداية الناس عامة. ِڤديةالـ
ال ؟  اذا خلق اجملتمع حيواناتسالم والرخاءوإال كيف ميكنك توقع سالم وسعادة يف العامل؟ كيف ميكن ترقب ال

على الرغم من مجيع هذه اجلامعات الكبرية واملعاهد العلمية ألننا ينتج هذا اجملتمع سوى اخلنافس واخليبة بني الشباب 
اء اذا اخرجت السمكة من امل. احلياة الروحية واجبة علينا. أرواح وال ميكننا السعادة قصراً على مجع الراحة املادية

األمر عينه، . سعادة السمكة تقتضي كل حرية املاء. فال ميكنها أن تسعد مع وفرة مجيع اسباب الراحة على اليابسة
  .حنتاج إىل الغذاء الروحي واجلو الروحي. حنن شرر روحية وال نسعد يف املادة

  .ْبهاَچڤََت ْدَهْرَم، حان وقت پاَدْپَرْبهو :مريد
اكتب يف صحيفتك اننا لسنا ). يلتفت إىل الصحفي. (اذهب وتكلم) ضحك. ( انتهت هناَهْرَمْد ْبهاَچڤََت :ْپَرْبهوپاَد
  .شكراً لك. لدينا خلفية فلسفية عميقة.  على االقلعاطفيني

  ).هناية -  يغادر. ( شكراً لك:جون نوردهامير

  ١٩٧٢ ايالول ١١حديث مع بجاج و ْبهوَمْن في منزلهما في ارلنغتن، تكساس 

  :)١٣\٢\١ ( فلسفتنا هي:َدْپَرْبهوپا
  شِْرشْطْها-ڤيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه 

  َچشَهڤيْبها-ڤَْرناشَْرم
  ْسڤَنوشْطْهيتَْسيا ْدَهْرَمْسيا

  تُوشَنَْم-َسْمسيدّْهيْر َهري

وذاك . ميكن أن تكون مديراً صناعياً، ميكن أن تكون مهندساً، ميكن أن تكون سوى ذلك، لكن اكمل مهنتك
لذلك، ارضى . علم كيف يقاتل. كان فارساً. أْرجونَمثل . ة شخصية اهللا العظيم مبهنتكالكمال يتحقق مبرضا

َنْم ساْدهوَپريْترانايا ، كِْرْشَن وجاء. ْ من اجل القضية العادلةڤَزپاْنذَـ والكوروز قتال الـكِْرْشَناراد .  مبهنتهكِْرْشَن
اذن، احتشد مجيع اجلن . ناية التيم وقتل اجلمح: مهمته ذات غرضني). ٨\٤. چ.ب (ڤيناشايا َش دوْشكِْرَتْم

 تدبري مثيل جلمع اجلن وشغلهم بالقتال وقتل بعضهم ْتَركوروكِْشملحمة كانت اذن، . كِْرْشَن مبشيئة وتقاتلوا
مثل ايام مدرستنا، املشاغبون، سوف يطلب صيب االمساك بآخر من أذنه ويطلب من الصيب عينه االمساك . البعض

 يف القتال كِْرْشَن فارساً وساعد أْرجونَاذن، كان . تنافس بسحب االذن. دان عن بعضهما البعضباالذن ويتباع
اذن، ال يصبح ".  انت محيمي وتيمي.سي‘ْپرييُّو سي ‘ْبَهكُْتو ): ٣\٤. چ.ب(، كِْرْشَنشهد . واصبح تيماً عظيماً

 خبدمة قضيته يف مطلق ثوب كِْرْشَنان مرضاة لكن ميكن لإلنس. رد االستغناء عن العامل وصبغ ثوبهالفرد تيماً مبج
اذن، . كِْرْشَنلنفترض ان علينا بناء هيكل مجيل لـ. كِْرْشَناذا بذلت موهبتك اهلندسية يف خدمة . ومطلق سعة

ت جتارة ما وبذلت موهبة ادارة األمر عينه، اذا اجنز. يف بناء هياكل فخمة يف اهلند هااذا بذلتتكمل موهبتك اهلندسية 



َپ ڤَروْسهذا الشاب . تلك جتارة صغرية لكنها جيدة االدارة.  مثل شركة السماء الروحية اليت لدينا ...عمالاال
.  بالتجارةكِْرْشَن ميكنك خدمة . بالكيمياءكِْرْشَنيسعى إىل توضيح . ، هو عامل كبري، دكتور بالكيمياءداُموَدَر

جاء يف .  ليس منطياًكِْرْشَن". ميكن لكل انسان قضاء اخلدمة بعمله"، چۤيتا ْبهَچڤَْدجاء يف . ْسڤَكَْرَمنا َتْم أْبْهياْرْسيا
  . كِْرْشَن، ميكن االنتفاع بكل جمال ملرضاة چۤيتاْبهَچڤَْد 

. ب.ش (ُتوَشَنْم-َهريَسْمسيدّْهْري . مث تبلغ الكمال. ، فموهبتك يف اجملال العلمي املعني كاملةكِْرْشَنواذا رضي 
انت مدير ". "نعم، انت مهندس ممتاز:"كِْرْشَنوما هو ذاك الكمال؟ رضى .  تعين كمالهيَسْمسيدّْ). ١٣\٢\١

". هذا جيد. هذا سيء"حنن ال نقول، . كِْرْشَناذن، هذه هي فلسفتنا، ذكر ". انت كيماوي ممتاز". "اعمال ممتاز
لكن .  شاملكِْرْشَنملة ألن لذلك، فلسفتنا شا. هذه هي فلسفتنا. كِْرْشَنكل شيء جيد شريطة بذله يف خدمة 

  هوكِْرْشَن) هندي. (تفضلوا) جانباً. (كِْرْشَنحاملا يبلغ صعيد ذكر جيب أن يكون الفرد حراً من النشاطات االثيمة 
مثل فال بد من أن . كِْرْشَناذن، جيب أن حنقق التصفية لالقتراب من . ڤيْدَهْم-َپپاأ صفي، كِْرْشَن. َجيا) جانباً (...

اذن، جيب علينا ترك النشاطات االثيمة . ڤانَْپَرَمْم ْبَهڤيْتَرْم َپ. ڤيدَّْهْم-َپپاأ. ل النار اذا اردنا دخول النارنصبح مث
 ؟ انتمن أي والية. ذاك ما ندعو إليه. مث تكمل حياتنا. كِْرْشَنوبذل طاقاتنا يف خدمة 

  .راجستان، جودهبور ):١(ضيف 
   أيضاً؟راجستان هي زوجتك؟ انت من هل. راجستان، جودهبور :ْپَرْبهوپاَد
  .جوهدبور :امرأة

 مبوهبتك املهنية كِْرْشَناطلب مرضاة ). هندي. (اقمنا احتفال كبري. جايابورزرنا . ؟ املكان عينهجوهدبور :ْپَرْبهوپاَد
يماً كبرياً، ويف كان ت. َڤَم دْشْبهۤي مثل  ... ذاك يصبحْبَهَچڤانْ ليس منطياً، ْبَهَچڤانْ  ...مثمهما كانت مهنتك 

اذن، ال يرضى .  يشعر بالسروركِْرْشَن بالسهام وكان كِْرْشَن خيرق بدن َڤَم ِدْشْبهۤي كان ْتَركوروكِْشملحمة 
 من كِْرْشَناذن، ميكننا مرضاة .  بالسرور أيضاًكِْرْشَن برميه بالزهور فحسب بل يرميه التيم بالسهام ويشعر كِْرْشَن

  . فتنجح حياتناكِْرْشَنلكن جيب علينا تعلم فن مرضاة . وع وليس منطياً منكِْرْشَن. وجوه كثرية
  ؟كِْرْشَن كيف نتيقن من رضى ):١(ضيف 
عليك . مثل انت مهندس أو مدير اعمال. عليك تلقي التوجيه.  نعم، سوف تدرك عندما ترضيه بالفعل:ْپَرْبهوپاَد

ليس ". كيف نشعر"اذا اكلت، ميكنك الفهم أن مثل . تعلم الفن من معلم مث ميكنك العلم كيف ترضي سيدك
 حسب توجيه كِْرْشَناألمر عينه، اذا خدمت . اذا اكلت فسوف تشعر بالشبع". هل أنا راضي؟"عليك سؤال احد، 

 راضي عنك كِْرْشَنأوال جيب عليك أن تتعلم كيف ترضي مث سوف تعي أن . كِْرْشَنفوقي، فسوف تفهم رضى 
  .بالنتيجة
 نا نطلب النتيجة دوماًلكن". اقض واجبك دون اعتبار النتيجة "چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَن، يقول جيميْسوا ):٢(ضيف 

األمر عينه، .  عندما تقوم بعملكانت تعلم انك تتقاضى راتباً.  اعتيادينيْسكَْرمۤيعندما نقضي واجباتنا أو ما يسمى 
  . حىت يف أدق األمور يف احلياةويحنن ننظر إىل النتيجة أوال على الدوام من منظور الدني

. مثل هؤالء الشباب، هؤالء الشباب االمريكيون، االوروبيون.  ال توجد رواتب هنا ... النتيجة هي:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنشهدوا ما يكفي من الرواتب وميكنهم دفع ما يكفي من الرواتب لكنهم ال يطلبون الرواتب بل خدمة 

   ...نا ترك العمل وأن ال نعمل و هل يعين ان علي):٢(ضيف 



َپناها كِْر َپَن،كِْر". ال تنظر إىل النتيجة"ذاك يدعى . كِْرْشَنانت تعمل لرضى . ذاك ما أوضحته.  كال:ْپَرْبهوپاَد
 ، يطلب تشبعته احلسية،َپَنكِْر. ْبراْهَمَن وآخر هو َپَنكِْرواحد هو . توجد فئتان من الرجال. كِْرڤََن. ڤَهِهَت-ْپَهلَ
- ْپَهلَاها َپنكِْر. َپَنكِْرجيب وجود الرضى لكن عندما تطلب رضاك فذاك هو . كِْرْشَن، يطلب مرضاة ْبراْهَمَنالـو
ن األمر كالعامل املادي يعين أن كل فرد يطلب تشبعته احلسية، ل. ذاك هو جممل العامل. يريد التمتع بالنتيجة. ڤَهِهَت

ال بد من نتيجة، . جيب أن تكون النتيجة موجودة. كِْرْشَنندما ترضي حواس  عَڤڤايْشَن أو ْبراْهَمَنتصبح سعينه، 
. ْبراْهَمَن بالنتيجة، فأنت كِْرْشَنواذا متتع . َپَنكِْرع نفسك، فأنت امتالكن اذا تريد .  اذا كنت تعملسيئة أو صاحلة

 .كَْرَم ْرْتهاْتياْچۤيا  ...صف يف، وذاك و من مطلق عمل تقضيهال بد من وجود نتيجة ما. النتيجة موجودة ال حمالة
 َبْنْدَهَنه-ياْم كَْرَم‘ْنياْتَر لُوكُو ‘هاْت كَْرَمُنو ْرْتياْچۤيا. كِْرْشَنجيب على االنسان أن يعمل لصاحل . ونڤيْشتعين  اْچۤييا
ك، اذا علمنا لذل.  خري أم شر،كَْرَم بل لتشبعتك احلسية مث ترهتن بنتيجة ياْچۤيااذا كان عملك ليس ). ٩\٣. چ.ب(

  .َپَنكِْرنبقى -ِهَتڤَه-ْپَهلََپناها كِْروإال، . ، فذاك هو كمالناكِْرْشَن، اذا وهبت النتيجة لـكِْرْشَنمن اجل 
   ...اقصد، كيف يف حياتنا اليومية.  كال، ذاك هو سؤايل، كيف حنقق ذاك):٢(ضيف 
طرح . لنفسه، كان متردداً. كِْرْشَنانه قاتل من اجل  الذي كان فارساً، يعين أْرجونَمثل . ذاك اوضحته :ْپَرْبهوپاَد

مث لن ) َسْنكََر-ڤَْرنَ(اذا قتلت أخواين، فستترمل زوجاهتم وسوف متارس العهر وتولد ذرية فاسدة "كل هذه األسئلة 
نظر لكنه مل يفكر من وجه .  على هذا النحو، حسب تفكريه. مث تؤول جممل االمة إىل اجلحيمدانَ-پيْنذَتوجد 
لذلك، القيت عليه . ذاك كان تدبره". سواء سوف اذهب إىل اجلحيم أو اجلنة"كان يفكر من وجه نفعه، . كِْرْشَن

 بعد كَريْشىي ڤََشَنْم َتَڤ َنْشطُو ُموَهه ْسْمِرتْري لَْبْدها): ٧٣\١٨. چ.ب (كِْرْشَنووافق على اقتراح . چۤيتاْبهَچڤَْد 
. كِْرْشَناذن، كان القتال ذكر ". لذلك، سوف اقاتل. استعدت وعيي احلقيقي. ومهياآلن تبدد . "ْبهَچڤَْد چۤيتافهم 

. چ.ب (ڤاداْم-اْچۤيْپَرڤَْشُشوَشْس ْتڤَْم انْ أْنشوشۤيأ. كِْرْشَنوعندما كان يسعى تفادي العنف، حمباً للعائلة، وخبه 
  ".انت تتكلم مثل رجل علم لكنك امحق) "١١\٢

انْ شوشۤيأ. كِْرْشَنيف غياب ذكر خنضع للعقاب  نانتحدث حديثاً ثقافياً، علمياً لكنميكننا أن . اذن، هذا هو موقفنا
اذن، ال شيء سيء اذا مت . لذلك، هذا هو موقفنا). ١١\٢. چ.ب (ڤاداْمْش َش ْبهاَشِسى- اْچۤيْپَرڤَْشُشوَشْس ْتڤَْم أْن

اذن، . ال يهم.  املفهوم املادياتتقديرسب ح وإال يسبب العبودية، سواء كان خرياً أم شراً كِْرْشَنبذله يف خدمة 
 .مث تكمل حياتك. ذاك الفن يتعني عليك تعلمه. كِْرْشَنعليك تعلم الفن، كيف ترضي 

  يپاِتـَنِهي ْپـَرٰنڤيدّْتَـْد 
  َپـريْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـۤيا

  ـمْْٰچۤيانَتي ِتى ِدكْشْٰـۤيانْاوَپـ
   َدْرشـينَـهْچـۤيانينَـْس تَـتّْـڤَ

  َچتِْشتْْم ِاڤاْبهيچورواناْرتَْهْم َس ْچۤيڤي-تَْد
  نيشْطَْهْم-پانيه شُْرتْريياْم ْبَرْهَم-َسميتْ

  ).١٢\٢\١ ْدنيَشَپأوَك موْنذَ
مث، اذا عملت مبوجبها فسوف تنجح . كِْرْشَناذن، عليك تعلم الفن من شخص منشغل فعلياً يف خدمة مرضاة 

  .حياتك
  انت تقول أن االنسان جيب أن ال يكون مرهتناً؟ ):٢(ضيف 
  .كل فرد مرهتن، خري أو شر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  حل؟ لكن هل االرهتان باخلري صا):٢(ضيف 



اذا كنت سجيناً، تبقى سجيناً سواء أكنت من الدرجة األوىل .  ارهتان باخلري لكنه ارهتان، يف مجيع االحوال:ْپَرْبهوپاَد
  .أو الدرجة الثانية

   لكن أال تعطي العبودية احلافز على احلياة؟):٢(ضيف 
  .من العبودية سبيل اخلروجهل اذا كنت جتسوف تزداد ارهتاناً .  كال، العبودية تعطي عبودية:ْپَرْبهوپاَد
   ... لكن دون ارهتان، عندئذ):٢(ضيف 
  . كال، كل فرد يف العبودية:ْپَرْبهوپاَد
   ... كال، اقصد، لنفترض مثالياً):٢(ضيف 
   ما هو املثايل؟:ْپَرْبهوپاَد
  ... حالة افتراضية ):٢(ضيف 
. هذه هي عبودية. والدة واملوت والشيخوخة واملرض عبودية تعين أن ال ...عبوديتك.  كال، ال افتراض:ْپَرْبهوپاَد

اذن، . اذن، هذا ليس شاغلنا، الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض. حنن أرواح. حنن احياء مجيعاً، شقوق اهللا
. الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض: ما دمنا ستحصل على هذا البدن املاديتبقي يف هذه العبودية العبودية تعين 

أوال، اطلب فهم . هذه هي العبودية.  ثرياً وراتبك كبري ال يعين انك لن متوت أو لن تصاب باملرضاذا كنت
قد يكون البدن . ذاك ما يدعى عبودية. العبودية تعين اخلضوع ألوضاع هذا البدن املادي. العبودة واحلرية. العبودية

 ألنك عبد الوالدة واملوت واملرض والشيخوخة. ية أو بدن منلة لكن تلك عبودْبَرْهمابدن فيل أو بدن منر أو بدن 
جملرد انين مقيد . اذن، مشكلتك هي وسيلة النجاة من هذه العبودية وليس قبوهلا. حاملا حتصل على بدن مادي

اهنم راضون عندما تكون قيودهم . االنسان جاهل. اذن، ذاك هو رهن". دعين اقيد بقيود ذهبية"–بسالسل حديدية 
  .ذاك يدعى جهال. يشعر بالرضى عندما حيجز بقيود ذهبية.  يدعى جهالذاك ما. ذهبية

  . عبودية غري مادية):٢(ضيف 
  .ال توجد عبودية يف احلياة الروحية. العبودية تعين مادية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ذاك عبودية أيضاً؟ ...ماذا عن احلب بني االنسان واالنسان؟ مثل هذه ):٢(ضيف 
لذلك، سوف ترجع يف . لذلك، تطلب البقاء وطنياً وفياً. ب اهل بلدكحتلنفترض انك . عم، تلك عبوديةن :ْپَرْبهوپاَد

انت مرهتن . اذن، سواء ولدت يف اهلند أم يف امريكا، ال يهم). جرس الباب يقرع. (هذا البلد أو ذاك كيف تشاء
  .لذلك، تلك عبودية أيضاً. د ميوتكل فر. ليس ان االمريكي ال ميوت، بل اهلنود وحدهم. بقوانني الطبيعة

أليس هذه ". حب الزوجة واألطفال"أو " حب الوالدين"ماذا عن احلب جتاه االقارب؟ لنفترض،  ):١(ضيف 
  عبودية أيضاً؟

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل يعين ذلك أن ال حتب الوالدين؟):١(ضيف 
كل فرد . اذن، ذاك ليس حباً. داً ملصلحة شخصيةانت حتب اح.  كال، ال يوجد حب يف العامل املادي:ْپَرْبهوپاَد
هذا هو . ال غري. بصراحة، الزوجة حتب الزوج ما دام مدخوله جيداً والزوج حيب الزوجة ما دامت مجيلة. حيب
  .احلب أمر خمتلف. اهنا شهوة. احلب

   ماذا عن خدمة الوالدين؟):١(ضيف 



ال يوجد حب . األمر عينه ينطبق على الوالدين وسواهم. إىل ذاكال تقفز .  أوال، اطلب فهم نقطة واحدة:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك وهم. يف هذا العامل

  ؟ ... مثل اخلدمة إىل الوالدين دون ترقب شيئاً منهم ألهنم ربوك،):٢(ضيف 
  . نعم، ذاك واجبك:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، واجب):٢(ضيف 
  .لكنين اوضح الوضع احلقيقي. أو والديك ال اقول ال حتب زوجتك  ...مثل.  ذاك واجبك:ْپَرْبهوپاَد
): ٧\١٥. چ.ب(يف الفصل الثاين عشر عندما يقول الرب .  عن املوضوع هنا رمبا يغفر يل الشرود):٢(ضيف 

   ...َته َسناَتَنهْبهۤو-َڤجۤيلُوِكى -َڤجۤيَمَمياڤاْمُشو 
  . ذاك يف الفصل اخلامس عشر:ْپَرْبهوپاَد
   والروح؟ هل يفيد تعلم الفروق وفهم عمق هذه األمور؟َڤجۤيو الفرق بني ما ه.  نعم، اخلامس عشر):٢(ضيف 
األمر عينه، . اذن، مثل اصبعك هو جزء من بدنك. َممايڤاْمُشومثل . تبقى يف الظلمة اذا مل تتعلم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 ما هو واجب  ...ن مثل االصبع للبدكِْرْشَناذا كنت شق . اآلن، عليك أن تتعلم. كِْرْشَنانت شق من بدن 
  االصبع؟
  . خدمة البدن):٢(ضيف 
واذا .  النحو، يكون يف حالته احلقيقية، الصحيةكاذاالصبع، ما دام خيدم بدين على هذا النحو، .  ال غري:ْپَرْبهوپاَد

، ليس يف حالة كِْرْشَناذن، مطلق حي ال خيدم . يكون يف حالة غري صحية-لن يقوى على اخلدمة-اصيب باألمل
  ):٧\١٥. چ.ب (كِْرْشَنذاك هو، يقول . اماۤي، هو يف كِْرْشَنكل من ال خيدم . اماۤيهو  يف . ةصحي

  لُوِكى - ـشُو جۤيــڤَمْٰڤايَمما
  تَـه َسـناتَنَـهْبهۤو - جۤيــڤَ
  يۤياٰنينْْدرشَٰـشْٰـطْهانۤي -  َمـنَه

  يـت ْستْهاني كَْرشَٰ-ْپَركْرِٰتي 

لذلك، عقابه هو نزاع البقاء يف خمتلف اجناس . كِْرْشَنهو يف نزاع بقاء حاد يف هذه الطبيعة املادية ألنه ال خيدم 
 ألف جنس من اجناس احلياة، وهو يتناسخ لكن السعادة على هذا النحو أو ذاك ٤٠٠يني و مال٨يوجد . احلياة

أليس كذلك؟ وإال ما الذي دعاك إىل ترك بلدك؟ األمر . مثلك جئت إىل امريكا طلباً للسعادة. النحو، ذاك النحو
ذاك هو . السعادة، السعادةعينه، حنن نتناسخ من بلد إىل آخر، من كوكب إىل آخر، من بدن إىل آخر، حبثاً عن 

-َمَنه".  بدال من خدميتخيدمون عقوهلم وحسهم. اهنم شقوقي) "٧\١٥ .چ.ب (كِْرْشَناذن، يقول . نزاع البقاء
-َركِْريتْپ،  ما دمنا خندم حسنا وعقلنااذن، نبقى يف هذا العامل املادي. ْسْتهاين كَْرَشيت- َركِْريتْپاين ْنْدريۤيَشْشطْهانۤي
- َڤَسْر): ٦٦\١٨. چ.ب. (تلك هي النجاة-كِْرْشَنخندم  -كِْرْشَنحاملا نبعث وعينا احلقيقي، ذكر و. ْسْتهاين

ناْم كَيت نَ كامادۤياذن، بدال من خدمة احلوس، . هذا هو األمر القطعي. ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ 
مجيع هذه اخلدمات هي اشكال -خدمة الزوج، خدمة الوالد و، مثل خدمة الوطن، خدمة العائلة، الزوجة،كَتيْدها

عند نقل . اذن، حنن خندم حسنا يف الوقت الراهن. پاليتا دوْرنيِدشاهاكَيت نَ كَتيْدها ناْم كامادۤي. كاَمخمتلفة ملا يدعى 
  .وهذه هو العبودية. ، تلك هي النجاةكِْرْشَنخدمة احلواس إىل 

هل ميكنك أن توضح . ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َڤَسْر): ٦٦\١٨. چ.ب( قلت اآلن، ):٢(ضيف 
    ... هذهَشَرَنْم ڤَْرَج



   ...كل ما تقوله. سلم-َشَرَنْم ڤَْرَج :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ... تكونَچيتَشَرنا يف احلياة اليومية، اقصد، احب حياتنا العملية، كيف ميكن ):٢(ضيف 
  .كِْرْشَن متردداً بصدد القتال لكنه قاتل عند التسليم لـأْرجونَ، كان أْرجونَمثل . َچيتَشَرناعم،  ن:ْپَرْبهوپاَد
  . هناك معهكِْرْشَنكان الرب .  كان حمظوظاً):٢(ضيف 
. هو مطلق.  عني تعاليمهكِْرْشَنالرب . كِْرْشَنتلك هي الرب .  موجودة هناكِْرْشَن اذن، تعاليم الرب :ْپَرْبهوپاَد

.  ال تعلم حبضوره حاضراً لكنككِْرْشَنالرب .  ليس حاضراًكِْرْشَنالرب . كِْرْشَناهنم خيدمون . ثل هؤالء الشبابم
 كِْرْشَنانت حتسب أن . ذاك جتهله. كِْرْشَن هذا هو عني الشخص كِْرْشَن. كِْرْشَن َهِرى حاضر بامسه، كِْرْشَنالرب 

ليس .  ال يغيب مطلقاًكِْرْشَن.  بصورته، بصفته، بتسليته، ألنه مطلق حاضر بتعاليمه، بامسه،كِْرْشَنذهب، لكن 
- ْپِرماْنَجَن): ٣٨\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(.  دائم احلضوركِْرْشَن. كِْرْشَنعلينا سوى النظر، علينا أن جنعل عيوننا ترى 

ْهِرَديشو .  طوال الليل والنهاركِْرْشَنيون يرون الربان. ڤيلُوَشِنَن َسْنَته َسدايَڤ ْهِرَديشو ڤيلُوكَياْنيت-ْبَهكْيت-ّتّشوريَت
مثل اذا احببت شخصاً ما فسوف تراه يف كل . كِْرْشَنيف حضور حب . ّتّشوريَت-ْپِرماْنَجَنكيف؟ . ڤيلُوكَياْنيت

ك ال ميكن. مثل الشمس. ْپهوَرتى أَدهْسڤَياْم ِاَڤ ْس. كِْرْشَن مث سوف ترى كِْرْشَناذن، عليك تنمية حب . مكان
األمر عينه، .  عند طلوع الشمس أمامكرؤية الشمس يف الليل، لكن ميكنك رؤية الشمس ونفسك وجممل العامل

 من رضاه عن خدمتك كِْرْشَن عندما يكشف ، سوف ترى ذاتك وسوف ترى جممل العاملكِْرْشَنسوف ترى 
راحية ترفع االعتام وسوف يرى بالعملية اجل. مثل املصاب باعتام عدسة العني..  .اذن، ليس عليك سوى. وحبك

. كِْرْشَنمث سوف ترى  ْپِرَم كِْرْشَناألمر عينه، اعتام عدسة عينك احلاضرة، العيون املادية يرتفع بفضل . كل شيء
-كِْرْشَناذا تعني عليك اجناز أمر يف هذا العامل، ذاك هو . أْرْتُهو َمهانْ-پوْمْپِرما  أوصى، َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، 

 .لذلك، ذاك هو الوهم. ْپِرما كِْرْشَنلكننا ال نعىن بـ. ْپِرما كِْرْشَنذاك جيب علينا شغل حياتنا، كيف حنقق . ِرماْپ
 ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمجاء يف  . مث تنجح احلياة.كِْرْشَن، حب ْپِرما كِْرْشَناحلياة االنسانية مقصودة لتحقيق تلك الدرجة، 

)٦\٢\١:(  
  َپُرو ْدَهْرُموپوْمساْم َس ڤاي 

  ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجى
  ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

  َدتيْپَرشۤيسواتْما ياۤي

مل يعلم هؤالء .  يف كل حيكِْرْشَن مقصودة الهناض احلب الكامن لـكِْرْشَنلذلك، حركة ذكر . هذا هو املطلوب
كيف يطلب هؤالء الشباب :"اآلن بالدهشةويصاب ابناء بلدهم .  سنوات٥ أو ٤ مثل منذ كِْرْشَنالشباب ما هو 

 َمْدْهيا (َشريتاْمِرَت شايَتْنياجاء يف . مت اهناضه فقط.  كان موجوداًكِْرْشَنذاك يعين أن حب " ون؟ جبنكِْرْشَن
١٠٧\٢٢:(  

  كَْبهو نَيا‘ ساْدْهيا‘ْپِرَم  كِْرشَْن سيدَّْهى-نيتْيا
  شيتّى كََريى أوَديا-شودَّْهى-شَْرڤَنادي

 كِْرْشَنذاك هو احلب لـ. ذاك احلب يعرب عنه من وجوه كثرية. كامن يف كل فرد) ْپِرَم كِْرْشَن (ْشَنكِْرحب 
هنا احلب املزعوم .  وحيب كل فردكِْرْشَناذن، عندما ينهض احد حبه ذاك يف حالته الصحيحة، فأنه حيب . بالفعل

 چوروأمرين "ألنين اقول، . ال منهم كسب امليليس غرض.  جئت إىل هذه البلد ...مثل حنن.  مايطلب غرض
 كِْرْشَن (كِْرْشَنوألن حب . كِْرْشَنلذلك، جئت إىل البلدان الغربية لعرض ".  بالذهاب إىل البلدان الغربيةَمهاَرَج
لذلك، .  اذا مل تقبللكن من احملال أن تعطى. مناسباًتكون جيب أن . كامن يف قلب كل فرد فاهنم يقبلون به) ْپِرما



 قادر على اجبارك كِْرْشَن". افعل) "٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ"، كِْرْشَنيقول 
". افعل ما تشاء "،)٦٣\١٨. چ.ب (ياْتِهْتّشَهسي َتْتها كورو"  ...كلما"، أْرجونَ يقول إىل كِْرْشَن. لكنه ال جيرب

اذا فعلت . افعل هذا"ينصح، .  ال ميس استقالل احليكِْرْشَناذن، . ، لديها استقالهلاال جيرب احداً ألن االحياء شقوقه
): ٦٦\١٨. چ.ب (كِْرْشَنيقول . انت املسؤول.  ليس مسؤوالكِْرْشَنلكن اذا مل تفعل هذا، ". هذا، سوف تنجو

، فسوف تنجو وإال تتحمل مسؤولية كِْرْشَنيحة اذن، اذا عملت بنص. ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ
اذن تلك . انت منجرف يف دوامة الوالدة واملوت وتتخبط يف خمتلف انواع احلياة وعلى خمتلف الكواكب. نفسك

لديك  ... اآلن، األمر عائد إليك بقبوهلا أم ال.  لتلقينك هذه الفلسفة، هذه احلقيقةكِْرْشَنينزل . هي مسؤوليتك
َمنا -َمْن. كِْرْشَنهذا هو أمر ). ٦٦\١٨. چ.ب (امي ما شوَشهِپْبْهيُّو ُموكَْشيْشۤيپا-اََهْم ْتڤاْم َسْرَڤ. استقاللك
 َش ِمى ديڤْياْم ِاڤَْم يُّو ِڤتِّي َتْتڤََته، ْتياكْْتڤا كَْرَمَجْنَم ). ٦٦\١٨. چ.ب (اجّي ماْم َنَمْسكوروۤي-َمْد-ْبَهكُْتو- ْبَهَڤ َمْد

ڤَْنيت َمهاْت ماَنه ْپنوپوَنْر َجْنَم دوْهكْهالَياْم أشاْشڤََتْم، ناِپْتيا أوماْم ). ٩\٤. چ.ب(  ...َم ناييت ماْم ِايتپوَنْر َجْنِدَهْم 
  .اذا مل تفعل، ذاك خيارك. كِْرْشَنترجع إىل . ذاك هو أرفع كمال). ١٥\٨. چ.ب. (َچَتهَپَرماْم َسْمسيدّْهيْم 

َجْنَم كَْرَم "  ...من يعلمون انين الرب و "كِْرْشَنااللوهية عندما يقول الرب  ما هي هذه العظمة، للعلم ب):٢(ضيف 
  . مرات١٠قرأته .  ما هو املعىن احلقيقي للعلم به، أقصد ...كيف). ٩\٤. چ.ب (َش ِمى ديڤْياْم

. ف جتد شخصاً ميكنه تعليمكسو). ٣٤\٤. چ.ب (اڤَۤيَپريْپَرْشِنَن ِسپاِتَن ْپَرنيَتْد ڤيدّْهي : ذاك هو أيضاً :ْپَرْبهوپاَد
، ِسڤا، دون پاِتْپَرنيلكن دون . مث اسأله وستعرفها. ِسَڤو . انت سلم، ليس بتحدي. پاَتَپرنيلكنك سوف جتد 

 ال بد لك من العثور على شخص ميكنك التسليم له. ليست تلك هي الطريقة. جمرد موقف حتدي، لن تعرفها مطلقاً
 التسليم يعين جيب قضاء اخلدمة إليه، مث ميكنك أن تسأله سوف يعطيك  ...وجيب. اذا كنت تريد أن تعرف

عليك العثور على شخص ميكنك . تلك هي الطريقة. َدْرشيَنه-َڤَتتّْانانيَنْس ْچۤيْم ْچۤياَنِتى َپِدكْْشياْنيت أو ،اجلواب
 .التسليم ملمثله مث ستعلملذلك، عليك .  يطلب التسليم أيضاًكِْرْشَنألن .  اذا كنت جدياً للمعرفةالتسليم له

  ؟ ... من خالل مشاعره وقلبه وكِْرْشَن أال ميكن لإلنسان التسليم لـ):٢(ضيف 
 هداَسداسانو-داَسكََملَيُّوْر - َپَدْبَهْرتوه -پّيُچو، َرْبهوْپَمها شايَتْنيايعلم . كال، تلك ليست الطريقة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

اذا اردت العلم . تلك هي الطريقة. كِْرْشَن خادم خادم خادم خادم خادم يريد أن يصبح). ٨٠\١٣ َمْدْهيا. ش.ش(
؟ اْپَرْشِنَن ِسڤَۤيَپريپاِتَن ْپَرنيَتْد ڤيدّْهي ): ٣٤\٤. چ.ب (كِْرْشَنوإال ما سبب قول .  مباشرة فذاك حمالكِْرْشَنبـ

  ؟كِْرْشَنوكيف ميكنك مقاربة 
  ؟ ...أليس ذاك أم لن يأخذ الشخص إىل. به، قضاء اخلدمة تسبيح امساءه، التسليم له، الشعور حب):٢(ضيف 
). ٢\٤. چ.ب (ڤيدوهوهْپَتْم إَمْم راَجْرَشيُّوه ْپرا-َپراَپَرْمِاڤَْم  يقول، كِْرْشَن.  كال، ليست تلك هي الطريقة:ْپَرْبهوپاَد

  ".م ألحدال اريد التسلي"ذاك هو حتدي، ذاك ). َپراَپَرْم(عليك التسليم عرب السلسلة املريدية 
   ... اقصد، انا لست ... ال أقول ... كال، ليس موقف حتدي):٢(ضيف 
اذن، كيف . اهنم اهللا عينه. چورو اختذ َرْبهوْپَمها شايَتْنيااملوىل . چورو اختذ قبل كِْرْشَن. كال، هذا حمال :ْپَرْبهوپاَد

-  جدياًكِْرْشَن مىت تطلب  ...كِْرْشَن. پاكِْر-كِْرْشَن-چورو؟ چورو دون كِْرْشَنميكنين التقرب من :"ميكنك القول
 اذا ميكنك رؤية اهللا"نصحته امه . َمهاَرَج َڤْدْهرومثل . چورو كِْرْشَنمث سوف يعطيك -چوروجتهل من هو 
اذن، سوف . عندما كان يف غاية اجلدية موين ناَرَد كِْرْشَنلكن ارسل له . لذلك، ذهب إىل هناك". قصدت الغابة

، ذاك چورواذا مل جتد . تلك هي الطريقة. كِْرْشَن اذا كنت جدياً بصدد  ممثله وسوف يتوىل أمركَنكِْرْشيرسل لك 



مثل عندما تصبح جدياً لدراسة موضوع ما، سوف .  غري راضي عنك بعد، سواء أنت ليس جدياًكِْرْشَنيعين أن 
ليست تلك . هندساً خبرياً، خبري، كالال ميكنك شراء الكتب ومطالعتها يف البيت وتصبح م. جتد كلية ما، معهد ما

م چورواناْرْتَهْم َس ْچۤيڤي-َتْد. نيْشطَْهْم-ْشُروتريياْم ْبَرْهَم. ْشرويت يدعى ِڤديالـلذلك، العلم . هي الطريقة
 .ة املريديةاذن، علينا أن نسمع من السلسل). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك (نيْشطَْهْم- َچْتِشْت، ْشُروْتريياْم ْبَرْهَمِاڤاْبهي

. ال تذهب إىل استاذ مل يدخل املدرسة والكلية. اصغى إىل التعاليم عينها من استاذه. حتضر حماضرات استاذ ألنه مسع
األمر عينه، العلم الروحي يستلم عن . َپراَپَرْم بوصفه علم مادي يستلم من  ...هل تذهب إىل هناك؟ اذن، هذا العلم

بواسطة . إَمْم راَجْرَشيُّو ڤيدوهْپَتْم اْپر– َپراَپَرْمِاڤَْم ): ٢\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يقول يف كِْرْشَن ).َپراَپَرْم(السلسلة املريدية 
لذلك، سوف اعلنه . لذلك، ضاع العلم. اندرست َپراَپَرْمألن :"َپَپَرْنَتُچو َنْشطَه َس كاِلِنَهى َمَهتا يُّو. َپراَپَرْمنظام 

. اسعى إىل الكالم إليك ألنك تيمي) "٣\٤. چ.ب (يُّوُ سي ِمى َرَهْسياْم ْهى ِاَتْد أوتََّمْمْپريسي ‘ْبَهكُْتو ". ثانية إليك
فهمت؟ . كِْرْشَن وتيمه قبل أن يقوى على فهم كالم كِْرْشَناألمر عينه، جيب أن يصبح الفرد محيم ". انت محيمي

. چۤيتاْبهَچڤَْد د كبري من كبار العلماء يعرضون لذلك، عد.  يف مجيع البلدانچۤيتاْبهَچڤَْد هناك تعليقات كثرية على 
اآلن .  قبل هذه احلركةهل توافق على هذه النقطة؟ مل يوجد شخص واحد. كِْرْشَنال يوجد شخص واحد تتيم بـ
 هل  ... بدون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد اآلن، .  عرضت بدون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد يوجد مئات وألوف يقبلون ألن 

  جلبت كتاب؟
  . كال:ْديوْمَنْبَر

. نفدت الطبعة.  ألف يف شهر متوز٥٠طبعت . ١١٠٠عدد صفحاته . هذا من نشر شركة ماكميليان :ْپَرْبهوپاَد
  ...منذ البداية.  ويعيدون طبعها كل سنة١٩٦٨ دون تصرف منذ چۤيتاْبهَچڤَْد يطبعون . طبعتها الثانيةاآلن يف 

 وتقرير مدير اعماهلم، هو أن مبيعات هذه النسخة تزداد وتتناقص اعتقد ان هذه هي الطبعة اخلامسة أو السادسة
انا شخصية اهللا " يقول، كِْرْشَن. كِْرْشَن بصفة كِْرْشَنحنن نعرض . مبيعات النسخات االخرى ألهنا بدون تصرف

". كِْرْشَنسلم لـ"حنن نلقن الناس، ". سلم يل"،كِْرْشَنيقول . كِْرْشَنحنن نعرض شخصية اهللا العظيم ". العظيم
. كِْرْشَنتتيم بـ"حنن نقول، . اجّي ماْم َنَمْسكوروۤي- ْبَهكُْتو َمْد-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن) ٦٥\١٨. چ.ب (كِْرْشَنيقول 

انت من . إىل مىت سيستمر الغش؟ انت تعلم جيداً. لذلك، يقبل الناس. ال نبدل الكالم". كِْرْشَنقدم التبجيل لـ
  هل تعرف ذاك؟. بازار ْتُشورى توجد حالوة بنجابية يف. دهلي

  . كال، مسعت عنه):٤(ضيف 
وهناك عدد كبري .  يبيع احللوى املصنوعة بالسمن املصفى ألنه سوف جتد مئات الزبائن يف االنتظار دوماً:ْپَرْبهوپاَد

وذاك . نهاذن، كل ما تعرض صفياً، سوف جتد زبائ. يرتادها بعض املبتذلني. من متاجر السمن الزائفة غري مزدمحة
، كِْرْشَنلكن حاملا تغش .  كما هو وجند االقبال عليه يف كل مكان، يف مجيع االرضكِْرْشَنحنن نعرض . مثبت

