
  ١٩٦٨محادثات 

   مقابلة١٩٦٨ شباط ١لوس انجليس 

   ... هو ملاذا جيري تسجيل كل شيء دوماً يف كل األوقات واعتقد أن السؤال األول اساسي: الصحفي
. لذلك، يسجلوهنا ويرسلوها إىل خمتلف املراكز. خطيب وألن لدينا عدة مراكز ويطلبون مساعي، غناءي: ْپَرْبهوپاَد

س، بفلو، بوسطن، يواحد يف نيويورك، واحد يف سان فرنسيسكو، يف لوس اجنل.  مركزا١٤ً  أو١٣ لدينا حنو 
  .ينا مراكز كثريةدل. مونتريال، فانكوفر، لندن، هامبورغ

  ؟كِْرْشَن ما هي املعتقدمات األساسية لدين :الصحفي
 هي كلمة سنسكريتية وحتمل كِْرْشَنن، اآل. لذلك، اهللا، هذه الكلمة ال توضح اسم اهللا.  يعين اهللاكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

حنن ننجذب إىل احد . اب على االطالق تعين كماله بالعزاجلذ.  تعين اجلذاب على االطالقكِْرْشَن. املعىن الكامل هللا
. كذلك، مثة مالمح جذابة. ننجذب إىل رفيع العلم وبالغ اجلمال. يف هذا العامل اذا كان بالغ الثراء أو الشهرة

 يعين مجيع كِْرْشَنلذلك، . ذاك هو مفهوم اهللا. د مجيع هذه األشياء يف مكان واحد دون منافس، هو اهللاوعندما جن
  .ذاك هو التعريف الكامل هللا.  هذه يف متامهاعزمقومات ال
ارجو أن توضح ذلك . ما هو تأثري التسبيح على االتباع؟ مسعت من أحد أهنا تنقلهم إىل حالة طوبائية: الصحفي

  .أكثر
  أية حالة؟: ْپَرْبهوپاَد
  ... حالة شبيهة بالطوبائية حيث يغيب االذى، كال، كل هذا جيد و :الصحفي
اذا جلست وشاركتنا بالتسبيح لن ختسر ولن . اهنا يف غاية الرباءة. اآلن، عمليتنا هذه هي التسبيح. نعم: ْپَرْبهوپاَد

ذاك هو . صفية تدرجيية لقلبك وميكنك فهم اهللاعملية تهو فهمت؟ التسبيح . يلحقك االذى لكن مثة كسب عظيم
على العلم مع أن االنسان واحليوان يشاركان احليوانات ال تقوى . احلياة االنسانية مقصودة للعلم باهللا. الفوز العظيم

 بعض احليونات ختاف. احليوانات تأكل واإلنسان يأكل أيضاً. احليونات تنام واإلنسان ينام. املتطلبات البدنية عينها
لكن ما هو . احليوانات جتامع اجلنس اآلخر واإلنسان يفعل ذلك أيضاً. العدو أيضاً واالنسان خياف بعض العدو أيضاً

لذلك، اذا مل يأخذ اإلنسان إىل هذا الفهم، فانه . املغزى اخلاص لإلنسان؟ ميكنه الفهم عن اهللا على خالف احليوان
 أو اهللا ليس أفضل من حيوان ألن ال شاغل له سوى الشواغل ْشَنكِْراالنسان دون وعي . ليس أفضل من حيوان

وبناء عليه، . لذلك، هذا امتياز االنسان، الفهم عن اهللا. لذلك، هذا سائد يف عامل احليوان. األربعة للمتطلبات البدنية
سيحية أم اليهودية أم سواء أخذت إىل امل. هذا املبدأ الديين يعين فهم اهللا. يوجد مبدأ ديين ما يف كل جمتمع بشري

 دون سان ليست افضل من حياة احليوانحياة االنلذلك، . اهلندوسية، كل دين يسعى لفهم اهللا حسب ما يف وسعه
  .كِْرْشَنهذا الفهم الذي يعين ذكر 

  ...هل تؤمن بوجود بعض احلقيقة يف سائر االديان ألهنا محيعاً : الصحفي
مثة مفهوم هللا يف . قد ختتلف العملية أو املستمعني.  البحث عن اهللا، كل دينسبق وقلت أن الدين يعين: ْپَرْبهوپاَد

ال نكتفي . ِڤَدْزالـلكن لدينا تفاصيل أكرب من . حنن نقول األمر عينه. وهذه حقيقة". خلق اهللا هذا العامل"املسيحية 
هذا هو . ِڤديةالـفار بل كيف خلق، كيف نشأت االشياء وهذه االوصاف موجودة يف األس" اهللا خلق:"بالقول



يقبل املسيحي واليهودي واملسلم أن اهللا خلق هذا العامل وحنن نقبل أن اهللا . وإال ال يوجد اختالف بالرأي. الفرق
لكن الفارق أننا نعطي تفاصيل حىت . حنن نسلم مجيعاً بذلك" اهللا هو العظيم، اهللا هو الكبري"لذلك، . خلق هذا العامل

لذلك، . ملتقدم يف املعارف العلمية والتربية أن يفهم بينما ليس لدى اآلخرين تفاصيل مثيلةيتسىن للعقل احلديث ا
. جندهم ينحرفون تدرجيياً ألن االنسان احلديث املتقدم يطلب العلم كيف خلق اهللا هذا العامل وهذا الوصف غائب

هذه - واهللا يرزقنا،وحنن صغار، حنن تبعاهللا كبري -وإال املبدأ الرئيس لفهم اهللا. ذاك هو الفرق. لكننا نعطي ذلك
  .الفكرة يف كل مكان

   نعم، حسناً ما هو توضيحك خللق العامل؟:الصحفي
 واستعلى احمليط ونڤيْش-َمها بأن اهللا امتد أوال إىل ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  هذا أمر هائل يقتضي علينا الرجوع إىل :ْپَرْبهوپاَد
مث .  يف كل كون من األكوانونڤيْش-َمها يعد من األكوان من تنفسه مث دخل واثناء رقدته، خرج عدد ال. السبيب

. جرى خلق الضوء أوال. ب سائر الكواكْبَرْهمامث خلق . ْبَرْهمااستعلى املياه داخلها وولد منه املخلوق األول 
وخرجت االرض ر من الناخرج املاء . من اهلواء خرجت النار. من السماء خرج اهلواء. خرجت السماء من الصوت