ما الذي يدعونا إىل ذاك الغش؟ . ختسر فوراً-، كالم فارغ" تعين هذاْتَركوروكِْش يعين هذا، كِْرْشَن-تبتدع عبارات
حىت مهامتا غاندي . ، اقتصروا على عرض الغشْسواميْسدد كبري من اذن، عدد كبري من العلماء، ع. ال جتارة غش

ومن اين حصل على معناها؟ أين هو تعريف القاموس؟ جيب أن تتكلم كالماً ".  تعين هذا البدنْتَركوروكِْش"يقول، 
يقصد الناس .  ما زالت موجودةْتَركوروكِْش هي هذا البدن؟ وحمطة ْتَركوروكِْشاين تعريف القاموس بأن . موثوقاً

؟ "البدن "ْتَركوروكِْشما الذي يدعوين إىل تأويل . كِْشْتِرى– ْدَهْرَم كِْشْتِرى-كورو.  للمراسم الدينيةْتَركوروكِْش



لكن لن تذهب بعيداً . الشخصبعجبني املقد تكون فعالة لبعض االشخاص، . اذن، لن تكون فعالة. هذا ما جيري
  . اذا عرضتها بدون تصرف احلقيقيلكن سوف يقبلها املتقصي. أكثر من ذاك

  .لدي احدها. ، لديها تلك املنشوراتُچوَركْبور، چۤيتا مطبعة ):٢(ضيف 
  . لديها نسخ خمتلفة أيضاًچۤيتامطبعة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح ():٢(ضيف 
 اليت نشرهتا مل تكن يف البلدان چۤيتا ْبهَچڤَْدلكن .  سنة أيضا٤٠ًمنذ  چۤيتاْبهَچڤَْد  نشر چۤيتاحاولت مطبعة  :ْپَرْبهوپاَد
، وشركة ماكميليان اكرب شركات اهنا اآلن يف كل االرض. ١٩٦٨تصرف سنة  بدون چۤيتاْبهَچڤَْد ونشرنا . الغربية

تلك هي .  كما هوكِْرْشَنعرض : اذن، مرادنا. ليس بكتابنا هذا فقط بل جبميع كتبنا تدرجيياً. النشر يف العامل معنية
. سوف يقبل جممل العامل أن للهند شيء تعطيه. سوف تتمجد بلدك.  بغشكِْرْشَنال تعرض . اهلندية احلقيقيةالتربية 

نعم، "تلك هي مهميت ويشعرون . لذلك، أنا جئت إىل هذه البلد ليس للشحاذة بل للعطاء. انت جمرد شحاذ اآلن
  ".حنن حنصل على أمر جوهري

ما هو سبب "ليس عليك اجابتها لكنهم يقولوا أحياناً، .  الناس يوجد سؤال يطرحه عدد كبري من):٣(ضيف 
 كِْرْشَنلديها مراكز كثرية وليس عدد كبري من املراكز يف اهلند حيث الرب .  يف هذا البلدكِْرْشَنشعبية حركة ذكر 

  ؟...
 اذا اقتصرت  هيكل٥٠٠٠سوف جتد . ال يعلم ذاك. توجد ماليني املراكز يف اهلند. هو امحق.  ال يعلم:ْپَرْبهوپاَد

كل . ال يعلم وضع اهلند. من يتفوه هبذا الكالم، هو  فارغ. كالمه فارغ. كالمه فارغ. ال يعلم. ڤِْرْنداڤََنعلى زيارة 
  .ال يعلم وكالمه فارغ. كِْرْشَنكل شخص هو هيكل . كِْرْشَنفرد يف اهلند يعرف 

   ...هو.  شاهد الكتاب وفيه قائمة مبراكز احلركة، ال غري):٣(ضيف 
 چۤيتالكن مطبعة .  مراكزي الشخصية غري مدرجة يف الكتاب ...كال، لدي. بومباي كال، لدينا مركز يف :ْپَرْبهوپاَد

اهلنود، ال يعلمون؟ تلك "اذن، ملاذا يقول، . ، ماليني من النسخ شهرياً، وذاك للتوزيع يف اهلندچۤيتاْبهَچڤَْد نشر ت
  .كِْرْشَنكل هندي يعرف عن . غباوة

  .كِْرْشَن َهِرى انت تتكلم عن املركز، ):٢(ضيف 
، لكن الرب كِْرْشَن نعم، ينظرون من هذه النقطة ألهنم حيسبون اهنا احلركة الوحيدة املتصلة بالرب ):٣(ضيف 
  . يف كل بيت يف اهلند تقريباًكِْرْشَن
 ما زال رغم اهنم يتكلفون عدم االخذ إىل ، كل هندي يراعيهاكِْرْشَن، يوم والدة َجْنماْشطَمّي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
أو ما " التربية اهلندية"تدعى . فهمت؟ توجد ورقة يف احلكومة.  بصور سلبية كثريةكِْرْشَنتعرض احلكومة . كِْرْشَن
  .  يف تلك الورقة بصورة شاب اسودكِْرْشَنيرسم . شاكلها
   ماذا؟):٣(ضيف 
 معبود وتوجد أسفار ِڤدية كثرية توصي كِْرْشَن. رذيل مثيل. و معبودوه. شاب اسود تعين مثل الزنوج: ْپَرْبهوپاَد
  هل ترى أي نوع من احلكومة لدينا؟.  وتعرضه احلكومة مثل زجنيكِْرْشَنبعبادة 
  . هل هذا صحيح؟ هذا يدهشين):٢(ضيف 
  . كتب تلك املقالة السخيفةَدآَنْناملدعو .  نعم ...أو، "التربية اهلندية"سوف جتد أن لديهم صحيفة، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، قبل جميئي إىل هذه البلد١٩٦٣ بالطبع، شاهدت قبل ):٣(ضيف 



  نعم، ماذا قال؟. ن بشيء مثيلنتكلم الدكتور راْدَهكرش.  طبقاً لذاككِْرْشَن اذن، احلكومة تعرض :ْپَرْبهوپاَد
  . زعيم قبيلة بدائيةكِْرْشَن كان :شۤياَمسوْنَدَر
 هو بدن ميت  ...وهو اآلن. چۤيتاْبهَچڤَْد دون علم، ويعلق على .  علم مثيل، ويروج انه عامل كبري فقر:ْپَرْبهوپاَد

ابنته تقوم خبدمته واطعامه وجيلس ". أنا جائع"ال ميكنه أن يقول، .  ال يعرف أحداً، على هذه احلال.ذا الذنبهلاآلن 
  ما هو الشهر؟. عاطال

  .يف شهر شباط؟ كنا هناك مدراس يف :شۤياَمسوْنَدَر
اذن، هو بدن ميت، بدن .  معهآشاْريا پالَُچو راَجشاهدت . شاهدته. كنت هناك. نعم. شباط.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ميت حي

  . كتب عدة مؤلفات أيضاًآشاْريا پالَُچو راَج ):٢(ضيف 
. أن لدينا ما نعطيه إىل العامللذلك، طلبنا من اهلنود على االخص . ليس عدداً كبرياً بل بعض الكتب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

اذا استطعتم . ذاك حمال. ال ميكنكم منافستهم بالتقنية، بالتعلم هنا. ال تشحذوا، اعطوا شيئاً مث سوف تكرمون
  .كِْرْشَناالسهام، اعطوهم ذكر 

  ؟ ...َسْمْسكاَر ما هو مدى قوة ):٢(ضيف 
ِپْبْهيُّو پا-أَهْم ْتڤاْم َسْرَڤ يضمن لك، كِْرْشَن.  قويةَسْمْسكاَرقد تكون .  يف ثانيةَسْمْسكاَر ميكنك تغيري :ْپَرْبهوپاَد
. لكنه يوليك احلماية.  تعين انك ارتكبت ذنوب وتعاين منهاَسْمْسكاَر. سوف اوليك احلماية. اميُموكَْشيْشۤي

ما الذي . كِْرْشَنليم لـ خاصتك فوراً بالتسَسْمْسكاَر؟ ميكنك تغيري َسْمْسكاَرمث ما هو معىن . ِپْبْهيُّوپا-َسْرَڤ
أَهْم ، )٦٦\١٨. چ.ب(  ...َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْمْدَهْرمانْ -َسْرَڤ؟ يقول، َسْمْسكاَريدعوك إىل االلتفات إىل 

 ال"، ما شوَشه. لذلك، يوليك احلماية.  مبثابة تأثري اآلثام، تلك متعبةَسْمْسكاَر  ...و ُموكَْشِپْبْهيُّپا-ڤاْم َسْرَڤْت
 خاصتك، ومن ذا القادر على مساعدتك؟ ذاك أمر َسْمْسكاَرما الذي يدعوك إىل رفض هذا؟ ال تريد تغيري ". تقلق
 خاصتهم؟ كانوا مدمنني َسْمْسكاَركيف تغريت .  على استعداد ملساعدتككِْرْشَنوإال . ال تطلب التغيري. خمتلف

كيف امكن . كيف تغريوا؟ ال ميسوهنا. نذ بداية حياهتمالزنا وأكل اللحوم والشراب والقمار م: على هذه اآلثام
 ذلك؟

  . يف اعمارهم السابقةۤيْزچيُّوالـ اعتقد أهنم كانوا من كبار ):٢(ضيف 
   وملا ليس انت؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال علم يل بذاك):٢(ضيف 
  ):٤٧\٦ (چۤيتاْبهَچڤَْد ء يف جا.  كبري أيضاًّيچيُّواذا سلمت، تصبح . تلك هي احلقيقة. ألنك ال تسلم: ْپَرْبهوپاَد

  امْٰيُّـوچيناْم َأپـي َسـْرِڤـٰش
  آتْـَمنا - َچـِتنانْتَْر - َمـْد

  شْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى يُّـو مامْٰ
   َمـتَـهتَُموَسـ ِمى يوكْتَـ

 يف قرب صلة يبأ هو، علية إلّي خدمة ودية ؤدييو عميق ميانبإضمنياً الذي يذكرين  ،ْزيُّوچۤيالـ كل بني من"
  " هذا هو رأيي.كثرهم رفعةأو يُّوچاالـ

  )هندي: (ضيف



ماذا علينا . كِْرْشَن حنن نعلم بكل ما يتعلق بـأوه،"اهلنود، يقولون عموماً، . سفال تشعر باال) هندي( :ْپَرْبهوپاَد
  ماذا يقولوا؟. عندما يتوجهوا إىل احد اهلنود، يسمعون هذا الكالم. نعم". أن نعلم؟

  ".حنن نعلم مجيع هذه األمور":شۤياَمسوْنَدَر
  . أنا ال ادعي علمي بكل شيء):٢(ضيف 
  ؟يمدراسـ هو ذاك السيد الما.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْتشيواري؟ الدكتور ْتشيواري :داُموَدَرَپ ْسڤَرۤو

   ... يف.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ْريتمۤو كِْرْشَن . أوه:داُموَدَرَپ ْسڤَرۤو

وكنت تتكلم، بعض ). هندي". (حنن نعلم بكل شيء. كِْرْشَن ال ينقصنا علم عن أوه،"حيسبون، . آه :ْپَرْبهوپاَد
  .يبدأون بتعلم أكل اللحوم فور وصوهلم إىل هذا البلد. مدراس اصحابك من

كانوا ال يأكلون اللحوم قبل سفرهم إىل امريكا لكن يبدأوا بشراء اللحوم وطبخها فور وصوهلم : داُموَدَرَپ ْسڤَرۤو
  . يشترون بأنفسهم ويفعلون ما حيلو هلم ...إىل هنا، وال يقتصرون على ذاك

  .مجيع اهلنود فيها يأكلون اللحوم عملياً) هندي ( ...لندن :ْپَرْبهوپاَد
   ...، ما هو دور اكل اللحوم يفجيْسوامي ):٤(ضيف 
  .كِْرْشَنال ميكنه فهم .  آكل اللحوم تعين اثيم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ...حسناً، اين هي ):٤(ضيف 
اربعة اشكال من النشاطات . "ڤيْدهاها-ْرَمْش َشتوْرَتْم ياْتراْدَهپاَنْم ْديۤونا ْسْريياه سۤو، شاْسْتَرالـجاء يف  :ْپَرْبهوپاَد
هذه هي االعمدة االربعة حلياة ".  القمار،وَتْمْدۤي. ، املسكراتپاَنْم. ، ذبح احليوانناسۤو). ْسْتريياه(الزنا : االثيمة
اليب األعمدة قوض ط. قوضها طاليب. كِْرْشَناذن، عليك تقويض هذه االعمدة للحياة االثيمة مث ميكنك فهم . االمث

  .لذلك، يتقدمون. األربعة بأمري
ل ك سألين عدد كبري من الناس عن سبب امتناعي عن أكل اللحوم وعن سبب امتناع بعض اهلنود عن أ):٤(ضيف 

  .اللحوم ومل استطع اجابتهم بكالم يقنعهم
انيَنْس ْچۤيْم ْچۤياَنَپِدكْْشياْنيت أو  ...)انقطاع. (هذه نشاطات اثيمة. شاْسْتَرالـجاء يف .  لكن ذاك موجود:ْپَرْبهوپاَد

ما هي قيمة . ، وليس من انسان سخيفاينّْچۤي، َدْرشّي-َڤَتتّْيتوجب عليك اخذ العلم على يد . َدْرشيَنه- َڤَتتّْ
  السخيف؟

   كيف تتبني العامل حقاً؟):٥(ضيف 
أليس كذلك؟ . م؟ عليك أن تتعلملعاِلاذا كنت غبياً، كيف ميكنك تبني ا. ذاك عليك أن تصبح متعلماً :ْپَرْبهوپاَد

. وسوف تنخدع، اذا كنت جاهال باهللا، ما هو العامل" أنا اهللا. أنا عامل:"ميكن ملطلق كان التقدم. وإال سوف تنخدع
  .مث سوف تفهم العامل. اذن، جيب أن تصبح متعلماً أوال

   ... العامل الزائفكيف ميكن تبني.  لكن ابتغاء العلم، تذهب إىل عامل زائف وسواه):٢(ضيف 
اصبح كل هندي . ماصبح كل هندي عاِل. ذاك ما افسد تربيتنا اهلندية. ذاك ما افسد تربيتنا اهلندية :ْپَرْبهوپاَد
. أحكم احلكماء؟ ذاك سوف ينقذك بصفة كِْرْشَن ملاذا ال تقبل ...، خري امر هو  اذاً ...ذاك أمر خمتلف. روحاين

؟ كِْرْشَناذن، ملا ال تقبل . شايَتْنيا، املوىل َشْنكَْرشاْريا، َمْدْهڤاشاْريا، رامانوجاشاْرياْز، ياآشاْراجلميع يقبلون به، مجيع 



اذا اقتصرت على اجلدال، ذاك امر . حقيقة بسيطة. م؟ هنا أحكم احلكماءما الذي يدعوك إىل البحث عن عاِل
ما هو . اذن، سوف اذهب اآلن.  مث تتعلم كل شيء كما هوكِْرْشَنخذ .  هناكِْرْشَنن اذا طلبت العامل، كل. خمتلف
  الوقت؟

  . الثامنة والنصف:َسْتْسڤَرۤوَپ
وانت . اتبع تعاليمه فتكمل حياتك. ، أحكم احلكماءكِْرْشَن اقتصر على قبول  ... فاكهة ...)هندي( :ْپَرْبهوپاَد

ال ميكن . ىي ْبَهِجى ِسى َبذَ َشتوَر ِرْشَنكْ) هندي. ( باملعلم األعظم وكيف كملت حياهتمكِْرْشَنقبلوا . تشهد عملياً
 شديد املكر والفطنة، كِْرْشَنكما أن . َبذَ َشتوَرىي ْبَهِجى ِسى  كِْرْشَن.  دون فطنة حادةكِْرْشَنألحد الوصول إىل 

اْم َجْنَمناْم نَبهۤو): ١٩\٧. چ.ب (كِْرْشَنكما يقول . ىي ْبَهِجى ِسى َبذَ َشتوَر كِْرْشَن. تيمه شديد املكر والفطنة
، َپْدياِتىْپَرماْم ، "ڤانْْچۤياَنبعد رجعات غزيرة يف نزاع البقاء، عندما يصبح عاقال، . "َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَنْنِتى 

ْم ڤۤيى دايپاْرْتَهَمهاْتماَنْس تو ماْم ".  ذاك نادر الوجودَمهاْتما. "ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم إيت َس َمهاْتما سودوْرلَْبَهه". يسلم يل"
هذا هو وصف . َمهاْتماهذا هو ). ١٣\٩. چ.ب (ڤْياياْمتادْمي أڤا ْبهۤواْتْچۤيَمَنُسو -ىت أَنْنياْبَهَجْنْپَركِْرتيْم آْشريَته، 

  .َمهاْتما

ا

ڤ

  ؟ ... راَم عند تسبيحه اسم الرب كِْرْشَن، يوجد خالف بني تيم أَنْنيا عندما قلت  ... ملاذا):٢(ضيف 
اذن، .  صوره ال حتدَڤَتتّْ- ونڤيْشلذلك، . َڤَتتّْ-ونڤيْش يعين كِْرْشَن. كِْرْشَن عني راَم. كِْرْشَن عني اَمر :ْپَرْبهوپاَد

  ):٣٩\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء يف . ال هتمونڤيْشمطلق صورة من صور 
  ْرتيشو كَال نيياِمَن تيشْطَْهْنمۤو-رامادي

  ناناڤَتاَرْم أكُْروْد ْبهوڤَِنشو كينْتو
  پوماْن يُّوَپَرَمه ه ْسڤَياْم َسَمْبَهڤَتْ شْنَكِْر
  پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي-ڤينَْدْم آديُچو

ْرتيشو مۤو- رامادياذن، . نارايانَ، ونڤيْش، يْنَدُجو، وكثري، ڤَراَهى، ْنِرسيْمَهى، راَممتباينة، ابدانه . ْرتيشومۤو-رامادي
 ْبَهَچڤانْتو  كِْرْشَن). ٣٩\٥ َسْمهيتا- ْبَرْهَم ( ْسڤَياْمكِْرْشَنه، وْد ْبهوڤَِنشو كيْنتو ناناڤَتاَرْم أكُْركَال نيياِمَن تيْشطَْهْن

-كِْرْشَنه َشْشَپَرَمها ه إْشڤََر). ٢٨\٣\١. ب.ش (ْم ْسڤَياْبَهَچڤانْْس تو كِْرْشَنپوْمَسه كَالها -ِاِتى شاْمَش. ْسڤَياْم
َرْم تَرَپَمتَّه ). ٧\٧ .چ.ب (كِْرْشَنويقول . ِڤديةالـهذه هي النصوص ). ١\٥ َسْمهيتا- ْبَرْهَم (ْچَرَههڤي-آَنْنَد-شيْد

تاين نَ شاَهْم ْبهۤو-َڤْسْتهاين َسْر-ْرتينا، َمْتمۤو-ڤْياكَْتَچْد أ ميا َتَتْم إَدْم َسْرڤَْم َج.َجياناْنياْت كيْنشيْد أْسيت ْدَهَنْن
لذلك، تعقل بعد رجعات غزيرة من النزاع أو . چۤيتاڤَْد ْبهَچكل شيء موضح يف ). ٤\٩ .چ.ب (ْڤ أڤَْسْتهيَتهِتْش

، هو أكمل البشر، كِْرْشَنلذلك، من يسلم لـ. كِْرْشَنطلب العلم، عندما يصل اإلنسان إىل كمال العلم يسلم لـ
 اقتصرن على حب ...، سواء أكان اهللا أو كِْرْشَنمل يعلمن بـ. ۤيْزوپُچالـمثل . كِْرْشَنحىت دون العلم بـ

، ما داْنَتِڤ، ما هي كِْرْشَنمل تطلنب فهم ما هو . اذن، كماهلن أرفع كمال. ال غري".  بالغ اجلمالكِْرْشَن:"ِرْشَنكْ
.  بقلوهبنكِْرْشَننب لكنهن احب.  صبياًكِْرْشَنكان .  بعد قد القيتچۤيتاْبهَچڤَْد حينئذ، مل تكن . چۤيتاْبهَچڤَْد هي 

 بطريقة ما فتنجح حياتنا وإال كِْرْشَن اذن، علينا التسليم لـ.مقامهن هو األرفعلذلك، .  كل شيء هلنكِْرْشَنكان 
اذا . سوف تفعل. اشعل مصباح علمك عن علم أو دون علم. التأثري هو عينه. اذن، افعلها عن علم أو دون علم. ال

    .َتْبهاَچڤَاألمر عينه، ذاك ما جاء يف . ملس الطفل النار دون علم أو بعلم، فسوف حترقه
 بالغ كِْرْشَنكان . ْتكاما-كِْرْشَن إىل ۤيْزوپُچالـمثل وصلت .  بطريقة ماكِْرْشَنابلغ . اْتكامات كُْروْدهاْد ْبَهۤي

، مل كِْرْشَن، لكنهما ذكرا كِْرْشَن، كانا خيافان لَشيشوبا و كَْمَس ،اْتْبَهۤي. كِْرْشَناجلمال مما دفعهن إىل مصاحبته 



ارادت .  إىل اقصى حدكِْرْشَنكان حيسد . كُْروْدهاْت، لَشيشوبا. كُْروْدهاْت .اْتْبَهۤي. َنكِْرْشينقطعا عن ذكر 
، وحققوا الكمال فما بالنا اْتْبَهۤي- كُْروْدهاْد-كَماْت بفضل كِْرْشَناذن، وصلوا إىل . كِْرْشَن، قتل راكَْشسّي-َتناپۤو

. نيِڤَشيْت كِْرْشَنْپَركاِرنَ َمَنه ِيَن ِتَن . تلك هي مهمتنا. بأخرى بطريقة أو كِْرْشَن؟ ما هو مقامهم؟ ابلغ كِْرْشَنحبب 
 كِْرْشَن هو الغين، كِْرْشَن هو اجلميل، كِْرْشَنوما هو املراد؟ .  وسوف تكمل حياتككِْرْشَنبطريقة ما، تعلقك بـ

. حظ عاثر. كِْرْشَن اذا مل تأخذ إىلحظك عاثر ومع ذلك، ". سوف أوليك احلماية" يضمن، كِْرْشَنهو القوي، 
 واضمن جناح حياتك بدال كِْرْشَن؟ اذن، سلم لـ اذا اردت البقاء عائر احلظمن ذا القادر على عونك. اذن، تبقى
 َهِرى راَم َهِرى راَم -َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى . ذاك هو املطلوب. ال غري. من اجلدال

ال ميكنك فعل ذاك؟ ملاذا؟ دعين اعلم .  دوماًكِْرْشَن اآلن، هؤالء االجانب، ميارسون، تسبيح  ... َهِرىراَم راَم َهِرى
ما الذي مينعكم من . لديهم تسهيالت أكثر للتشبعة احلسية منكم. انتم شباب مجيعكم وهم شباب أيضاً. السبب

اضمنوا . مجيعكم هنود. كِْرْشَنركة ذكر اعتنوا حب. خذوها. افضل من عدم الوصولتأخر وصول املذلك؟ اذن، ال
. ياِتَتْرَنْم تۤو. كِْرْشَن َهِرى). ْپَرساَدحبث أمر توزيع -هندي(ما هذا؟ :) جانباً. (ساعدوا اآلخرين. جناح حياتكم

عطين طبقاً قبل ا. ڤَْتاْمِرْتيو ۤي-َپِتْد أنوياِتَت نَ ْرَنْم تۤو. ميكن ان تنقضي يف مطلق حلظة. احلياة قصرية جداً). هندي(
 اين بيت اخلالء؟. حلول املوت
 غورىل، متفرع عن الكبري عيقع على شار. مال اعلم اذا زاره احد منك.  لدينا هيكل يف داالس:َسْتْسڤَرۤوَپ

 مستندة إىل الفلسفة كولَچورو، تدعى ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدالشرقي، مبىن ضخم هناك، ولدينا مدرسة لألطفال استهلها 
 اليت توصي أن خري وقت لتعلم هذه االصول هي سن الطفولة املبكرة حىت يتسىن لالنسان أن يدخل احلياة ِڤديةالـ

 ٣٠اذن، لدينا . كِْرْشَنالزوجية أو مطلق شاغل آخر، سوف يعلموا باالصول، وسيل تفادي اآلثام والعلم حبب 
 كل االرض، لكنه يزور هناك لبضعة ايام لتفقد  يسافر يف ... إىل داالسْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدطفال هناك اآلن، وجاء 

 هو كِْرْشَنكما اثناء زيارته، سوف تقولون بالصدفة، لكن . يديل بالنصائح حول حتسني املدرسة. ادارهتااملدرسة و
وبناء عليه، .  انشا٤٨ً، اصنام رخامية حبجم كِْرْشَن و راْدهااذن، وصل، استلمنا اصنام ضخمة لكل من . احلاكم
لكن سوف جيري .  صباحاًذاك ما جيري يف الساعة الثامنة.  هذه االصنام يف هيكلناْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدنصب سوف ي
 يوجد حنو مئة تيم  ...أغلبية التيم. جمرد فكرة اخلروج لرؤية االصنام  ... طوال النهار حىت املساء وْپَرشاَدْمتوزيع 

  .لمناسبةن بسرعة كبرية استعداداً لملويف اهليكل اآلن ويع
  هل لديك طاولة اخرى؟ :شۤياَمسوْنَدَر

  . نعم):٢(ضيف 
  . أو نأخذ هذه:شۤياَمسوْنَدَر
اعلم أن كل  فرد يعمل أو مشغول لكن . دْرَشَناذن، نرجو منك احلضور إىل اهليكل يف الغد لرؤية : َسْتْسڤَرۤوَپ

 على سبحاتنا َجَپحنن نسّبح . كِْرْشَن عني كِْرْشَن  يقول، اسمْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدوكما كان . حاولوا الزيارة يف املساء
لذلك، هذه االصنام، ال ننظر على اهنا جمرد اصنام .  وعني صورته وعني فلسفتهكِْرْشَناالسم القدوس عني . الطويلة

 األمر عينه .حيسبوهنا عبادة وثنية، اننا نعبد وثناً ما، نسجد لألوثان. االنسان يسيء الفهم. كِْرْشَنرخامية بل عني 
اذا قدمت يل بعض  "چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنيقول لكن . حنن نقدم الطعام إىل الصنم. بالنسبة إىل الطعام، ال يفهمون

  " ...الفاكهة أو اخلضار أو املاء
  .، ميكنك دعوة مجيع هؤالء السادة للغدشۤياَمسوْنَدَراذن : ْپَرْبهوپاَد



  .ن هذا ما يفعله اآل:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

 اسعوا إىل احلضور ورؤية  ...اذن، مبجرد رؤيته، حلظه. دعيتنابأ ويقبل هبا كِْرْشَناذن، الصنم عني : َسْتْسڤَرۤوَپ
وما دمنا .  بدون تصرف يف كل امسيةچۤيتاْبهَچڤَْد لدينا درس . ونقيم احتفاال كل يوم أحد هناك. مجيع هذه األمور
نقتصر على . چوروال نسعى إىل ابتداع ما مل يعلمنا اياه . ، الفعالية عينهاْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدرر كالم حنن الطالب نك
  .عرض تعاليمه

  .كانت يف اهلند .هذه هي االخت لوسيل بريى. نرجو أن تأخذه مث سنوزعه على اجلميع.  ذاك جيد):٢(ضيف 
  . تفضلي هنا. أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ...ة كانت رحلة قصري:لوسيل

   كنت يف اهلند؟:ْپَرْبهوپاَد
 ومسعت انك سوف تكون َنْنَدموكَْت ْسوامي وأقمت عند بومبايزرت . بعدك بيوم أو يومني. نعم، سيدي :لوسيل
هلذا السبب ذهبت إىل " إىل تصريح باملغادرة، جيتاحلقلت و. ذهبت إىل هناك يف اليومني التاليني ملدة اسبوع. هناك
  ".اهلند

  ، هل زرت مكاننا؟بومباي :َدْپَرْبهوپا
  . كال، سيدي:لوسيل

  .جوهو لدينا مكان يف :ْپَرْبهوپاَد
   يف بوسطن؟َپيتْپَرجا هل تعرف :لوسيل

  .هو من داالس. هو من داالس.  هو رئيس هيكل بوسطنَپيتْپَرجا :َسْتْسڤَرۤوَپ
  ).غري واضح( لكن َشْنْدَر ه كان امس:لوسيل
   هل هو يف داالس؟):٢(ضيف 

ما الذي يدعوين إىل اكل اللحوم؟ اين هي .  كثري من االطباق الشهيةكِْرْشَن ما ذاك؟ حليب؟ اعطانا :ْبهوپاَدْپَر
لكن . ، فالغائط هو طعام اخلنزير أيضاً"كل شيء هو طعام"اذا قلت، . الضرورة؟ جيب على االنسان أن يتبني طعامه

  .جيب ان خيتلف طعام االنسان عن طعام اخلنزير
اين هو الربوتني "ألن أغلبية الناس جتادل، "  ...اآلن"واجبنا هو اقناع اجلميع واحملاججة معهم بالقول،  :)٢(ضيف 

من . كِْرْشَن، وتعرف، عندما يتكلمون من منظور الوعي البدين بدال من ذكر "حيتاج إىل الربوتني" "يف طعامك؟
  .الصعب اجملادلة بذاك

  ).ضحك. ( اجلدال مع مجيع هؤالء الشباب االوروبينيتعني علي.  نعم، جادلت:ْپَرْبهوپاَد
  . كان اجلدال معيبومباي األمر االول يف :لوسيل

  ".تغذى باللحوم"س كبار، كبار ويروجون، ْسوامي :ْپَرْبهوپاَد
   هل هذا صحيح؟):٢(ضيف 
  .، يأكلون اللحومكِْرْشَن-راَمارسالية .  أوه نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعتقد هذا):٢(ضيف 
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد



  . يأكلونداْنتوينيِڤ، لكنين اعلم أن عدد كبري من الـميساْسو ال علم يل مبا يقول :لوسيل
  . عندي تلك اخبار جديدة):٢(ضيف 
   ... يقول، اجعل تقسيمكِْرْشَن" ما ذاك، اكل اللحوم؟"، ڤيِڤكََنْنَديقول .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...كِْرْشَن و راَم وجه إهلي نزيل للرب َرَمَهْمَسَپ كِْرْشَن-راَم كان ):٢(ضيف 
  . وليس سواهڤيِڤكََنْنَد هذا عند :ْپَرْبهوپاَد
   أمل يكن حمققاً؟):٢(ضيف 
؟ ما الذي يدعوك إىل كِْرْشَناذا كان لديك  كِْرْشَن-راَمما هو نفع . ال تقحم اخلالف.  ذاك سؤال خمتلف:ْپَرْبهوپاَد

هذا الدواء عينه، سيدي، لكنه "؟ يقول صاحب املتجر، األصليكِْرْشَنعندما يكون لديك  َنكِْرْش-راَمالتوجه إىل 
- راَمقبول ". اعطين األصلي. ال اريد هذا التقليد. كال، اريد االصلي"لكن الزبون احلقيقي يقول، ." رخيص جداً

  ؟كِْرْشَن النزيل عندما يكون لدي  بصفة وجه إهلي نزيل، ما الذي يدعوين إىل التوجه إىل الوجه اإلهليكِْرْشَن
   ...حنن نتوجه خالل.  تعرفهچورو كما قلت، ):٢(ضيف 
هذه نقاط . چورو وليس أن كل انسان ميكنه أن يصبح چورولذلك، توجد عالمات . َپراَپَرْم توجد :ْپَرْبهوپاَد
جيب التوزيع أوال . ا عجوزان. نعم). هندي(ملا ال توزع على السيدات أوال، هذه السيدات؟ . ال نريده. خالف

   ...ذاك هو. على العجائز واالطفال والسيدات
  ).هندي( أوال ):٢(ضيف 
  . أوال مث النساء مث األطفال مث العجائزْبراْهَمَنةالـ آداب اللياقة اهلندية تقضي بالتوزيع على :ْپَرْبهوپاَد
  . يف املكسيك أيضاً، العجائز:لوسيل

  ملكسيك؟ انت من ا. أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ... كال، لدي:لوسيل

  ما هو عنوان هيكلنا؟.  لدينا هيكل يف مدينة مكسيكو:ْپَرْبهوپاَد
  . قرب منتزه تشابولتبك:شۤياَمسوْنَدَر

  .الذهاب لزيارة جديت آمل ):٢(ضيف 
  .زرهتا.  مكسيكو مدينة مجيلة. أوه:ْپَرْبهوپاَد
   بالوالدة، هل له أمهية؟ْبراْهَمَن ):٢(ضيف 
  .ْبراْهَمَنةاآلن، اهنم . ْبراْهَمَن كال، اهنم ليسوا اوالد والد :وپاَدْپَرْبه

   ...لذلك، انا. ْبراْهَمَنةالـ لكنك كنت تتكلم عن ):٢(ضيف 
املهندس ال . عندما تقول مهندس، ذاك يعين مهندس كفوء وليس ابن مهندس.  كفوءْبراْهَمَن يعين ْبراْهَمَن :ْپَرْبهوپاَد

. َچَشهڤيْبها-كَْرَم-چونَ): ١٣\٤. چ.ب. (وما هو هذا؟ تصبح مهندس". ن والده مهندسهو مهندس أل. "يولد
هذه حتضريات ). هندي(؟ ْبراْهَمَنالـال بد من وجود الكفاءة والعمل وإال أي نوع من . ا ْشِرْشطَْمڤَْرْنياْم مۤي-شاتوْر

 بدال ما الذي مينع من اخذ حليبها.  احلليبميكننا اعداد مئات والوف من االطباق من مشتقات. من احلليب بالكلية
  ؟ داالس مكان كبري لقطع حلق البقر؟من قطع حلق البقر

  . يف جممل تكساس:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  . فورث ورث):٢(ضيف 
  .ن املساخللديهم عدد كبري م. تلك مدينة اخرى. فورث ورث هو حيث ذهبنا لربنامج التلفزيون اليوم :شۤياَمسوْنَدَر

. اهنا ليست بقرة هندية"يقولون، . بعض الناس ال يأكلون البقر.  حصل معي جدال كبري هبذا الصدد):٢(ضيف 
  . الفكريةمجيع اشكال الذرائع). يضحك". (اكلهالذلك، ميكننا 

   هل هذا ما يقوله اهلنود؟:ْپَرْبهوپاَد
حنن ال نقتل "يقولون، . حىت االمريكيني...اهنا حجة الناس . ليس جمملهم.  بعضهم وليس كلهم):٢(ضيف 

حدث جدال اثناء فرصة . اتذكر مساع هذا منذ وقت طويل". ابقاركم املقدسة ألن بقرتكم املقدسة يف بلدكم
  .الغداء

   اذن، ما هي؟ ابقار امريكية؟:ْپَرْبهوپاَد
  ".ابقارنا ليست مقدسة"يقولون، .  نعم):٢(ضيف 
جيهلون . اهنم عميان. ِمْدهيناْم-ْچِرَهىْچِرِهشو ڤَْم َتتّْ- َپْشياتاْم آْتَمأ): ٢\١\٢ (ْد ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَمجاء يف  :ْپَرْبهوپاَد

. ڤَْمَتتّْ- اَسَت آْتَمْچۤيڤَْن نَ جياجاُتو ۤي-ڤَْس تاڤَْد أُبوْدَهىَپراْبَه. ِمْدهيناْم-ْچِرَهىْچِرِهشو ڤَْم َتتّْ-َپْشياتاْم آْتَمأ ،الذاتب
لد لذلك، حياة االنسان، جيب عليه طلب العلم مع انه و. اذن نشاطات االمحق تعين الفشل. قاًكل فرد يولد امح

ما دام االنسان ال يستطلع لفهم ذاته، فكل ما يفعله هو . َڤْپراْبَه، تدحض احلياة دون علم مجيع نشاطاته. امحقاً
  .َڤَپراْبَهفشله، 
 ... چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنعندما يقول الرب . أن افهمه كنت اتدبر أمراً واحداً منذ سنوات دون ):٢(ضيف 
-چونَ-َرُجوكاَم ِاَش كُْروْدَهى ِاَش ، كِْرْشَنيقول الرب . روَشهپۤوَپْم َشَريت پاْپَريوكُْتو إياْم ِكَن ل، أ يسأْرجونَ
   هذه؟كاَماين بداية   ...كاَم. ڤَهَسموْدْبَه
لذلك، عليك أن ترتقي إىل . ڤَهَسموْدْبَه-چونَ-َرُجو). هندي(. چونَ-َرُجو، ما جاءذاك . چونَ-َرُجو :ْپَرْبهوپاَد
ْبهَچڤَْد اهنا وصفت يف   ...)هندي (ڤيَك ڤيكاَرساتّْ، عليك چونَ- َسْتَڤ، للوصول إىل چونَ-َسْتَڤ. چونَ-َسْتَڤ
  .اوَشْمشْم َسْتيا. چونَ- َسْتَڤتلك هي . َجْم- ْسڤَْبهاَڤكَْرَم- ْبَرْهَم): ٤٢\١٨ (چۤيتا

  ).هندي ( ...چونَ ):٢(ضيف 
-َتُمو، چونَ-َرُجومن . چونَ- َسْتَڤ، الوصول إىل ْبرْهَمَنيةالـ هذه اخلصال ة تنمي.... ، تنميةچونَ :ْپَرْبهوپاَد
. ب.ش (لُوْبهاَدياْش َش ىي- ْبهاڤاها كاَم-َتُمو-َتدا َرَجْس. َديتْپَرسۤيْسْتهيَتْم َستِّْڤى . چونَ-َسْتَڤ، يصلون إىل چونَ
عندما ال . َديتْپَرسۤيلُوْبهاَدياْش َش ىي، ِشَت ِاتايْر أناڤيدَّْهْم ْسْتهيَتْم َستِّْڤى -ْبهاڤاها كاَم- َتُمو- َتدا َرَجْس). ١٩\٢\١

ِشَت ِاتايْر . چونَ-َسْتَڤ، فسوف يستقر يف چونَ- َرُجو و چونَ-َتُمويكون القلب مضطرباً هباتني اجلبلتني، 
َته، يوَچ-ْبَهكْيت-َچڤَْدَمَنُسو ْبَه-ْپَرَسنَِّاڤَْم . عندئذ، تغمره البهجة. مث يصبح راضياً. َديتْپَرسۤييَتْم َستِّْڤى أناڤيدَّْهْم ْسْته

-َسْتَڤعندما يبتهج بفضل رسوخه على ). ٢٠\٢\١. ب.ش (َچْسيا جاياِتىَسْن-ْم موكَْتْچۤياَنڤي-َڤَتتّْ-َچڤَْتْبَه
ذاك . ذاك حمال. چونَ-َتُمو، چونَ- َرُجو، ما هو احلق املطلق وليس يف َڤَتتّْ-َچڤَْتْبَه، ميكنه فهم ما هو چونَ

  ):٥٤\١٨ (چۤيتاْبهَچڤَْد مؤكد أيضاً يف 
   تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم

  ـتي نَـ كانْٰكْشَٰـتيشَنَـ شُو
  ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو

   َپـراْمْبَهكْتيمْٰ لَـْبَهِتى - َمـْد
  ماْم َأْبهيجاناتي ْبَهـكْتْـۤيا



  ْسمي تَـتّْـڤَـتَـهشاشْ ڤاْن يااۤي
  ـڤاۤياتْـتَـتُو مامْٰ تَـتّْـڤَـتُو ْچ

  َأنَـنْـتََرْم - ڤيشَـِتى تَـْد

  .چونَ-َرُجوظم حياتنا يف املشكلة اننا منضي مع ):٢(ضيف 
   مااذ؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... املشكلة ان أغلب الوقت):٢(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .چونَ-َرُجواحلياة يف متضي   ...):٢(ضيف 
  .چونَ- َرُجو، چونَ-َتُمو :ْپَرْبهوپاَد
  )هندي(. چونَ-َرُجو و َتُمو ):٢(ضيف 
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا اردت شرب بعضهاْنَچَچالـ، هذه مياه خاصة من ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَديد توزيع هذا؟  هل تر:شۤياَمسوْنَدَر
اذن، مجيعكم ) صمت). (٢١\١٧آدي . ش.ش (َهِرْر ناْم، َهِرْر ناْم). صمت. (ال غري.  شربت قليال منها:ْپَرْبهوپاَد
  .انت مدعو أيضاً. نرجو منكم احلضور. مدعويني