  .لذلك، جيب علينا اخذها على هذا الوجه. ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد على هذا النحو، مثة تفاصيل كثرية يف . من املاء
  ...هل ولدت يف هذا البلد أم ولدت يف : الصحفي
  .تاككل.  كال، ولدت يف مدينة كلكتا، اهلند:ْپَرْبهوپاَد
   مىت جئت إىل هذه البلد؟:الصحفي

  .١٩٦٥ يف ايلول :وپاَدْپَرْبه
  ؟كِْرْشَنهل جئت بغرض نشر ذكر : الصحفي
كنت يف . مث كنت اسافر يف خمتلف احناء بلدك طوال سنة. ١٩٦٥لذلك، جئت يف أيلول . أنا داعية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

نت اجتول ليس وعلى هذا النحو، ك. بنسلفانيا، بيترسبورغ يف البداية مث ذهبت إىل فيالدلفيا مث جئت إىل نيويورك
مث بدأ . تلك هي بداييت. ١٩٦٦ يف أول متوز  سكند افينيو٢٦وابتدأت باعطاء دروس يف نيويورك يف شارع . كثرياً

على هذا النحو، جيري . اجليل الصاعد باالقبال علي وافتتحوا مركز يف سان فرنسيسكو مث مركز يف مونتريال
 إىل هونولولو طالبناتحوا مركزاً يف لندن وآخر يف هامبورغ كما ارسلنا افت.  إىل اوروبا أيضاًطالبناوارسلنا . املعهد

وهذا امر بالغ . كِْرْشَنلذلك، برناجمنا هو افتتاح أكرب عدد من املراكز لنشر حركة ذكر . حيث افتتحوا مركزاً هناك
كل هذه األمور ال .  دينهمال هتم هويتهم أو لغتهم أو. حنن ندعو اجلميع إىل احلضور ومشاركتنا بالتسبيح. السهولة
 َهِرىحنن نسّبح . ذاك ما شهدناه.  هذه سهلة على اللسان بإمكان مطلق شخص نطقهاكِْرْشَن َهِرىو . هتمنا

 َهِرىلذلك، يستطيع تسبيح . حىت الطفل، يفعل ذلك أيضاً.  يف كل مكان وميكنهم التقليد بسهولة والتسبيحكِْرْشَن
مث يعرض . ، ماهية العلم باهللاكِْرْشَنيصفو قلبه ويستطيع فهم ماهية العلم بـ.  تدرجيياًَنكِْرْشيصبح من تيم و كِْرْشَن

 عن الزنا أو أكل اللحوم أو املسكرات أو طالبنالكننا مننع . مث نعمده وهنديه من وجوه خمتلفة. نفسه للعماد تلقائياً
باب الش ... حنن حنصل على.  حممل اجلد ذلك علىوحيملوا. طالبناهذه األمور االربعة ممنوعة بتاتاً على . القمار

الزواج عند وجود صداقة مثيلة، اطلب منهم فوراً . ال أمسح بذلك. والشابات يف بلدكم يقيمون سوية مبثابة اصدقاء
. أزوج هؤالء الشباب والشابات ويقيمون سوية يف حياة زوجية. وهذه التجربة اثبتت جناحها. طاليب اصبحوا ااذ

زوجتهم وعملهم –ستة صبيان وفتيات - يف لندنطاليبمجيع . وينشغلون بالدعوة بصفة زوج وزوجة. بسعادة
وسينتفع الناس . هذا هو رأيي.  لطيفة جداً يف كل مكان وال سيما يف هذا البلدكِْرْشَنلذلك، حركة ذكر . جيد



ل أي طالب من طاليب أاس. عمليةاهنا . وال سيما اجليل الصاعد الذي يشعر باخليبة من كل وجه وهم سعداء اآلن
الوجه هو آية .  يف هيكلنالقد شاهدت مدى السعادة اليت يعيشون فيها ويرقصون من وجوههم. عن مدى سعادهتم

هذا سخف ال . كال ..ال يتعاطون باحلشيشة أو . اهنم ال يدخنون. سوف تفهم شعورهم من وجوههم. العقل
  .أمر بسيط. هم سعداءهذا ما جيعل. طعام بسيط وتسبيح. نرخص به
هل يعين ذلك . الحظت أن معظم اتباعك يف هذا اهليكل من الشباب يف سن الكلية أو املراهقة على االقل: الصحفي

   ال جيذب اجليل األكرب سناً، أعين باستثناءك؟كِْرْشَنأن 
طى بكثري من االشياء لكن احلديد مغ. كما جيذب املغنطيس احلديد.  جيذب كل فردكِْرْشَن. كال: ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ينجذبون بسهولة . هذا اجليل الشاب ليس حمجباً بكثري من النجاسات. القوة املغنطيسية ال تفعل -املوحلة
ها ال لكن. ذاك أمر طبيعي. املثل عينه، تلك القوة املغنطيسية جتذب احلديد. أفهمت؟ انه مثل القوة املغنطيسية. كبرية
ال ميكنهم قبول . لذلك، اجليل الكبري يعين اقتناعهم على حنو ما. ياء املوحلة تغطي احلديد اذا كان الصدأ واالشتفعل

لكن لدى اجليل الشاب . ال ميكنهم نسيان كل ما فهموه. فهمت؟ اهنم يف مرحلة احلياة االخرية. أي شيء جديد
ة لعدم قدرته على تلقي العلم إىل املدرسال يذهب ... ال يذهب كما ان كبري السن . عة على قبول أشياء جديدةس

لذلك، يقبلون االشياء . لذلك، هذه السن قابلة لالستقبال. لذلك، مثة سن لالستقبال. على خالف اجليل الشاب
  . بصورة طبيعية وهذا أمر حسن

  ما هو العماد؟. انت تتحدث عن العماد: الصحفي
قبل ذلك، قبل العماد، حنن ندعو اجلميع . شكل رمسي بكِْرْشَنالعماد يعين القبول خبط نشاطات ذكر : ْپَرْبهوپاَد

يعرض نفسه " هذا أمر جيد"واذا فهم، .  ومساع الفلسفةْپَرساَدللحضور واجللوس معنا والتسبيح والرقص وتكرمي 
. يصلنا مئات الرسائل من مجيع من حضروا دروسنا. "..اذا اردت العماد "للعماد مث نقبله مث نطبق التقييدات 

 لدي يف اكرب الطالب. طاليب ضمن الثالثني. ومياً املتزوجني أو الشباب والشابات لكن معظمهم أصغر سناًنستقبل ي
لذلك، بالطبع، ليس لدي أكرب . هذا جممل األمر.  سنة٣٠ حنو ۤيْرَتناْنَدككال، . الوقت احلاضر يف الثمانية والعشرين

االمر على حممل اجلد فلدي آمال أهنم سيحملوا الدعوة   الشباب اذا محله أنال شك . مأمول فيهذاك لطيف،. سناً
 اذا اصبح احد معتاداً على عادات حمدودة معينة أكثر من الالزم ،بار السنمن جهة ك. يف املستقبل حىت يف غيايب

  .فمن الصعب عليهم تركها ما مل تكن فطنة الفرد فوق اعتيادية
  .ما هو غرض اجلالبيب وحلق الشعر: الصحفي

لذلك، لدينا هذا اللباس يف . انت تلبس على حنو معني وأنا على حنو معني. ذاك ليس صعباً على الفهم: هوپاَدْپَرْب
 ارتداء هذا اللباس وهذا أمر رّيْبَرْهَمشاجيب على الـ. ِڤديةالـ وهذا مأخوذ من األسفار كِْرْشَنحركة ذكر 
الفرد يقبل  هذا اللباس ليس بالغ االمهية لكن). عاطقان( ... ال تتسخ بسهولة وحنن. ثيابنا زعفرانية. اقتصادي

 ... ذاك ليس. ال يعين ذلك اذا جئت يف ذاك اللباس إىل هيكلنا فلن تفهم فلسفتنا.  عند العماداحلدود اليت ارمسها
هؤالء . حنن ال نصر. لكن كل من ال يود تبديل هذا الثوب فذاك غري هام. لكنه متيسر. حنن ال نعين ذلك

يأتون يف ثياب امريكية . وإال مثة عدد كبري من التالميذ مثل اثنني أو ثالثة يعملون.  يغريون طواعيةْزرۤيْهَمشاْبَرالـ
  .الثوب ليس بذات أمهية. لذلك، ال اعتراض لدينا. اعتيادية
  ...  هل لديك اسم ختاطب به الطالب؟ مثل ماذا ختاطب الطالب: يالصحف

  .رّيْبَرْهَمشا :أحد التيم



. ْپَرْسْتَهىَناڤواملتقاعدون . ْزْچِرَهْسْتَهواملتزوجون . ْزرۤيْبَرْهَمشااملتبتلون . لدينا اربعة مقامات. رّيْبَرْهَمشا: هوپاَدْپَرْب
 تعين لدي عائلة، لدي زوجة، أطفال، احفاد ّياسَسنّْۤي. ّياسَسنّْۤيأنا . اَسَسنّْۤيوالزهاد الذي ال صلة هلم بشيء دنيوي 

  .أعيش مبفردي. نقطعت الصلة معهميف اهلند لكن ا
  هل لك هتجئة امساءهم؟: الصحفي
مث . ْپَرْسْتَهىَناڤ مث ْچِرَهْسْتَهى، هل هذا واضح؟ ْچِرَهْسْتَهى مث رّيْبَرْهَمشا، هذا رّيْبَرْهَمشانعم،  ... اَسنّْۤي: ْپَرْبهوپاَد

املرتبة . ذاك يعتمد على العمل. مراتب اجتماعيةهذه هي املقامات األربعة وهناك اربعة . أربعة مقامات. ّياسَسنّْۤي
 مقصودين للعناية بالسياسة، يف ْزْتريياكَْشالـ.  تعين الفطناء يف اجملتمعْبراْهَمَنةالـ. ْبراْهَمَنةالـمثل . حسب العمل

ن للمرتبة التجارية  مقصودوايْشياْزڤالـ. ْزايْشياڤكذا، يوجد . ْزْتريياكَْشيطلق عليهم . ادارة البلد والشؤون السياسية
بالطبع، الصناعة، االعمال اليدوية، اهنم . املنشغلون بانتاج حبوب الطعام أو التجارة واحلليب ويف الصناعة. االنتاجية
مرتبة العمال يطلق . ْزايْشياڤيف كل االحوال، كل من يعمل يف انتاج حاجات اجملتمع يطلق عليه . ْزْدَرۤوشفنانون، 

دون تقسيم جامعة البشر إىل هذه . ِڤديالـ حسب النظام ، هذه هي التقسيمات الثمانيةلذلك. ْدَرۤوشعليها 
   .التقسيمات الثمانية حسب التقدم املادي والروحي يف احلياة فال يقبل به جمتمع انساين

  ؟...هل واجهوا مشاكل يف شارع هوليود؟ عمل الشرطة أو اخبارهم باالنتقال أو : الصحفي
حنن نقوم بعمل :"وأحياناً". انت يف طريقنا:"يقولون احياناً. هذا يعتمد فقط على نزوات الشرطة. م نع:ْپَرْبهوپاَد

  . لذلك، ذاك يعتمد على مزاجهم."جيد
  ماذا عن اجلمهور؟: الصحفي
لذلك، حنن ال خنلق . اجلمهور، بالطبع، حينما توجد مجوع من الطبيعي أن ال يروق ذلك للشرطة: ْپَرْبهوپاَد
. يتربعون. اهنم متعاطفون.  تتجمع اجلماهري بدافع حب االستطالع وتشاهد كيف يسّبحون،على العموم. اجلماهري

ال اعتراض لديهم عندما نتوجه يف الليل . الشعب، اجلمهور متعاطف والشرطة متعاطفة. اهنم يشترون كتبنا وآدابنا
سيق إىل احملكمة واعطيتهم  و على يد الشرطةطالبنالذلك، جرى اعتقال احد . لكنهم يعترضون اثناء ساعات العمل

لذلك، ليست هذه هي . اخلي سبيله فوراً واعيد املال لنا. لكن مل يتهم. لكفالة اخالء سبيله دوالر ٣٥مبلغ 
  .املشكلة
  هل كان لديك أي اتباع قبل جميئك إىل هذا البلد؟: الصحفي
لكنها موغلة يف . أنا عرضت. اهنا املرة االوىل.  مطلق اتباعْشَنكِْريف هذا البلد، مل يكن حلركة ذكر . كال: ْپَرْبهوپاَد