  .صة يف الغد مراسم خا:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكن أن تعطيين صورة للمجموعة؟):٢(ضيف 
  .كال.  نعم، اجلس:ْپَرْبهوپاَد

  ).هندي(، ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  م إىل هذا اجلانب؟هل ميكن أن يقف بعضه) هندي ( ... ملا ال تتحركون مجيعاً مث ارجو منكم الوقوف):٢(ضيف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
. انا متأسف. جيب أن جتلس على ركبتك.  ميكنك التقدم إىل هذا اجلانب والسيدات هناك ... ملا ال):٢(ضيف 

  ).انقضاء بعض الوقت. (د أنين سوف آخذ جمموعة واحدة، البعض، مث البعض اآلخرقاعت
   اذن، هذا لقاء سعيد؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( حيول َمهاَرَج،  نعم):٦(ضيف 
  ما هو الوقت الذي حددته هلم، مطلق وقت؟) هندي. (رجاء احضروا غداً. آْتشا :ْپَرْبهوپاَد

احضروا لرؤية .  طوال النهارْپَرشاَدْماملراسم يف الصباح لكن اذا فاتتهم فسوف جيري توزيع .  نعم:َسْتْسڤَرۤوَپ
  .االصنام
  ).هندي. (كِْرْشَن َهِرى. عه باحلضور يف مطلق وقت نعم، ميكنك اقنا:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية - هندي. ( شكراً لكم):٦(ضيف 

  ١٩٧٢ أيلول ٢٨نزهة صباحية في لوس انجيلوس 

  ).غري واضح( هو كِْرْشَناذن، ذكر  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر



  .ْدَهْرَمهذا هو ). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  .غرفة الثياب: أحد التيم
   غرفة الثياب؟:ْپَرْبهوپاَد
  .غرفة الثياب: أحد التيم
   كيف؟:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، جيلبون وحدات حممولة للثياب وغريه. ال بد اهنم سوف يصورون بعض االفالم هنا :ْرْتَهىتۤيَجيا
  ).انقطاع (...يقودون السيارة، . ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدلديهم بيوت مقطورة، .  هناْسكَْرمۤيأغلبية : ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  .ونڤيْش-َمها اذن، ذاك كيف ترجع إىل بدن ):١(أحد التيم 
  .مثل كرة القدم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كما يقول العلماء أن الكون يتوسع:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
مثل لعب . هناك عدة أمثلة. امتداد ال حيد. مثل بدنك، بدين، حنن خنرج من بذرة. تلك هي الطبيعة :َدْپَرْبهوپا

  .الصبيان بالصابون
  . نعم، فقاعات الصابون:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

اذن، . مياً، وحنن نرى، جنرب يوأشاْشڤََتْم) سنسكرييت (كِْرْشَنيقول . مثل ذاك. تتمدد مث تنفقع. الفقاعة :ْپَرْبهوپاَد
هذا . مبساعي التعديل يف هذا الكون املنفقع؟ سوف يفقع، وهتلك مجيع التدابريما الذي يدعونا إىل افساد حياتنا 

قابلة للهالك يف اقل من ثانية، داخل . ال توجد كفاالت حىت يف مدينة مجيلة مثل لوس اجنليس. معروف عند اجلميع
  .رحم هذا احمليط

 على بناية هنا يف لوس اجنليس لكنها مكلفة جداً ليست ضمن امكانية تأمنياحلصول على مطلق ميكنك  :تۤيْرْتَهىَجيا
نادراً ما يشتري احد تأمني ضد الزالزل خلوفهم من حدوثها يف مطلق وقت وال يريد . احد، اهنا تأمني ضد الزالزل

هل يل . ال ميكن ألحد جتنبها. هي عامل دائمالشقاوة الثالثية . احد أن يقامر على عدم تداعي بناية احد اثناء الزلزال
   ...ارسل احد بعض الغبار من. بطرح سؤال

   هل سنتجه تلك اجلهة؟:ْپَرْبهوپاَد
، وكان يسأل اذا كان ميكن ڤِْرْنداڤََن من ُچوْسوامۤيْسالـ كوتْري-ْبَهَجْن ارسل احد بعض الغبار من :تۤيْرْتَهىَجيا

  .شايَتْنيا منرب املوىل وضع بضعه يف صندوق حناسي صغري على
  ).انقطاع. (غبار التيم ال يوضع عليه. املنرب هو مقام شخصية اهللا العظيم.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...املسافة من :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... املسافة النسبية بني االرض و:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
بسولة وسوف يف ك) غري واضح(سوف نرسل بعض "لكن عندما يزعمون . ذا طوباوي يقولون أن ه:ْپَرْبهوپاَد

هل كل هذه . اليست هذه طوباويات؟ سوف يقيمون حمطة، حمطة فضائية" ، الف سنة١٠تصل، وسوف خترج بعد 
  عملية أم طوباوية؟ ما هو نقيض كلمة طوباوي؟

  . عملي:تۤيْرْتَهىَجيا



   عملي؟:ْپَرْبهوپاَد
عدد كبري من الناس تعاين هنا، اجلدب، أمور كثرية وينفقون .  عملي وأما طوباوي فيعين مثال منوذجي:ىتۤيْرْتَهَجيا

  .املاليني من الدوالرات
   ما الذي مينع العلماء من تقوميها؟:ْپَرْبهوپاَد

  . املثالية مفترضة يف عدد كبري من النظريات العلمية:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . مثالية قوانني معينة ملادة معينة، يفترضوهنا:ڤَرۤوَپ داُموَدَرْس
   هل هم غري طوباويني؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...للمثال.  لكن يسلم هبا مبثابة حقائق:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
 ما الذي يدعوك إىل القول أن كالمي طوباوي،.  اذن، اعترب نظرياتك حقيقة، وحنن نأخذ حقائقنا:ْپَرْبهوپاَد

  .وكالمك حقيقة؟ األمر عينه، ميكنين القول أنك طوباوي
 للمثال، يف العناصر الكيماوية، العناصر مثل اهليليوم والنيون واالرغون، تدعى غازات خاملة، هذه :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

كنهم القول أن تتناسب مع نظريتهم، حىت مي. افتراضيات النظريات العلميةبتدعى غازات مثالية ألهنم يؤمنون مثالياً 
والغازات مثل االكسجني واهليدروجني والنتروجني هي غازات غري مثالية ألهنا ال تتصرف على . هذه الغازات مثالية

عندما ال يعدلون النظرية لذلك، يبنون نظرياهتم من هذه الغازات املثالية مث . الوجه الصحيح مثل اهلليوم أو النيون
. لذلك، تتعدل النظرية طبقاً هلا. اذن، يدعوهنا غازات غري مثالية. جني واالكسجنيغازات مثل اهليدروتتناسب مع ال

اغلبية النظريات العلمية، يطورون ما يدعى باملثال ومن  ... لذلك، يف مجيع. يضعون ارقام معينة لتعديل تعديالهتم
  .ع النظريات العلميةك هي العادة يف مجيتل. تلك املثالية، يستنتجون هذه النظريات املزعومة االخرى

. َهىْنطْايكوڤ للكشف عن املكان املثايل يف كِْرْشَن، وينزل َهىْنطْايكوڤكوكب، كوكب  ...)انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
  فما الذي يدفعك إىل القول اهنا طوباوية؟.  هناڤِْرْنداڤََنعينة 
  . العامل املادي ليس مثالياً:تۤيْرْتَهىَجيا

  .يد املثايل ذاك هو تقل:ْپَرْبهوپاَد
  .يسعى البعض إىل جعل مثال، سعياً إىل جعل هذا املكان مثالياً :تۤيْرْتَهىَجيا

دون وجود اخللود، كيف .  ال بد من وجود مثال ما وإال كيف ميكنهم جعله مثالياً؟ اهنم يطلبون اخللود:ْپَرْبهوپاَد
   ...ميكنهم

  . املثالية الفعلية موجودة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .الربهان اخرياً. َمهي ْدهۤيَپَرْمْم َسْتيا): ١\١\١ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم ذاك موضح يف :هوپاَدْپَرْب

  . دون وجود مثال ملا استطاع العلماء تصور املثالية حبد ذاهتا:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
اعتدت الشعور باخلوف و.  خذ مفهوم احلياة أزلياً ألنه كان تعاليم الكنيسة اليت كنت ارتادها):١(أحد التيم 

. اعتدت وضع هناية لكل ذلك. الشديد عند االستمرار أزلياً ألنين مل استطع تصور ماذا سأفعله يف كل هذا الوقت
هذا املفهوم غائب . أن االزلية غنية بنشاطات مثالية وأن احلياة األزلية هبيجة وكاملة بالعلم كِْرْشَناآلن يف ذكر نفهم 

  .يف سائر التعاليم
  . يقول العامل بعدم وجود حياة بعد املوت:َرْبهوپاَدْپ



اهنم ال يقولون بعدم وجود حياة بعد . ال يقولون أيضاً، اهنم ال يعلمون ذاك. كال، ال يعلمون ذاك :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .املوت ألهنم ال يعلمون

 مث اهناضهم من احلالة - آلنهذا ما جيري ا.  ال توجد خطة واحدة لتجميد االنسان عند حلظة املوت):١(ضيف 
   ...املتجلدة بعد تقدم العلم

  .اذا اردت البقاء متجلداً، ذاك يعين بعد هذا البدن ال توجد حياة.  ذاك يعين دون حياة:ْپَرْبهوپاَد
للمثال، دماغ العامل املتقدم، يريدون دراسة هذا .  كال، ليس كذلك، ألهنم يريدون الدراسة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

اذن، ميكنهم اجراء بعض الدراسات والبحوث على خمتلف االبدان . ماغ واختالفه عن دماغ االنسان االعتياديالد
  .زه عن سائر االبدانيواجزاء البدن لتمي

أحسن مين، ال بد أن لديك دماغ ) غري واضح(التمايز، ذاك مرئي ألن . تلك حقيقة.  التماميز موجود:ْپَرْبهوپاَد
تلك محاقة اخرى، رذالة  - يأخذون الدماغ للدراسة. هنذاك ما جيهلو.  يعمل بصورة مستقلةلكن الدماغ ال. اكرب
. ال بد من أن تعمل اآللة على يد احد. مثل اآللة االعتيادية واآللة املعقدة. ما زالوا ينتحلون ادوار العلماء. اخرى

رمبا لديك آلة ضخمة . ط ال يفهم هؤالء الرذالءهذا االمر البسي. ليس أنه ألنين طورت آلة قيمة فأهنا تعمل تلقائياً
اين أنت وأنا؟ لكنهم يطلبون فهم . لكن سواء آلة جيدة أم آلة سيئة، ال بد أن تشغلها أنت أم أنا. جيدة جداً دوين

  .رذالة مثيلة. اآللة حبد ذاهتا فقط
   ... هلذا السبب اهنم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

. ، يعطي اهللا هذه اآللة إىل ذاك الشخص املعنيكَْرَمماذا ستدرس اآللة؟ اآللة، حسب . اهنم حيفظون اآللة :ْپَرْبهوپاَد
تاين ْبهۤو-ْبْهراَميانْ َسْرَڤ): ٦١\١٨. چ.ب(األمر عينه . مثل اذا دفعت مثناً جيداً، حتصل على آلة جيدة

جيدون االنسان العامل على هذه اآللة بل ال . اذن، اهللا ميده باآللة والظروف املهيئة للعمل. اذْهاين ماياۤيياْنْترارۤو
  .ذلك مسعى أمحق. يقتصرون على دراسة اآللة

  .لذلك، ينسون عن الروح.  اذن، ال يعملون سوى باملادة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
ه بوّْهي-اْتَمياْسۤي) ١٣\٨٤\١٠ (ْبهاَچڤََتذاك ما جاء يف . لذلك، اهنم رذالء.  نعم، تلك هي محاقتهم:ْپَرْبهوپاَد

اهنم هبائم، لذلك، كيف نتوقع العلم من هذه البهائم الرذيلة؟ اهنم . كَْهَره-ُچوْدهاتوِكى، َس ِاَڤ -ِپى ْتريكوَن
  .ينتحلون دور العامل الكبري أمام حيوان آخر، لكن ال ميكنهم لعب دور عامل كبري علينا. حيوانات

  . جيب روحنتهم للمرور:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  . مثل عدد كبري من املرات:تۤيْرْتَهىَجيا

  .احليوانات تصدقه.  كل من يقتصر على فهم هذه املادة، نقبله حيواناً، ال غري ... حنن:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن أغلبية الناس مثل ذاك:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

ڤَْس َپراْبَه. قى مجيعاًرذالء، مح-، جرى وصفهمجاُتو-أُبوْدَهىمحقى، رذالء، . لذلك، اهنم حيوانات مجيعاً :ْپَرْبهوپاَد
وكلما يفعلوه، . ما داموا ال يصلون إىل نقطة فهم الروح، اهنم رذالء. اَسَت آْتَمْچۤيڤَْن نَ جياجاُتو ۤي-تاڤَْد أُبوْدَهى
 . تعين حبطَڤَپراْبَه. َڤَپراْبَه. ْبهاَچڤََتماذا كسبوا؟ ذاك ما جاء يف . البحوث العلمية املزعومة حمبطة. حيبط بالكلية

وماذا يستطيع الرذالء واحلمقى أن يظفروا به؟ . ما داموا ال يصلون إىل فهم الذات، الروح، اهنم جمرد رذالء ومحقى
مجيع االكتشافات . ، حبط ال غريَڤَپراْبَه. سوف يبقوا خاضعني دوماً بقوانني الطبيعة. اهنم ليسوا مظفرين مطلقاً

اذن، ما هي قيمة . العامل القدمي، مل يستطع منع شيخوختهذاك . العلمية، ال يوجد فيها سوى حبط، ال قهر



ال ميكنهم من . لذلك، ما هي قيمة تقدمه العلمي؟ سوف ميوت. اكتشافاته العلمية؟ مل يستطع وقف تقدمه بالسن
.  تاڤَْدڤَْسَپراْبَه. ال ميكنهم منع املوت مث ما هو التقدم؟ املشاكل احلقيقية موجودة. املوت، ال ميكنهم منع الشيخوخة

  .ال ميكنهم فهم شيء على الوجه الصحيح. ، حبط ال غري، تضييع وقت باهلزمية على يد قوانني الطبيعةَڤَپراْبَه
  مث ملاذا ال يبحثون عن العلم احلقيقي؟ :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

يقول الوالد، . ثل االطفالمعاندون م. ما سبب رذالتهم؟ لن يأخذوا إىل العلم احلقيقي.  لذلك، اهنم رذالء:ْپَرْبهوپاَد
  .ويتكهرب حاملا يلمس. ويلمس" كال، املس،"لكنه يقول، ". ال تلمس، ال تلمس هذا"

  . حيترق:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
لذلك، . تلك هي غباوهتم. سوف يصنعون جتربتهم اخلاصة. كِْرْشَنلن يأخذوا جتربة .  تلك هي غباوهتم:ْپَرْبهوپاَد

ثالة ح. َپْدياْنِتى َنراْدَهماهاْپَرذْهاها ماْم دوْشكِْرتيُنو مۤونَ ). ١٥\٧. چ.ب(. ذْهاهامۤوخياطبون  ... يطلق عليهم
لذلك، . تلك محاقتهم. سوف خيترعون فطنتهم. كِْرْشَنلن يأخذوا الفطنة اليت يهبها . ، ال يسلمونذْههامۤوالبشر، 

تلك هي . چورو أو كِْرْشَن، ممثل َڤاَس ِدڤْۤي، َنكِْرْشْز، اخذوا العلم من آشاْرياطريقتنا هي مجيع . اهنم رذالء
من علم  َهىْنطْايكوڤمثل حنن نتحدث عن . يعتربونه دوغمائي. ال يعلمون النظام. ويبتدعون علمهم. طريقتنا
ال ميكنهم قول شيء سوى . لكنهم ال يعرفوا ما هي هذه الكواكب، ما زالوا ال يصدقوهنا. لن يصدقوه. حصويل

 أوه،"لذلك، يقولون احياناً، .  مل يدرسوا مجيع ارجاء الكوكب ... ال يعلمون ما هيمحىت اهن. مكوكبهم األعن 
عندما يصلون إىل . ذاك اكتشاف. اكتشاف يعين جيهلون اشياء كثرية". هذا االكتشاف، هذا هو اكتشافنا األول

  .يعلمون أشياء كثرية، وما زالوا علماءلذلك، ال . لكن األشياء موجودة".  اهنا تعمل على هذا الوجهأوه،"العلم، 
   ... ال ميكنهم التفكري بأشياء كثرية ألهنم يركزون على منقطة صغرية حىت من:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

ال ميكنه تصور احمليط . ، الضفدغ، الدكتور ضفدع البئراياْنۤي- َكَمْنذۤو-َپكۤو نعم، ذااك ما ندعوه :ْپَرْبهوپاَد
ما هي ". حيتمل أن يكون احمليط االطلسي هبذا احلجم، هذا احلجم، هذا احلجم. "التنظرياالطلسي لكنه يستمر ب

ما هو قياس "ال ميكنك أن جتيب اذا سألتك، و.  أقدام؟ ذاك ما جيري٣خربتك باحمليط االطلسي وانت مقيم يف بئر 
ء خملوق، ال بد من قد يكون دون حدود لك، لكنه شي. لكن مثة قياس. ال ميكنك أن تقول ذاك. "الفضاء؟
. مثل انت سلمت.  جيب عليهم التسليم ...ما مل يوافقوا على التسليم. جلميع االشياء املخلوقة قياس. حساب

َپريْتياْجيا ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ): ٦٦\١٨. چ.ب (كِْرْشَنلذلك، يقول . هذا هو املؤهل الوحيد. لذلك، ميكنك فهم اهللا
. ال احتمال بفهم جممل األمر بالتحدي". ، رذيل، مث سوف تقدر على فهم احلقيقةعليك التسليم أوال". ماْم ِاكَْم

  .لكنهم ال يعرفون سوى التحدي
  . اهنم يتحدون الطبيعة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنم يتحدون الطبيعة حبد ذاهتا:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

اذن، كيف . ويوجد اهللا وراء الطبيعة. ال ميكنهم فهم الطبيعة.  الطبيعةالطبيعة، ال ميكنهم حىت حتدي :ْپَرْبهوپاَد
ڤَْسيا ْپَركاَشه َسْرناَهْم . سيفهمون اهللا؟ ال ميكنهم فهم الستار الذي يستر اهللا فكيف سيمكنهم فهم اهللا؟ هذا ستار

مثل هذا الكوكب، هذا ). ٤\٩. چ.ب (تاينْبهۤو-ْسْتهاين َسْرَڤ-َمْت). ٢٥\٧. چ.ب (َسماڤِْرَته-اماۤي-اچيُّو
مثل انت جتلس على هذه الكرسي، على هذا املقعد، . الكون، كل شيء يستقر عليه، لكن ال ميكن العثور عليه،

.  ماذا يسبحيف شيء، لكن ال ميكنك رؤية يفلكن جممل هذا الكون سابح . استطيع فهم املقعد الذي جتلس عليه



نيْدراْم أَنْنَتْم -اچيُّوَجِلى ْبَهَجيت ْسَم –ياه كاَرناْرَنَڤ ). غري واضح ( املاء مثليفهذا الكون يسبح . انت حمدود
 َسْمهيتا-ْبَرْهَم (وروَشْم َتْم أَهْم ْبَهجاميپ- ْم آديڤيْنَدڤيِشُشو ُجو-نور َمهانْ َس إها ياْسيا كَالڤيْش، َتْمْبهۤو-أِشَش
أليس . شخص معدي، يوزع العدوى بتنفسهمثل . ونڤيْش َمها، ونڤيْشكل كون خيرج من مسام بدن ). ٤٧\٥

  كذلك؟
  . نعم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

اذن، كيف . هذه هي اخلليقة.  مث ترجع مع شهيقهونڤيْش- َمها األمر عينه، هذه األكوان خترج من تنفس :ْپَرْبهوپاَد
سوف . عم، حنن نسعىن"سوف خيادعون، . هنا العلم اجملرب. سيفهمون؟ لكننا نفهم ألننا نستقي العلم من التجربة

  .ال غري". نعلم يف املستقبل
  .اهنم يأملون أمل فوق أمل دوماً مث يسعون يف كل مرة :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . تلك غباوة:ْپَرْبهوپاَد
 ستنجح هذه أوه،"، رب مراراً، عشر مرات، عشرين مرةحىت عندما تفشل التجايبقوا على االمل  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .ا ما يفعلونههذ". املرة
، ادوراَشۤييدعون . كل شيء موضح. مانيَنه-أْرْتَهى- ىي َبهْريا دوراَشۤي. ادوراَشۤيما يدعى هذا . ادوراَشۤي :ْپَرْبهوپاَد

  .أمل فوق أمل، لكنه ال يتحقق مطلقاً
  .ِڤديالـ  حتدثت مع بعض املثقفني املزعومني، وترك هذا احلديث انطباعاً جيداً بعلم التكوين):١(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

 سنة عن وضع الكواكب مث ٥٠٠٠، كيف علموا منذ ِڤديالـتأثروا مبا يدعى بعلم الكواكب  ):١(أحد التيم 
لكنهم تأثروا مبستوى العلم . عندما توصل األمر إىل الشخصي عندما اخربهتم كيف خترج هذه الكواكب، لن يقبلوا

  .املوجود
يقولوا أن الفضاء  ... وحسب اعتقادهم. لماء الفلك والنجوم، يدلون بثالثة تعريفات للكون ع:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

 ...  لذلك، يطلقون ...اذن، هذا هو خمتربهم. املنظور، الكون، هو خمترب حبوثهم للعثور على كون يتوسع دون حد
ذاك . اك تعريف آخر هو الذي ال حيدوهن. يطلقون عليه الكون املراقب، الكون الذي ميكن مراقبته وقياسه باألجهزة

ذاك يعين امكانية دراسة . والتعريف الثالث هو الكون الطبيعي. يشمل املراقب باالضافة إىل كل شيء غري منظور
   ...واستناداً إىل هذه. لذلك، يدعونه الكون الطبيعي. الطبيعيات والرياضيات وهذا الكون بالقوانني الطبيعية

  يف ميكنهم القول بأن وراء هذا الكون ال يوجد سواه؟ اذن، ك:ْپَرْبهوپاَد
   ...ما زالوا يقولون بوجوه ال حتد تزداد للمرئي باالضافة إىل.  ال ميكنهم قول ذاك:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . غري املرئي:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .اكتشافهم للقوانني حديث. اضية والقوانني الطبيعية حيسبون أنه ال ميكنهم فهمه بالقوانني الري:تۤيْرْتَهىَجيا
  .التقسيمات ال تنتهي.  لكن هناك عدد ال ينتهي من القوانني:ْپَرْبهوپاَد

  .وراء تصوراتنا.  بالفعل، مجيع القوانني الطبيعية اكتشفت بالرياضيات:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
، كيف تستطيع الكالم دون شخص؟ ال بد من وجود شخص  مثل يف طفولتنا كنا حنسب آلة الغرامافون:ْپَرْبهوپاَد
  .داخلها



تلك مالحظة جيدة عن فلسفة الضفدع، الدكتور  ... ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد اذن، كل شيء يصل إىل :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .اعتقد ان ذاك ما حيري. ضفدع
كيف ميكنين العثور على حجر . ايات مثل ذاك الرجل الذي كان يبحث عن حجر الفالسفة يف النف:تۤيْرْتَهىَجيا

  .القصة يف الكلية) غري واضح(الفالسفة يف النفايات؟ 
ما هو هذا "كان يسألين احد، .  وضعت بعض االعالنات الجتماع لوس بيتش يف ساحة الكلية:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .ارجو منك احلضور والعثور. جيب أن حتضر وجتد بنفسك". العلم، العلم العلي؟
لذلك، حيسب .  صنع االجزاء اللطيفة للسيارة مث استمر بسهولة ...)انقطاع. ( ال صلة للطبيعيات بالروح:ْبهوپاَدْپَر

اك ما جاء، ذ". سوف ترجع الروح يف بدن كلب بعد ركوب السيارة. انا اقتل الروح"هذا الرذيل أنه تقدم، يقول، 
ما . ال علم لديهم عن التقدم.  يا ملدى رذالتهم ...رة، هذا تقدمك من عربة النقل إىل السيالكن ألن. وال علم هلم
  هو الوقت؟

  .تقدم العلم املادي يعين حقاً تعقيد مشاكل احلياة.  السابعة اال ربع:تۤيْرْتَهىَجيا
  هل هو عمل سهل؟. عليهم حفر الزيت من وسط احمليط.  ال غري، زيادة املشاكل:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:تۤيْرْتَهىَجيا
  .ه ألن لديهم سيارات وال مناص من العثور على البترولنلكنهم سوف حيققو :هوپاَدْپَرْب

مع اشتداد احلاجة، ينشئون دوائر جديدة للبحث . يدعون تنمية دوائر معرفية جديدة ، السبب هلذا:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .عن اجملهول
  .ما فائدة علم مثيل. الحوال ما فائدة هذه التنمية؟ سوف تكون مشكلة يف مجيع ا:ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكنهم فهم املراد :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
ال يعلمون ما اذا كانوا ينحدرون أو . ليست لديهم نظرة واضحة، بصرية واضحة. ذاك يعين اهنم رذالء :ْپَرْبهوپاَد
.  متوجهون إىل النورحيسبون اهنم حيرزون التقدم، اهنم. مثل العث الذي يندفع إىل النار بقوة كبرية. يتطورن
 حنن مندفعون أوه،"ومع ذلك، . اهنم على درب املوت، اهلالك. وإال اين االجتاه؟ ذاك النوع من التقدم: حيسبون

سرعة مثل سائق جمنون يشرب ويقود السيارة ب. هذه هي فلسفتهم." هنا الظلمة، هناك النور. بقوة، بقوة حنو النور
ال يعلم انه على وشك املوت بعد بضعة ".  انا مندفع بسرعة فائقةأوه،"عتقد، لكنه ي.  حنو املوت، ال غريةشائط

  .وتلك هي تنميتهم. دقائق
اقترح اينشتاين املعادلة أن كتلة . األمر عينه عندما اكتشفوا القنبلة النووية، مل يعلموا ماذا سيحدث :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

 سرعة الضوء x مثل تلك املعادلة القائلة أن الطاقة تعادل الكتلة صغرية ميكن حتويلها إىل كمية هائلة من الطاقة،
لذلك، لدينا كمية صغرية من الكتلة واذا . من نظريته أن هذا حيدث، هذا هو قانون طبيعيوجدوا لذلك، . املربع

ا العلم يف لكن فيما بعد، حدث اهنم استخدمو. نتج عنها كمية هائلة من الطاقةتاخضعناها إىل هذه املعادلة، سوف 
   ... املزعومةويف هذه اللحظة، اهلندسة اجلينية. لذلك، قتل عدد كبري من البشر. االجتاه اخلاطئ

مثل حنن نعلم بوجود . ذاك ال يفهمون أيضاً على الوجه الصحيح ألهنم ال ينظروا إىل الطاقة الروحية :ْپَرْبهوپاَد
لكن يعمل البدن . هايا لدقت.  داخل هذا البدن رأس شعرة آالف جزء من١٠شرارة من الطاقة الروحية اليت تعادل 

  .ال يعلموهنا. حنن نعلم ذاك، أن ذرة روحية قادرة على العمل الرائع. على خري وجه بفضل حضورها داخل البدن
   ...لذلك،.  لذلك، العلماء يف هذه االيام حيسبون أيضاً بوجود عدد كبري من االخطاء:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر



  . سوف يعثرون:هوپاَدْپَرْب
 يقولون أن  ... الطاقة النووية، هذه القنبلة، كانت خطأ فادح على جانبه حىت يقولون أن هذ:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

لكن يف املقابل، تقول العامة أن العلماء مسؤولني . هذا غالباً مسؤولية الساسة، وليس العلماء، هذا ما يقوله العلماء
   ...ألهنم اكتشفوا

لذلك، من . اذا وضعت شفرة قاطعة يف يد طفل، فسوف يقطع الطفل هنا وهناك. نعم، اهنم مسؤولون :َرْبهوپاَدْپ
  الوالد أم الطفل؟: هو املسؤول

  . الوالد:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
 ءالرذاليلجأ . ءالساسة هم الرذال. لذلك، العامل الرذيل مسؤول عن وضع هذه االشياء يف ايدي الرذالء :ْپَرْبهوپاَد

لنفترض اذا قال . ال يدخل السياسة رجل من الدرجة االوىل. سياسي تعين رجل من الدرجة العاشرة. إىل السياسة
كيف سأذهب إىل هناك؟ ماذا ميكنين فعله هناك؟ اعلم انين ال اقوى على ". تفضل واقبل رئاسة اجلمهورية"يل أحد، 

  فعل شيء، فما الذي يدعوين إىل قبول املنصب؟ 
  . حب السلطة:تۤيْرْتَهىياَج

 لنفترض انين اصبح رئيس مجهورية، واذا اردت منع املساخل فسوف خيلعوين  ...ال ميكنين القول.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ما الذي يدعوين إىل قبول هذا املنصب؟ . اذن، ال ميكنين فعل شيء حىت اذا اصبحت رئيس اجلمهورية. فوراً

  .املنصب لعلمه انه ال ميلك السلطة على فعل ما يعود على الشعب باخلريلن يقبل عاقل أو دمث هذا 
  . اهنم فاسدون:تۤيْرْتَهىَجيا

اراد . رى اغتياله وج مثل الرئيس كنيدي، اراد فعل شيء جيد ...حىت وان اراد احد أن يفعل.  فساد كبري:ْپَرْبهوپاَد
  .رجة سوف جيري اغتيالك حاملا تتهيأ لفعل أمر إىل دلذلك، السياسة فاسدة. غاندي فعل شيء وجرى اغتياله

 ىت لذلك، برؤية ذاك اخلطأ أيضاً، يقترح العلماء وجوب تشكيل هيئة حاكمة من سوى الساسة ح:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ... بالكليةةعندما يكتشفوا شيئاً تكون النتيجة يف يد تلك اهليئة احلاكم

سوف حيصلون على املال، . سوف جتري رشوهتم وسوف ينتخبون.  اخرىتلك غباوة.  تلك غباوة اخرى:ْپَرْبهوپاَد
  .ال غري

سوف . أمر آخر خيرج من اهلندسة اجلينية اليت خيافون عليها، مثل يتذكرون حادثة القنبلة النووية :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ...يستغل الساسة

وتضييع وقتهم؟ ملا ال يكتشفون شيئاً حيل مجيع  اذن، ما الذي يدعوهم إىل اكتشاف كل هذه السخافات :ْپَرْبهوپاَد
ملاذا يوسعون طاقتهم . ما الدافع إىل جهلهم؟ اهنم رذالء أيضاً، اقتران الرذالء. ال موت، ال مرض -مشاكل احلياة

  . الذي سوف يهلك ...)انقطاع(وفطنتهم هلذا الغرض السخيف؟ 
  . لوجود العلم بكل شيء يريدون اكتشاف اشياء جملرد العلم هبا،:تۤيْرْتَهىَجيا

ملا ال .  ال بأس، مثل مسألة العلم، سوف جير الكوارثلَْبْدَهيا-ُبوْدَهى-ِكڤَلَ، شاْسْتَرالـذاك ما جاء يف  :ْپَرْبهوپاَد
ملا ال يطلبون العلم باهللا؟ ما . ال قوة يف يدهم للعلم بذاك. نافع؟ لكن ليس لديهم-يطلبون العلم بشيء غري كارثي

   إىل العلم بشيء جير الكوارث؟ ما هذا؟الذي يدعوهم
  ).غري واضح( أن ْمَتڤََچْبهاـالجاء يف : تۤيْرْتَهىَجيا

   حيبوننا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .غالباً ما حيبوننا.  يعترف بعضهم:تۤيْرْتَهىَجيا
  . مطلق عاقل سوف حيبنا:ْپَرْبهوپاَد

  .ن خمتلف البلدان، هتريب احلشيشة وما شاكلها اهنم يقاتلون ملنع املخدرات من الوصول م:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  . اغبياء:ْپَرْبهوپاَد

  .صباح يوم االحد إىل لعب الغولف بدال من الذهاب إىل الكنيسةيتوجهون  :تۤيْرْتَهىَجيا
حىت ال يضطروا إىل اآلن لكن لديهم السيارات الكهربائية . مترين حىت ميكنهم التنزه  ...)انقطاع ():٢(أحد التيم 

  . ري إىل أي مكانالس
  .البحث عن العلم أمر طبيعي.  يدعون ذاك تقدماً:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .، البحث يف االجتاه اخلاطئكِْرْشَنون ر يبحثون عن العلم، لكنهم خيس:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

ال بأس بالبحث، لكنهم . هنذاك جيهلو. ملالعايد لكن جيب اخذ العلم عن .  البحث عن العلم أمر طبيعي:ْپَرْبهوپاَد
اذن ما هو تقدم العلم؟ يبقى كالمها يف . اذن، رذيل يلقن رذيل آخر. ذاك هو الفرق.  رذيل يديأخذون العلم عن

  ما نفع البحث؟ من االفضل وقف هذه اجلامعة؟. اجلهل
امعات، طالب مجيع اجلامعات حيدثون الفوضى  يدرك االنسان املزيد من املشاكل الكبرية اليت ختلقها اجل:تۤيْرْتَهىَجيا

   ...ويشعرون بعدم االستقرار، شيوعيون
  . ألن العلم بدأ من املفهوم اخلاطئ للحياة:ْپَرْبهوپاَد

  . يدركون اهنم خدعوا، ومع ذلك خيدعون اآلخرين أيضاً:تۤيْرْتَهىَجيا
 كبري من دوائر املعرفة يف مجيع اجلامعات لكن أهم دائرة  عن وجود عددْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد مثل قول :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .علمية، ما هو غرض احلياة االنسانية، مهملة
لذلك، االعمى . لكن القادة عميان أيضاً. العامة، ال تعلم، اهنم جهلة، عميان.  قادة ...)انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك ما حيري. يقود سائر العميان، ذاك يعين كارثة
  . أغلبية الناس مبن فيهم العلماء، ال يشعرون بالرضى من تدبري الطبيعة:ڤَرۤوَپ داُموَدَرْس

  . تلك غباوة اخرى:ْپَرْبهوپاَد
  . كل هذه األشياءم يصنعون يقولون أهن:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  ماذا غّيرنا؟. ذاك حمال. ال ميكننا تغيري تدبري الطبيعة.  تلك غباوهتم:ْپَرْبهوپاَد
   ... يريدون السعادة احلقيقية، وهذا ما يدفعهم إىل القول:رۤوَپ داُموَدَرْسڤَ

، جيب ان يشعر كل فرد ِڤديةالـحسب احلضارة . سعد، ذاك جيد، ألن السعادة هي طبيعتناست كال، :ْپَرْبهوپاَد
لكن اذا قلت أن تدبري الطبيعة . دةتلك هي الطبيعة، السعا). ١٢\١\١ سۤوْتَر داْنَتِڤ (اساْتْبْهۤي‘آَنْنَدَميُّو . بالسعادة

  .غري كامل، فذاك يعين انك امحق
  ".حنن أكثر" ما زالوا يقولون، هم هلذا السبب يقول االنسان أن اهللا خلق الكون، لكن:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

ليل من امللح اج إىل قحتت. لذلك، توجد مياه كافية.  ما هو املزيد الذي يطلبه؟ لنفترض انين حباجة إىل املاء:ْپَرْبهوپاَد
ماذا يريد . اذن، ما تطلب أكثر؟ كل شيء كامل وباملقادير الكافية. وجد كميات وافرة من امللحلذلك، ت. لطعامك



أكثر؟ اذا اردت املزيد من السيارات، فسوف تزداد املخاطرة حبياتك باحلوادث ويتعني عليك بناء عدد كبري من 
  .اجلسور املعلقة
  . يكدح االنسان يف هذا االجتاه فقط، ألنه يطلب املزيد واملزيد:َرْسڤَرۤوَپ داُموَد

تدبري الطبيعة كامل إىل درجة . ال حاجة إىل الكدح.  يكدح االنسان ألنه اصبح من اخلنازير والكالب:ْپَرْبهوپاَد
كيف . اًهذه الشجرة يف مكان واحد وال تعمل مطلقتقف .  اذا عشت حياة طبيعيةانك ال حاجة إىل هذا الكدح

كيف حتيا بسعادة؟ اذن، دماغك . الطيور واحليوانات، ال متلك خمتربات علمية. تقف وتعيش؟ اهنا من االحياء أيضاً
 لكنك تبحث كِْرْشَنيريد الدماغ ان ينتفع بالبحث عن . املتقدم يعين انك تفسده، ال تعلم وسيلة االنتفاع بالدماغ

  .دماغ مستغلال. ، ال غريكِْرْشَنعن الرماد بدال من 
  .وجه البدنية فقط اذن، هذا البحث عن هذه العالمات مستند إىل الراحة البدنية أو األ:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

 مم يبحثون عن الراحة البدنية لكنههنا). غري واضح(لكن اين حتصل على الراحة البدنية؟ لنفترض انك  :ْپَرْبهوپاَد
من . اين هي الراحة البدنية؟ ال ميكنك منعها. ية؟ هناك مرض، شيخوخةاين هي الراحة البدن. حيصلون على خالفها

ال ميكنك منعها، مث اين هو . املفيد جداً أنك تبحث عن الراحة البدنية لكن هناك قلة راحة كبرية للبدن والعقل
  اين هي الراحة البدنية؟. نفعك بالبحث عن الراحة البدنية؟ ال ميكنك فعلها

  . يف التاريخ الباكرعلى العيش يف الكهوف وارتداء اجللوداعتاد للمثال، سوف جييبوا ان االنسان  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .انت رذيل، ال تعرف التاريخ. اعتادوا االقامة يف قصور.  ذاك مفهوم رذيل:ْپَرْبهوپاَد

  .التاريخ، ألنه ليس لديهم علم كامل ...  يقولون أنه اعتاد العيش:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
ما الذي يدعوين إىل القبول . لدينا تاريخ آخر. حنن لسنا رذالء.  كال، انت رذيل، لديك تاريخ رذيل:ْپَرْبهوپاَد

نا اعتاد آباؤ. لكننا ال نقبل. اعتادوا العيش يف الكهفالذين تقنع بتاريخ جدك الكبري ووالده . بتارخيك؟ انت رذيل
ملاذا تقحم . اذن، انت رذيل، تعيش مع تارخيك اخلاص). كضح. ( ألف قصر١٦ كِْرْشَن أقام .العيش يف قصور

لكننا .  سنة٣٠٠٠ابعد من إىل ال يعود تارخيك .  سنة٥٠٠٠لدينا تاريخ منذ . تارخيك الرذيل علينا؟ حنن ال نقبل
يمه، نستفيد من تعال. كِْرْشَنومدى الفطنة من املنظور التارخيي كان . كِْرْشَن سنة، ٥٠٠٠نعطي أقصر تاريخ، منذ 

ملاذا، ما مل تكن توجد فطنة؟ مجيع . چۤيتاْبهَچڤَْد جممل االرض تقرأ .  نتبجحاويونكِْرْشَنليس ألننا . چۤيتاْبهَچڤَْد 
 كان حييا كِْرْشَناذن، كيف ميكنك القول أن . چۤيتاْبهَچڤَْد الدارسني، مجيع الالهوتيني، مجيع الفالسفة، يلتفتون إىل 

  .سلفك قرد حسب ذاك التاريخ. ك يف الكهوف لكن اسالفنا عاشوا يف قصوريف الكهف؟ رمبا عاش اسالف
  .اذن، يفتقر االنسان إىل العلم احلقيقي :ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