تقام عبادة .  معروف جداً يف اهلندكِْرْشَنلذلك، .  آالف سنة على األقل٥ ومنذ كِْرْشَنالقدم يف اهلند منذ نزول 
ظم اهلندوس اتباع االتباع يعين أن مع.  واالتباع يف اهلندكِْرْشَنكل ا يف كل بيت وتوجد ماليني من هيكِْرْشَن
قامت شركة ماكميليان بنشرها .  بدون تصرف مؤخراًْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، نشرت . ْبهَچڤَْد چۤيتايدرسون . كِْرْشَن

لذلك، اهنا . نا كتب وجمالت وتقومي وسائر اآلدابيلد. رمبا شاهدته يف معرضنا. ا كبريووجد هذا الكتاب اقباال
مياً سريضى جداً بذلك، كل من يود فهم هذه احلركة فلسفياً، عل. ة عاطفيةحركة علمية جداً وليست حركة زائف

. الفلسفة دون فكرة اهللا جمرد ختمني.  كل حركة دينية دون قاعدة فلسفية ليست سوى عاطفة أو تعصباملراد أن
نا نعطي بعض لذلك، اجليل الصاعد منجذب إىل هذه احلركة ألن. لذلك، املبادئ الدينية مع الفلسفة تشكل الكمال

   .األصول الدينية املستندة إىل الفلسفة
  كم هو عدد اتباعك يف الواليات املتحدة؟: الصحفي



من يقبلون ويسامهون . ريلاملتعاطفون واملعجبون كعدد االعضاء املعمدون حوايل مئة أو أكثر لكن : ْپَرْبهوپاَد
  .لكن املعمدون قرابة مئة. ويتعاطفون يعاونوا وعلى هذا النحو يوجد عدد كبري من االتباع

  . وأنا ال أفهم ماذا يفعلونحسجود اجلميع بعد التسبي ... ما هو مغزى: الصحفي
. اهنم متردوا على اهللا.  تطلب من الناس التسليم هللاكِْرْشَنجممل حركتنا لذكر . هذا تقدمي االحترام. نعم: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . ت يتوجب ازالتها من اجملتمع البشريماقاهذه احل". ا اهللاأن"يقول البعض ". اهللا غري موجود:"يقول البعض
. هذا واجب التعليم". نعم أنت العظيم، أنا متواضع:"لذلك، يتمثل التسليم بالسجود. جيب تدريبهم على التسليم

حنن نكره هذا . هو كلب. اقتراحادعاء احد انه اهللا هو اسخف . ال يعلموا ما هو اهللا". أنا اهللا"وإال يعتقد البعض 
  .هذا طعن يف اهللا. ح عندما يزعم احد االلوهيةاقتراال

لكن هل يوجد مئات من الذين تركوا . حسناً، انت هنا منذ قرابة اربعة سنوات ... هل أنت ... هل: الصحفي
  احلركة وكانوا معمدين؟

رجل عجوز جئت من اآلن أنا . ااهنم يعملون من اجله. اهنم يتقدمون ويفهمون الفلسفة. عملهم جيد: ْپَرْبهوپاَد
ال شك ان لدينا . يوجد كثري من اهلنود لكن ليس لدي اتباع هنود هنا ... ليس لدي. اهلند ومع ذلك أنا احدهم

هذا يعين اهنم حيملون .  ويتعاونون معيينيلكن مجيع هؤالء من الشباب االمريك. ذاك أمر خمتلف. اتباع يف اهلند
واحدة تنشر يف نيويورك واالخرى يف مونتريال .  واحدة تسمى االيابةدينا صحيفتني وجملل. احلركة باجلدية الالزمة

مؤخراً، تلقيت رسالة من . مونتريال تنشر النسخة باللغة الفرنسية وتشهد اقبال حسن. يف اللغة الفرنسية). انقطاع(
. هو عامل باللغة الفرنسية. ك الصحيفة حيمل درجة املاجستري وهو حمرر تلَدْمْبريغامسه َجنوس . َجَنْرَدنَمريدي 

. لذلك، اهنما يعمالن بالنشر واجمللة تشهد حسن استقبال الناطقني بالفرنسية. زوجته عاملة بالفرنسية أيضاً امسها مونا
  . وحنن بصدد نشر اجمللة عينها باللغة االملانية يف املانيا

  .ه َتمولكنت احتدث إىل احد يف اليوم اآلخر وقال ان امس: الصحفي
  .كِْرْشَنَتمالَ .  َتمالَ، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  اعتقد انه اختذ امساً عند االنضمام إليك؟ هل تغريون االمساء؟.  َتمالَ؟ هو من منهاتن:الصحفي
  .كِْرْشَناعطيه امساً يعين ذكر . نعم، عند العماد: ْپَرْبهوپاَد
  ...ام؟ النين الحظت عندما  هل من الضروري معرفة اللغة اهلندية عند االنضم:الصحفي
  .انه اسم سنسكرييت.  هذا ليس امساً هندياً:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:الصحفي
لذلك، هذه هي . اللغة السنسكريتية. سنسكريتية. السنسكريتية هي اللغة األم جلميع اللغات. سنسكرييت: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، االمساء . ة على كواكب أخرى أيضاًهي لغة سائد. ليس هلذا الكوكب فقط ... اللغة االصلية هلذا
اهنا . كِْرْشَنمثل هذه الكلمة . ليس لدينا معلومات. اهنا عامة. اهنا ال تنتمي إىل جالية أو قسم معني. سنسكريتية
لذلك، ال ميكن تسمية . الترمجة االنكليزية الدقيقة هي اجلذاب على االطالق". اجلذاب على االطالق:"معروفة عاملياً

. كيف ميكن أن يكون اهللا دون أن يكون جذاباً على االطالق؟ هذه تسمية كاملة.  سوى اجلذاب على االطالقاهللا
  .نعم. نفس الشيء، كل اسم سنسكرييت وهذا كامل

  ).النهاية. (امسح يل بالتفكري. ال استطيع التفكري باملزيد. اعتقد انين طرحت مجيع االسئلة اليت لدي: الصحفي