أو زودونا هبذه  ...  هذه الكتبتلقيناعندما بدأنا املدرسة، .  هلذا السبب يعطون كل هذه الكتب:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .لذلك، يعطون كل هذه املعلومات. منذ البداية، تاريخ البشرية مث كيف ابتدأتاملعلومات 
  ما ذاك، العصر احلجري؟ وقبل ذاك؟.  العصر احلجري:ْپَرْبهوپاَد

  .صوراتا الدين:تۤيْرْتَهىَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .صورات قبلهاا كانت توجد الدين:تۤيْرْتَهىَجيا
  . ما قبل التاريخ):٢(أحد التيم 



  . انظروا:ْپَرْبهوپاَد
  . سنة٥٠٠٠ حىت من املنظور االعتيادي، من السهل فهم وجود حضارة أبعد من :تۤيْرْتَهىَجيا

أول املخلوقات يف هذا الكون هو .  هو املخلوق األول، الذي خلق الكونْبَرْهما اقتراحنا هو أن املوىل :ْپَرْبهوپاَد
هل تعرف هذه ). سنسكرييت (ْبَهَچڤانَْشكَْر ) سنكرييت( احلجر؟ فات بأن هذا نشأ مناكيف نقبل السخ. أفطنها
  القصة؟

  . كال:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
تآمر مجيعهم على اثارة . اذن، كانت توجد دائرة من االصدقاء). سنسكرييت (ْبَهَچڤانَْشكَْر ) سنسكرييت (:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، !". هنا شبح! بحشهنا !  هنا شبحأوه،"، ديقلصحاملا تلتقي ذاك ااصرخ "تآمروا . احلرية يف صديق آخر
هل "، لذلك، قال لنفسه بعد تكرار هذا عشر مرات. !"هنا شبح! بحشهنا !  هنا شبحأوه،"، التقى مجيع االصدقاء

مل يكن االنسان، مل "هذه مثل ذاك، . حتري"  اصبحت شبحاً، انا ميت؟رمبا"مث اصيب باحلرية، " اصبحت شبحاً؟
اذا تآمرت، ). سنسكرييت (ْبَهَچڤانَْشكَْر هذا . مجيع الرذالء اآلن ما اذا كان ذلك حقيقةحيسب ، و"يكن االنسان

  ".أصبحت شبحاً"حىت العاقل سوف يتشكك 
   ... تأثري:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

س لديكم يف اهلند لي"كان هؤالء الربيطانيني يكررون . ذاك هو سبب احندار التربية اهلندية. نعم، الدعاية :ْپَرْبهوپاَد
  ...ك حقيقةتلاآلن عمل انكلترا يف اهلند، منا لكنك تتعلم .  ال شيءشاْسْتَرْزالـهذه . سوى جمازات، خرافات
 تألن تلك كان".  القيها بعيداًشاْسْتَرْزالـخيالت، ومجيع هذه التيف حتيا وإال، انت . انت تصبح متحضر اآلن
لذلك، قال اذا ابقيت اهلنود . ماكاوالي تقريراً حول امكان حكم اهلنودارسل اللورد . سياسة اللورد ماكاوالي

  ...لذلك، اجعل دعاية أهنم دونيون وسوف يقلدونك مث ميكنك. بصفة هنود فلن تقدر على حكمهم ألهنم فائقون
  .ذاك ما فعلوه

  .مل يكن بامكان اهلنود املزامحة على صعيد الربيطاين :تۤيْرْتَهىَجيا
قرأنا احد الكتب، كتاب صغري بقلم .  منذ الطفولةحتت احلكم الربيطاين، كانوا خيضعون للدعاية.  كال:ْپَرْبهوپاَد
حنن "يف ذاك الكتاب، جاء و.  مادة اجبارية يف املدارستكان. املوضوع كان عمل انكلترا يف اهلند. ْچهوِسالسيد 

". عمل انكلترا يف اهلند"وع ذاك الكتاب، هذا موض". وم الربيطانيونبعد قداصبحنا متحضرين دون حتضر، لكن 
كان غاندي يعمل على . تلك كانت فلسفته. كل شيء هندي سيء- هنرو هو خري مثال ...اذن، كل شيء هندي
لذلك، جيب على مجيع هؤالء .  فلسفته أن هؤالء الرمساليني يستغلون هؤالء الفقراءتكان. ارجاع اهلنود إىل القرية

لكن تغري . كان ذاك برناجماً جيداً بالفعل. قرى والرضى باقتصاديات القرية وعدم اخلروج منهاالفقراء العودة إىل ال
. لتصنيع واجتذاب الفقراء وحضهم على العيش يف اوضاع تعيسة يف املدينةالربنامج حاملا مات غاندي أو اغتيل إىل ا

  .ْتَشْرَكس املصانع بل سياسة غاندي كانت جعلهم سعداء بالزراعة يف القرى، انتاج الثياب ولي
  . املغزل:تۤيْرْتَهىَجيا

َپيت ْچهوَر و ال شرب القهوة أو الشاي وال تدخني. حياة بسيطة واخالقية.  املغزل، كانوا يغزلون اخليوط:ْپَرْبهوپاَد
  .اءمات يف غاية االستي. وحدة اهلندوسي واملسلم لكن فشلت مجيع براجمه. هذا كان برناجمه. راَمَڤ راَج ْچَهرا
   ماذا كان سبب فشلهم؟:تۤيْرْتَهىَجيا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



   ماذا كان سبب فشلهم؟:تۤيْرْتَهىَجيا
 مثل مجيع الساسة، مل  ...مل يطلبوا. ارادوا السياسة مثل البلدان الغربية.  كان ملريديه برنامج خمتلفهألن :ْپَرْبهوپاَد

هذه جممل سياسة الدبلوماسية والساسة . هم احلسية، ال غريكانوا وراء بعض املال لتشبعت. يطلبوا خري الشعب
 يف الطريقة االخرى، تشهدون عدداً كبرياً من الشباب اخلائب. ال يعلمون اهنم على درب اجلحيم. العصريني
رمسوا هذه السياسة اليت متسكهم وترسلهم الستمرار . لذلك، ماذا تفعل احلكومة بالفعل؟ اهنا ليست جدية. بلدكم
تلك هي السياسة . تلك هي سياستهم.  فيتنام وقتلهم، جيب قتل مجيع هؤالء الشباب الذين ال نفع فيهمحرب
لذلك، اذا مل يستطع آباءكم واجدادكم تقوميكم، فارسلهم إىل فيتنام . اذا مل حتب شخصاً، اطلق النار عليه. الغربية
لكن . ذاك ما جيري يف بلدكم. عر باخليبة الشديدةعندما يشالصاحل ينتحر . سياسة انتحارية. هذا ما جيري. للقتل

  .اقتلهم، ال غري -افس، تعذر اصالحهمنالسياسة االنتحارية عينها، هؤالء الشباب، اخل
  . اذا مل ينتحروا، يبدأون التعاطي باملخدرات:تۤيْرْتَهىَجيا

  . ذاك انتحار أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
 باملئة من اهلها كانوا ٦٠طقة اليت يقع فيها اهليكل قريبة جداً، اكثر من  عندما كنت يف شيكاغو، املن:تۤيْرْتَهىَجيا

كنت اطالع يف الصحيفة أن رواد الفضاء كانوا يف طريقهم إىل . كانوا يف غاية االحنطاط. نيويريمدمنني على اهل
  .لذلك، احتفلوا بانتصارهم حاملا وصلوا إىل القمر. مالقمر، ارادوا اخذ اخلمرة معه

 والدي أوه،"". مصريك اجلحيم.  انت تشربأوه،"قال رجل إىل صديقه، ). سنسكريتية(توجد قصة،  :هوپاَدْپَرْب
".  اجلحيم أيضاًىل سوف تذهب إأوه،"". والديت تشرب". " سوف يذهب إىل اجلحيم أيضاًأوه،"". يشرب أيضاً

 اجلميع مصريهم أوه،"زميل االخري، على هذا النحو، قال ال".  سوف يذهب إىل اجلحيم أيضاًأوه،"". اخي يشرب"
  ).ضحك". (ملاذا تقول اجلحيم؟ هذه جنة. ملاذا تقول اجلحيم؟ سوف حنيا معاً ونشرب. اذن، اجلحيم جنة. اجلحيم

  . ذاك دليل على امهية الصحبة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
اخلمرة . ب حنةلذلك، الشرا. هبجةاذن، اجلهل .  من احلماقة أن تكون عاقال ...اجلهلاذا كان  اذن، :ْپَرْبهوپاَد

پوَنْش پوَنه ): ٣٠\٥\٧. ب.ش(وإال كيف تكون جنة؟ ذاك ما يدعى . ضرورية حىت اذا ذهبوا إىل القمر
؟ ملا ال تشرب  اذا كانت مخرتك هي اجلنةملاذا تتجشم كل هذه املتاعب. "مضغ ما سبق مضغه". َشْرڤَناناْم-ڤيَتَشْر

  .تنفق كل هذا املال؟ كال، اجلنة ستكون يف الزجاجةملاذا . هنا؟ يا ملدى رذالتهم
  . هناكُسوَم لو كانوا يف طريقهم إىل القمر فيمكنهم التمتع بعصارة :تۤيْرْتَهىَجيا

َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا ). ١٢\١٨\٥. ب.ش. ( أنا أرتاب بذهاهبم إىل القمر أو اجلحيم...هؤالء الرذالء  :ْپَرْبهوپاَد
هو . حنن نرفضه، حيثما كان- ال يتصف بصفات طيبةكِْرْشَنهي كل ما سوى تيم ادلتنا مع. چونا-كوُتو َمَهْد

، هو كِْرْشَنألنه ليس تيم . رمبا كان رئيس مجهورية أو هذا أو ذاك، ال يهم. مرفوض من قائمة الصاحلني، فوراً
. يست أفضل من الكهوفناطحات السحاب هذه ل). انقطاع. (هذه هي شهادتنا. رجل من الدرجة الثالثة، ال غري

هل تلك حضارة متقدمة؟ احلضارة ). ضحك. ( انشات٣يعيشون هنا وهنا احلمام، هنا املطبخ، هنا غرفة مساحتها 
ا الدرب؟ مجيع الناس ما الذي يدعوك إىل خلق هذ. املتقدمة تعين جيب أن يكون لكل رجل فسحة كافية للعيش

 ٣اذن، ما هي هذه احلضارة؟ غرفة مساحتها . بة لالنتعاشلذلك، الفسحة مطلو. شعر بالكآبةتترفه، سوف ت
  .انشات



مثل كان هناك .  مع تقدم االنسان، عالمة تقدمه هي قدرته على استعمال االدوات إىل اقصى مدى:تۤيْرْتَهىَجيا
لذلك، جعلوا اسلحة وسكاكني وغريها . مث كان هناك العصر الربونزي. عصر حجري، استخدموا احلجارة أدوات

  .ن الربونز مث اخترعوا الدوالبم
  . العصر احلديث:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، علمهم يتقدم مث يتقدمون وكانوا قادرين على االنتفاع بالطبيعة:تۤيْرْتَهىَجيا
مث اين هو التقدم؟ مع ان . كاذن، ما هو ذاك التقدم؟ ما زالت الكهوف موجودة، شخص ما يعيش هنا :ْپَرْبهوپاَد

غري (األمر عينه، عندما انت . موجودة وشخص ما يعيش هنا وناطحات السحاب موجودة أيضاًالكهوف ما زالت 
كالمها موجودان لكنك درست جانباً . ، كانت توجد قصور لكننا مل نستطع رؤيتها)غري واضح(الكهف ) واضح

اجلواهر، مجيع . ءة ألف قصر ومل تكن هناك من حاجة لالضا١٦ كِْرْشَنهنا تارخيك، انظر، كان لـ. واحداً فقط
  .كل شيء موجود جبناً إىل جنب. اجلواهر

  . اذن، بسبب افتقار االخالقية، ال ميكنهم رؤية اجلانب احلقيقي:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
يف طريقهم إىل صحراء القمر . اهنم يف طريقهم إىل القمر. كال، ال يرون سوى الكهوف.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اجلانب اآلخر حمظور.  ال غري.ويستخلصون أن القمر صحراء
  .اذن، ال ميكنهم الذهاب :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

. لذلك، لديهم دماغ أفضل. ِڤديالـ حسب الوصف  ال ميكنهم الذهاب ألن القمر هو موطن املالئكة:ْپَرْبهوپاَد
.  لديهم مكائن أيضاً".ال بأس، اجعلهم يذهبون إىل جانب الصحراء. هؤالء الرذالء قادمني إىل هنا"اذن، شاهدوا 

ملا ال تفكر على ذاك الوجه؟ نظريتهم أن مجيع الكواكب خالية .  لديهم ادمغة أفضل، فيمكنهم حتويلكتاذا كان
غري  - انقطاع. (حنن نقول حىت يف كوكب الشمس توجد حياة. مل حيظ اهللا سوى هذا الكوكب باحلياة. من احلياة
  .هذه هي وسيلة نقلك احلقيقية. ع إىل اهللا يف داره الباقيةحنن نطلب الرجو. هناك وسيلة نقلك) واضح
  .ال سبب لتضييع الوقت.  اذا كنتم على وشك السفر، عليكم الذهاب إىل مكان يستحق:تۤيْرْتَهىَجيا

  .الفضاء اخلارجي، لكنهم ال يعلمون أين يذهبون) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو نعم، :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . هؤالء العلماء، يسعون إىل السفر يف الفضاء اخلارجي لكنهم ال يعرفون وجهتهم:َرْبهوپاَدْپ
  .اهنم يتخبطون يف الفضاء.  نعم، تلك حقيقة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

وحنن نسعى إىل الذهاب إىل هناك ) غري واضح(وراء السماء توجد مساء أخرى ) غري واضح. ( ال غري:ْپَرْبهوپاَد
 كيف حتصل اذن، كيف ميكنك احلصول على علم كامل؟.  علم هو سوء فهم ...)انقطاع. (م الكاملحسب العل

علمهم . ال علم لديهم وراء هذا البدن. ؟ البداية هي هذا البدنعلى علم كامل اذا ابتدأت من غلطة، مفهوم سيء
اب رياضي، اذا كانت البداية هذا العلم الرذيل، كيف ميكنهم مساعدتك؟ مطلق شيء، لنفترض أي حس ... الرذيل

  خاطئة فكيف ستصل إىل اخلالصة الصحيحة؟ ما هو رأيك؟ 
   ... نعم، عندما:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .يف املنطق، اذا كانت الفرضية خاطئة فالنتيجة خاطئة :تۤيْرْتَهىَجيا
  . الفرضية خاطئة دوماً:ْپَرْبهوپاَد

   ...ة فال يوجد شيء اذا كانت املقدمة خاطئ:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر



مثل . اذن، ما يزعم من علماء وفالسفة عصريني، مقدماهتم خاطئة.  مث ال ميكن وجود مطلق علم كامل:ْپَرْبهوپاَد
  م؟ داروين عاِل ...عامل كبري

  .يدعى طبيعي.  هو ليس عاملاً:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
املقدمة . البداية خاطئة. اذن، النقطة الرئيسة خاطئة. يف كل االحوال، ميكنك أن تدعوه فيلسوفاً.  طبيعي:ْپَرْبهوپاَد

 خاطئ للحياة مث اذا وزعت العلم، ذاك يعين اذا ابتدأت من مفهوم. ة هي خداعلذلك، النقطة التالي. خاطئة وومهية
هو يقتصر على . فكرة واضحة مل تكن لدى داروين الرذيل هذا لكن. انت ال تعلم، ما زلت تنشر العلم. اخلداع

؟  اذا خدعتك وانت خدعتيناذن، كيف نترقب كمال احلياة. لذلك، هو خمادع. لتنظري والتخمني وتضليل االنسانا
تلك هي السياسة، ". كيف اجد سبيال رائعاً خلداعك"كل  فرد حيسب، . انه جمتمع املخادعني وذاك ما جيري بالفعل

حمامي كبري يعين وجود القانون، لكن . كر كبريذا استطعت خداع صديقك مبايفترض أنك رجل كبري . الدبلوماسية
  .اذا خدع القانون، فهو حمامي كبري

  .يوَچ كَلي اذن، هذه عالمات :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
النفس املهيأة تعين هذه العيوب . اهنا بارزة اآلن يف هذا العصر. عالمة النفس املهيأةهذه . يوَچ كَليليس  :ْپَرْبهوپاَد
يقول العامل اننا ال نعلم، ذاك يعين اغالط . خطاء والتوهم وخداع اآلخرين واغالط احلسارتكاب اال - االربعة
  ...ليس.  اغالط احلستلك. أنا اطلب الرؤية لكن الغيمة متنعين وأنا اعترب عدم وجود شيء وراء هذه الغيمة. احلس
لتوهم، ارتكاب االخطاء والقصور اخلداع، ا -اذن، هذه االمور جارية. عدم وجود شيء وراء الغيمة صحيحاً ليس

ما فيمثل شخص كان خيرب عن انعقاء مؤمتر كبري للكاثوليك للنظر . ويطلبون الوصول إىل نتيجة صحيحة. احلسي
. لكنه خداع آخر. لذلك، يتدبرون. ميكنهم أن يدركوا أن الناس ترفض الدين املسيحي املزعوم. ارتكبوا من اخطاء

  "ماذا فعلنا؟"لدين املسيحي وما زالوا يقولون، اهنم يتدبرون خمالفة اصول ا
  اين توجهنا خطأ؟"العنوان كان  ):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  اين ضللنا؟"العنوان كان  ):٢(أحد التيم 
ة ما اسخفهم، وهم قاد" ماذا فعلنا؟"اهنم يقتلون كل حلظة، وما زالوا يقولون، ". ال تقتل"يقول املسيح  :ْپَرْبهوپاَد

   ...اهنم خيالفون يف كل خطوة. الدين املسيحي
  . القادة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

هذا العدد الكبري من القساوسة السكريين، يذهبون ". حنن ال نعلم" وصايا السفر، وما زالوا يقولون،  ...:ْپَرْبهوپاَد
انظر مدى ".  نعلم ما فعلناال" للعالج، ويأكلون، ويزوجون الرجل بالرجل وما زالوا يقولون، ىإىل املستشف
  .خداعهم

   ... يف السنوات الست االخرية:تۤيْرْتَهىَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... ألف خوري واختذوا٢٥يف السنوات الست االخرية يف الكنيسة الكاثوليكية، ترك  :تۤيْرْتَهىَجيا
   ألف؟٢٥ :ْپَرْبهوپاَد

  .ة ألف يف السنوات الست االخري٢٥ :تۤيْرْتَهىَجيا
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد



  . خوارنة تركوا الكنيسة الكاثوليكية:تۤيْرْتَهىَجيا
  . تركوا:ْپَرْبهوپاَد

. ال سيما اهنم معنيون مبنعهم من الزواج. السباب أخرى خوارنة معينني، تركوا وذهبوا للزواج أو :تۤيْرْتَهىَجيا
  .بالزواجلكاثوليكي اخلوري ال يسمح ل

  .زواج؟ اهنم يزوجون الرجل بالرجل فما بالنا بالزواج؟ لواط ال:ْپَرْبهوپاَد
  .سواء تركوا أم يزوجون الرجل بالرجل.  اذن، ذاك هو البديل:تۤيْرْتَهىَجيا

اهنم ال يعلمون ما هو " ماذا فعلنا؟"يا ملدى احنطاطهم وما زالوا يقولون، . اهنم يؤيدون اللواط.  لواط:ْپَرْبهوپاَد
  . ال يعلمون ما هو معىن االحنطاط.  اهنم يلقنون اآلخرين.االحنطاط، وهم كهنة

   ... اذن، اذا كان القادة منحطني فما بالنا باالتباع:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .العلماء ما هو القصور وينتحلون دور العلماءجيهل  األمر عينه، :ْپَرْبهوپاَد

  . األمر عن االعمى الذي يقود العميان):٢(أحد التيم 
  . هذا ما جيري:وپاَدْپَرْبه
 باملئة مما كان عليه ١٥بلغ عشرة أو يف دروسهم االخنراط .  أيضاً، ال يقدرون على اجتذاب كهنة جدد:تۤيْرْتَهىَجيا

  .يف السابق
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . باملئة مما كان عليه يف السابق١٥ إىل ١٠االخنراط بلغ  :تۤيْرْتَهىَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .يل يف دورسهم ألهنم ال يعلمون شيئاًال ميكنهم اقناع احد بالتسج :ْرْتَهىتۤيَجيا
م؟ ذاك ماذا سوف تعلّ. انت رذيل. م ماذا سوف يعلمون، ماذا يعلمون؟ أوال، جيب أن تعلم مث سوف تعلّ:ْپَرْبهوپاَد

ال حاجة "، يقولون زچورومثل هؤالء الرذالء يروجون، هؤالء . الناس تريده. ال يعلم شيئاً، هو معلم. خداع آخر
ذاك يعين هؤالء الناس ألن لديهم تقييدات كثرية مثل جيب عليك التسبيح، ". َمهاَرَج چورولك إىل التسبيح بل إىل 

لذلك، جيري الترحيب . لذلك، ذاك يعين فوراً أهنم يطلبون االخنداع. جيب عليك االتباع، حيسبون اهنا ازعاج
".  ملتزمجيْسواميانت بسيط، وهذا .  انت جيدأوه،"هذا ما يشجع املخادع، يريدون االخنذاع و. مبخادع آخر

  ".اذهب واخدعهم:"لذلك، يرسل اهللا خمادعاً. لذلك، يطلبون االخنداع
  .هلذا السبب يفتقر الفرد إىل الفطنة، جلهله أنه خمدوع :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

؟ هل ذاك هو َنَسْنكَْرَش من ترك،  ...مثلنا. ب االشياء املتبذلة كال، دون فطنة، لكنه يطلب االخنداع، يطل:ْپَرْبهوپاَد
  امسه؟
  .ِدَڤ پيلَكَ :تۤيْرْتَهىَجيا

  .ِدَڤ پيلَكَ :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
يطلب ". من االفضل الذهاب. من الصعب االلتزام باالحكام والنواهي"شاهد، .  انضم إىل ذاك الفريق:ْپَرْبهوپاَد
  .االخنداع

  . اذا كان شيء قيماً، سوف يكون الثمن باهظاً:ىتۤيْرْتَهَجيا
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ).هناية ( ...، االنكليزيْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد انه مثل ذاك، :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  ١٩٧٢شهر تشرين أول 

  ١٩٧٢ تشرين أول ٣- ١نزهة صباحية في لوس أنجيلس 

اذا وصلت إىل .  املتمهل ذاك، جيب أن يصل إىل تلك الدرجةلكن. ك حياة حقيقية فعليةتلاملتمهل،  :ْپَرْبهوپاَد
 ى؟ لذلك، عندما تشفلكن كيف ستهضم الطعام اذا كنت عليال.  خري وجههضم الطعام علىميكنك درجة صحية، 

وإال ملاذا تدعى حياة ). غري واضح(اذن، هذا الوضع املادي، ال ميكن . مرضك أوال مث تأكل، سوف هتضممن 
  هتايؤ؟
  . حنن مرهتنني بأوضاع كثرية:ۤيْرْتَهىتَجيا

حنن نسعى إىل الذهاب إىل سائر الكواكب بفضل . لذلك، أخرج من حياة التهايؤ أوال.  آه، االوضاع:ْپَرْبهوپاَد
. لكن ميكنك الذهاب إىل مطلق مكان اذا كان لديك بدن روحي. عدد ال يعد من االجهزة، ترتيبات آلية ال تعد

تلك احلرية موجودة لكنه . ، يتنقل، إىل مطلق كوكب يشاءموين ناَرَدكما يتوجه . لق مكانميكنك الذهاب إىل مط
حتصل على كل ما . ميكنك فعل كل ما تشاء. وحي مث تفوز حبريتكاذن، احصل على البدن الر. يف بدن روحي

  .تشتهيه
  .دو كالسم يف البداية لكنه كالرحيق يف النهاية الذي قد يبكِْرْشَن مثل ذكر ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَديعطي  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... وبناء عليه، اهنم يعكسون ذاك، هؤالء الذين:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

. ما يبدو كالسم يف البداية، سوف يثبت انه رحيق يف النهاية. چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك ما جاء يف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...لساعايتاذن، دفعت ل. ، أوميغا تلكشۤياَمسوْنَدَرمثل اعطيت ساعة يد إىل . الت االعتياديةحىت املعام). انقطاع(

  ".سوف اصلحها"كل فرد يقول، . انفقت مئة دوالر لضبط وقتها لكن وقتها ما زال غري صحيح
   لقاء التصليح  فقط؟:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .منذ السنة السابقةعلى هذه احلالة ما زالت .  املشكلة دون حل دوالرات وما زالت٦، ٥، ٤ التصليح :ْپَرْبهوپاَد
 سنوات على أقصى حد حىت ٥ أو ٤مثل السيارات، صناعة السيارات مبنية على اساس تعطلها بعد : تۤيْرْتَهىَجيا

أمنت واستخدام قطع أمنت بصورة ميكنهم صناعتها . تلك هي طريقة صنعها. تضطر إىل شراء سيارة جديدة
  .ت وتضطر إىل شراء سيارة جديدةنوا س٥ أو ٤ت أمنت لكنهم ال يطلبوا ذلك،، حىت تتعطل بعد وحمركا
. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك ما جاء يف . سوف خيدعك الناس حىت يف املعامالت االعتيادية) سنسكريتية (:ْپَرْبهوپاَد

يعيشون جيداً ). انقطاع. ( االعتيادي حىت يف احلديثوا اكاذيب كثريةوف يشيع س.كل فرد خيدع). سنسكريتية(
ال يواجهون مشاكل االكل والنوم واجلماع . يف اهلواء الطلق والشجر ويتحدثون عن شاغلهم ويشعرون بالسعادة

. حنن نتعامل مع العلم لتحسني اوضاعنا، يزداد الرذالء احنداراً. وحنن نزعم التحضر. كل شيء موجود. والدفاع
 حياة اخلداع أفضل أمهذه  تناياحهل  ...كيف يعيشون بسالم؟ اذن، . ، جامعاتليس لديهم علم، خمتربات
   أفضل؟منهماأي . والقصور احلافلة بالقلق

   ...بينما االنسان. احليوانات، اهنا حتيا بتدبري الطبيعة، حتيا حسب غرائزها الطبيعية :تۤيْرْتَهىَجيا



  .ال تعرف القلق :ْپَرْبهوپاَد
 من هذا اذن، حياة احليوان أفضل.  تقوم بنشاطات ممنوعة ومتطلبات وحتيا بالفعل ضد طبيعتها ...:تۤيْرْتَهىَجيا

  .على االقل، ال تقوم مبطلق نشاطات آمثة. الوجه
. ال غري.  ذاك ما اوضحته يف املرة االخرية، اهنم يستغلون تقدمهم ويرضون بسيارة بدال من عربة نقل:ْپَرْبهوپاَد

ة سوف تسبب يل عوكل قط.  مئة قطعة٣سيارة ذات اآلن  لدينا .لدينا عربة نقل. قدممتاآلن نا أ"حيسبون، 
حيصلون على عربة نقل لسحب هذه .  حاملا تتعطل قطعةجيري استدعاء عربة النقل. املتاعب، وذاك هو التقدم

". ْپَرْبهوك، انت سيدي، أنا خادم". "ْپَرْبهو"لذلك، حنن نعلم طالبنا خماطبة . كل فرد هو خادم). انقطاع. (السيارة
   .ذاك هو املعىن.  تعين السيد الكبريپاَدْپَرْبهوو .  تعين سيدْپَرْبهو. ْپَرْبهوذاك هو معىن كلمة 

اهنا تدعى . تلك هي الفلسفة. سيد نفسهكل انسان  يوجد مثل يف هذا البلد يقول جيب أن يكون :تۤيْرْتَهىَجيا
  .الفردانية
اآلن، ما هو تفسريك بأن . جمرد كالم. ذاك ال يعلمه.  انه ال يعلم كيف يصبح سيد ذاته. .. سيد ذاته:ْپَرْبهوپاَد

  .تصبح سيد ذاتك؟ كيف توضحه؟ اوضح
  . تقرير مصريهم ... الفكرة أهنم يريدون أن يصبحوا:تۤيْرْتَهىَجيا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
اقالع ضجيج .. (.اذا كدحوا   جوهمخلقعلى حيسبون اهنم سوف يقدروا .  يريدون تقرير مصريهم:تۤيْرْتَهىَجيا

  ).طائرة
  .سيادة الذات تعين سيادة احلس.  هذا ليس توضيحاً:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك ال يعلمون:تۤيْرْتَهىَجيا
ذاك ما يدعى . لذلك، جيب على االنسان أن يصبح سيد حسه.  كل فرد هو خادم حسه يف الوقت الراهن:ْپَرْبهوپاَد
كل فرد . اذن، كل فرد هو خادم حسه.  تعين سيد حسه، املعىن واحدْسواميوُچ.  تعين سيداميْسوكلمة . ْسڤامّي

  ما هو الوقت اآلن؟. العني متلي ما نراه". امسح يل برؤيتها.  اهنا جيدةأوه،". يعمل حسب امالء حسه
  . الساعة سبعة ومخس دقائق:تۤيْرْتَهىَجيا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. ( ومخس دقائق سبعة:تۤيْرْتَهىَجيا

  :).يف السيارة(
يف بكرفيلد، هذا كان  ... حنن نسمح لآلخرين مبرافقتنا يف السيارة، وصاحبنا زوجني كانا ):١(أحد التيم 
، مريد تابع البن االربعة عشرة سنة الذي َمهاْتما، لقبوه َمهاْتما، هو جي-َمهاَرَج چورو َمهاَرَجقالوا أن . ايكاليفورن
  .، هو يف بكرفيلد، ويقيم هناكڤَتاَرأه يزعم ان
   اين هو اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد

لكنهم كانوا يف غاية .  هذا هو تابعهَمهاْتما، لكن َمهاَرَج چورويفترض انه ما زال يف بكرفيلد بعد  ):١(أحد التيم 
  .ف يريك النوروصف أنه سو.  ميلك ادراكاً مباشراً باهللاَمهاَرَج چورودربه ألن لسري على اللهفة إىل ا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



. هو يعطي فهماً مباشراً هللا على هذا الوجه، هذا النور. قالوا عندما تلقاه، ميكنه أن يريك النور. نعم ):١(أحد التيم 
ليس لدى "قالوا، . كِْرْشَنال رغبة عندهم بالسماع عن ذكر . كِْرْشَنعندما طلبت منهم فهم ذكر رفضوا االصغاء 

عدد كبري من الشباب . ال حيترمون األسفار". ما ميكنك توقعه سوى بعض األسفار؟. لروحي ما يقدمهمربيك ا
  .يتبعون هذا

  . كل فرد يطلب التحقيق الفوري:تۤيْرْتَهىَجيا
". ما هو مستواك العلمي؟ اقتصر على دراسة كتاب قانون ما. " القانون كالم مثيللىن عو سيقول اخلارج:ْپَرْبهوپاَد
  ".كتبنا دون دراسة. اآلن، حنن أفضل منك"سيقتصرون على بيع كتاب ما، .  القانونلىالم اخلارجني عهذا ك

  . ذاك سبب وصفهم باجلن:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع ( ... يوصفون باجلن ألن:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  هنا؟) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  .مل ارهم. ليودواهنم يف هو نعم، :تۤيْرْتَهىَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

اصبحوا مثل موضة، مثل . مل ارهم لكنين اعرف بعض الذين ذهبوا إىل هناك. ليودو لديهم مكان يف هو:تۤيْرْتَهىَجيا
  .كان رجال كبرياً يتبعه ألوف الناس منذ سنتني. مهاريشي
   من؟:ْپَرْبهوپاَد

 ألوف الناس ودفع تكتب عنه وأقبل عليهكانت الصحف . كان كبري جداً.  هذاّيچيُّو مهيش مهاريشي :تۤيْرْتَهىَجيا
ويكسب ما اذن، سيأيت هذا الرجل ويقوم بتمثيلية . ال نسمع عنه شيئاًاآلن لكننا .  دوالر، وتعمدوا٣٥كل منهم 

  .بعض املال مث سيصبح جمرد ذاكرة بعد سنتني
  .بد ملا ال يعود ثانية؟ ذهب إىل اال:ْپَرْبهوپاَد

  . يلحقه النجاح يف كل مكانكِْرْشَنقلت حيثما حيضر انت  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .، حيضر النجاح دوماًكِْرْشَنحيثما حيضر :  ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .أمكنة كثرية اليافطة يف  هذهأشهد.  ذاك هو النجاح احلقيقي:ْپَرْبهوپاَد

  . احدى أكرب الشركات يف الواليات املتحدةا نعم، اهن:تۤيْرْتَهىَجيا
  ؟آْتشا :ْپَرْبهوپاَد

على االقل، اليافطات ألف أو الفني من هذه  ... لديهم.  احدى اكرب الشركات يف الواليات املتحدةا اهن:تۤيْرْتَهىَجيا
  .أعتقد أكثر من الفني

  .الكولونيل ساندرز. كنتكي الدجاج املقلي.  عرب البلد):١(أحد التيم 
  . قتل عدة ألوف من الدجاج:ْپَرْبهوپاَد

  . ماليني الدجاج. أوه:تۤيْرْتَهىَجيا
  . ماليني يومياً):١(أحد التيم 



بعنا " تقول، يافطةال- ولديهم ألوف املواقف- فوق موقفهميافطة مثل مواقف ماكدونالد هذه، لديهم :تۤيْرْتَهىَجيا
  )مسرية يف اخلارج - انقطاع. (مهربغر  مليار١٠باعت شركتهم حنو ". مهربغرأكثر من مليار 

   امريكا؟:ْپَرْبهوپاَد
. كِْرْشَن َهِرى، وقال انه سوف يبدأ بتسبيح ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَداخربين انه مسروراً جداً برؤية .  نعم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .كِْرْشَن َهِرىقال انه سوف يقصد هيكل الغونا بيتش وسيسعى لتسبيح 
  . بل حصولياًاًنظريعلماً انه يدرك أن هذا العلم ليس اخربين  :تۤيْرْتَهىَجيا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اخربين ذاك: تۤيْرْتَهىَجيا

   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .تأثر جداً بذاك.  ذاك أن علمك ليس علم نظري بل حصويل:تۤيْرْتَهىَجيا

 ما  ...افرغ ... مث بعد ذلك اخذ. طبقاً آخراً وافرغه أيضاً إىل درجة أنين قدمت له ْپَرشاَدْماحب  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  هو اسم الطبق من الباذجنان؟

  . اخلضار، احب ذاك حقاً):٢(أحد التيم 
  "ما هذا؟"قال، .  نعم، افرغ مجيع االطباق، احبها جداً:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . اسعى إىل اقناعه تدرجيياً ودعه يطالع كتبنا:ْپَرْبهوپاَد
انه يعمل على جانب الطبيعيات، وأنا يف جانب الكيمياء لكننا نعمل على .  حنن على الطابق عينه:َپ داُموَدَرْسڤَرۤو

 وجود بإثبات ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ، أمرينلذلك. كال، هو على الطابق الثالث. الطابق عينه، الطابق الرابع من املبىن
  اء؟ي بالكيمكِْرْشَنت وجود ثبأ كيف سسألينلذلك، .  بعلم الطبيعياتكِْرْشَن
  . ذاك يتطلب علمك:ْپَرْبهوپاَد

 احلديث الذي دار بني اينشتاين وهايزنربغ كنا نبحث. لى وجود الدماغ العظيم لكنه وافق ع:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
زنربغ لذلك، كان هناك حديث بني اينشتاين وهاي. وبعض ما يزعم من علماء الطبيعيات املعروفني يف احلقل النووي
اينشتاين، كانوا مستوى دون هو كانوا يبحثون، و. وباول دوراند وأغلبيتهم من العلماء احلائزين على جوائز نوبل

اينشتاين عينه . مث هايزنربغ هذا، مل يكن مثل اينشتاين" ع اينشتاين إىل احلديث عن اهللا دوماً؟فما الذي د"يتحدثون، 
وبعضهم، ال سيما دوراد هذا، وهو عامل أيضاً، كان شاباً، يف . كان يؤمن بوجود دماغ وراء، دماغ عظيم هللا

دوراد هذا كان خمتلفاً متاماً عن ". اينشتاين يتكلم عن اهللا طوال الوقت":لذلك، قال. اخلامسة والعشرين من العمر
فق معظمهم على لكنهم قالوا يف النهاية، وا. لذلك، كانوا يناقشون سبب ذكر اينشتاين هللا طوال الوقت. اينشتاين

. اهنا موجودة مسبقاً يف الكون لكنهم يسعون إىل اكتشافها. وجود حي عظيم وضع مجيع هذه القوانني الطبيعية
نعم، حنن نوافق أن مجيع القوانني " ،اذن، يف هذا اخلط عينه، اخربين. لذلك، وافق معظمهم باستثناء دوراد هذا

ون أن يضعها أحد؟ لذلك، قال أنه يعتقد أيضاً بذاك اخلط على كيف يعقل وجودها د. الطبيعية موجودة مسبقاً
وإال ال ميكن وجود قوانني طبيعية يف . وجود احد ما، دماغ ما، دماغ عظيم ما يصنع مجيع هذه القوانني الطبيعية

  .كان يقول انه بدأ بالتفكري على ذاك املنوال أيضاً. غياب شخص ما
  ).انقطاع. (كل شيء لكنه ليس متعلقاًع هو يصن). سنسكرييت (:ْپَرْبهوپاَد



املريب الروحي؟ مث أنت قلت أن كل شيء مكتوب يف كفاءة ، چوروكيف تفهم كفاءة   ...:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
 الثقة، چورواذن، مجيع صفات التيم الصفي، . شاْسْتَرْزالـة يف  االلتزام باالحكام الوارداذن، علينا. شاْسْتَرْزالـ

مث . اة قبل جميئككان لديك بعض الكفاءة، درجة دكتور. امعةأنت استاذ الطبيعيات يف اجللمثال،  ل.مكتوبة هناك
وجدوا انت مؤهل . يئة املرشحني مث تأكدوا من اهليتكقابلت اهلاذن، . هيئة لتقرير مؤهالتك للمنصبتوجد 

 مث چورو مؤهالت د اسفار تذكرتوج. ل الروحي أيضاًمثل هذا جتده يف احلق. للمنصب، ومت اختيارك ملنصب استاذ
  .اذن، كل شيء مكتوب، جيب عليك االلتزام بأحكام األسفار.  ثقةچوروسبل اختيار 

  . اهليئة هي املريب الروحي، هو يأمر أن تفعل هذا:ْپَرْبهوپاَد
  . االمتحان هو معرفة مدى التزام الفرد بأوامر مربيه الروحي:تۤيْرْتَهىَجيا

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 زائف، حيثما نتوجه، وال سيما يف لوس اجنليس، ال ينقطعوا عن احلديث عن سائر چورو االصغاء إىل :ْشڤََرراِم

  . مل يعثروا على ما هو االمتحان احلقيقيهميتحدثون عن العلم الروحي دوماً لكن. چورو
   ما هو جوابك؟:ْپَرْبهوپاَد
ال بد من التثبت من نوعية . سفار احلقيقية، النوعية احلقيقيةاذن، حنن نعرض عليهم كتبنا ونقول أهنا اال :راِمْشڤََر

  .العلم الروحي
   أم ال؟اًت حمققذا كنكيف ميكنهم التوضيح؟ ا :ْپَرْبهوپاَد
   ...، عندما تقول أن هذا هو العلم احلصويلپاَدْپَرْبهو :راِمْشڤََر
  . ما هو ذاك؟ ملا ال توضح؟ ذاك يعين اهنم ال يعلمون:ْپَرْبهوپاَد

ْز چوروهؤالء الذين يتبعون سائر . ن األشياء املاديةعمن ينمو يف احلياة الروحية يصبح متجرداً  ):٢(أحد التيم 
  .ما زالوا يدخنون، جيامعون، يشربون. متعلقني باالشياء املادية

  .كِْرْشَنجيب أن يتعلق الفرد بـ.  من الصعب التجرد عن الدنيويات:تۤيْرْتَهىَجيا
اذا كنت متجرداً عن . ال ميكنك التجرد بالكلية. اخلاص) غري واضح(ذاك هو . ذاك التعلقسيتحقق  :ْپَرْبهوپاَد

 التعلقن املادة وعتجرد عليك الاذن، جيب . وإال ليس لديك مشاعر. شيء، جيب أن تصبح متعلقاً بشيء آخر
  .كِْرْشَنبـ

  ).غري واضح ():٢(أحد التيم 
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  .التيم ال ينقطع عن قضاء اخلدمة التتيمية إىل شخصية اهللا العظيم ):٢(يم أحد الت
ظاهرة ال  ... جمرد علم نظريه ال بد لك من العلم، لكن ...بالعلم وحده). غري مسموع( نعم، ذاك هو :ْپَرْبهوپاَد

  .شاْسْتَرالـحينما يطرأ شك أو سؤال، سوف يثبت بأدلة . أنه تيم كبريهي عملية ال
املريب الروحي يكرر .  هو املعلم الكاملكِْرْشَن كان يقول يف الليلة املاضية إىل صديقنا العامل، أن  ...:ۤيْرْتَهىتَجيا

  ".كِْرْشَنسلم لـ"، يقول املريب الروحي، "سلم يل"، كِْرْشَناذن، اذا قال .  حرفياًكِْرْشَنكالم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . بالكليةكِْرْشَنريب الروحي متوافق مع  على هذا النحو، امل:تۤيْرْتَهىَجيا
  .كِْرْشَن لذلك، يصبح سفري :ْپَرْبهوپاَد



   ...، ال يتكلموننياملعلمسائر  :راِمْشڤََر
  ؟ِاكاَدشي مىت :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ِاكاَدشي :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  . الثالثاءيوم ِاكاَدشي :راِمْشڤََر

  . الثالثاء، غداً:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  . مطلقاًكِْرْشَنمن الواضح اهنم يقصدون أن معلميهم ال يأمروا خبدمة .  تقومينا يقول الثالثاء:ْشڤََرراِم

. اذن، من ال ينشغل باخلدمة إىل اهللا، خيلو من االدراك. صلتنا هي اخلدمة.  لذلك، ليس لديهم ادراك:ْپَرْبهوپاَد
  .َرَس- شاْنَتاالدراك الضئيل الذي احرزه يدعى 

  ).غري واضح( هو داْسيا ادراك :ْتَهىتۤيْرَجيا
  ).غري واضح( تيم عملي، ال ميكنه أن يصبح  ...)انقطاع. (َرَس-داْسيا :ْپَرْبهوپاَد

  .قتصر على اخلداعم ما كنت تتحدث عنه باالمس، اذا زعم احد انه معلم لكنه دون علم، فأنه :تۤيْرْتَهىَجيا
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .طلق أمر عملي ال يتحدثون مب:راِمْشڤََر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ال يتحدثون مبطلق أمر عملي:راِمْشڤََر
ال شيء عملي يعين جهلهم بالفهم العملي . تلك هي رذالتهم.  أمر عملي ذاك يعين اهنم ال يتبعون مطلق:ْپَرْبهوپاَد

زعومني، اهنم بصدد التنظري لكن مثل هؤالء العلماء امل. ذاك خداع. وما زالوا يزعمون اهنم معلمون. ذاك جهلهم. هللا
. چ.ب (َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَنَجْنَمناْم أْنِتى ناْم َبهۤو. لذلك، علمهم قاصر. ليس بإمكاهنم اثبات شيء عملياً

االقتصار على . عمليشيء ، ذاك نمية العلم على مدى رجعات غزيرةبعد تيسلم يل ، العاقل، ڤانْْچۤياَن). ١٩\٧
  .ذاك هو الكمال. عندما يسلم عملياً، ذاك هو حد العلم.  نظريالعلم عقيم،

  ).غري واضح (:تۤيْرْتَهىَجيا
  ؟ أال تقرأ؟چۤيتاْبهَچڤَْد أال تقرأ . ذاك ما جاء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لدينا درس يف كل أمسية:راِمْشڤََر
هل تعرف هذا . ڤَكَْمْرپۤو-يتْپرۤيتاناْم ْبَهَجتاْم يوكْ-ِتشاْم َسَتَت): ١٠\١٠ (چۤيتاْبهَچڤَْد  اذن، جاء يف :ْپَرْبهوپاَد
ذاك ". هبه الفطنةا"، ْم َددامييوَچ-بودّْهي، "املنشغل باخلدمة التتيمية حبب ووفاء. "ڤَكَْمْرپۤو- يتْپرۤيَچَجتاْم ْبالنص؟ 
. ذاك هو املؤهل. "، وليس لآلخرين ساعة خبدميت حبب ووفاء٢٤نشغل ماهب الفطنة لل"، يوكْتاناْم-َسَتَت. ما جاء
ليس للمتعة . أي فطنة؟ باليت يستطيع هبا الرجوع إيل يف داري الباقية. اْنيتَپۤيْم َددامي ِتى يَن ماْم أويوَچ-بودّْهي

، ال بأس، املخادعةت طلباذا . "تلك الفطنة من فضله أيضاً، بصورة غري مباشرة. ليس تلك الفطنة. املادية أو اخلداع
 يف ال سؤال عن اخلداع. يف العامل املادي، ميكننا اخلداع. ذاك مادي". ع اآلخرين سبل خداكشف لكسوف ا

  .العامل الروحي
  . هي نوع خاص من الفطنةكِْرْشَنالفطنة باليت نتمكن هبا من الوصول إىل  :تۤيْرْتَهىَجيا



): ١٥\١٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يف قال.  هو املعلم الكاملكِْرْشَنلذلك، نقول أن .  تلك هي الفطنة الكاملة:ْپَرْبهوپاَد
الفطنة والذكرى . انا جالس يف قلب كل حي. "ُپوَهَنْم َشْم أْچۤياَنَسْرڤَْسيا شاَهْم ْهِردي َسنِّڤيْشطُو َمتَّه ْسْمِرتْري 

  .اذن، هو احلاكم العظيم من مجيع الوجوه". تصدر عين، والنسيان أنا سببه أيضاً
  ض ونسيان البعض له؟ما وراء تذكر البع: تۤيْرْتَهىَجيا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... هو مصدر كل من التذكر والنسيانكِْرْشَن اذا كان :تۤيْرْتَهىَجيا

.  إىل االبدكِْرْشَناذن، سوف يعطيه الفطنة حىت ينسى ". هنا رذيل، لعله ينساين "كِْرْشَنعندما يرى .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لبعض الوقت على االقل - ليس إىل االبد

  . تلك هي رغبة الروح الفردية:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
الطريقة احلقيقية هي ". حاملا يسلم يل، تبعاً لذاك. "َپْدياْنِتىْپَرىي ياْتها ماْم ): ١١\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ا تسلم دون حتفظ عندم.  فطنة نسبيةكِْرْشَناذن، اذا سلمت مع بعض التحفظ، بغرض ما، فسوف يهبك . التسليم

تيه ي مثل الطفل الصغري، مسلم بكل ...، دون سؤالكِْرْشَنفسوف حتصل على مجيع التسهيالت، كل العون من 
  .ذاك هو املطلوب. ال يطلب شيئاً. الوالد يعىن جبميع الضروريات. لوالديه
  . املبادئ الستة للتسليم يف اخلدمة التتيمية ...)انقطاع (:تۤيْرْتَهىَجيا
  ما هو الوقت؟. ذاك بالغ االمهية. نعم :ْبهوپاَدْپَر
كون لدينا ت أنه ال ميكن أن معىناحد املبادئ الستة هو أن عنايتنا جيب أن تكون عينها من .  السابعة:تۤيْرْتَهىَجيا

   ...اذن، ذاك. مصلحة الربخارج مطلق مصلحة منفصلة 
  .خصيةذاك هو التسليم الذي خيلو من املصلحة الش :ْپَرْبهوپاَد

اذا كانت لديه مصلحة خارج ميكننا الفهم انه غري مسلم  ذاك سيكون امتحان آخر للمريب الروحي، :تۤيْرْتَهىَجيا
  .كِْرْشَنمصلحة 
لذلك، لديه مصلحته ". كِْرْشَنأنا "يقولون، . چورومجيع هؤالء الرذالء حيضرون بصفة .  كل فرد:ْپَرْبهوپاَد
  .اركله يف وجهه، حاملا يقول. هلية، ذاك يعين انه رذيل فوراً من االهذاك جيرد. الشخصية

  .كِْرْشَن، لن يقوم مقام كِْرْشَنلـاذا سلم احد  :تۤيْرْتَهىَجيا
  . اصبت:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن برمحة حيصل الفرد على مريب روحي ثقة) غري واضح (:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .ذاك ال ميكننا التسليم. صياً ويطلب التسليم لكننا نرفضحيضر شخ.  دائم الرمحةكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

.  سوف نكون مثل مادة جامدة ... كما كنت تقول الليلة السابقة، اذا مل يكن لدينا خيار، ينتفي سؤال:تۤيْرْتَهىَجيا
  .اذن، لدينا ذاك اخليار. لن يوجد فرق

  ".سلّم" يقول، ْشَنكِْروإال .  حنن ال نسلم عن طريق استغالل خيارنا:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن املريب الروحي يعلّم سبيل التسليم لـ:تۤيْرْتَهىَجيا

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ويتحقق ذلك بالتسليم لتعاليم املريب الروحي:تۤيْرْتَهىَجيا



كامل ألن اذن، عندما يتكلم، كالمه .  يهب الفطنة للروح املسلمةكِْرْشَنمث كلما يعلمه كامل، ألن  :ْپَرْبهوپاَد
  ".ال تفعل هذا، تكلم مثل هذا" ميلي، كِْرْشَن

  أن احلياة الروحية تبدأ بقبولْسواميوُچ َسناَتَن إىل َرْبهوْپَمها شايَتْنيا، يقول َشريتاْمِرَت شايَتْنيايف  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
   ...مث يعمل بالتعاليم. حلظة قبول املريد مربياً روحياً... 

. َچَمَنْمچانوماْر ساْدهو. مث يتقصى. ْپِرّتْشا ْدَهْرَم- َسْد.  أوال لقبول مريب روحيآداو، ڤاْشَرياْمچوْرو آدا :ْپَرْبهوپاَد
  .هذا ما جاء يف رحيق التتيم

  ).غري واضح (:تۤيْرْتَهىَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

 لكن األمر الوحيد كِْرْشَننقطعة إىل ذكر مقتنعة جداً بفلسفتنا ووم.  اهنا سيدة يف االربعني وامسها لوسيل:تۤيْرْتَهىَجيا
 ٩اهنا تسعى لتركها منذ .  ألهنا مهيأة من عمر سابقجتد صعوبة شديدة بترك تدخني السجائر وشرب القهوةهو اهنا 

  ).غري واضح(لذلك، ال اعلم ما . تطلب العماد لكنها أشهر دون جناح
لكن اذا دخنت بعد العماد فذاك ). غري واضح(واذا وعدنا ) عانقطا(جيب أن تعد على األقل بترك .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .غري جيد

  . نعم:تۤيْرْتَهىَجيا
  ).غري واضح (:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . اذن، اذا كان الشخص خملصاً، نطلب منه العمل بأصول التتيم:تۤيْرْتَهىَجيا
، عندئذ سوف يعينها " ادخن حىت اذا متلن"اذا عزمت .  اذا كنت عازماًكِْرْشَنسوف يعينك .  كال:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . اعد بعض الطعام). غري واضح(مثل ".  فسيساعدينكِْرْشَن شاءاذا . اذن، لن افعلها"واذا حسبت، . كِْرْشَن
اذن، ".  اذا كان جائعاًكِْرْشَنوسوف حيضر ). "ضحك". (وإال سوف آكل. ، سوف اعطيهكِْرْشَناذا جاء "يقول، 

  ".، سوف اقدم له هذا وإال سوف آكلكِْرْشَناذا حضر . "بديل ليس مقبوالهذا االقتراح ال
  . ذاك حافز شخصي:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . هذا ليس تسليماً:ْپَرْبهوپاَد
  . ال ينجذب إىل الطعام بل إىل التتيمكِْرْشَن :تۤيْرْتَهىَجيا

  ).انقطاع (.كِْرْشَنلـ) غري واضح(ميكننا تقدمي .  التتيم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟بومباي سوف اذهب من لندن إىل :تۤيْرْتَهىَجيا

  ).انقطاع. ( اذا اقتضت احلاجة:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا مظلمة:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  . وهم يقيمون برنامج للكالب ...)انقطاع. (اذن، علينا تغيري خطتنا.  تزداد ظلمة:ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، سألت  ...اذن، ال اعلم ماذا. هنا وشاهدت منزال كبرياً ومطاعمبدأت السري إىل  :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

   ...مث وجدت أنه كان طعاماً مصنوعاً من)". غري واضح( هذا جمرد أوه،"شخصاً، 
  . اللحم):٢(أحد التيم 

بون، ة اين يف مدينريجاحد ) انقطاع( من وجه آخر أنه قد يكون حلم كالب تلكنين حسب.  نعم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
قال أن مهربغر .  مهربغر يف مطعمكلذات يوم وقال انه اجاء إيل   ...تا أيضاً، جاء بعدي، حسبككان من كل



قال، " اذن، اكلت حلم بقر؟"قلت، . جاء إيل وقال. لذلك، اكل مهربغر. من حلم اخلنزير بل ليس مصنوعاً من البقر
  ".كال، انه حلم خنزير"

اطفال املدرسة . يف لندن، مجيع اهلنود يأكلون البقر. أغلبيتهم. يأكلون البقراآلن هلنود عدد كبري من ا: ْپَرْبهوپاَد
  .يأكلون البقر

  . ال يتذكرون تربيتهم:تۤيْرْتَهىَجيا
  .، معظمهم حاملا يصلوا إىل هنا يتغري كل شيء:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

ال . ، يف العطل األسبوعيةۤيْرَتَنكَسْنملدرسة، اثناء  التقي عدد كبري من اهلنود، صبيان يذهبون إىل ا):٢(أحد التيم 
  .ْبهاَچڤََتيطلبون فهم فلسفة 

   طالب هندي؟:ْپَرْبهوپاَد
  . بعض الطلبة، يذهبون إىل الكليات):٢(أحد التيم 
كان الدكتور . هلذا السبب نطلب االمتناع عن أكل اللحوم.  كان يسأل عن سبب عدم اكلنا اللحوم:ْپَرْبهوپاَد

  . يسألاردبرن
  رد؟ الدكتور برنا:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

مل جيرؤ أحد على الطلب من الناس االمتناع عن أكل اللحوم بل تعلموا قبل جميئي،   ...)انقطاع. ( بنفورد:ْپَرْبهوپاَد
  .داْنَتِڤبدال من تعليم تعلم أكل اللحوم . تعلم أكل اللحوم.  سنة٨٠ منذ ڤيِڤكََنْنَدجاء . أكل اللحوم

   ... يف سانت بربارا، كانوا يقدمون شوربة الدجاجداْنَتِڤيف هيكل مجعية  :تۤيْرْتَهىياَج
  .ْپَرساَد :ْپَرْبهوپاَد

  .ْپَرشاَدْم تقدمة مث كانوا يوزعوهنا مبثابة كايلّ إىل املالك  ...:تۤيْرْتَهىَجيا
  .داْنَتِڤ باسم :ْپَرْبهوپاَد

 إىل سانت بربارا الهناء بعض االعمال ِكَشَڤذهب .  لكنهم جيعلوهنا هناية العلم تعين غرض العلمداْنَتِڤ :تۤيْرْتَهىَجيا
  .لكنه عاد اآلن وهو نائميف الليلة السابقة هناك 

   اذن، هو على استعداد للسفر إىل لندن؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يبدو متشوقاً إىل السفر، نعم:تۤيْرْتَهىَجيا

  ؟سوْنَدَرشۤياَمملا مل يعد .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .جاء يف منتصف الليل يف الثانية أو الثالثة صباحاً. نائم أيضاً. هو هنا :تۤيْرْتَهىَجيا

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
اهنم يف سفر دائم إىل . لذلك، عاد إىل هنا لبضعة أيام. لةانق الۤيْرَتَنكَسْنيتوىل أمر فرقة ) غري واضح (:تۤيْرْتَهىَجيا

  .جناحه رائع جداً. هرجانات الوالية والفالحني وتوزيع الكتبمجيع املهرجانات، م
يأيت لتعلم العلم الروحي، للبحث عن س يأيت اهلنود من اوروبا وامريكا لتعلم التقنية لكن اجليل الالحق :ْپَرْبهوپاَد

  ما رأيك؟. ْبراْهَمَنةالـ
نوات القادمة وبعدها يصابون باخليبة ثانية مث سوف يتعلمون التقنية يف الس. نعم، ال شك بذلك :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .سوف يتعلمون العلم الروحي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .هنم مل يشهدوا هيكال وتيماً على هذا النحو بأمراراًعندما حيضر اهلنود إىل هيكلنا، يعلقون  :تۤيْرْتَهىَجيا
هم  لكنهناك هيكل.  ال يوجد هيكل مثيل يف اهلندفيما حنن نتوىل امر هيكلنا،.  ال يوجد هيكل يف اهلند:ْپَرْبهوپاَد
  .نصنع املالئكةهنا  جن، وحنن  ...)انقطاع. (مثل هنا، الكنائس مهملة. يتجاهلون

، األكرب لعشر  يف اخلطة اخلماسية مليار روبية للتعليم٣٢خيصصون مبلغ م طالعت يف االخبار أهن :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
.  يف السنوات العشر االخريةعرض التعليم االبتدائي الذي قال اجلميع انه فشلبرية قالوا بوجود اخطاء كث. سنوات

  .١٩٧٤ مليار روبية ابتداء من سنة ٣٢لذلك، خيصصون 
  .أي تعليم؟ اكل اللحوم والبقر :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر
  .دةورفع القيود بصدد اجلنس حىت بني القا.  ذاك التعليم:ْپَرْبهوپاَد

  . ومجيع وسائل منع احلمل املتقدمة:تۤيْرْتَهىَجيا
هذا هو . كان جواهر الل هنرو هذا متورطاً مع اخته ويقول البعض مع ابنته أيضاً، وكان رئيس الوزراء :ْپَرْبهوپاَد
. يمذاك هو التعل. كل امرأة هي أم سوى زوجتك.  يف نظامنا اهلنديداِرشو-َپَرماْتِرڤَْت التعليم هو . وضعهم

بينما . هذا تعليم. ال تبقى مبفردك مع امك أو اختك أو ابنتك. ا دوهيْترا ڤارماْترا ْسڤَْس). ١٧\١٩\٩. ب.ش(
. يتحدث القادة اثناء فعلها. يفعلون ذلكيف اهلند، ما هو الفرق؟ عدد كبري من القادة . ينادون حبرية احلياة اجلنسية

  ).انقطاع. (ال متييز. ال متييز، جمرد خنزير
  .اڤيْدۤيأ ذاك النظام التعليمي احلديث يعين تنمية َپنيَشْدإُشويف   ...:تۤيْرْتَهىَجيا

  .اأڤيْدۤي نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، اهنم ينفقون األموال، مليارات الروبيات جملرد تنمية اجلهل:تۤيْرْتَهىَجيا

هذه . نبلة النووية ورجال اخلري خيلقون اخلنافسالعلم يصنع الق.  واخلنافسچوْنذاسخلق اللصوص و جمرد  :ْپَرْبهوپاَد
  ما هو الوقت اآلن؟. معاناة فقط. اهنم يصنعون تعقيدات، وسائل منع محل قوية، ال ختطئ. هي نتيجة التعليم

  . السابعة:تۤيْرْتَهىَجيا
  .يوَچ كَلي اذن، سوف تزداد هذه النزعة يف :ْسڤَرۤوَپ داُموَدَر

  .)انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
 اضطرابات كثرية على يد الطالب يف اجلامعة اضطر حىت اصحاب املتاجر يف اجلوار إىل رفع  ...:تۤيْرْتَهىَجيا

الدعاوى ضد الوالية ألن النوافذ حتطمت عدة مرات وسلب الطالب سلعاً كثرية ويرون أن الوالية جيب أن تعوض 
  .هلم اخلسائر
  ما هو جواب الوالية؟. ن تتحمل املسؤوليةجيب على الوالية أ.  نعم، جيب:ْپَرْبهوپاَد

يني ينفقون مال. هذه اجلامعة هي أشهر اجلامعات يف البلد. ال تريد الوالية ذلك.  مل تصل إىل احملكمة بعد:تۤيْرْتَهىَجيا
 تبديل اجسادهم على حنو خمصوص جلعلهم يظهرون  ...)عواء كلب) (انقطاع. (الدوالرات على حفظها جيداً

  .)غري واضح(
  ).هناية - ضحك. ( عندما ال حتفل باهللا جيب عليك العناية بالكلب:ْپَرْبهوپاَد



 ١٩٧٢ تشرين أول ١٤حديث في الغرفة مع كينيث كيتيغ سفير الواليات المتحدة في الهند 

  ):١٣\٢ (چۤيتاْبهَچڤَْد . البدن، والبدن يعترب ثوباً والشخص الذي يرتديه، ذاك هو يف الداخل  ...:ْپَرْبهوپاَد
  ميـْن يـاتْها ِدِهىـْس‘ِدهـيـنُو 

  كاوماَرمْٰ يـاوڤَـنَـمْٰ َجرا
  ْپـراْپـتيـْر - تَتْـها ِدهانْـتََر

  ي تَـتَْر نَـ موْهـيـاتْزْدهـۤيـَر

هذا . إىل ثوب آخر مث إىل آخر وآخرمع مرور الوقت اآلن، سوف يتبدل هذا الثوب . مثل هذا الطفل، هذا ثوب
يف طفوليت مث ثيايب ووضعي اتذكر أنا   ... جيب علينا أن نفهم لكن الشخص الذي يلبس الثوب.البدن هو ثوب

جيب أن احصل اخلالصة، . من تبدل البدن سواء منا أو تغريعلى الرغم أنا أنا لذلك، . كثريةاتذكر أشياء . صباي
هذا هو برهان أزلية الروح والتناسخ من . ْپتيهْپرا-َتْتها ِدهاْنَتَر): ١٣\٢. چ.ب(بعد خلع هذا الثوب على بدن آخر 
لف ثوب مائي مث النبات والشجر مث  أ٩٠٠توجد .  نوع من الثياب٤٠٠ ماليني و٨اآلن، توجد . بدن إىل آخر

  .ختلف الثيابمبالروح متر . هذا هو نشوء خمتلف الثياب. احلشرات مث الطيور
   كل من االنسان واحليوانات؟:السفري كيتنغ

  .عملية النشوء تعين اهنا ترغب والطبيعة متد البدن املعني. الروح الفردية بعملية النشوءمتر . نعم :ْپَرْبهوپاَد
  .بتناسخ الروحأنا أؤمن . ذاك مثري لالهتمام :كيتنغالسيدة 
  .اهنا حقيقة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا حقيقة مثرية لالهتمام:السيدة كيتنغ
إذن، على الوجه عينه، . مثل هذا الطفل يتناسخ من بدن إىل آخر، نوع من االبدان إىل آخر. اهنا حقيقة :ْپَرْبهوپاَد

لسوء احلظ، ال توجد جامعة وال تعليم وال تربية . هذا هو العلم. ا افارق هذا البدن عندمتناسخ إىل بدن آخرنا اا
العلم الذي يتلقاه االنسان يف اجلامعات، ليس علماً . ، العلم قاصرْمَتڤََچْبهاـاللذلك، حسب . هلذا العلم اجلليل

.  إىل آخر، ماذا حيدث بعدهاوهذه الصورة االنسانية هي فرصة لفهم مقام الروح وكيف تتناسخ من بدن. كامال
لسوء احلظ، ال يوجد علم لفهم هذا .  يف هذه الصورة البشريةعلى هذا النحو، ميكننا فهم هذا العلم، العلم بالروح

ميكنه إيقاف . قطع تناسخهلديه فرصة لفهم ذاته و.  احلضارة العصرية تقتل امتياز االنسانبكالم آخر،. العلم
صورة روحية يف امللكوت الروحي أو مع اهللا لكن هذه األمور جمهولة عنه لغياب البحث يف ميكنه البقاء يف . تناسخه

، تلك چۤيتاْبهَچڤَْد  يف - تعطينا معلومات وافية عن هذاِڤديةالـمع أن األسفار . مطلق جامعة أو مطلق معهد علمي
هذا هو عيب احلضارة العصرية . للفهمفرصة لإلنسان  لكن ال تتاح -ِڤديةالـهي الدراسة املبدئية جلميع االسفار 

مع يتحولون إىل خنافس ، اجد الشباب والشابات االمريكان ولغياب علم كايف عن القوام. روريةضفرصة لكنها 
ما . م من ترتيباتك القامة جامعة ضخمةعلى الرغأهنم يصابون باخليبة . يتخرجون من عائالت ثرية وحمترمةاهنم 

مثل . ة يف بلدان اخرى أيضاًدالعالمات عينها موجو. ية مادياً مثل آباءهم واجدادهمعادوا راضني باحلياة الغن
. نوع هو حرية اخرىكل . حالة الفوضى يف بلدك من نوع خمتلف. هذه صورة اخرى من احلرية. يف اهلنداالجرام 

 الراهن للبشرية يف غاية اذن، الوضع.  يف روسيا أيضاًهناك نوع من احلرية.  يف الصني أيضاًيوجد نوع من احلرية
  .احلريةمن اخلطورة ألن كل فرد يشعر باالستياء 

   كيف حنرز مطلق تقدم أو هل لديك مطلق متثيل يف روسيا للمثال؟،يف كل االحوال :السفري كيتنغ



. كيدعاين برفسور كوتوفس.  عند سفري يف املرة االخرية زرت روسيا يف طريقي إىل اوروبا ... روسيا:ْپَرْبهوپاَد
  .رمبا تعرفه

  . كال، ال اعرفه:السفري كيتنغ
  .عند روسيا احترام كبري للتربية اهلندية. هو املسؤول عن دائرة اهلنديات. مستهند.  سيد دمث:ْپَرْبهوپاَد

  .صحيح.  نعم:السفري كيتنغ
  ).انقطاع ( ...لذلك، ذاك.  لديهم احترام كبري:ْپَرْبهوپاَد

  .منون باهللا كثري، ال يؤ ...:السفري كيتنغ
  . جيهلون باهللا:ْپَرْبهوپاَد

   هل لديك عدد كبري من االتباع اهلنود؟ عدد كبري من اهلنود باالضافة إىل االجانب؟:السيدة كيتنغ
  . بصفة شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن من جهة اهلنود، كل هندي يقبل . هذاكِْرْشَنذكر .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  مغزى العالمات؟ لعلي اسأل عن :السيدة كيتنغ
  .كِْرْشَن، تيم َڤڤايْشَنهذه عالمة تدل على .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .انتم مجيعاً لديكم ذاك: السفري

   ... والكيس، هو ذاك، هو ذاك:السيدة كيتنغ
  . ذاك هو تسبيحنا:ْپَرْبهوپاَد

  . أوه:السيدة كيتنغ
االسم .  عني امسهكِْرْشَن.  مطلقكِْرْشَنمغزى خاص ألن  هلذا.  دوماًكِْرْشَنحنن نسّبح االسم القدوس  :ْپَرْبهوپاَد

ن أجيب . رضىت، ذاك لن "حليب"و " حليب"اذا اردت تناول احلليب، اذا سّبحت .  يف هذا العاملغري املسمى
 بني امسه واخالقه  ...لكن يف العامل الروحي، التغاير غائب يف املطلق واالسم عني املسمى،. صل على مادة احلليبحت

  . شخصياًكِْرْشَنمصاحبة .  شخصياًكِْرْشَناذن، تسبيح االسم القدوس هذا يعين مصاحبة . اهنا الواحد عينه. ومعيته
   ... انه تذكري دائم لك:السفري كيتنغ

  .كِْرْشَن لصليت بـ:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السفري كيتنغ

  .صائب :ْپَرْبهوپاَد
   ...ص هؤالء االمريكينيخالإ أنا متأثرة ب ... ذاك. أوه:السفري كيتنغ

  . حاملا يفهمهفوراًهذا العلم   الفرد سوف يقبل:ْپَرْبهوپاَد
 ليس على مستوى عاطفي بل فلسفياً كِْرْشَنأمر واحد الذي يؤثر فينا لالخالص هو اعترافنا بذكر  :شۤياَمسوْنَدَر

ن ندرك مثار الفلسفة يف حياتنا اذن، حن. تها أيضاًليست الفلسفة وحدها فحسب بل مزاول. عملي جداًكما انه 
  .ال يوجد فيها عيب. اذن، هذا يقنعنا اطالقياً ألن الفلسفة فاعلة. فعلياً

نه كحاز على منحة لكلية كبرية لدراسة الفلسفة وكان يدرس العلوم الفلسفية ل ... سوْنَدَرامْشۤيكان  :چورو داَس
ليس ألنفسنا .  نستطيع تطبيقه يف حياتنا العملية اليوميةشيئاًاآلن  ناوجد. هذا كان سبب خيبته وحبثه. مل يطبقها

.  ارادوا تطبيق الفلسفة وتلك هي قوة هذه احلركة. وغريهافحسب بل الصحاب العائالت يف الواليات املتحدة
  . ممكنتطبيقها



  .ال اعلم ما سألتك عنه، اين انضممت إىل احلركة ...  نسيت:السفري كيتنغ
  .يا يف كاليفورن:أحد التيم

  ؟ ...يف.  يف كاليفورنيا:السفري كيتنغ
  . لوس اجنليس، كاليفورنيا:أحد التيم

  . لوس أجنليس:السفري كيتنغ
  . سنوات٣التقيت التيم هناك منذ  :أحد التيم

  . آَهه:السفري كيتنغ
   ... وبقيت يف ...:أحد التيم
  . كان يف حبرية بلدك:ْپَرْبهوپاَد

  .ية كان يف البحر. أوه:السفري كيتنغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . أليس ذاك مثرياً لالهتمام:السفري كيتنغ
  . انضم إلينا عدد كبري من اجلنود السابقني الذين شاركوا يف حرب فيتنام:شۤياَمسوْنَدَر
  . حقاً:السفري كيتنغ
  .كان مدفعياً. كِْرْشَن شاب يف لندن، كان يف طريق عودته من فيتنام ومبتئس ووجد مالذه يف ذكر :شۤياَمسوْنَدَر
  اين تقيم؟: السفري كيتنغ
  . نقيم يف لندن منذ سنتني:شۤياَمسوْنَدَر
   ما اسم ذاك املكان جنوب هنا؟ ... لكن أين تقيم هنا يف منطقة دهلي، لكنك ذاهب إىل:السفري كيتنغ
  ؟ڤِْرْنداڤََن :چورو داَس
  . نعم:السفري كيتنغ
  . ذهبنا:چورو داَس
  ؟ ذهبت. أوه:السفري كيتنغ
  . جيد جداً:چورو داَس
   أين؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤِْرْنداڤََنيسألون عن رحلة اهنم  :چورو داَس
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن ذاك مكان والدة :شۤياَمسوْنَدَر
  . أوه:السفري كيتنغ
   اين هو ذاك؟:السيدة كيتنغ
  . ميل جنوب هنا٩٠ :السفري كيتنغ

  . ميل٩٠ نعم، :ْپَرْبهوپاَد
أنت ختدم لينني وحنن خندم .  إىل الروس عن املبدأ، فلسفتنا عينها وهي اخلدمةْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد تكلم :ورو داَسچ

  .مثل ذاك. اذن، بتوضيح الفلسفة مث عندما ترى أنه من االفطن قضاء اخلدمة إىل اهللا بدال من االنسان. كِْرْشَن



  .وقيهذه حقيقة، ان كل فرد خيدم شخص ف :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السفري كيتنغ

  هل هذا ممكن؟.  ال ميكن ألحد الزعم انه ال خيدم سواه:ْپَرْبهوپاَد
  . أنت ختدم اهللا:السفري كيتنغ

  . أنا اخدم، انت ختدم بلدك:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السفري كيتنغ

  .هذا حمال. ال ميكن ألحد أن يزعم أنه ال خيدم سواه.  اذن، كل فرد خيدم:ْپَرْبهوپاَد
  . لكننا خندم اهللا أوال:السيدة كيتنغ

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . حنن خندم اهللا أوال:السيدة كيتنغ

  . اهللا أم سواه، ال مهرب من اخلدمة:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيدة كيتنغ

. الكلميكنك أن تأكل، ميكنين أن آكل، لكن ال مفر من ا. مثل األكل والشرب. ذاك هو مقامنا البنيوي :ْپَرْبهوپاَد
األمر . الضروريات البدنيةهي هذه  -األكل والنوم واجلماع والدفاع. ذاك حمال. ال ميكنك الزعم انك ال تأكل

سوف تبقي كلباً . سواء خدمت بلدك أم جمتمعك أم عائلتك أم قبيلتك. عينه، ضرورة الروح هي خدمة أحد ما
  ).ضحك. (وختدمه اذا مل جتد من ختدمه

  ا؟ أم ماذ:السيدة كيتنغ
  . كلب:شۤياَمسوْنَدَر
  . كلب، نعم. أوه:السيدة كيتنغ

  هل تقر؟. ذاك هو موقعنا.  لذلك، اخلالصة هي أن ال مفر من اخلدمة:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيدة كيتنغ

ة ذاك قوامنا البنيوي، مثل اصبعي، انه خيدم، دوماً، يفعل ذاك تار. ذاك غري ممكن. لنفترض انين ال اخدم :ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه، حنن . شق من بدين، شاغل اصبعي هو خدمة جممل البدن. شاغل االصبع هو اخلدمة. ويفعل ذاك تارة

  كيف جتد هذه احلجة؟ هل تدحضها؟. شاغلنا الضروري هو خدمة اهللا. شق اهللا
  .أنت ختدم وأنت تشارك: السيدة كيتنغ

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... أنت ختدم:السيدة كيتنغ

  . نعم:هوپاَدْپَرْب
  . وأنت تشارك ...:السيدة كيتنغ

وتشارك مجيع اعضاء . اشرب. اليد تساعدين، تقربه إىل هنا. مثل هذا احلليب. أنا اشارك باخلدمة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟.  حاملا اشربالبدن بالنفع
  . صائب:السفري كيتنغ



الشاي أو احلليب داخلياً، وترضى اقذف . كال. أصابع القدم يف أوالصبع يف ااحلليب قذف ال حتتاج إىل  :ْپَرْبهوپاَد
الطاقة فوراً، اقصد، تتوزع إىل االوراق، الشجرة والزهور . مثل صب املاء على جذر الشجرة. مجيع اطراف البدن

 أن اهللا داْنَتِڤتقول فلسفة الـ. ذاك هو اهللا. األمر عينه، ال بد من وجود اصل لكل شيء. والثمار وكل شيء فوراً
. ذاك موضح أيضاً. ختيل كيف ينبغي أن يكون عليه األصلاآلن ميكنك . ذاك هو اهللا. يعين األصل، اصل الوجود

  .لكن اهللا أو احلق املطلق هو اصل الوجود
  ؟ هل التقيت به؟َچَنْتَهَنْنَدجيَرْن ْسواميهل تعرف  :السفري كيتنغ

  .ين التقيه أحياناً أنا لست معروفاً كثرياً له، لكن:ْپَرْبهوپاَد
سأقول أن اهللا يف اخليط "ه عن التعريف، تعريف اهللا، ووصف، تدبر دقيقة مث قال، ت كان هنا، وسأل:السفري كيتنغ

  .وجدت أنه تعريف مثري لإلهتمام". الذي يصل انسان صاحل بآخر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . لالهتماماً اعتقدت أنه كان تعريفاً مثري:السفري كيتنغ
  .چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك ما جاء يف .  كال:ْبهوپاَدْپَر

  . هم:السفري كيتنغ
اذن، مجيع الآللئ، منتظمة بذاك . مثل عندك عقد من الآللئ واذا نظمتها بسلك. َچنا إَڤ- ْتِرى َمينسۤو :ْپَرْبهوپاَد
ليس أن الصاحل . سدال سؤال إىل الصاحل والفا. كل شيء مستند إىل اهللا. ال سؤال إىل الصاحل والفاسد. السلك

 چۤيتاْبهَچڤَْد كما يوجد نص آخر يف . كلما نراه ضمن جتربتنا، كل شيء مستند إىل اهللا. وحده يستقر على السلك
اعم الظاهرة، الظاهرة الكونية بوجهي الالشخصي واصمد ". ْرتينامۤو- ڤْياكَْتَچْد أَتَتْم إَدْم َسْرڤَْم َج اماۤي): ٤\٩(

تعريف اهللا، أوال، اذا اخذت هذا التعريف، . ذاك النص موجود". ل شيء بالضرورةالوجود لكنين لست يف ك
): ١\١\١. ب.ش (سۤوْتَر-داْنَتِڤانه تعريف .  كيف تشاء تسميته،فه أصل الوجود، جذر كل الوجودصبو

 مث تصل إىل اآلن، تدبر كل شيء للوصول إىل العلة األصلية. أصل أو والدة أو فيض الوجود. َجْنمادى أْسيا ياَته
هو، اين  كل ما تأخذه، اذا تابعت البحث، البحث، البحث، ما. ذاتك، بدنك. خذ أي شيء على هذه الطاولة. اهللا

اصل أو مصدر . َجْنماِدى أْسيا ياَته) ١\١\١. ب.ش(ذاك هو التعريف الكامل هللا . تصل إىل اهللا سوف هو األصل
  ما رأيك؟. الوجود

  .ب جداً أنا معج. أوه:السفري كيتنغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... االخري:السفري كيتنغ
فهم ما هو هذا اآلن اذا طلبت . اجلذاب على االطالقهو  اهللا : تعريف آخر هو ...هذا الصحيح :ْپَرْبهوپاَد

كان مث اذا . اذا كان االنسان بالغ الثراء يف اجملتمع، هو جذاب. االجنذاب، مثل بلدك امريكا غنية جداً، جذابة جداً
اذا كان . اذا كان على جانب كبري من اجلمال، هو جذاب. اذا كان معروفاً، هو جذاب. قوياً، هو جذاب أيضاً

اآلن، لكل منا .  الستة هذه جذابةالعزوجه أ. اذا كان االنسان عاقال، هو جذاب. يف سلك الزهد، هو جذاب
أنا املك هذه . تكهذه هي جاذبي. نت جذاباذن، ا. الواليات املتحدة مثل انت سفري. نصيب منها إىل حد ما

لك هذه اجلاذبية على الكن اهللا يعين م. فهمت".  هذاْسواميدعين امسع كالم "يقبل علي احد قائال، . اجلاذبية أيضاً
لكن . ذاك حمال". رمبا كنت يف غاية الثراء لكن ال ميكنك الزعم انك اثرى شخص يف العامل. ذاك هو اهللا. االطالق



. چ.ب (َمِهْشڤََرْم-لُوَك-َپساْم َسْرَڤَت- ياْچۤياْبُهوكْتاَرْم ". أنا اثرى شخص يف جممل اخلليقة"در على االعالن اهللا قا
كانت ملك شخص . كانت امريكا موجودة قبل هجرة االورويب إليهامثل ". انا مالك الوجود"يقول، ). ٢٩\٥

االرض موجودة، جئنا إىل هنا لبعض .  سنة٥٠٠لنفترض جاء شخص آخر بعد . تدعي ملكيتهااآلن انت . آخر
لذلك، كل ما تنتجه االرض، ملك . لكنها من هو املالك حقاً؟ اهللا هو املالك بالفعل". اهنا ملكي"الوقت وزعمنا 

انه ملكك ألنه يف ". انه ملكي" لن تزعم اهلند  ...اذن، انا ليس. مثل اذا كان لديك منجم ذهب يف بلدك. اهللا أيضاً
 چۤيتاْبهَچڤَْد اين هي ملكيتك؟ جاء يف إذن، . ذن، جممل االرض، جممل السماء، جممل النور، ملك اهللا. ارضك