  ١٩٦٨ اذار ٩نسيسكو مقابلة سان فر

  قداستك، ما هو اساس تعاليمك؟: الصحفي
انه .  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتالقد نشرت كتايب .  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتاهذه التعاليم مستندة إىل : ْپَرْبهوپاَد

ت يف شاهد.  آالف سنة على األقل ويطالع يف كل األرض وليس كتاباً حديثا٥ًكتاب سحيق يف القدم يعود إىل 
 واسع ْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب .  نسخة خمتلفة باللغة االنكليزية واالملانية ويف انكلترا واليابان٢٥بالدك ما يزيد عن 
وبناء .  ويعاجل صلتنا باهللاكِْرْشَنمتكلم هذا الكتاب هو الرب . كِْرْشَنبكالم آخر، هذا هو ذكر . االنتشار يف بلدك

أنت مواطن امريكي ولك صلة معينة بدولتك ويتوقع منك العمل . اهللا بعد فهمهاميكننا العمل مبوجب صلتنا بعليه، 
مبوجب تلك الصلة مما يعين انك مواطن صاحل، مواطن مطيع للقانون وستوليك الدولة كل احلماية وميكنك تطوير 

 يعين كِْرْشَن ... ْشَنكِْرعلى هذا النحو، اذا علمنا بصلتنا باهللا الذي ندعوه . تلك الصلة إىل أرفع درجات الكمال
اهللا . دون أن يكون اهللا جذاباً على االطالق فال ميكنه أن يكون اهللا. اجلذاب على االطالق وذاك هو أكمل امساء اهللا

هو . اهللا للجميع وهو اجلذاب على االطالق. كال. له مسيحي أو إله يهودي أو إله مسلمإليس إله هندوسي أو 
. على هذا الوجه، هو اجلذاب على االطالق. املعروف القوي ليم اجلميل املستغين هو الع.  على االطالقعزيزال

يف . هذا هو أول مواضيع هذا الكتاب مث نفهم صلتنا وميكننا العمل مبوجبها. لذلك، جيب علينا العلم بصلتنا مع اهللا
لكنهم ال يفهمون " اهللا كبري"لدى البعض فهم ضئيل هللا مثل ". اهللا غري موجود"الوقت احلاضر، يرفض بعضنا اهللا 

على هذا النحو، حنن نتفادى عملياً صلتنا الباقية باهللا مما مينعنا من . لذلك، ليست لديهم اجلدية الالزمة. صلتهم باهللا
مثل عندما جتهل بقوانني . هذا هو سبب مجيع املشاكل. العمل على الوجه الصحيح وهذا هو سبب مجيع مصائبنا

للمثال، اذا كنت ال تعرف قيادة السيارة بالبقاء على . ستبقى جمرماً. عمل على الوجه الصحيحالدولة ال ميكنك ال
لكنك . جهة اليمني واذا قدت السيارة على اجلهة اليسرى فقد تظن اهنا قيادة سواء أكانت على اليمني أو اليسار

 على الوجهة اخلاطئة جلهلنا بقوانني اهللا كذلك األمر، حنن نعمل. ترتكب خمالفة حاملا تقود السيارة على جهة اليسار
لذلك، ال جند ثقة االنسان بسواه على الرغم من تقدمنا يف جماالت . جلهلنا بصلتنا باهللا وتزداد خمالفاتنا ومشاكلنا

اذا قصدت بيت سيد حمترم ستجد يافطة حتذر من الكالب أو من . العلم والتربية واحلضارة والثياب االنيقة وما سواه
كل مجاعة . كل أمه تشك بسواها من األمم. كل فرد يشك بسواه. االنسان دائم الشك. قتراب حيثما تتوجهاال

يشك . لذلك، كيف ميكن استتباب األمن والرخاء؟ الشك يعين حيوان، هبائمية. تشك بسواها من اجلماعات
اذن، هل هذه حضارة إنسانية؟ ما "!  راوراو، راو،"حاملا جيد الكلب كلباً آخراً يبدأ بالنباح . الكلب بسائر الكالب

. لذلك، هنا بيان علمي حول صلتنا باهللا. هو خطأ احلضارة االنسانية؟ خطأ احلضارة االنسانية هو نسيان صلتها باهللا
كذلك، اذا . مث مبوجب تلك الصلة، على النحو عينه، مثل فهم صلتك مبواطنيتك يف الدولة ميكنك العمل الصحيح

  .  باهللا فيمكننا العمل الصحيح حبياة آمنةعلمنا بصلتنا 
كما منر يف هذا العمر . تلك حقيقة. مثة حياة بعد املوت. عالوة على ذلك، احلياة احلاضرة ليست هي هناية املطاف

وعندما اآلن أنا كبري السن . تلك كانت حياة مث اصبحت صبياً مث بلغت سن الشباب. كان كل منا طفال. بالطفولة
مع . لسوء احلظ، ال تؤمن الناس بالرجعة. هذه هي الطريقة. لبدن فلسوف يتعني علي دخول بدن آخريتلف هذا ا

ميكنين ذكر أيام شبايب وصباي وما زلت أعمل مما يعين . ميكنين ذكر أيام طفوليت. أنا أزيل"أننا منر يومياً بتجارب 
يقة أننا سنحصل على بدن آخر حىت بعد تغري لذلك، احلق. "استمرارييت على الرغم من تغري بدين من وجوه كثرية



اآلن، اذا تركت الغرفة فهل يعين انك هلكت؟ لقد انتقلت إىل غرفة . مثل جلوسك يف هذه الغرفة. هذا البدن
مثة دوائر معرفية . ليس لدى االنسان أي معلومات. واإلنسان يتجاهل هذا العلم. لذلك، هذا علم جليل. أخرى

عاهد الفنية والطبية واهلندسية لكن أي هي دائرة فهم هذه احلياة أو اهللا أو صلتنا به؟ لذلك، كثرية يف اجلامعات وامل
كما يتقدم الطفل يف حياته إىل الصبا والشباب ويطمح الشاب . مثة حياة بعد هذه احلياة. اهنا ليست حضارة صاحلة

حنن . درجات احلياة متفاوتة. إىل عمر أيضاًكما توجد حياة تقدمية يف هذه احلياة، مثة تقدم من عمر . إىل العظمة
 ٩٠٠هناك .  ألف جنس من أجناس احلياة٤٠٠ ماليني و ٨حنصل على علومنا من األسفار املعروفة عن وجود 