، لكن ال بد من "السماء ملكي"اآلن، ال ميكن ألحد الزعم . ه َمُنو ِاَڤبودّْهيَنلُو ڤايوه كَْهْم ‘ُپو مْري آْبهۤو): ٤\٧(
السماء، املاء،  -ك، كل شيء مصنوع من العناصر اخلمسةما رأيك؟ اذا كان لكل شيء مال. وجود مالك للسماء

   ...اهلواء، التراب
  . النار:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . النار:شۤياَمسوْنَدَر
االشياء مصنوعة من قدرة ". اهنا قدرايت "كِْرْشَنيقول . هذه مثانية عناصر. النار والعقل والفطنة واألنا :ْپَرْبهوپاَد
اآلن، . تكطاقاملال هو .  فكيف ميكنك ادعاء ملكيتها؟ لنفترض حضور جنار، تدفع له بعض املال لصنع مقعدكِْرْشَن

. لذلك، انه ملكي. جرى صنعه بطاقيت. كال". انه ملكي. أنا صنعت هذا املقعد" الزعم هبعد صنع املقعد، ال ميكن
 فكيف ميكنك . جململ هذا الوضع الكوين اذا اجريت حتليالاذن، سوف جتد أن كل شيء مصنوع من طاقة اهللا

كان الربيطانيني .  اثناء فترة االنتقالكلكتا يف هشهدناما مثل . اماۤيهذا ما يدعى . ؟ هذا باطل"أنا املالك"االدعاء 
ما .  بعد املوتكانوا اكواماً من اجلثث. ، تقاتلوا وماتواناآل. حدثت فتنة بني اهلندوس واملسلمني. يستعدون للرحيل

حصلوا عل نوع معني من االبدان ومفهوم فكري تقاتلوا ألهنم  هملكن. ادوا هندوس ومسلمني بل كتلة من املادةع
أنا "، "أنا هندي"، "أنا امريكي. "هذا ما يدعى توهم.  بعد املوت"مسلم"و " هندوسي"ما، وعي مث انتهى االدعاء 

تلك هي . ما هو أنا حقاً؟ أنا شق من اهللا. اتديدحت هذه جمرد -"أنا ذاك"، "أنا هذا"، "أنا مسلم"، "هندوسي
أنا . نا ليس هذاأ أوه،"، د قوامه البنيوي، حالته الفعليةحاملا يفهم الفرسيقول . اذن، جيب تعليم هذا العلم. هوييت

  ".كنت اكدح بدافع تعريف خاطئ
  الكليات؟ هل توجد حركة لالطالع على هذه الفلسفة أو العلم الذي يدرس يف :السفري كيتنغ

   ...حنن نسعى لكننا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك هو برناجمنا:السفري كيتنغ

مل . لذلك، كل ما فعلته كان جبهدي الشخصي وساعدين هؤالء الشباب قليال.  ليس لدينا جهة تكفلنا ...:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنه علم جليل، فلسفة رائعة. احصل على مطلق عون سواء من حكوميت أو حكومتك

  .مسحت لنا جامعات كثرية يف امريكا بتقدمي مواد للدرس.  بدأوا بتقديرها:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح( ذاك :ْپَرْبهوپاَد

  . لديكم دروس:السفري كيتنغ
  . نعم، بريكلي، جنوب كاليفورنيا:شۤياَمسوْنَدَر
  .محلت لك الكتب معي.  لدينا كتب:ْپَرْبهوپاَد



  !أوه!  أوه:السفري كيتنغ
  .هنا كتاب آخر. دزينات من الكتب مثل ذاك. كتب ضخمة :ْبهوپاَدْپَر

سبب شعوري بالتوحد مع الطبيعة، ألنين احب البلد إىل درجة كبرية أيضاً واألرض ملك اآلن  اعلم :السيدة كيتنغ
  .بالتوحد مع البلداآلن اشعر . اهللا

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ألن البلد ملك اهللا. بلد هلذا السبب اشعر بتوحدي بال:السيدة كيتنغ

  .مجيع البلدان ملك اهللا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيدة كيتنغ

   ما الذي يدعوك إىل التفكري ببلد معني؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا تعبد البلد:السفري كيتنغ
  .  شديدة إىل البلدأشعر بألفة. الطبيعةمع  اشعر، أشعر بااللفة مع البلد،  ...مع انا اشعر التوحد :السيدة كيتنغ
  أليس ذاك الكتاب اجلميل الذي محله رمحته اإلهلية؟: السفري كيتنغ
   أوه؟:السيدة كيتنغ
   ... توجد اربعة وستني رمسة يف:چورو داَس
  .مجيلة.  نعم، سعيت إىل الفوز بتلك الرمسات:السيدة كيتنغ
  . تلك بديعة. أوه:چورو داَس
   ... هل دخلت هذه احلركة يف صباك أم ... هل اآلن، رمحتك االهلية،:السفري كيتنغ

  .كان والدي تيماً كبرياً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت:السفري كيتنغ

  . لذلك، تدربت منذ طفوليت:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت:السفري كيتنغ

. طفوليتلكن كانت االفكار مغروسة وتدربت منذ .  بعد لقاء مريب الروحيةمث طرأت تعديالت كثري :ْپَرْبهوپاَد
  . كرست هذا الكتاب لوالدي ...فرصة كبرية اتيحت يلتلك كانت 

  . نعم. أوه! أوه:السفري كيتنغ
  ". ُموَهْن ِدىچوْرإىل والدي،  ":چورو داَس
  . نعم، انه مجيل:السفري كيتنغ

  .هي تيم كبري أيضاً. كلكتا يف پاَدْپَرْبهو التقينا اخت :اَمسوْنَدَرْشۤي
  !قاً ح. أوه:السفري كيتنغ

 لكن ليس بينهم تيم بينما لدى اخيها مئات من االوالد، االوالد دأوال  ٨ وكانت تشكي أهنا وضعت :ْپَرْبهوپاَد
  .احلقيقيني

  . أوه:السفري كيتنغ
   من هذا؟:السيدة كيتنغ
  . اخته:السفري كيتنغ



  . أوه:السيدة كيتنغ
   اخت من، رمحته اإلهلية؟:السفري كيتنغ

  .اخيت اخيت، :ْپَرْبهوپاَد
  . اختك. أوه:السيدة كيتنغ

  . اخيت بالدم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم. أوه:السفري كيتنغ

  . هي اخيت باهللا أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
   ... هي، ماذا:السفري كيتنغ
  . هي تيم أيضاً:شۤياَمسوْنَدَر
  بني اوالدها؟ال يوجد تيم  تيم، لكن :السفري كيتنغ

  . أوالد٨ ملاذا؟ لديها :ْپَرْبهوپاَد
  . اقصد ليسوا من التيمين كال، لكن:السفري كيتنغ

  .ليس كثرياً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 وكانت چرييراَجووالد احد اخوتنا باهللا من امريكا، السيد تتون، هو من شيكاغو، كان هناك مع  :شۤياَمسوْنَدَر

 يف شيكاغو وولده الوحيد هو حمامي ثري جداً". انت حمظوظ أن ولدك من التيم"تقول له، كانت اخته تقول له، 
لدي . جيب أن تشعر بالسعادة الكبرية أن ولدك من التيم"لذلك، قالت، . اً من املنظور املاديتارهو تيم لكنه كان حم

  ". أوالد لكنهم ال يعادلون ولدك٨
  .يف املرة االخريةإىل املدينة جاء . چرييراَج التقيت :چورو داَس
  .نعم، نعم. اتذكر.  نعم. أوه:السفري كيتنغ
  . هو من شيكاغو:چورو داَس
  اآلن، زوجته هنا؟ كال؟ هو غري متزوج؟.  صحيح:السفري كيتنغ

  . كال، غري متزوج:ْپَرْبهوپاَد
   لكن زوجتك هنا؟:السفري كيتنغ
  . نعم، اهنا يف اهلند:شۤياَمسوْنَدَر
يس فتياتنا الصغريات لمسلك . كِْرْشَنر ال بد اهنا جزء من ذك. اهنا فتاة صغرية مجيلة وحسنة السلوك :السفري كيتنغ

  . يف العادة لكنها هادئة وحلوةجيداً
  . وحدهپاَدْپَرْبهو تعليمها مستند إىل :شۤياَمسوْنَدَر

  !حقاً: السفري كيتنغ وضيف
   ... وكِْرْشَنال تعلم سوى .  بالكلية:شۤياَمسوْنَدَر
  . حقاً:السيدة كيتنغ
   ما هو سنها؟:السفري كيتنغ

  .٣ :وْنَدَرشۤياَمس
  .٣ :السفري كيتنغ



  ).طفل يضحك. ( لكنها ال تقول امسها:السيدة كيتنغ
  . هذه مسعة سيئة:ْپَرْبهوپاَد

   ملا ال تغنني هلا؟:شۤياَمسوْنَدَر
   هل تستطيع التسبيح؟:السفري كيتنغ

  .، سّبحي قليالْپَرْبهو َسَرْسڤَّيت. ميكنها التسبيح.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . يطلب منك التسبيحجيْسوامي :َدَرشۤياَمسوْن
  .تعايل. كِْرْشَن َهِرى.  تعايل، تعايل إىل هنا:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا خجولة، مثل سائر االطفال:السيدة كيتنغ
  . اهنا ترقص جيداً، تغين جيداً مع االيقاع:ْپَرْبهوپاَد

   حقاً؟:السيدة كيتنغ
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

تنطبق . احد دخل يف قلوبنا كثرياً هو احلقيقة أهنا فلسفة وطريقة احلياة هذه هي أزلية وغري طائفية أمر و:شۤياَمسوْنَدَر
  .على اجلميع من كل العروق والسن

  .نشرت هذا املذهب يف كل مكان وجرى استقباله جيداً يف كل مكان.  تلك هي جتربيت، فهمت:ْپَرْبهوپاَد
    ...مجيع االديان. آن هنا تلك فلسفة تؤمن هبا األم :السفري كيتنغ

   أوال، علينا فهم ماذا تعين بالدين؟:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:السيدة كيتنغ

   ماذا تعين بالدين؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اؤمن بصفوة مجيع األديان. ئيةنتقاحسناً، انا أؤمن باال.  الدين. أوه:السيدة كيتنغ

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .االديان اؤمن بصفوة مجيع :السيدة كيتنغ

   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . األرفع:السيدة كيتنغ
  ؟ ...تعين منظم. سأل ماذا تعين بالدين :السفري كيتنغ
  .ال أعين شيء منظم.  كال. أوه:السيدة كيتنغ
   ...ماذا.  كال:شۤياَمسوْنَدَر
  ما هو مبدأ الدين؟. كال، كال، أوال، مبدأ الدين :ْپَرْبهوپاَد

ذاك ما أؤمن . أنا فكرة اهللا. اعتقد بوحدتنا مع اهللا وأنا انعكاس اهللا. قد أنه أمر يصدر من الداخل اعت:السيدة كيتنغ
  .به

  أليس كذلك؟. فكرة اهللا تعين كل ما لديك، لدى اهللا الفكرة عينها.  ذاك جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
  ماذا؟: السيدة كيتنغ

   هل تقصدين قول شيء مثيل؟:ْپَرْبهوپاَد
  . آه هوه:غالسيدة كيتن



  . انت عينة اهللا أو:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيدة كيتنغ

مثل انت تأخذ قطرة من مياه البحر وتتذوقيه مث ميكنك الفهم فوراً أن جممل البحر .  عينة ذرية من اهللا:ْپَرْبهوپاَد
كل فرد يطلب . احدمثل تطلبني حب . األمر عينه، اذا اجريت حتليال خلواصك، جتدين اخلواص عينها يف اهللا. ماحل

  .لذلك، ميكن االستخالص أن هللا اخلاصية عينها. حب أحد
  .اهللا هو احلب. نعم :السيدة كيتنغ

   ...لكن اذا اهللا هو احلب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   روح؟:السيدة كيتنغ

مها كاللذلك، عندما تطلبني حب احد وهذا بدوره يطلب حبك، ال بد .  يعين احلبكِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اشخاص

  ؟ ... ال بد:السيدة كيتنغ
لذلك، ال بد أن . وهو حيبك، انت شخص. هو شخص. انت حتبني زوجك. أنت ال حتبني اهلواء.  شخص:ْپَرْبهوپاَد

ما . لذلك، ال بد أن اهللا شخص. ألنين شخص، أنا عينة من اهللا. هذه هي اخلالصة. يكون اهللا شخص بالضرورة
  .لنا اهللا احلب دون أن يكون شخصاًرأيك؟ كيف ميكن أن يباد

أود . رمحتك اإلهلية، أنا متأسف، لكن لدي سفري ينتظر ويتعني علي االنتقال من الروحي إىل الدنيوي :السفري كيتنغ
  ...لكنين اقدر حضورك ..  .متابعة هذا األمر لكن لديه موعد ويتعني علي

رة القادمة اريد، عند عوديت إىل الواليات املتحدة، رؤية الرئيس، يف امل.  اآلن، انا أصل إىل منظور دنيوي:ْپَرْبهوپاَد
  اذا استطعت مساعديت؟

ال تدعين اثبط عزمك لكن امسح يل بأنه يوجد دزينة من القادة الدينيني من اهلند و ميكنين كتابة رسالة :السفري كيتنغ
  .يطلبون األمر عينه ومل يتحقق ألي واحد منهم رؤية الرئيس

   ... لكن أمر واحد هو:اَدْپَرْبهوپ
  . لكن يسعدين تقدمي العون:السفري كيتنغ

من انت مشغول ملد يد العون إىل جممل العامل . لسفة هامة مثيلة، حركة هامة متر دون التفاتهذه فاذن،  :ْپَرْبهوپاَد
  .فس بدال من السعادةيتحول إىل خنحتقيق السالم وسعادة االنسان لكن االنسان يف بلدك اجل 

  .سعيد إىل خنفس) تضحك (:السيدة كيتنغ
  . هذا صحيح:السفري كيتنغ

ميكنين جمادلة مطلق عامل أو فيلسوف أنه . هنا فرصة. اذن، مثة عيب ما وهنا فرصة لتصحيح ذاك العيب :ْپَرْبهوپاَد
لدك، حنن الراغبون ما الذي يدعو إىل امهاله يف ب.  هو العالج الوحيداهذ. العالج الوحيد النقاذ االنسان من اخليبة

  .دعنا ننجز أمراً ملموساً، علمياً يسعد االنسان. يف األمم املتحدة يف بلدكلذاك بدأنا . بعون اآلخرين
 اعتقد أن هذا الشاب يقول انه متشجع جداً، أن بعض هذا ينغرس اآلن يف كلياتنا وجامعاتنا . أوه:السفري كيتنغ

  .ببطء
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .أكثرها فعاليةاهنا  من مجيع احلركات، احلركات الدينية من اهلند الذي وصلت إىل هناك، اثبتت هذه :شۤياَمسوْنَدَر



  . نعم:السفري كيتنغ
اذا كان . وفعاليتها تثبت الفلسفة. حركة مثيلة يف الواليات املتحدة أو يف العامل من قبلوجود  مل يسبق :شۤياَمسوْنَدَر

  .أمراً فاعال فسوف ينمو تلقائياً
  . نعم، ذاك صحيح:السفري كيتنغ
  .طلب بعض التشجيع من أخوتنا واصدقاءنان نحن :چورو داَس
سوف احفظه هنا على . ذاك كتاب مجيل.  نعم، هذا صحيح وأنا ممنت لكم هلذا الكتاب اجلميل:السفري كيتنغ

 له احلكومة، تتأشرية وقال تعلمون، لدي شاب هنا كان يعاين املتاعب بصدد متديد ال ...رمبا سوف ارسل. طاوليت
   ... هو خنفس ...هعلي أن ارسلكان قالوا ". أنا هنا للعثور على ذايت"قال، " ما سبب وجودك هنا؟"

  . سيكون ذاك كامال:السيدة كيتنغ
   ...لذلك، قلت، قالوا عندما يف املرة االخرية، عليك ارساله إلينا وهو أمر سوف افعله ثانية، ألنه :السفري كيتنغ

  . مث سوف يسعد ذاك اخلنفس:رو داَسچو
  . سوف يسعد، نعم:السيدة كيتنغ
  . رمحتك اإلهلية، شكراً جزيال لتوقفك لزيارتنا:السفري كيتنغ

  . شكر لك:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا من لطفك، وسرنا رؤيتك:السفري كيتنغ
  .كِْرْشَن َهِرى :شۤياَمسوْنَدَر
  .سالمة انقل حتيايت إىل زوجتك، مع ال:السفري كيتنغ
  .كِْرْشَن َهِرى :أحد التيم

  .َسَرْسڤَّيت قويل وداعاً يا :شۤياَمسوْنَدَر
   اين ميكننا االتصال بك؟ يف مطلق مكان؟:السيدة كيتنغ

  . مقرايت االمريكية:ْپَرْبهوپاَد
   ... االمريكية:السيدة كيتنغ

  . نعم، مقرايت االمريكية:ْپَرْبهوپاَد
   هل هي هناك؟:السفري كيتنغ

  . نعم:ْبهوپاَدْپَر
  .نعم.  حسناً، حسناً:السيدة كيتنغ
  .پاَدْپَرْبهوتعليق مع  چۤيتاْبهَچڤَْد وافقت شركة ماكميليان على طبع .  استلمنا تلغرام اليوم:شۤياَمسوْنَدَر
  ! حقاً. أوه:السفري كيتنغ
  . ألف نسخة٣٥ :شۤياَمسوْنَدَر
  ! أوه:السفري كيتنغ
   ...انه جيد جداً.  ذاك رائع. أوه:السيدة كيتنغ
  . كنت حمامي شركة ماكميليان:السفري كيتنغ

  . نعم، هنا، هنا عنوان مقرايت:ْپَرْبهوپاَد



  . يف لوس اجنليس:السفري كيتنغ
  .حسناً.  جيد. أوه:السيدة كيتنغ

  . ذاك عنوان مطبعيت:ْپَرْبهوپاَد
  . استلمناه اليوم:شۤياَمسوْنَدَر
  . ألف غالف قوي١٠ ألف كتاب غالف رقيق، ٣٠.  لكم رسالة التزامتسلار. ةماكمليان متحمس":السفري كيتنغ
  . ألف٤٠ :شۤياَمسوْنَدَر
  . ممتاز:السيدة كيتنغ
  . ألف٤٠ :السفري كيتنغ
  .ذاك رائع.  ألف٤٠ :السيدة كيتنغ
  . ذاك رائع:السفري كيتنغ
  . وهي شركة جيدة حقاً:السيدة كيتنغ

  . نعم، جيدة:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا جيدة:السيدة كيتنغ
  .ماكميليانشركة  كان السفري كيتنغ حمامي :شۤياَمسوْنَدَر
  ! أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:السفري كيتنغ
  .كِْرْشَن َهِرى) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، سررنا برؤيتك:السفري كيتنغ
  . شكراً لكم:ْپَرْبهوپاَد

  . وأقدر زيارتك:السفري كيتنغ
  ).هناية. ( شكراً جزيال:شۤياَمسوْنَدَر

  ١٩٧٢ تشرين أول ١٥ ڤِْرنْداڤََننزهة صباحية في 

  ؟يامونا عرب هنر كِْرْشَن َڤاسوِدڤ هل محل :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ضيف هندي
  .بيتهم يف مكان ما، مكان آخركان  لكن :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ضيف هندي
  . االخرى كانت يف مكان آخرُچوكولَ :شۤياَمسوْنَدَر
  . القدميةُچوكولَ عرب كِْرْشَنجرى محل  :ضيف هندي
  . آه:شۤياَمسوْنَدَر
  . القدميةُچوكولَ :ضيف هندي
  . ليس هذا املكان:شۤياَمسوْنَدَر



 هي  القدميةُچوكولَقيقية لكنين اعتقد أن  احلُچوكولَملن، هذه هي  ... لكن ملن.  ليس هذا املكان:ضيف هندي
  ).انقطاع. (ذاك

   متوفرة؟ هل هي ...:ْپَرْبهوپاَد
  . بعض الصناديق):١(أحد التيم 
  . آه:ْپَرْبهوپاَد

  . صناديق، اتركها هناك):٢(ضيف هندي 
  ).انقطاع( ماذا؟ :أحد التيم
   ...ذاك ال يتعاون مع العصري. َهري ُبولْ، ُچوكولَ :ْپَرْبهوپاَد

  ).ۤيْرَتَنك - انقطاع. (ال بد من انه تغري بالكلية.  كال:ضيف هندي
   اخربنا قليال عن اهليكل اثناء سرينا؟ ...:َرشۤياَمسوْنَد
ْشرۤيل َنُروَتَم ، وهو شايَتْنياد أول مريدي املوىل ح هذا اهليكل، وهو اْسواميوُچ َڤجۤي ْشرۤيلأقام . نعم :ْپَرْبهوپاَد
لتيم يقربون على فيما بعد، ما عاد سائر ا. ْسواميوُچ َپرۤو وهنا قرب  كَويراَجداَس َنْشكْر ْشرّيهنا قرب . يَسماْده

  . االبدان األصليةلكن هنا. يَسماْده َپپوْشاهنا تدعى . وضعت الزهور من أبداهنم. هذه احلال
  . كَويراَجداَس َنْشكْر ْشرّيهذا بدن .  نعم):١(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . األبدان األصلية:أحد التيم
  ).انقطاع. (ْسواميوُچ َپرۤو ْشرۤيل وذاك اجلانب، البدن االصلي لـ:ْپَرْبهوپاَد

   بئر؟ ...:شۤياَمسوْنَدَر
  .هذا هو البئر األصلي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).پاَدْپَرْبهوهندي إىل  (:أحد املارة
  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد من هذه البئر، ُچوْسوامۤيْس هل شرب الـ):١(أحد التيم 
  ).انقطاع ( ...دم للطبخانت مياه هذا البئر تستخ ك ...هذا هو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   يشربان من هذه البئر؟ْسواميوُچ َپرۤو و ْسواميوُچ َڤجۤيوكان  ):١(أحد التيم 
  .تناول الطعام يف هذه الغرفة ُچوْسوامۤيْساعتاد الـ. هذا هو مكان تناول الطعام) هندي مع املارة (:ْپَرْبهوپاَد

  ذه الغرفة بالذات؟ سنة؟ ه٥٠٠ أو ٤٠٠ هل هذه البناية منذ ):١(أحد التيم 
  . نعم. أوه ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   هذه هي البناية األصلية؟):١(أحد التيم 
  . سنة٤٥٠ أو ٤٠٠ليست أقل من .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  واعتادوا اللقاء هنا يومياً؟ :شۤياَمسوْنَدَر
، كان يرقص هنا وقربه هناك ْسواميوُچ َپرۤو ْبَهَجَنو .  اجللوس هناكُچوْسوامۤيْساعتاد مجيع الـ. نعم :ْپَرْبهوپاَد

  . البارزين أيضاًُچوْسوامۤيْسهو احد الـ. ْسواميوُچ لُوكَناْتَهىلكن ذاك هو قرب . بعد رحيله
  .ْسواميوُچ َپرۤو :شۤياَمسوْنَدَر
  ).هندي مع املارة (:ْپَرْبهوپاَد



  ...ن جالسون هنا، أو  فيما حنْسواميوُچ َپرۤوهل ميكنك أن ختربنا أية قصص عن  :شۤياَمسوْنَدَر
  .  بعد تقاعدهَرْبهوْپَمها شايَتْنيا  بأمرڤِْرْنداڤََنلذلك، كان جاء إىل .  وزيراًْسواميوُچ َپرۤوكان ) هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ).هندي (:ضيف هندي
. َشريتاْمِرَت اشايَتْنيذاك ما وصفته يف . اذن، كانوا يعيشون حتت االشجار يف السابق. ْسواميوُچ َپرۤو :ْپَرْبهوپاَد

.  يقيم مع مريده عندئذْسواميوُچ َپرۤو هذا اهليكل، هو مريده وابن اخوه، وكان ْسواميوُچ َڤجۤيفيما بعد، أقام 
   ... عندْسواميوُچ َپرۤووأما هيكل هذا اهليكل  ْسواميوُچ َڤجۤي بىن

  . شاهدناه:شۤياَمسوْنَدَر
  .جّيڤيْنَدُجو  ...:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
. ، كانوا عماه الكبريانْسواميوُچ َڤجۤيلكن اثناء وجود . ُموَهَن-َمَدنَ عند ْسواميوُچ َسناَتَنوهيكل  :ْپَرْبهوپاَد

 ،ْسواميوُچ َرْچهوناْتَهى، ْسواميوُچ ْبَهطَّ پالَُچو، ُچوْسوامۤيْسوبناء عليه، اعتاد سائر الـ. لذلك، اقاموا معاً
 َپرۤووهذا موضح، .  جيلسون هناُچوْسوامۤيْس االقامة هنا وسائر الـْسواميوُچ ْبَهطَّ الَپُچوواعتاد . االلتقاء هنا

  ).غري واضح(، ذاك التسبيح ْبَهَجَن ْسواميوُچ
  ).پاَدْپَرْبهوهندي مع  (:ضيف هندي
، تلك الغرف ميْسواوُچ َپرۤو أو َڤجۤي، ُچوْسوامۤيْس هل الغرف اليت تقيم أنت هبا كان يسكنها الـ:شۤياَمسوْنَدَر

  اليت لديك اآلن؟
   هذه الغرف؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  . شيدت بعد ذاك الوقت:شۤياَمسوْنَدَر
  .كانت الغرف موجودة لكنهم اعتادوا اجللوس هنا ...  هذه هي:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ ... غاالباًڤِْرْنداڤََنهل كانت ): ١(أحد التيم 
  .ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم اجللوس ومطالعة ُچوْسوامۤيْسيف هذا املكان، اعتاد مجيع الـ) هندي( :وپاَدْپَرْبه

   ... وفعلوا:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هندي (:ضيف هندي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   حينذاك قرية عراء؟ڤِْرْنداڤََن كانت معظم :شۤياَمسوْنَدَر
   ...ال شيء. ، كانت هذه حقول مفتوحةشايَتْنيا  يف السابق، قبل زيارة املوىل:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، عمرت كل شيء:شۤياَمسوْنَدَر
 قبل كانت حقول عارية. نا هُچوْسوامۤيْسبعد حضور الـ كلها ڤِْرْنداڤََنازدهرت مدينة اذن، ) هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  هل قمت بتحميض هذه الصورة هنا يف اهلند أيضاً؟) هندي. (ذلك
  . بعضها):١(أحد التيم 



  . على األقلجيْسوامي خاصيت و :ضيف هندي
  . ارسلت بعض النسخ إىل هنا:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أحد التيم
  ).غري واضح(هل لديك . ميكنك التقاط صورة مبفردك). هندي( :ْپَرْبهوپاَد

  .هذا الرجل.  هذا الرجل هنا:شۤياَمسوْنَدَر
   أين؟:أحد التيم

  أحد االصدقاء القدامى؟هل هو .  هنا:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... يقيم يف:شۤياَمسوْنَدَر
  . يف هذا اهليكل:ْپَرْبهوپاَد

   ...هذا، اين.  يقيم يف هذا اهليكل:شۤياَمسوْنَدَر
  ).انقطاع - غري واضح( ترك :ْپَرْبهوپاَد

   هنا، يف هذا املكان؟ سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت كتب :شۤياَمسوْنَدَر
  ).هندي (:ضيف هندي

  .إمليَتال :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ السيارة ليست هنا؟إمليَتال :شۤياَمسوْنَدَر
   ... كال، هو قادم:ضيف هندي

  . اهنا مسافة قصرية:َچموينَچْر
  . ميكننا السري:شۤياَمسوْنَدَر

  . اهنا مسافة قصرية:َچموينَچْر
  ق؟ ذاك على الطريراَس-َمها هل ذاك، مكان :شۤياَمسوْنَدَر

  .ِسڤَكوْنْج نعم، تقريباً، :َچموينَچْر
  .، اعتقدبومبايعند سفرنا إىل ) انقطاع ( ... انه، جيب علينا:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  .راَس- َمها موقع ):٢(أحد التيم 
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، ال يعنينا شيئاً؟):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . كلمات وأفالم ... هذا:اَمسوْنَدَرشۤي
  )هندي (:ضيف هندي

  . يف األرض٦٦. نيويورك، سان فرنسيسكو، لوس اجنليس، شيكاغو، بوسطن، بفلو مونتريال) هندي( :ْپَرْبهوپاَد
  ).پاَدْپَرْبهوهندي مع  (:ضيف هندي

  ).غري واضح( اعط فوراً، على . أوه:ْپَرْبهوپاَد



  ).غري واضح (:أحد التيم
  .إمليَتالواجته إىل .  اعط فوراً:َرْبهوپاَدْپ

  . نعم:أحد التيم
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

   ...اهنا تلعق. ال تأكلي ذاك) َسَرْسڤَّيتيشري إىل ) (هندي (:ضيف هندي
   ماذا، عملة معدنية؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .أيضاً) غري واضح(تلعق .  كال:ضيف هندي

  نا؟ كيف وصلت إىل ه. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح ():٣(ضيف هندي 
   هذه طبعة جديدة؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...هل نسري أم. هل السائق هنا؟ هناك السائق). نباح كالب. ( مجيع الكالب مقبلة. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
مر انه سوف حيصل على األ. ، ميكننا احلصول على كثري ومن جهتها ...)انقطاع -  هندي مع ضيف (:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح(
  .تدبرت كثرياً بصدد. هم :شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . تدبرت اذا أقمنا مركزاً كبرياً هنا، مثل مقر، سوف يكون له صدى عاملي:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...مجيع تيم اهلند ألنه، مثل قذف حجر يف حوض املاء، أوال سوف حيضر :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤِْرْنداڤََننهض احلياة الروحية يف اهلند من هذه النقطة مث حيضر جممل العامل إىل ت وسوف  ...:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن، ما هو األمر التايل، ما العمل؟:ْپَرْبهوپاَد

  .الواليات املتحدة، انكلتزايف  - كنت اتدبر رمبا اود التفرغ لدعم مشروع مثيل:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . ادارة:شۤياَمسوْنَدَر
  . ادارة؟ لن توجد قلة باملال:ْپَرْبهوپاَد

 طوال ۤيْرَتَنكاذا شيدنا أفخم هيكل ومركز هنا حافل باحلياة الروحية، سوف يقيم مئات التيم .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . عند زيارتناۤيْرَتَنكسوف يصابوا بالدهشة عند مشاهدة . ِرْنداڤََنڤْالليل والنهار وحيضر مجيع تيم 

  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  ؟إمليَتالما هذا؟ هذا هيكل آخر؟  :شۤياَمسوْنَدَر
  .إمليَتال ):٢(أحد التيم 
   أليس هذا هو املدخل؟. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  )هندي (:ضيف هندي
  )هندي ():٢(ضيف هندي 

  .كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا :شۤياَمسوْنَدَر
  .َمهاَرَج َجيُّو. كِْرْشَن َهِرى :ضيف هندي
  ؟پاَدْپَرْبهو، َمهاَرَج چورو ذاك هو :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟َمهاَرَج چورو ْريتمۤو ذاك هو :شۤياَمسوْنَدَر
  ! ماذا:ْپَرْبهوپاَد

  . آه:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هندي). (غري واضح( لييس مثل :َرْبهوپاَدْپ

  ، من هو ذاك؟َسَرْسڤَّيت) إىل االبنة (:شۤياَمسوْنَدَر
  )هندي مع احد اهلنود (:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد ما هو تاريخ هذا اهليكل، :شۤياَمسوْنَدَر
  .أخربه انت) إىل هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  النكليزية؟ هل تريد أن اتكلم با:ضيف هندي
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . ليس باهلندية:ضيف هندي
  . ارجو أن تتكلم باالنكليزية:شۤياَمسوْنَدَر
 إىل هنا وجلس حتت هذه الشجرة منذ َرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّي كِْرْشَنجاء . ڤِْرْنداڤََنهذا مكان قدمي،  :ضيف هندي

 َهِرى راَم -ْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى َهِرى كِْر: جلس حتت هذه الشجرة وتأمل.  سنة٥٠٠
هذه الشجرة هي الشجرة . سّبح امسه لعدة أيام وجاء إىل هنا وجلس.  حىت الظهريةَهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

. چۤيتا-َپَرْمذا مكتوب بلغة ه. ذات مرةحتت هذه الشجرة  كِْرْشَن و راْدهيكاالتقى . يوَچَپَر اڤْدالقدمية العائدة إىل 
-راْدهاجاء إىل هنا وجلس حتت هذه الشجرة وتلى اسم .  إىل هناَرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَنهلذا السبب، جاء 

، شاهد يف الليل، حلم داَس كِْرْشَن ه، امسداَس كِْرْشَن يدعى َڤڤايْشَنعندما جلس هنا ذات مرة، جاء . كِْرْشَن
، ووصل إىل هنا تدرجيياً وشاهد الصورة ْچهاطَِكشۤي، يامونا وجن جنونه لرؤيته وعرب هنر َرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّيبـ

 مث ْپِرَم كِْرْشَن، وجن جنونه بـَرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّي وسجد حتت قدميه وملسه َرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّياجمليدة 
  . لكنه عرض اسم هذا قبل ذاك الوقتكوْنذَ-راْدهاإىل ذا املكان من ه َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَنتوجه 

  ؟كوْنذَ-راْدها ذهب إىل :ْپَرْبهوپاَد
" ؟كوْنذَ-ْشۤياَم و كوْنذَ-راْدهااين "ذهب إىل هناك وسأل احد السادة كبار السن عن ذاك املكان  :ضيف هندي

  .كوْنذَ- راْدها )غري واضح(لكن مل 
  .كوْنذَ-راْدهاكتشاف  نعم، ا. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . ذهب إىل هناك من هذا املكان:شۤياَمسوْنَدَر



اذن، . كِْرْشَن على يد أريْشطاسوَرقتل . ْچراَم-أريْشطَ. كوْنذَ-ْشۤياَم، كوْنذَ-راْدها نعم، ذهب إىل هناك، :ضيف
بعد ذلك، قال . كوْنذَ-ْشۤياَم و كوْنذَ-راْدهاذهب إىل هناك وسأل كبار السن عن املكان لكن مل يعرف احد مكان 

. وذاك املكان كان منخفضاً" ،كوْنذَ-ْشۤياَم وهذا هو كوْنذَ-راْدهاهذا هو " أن هذا احلقل َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَن
 على هذا النحو، جرى ."كوْنذَ-ْشۤياَم و كوْنذَ- راْدهاهذان مها "رفع املياه وقال . كانت توجد بعض املياه هناك

 شايَتْنيا كِْرْشَن ْشرّي، وحيث أن ُسولَكِْشْتَر، ُسولَبعد ذلك، توجه إىل . كوْنذَ-ْشۤياَم و كوْنذَ-اراْدهاكتشاف 
 إىل ْزڤَايْشَنڤالـوبعد ذلك، حلقهما مجيع .  هنا أوالَسناَتَن و َپرۤو جاء إىل هنا، بعد زيارته ذهب مث جاء َرْبهوْپَمها

 من َمْنذَلَ-ڤَْرَج و ڤِْرْنداڤََناالماكن املقدسة  ...  واألمكنة البارزة اليتداڤََنڤِْرْن، وتدرجيياً جرى اكتشاف ڤِْرْنداڤََن
على هذا الوجه، جرى اكتشاف هذا . ڤِْرْنداڤََناكتشفا مجيع مقدسات . َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَناكتشاف اتباع 

 إىل هنا شخصياً وجلس حتت هذه الشجرة َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَنجاء . مل يعلم أحد هبذا املكان من قبل. املكان
َمِتى ْشرۤي، شعرت راَس، كيف التقيا ذات مرة يف وقت راَس، عند وقف )هندي. (راْدها و كِْرْشَنألن حتتها التقى 

  " ...أنا ال أقدر "راْدهيكا، راْدها
  " ...محلهاو".  ال اقدر على السري:ْپَرْبهوپاَد

، مجيع راْدهيكا غياب كِْرْشَن ْشرّيأدرك .  وخرجراَسلذلك، ترك )". غري واضح(ة انا باحلقيق ":ضيف هندي
. ، امسك هبا وبعد التندمڤِْرْنداڤََنلكن اثناء حبثه يف . لذلك، تركهن وخرج للبحث عنها. راْدهيكا دون ۤيْزوپُچالـ

  ).غري واضح (ِرْشَنكْ راْدهاعلى هذا الوجه، .  والتقت بهراْدهيكاجلس حتت هذه الشجرة مث جاءت 
  اين عصاي؟. كِْرْشَن-راْدها، مث َچچاوراْن -چورو) هندي مع هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  . عصا؟ هنا):٢(أحد التيم 
  .اذا شئتالتقاط الصور، ميكنك . آْتشا) هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا شئت ميكنك التقاط صورة:ضيف هندي
   اين هو؟ هل ترك؟ جاهز؟مالفيلهل  هل هي جاهزة؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . ميكنك التقاط صور االصنام اذا شئت:شۤياَمسوْنَدَر
  . ذهب إىل اجلانب اآلخر):١(أحد التيم 
  . حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  . كامريا االفالم:شۤياَمسوْنَدَر
  . اهنا مظلمة جداً:أحد التيم

  . اهنا مظلمة. أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ياموناهذا هو هنر  :شۤياَمسوْنَدَر
  .هذا هو فرع.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .يامونا فرع :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .تعال من هنا. تعال إىل هنا: ضيف هندي



   الرئيسة؟يامونا اين :أحد التيم
  ).غري واضح( الرئيسة هي يامونا :ْپَرْبهوپاَد

   ... تياراهتا قوية:شۤياَمسوْنَدَر
  ). واضحغري (:ضيف هندي
  . منذ ألوف السنني:شۤياَمسوْنَدَر
  .َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَن ْشرّي هذا مكان :ضيف هندي
  . أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  )هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْچهاطَ هذا هو :شۤياَمسوْنَدَر
  )هندي(.  يف السابقْچهاطَ  هذا كان:ْپَرْبهوپاَد

  ك، أليس كذلك؟ هنايامونا توجد . أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  .َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَنهنا آثار اقدام ) هندي (:ضيف هندي
  .آْتشا :شۤياَمسوْنَدَر
  !هنا وطئ :ضيف هندي
  . أنه أثر ضخم، ضخم جداً:شۤياَمسوْنَدَر
  .َجيا. كِْرْشَن َهِرى) إىل املارة (:ْپَرْبهوپاَد
  .َجيا :أحد التيم

  ؟ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَد طويال جداً، َتْنياشاي كان املوىل :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .!َهري ُبولْ :طفل
  !َهري ُبولْ :ْپَرْبهوپاَد

   من هو ذاك؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .الكبارباهللا احد اخويت . ْسواميوُچ :ْپَرْبهوپاَد

  . أوه:شۤياَمسوْنَدَر
  . أنه حتدث مع اللورد زيتالندذكرت أحياناً. نعم.  ذهب إىل لندن أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو. شكراً جزيال. كِْرْشَن َهِرى:) جانباً(لكنه مل خيلف أتباعاً هناك؟ .  آها:شۤياَمسوْنَدَر
   نعم؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ عندما اعتاد احلضور إىل هناَمْتهورا أم ُچولُوَكيف  كِْرْشَن هل كان منزل :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   اعتاد احلضور إىل هنا لرعاية البقر؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . لكنه مل يكن يقيم هنا):٢(أحد التيم 
  أي قصر هنا؟يوجد  هل :شۤياَمسوْنَدَر



   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   هل يوجد أي قصر هنا لوالديه؟:شۤياَمسوْنَدَر
  ).نقطاعا(؟ )هندي - غري واضح( يقولون بوجود :ْپَرْبهوپاَد

  .ْپَرساَدكل فرد يطلب  :شۤياَمسوْنَدَر
  . وليمة صغرية ...)انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد

  )هندي (:ضيف هندي
  .َسَرْسڤَّيت :شۤياَمسوْنَدَر
  )هندي مع اهلنود (:ْپَرْبهوپاَد

  ؟َمهاَرَج سوَبلَ هل ينبغي يل البقاء هنا مع :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟َمهاَرَج سوَبلَ هل ينبغي يل البقاء هنا مع :شۤياَمسوْنَدَر
  .بتحبا اذا :ْپَرْبهوپاَد