 ماليني من ٣ مليون من النبات والشجر وأكثر من مليون ومئة ألف من الطيور و٢ألف جنس من املائيات و
من بني االربع مئة ألف من احلياة البشرية فالبدن املتحضر هو هبة .  البشرية ألف من االبدان٤٠٠احليوانات و

مستوى احلياة واسباب الراحة أرفع بألوف  ... سواء ميكننا االنتقال إىل سائر الكواكب. ميكننا احراز التقدم. كبرية
اخل هذا الكون املادي حيثما  دون تصرف أننا دْبهَچڤَْد چۤيتالكننا نستفيد من . االضعاف منها على هذا الكوكب

الفلك  ... نتوجه سواء بقينا على هذا الكوكب أو قصدنا القمر أو الشمس أو مثة ماليني أو مليارات من الكواكب
هذا الوصف .  ساعة من وقتهم١٢ال ميكننا أن حنسب .  حيث العمر طويل إىل أبعد حدلُوَكالعلوي يسمى ْبَرْهَم 

 ٣٠٠٠). ١٧\٨ .چ.ب (َپْرياْنَتْم أْرَهْد ياْد ْبَرْهَمُنو ڤيدوهوه-يوَچ-َسَهْسَر ،ن تصرف دوْبهَچڤَْد چۤيتايف كتاب 
 ١٢ تعادل يوَچألف . يوَچ سنة مشسية هي وحدة واحدة للـ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠ سنة ونعم ٤٠٠٠..سنة هي املدة

 الوالدة واملوت والشيخوخة لكن هذه االمور األربعة أي. كذا، يعمر أهله مئة سنة. لُوَكْبَرْهَم ساعة على كوكب 
. وملرض، هذه األمور األربعة يف كل مكان سواء عشت على هذا الكوكب أو كوكب القمر أو الشمس أو سواه

 حنن نعمر مئة سنة وقد يكون ذلك مدهشاً -مثل عمر االنسان باملقارنة إىل عمر النملة. العمر قد يكون طويال
مع .  لكنها حقيقةلُوَك ْبَرْهَم ساعة على ١٢ا يدهشنا أن نسمع عن مدة كذا، رمب". ما أطول عمر االنسان"للنملة 

-آ( أو اهللا كِْرْشَنلذلك، ميكنن أن نفهم من هذا الكتاب من . املوت حاضر. ذلك، ال ميكنك االفالت من املوت
لك السماوي فال مفر من حىت اذا ذهبت إىل الف). ١٦\٨. چ.ب (ْرجونَ‘ڤَْرتيُنو پوَنْر آْبَرْهَم ْبهوڤَنالْ لُوكاها 

لكننا ال نطلب ذلك . على هذا الوجه، مجيع االحياء تدور من كوكب إىل آخر، ومن جنس إىل آخر. العودة
ال . فهل ترفضه؟ ال حيب أحد الشيخوخة أو املوت" اذا اعطيتك بدناً مجيال شاباً أزلياً كامل بالعلم"اذا قلت . بالفعل

لكن ما . ال حيب ذلك أحد. أنت حمشور.  أشهر١٠ودخول رحم أم واالقامة فيه حيب أحد املوت أو الوالدة ثانية 
  ". سوف نوقف املرض. حسناً، سوف نوقف املوت"هو احلل؟ هل وجد العلماء احلل؟ كال، يقول العامل 

ميكنك منازعة املوت لكن ال ميكنك وقف . اهنم خيترعون ادوية جيدة البطال املرض لكن ال ميكنهم وقف املرض
لكن ال جند يف املناهج التعليمية يف احلضارة احلديثة سبل منع املوت ومنع املرض . هذه هي املشاكل. املوت

لكن حركة ذكر . ال يوجد تعليم يف هذا الصدد. والشيخوخة أو الوالدة وسبل احراز حياة أزلية وحياة هبيجة
لكن مل يسبق ألحد من قبل وضع هذه األفكار . ك هذه معروفة يف العامل مع اهنا تبدو حركة جديدة يف بلدكِْرْشَن

وهبذه املهمة، جئت إىل بلدك على أمل اذا محل . هذا هو ما أسعى إليه. لذلك، هذا ما أفعله. واحلركة بصورة عملية
لذلك، سبق يل نشر جمليت وكتيب . الشعب االمريكي هذه احلركة باجلدية الالزمة فسيكون ذلك أعظم اسهام لألرض

لذلك، هذا هو مستند . اذا انتفع االنسان هبذه احلركة وطلبوا فهم هذه الكتب فسينتفعوا نفعاً مجاً. لصدديف هذا ا
اقبل عليها جبدية وطبق حججك . اهنا دعوة مفتوحة للجميع. اطلب فهمه. انه عمل انساين كامل. تعاليمي

 .ذاك هو مستند حركيت. ومنطقك وفهمك وستجدها جليلة



  ).انقطاع. (ميكن أن يكون ذلك قطعة جيدة. التوقف هنا وامسح بتقدمي الشريط قليالامسح يل ب: الصحفي
لذلك، مثة عدة مراحل لتحقيق ذكر . كِْرْشَناآلن، هذا هو مستند ذكر . الوعي، السؤال التايل ... :ْپَرْبهوپاَد
رحلة االوىل بدافع حب هذه هي امل. مثل حضورك اآلن. املرحلة األوىل هي االميان أو االستطالع. كِْرْشَن

هذه هي ". لنلقي نظرة عليها. لقد مسعنا اهنا جيدة. كِْرْشَنهؤالء ميارسون ذكر . "االستطالع أو بعض االميان
جيب أن يكون لدى االنسان حب االستطالع وقليل من االميان أو االحترام . هذه هي املرحلة االوىل. املرحلة االوىل

املرحلة الثانية هي يف املرحلة االوىل اذا . هذه هي املرحلة االوىل". المهم مصيبك. اهنا جيدة. "كِْرْشَنلذكر 
درس يومي يف . لدينا دروس ثالثة ايام يف االسبوع. وجدهتا، مثرية فاملرحلة الثانية انك ستخالطنا ويزداد فهمك لنا