   ما هو ذاك؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .بحث األمر سوف ن:ْپَرْبهوپاَد

  )هناية (. أوه:شۤياَمسوْنَدَر

  ١٩٧٢ تشرين أول ١٥ ڤِْرنْداڤََنمقدمة كلمة الدكتور كابور وحيدث في 

 يف َرْبهوْپَمها شايَتْنيا كِْرْشَن ْشرّيبعد رحلته العاملية حيث نشر رسالة . اُموَدَرد-راْدها هنا عند  ...:الدكتور كابور
 إىل الوطن هذه ذات مغزى خاص ألنه عاد هذه املرة ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَدعودة . ، إىل خمتلف أمم األرضكَْرَمْسخمتلف 

هذا يدل . و بداية لقاء مثيل على االقلعلى لقاء الشرق والغرب، أعندي هذا يدل . مع فوج من مريديه الغربيني
هذه حلظة تارخيية ألنه للمرة االوىل يف تاريخ العامل، للمرة . خلري على الشراعلى انتصار الروحانية على املادية، 
 ، رسالة التتيم والتتيم الصفيَرْبهوْپَمها، رسالة ڤيةڤايْشَن، رسالة الـڤيةڤايْشَناالوىل على االقل يف الذاكرة، الـ

 پاَدْپَرْبهوانا موقن بأن املؤرخني يف املستقبل سوف يكون لديهم الكثري للكالم عن . انتقلت إىل الغرب بنجاح
لدي حتقيق سري أن هذه اللحظة، فيما حنن .  حركته واملشاركة هبايةوحركته وسوف حيسدوننا على معاصرة بدا

 داَس َنْشكْر ْشرّي ْشرّي، ْسواميوُچ َڤجۤي ْشرّي، واميْسوُچ ْسواميوُچ َپرۤو ْشرّي، يشاركنا پاَدْپَرْبهونستقبل 
 ويغدقون عليه پاَدْپَرْبهو خاصتهم حضورهم األزيل داخل هذا اهليكل املقدس باستقبال يَسماْده الذين ميثل كَويراَج
 سوف پاَدْپَرْبهوأن أنا موقن بفضل حضورهم ". پاَدْپَرْبهو، عاش پاَدْپَرْبهوعاش "ميكنين أن امسعهم يقولون، . بركاهتم

ه سوف ينهض نوأنا موقن ا.  يف االرض واهلامنا باحليوية يف قلوبناَرْبهوْپَمها شايَتْنيايعمر سنوات مديدة لنشر رسالة 
 ال يباركون ْسواميوُچ َڤجۤي و ْسواميوُچ َپرۤو ْشرّيكما لدي ادراك خفي بأن . بفضل بركاهتم دوماً من اجملد

 سوف يدركون موالقول أهنأيضاً  الذي حضروا معه پاَدْپَرْبهوباركون املريدين الغربيني لـ فحسب بل يپاَدْپَرْبهو
  . هبذه العملية ويضمنون التقدم على درب السالم والسعادة والرمحة اإلهليةَرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّيرسالة 



منذ ان كان  طوال االربعني سنة  البعض نعرف بعضناحنن. َڤڤايْشَنهو . اذن، بركات الدكتور كابور :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، صحبته هي .  رغم انه مبقام اخي االصغر سناً، حنن اخوة باهللا وكان لدي متجر هناكاهللا آبادتلميذاً يف مدينة 
. َمهاَرَج چورو نشر رسالته يف كل االرض، يف كل قرية وبلدة وسعى َرْبهوْپَمها شايَتْنيا ْشرّي شاء. بركة كبرية لنا

 وشاهدت ١٨٩٦ سنة "شايَتْنياتعاليم املوىل "اعتقد انه ارسل كتابه األول .  هذا الكتابڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيتع وز
 ْبَهكْيتاذن، اتصلت بـ.  أيضا١٨٩٦ًكان ذاك يوم والديت سنة . وأنا ال اعلم. ذاك الكتاب يف جامعة ماغيل

ملا ال تذهب إىل البلدان االجنبية وتنشر " وسألين فوراً ١٩٢٢ ما سنة  بطريقةَمهاَرَج ْسواميوُچ َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت
رزقت . ال سيما انين كنت شاباً ومتزوج جديد. لذلك، اصبت ببعض الدهشة قليال". َرْبهوْپَمها شايَتْنيابركات 
أنا متزوج "قلت لنفسي، . اً فورَمهاَرَج َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتم امحل كالم بعدخطأي متثل لذلك، . بولد أيضاً

. ١٩٢٢ رمبا لو انضممت منذ َمهاَرَج چوروكنت استطعت القيام مبزيد من التبشري بربكات ". دعين استقر. اآلن
 ْچراَمناْتَه، ْچهاطَ- ِكشّيبعد تقاعدي، كنت اقيم يف .  مطلقاًليغيف كل االحوال، من االفضل متأخراً على عدم التب

  .كِْرْشَن- راْدهاهيكل 
 جئت إىل هنا ولذلك، تركت ذاك املكان" ملاذا ال تأيت إىل هنا؟"، ْسواميوُچ َشْنَدچاوَر هذا، ْسواميوُچ سألينلكن 

 أمرين، وأمر احد َمهاَرَج چورو"لكنين كنت ال انقطع عن التفكري، . واخذت هذه الغرفة بعد امتام بعض الترتيبات
 يف ڤِْرْنداڤََنلذلك، تركت ". عين أسعى، يف آخر عمري على األقللذلك، د. اخويت باهللا لكن مل يتم شيء حىت اآلن

اخذت . لكنين مل اجد مكاناً أقيم فيه طوال سنة. يف سن السبعني. ١٩٦٥. كال.  وتوجهت إىل نيويورك١٩٧٠
الكتب وكل كنت ابيعها شخصياً إىل جتار . االجزاء الثالثة، الباب األولهنا ، طبعت ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمبعض كتيب، 
). يضحك. (نيويورك مدينة مكلفة جداً، مدينة كبرية، غابة كبرية. كنت اتدبر معاشي بصعوبة بالغة. من التقي به
لذلك، اهنا قصة طويلة مث بدأت بالتسبيح يف ساحة تومبكسون واعتقد يف اليوم األول جاء هذا الشاب، . وأنا فقري

، هو يبلغ يف افريقيا، رقص هذان الشابان ونشرت هذه َمهاَرَج ْبَرْهماَنْنَدر،  اآلن، هو مع شاب آخأْشيوتاَنْنَد َمهاَرَج
اعتاد الشباب والشابات احلضور إىل شقيت . ذاك كان التشجيع األول. الصورة يف نيويورك تاميز بتفاصيل كبرية

نسيسكو مث مونتريال مث على هذا النحو، ابتدأت، أوال يف نيويورك مث يف سان فر.  بعد تسبيحي يف املنتزهوجملسي
مدن كبرية جداً، استراليا، .  فرع يف امريكا٤٠ مئة فرع يف األرض، وعلى هذا النحو، لدينا اآلن حن. بوسطن

 .ما هو ذاك؟ سائر املدن؟ سان فرنسيسكو. اقصد، لوس اجنليس، نيويورك، شيكاغو، وبوسطن
  . داالس:أحد التيم
. حسبت أن هيكلنا، هيكل لوس اجنليس هو أفضلها. ديترويت. يف داالسلدينا هيكل مجيل .  داالس:ْپَرْبهوپاَد

اآلن، حنن نسعى إىل . انه مجيل). ضحك. ( انه افضل من لوس اجنليس. أوه.لكنين ذهبت إىل داالس هذه السنة
 اذن،. كال. ال اعتقد انين استلمت رسالة من.  دوق وندسورهلكميكان . نعم. شراء قصر بريكشاير يف انكلتزا
  .السعر هو نصف مليون دوالر

   نصف مليون دوالر؟:الدكتور كابور
  . روبية هنديةاليني م٥نصف مليون دوالر يعين .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .رائع) يضحك (:الدكتور كابور
وعدين -امسه معروف يف العامل، جورج هاريسون -لكن شاب صاحل). ضحك( لذلك، ليس لدى مال، :ْپَرْبهوپاَد
  .بدين



  . ميلك كل املالكِْرْشَن :ر كابورالدكتو
، حنن كِْرْشَنلكن برمحة اهللا، .  مئة ألف روبية شهرياً على جممل معاهدنا٧حنن ننفق ليس اقل من .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .نبيع الكتب جيداً
  .ذاك مشجع للغاية.  ذاك مشجع جداً:الدكتور كابور

  .وبية يومياً ألف ر٢٥حنن نبيع كتبنا مبعدل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... هذا ال يصدق، جيب علي:الدكتور كابور

رحيق ). ضحك. (لذلك، اهنم يبيعون اجملالت والكتب وال سيما رحيق التتيم يبيع بصورة مذهلة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...دفعوكل مرة علينا . وأنا اسافر يف األرض مرتني سنوياً على األقل. ال توجد قلة.  يشجعكِْرْشَنلذلك، . التتيم

 ٢٠ ألف دوالر يعادل كم باهلندية؟ ٢٠.  ألف دوالر٢٠.  ألف دوالر تذاكر ألربعة أشخاص٢٠اآلن، اشترينا 
  . ألف دوالر ضعف عشر أضعاف

   ...٢٠٠ :الدكتور كابور
كتاب .  ألف كتاب على األقل٥٠ف، آال ١٠ونطبع . باس باحلنفقاتنااذن، هذه هي .  ألف٢٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ هل رأيته؟كِْرْشَنهل لديك هنا، . كِْرْشَن

  . كال:الدكتور كابور
كما نوصي برحيق التتيم  يف . ذاك ما نوصيه اآلن يف بعض الكليات. ذاك يبيع. كِْرْشَناريه ذاك الكتاب،  :ْپَرْبهوپاَد

  .جامعة متبل، بتزبريغ
  .الطالب يقبلون بكل شوق. ذاك جيد جداً. ، جيد جداًآْتشا :الدكتور كابور

  . دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد هذه . كال. يقبلون. يقبلون.  نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا أيضاً، مل اره من قبل:الدكتور كابور

 ألف يف خالل نصف شهر ٥٠ تطبع.  دون تصرف من نشر شركة ماكميليانچۤيتاْبهَچڤَْد  هذه . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .ةنفدت اآلن، وجتري الطبعة الثاني. آب االخري

  . يقوم باملعجزاتكِْرْشَن.  آه:الدكتور كابور
   اذن، ما هو هذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد انه هنا.  ليس يف مكانهكِْرْشَن كتاب :أحد التيم
وتسأل الناس . ، كل كتاب ننشره، يشهد القبولَرْبهوْپَمها شايَتْنيا، كِْرْشَناذن، برمحة .  ال بأس. أوه:ْپَرْبهوپاَد

ونستلم . نعم" هل لديك هذا الكتاب؟ هل لديك هذا الكتاب؟"سأل،  يف املدن الكبرية، تۤيْرَتَنكَسْنيف عندما يذهبوا 
استأجروا خمزناً يف لوس اجنليس أكرب من . ويف هذا الوقت، كنت مندهشاً.  طلباً على األقل٢٠طلبات بالربيد، 

-راَمذهبت أحياناً إىل ارسالية . ذاك ما اقترحته. حنن نصنع البخور. لتخزين الكتب والبخور. داُموَدَر- راْدهاهيكل 
   ...ألن لدي. لذلك، اعطيتهم الفكرة حول التصنيع"  ...ملا ال"لذلك، اقترحت .  وشاهدهتم يبيعون البخوركِْرْشَن

  . لديك اخللفية:الدكتور كابور
استطيع . استطيع أن اعطيهم). كضح. (كزميااليسألونين عن مرهم الوجع ومرهم ا.  استطيع ان اعطيهم:ْپَرْبهوپاَد

  .أن اعطيهم
  .ْبَهكْيت-كِْرْشَنتبيع اآلن  ميكنك أن ختربهم أنك :الدكتور كابور



ميكنكم بيع هذا البخور . ْپَريُّوَجَنڤَْد أْرْتَهه اۤي). ضحك". (ال تتعلقوا بالتجارة فوق اللزوم" لكن حذرهتم :ْپَرْبهوپاَد
اذا التهيت، استطيع أن اعطيك جممل وصفات الدواء .  ميدنا مبا يكفيناِرْشَنكْ. والكتب اذا احتجت إىل بعض املال

هؤالء الشباب . وليس هذا فحسب.  يسد نفقاتنا، النفقاتكِْرْشَنعلى هذا النحو، . ألن لدي خربة جيدة بالتصنيع
واين . اشهد.  هنا فتاة صاحلة؟اۤيشاَردۤياين هي تلك الفتاة، . هؤالء الشباب والشابات. االمريكان، يتعاونون بالكلية

   ما سبب هزالك؟. أوههو زوجها؟
  .بومباييف . ، تعاىف لتوه من مرض الريقانپاَدْپَرْبهو :اشاَرديۤي

  .بومباي اصيب مبرض الريقان يف :أحد التيم
ه يف ي انقع. .. سكر النبات؟ سكر النباتنيهل تعرف.  يف الصباحيهاجلب.  اذن اعطيه ماء مع السكر. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .جيب عليك شربه أول أمر يف الصباحكوب من املاء يف املساء و
  . انه يفعل اآلن كل ذاك:اشاَرديۤي
 ُدبَّاُء اِهلْندواذا امكن، اشتري . ال حتضريات دمسة. كما جيب أن يتجنب السمن املصفى بالكلية.  آه:ْپَرْبهوپاَد

   يف هذه الغرفة؟ هل عاد؟هل هو.  هذا هو دوء الريقان ...خضر واغليه يفالا
  ).غري واضح (:أحد التيم
  . وحنن نسعى لبناء هيكلْسواميوُچ َپرۤو يف مكان ْبَهَجْن، استمر باقامة ڤِْرْنداڤََن اذن، جئت إىل :ْپَرْبهوپاَد

. كوطْري) غري واضح. (ياموناأنت كبري احلظ باحلصول على تلك البناية الكبرية على ضفاف .  نعم:الدكتور كابور
  .ضخمة. اهنا ضخمة
دون أمر ) ضحك. ( أيضاًَبنيياَپكَّ هي .  بذلكراينّراْدهاأمرته ) حديث باهلندي لبضعة دقائق. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
؟ آْتشا. شكراً جزيال.  تطلب فال ميكنه الرفضراينّراْدها، راينّراْدها لكن عندما تطلب  ... لديه ...،راينّراْدها
  ؟ْپَرشاَدْمهل هناك أي .  عليهمَرشاَدْمْپوزع . ْپَرشاَدْماذن، 

  . نعم:چورو داَس
  .كِْرْشَن َهِرى.  اذن، وزعه:ْپَرْبهوپاَد
 پوَنْر َجْنَم ناييت ماْم ِايت كاونتياْتياكْْتڤا ِدَهْم ) بعض احلديث باهلندي - انقطاع. (كِْرْشَن َهِرى :اجلميعيهتف 

اعطيتهم هذه الفكرة أن . فوراً. ماْم ِايت). هندي(. ناييت ماْم ِايت كاونتياپوَنْر َجْنَم ْتياكْْتڤا ِدَهْم ). ٩\٤. چ.ب(
لذلك، ميكن . احلواس، والعقل أشرف من احلواس لكن الفطنة أشرف من العقل بينما الروح أشرف من الفطنة

تذهب فوراً ميكنك أن .  انت جتلس هنا ...سرعة العقل. لالنسان أن يتخيل سرعة الروح مبقارنتها بسرعة العقل
پوَنْر َجْنَم ْتياكْْتڤا ِدَهْم . تلك حقيقة. اذن، ختيل سرعتها. لكن الروح الطف.  الف ميل بسرعة العقل٥٠ أو ٢٠

 جيري التقرير بسرعة ...بعد تقرير مصري الروح  ميكننا الفهم أن الوالدة حتدث شاْسْتَرالـألنه حسب . ناييت ماْم ِايت
هذا ما جاء يف ). ١\٣١\٣. ب.ش (َپتَّىيَپِنْتِرنَ َجْنتوْر ِدُهو-كَْرَمنا دايَڤ.  مين الوالدخاطفة مث يتم نقلها بسرعة يف

ويقذف يف . وتقرير سلطة فوقية) كَْرَم( حسب ما قدم من عمل تنتقل الروح فوراً إىل مين ذكر، الوالد. ْبهاَچڤََت
 ثقوب وتصبح العينني ٩ خترجى هذا النحو، عل. ويتصل االفرازين، وتصبح مثل حبة بازلياء مث تنمو. رحم امرأة
لكن . اذن، بعد مفارقة هذا البدن، يتم نقله فوراً إىل بدن مادي آخر. ْتياكْْتڤا ِدَهْم يقول، كِْرْشَنلكن . واالذنني

ما هي  اذن، .ماْم ِايتمث خيرج فوراً، . ال يأخذ أكثر يف البدن املادي). ٩\٤. چ.ب (پوَنْر َجْنَم ناييت ْتياكْْتڤا ِدَهْم
 ١٠كما يوجد التراب واملاء والنار واهلواء، . قشرة الكون. ألن عليه النفاذ يف الكون وقشرته. السرعة اليت سيبلغها



 يف أْرجونَ نفذ .ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمهذا ما جاء يف . كل عنصر امسك من العنصر السابق بعشر أضعاف. أضعاف
 برمحة وْشُنڤيَرُنوَدكشاي اكاَرنعاين .  مث عادوْشُنڤيَرُنوَدكشاي اكاَرنه ملعاينة  وتوجكِْرْشَنجدران هذا الكون بعون 

  .ائل مث القشور، القشور اهلائلةبالنفاذ يف هذا الفضاء اهل ماْم ِايت، ڤِْرْنداڤََنَ ُچولُوَكيرجع إىل اذن، . كِْرْشَن
  . عن الزمانتعايل. اعتقد أن الرحلة سريعة ألهنا خارج الزمان :الدكتور كابور

  . أن نفوذ الزمان غائب هناكْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمجاء يف الباب الثاين من .  ال شأن للزمان باألمر:ْپَرْبهوپاَد
  . كما يغيب الليل والنهار:الدكتور كابور

  . كال، تلك االشياء غري موجودة:ْپَرْبهوپاَد
من البديهي اهنا اسرع من مطلق . لتنا تتخطى الزمان املفهوم العصري للسرعة ضمن الزمان لكن رح:الدكتور كابور

  .رحلة ميكنك تصورها
لذلك، أوضحنا، سعينا . شاْسْتَرالـحنن نتكلم من . ال جمال إىل التصور. شاْسْتَرالـحنن نتكلم من .  كال:ْپَرْبهوپاَد

). انقطاع. ( هائلة وسريعةمبيعاته. إىل التوضيح يف كتاب رحلة سهلة إىل سائر الكواكب ووجد قبوال عند االنسان
  .أود أن اراك حتيا يف القصور

  . يف القصوركِْرْشَن نود وضع :ياشوداَنْنَدنَ
 أمة يف  وسوف تصبحون أعزكِْرْشَناآلن انتم تقبلون ذكر .  يتيح لكم الفرصة أيها االمريكيونكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
لن . نارايانَ اذا اخذمت مّيلَكْْش لكن سوف تالزمكم ّيملَكْْشحصلتم على . نارايانَ-مّيلَكْْشكل من . االرض
تداعت . َشْنَشالامسها . َشْنَشالذاك هو .  لبعض الوقتمّيلَكْْش فسوف تبقى نارايانَواذا رفضتم . تفارقكم

 مّيلَكْْش االمرباطورية الربيطانية والرومانية وعدد ال يعد من االمرباطوريات، تداعت االمرباطورية املغولية ألهنم طلبوا
رغبة . اطلبوا اقناع رجال بلدكم، مثل الرئيس نيكسون. نارايانَ اذا اخذمت مّيلَكْْشسوف تالزمكم . نارايانَدون 
.  ووافقتمكِْرْشَنمشيئة .  هذاكِْرْشَن شاء أن تتبنوا ذكر كِْرْشَناليت املت علي السفر إىل امريكا ألن هي  كِْرْشَن

  ).هناية. (حسناً، استمروا. وهناك كثري من املرشحني.  عظيماًسوف يكون جناحاً. انشروه اآلن

 ١٩٧٢ تشرين أول ٢٥ ڤِْرنْداڤََنحديث في الغرفة في 

). غري واضح(لنفترض كل شيء ). غري واضح( رمبا ال ميكنهم  ... هنا هيكل واحدڤِْرْنداڤََن اآلن يف :ْپَرْبهوپاَد
 يف هذا اهليكل انا اختذ القرارات). غري واضح( َمهاَرَج ْبَهَرْتپوْرض لنفتر. هذا بني انفسكم. لذلك، تعلموا االدارة

ان اآلن لنفترض ). غري واضح(لذلك، اذا اصبحت يف ايدينا، ال بد .  أنا ال احبذ احد من الفرق ...)انقطاع. (أيضاً
 ،ذاك العقار. لهم بادارهتاأهنم يعرضوهنا مما يعين فش. لديك ثالثة، فكيف تديرها؟ جمرد االستيالء عليها ليس جيداً

سوف لكن .  اذن، حنن اقوياء حىت اآلن.رهتاا اذن، يعرضون املكان علينا لفشلهم باد. ليس بالغ القيمةْبَهَرْتپوْرمكان 
 سنة االخرية وادفع لكن ١٢ أو ١٠أنا موجود هنا منذ .  اذا تواهن تعاونناحيدث يف هيكلنا ما حيدث اآلن هلم

اذن، . قد يبدأ احد باملالحظة هتاملكم احياناً شخص يأخذ املال مقدماً). ِسڤايْت(يوجد سدنة و. العقار ملك الصنم
 حسب شروط املؤجر أنا مستأجر هاتني الغرفتني وتلك أيضاً. ر وضعيج املؤقد يقرر) غري واضح(ما هو وضعي؟ 

لنفترض . هذا تدبري اجرامي. ورهذه االم) غري واضح(حنن . لكنها عاطفة). غري واضح(بالطبع، لدي عدة . بالفعل
   ، كيف ميكننا االدارة؟ه كل هذون تديرمانك



  .ليست املسألة كيف بل من :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع ( ...ألن كيف. ليست مسألة كيف بل من :چورو داَس
 عنق القطة حىت يقرع اجلرس  تعليق جرس منوااجتماع وقرر الفئران لذلك، عقد.  الفأر خياف القطط:ْپَرْبهوپاَد

اجلرس؟ ألن كل من توىل تعليق من سيلكن . القرار االول. مت القرار فوراً". القط مقبل "القط حىت يعلموا،عند اقبال 
اذن، التدبري الذي يقضي االدارة على هذا الوجه، مت تقريره، . القطة، سوف يؤكلمن عنق رس لتعليق اجلسيذهب 
  .ق اجلرسيعلقم بتاآلن تفضل و. ، تعليق اجلرسساالجرا

  . هو خري مديرْپَرْبهو ْبَهڤاَنْنَد يبدو أن :چورو داَس
  .كِْرْشَن َهِرىحون  ليس لدينا اعضاء هنود يسّب ... أي شخص ميكن أن يدير لكن القوة العاملة:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:چورو داَس
 أمراً ما اذا كان استرياد الرجال الدارة هذه املؤسسة اذن، ما هو عدد الرجال الذين سوف نستوردهم؟ و:ْپَرْبهوپاَد
  ؟عملياً

اذن، ميكن . ، كما تدل عليه التقارير اليت استلمتهابومباي اآلن، يبدو وجود فائض من الرجال يف :چورو داَس
  .استدعاء بعضهم

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لكن:چورو داَس
   ... للحضور اذا بقينا هنا واجتذبنا االجانب:ْپَرْبهوپاَد

  .حبضورهمالقوة العاملة ضر  سوف حت:چورو داَس
  .تاح لنا الفرصةت، على ذاك النحو.  ليس زوار فقط، امليالني روحياً:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:چورو داَس
 سوف خيلقون . عندما ندير هذه االشياءڤِْرْنداڤََن يف چوْنذاْسد عدد كبري من ووج عي  النقطة االخرى:ْپَرْبهوپاَد
  كنت غائباً؟. هل كنت حاضراً؟ كان هذا الشاب يتقاتل مع احد الرجال. مثل ما جرى باالمس. املتاعب

  يف أي وقت كان ذلك؟. كال :چورو داَس
  . عند حضور الوزير:ْپَرْبهوپاَد

  . كنت غائباً يف ذاك الوقت:چورو داَس
  ؟ بهمل تلتق) انقطاع. ( اخلصام طلب:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤِْرْنداڤََن منذ سنتني يف نيو َجْنماْشطَمّييف . التقيت به نعم، :چورو داَس
  . هو قادم يف النوبة الثالثة:ْدَرڤيَد-َپْنَش

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
م، حيتمل قدومهم يف النوبة الثالثة استناداً إىل تقدم الصفقة، اذا معه ْبهاڤََنْنَد و چرييراَج  ...سوفاهنم  :ْدَرڤيَد-َپْنَش

  . أم المتت على يدهم
  .جيب عقدها. لذلك، طلبت ذهاب عدد كبري إىل هناك.  ال بد من اجنازها:ْپَرْبهوپاَد



الوضع االخري الذي مسعته هو أن اجلميع متفقني، أن ناير كان موافقاً وكل شيء يسري كما جيب، : ْدَرڤيَد-َپْنَش
 يف اخلارج لكن يوجد توافق كامل حاملا لكنها يف يد البلدية وهي بطيئة وأن ناير نفسه يقول بوجود اشياء مريبة

هذا هو . ا جيري وراء الكواليسمباألمر بيد البلدية تقريباً لكن من يعلم . اذن، حنن لسنا موقنني. تدخل الغرفة معه
  ).انقطاع. (الوضع

   هل تناولت بعض االفطار؟:ْپَرْبهوپاَد
   قالوا انك تطلب رؤييت؟:چورو داَس
  .صفقة ذاك البيت يف لندنأمتمنا كيف ) انقطاع. ( الكتابة ماذا؟ بصدد:ْپَرْبهوپاَد

  !ْشرۤيل ْپَرْبهوپاَداجملد لـ! َجيا . أوه:چورو داَس
  . قصر بريكشاير:ْپَرْبهوپاَد

  . قصر بريكشاير):١(أحد التيم 
  . دوق قلعة ويندسور:چورو داَس
  .؟ زوج امللكةكامللك هناهو  ل ه):١(أحد التيم 
لذلك، طلبت منه الوزارة . الشعبعامة من  رفض العرش بسبب فتاة هترض أن يصبح امللك لكن كان يف:ْپَرْبهوپاَد

ووالد امللكة احلالية، اخوه الثاين، نصب على . اختار التخلي عن العرش". عليك التخلي عن هذه الفتاة أو العرش"
 عن العرش، ووهب قصر عندما ختلىاصبح دوق وندسور   ...العرش، امللك جورج السادس، دوق وندسور هذا

  .بريكشاير هذا
  مالك قصر وندسور؟هل هو  :چورو داَس
بينما قصر وندسور هو . قصر بكينغهام هو املكتب. ذاك مقر مومسي.  كال، قصر وندسور ملك امللكة:ْپَرْبهوپاَد

  .قصر وندسور. القصر السكين
  . وندسور، نعم:چورو داَس
  . مرورنا ذاك القصر الذي نراه عند:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، قصر كبري:چورو داَس
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . وندسور:چورو داَس
  . قصر بريكشاير يف املقربة أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:چورو داَس
  . أنه أقرب إىل تيتنهورست مكان جون:ْپَرْبهوپاَد

  . منتزه تيتنهورست:چورو داَس
والدك قادم : ِدڤّي َسَرْسڤَّيتلدينا اخبار مسرة يا . تعايل. تعايل، تعايل:) َسَرْسڤَّيتإىل . ( منتزه تيتنهورست:ْپَرْبهوپاَد

  هل هذا يسعدك؟.  قادم غداًشۤياَمسوْنَدَر؟ حسنهل هذا . غداً
  . تقول ان لديها اربع آباء وأمهات:چورو داَس
   اربع آباء؟:ْپَرْبهوپاَد

  . وأمهات:چورو داَس



   من هم؟):١(أحد التيم 
  ربع آباء واربع امهات؟ ا:ْپَرْبهوپاَد
  . اربع آباء واربع امهات:َسَرْسڤَّيت
  . قادم غداًشۤياَمسوْنَدَر :ْپَرْبهوپاَد
  . اخربهتا:َسَرْسڤَّيت
  اخربهتا؟هل  :ْپَرْبهوپاَد
  . قادم قريباًشۤياَمسوْنَدَر اخربهتا أن :َسَرْسڤَّيت
  ؟رجال يوم االثننيال  ...)انقطاع. ( ذاك جيد. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا ارساهلم لكنهم لن يذهبوا:اْشيوتاَنْنَد
  .اذا توصلت إىل اقناع احد فسوف يأيت غداً أو بعد غد :ْپَرْبهوپاَد
  . لكن لن يوافق أحد على تركك:اْشيوتاَنْنَد
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . رسالة من املطبعة بصدد كتاب االغاين خاصيت:اْشيوتاَنْنَد
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .نود الذهاب لكننا ال نريد تفويت دروسك. ال يريد احد أن يتركك.  ال اعلم ما العمل:اْشيوتاَنْنَد

  . ذاك هو األمر:چورو داَس
 ميكن وضع شرط واحد، اذا ارجعتنا، ميكننا الذهاب يف الثامنة أو التاسعة، لكن جيب عليك الرجوع معنا :ْپَرْبهوپاَد

  .الشرط افضل من النفيوضع . شرطهذا هو ال. عند الساعة الرابعة
  ؟٢٩ حنن يف اليوم :اْشيوتاَنْنَد

  . نعم:چورو داَس
   وهو قادم غداً؟:اْشيوتاَنْنَد
  .يصل عموماً عند العاشرة. طلبت منه احلضور بعد غد :ْپَرْبهوپاَد
 لَليتاَنْنَدبت تلك الرسالة إىل كت) انقطاع. (اً كبريلكنين مسعت اننا ذهبنا السنة املاضية ومل يكن احتفاال: اْشيوتاَنْنَد

   ... هذهجاْهَنڤّيعن 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ْپَرداياَسْم جاْهَنڤّي :اْشيوتاَنْنَد
  . نعم، نعم. أوه؟ْپَرداياَسْم جاْهَنڤّي :ْپَرْبهوپاَد
ف متعلم  يف جملة االياب ألنين استعملت كلمات مثل طفويل، ساذج، نص لذلك، ال يريدون نشرها:اْشيوتاَنْنَد

  .ودون جدارة وذاك يعترب تسفيهاً
  ).غري واضح( ال حيبون نشر مقاالت ):٢(أحد التيم 
   ... يقول محقى ورذالء وپاَدْپَرْبهو لكن :اْشيوتاَنْنَد

  .كتب مقاالت كثرية يف السنتني املاضيتني ومل تنشر سوى مقالة واحدة يف سنتني ):٢(أحد التيم 
   جمللة االياب؟:ْپَرْبهوپاَد



  .يقولون أن ال احد يستطيع فهمهم.  نعم، جملة االياب):٢(أحد التيم 
 ارسال نسخة كََرْنْدَهَر أيلول وطلبت انا من ١٦ اهنم استلموا رسالته يف َمهاَرَج سوَبلَمن ) غري واضح (:اْشيوتاَنْنَد

  . دون تصرف لهچۤيتاْبهَچڤَْد من 
  ).انقطاع. ( رفضكََرْنْدَهَر ):٢(أحد التيم 

  )انقطاع -  يتحدث باهلندي مع الضيوفپاَدْپَرْبهو (:َرْبهوپاَدْپ
  .احلصول عليهوسيلة  وأسكر يج عقلي سواء بوسيلة منع املال مهرب من هت اذن،  ...:چورو داَس
  .انه أهم اهلياكل. ڤِْرْنداڤََن واذا حصلنا على ادارة هذا اهليكل، فسوف يكون نصر لنا يف :ْپَرْبهوپاَد

بالفعل، الرجال الذين زارونا باالمس، السيد نات وبعض الزوار الذين حيضرون بصورة منتظمة، حيبون  :چورو داَس
   ...رؤيته، ألهنم حيبون هذا

   السيد نات؟:ْپَرْبهوپاَد
  . حيضر يومياًڤِْرْنداڤََن يوجد رجل من سكان :چورو داَس
  ؟ فقط لكن األمر، هل تعلم بوجود طبيب واحد:ْپَرْبهوپاَد
   مطبعي وطيبيب، نعم؟:داَسچورو 
  ما هو امسه؟.  ماَشريتاْمِرَت شايَتْنيا مطبعي أيضاً؟ نشر :ْپَرْبهوپاَد

  .َنْم َهِرى؟ اسم املطبعة َنَم َهِرىمطبعة .  نعم، اعرفه:چورو داَس
   اسم الطبيب؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ْچياَنالدكتور . چياَن :چورو داَس
  ل؟هو امسه االوما . چيا َن:ْپَرْبهوپاَد

   ... اسم والده:چورو داَس
  ).انقطاع. (لذلك، عليك أن تسأله ما اذا باعها أم ال. ْبهاَچڤََتكتب اعطيته جمموعة .  اسم والده:ْپَرْبهوپاَد

 على خالف سائر الطالب، ألهنم حيسبون َپڤَروْس سيدَّْهىيكن تقديراً عميقاً جتاه  َمهاَرَج ْپَر ڤيسوداما :چورو داَس
لذلك، من البديهي أن الطالب حيبوك وهذا .  باحترام بدال من وجوب معاملتك باحترامَپڤَروْس دَّْهىسيانه يعامل 

  .سبب عدم حبهم ذاك
   ... ال حيبون أن يعطوه اضايف:ْپَرْبهوپاَد

  . احترام، على حسابك:چورو داَس
  .سوف يتوقفون.  ال يوجد شيء مثيل:ْپَرْبهوپاَد

  .يفضلون طبخ طعامهم ... ثانياً، لسبب ما ال حيبون. ون نعم، اهنم شباب صاحل:چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

 اعطيتهم. يطبخون دون توابل وما شاكلها ألنه يأخذون صحتهم بعني االعتبار.  يفضلون طبخ طعامهم:چورو داَس
  ).انقطاع ( ... اعلم، أستطيع...