هل حضرت يف . رمبا تعلم بذلك.  لكن الدرس العام يف املساء من الساعة السابعة حىت التاسعة يف هيكلناالصباح
بر دحتضر وتسمع اغاين مجيلة وترقص وتتناول بعض الطعام وتسمع فلسفة جيدة وتت. االمس؟ ال يوجد عناء

اضغط انفك على هذا النحو أو انكس رأسك على ذاك النحو أو "حنن ال نطلب من احد . وميكنك العودة إىل بيتك
. هذه هي املرحلة الثانية وحيبها. لكن االنسان حيب الرقص معنا تلقائياً. دال نطلب من اح". متارين على هذا النحو

املرحلة االوىل هي االميان واالحترام . هذه هي املرحلة الثانية، املخالطة. اذن، املرحلة الثانية هي خمالطتنا وفهم املزيد
". واميجيْسسأصبح تلميذاً نظامياً لـ"ل املرحلة الثالثة هي اذا اصبحت جدياً باملخالطة مث. والثانية هي املخالطة

اهنم يتبعون . لذلك، اهديهم. اهنم معمدون. مثل هؤالء الشباب. هذا ما يدعى العماد. هذه هي املرحلة الثالثة
كال، ال نسمح هلؤالء الشباب . ال نسمح بالزنا. مثل لدينا أربعة حدود للتالميذ املعمدين حنو ستة. بصرامة

. ال نسمح هلم بتناول أي طعام قبل تقدميه إىل الرب. هذا احد احلدود. نعم. جلنسية قبل الزواجوالشابات باحلياة ا
لذلك، حنن نقدم حبوب الطعام والفاكهة والزهور ومنتجات احلليب إىل الرب وعلى هذا االساس ال حلوم أو بيض، 

  . احلب يوم االحدرمبا شاركت يف وليمة ... حنن نعد. طعام مغذي. طعام بسيط. ال شيء من هذا
  .سنأيت يوم االحد املقبل ... علينا الرحيل: امرأة

 حتضري، تشيكلة واسعة ٣٠٠ميكننا حتضري قرابة  ...تشكيلة واسعة من التحضريات، مئات . اهنم حيبوهنا: ْپَرْبهوپاَد
لكننا . لطيور، كالحنن ال نقتل احليوانات، ال نقتل ا. هذا كل شيء. من حبوب الطعام ومشتقات احلليب والفاكهة

هذا هو . كِْرْشَن، ذكر كِْرْشَناذن، هذه احدى احلدود عدم تناول ما مل يقدم إىل . نعد حتضريات شهية حيبها اجلميع
هؤالء . ال تدخني، ال شراب مبا فيه شرب الشاي أو القهوة-والتقييد الثالث هو االبتعاد عن املسكرات. التقييد الثاين

والتقييد . هذا هو التقييد الثالث. ى مجيع تلك العادات بصورة طبيعية لكنهم يتركوها، فهمتاالمريكيني معتادين عل
اذا فوتت عليك فرصة احلياة . وقتك قصري. الرابع هو ترك القمار أو الرياضة دون لزوم ألن علينا االنتقاع بوقتنا

بينما لن يقترب املوت منك ألنك  قريب من املوتليس ألنين رجل عجوز . الننا جنهل وقت املوت ... البشرية
لذلك، االصل هو ان هذه احلياة البشرية بالغة االمهية الكمال الذات . لذلك، ال توجد حتمية. رمبا مت قبلي. شاب

  فهمت؟. فهمت؟ لذلك، ال نسمح باشكال الرياضة دون لزوم.  وال جيوز هدر حىت حلظة واحدةكِْرْشَنيف ذكر 
لذلك، جيب على كل . لك، ال زنا وال أكل حلوم أو طعام حيواين وال شراب وال قمارلذ. اهنا جمرد مضيعة للوقت

افعل ما حيلو لك ما دمت تدفع "ال اقبل بتالميذ مبتذلني مثل . وإال لن اعمدك ... تلميذ العمل هبذه األصول االربعة
مل اقدم إىل بلدك لكسب . ا النحوال اخدع على هذ. أنا ال أقول كالم مثيل".  وتتألهَمْنْتَرسأعطيك . بعض املال

فهمت؟ اذن، هذه هي . ليس لألخذ منك أو الستغاللك بل العطاء شيء جليل. املال بل العطاء شيء جليل
 مما يعين اذا انتهيت بالنواهي االربعة حتت هداييت فستبلغ املرحلة -املرحلة الثالثة، العماد مث الترسخ يف املرحلة الثالثة



تلك .  بعد هذه املرحلة الثالثة، تأيت املرحلة الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة حىت الثامنة تلقائياً.الرابعة تلقائياً
. حلة الثالثة وسّبحت العدد املقرراذا انتهيت بالنواهي االربعة يف املرسترتفع مجيع ظنونك تلقائياً اذن، . تنمية تدرجيية

لكنين مغاير هلذا . كل فرد يعاين من هذا املفهوم. دن املادي والذات عينية البوما هي تلك الظنون؟ الظن األول ه
اآلن اجلميع . لنفترض موت احد. احدها شاهد شائع. مثة شواهد غزيرة. لكن البدن متغري. تلك حقيقة. البدن
، كال" "فما هو سبب قولك أنه مات؟. لكن ولدك منطرح هنا". ولدي مات" "ما سبب البكاء؟"ن واذا سألنا ويبك
. كال، رحل:"تقول. ميكنك أن تفهم فوراً. هذا دليل انه مغاير لبدنه". بدنه منطرح فقط. لقد رحل. مات. كال

 كنت ال اعتين ينلكن. ألن تقول ذلك عندها؟ لذلك، ميكنك الفهم عند املوت أن الرجل غري البدن". بدنه منطرح
مثل اذا . يف حياة التهايؤ للمادة هذه. فهمت؟ هذا ظن. لهملاذا مل اعنت به؟ ألنين كنت اجه.  اثناء حياتهسوى ببدنه

ألنين ). يسعل ويطلب بعض املاء( ... كان بدين، هذا البدن، أنا غري هذا البدن فكيف أزعم أنين امريكي أو هندي
لذلك، ادعو نفسي امريكي لكن اذا كنت غري البدن فكيف اكون امريكياً؟ هذا ظن . ولدت على ارض امريكية