  . مكان جيد، مكان طلق:ْپَرْبهوپاَد
  .رك خياديل :چورو داَس
  . كال، كال، انه مكان جيد جداً دون شك:ْپَرْبهوپاَد



  .ڤِْرْنداڤََنخري مكان يف .  نعم:چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

معدومي ) پۤوجاۤيز( لكن استوىل عليها السدنه ڤِْرْنداڤََنيف ين باورث عدداً كبرياً من امل. احد افضل املباين :چورو داَس
  .الضمري
  ؟ ماذا:ْپَرْبهوپاَد

ال بأس، "وهو يقول، .  معدومو الضمري الذين يقيمون فيها بصورة غري قانونيةپۤوجاۤيز عليها  استوىل:چورو داَس
  . ألنه من الطراز االولبىن املالكنه احتفظ هبذ". دعهم ميتلكوها

  .پۤوجارّي اذن، يتعني علينا التعامل مع هذا الـ:ْپَرْبهوپاَد
   ... هذا الشخص:چورو داَس

   هل هو دمث؟:هوپاَدْپَرْب
  .پۤوجارّيال اعتقد انه سيتخلص من هذا الـ. َمهاَرَج دمث، ويقفز عندما يتكلم :چورو داَس
   هل هو مبفرده أم معه بعض االصحاب؟:ْپَرْبهوپاَد

  . مبفرده:چورو داَس
   يقيم مع عائلة؟:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:چورو داَس
  . مبفرده:ْپَرْبهوپاَد
  . مبفرده:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . سوف نبقيه على وجه ما:چورو داَس
  . نعم، ابقيه انت:ْپَرْبهوپاَد

  .پۤوجارّي ذاك هو النظام، أن يبقى هناك لكننا سنقوم بواجبات الـ:چورو داَس
  .خصص له راتباً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:چورو داَس
   هل يدفعون له؟:ْپَرْبهوپاَد

  .د حتماً اعتق:چورو داَس
  . يف كل االحوال، سنستأنف الدفع له:ْپَرْبهوپاَد

يعلم هبا أيضاً ألنه اعلن إىل رئيس اهليئة أنه سيصبح البستاين وسوف يقوموا بواجبات ) غري واضح (:چورو داَس
  .اذن، هو موافق. پۤوجارّيالـ

  .دون مدخول ما) غري واضح( الفقري، سيصبح :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:چورو داَس

  ؟َمهاَرَجاذن، مىت تتحدث مع . لذلك، دعه.  انه ليس زاهداً:َرْبهوپاَدْپ



. لكن ذاك ال يسمح يل بالذهاب إىل دهلي.  سوف اذهب اليوم اذا ارسل السيارة وإال سأذهب غداً:چورو داَس
 ا تتعلق مبا اذاملسألة. ، املهندس، ميكنهم عقد هذه الصفقةساركار والسيد َمَنْسڤي اعتقد أن  ...لكنين ال اعتقد

  .كانوا سيضيفون عقاراً آخراً
  .اقصد الشاغل اهلام.  ليس عليك الذهاب إىل كل مكان:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه الصفقة أم القصر؟ اعتقد القصر - اذن، أيهما أوىل:چورو داَس
  .لكن احلصول على القصر يتطلب حنكة كبرية.  ميكن ملطلق شخص أن يشتري:ْپَرْبهوپاَد

  . اليوم لالطالع على الترخيص، الترخيص الكتايبَمْتهورا وأنا إىل َمهاَرَج سوَبلَسنذهب  :چورو داَس
  .َمْتهورا من ْبَهَرْتپوْر اذهب إىل :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:چورو داَس
  .َمْتهورا قريبة من ْبَهَرْتپوْر :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:چورو داَس
  . اعتقد ان القطار أو الباص متوفر:ْپَرْبهوپاَد

  .لكن ميكن أن يرسل سيارة إىل هنا.  يوجد باص، قطار:چورو داَس
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

الشاب الذي كتب املقالة ذاهب . اذن، سوف تصلين رسالة من ذاك الشاب كاتب املقالة ذي الشاربني :چورو داَس
  . مع تلك املالحظةْبَهَرْتپوْرإىل 

  . هو شاب صاحل جداً. أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َسچورو دا
  .آَرتيكميكنه حضور . هو فطن. ْپَرشاَدْمقدم له بعض الطعام، .  تودد إليه:ْپَرْبهوپاَد

  .منذ بداية حضورنا.  انه حيضر منذ البداية:چورو داَس
  . اذن، ابقيه صديقاً:ْپَرْبهوپاَد

  . هذا عهدي مع اجلميع:چورو داَس
   هو متزوج؟هل. ال سيما اذا كان مييل إلينا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:چورو داَس
   ما هو عمله؟:ْپَرْبهوپاَد

  .َمهاَرَج بون يقيم مع والده ويقصد جامعة :چورو داَس
  . للتعليم؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .وقال ال" هل يوجد لديهم مادة الفلسفة الروحية" لكن سألته، :چورو داَس
يفهم . فهم الناس صاحب الفضل، مثة كليات كثريةي. اهنا كلية اعتيادية.  ال توجد فلسفة روحية:ْپَرْبهوپاَد

. اذن، ما هو نفع هذه املدارس والكليات؟ تلك املدرسة، الكلية غري صاحلة. املسؤولون انين اقوم بأمر أكثر قيمة
  . ذاك ليس باألمر املتميز. واملدارس والكليات كثرية

 من اً كبرياًاخربت عدد. درسة ال تعلم الفلسفة الروحية، تلك املڤيُنوَد طْهاكوَر ْبَهكْيتأفهم اآلن أن  :چورو داَس
  .لن نتعامل مع احلكومة اذا تدخلت يف منهاجنا العلمي. س أننا لن نساوم اذا اتيحت لنا فرصة فتح جامعةالنا



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . انه فارغ دون روح ...دون روحي  ...:چورو داَس
   ما رأيهم؟:ْپَرْبهوپاَد

  ."ميكنكم تدريس مجيع املواد باالضافة إىل الروحي"مث أقول، . دون يعتق:چورو داَس
كما سنفعل يف لندن . بومباي اذا جنحنا بتنظيم سوف ندرس مجيع الطالب منذ البداية بصورة منتظمة :ْپَرْبهوپاَد
سوف . ةسيسر آباءهم بذهاب تالميذنا إىل البلدان االجنبية للدراس. اذن، سيجرى نقل هؤالء الطالب. وداالس

  .سياستنا الوحيدة تقضي بتدريس التالميذ االنكليزية اجليدة لفهم كتبنا. يتعاطفون معنا
  ؟پوَراماۤي أفضل من بومباي يف :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... افضل منبومباي يف :چورو داَس
  .سة عليالكن اجعل دراسة عليا، دراسة عليا، درا. يف كل مكان. يف كل مكان :ْپَرْبهوپاَد

  . األعلىپوَراماۤي ميكن أن تكون :چورو داَس
لكن جيب . هذا الوجود جيب أن يشمل درجة سفلى ودرجة اعلىيف أو يف كل مكان ) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

. كل ما يقتضيه تعليمهم هو االنكليزية والسنسكريتية. لدينا عدد كبري من الكتب. اعطاء الروحي يف مجيع معاهدنا
  .لدينا منهاجنا. ن نعمل باملنهاج اجلامعي، كالاذن، ل

  .توجهنا إليك. لدينا جتربة يف اجلامعة، ومل حتقق لنا الرضى :چورو داَس
  .سخافة مناهجهم). غري واضح(ليس انت فحسب، اعلم ماذا  :ْپَرْبهوپاَد

  ؟يامونا :چورو داَس
  ؟ْپَرْبهو نعم، :يامونا

  .پاَدْپَرْبهوالروحي؟ اردت أن اريه إىل  اين ذاك امللف، ذاك العرض :چورو داَس
  .، حبثت عنه دون جدوىْپَرْبهو :يامونا

  . مؤخراً؟ سوف اعيد البحث عنه:چورو داَس
   اذن، سوف نغادر اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، ميكننا الذهاب اآلن:چورو داَس
   ما هو الوقت اآلن؟ ستة؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟اهل اجلبه. ي يف الطابق العلوالساعة :چورو داَس
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  .انت تعاود سؤايل عن الوقت.  جيب أن امحل الساعة:چورو داَس
  )انقطاع(

   اهنم يشترون مطبعة يف لوس اجنليس أيضاً؟):٣(أحد التيم 
  .ليس لطباعة الكتب، بل بعض النشرات الصغرية.  تلك مطبعة صغرية:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح: (ضيف هندي
  . نعم:پاَدْپَرْبهو



   هل سيصنع جورج مزيداً من االسطوانات، التسجيالت؟:چورو داَس
  .كِْرْشَن سبق واصدر اسطوانة عن حركة ذكر :ْپَرْبهوپاَد

   حقاً؟:چورو داَس
  . نعم، مؤخراً:ْپَرْبهوپاَد

   حتتوي احلديث، الصوت؟:چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .مع بعض احلديث :چورو داَس
 اين ذاك التلغرام؟. قادم غداً شۤياَمسوْنَدَر.  ذاك ما اعلمه:ْپَرْبهوپاَد

  . هنا):٣(أحد التيم 
   اهلند، سوف اغادر إىل جوهنسربغ، جنوب افريقيا؟ ...)انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد

  . جوهنسربج:چورو داَس
كما .  من جوهنسربغندنوسوف اتوجه إىل ل. لدينا احتفال هناك حقق جناحاً كبرياً.  جوهنسربغ، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .زرت موسكو. سوف نقيم مركزاً صغرياً يف موسكو
  بإدارة روسية؟ :ضيف هندي

. قمع. احلكومة الروسية سيئة جداً. يتكلفون منعهم. شباب روس صاحلون مثل االمريكان.  نعم، روس:ْپَرْبهوپاَد
  .قمع ال غري

   لكنهم يرخصون هبذا األمر؟:ضيف هندي
  .رخصون، لكنهم يعطون دروس ال ي:ْپَرْبهوپاَد

  . دروس:ضيف هندي
حنن نلعب ) يضحك. (مث سوف يقوى. وسأزوج ذاك الشاب مبريدة فرنسية. چۤيتاْبهَچڤَْد  نعم، قراءة :ْپَرْبهوپاَد

  هل تعلم بذلك؟. السياسة أيضاً
  .موْنذاكيّين :چورو داَس
  هل رأيتها؟. فتاة صاحلة جداً. ، نعمموْنذاكيّين :ْپَرْبهوپاَد

  . ممتازةپۤوجارّي ):٣(أحد التيم 
  .قبلت". سافري إىل روسيا وتزوجي ذاك الشباب"وأمرهتا .  فطنة، متعلمة، مجيلة، كل شيء:ْپَرْبهوپاَد

  . قبلت:ضيف هندي
  . جمازفة كبرية:ْپَرْبهوپاَد

  . جمازفة كبرية:ضيف هندي
 اهنا حكومة . أوه.وقت ووضعه يف معسكر اعتقالؤالء الرذالء اعتقال مطلق شخص يف أي ميكن هل. نعم :ْپَرْبهوپاَد
اهنا . مثل حىت شخص بارز، خروتشيف، مل يعلم احد مكانه. وسوف جيدوك يف أي مكان دون علم أحد. خطرة

مدينة موسكو مجيلة لكن مبانيها . دعاياهتم على الرغم من لكن ما زال الشعب غري سعيد. حكومة بالغة اخلطورة
وجد فيها مباين ضخمة وشوارع ضخمة لكنها ليست من صنع احلكومة ت. حلكومة الشيوعيةليست من بناء اقدمية و
  .الشيوعية



  ماذا يفعلون بثروهتم؟: )٣(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ماذا يفعلون بثروهتم؟: )٣(أحد التيم 
   الثروة؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... يف االقتصادماذا يفعلون بثرواهتم اذا كانوا ال يوظفوها: )٣(أحد التيم 
  . اهنم يقتصرون على االنفاق على الدفاع، ال غري:ْپَرْبهوپاَد

  . القنابل والصواريخ:ْدَرڤيَد-َپْنَش
  .اهنم حيافظون على قوة عسكرية قوية ال غري. ذاك هو شاغلهم :ْپَرْبهوپاَد

  .النباتية هي عالمة الصالح :چورو داَس
   كالم من؟:ْپَرْبهوپاَد

  .عاد لتوه. كتور شندرا الد:چورو داَس
   من روسيا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .من روسيا ثانية :چورو داَس
  .ال يوجد فيها سوى اللحوم.  كالم فارغ:ْپَرْبهوپاَد

  . قال ان بعض املتدينني، نباتيني:چورو داَس
تعني على . اخلضار والفاكهة مقطوعة.  ال اعتقد بوجود أي نبايت ألن املتاجر ال تبيع سوى اللحم:ْپَرْبهوپاَد

  .من الصعب على النبايت أن يقيم يف موسكو. ال يوجد أرز، ال شيء. ني جلمع الطعامت قضاء ساعشۤياَمسوْنَدَر
  . ذهب الروس إىل الواليات املتحدة مؤخراً واشتروا كميات كبرية من حبوب الطعام لشعوهبم):٢(أحد التيم 
  . ال توجد حبوب طعام:ْپَرْبهوپاَد

  .اشتروا بعض القمح ):٢(أحد التيم 
  .ارض ثلجية واسعة.  اهنا ارض جدباء تغطيها الثلوج:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا ميثل العقاب: )٣(أحد التيم 
كما توجد طبقتان من الزجاج يف كل نافذة،  . وكانت الرياح باردة يف الصباح شهر حزيرانزرهتا يف :ْپَرْبهوپاَد

 ونصف يف بلدك، ١١خري من شهر حزيران، عندما تكون الساعة ويف النصف اال. طبقتان من الزجاج مثل الطائرة
  ...وطبقة العمال. وما زال بعض الليل، يشبه السحر، ليس بظلمة تامة.  ونصف يف الصباح٣و. تكون يف املساء

مجيع . وصورة لينني يف كل زاوية من الشارع). غري واضح - انقطاع. (ابقيه مفتوحاً) يتحدث إىل احد باهلندي(
فقراء، ال ميكنهم الدفع لسيارة . ال ميكنك العثور على سيارة اجرة. ال توجد سواها. كتب مباعة، اهنا كتب ليننيال

، هل تطلب سيارة اجرة  اآلنسوف نذهب"،  اثناء حديثي معهالربفسور كوتوفسكيسألت . عدد ضئيل. اجرة
 من هنا بدال ارجو منك التوجه إىل الفندق"لذلك، هنض ودلين شخصياً، ". نعم، اهنا موسكو"لذلك، اجاب، ". يل

اهنا ليست بلداً . الناس على الشارع وتركض وراء الباصتسري . دلين على طريق خمتصر". من انتظار سيارة اجرة
ال ميكنك شراء شيء عموماً بل تشتري كل شيء . ملتاجر، قدمية مثل املتاحفسوف جتد او. بلد فقري. غنياً مطلقاً

سيتعني عليك الوقوف بالصف . وهذا ما سيحدث يف اهلند بالفعل. انه ازعاج. مي وتقف بالصفمن املتجر احلكو
  هنا؟. لشراء كل شيء



  . نعم:ضيف هندي
  . اذن، عليك تضييع وقت كثري:ْپَرْبهوپاَد

  . عليك شراء احلليب بالوقوف يف الصف:چورو داَس
  . كل شيء:ْپَرْبهوپاَد

 اتعامل مع هؤالء التجار طوال الوقت، واحلكومة تأمم ين، ألنپاَدْپَرْبهود شخصياً، شهدت ذلك يف اهلن :ْدَرڤيَد-َپْنَش
أال يوجد "، لتأسو.  التحكم باألرز مث تصدير املالبساتحكم بالطحن والسكر وسبق هلت ااهن. الصناعة تلو الصناعة

الوسيلة الوحيدة . شاءتأن تفعل ما ا احلكومة لست سنوات وميكنها نانتخب. كال"قالوا، " شيء يف الدستور مينع هذا؟
  " ...لكن ال توجد وسيلة. اهي انتظار ست سنوات واعادة انتخاهب

  .واالدارة احلكومية تعين ليست خادمة أحد.  املستقبل ال يبشر باخلري:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ليست ماذا:ْدَرڤيَد-َپْنَش

  .اهنم ليسوا خدم احد. دخادم اجلميع يعين ليس خادم اح.  ليست خادمة احد:ْپَرْبهوپاَد
  . لن يعطوك شيئاً:ْدَرڤيَد-َپْنَش

يف امريكا، ميكن شراء مطلق شيء دون . باملقارنة، احلياة يف البلدان االجنبية أفضل من املنظور املادي :ْپَرْبهوپاَد
  .مطلق كمية، أي شيء. رقابة

  . االمداد فيها يزيد عن الطلب:چورو داَس
تلك . نتجهانماذا نفعل بكل السلع اليت لدينا واليت : تلك هي املشكلة هناك. نعم يزيد عن الطلب، :ضيف هندي

  .مشكلة اقتصادية
عندما تشتري برتقالة ولديك كوب من عصري الربتقال، انه برتقال وليس .  نوعية وليس جمرد امداد:ْدَرڤيَد-َپْنَش

  ).ضحك. (صبغة صفراء
  . نتيجة نقص طلبهم لكننا حنصد):٣(أحد التيم 
 البلح، بلح من النوعية املمتازة،  ... نعم، وال سيما يف كاليفورنيا، الربتقال، اذا قارنته بالربتقال املتوفر هنا:ْپَرْبهوپاَد

هو هو كرموج اخلاص من انتاج . وكرموج. ميكنك شراء البطيخ على مدار السنة، بطيخ ممتاز. بطيخ. برتقال ممتاز
  ؟ ذاك االخضر؟ْچهاطَ-ِكشي

   الشمام؟:َسچورو دا
  . ال اسم خاص له:ضيف هندي

  .ذاك االخضر. ڤِْرْنداڤََن نعم، انه خاص يف :ْپَرْبهوپاَد
  . نوعية خاصة:ضيف هندي

  . نعم، يدعى مشام يف بلدك:ْپَرْبهوپاَد
  .ع من الشمام نو:أحد التيم
شديد احلالوة ومييل إىل . ز املمتاْچهاطَ- ِكشي كرموج  لذلك، تذكرت فوراً.  نوع من الشمام، نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، اكرر دوماً انكم االمريكيون، فزمت . ال شك أن امريكا حمظية. لكن ميكنك شراءه على مدار السنة. اخلضرة

 كِْرْشَناهنم يقبلون على ذكر .  وسوف تصبحون أمة من الطراز االولكِْرْشَنحبظوة اهللا، اقتصروا على قبول ذكر 
  .فعلأكثر من سائر البلدان بال



   سوف تصبح اهلند شيوعية أيضاً؟):٣(أحد التيم 
  ما رأيك؟. سوف تصبح اهلند شيوعية.  بدأت بالفعل:ْپَرْبهوپاَد

  .ال اعتقد يف القريب.  من الصعب التأكد:ضيف هندي
  .احد االعضاء مدى احلياة باألمس ان الشيوعية تنتظر عند البابقال  :چورو داَس
  . يف البنغال على االخص اصبحوا شيوعيني:ْپَرْبهوپاَد

  . قالت اننا يف وسطها:چورو داَس
  . شيوعيةمدراس اصبحت :ْپَرْبهوپاَد

  . تقول اننا وسط الشيوعية:چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ضحالذلك، هذا و.  تنتظر عند الباب، وحنن اآلن يف وسطها قالت ان الشيوعية:چورو داَس
  . حنن يف وسطها:ضيف هندي

  . هذا كالمها:َسچورو دا
ون، ان يبجي" هل هي حكومة شيوعية؟"حىت التجار املتفائلني والناس الذين احتدث معهم، أسأل : ْدَرڤيَد-َپْنَش

 أو َرنَ، َرنَما يدعى،  ...  الصحف بعنوان يقول عند اذار املقبلىيف احدمقاال نشرت احلكومة ". تفكريها شيوعي
  .، تقومي آذار املقبلَرَڤ

  ؟َرڤََن :اَدْپَرْبهوپ
ال أعلم الفترة الزمنية لكن .  أو ما شاكله، مالحظة بصدد التقومي، املوافق لشهر آذار أو نيسانَرَڤ :ْدَرڤيَد-َپْنَش

دور اآلن وجاء ) أتَّ(سبق وحتكموا بالطحني . هذه املرةيف شهر آذار تقول احلكومة اهنا تنوي التحكم بالقمح 
لذلك، حنن نشهد كل هذه األمور وتأميم القطاعات . قمح والسكر بالكليةيريدون التحكم بال. )سوجي(القمح 

 بأسعار باهظة ألن اطعام ا غرام من السلعة وعليك التوجه إىل السوق وشراءه٨٠٠وتقنني السلع لكن ميكنك شراء 
لسكر إىل ارتفع سعر ا. انه اقل مما يستهلكه مخسة أشخاص.  غرام من السكر شهريا٨٠٠ًعائلة غري ممكن بكمية 

  .اكثر من روبية ونصف منذ سيطرة احلكومة على السكر
  )انقطاع. ( التقنني يعين السوق السوداء:ْپَرْبهوپاَد

  . سوف يبقوك إىل االبدكلكتااذا زرت ) انقطاع. ( وخاصة يف البنغال):٣(أحد التيم 
  .بومبايلكن سنتخذ تدابري أفضل يف  :ْدَرڤيَد-َپْنَش

  ).انقطاع. (صدار نشرة علينا ا:ْپَرْبهوپاَد
 ويقول إىل كِْرْشَناين يتكلم الرب . ڤَسوِدَڤ عن القرابني اليت اقامها كِْرْشَن جيداً يف كتاب  ...:ْدَرڤيَد-َپْنَش

املقتصرون على زيارة احملاج لإلستحمام "و" رؤيتكم هي كمال العيون وكمال احلياة"احلكماء والزهاد اجملتمعني 
كنت اتدبر أنكم عرضتم حركة ذكر ". يف اهليكل ليسوا افضل من احليوانات مثل احلمارهناك أو رؤية االصنام 

 ڤِْرْنداڤََنالسري إىل احد اهلياكل يشبه السري إىل . عن زيارة احملاجلإلستغناء  هذه مبثابة جممع التيم يف االرض كِْرْشَن
  ).انقطاع - غري واضح(والفوز بصحبة الزهاد واحلكماء ألن تعاليمك 

   صورة؟ ...:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:ضيف هندي



  .سوف يكون لدينا صنم مثيل يف قصر بريكشاير يف لندن :ْپَرْبهوپاَد
  . االصنام بل فىت وفتاةانشبهي ال ما اهن:ضيف هندي

  )انقطاع. (كيُشورّي-كيُشوَر نعم، :ْپَرْبهوپاَد
  .القاء نظرة عن كثب) غري واضح( :ضيف هندي

  .بومبايحيضر الناس لرؤية االصنام يف .  نعم، اهنا جيدة جداً:ْپَرْبهوپاَد
  ؟بوراجاي هل جئت هبم من :ضيف هندي

  .، بالغ اجلاذبيةكِْرْشَن، ڤِْرْنداڤََناهنا جيدة جداً وال سيما نيو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هي املكانبوراجاي.  مجيعاًبوراجايلكنهم من  :ضيف هندي

  )انقطاع ( ...بوراجايلتعبأة الرسال طقم واحد إىل  حنن بصدد ا):٣(أحد التيم 
  . أيضاًڤِْرْنداڤََنكما ميكنك احلصول عليها يف  :ْپَرْبهوپاَد

   ... سوف تكون مكلفةبومباي :ضيف هندي
  .نقوم هبا بأنفسنا.  كال، حنن ال ندفع شيئاً:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ڤِْرْنداڤََناذن، ملا ليس هنا يف .  فهمت. أوه:ضيف هندي
  . نعم، ميكننا هنا أيضاً:َرْبهوپاَدْپ

  . جيب وجود مكان مركزي للنشر:ضيف هندي
  . يف نيويوركاسكون يعمل رجالنا يف مطبعة :ْپَرْبهوپاَد

  . ال بأس بذلك:ضيف هندي
  .نقوم بكل شيء بأنفسنا.  ال ندفع شيئاً خارجياً:ْپَرْبهوپاَد

  . جيد، جيد جداً:ضيف هندي
  .ال ميكننا الدفع خلارجي الرتفاع الثمن. بالتصليحات االعتيادية نقوم حىت :ْپَرْبهوپاَد

هذه االعمال من قراءة وكتابة وطباعة يف كل مجع جيب .  هناڤِْرْنداڤََن جيب عليكم اقامة مطبعة يف :ضيف هندي
   ...ألهنا املكان الالئق.  هناڤِْرْنداڤََن
  .ازعاج) غري واضح( حنن :ْپَرْبهوپاَد

  ؟بومباييف ) غري واضح(ال تدفعون انتم  :ضيف هندي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟بومباي :ضيف هندي
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:ضيف هندي
. نيخزن المال ميكنه. ، هذا ازعاجماللبلدية هنا  يدخل على اال. يكفيهمالناس هناك مدخول .  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . باملئة٥تعني عليك دفع  ألف، ي٥٠لنفترض اذا اردت خزن كمية من الورق تساوي 
  . باملئة١٠ إىل ٥ :ْدَرڤيَد-َپْنَش

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . باملئة١٠ إىل ٥ :ْدَرڤيَد-َپْنَش



لدي خربة .  ألف؟ عليك دفع دون ضرورة٥٠ باملئة من ١٠ أو ٥مقدار اآلن ما هو .  باملئة١٠ إىل ٥ :ْپَرْبهوپاَد
تعذر علي تنمية جتاريت بسبب الضريبة . الضريبة املدفوعةاستعادة بصعوبة اد ر اعمايل يف مدينة اهللا آبيعندما كنت اد

بصورة مباشرة  كلكتاكنت اوزع السلع من . مث اجريت صفقة مع شركة الدكتور بوز ألنين كنت وكيلهااملدفوعة 
نطاق واسع بسبب ال ميكنك القيام بأعمال على .  املدفوعةلدي خربة بإزعاج الضريبة. وارسل الفاتورة من اهللا آباد

ال يستطيع أحد القيام بأعمال على نطاق واسع بسبب هذه الضرائب بل . الضرائب اليت تفرضها احلكومة الرذيلة
  .تضطر إىل اعمال صغرية حتت حد الضريبة

  . ميكنك فعل ذاك:ضيف هندي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( قريب جداً من ةألن حد الضريب ...  ميكنك فعل ذاك هنا:ضيف هندي
هذا النظام سائد يف . اهنا نظام قدمي.  ال أعلم ما الذي يدعو احلكومة إىل احلفاظ على هذه الضريبة املزعجة:ْپَرْبهوپاَد

ال وجود .  أيضاً، أقصد والية مهارستربومبايوالية اوتر برديش والبنجاب لكنه غائب يف والية البنغال وبيهار و
  .اجحاف كبري. ديش والبنجابهلذه الضريبة سوى يف اوتر بر

  . يف هارايان أيضاً:ْدَرڤيَد-َپْنَش
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . هارايان أيضاً:ْدَرڤيَد-َپْنَش
  )انقطاع. ( هارايان أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  ؟َچچاوراْن -چوروما هو سبب اغالق باب منرب "شاهد الصورة، عندما قال . َچچاوراْن منرب  ...:چورو داَس
  .، ذاك اضايفَچچاوراْن -چوروذاك ليس .  أبواب مفتوحة٣كال، اهنا .  ليس مقفال:پاَدْپَرْبهو

  . فهمت.أوه.  أوه:چورو داَس
  )انقطاع. ( يوجد اثنان اضافيان):٣(أحد التيم 
  .ليس بصورة منتظمة :ْپَرْبهوپاَد

  . ليس بصورة منتظمة:ضيف هندي
  .جئت لتفقد أحواهلم :ْپَرْبهوپاَد

  أين جئت؟ من :ضيف هندي
  .كنت حاضراً هناك. كوشي :ْپَرْبهوپاَد

  .كوْنذَ-راْدهااستلمت العماد يف . كما كانت والديت هناك.  كنت هناك:ضيف هندي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .كوْنذَ-راْدها استلمت العماد يف :ضيف هندي
   ذاك؟َپريكَْرَم يف :ْپَرْبهوپاَد

  . ذاكَپريكَْرَم يف :ضيف هندي
  .َپريكَْرَم وأنا استلمت العماد يف اهللا آباد بعد عوديت من :ْپَرْبهوپاَد

  )يضحك. ( باألقدميةعلى ذاك النحو أنا أكربك. َپريكَْرَم) غري واضح (:ضيف هندي
  . تعلمت عن ذاك من اهلنود يف امريكا):٣(أحد التيم 



   ماذا؟:ضيف هندي
  )انقطاع. ( يف امريكا، نتعلم من اهلنود عن ذاك):٣(أحد التيم 
  . ملا ال؟ انت كفوء:ْپَرْبهوپاَد

مثل اآلن، ليس لدي الوقت للتفكري بأمر . ليس انين ال احب زيارة البلدان االجنبيةو  ال احب السفر:ضيف هندي
  .سوى ذاك
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... حىت اكمل ذاك العمل:ضيف هندي
ذا جئت إىل بلدان اجنبية، ألن لديك مؤهالت، كال، أمر واحد هو أنك ا.  نعم، احسنت العمل. أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف يرحبوا بك. ميكنك الكالم يف املعاهد التعليمية
  .عرضت علي احلكومة االمريكية التبادل :ضيف هندي

   مىت؟:ْپَرْبهوپاَد
  .١٩٥٠ذاك يف كان  :ضيف هندي

واختصاصي باالمراض العقلية لرؤييت يف جاء عامل نفس . جاءوا لزياريت) انقطاع(عندما كنت يف اخلدمة؟  :ْپَرْبهوپاَد
  .كان بعضهم من مريدي. لوس اجنليس مع عدد من العلماء

   ...هل فعلت حقاً :چورو داَس
   هل تعرف الدكتور راو؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اعرف الدكتور راو:ضيف هندي
   ... هو:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح (:ضيف هندي
  .م نعم، هو عاِل:ْپَرْبهوپاَد

  .ماذا يفعل اآلن بصدد تلك اآللة. م أو سواه هو عاِل:يضيف هند
  هل تابعت مراسلة جراح القلب ذاك؟ :چورو داَس
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

   مل يكن جدياً؟:چورو داَس
  ".انت تعلم أكثر منا"اقر .  كال، اقر:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، ما الذي منعه من متابعة البحث علمياً:چورو داَس
حنن نقبل ان روث البقر : املثال عينه. لكن ميكنهم تقدير اسبقيتنا. طريقتهم خمتلفة. ريقة عرضنا خمتلفة ط:ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟. الطريقة العلمية خمتلفة.  تقولِڤَدْزالـملاذا؟ ألن . صفي

  . نعم:ضيف هندي
  .ري وطريقة فهمناال فرق بني العلم العص. جيب أن يثبتوا بالتحليل، التحليل الكيماوي :ْپَرْبهوپاَد

  .املقالة اليت سوف تنشر.  ذاك، هذا السؤالبصدد كتب الدكتور كابور مقالة :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . املقالة اليت سوف ننشرها:چورو داَس



   هل ارسلتها؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:چورو داَس
، اآلن. ْز، يصدقون أيضاًآشاْريا ألن سائر -عشوائياًليس .  أنه اهللا، حنن نصدق يعلنكِْرْشَن: طريقتنا :ْپَرْبهوپاَد

. ڤادۤيةاۤيماالـالفلسفة ." ، ميكنين أنا أيضاً"أنا اهللا، أنا اهللا"، كِْرْشَناذا اعلن "ن، بعض الرذالء ينتفعون بذاك االعال
ث سنوات قبل ، ثال١٨٩٣ سنة ڤيِڤكََنْنَدسافر . هناك عدد كبري منهم.  فعل شيءْسواميْسمل يستطع ) انقطاع(

  والديت وماذا فعل؟
  . عاد متحوال:ضيف هندي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  )ضحك( عاد متحوال :ضيف هندي

  .حولوه بدال من حتويلهم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . جرى طرده ...)انقطاع ():٣(أحد التيم 
   من ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .َسْتشيَتَنْنَد ْسوامي: )٣(أحد التيم 
   طرده؟ جرى:ْپَرْبهوپاَد

  .جرى طرده: )٣(أحد التيم 
   على يد؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...لذلك، هي.  ضبطوه جيامع مساعدته ...الطبقة العليا: )٣(أحد التيم 
  . مجيعهم سواء:ْپَرْبهوپاَد

. رّيْبَرْهَمشا أو قبول مقام ْسوامياخربت زوجها ووضعوه أمام خيار الرحيل أو التخلي عن لقب : )٣(أحد التيم 
  الذي كان احدأڤريي يدعى ْبَهكْتيَجَناخربين هذا صديق ). غري واضح( رفض اخليارات الثالثة مث اجتمعوا لذلك،

  ).انقطاع (...
  .ڤيِڤكََنْنَد) هندي (:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟:ضيف هندي
 )انقطاع). (٤٥\٩\٧. ب.ش (سوكَْهْم ْهي توّتَشْم-ِرَهِمْدهيْچ-يانْ مايْتهونادي) انقطاع - هندي( :ْپَرْبهوپاَد

  هل هذا صحيح؟ :ضيف هندي
  . نعم. أوه:ْپَرْبهوپاَد

   ما هو عدد الغرف؟:ضيف هندي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   عدد الغرف؟:ضيف هندي
  .٣٠ :چورو داَس
  . غرفة٣٠ :ضيف هندي
  . صغري، خلف املنرب:چورو داَس
  .عناية جيدة.  لكن اهليكل مجيل:ْپَرْبهوپاَد



  . عناية جيدة:ضيف هندي
  . ألوانه مجيلة:ْپَرْبهوپاَد

   اذا اهداك اياه، ماذا سنفعل هناك؟:ضيف هندي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ اذا اعطاك امللكماذا سنفعل هناك: )٣(أحد التيم 
  .انت زائر اآلن.  سوف حنوله إىل مضافة للزوار:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ڤِْرْنداڤََنمث سوف يكون لديك هيكلني يف : )٣(أحد التيم 
هذا هو . كان سخيفاً) انقطاع. (توقف بالكلية  ...)انقطاع. (ميكننا وضع يدنا على مجيع اهلياكل. نعم :ْبهوپاَدْپَر

  .امليل يف اهلند أيضاً
  . حلسن احلظ، ليس األمر كذلك مع أغلبية الناس:ضيف هندي

  . ليس الناس، انا اقصد القادة:ْپَرْبهوپاَد
  .بيتهم ملحديناجليل الطالع، اغل.  القادة:ضيف هندي

  )انقطاع - غري واضح(، رغم اهنم كانوا )غري واضح( جاء هؤالء املعلمون مع :ْپَرْبهوپاَد
  .علماء من ارفع درجة بدأوا باالدراك أهنم ال يعلمون شيئاً :ضيف هندي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ".حنن ال نعلم شيئاً حقاً " العلم العصري، هؤالء صفوة العلماء، وليس من دوهنم، الصفوة، يقولون:ضيف هندي

  . نعم، تلك هي احلقيقة:ْپَرْبهوپاَد
يف بوسطن وكنت عازماً على التخصص يف اهلندسة الكيماوية أو . يت.أي. تدربت سنة ونصف يف أم:ْدَرڤيَد-َپْنَش

كانت هذه اذا "لكنين ادركت أن الطالب حويل، كانوا تعساء غري مرتاحني إىل درجة محلتين على القرار . املعادن
 تدريبهم  ...)انقطاع. (خرجت بأسرع وقت ممكن. وغادرت". نتيجة تدريبهم العلمي فسوف اغادر املكان فوراً

 أن االفعى جبوهرة پاَدْپَرْبهوووصف . لذلك، ال غرض باكتساب علم مثيل. مقتصر على التسبب بتعاستهم يف احلياة
  .على رأسها، أكثر خطراً

اين هي دائرة التقنية لفهم الفرق "لذلك، سألت، . يت.أي.لكالم يف معهد أملدعوة ذات مرة  وجهت يل ال:ْپَرْبهوپاَد
كيف . ةاضراحملحتلقوا حويل بعد . واستحسن الطالبلذلك، تكلمت هبذا األمر " بني اجلثة امليتة واجلسم احلي؟

ِپى ه كوَنبودّْهي-اْتَمياْسۤي. لبدينتوضح؟ ما هي التقنية، ما هو سبب موت االنسان؟ العلم مستند على هذا املفهوم ا
  ).١٣\٨٤\١٠. ب.ش (ْدهاتوِكى-ْتري

  . لكنهم ال يعلمون عن البدن كثرياً:ضيف هندي
  . ذاك ليس لديهم علم كامل:ْپَرْبهوپاَد

  .هناية ( ...كتب كتاباً) غري واضح(يقولون بصدد املادة  :ضيف هندي



 ١٩٧٢ تشرين أول ٢٧ ڤِْرنْداڤََنحديث في الغرفة في 

اصبحوا ). غري واضح(اآلن بعد هذا العمر . اصبحوا كالب وخنازير) اْزَسَهجيۤي( لذلك، هؤالء املبتذلون :ْپَرْبهوپاَد
 اآلن ...اآلن، . كالب وخنازيراآلن بأجسام  ڤِْرْنداڤََنينتفعون دون وعي بأرض . آثامهمبسبب كالباً وخنازير 

 قدر كبري من الرياضات، ورجع يف جسم غزال. َمهاَرَج ْبهاَرَت مثل نشهد يف حياة. سوف يصبحوا تيم اصفياء
). غري واضح(، ڤِْرْنداڤََنلكن بفضل البقاء يف . ، رجعوا يف صورة شجرأْرجونَ-ياَملَ. نتيجة تعلق طفيف بغزال

. نةلى الرجوع يف صورة خنازير وكالب؟ لكن ذاك يتطلب الفطعما الذي يوجبنا . لذلك، جيب أن نتحلى بالفطنة
  .يف هناية األمر، سوف ينجو لكن سوف تتأخر جناهتم بالرجوع يف صورة خنازير وكالب

 ت كانڤِْرْنداڤََنل أن هذه السالحف يف وقي َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيت أنه مسع َمهاَرَج أْشيوتاَنْنَدقال  :چورو داَس
  . بالوراثةُچوْسوامۤيْس

   ...لذلك،.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟اماۤي هل هي نتيجة مسعى خداغ : داَسچورو

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... نتيجة مسعى:چورو داَس
مثل هذا . هذا خداع. ، لكنهم يفعلون السخافات"ْسواميوُچحنن " اهنم يظهرون  ... نعم، هذا هو:ْپَرْبهوپاَد

أليس هذا خداع؟ ". ء، وسوف اشرب وكل شيبطريقة ما داُموَدَروف اكسب هذا املال خالل س"الرجل، حيسب 
ذاك .  دون ضبط حواسهْسواميوُچلكنه حيصل على لقب . ْسواميوُچذاك هو .  يعين ضابط احلواسْسواميوُچ

كل جناح بسيط احرزته، بذلت جهدي ليس . اماۤي أم كِْرْشَناذن، ال ميكنك اخلداع على ذاك النحو، . خداع
  .ال غري. اماۤي أو كِْرْشَنخلداع 

  . نعم:چورو داَس
سوف . سوف اسافر إىل انكلترا وأصبح"حسب .  عندما عهد إليه أمر الدعوةاخلداع َمهاَرَج بوناراد  :ْپَرْبهوپاَد

. مجيعهم خمادعني.  هذاڤيِڤكََنْنَدمثل ". تشرت على هذا الوجه وذاك الوجه باالستغالل"،  عند عوديتاروج لنفسي
االخت . ذاك ما اجنزه.  نساء، ال غري٣إىل امريكا والتقط ذهب . كان رذيال.  علم يعطيهڤيِڤكََنْنَدليس لدى 

 اذا كانوا دون سيتوجهوا إىل اخلمرة والنساء، ال غري. هذا خداع ال غري.  مساعدته الشخصية، ال غريچرييَتني
 الشعر ، طويلَشْتشيَدَنْنَد على رفع احد الدعوة يف احملكمة.  إىل هناك هذه االيامْسواميْسمجيع هؤالء يذهب . علم
  خربين بذلك؟امن . ذاك

  . ذاكِدڤََس صيب :چورو داَس
، ْسواميوُچانه . ، ذاك غري ممكناماۤي أو كِْرْشَنلكن ال ميكنك خداع . لذلك، عملية اخلداع جارية. نعم :ْپَرْبهوپاَد

َمّي َمَم چوَن ڤّي ْهى ِاشاداي): ١٤\٧. چ.ب. ( بطريقة ما وسينقضي كل شيءكِْرْشَن َهِرىح بتسبيال تساوم . ذاك
لذلك، كيف يتحقق ذاك؟ مثل قوانني الطبيعة .  من الصعب التغلب على قوانني الطبيعة.ادوَرْتياۤي. ا دوَرْتياۤياماۤي

لذلك، كيف ميكنك اخلداع؟ ميكنك . اذا افرطت باألكلانك ستصاب بسوء اهلضم فوراً صارمة إىل درجة 
اخلصلة . الصدقْم تعين َسْتياْم؟ َسْتياهل تعرف معىن . ْمَسْتيا يعين َنْبراْهَملذلك، . قانون الطبيعة يعمل. التجربة

على العموم، زوار حماج . البداية هي الصدق. ْمْچۤياَنڤيْم ْچۤياَنْم شاوَشْم آْرَجڤَْم آْستيكْياْم َسْتيا. االوىل هي الصدق



يف لوس اجنليس، . ه عموماًن هذا ما يفعلو.ذاك خداع.  ميتهنون التدين لكسب املال مثل سائر املهنڤِْرْنداڤََنمثل 
حىت دون .  عند السحرآَرتيك يف كل  شخص على األقل١٥٠حيضر . حيافظون على مستوى يضعوه بأنفسهم

لذلك، علينا احملافظة على املستوى .  تعظيم الصنم على خري وجه، الرقص، عرضۤيْرَتَنكحضوري، بالنظام بـ
سوف تضطرون إىل البحث عن .  آخرپوَرْبَهَرْت وهيكل داُموَدَر- راْدهابصرامة بالغة وإال سوف نصبح هيكل 

ما نفع بداية هيكل دون قضاء واجباتكم على الوجه الصحيح؟ ما الذي يوجب تضييع طاقتكم؟ من . مشتري
هيكل . سوف تطل املتاعب حاملا تذهب الطاقة.  هبيكل كبريال جتازفوا بالشروع .االفضل السفر والتبشري

 اذا كان هذا الرجل خمادع سوف حيدث األمر عينه.  ذاك، ذاك الرجل خسر كل شيء ألنه كان خيدعجيَدڤيْنُجو
اآلن يطلب ال . صل على أشياء كثرية لكنه عجز عن اجناز شيء؟ ح ... خيدع، مث ما هو امسهَمهاَرَجْرْتَهى تۤي. أيضاً

 ... ما هو مقدار الواجب. َمطَْهى شايَتْنيان رئيس كا. اً صاحلاًلغهذه املباين وإال ما هو فضله؟ هو ليس مبسوى 
  .ليغ لكن ليس لديه قدرة على التبليغواجب ثقيل تعني عليه التب

  . ميد بالطاقة الروحية التبليغ:چورو داَس
  ؟خمادعاًاذا كان  كيف ميكنه التبليغ. جيب أن يكون الفرد الئقاً للتبليغلذلك، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا كان يبلغ حتضر املؤهالتسوف :چورو داَس
  . اذا اراد اخلداعوإال سوف تتناقص. اذا كان خملصاً، فسوف تزداد سعته.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... اذن، ما هو غرض اقامة هياكل كبرية يف اهلند؟ جملرد:چورو داَس
سوف يأيت " ليس أن تقول .ذاك هو غرض اهليكل.  اجتذاب االنسان واعطاءهم االهلام الروحيجملرد :ْپَرْبهوپاَد

  .َمهاَرَج ْبَهَرْتپوْربيت .  آخرداُموَدَر-راْدهامث سوف تصبح هيكل ". الناس ويعطوين بعض املال وآكل وانام جيداً
 ضخماً للدعوة ولدينا هيكل اذا كنا نبذل جمهوداًأن طاقة طاقة تيمنا واآلخرين ستزداد  تدبرت :چورو داَس

  .متوسط
وجيب عليك االلتزام باملبادئ من اجل .  اذا فقدت طاقتكسوف يضيع كل شيء. و املبدأ األساسي ذاك ه:ْپَرْبهوپاَد

  .احلفاظ على طاقتك
  .ميازحين بأنين اردت الدعوة لكنين ال افكر سوى بالفوالذ واالمسنت َمهاَرَج سوَبلَكان  :چورو داَس
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .بأنين اردت الدعوة لكنين ال افكر سوى بالفوالذ واالمسنت واحلجارةميازحين  َمهاَرَج سوَبلَكان  :چورو داَس
 رمبا نغرق يف التفكري بالفوالذ نا لكناالمسنت واحلجارة مقصودة للدعوةاذا كانت الفوالذ وال بأس . كال :ْپَرْبهوپاَد

.  أيضاًةك روحيتل. وة للدعة مقصودا شريطة أهنت سيئةالفوالذ واالمسنت ليس.  يف وجود صعوبةواالمسنت أحياناً
لذلك، . ألننا ماديون كِْرْشَنلكن جيذبنا الفوالذ واالمسنت أكثر من . ْچياڤايرا- َسْمَبْنْدِهى يوكَْتكِْرْشَننريَبْنْدِهى 
مثل . البقاء هناكال يريدون هؤالء الناس يدل أن رفيع التفكري الألن . سبب يل بعض الكآبةي بومبايالعقار يف 
  .ال بد من بت هذا األمر.  ال يرغبون بالعودةناْتَهىديَن، َمَهْمَس

  .ال يقتصر األمر على حالة أو حالتني معزولتني بالفعل :چورو داَس
  .درستها مجيعاً.  هناك عدة:ْپَرْبهوپاَد

 عدة الكنهلو كان األمر يقتصر على حالة أو حالتني معزولتني  ميكن لإلنسان اعتبارها صعوبة شخصية :چورو داَس
  .تحاال



  ).هناية. (قائد صحيح. اهنا عائدة إىل سوء االدارة.  كال، هذا عائد إىل سوء االدارة:ْپَرْبهوپاَد
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