 اذا كنت غري لذلك، كيف يكون ابنك. انت تدعوه ابنك لكن ما هو؟ هو نسل بدك. مث ادعوك ابين. نعم. آخر
 حاملا تدرس بعناية أنك غري هذا أنت حر. ستجد انك ال تنتمي إىل أي من هذه. ؟ تستمر على هذا الوجههذا البدن

أنا ال . انا غري البدن"ملرحلة حيث تفهم وهي ا) ْبَرْهَمْنحتقيق (فهمت؟ هذا ما يدعى التحقيق الروحي . البدن
يسعى بعض الفالسفة إىل . هذا سليب". ال انتسب إىل هذا اجملتمع. ال انتسب إىل هذه العائلة. انتسب إىل هذا البلد
أنا لست . لكن ال يعين ذلك عدم وجودي. أنا موجود مبفهوم سيء. لكنين موجود بالفعل. ابطال هذه االشياء

لذلك، جمرد الفهم انين .  بدال من العلم بذايت وحدت ذايت هبذه الشقةميلكن. موجود يف هذه الشقةمثل أنا . عدماً
يف  ... اذن، ما هو موقعي؟ ما هو أنا بالفعل؟ عند الوصول إىل هذا الوعي. لست هذه الشقة ال يشكل علماً كامال

عندما أفهم على الوجه فسيتغري وعيي لكن . عائلةالوقت احلاضر، أنا أعي هبذا البدن، هبذه البلد، هبذا اجملتمع، بال
ال بد من حدوث تغري لذلك، . الكامل بأنين لست أياً من هذه األشياء ألن وعيي حالياً غارق يف مجيع هذه االشياء

اذا كنت يف فهم سيء مث وصلت إىل الفهم . حاملا أفهم أنين غري هذه األشياء وال يعين ذلك انقطاع وعيييف وعيي 
ذاك ما . مما يعين اذا كنت غري هذا فذلك يعين انين ذاك. بل تصفية وعيي. يح فال يعين ذلك انقطاع فهميالصح

 اعند حتررنا من هذا الوعي الومهي واذا كنسوف حيدث تعلق لذلك، . كِْرْشَنذاك هو ذكر . جنهله، ما هو ذاك
ذا البدن، تعلق هبذا اجملتمع، تعلق هبذا البلد، عدد ألننا متعلقون بكل هذه االشياء، تعلق هب. كِْرْشَنراسخني يف ذكر 

ة، عندما أصل إىل النقطة بعد نفي هوييت هبذه اهلوية الباطل كِْرْشَنسأفهم اآلن انين ملكية . كبري من الصالت بالبدن
 .الصحيحة
لكنه ينقل . تعلق باللعبالطفل م. مثل طفل.  ألنين نقلت التعلق إليهكِْرْشَنمث يزداد تعلقي بـ. كِْرْشَنأنا ملكية 

ال مفر من التعلق لكنه . كال.  قد ضاعهذلك ال يعين انه ترك تعلقه باللعب وأن تعلق. تعلقه إىل الدراسة بعد منوه
واملرحلة التالية بعد التحرر من الظنون هو .  يعين وعي صفي، وعي حقيقيكِْرْشَنلذلك، ذكر . انتقل أو تصفى

 ذاك يعين انين اقترب من اهللا ألنين ملكية هللا. مث الوجد). آَسكْيت(مث التعلق األكرب ). شيرو(التعلق باهلوية احلقيقية 
لذلك، .  حاملا تتالشى ظنوننالذلك، نصل إىل صعيد زيادة التعلق باهللا. يف البداية أننا نسينا صلتنا باهللاخربتك ... 

. ن حب اهللامحنن حنب الكلب بدال . موجود أيضاًاحلب . عندما يبلغ هذا التعلق درجة الكمال فأنه يدعى حب اهللا
كيف  ... مثة مراحل خمتلفة للوصول إىل. احلب موجود لكنك تنقل حبك من الكلب إىل اهللا عند ارتفاع ظنونك

لذلك، اذا اتبعنا هذه املراحل الستة للتنمية بعناية ووعي فسوف نصل إىل ذكر . ؟ هذه هي املراحلكِْرْشَنتبلغ ذكر 



ألننا نتبع طريقة . هذا التأمل ومتارين التنفس جزء من دراستناال يشكل . ادرس ... )انقطاع. ( تلقائياًكِْرْشَن
مثة ناطحات السحاب وسلم يوصل إىل الطابق العلوي، لنقل انه الطابق املئة . سوف اضرب لك مثال. مباشرة

اذا انتفعت باملصعد لكن قد يستغرق ذلك ة لذلك، ستصل إىل الطابق املئة فوراً يف خالل دقيق. ويوجد مصعد أيضاً
كان هذا التأمل . لذلك، عملية التأمل هذه غري ممكنة يف العصر احلايل. ساعات اذا صعدت السلم خطوة خطوة

.  يف العصر الذهيب عندما كان العمر طويال وكان الناس مطمئنني دون اضطراباتِڤديةالـموصى حسب األسفار 
ذاك ما يسمى .  تعين يف العصر الذهيب عندما كان اجلميع اتقياءكِْرَتكلمة . كِْرَت هي َدْزِڤالـالكلمة الواردة يف 

 لذلك، اعتاد االنسان يف تلك العصور أن يعمر مئة ألف سنة وكان .عصر بالغ الصالح) يوَچ-كِْرَت (كِْرَتعصر 
جيب عليك .  التأمل يتطلب مبادئ معينة. يف تلك املرحلةكان التأمل ممكناً. االنسان بالغ الصفاء يف غياب الذنوب

اذا اغلقت . جيب عليك اجللوس وحيداً واغالق عينيك نصف اغالق وليس اغالقاً تاماً. اختيار مكان مقدس منعزل
اذا كان شهيقك . عليك التركيز على أرنبة األنف واجللوس بانتصاب مث ممارسة متارين التنفس. عينيك متاماً فستنام
ألن العقل . لذلك، هذه االمور غري ممكنة. مثة طرق غزيرة. جب عليك التنفس من اجلهة االخرىمن هذه اجلهة في

ال ميكنك العثور على . غري ممكن ... يف غاية التكدر، حنن مشغولون بأشياء كثرية يف العمل اخلارجي والتركيز علي
جيب أن يكون املكان . أمل على هذا النحوال ميكن القيام بالت. التأمل املزعوم يف الدرس ليس تأمال. مكان منعزل

عالمة على . فهمت؟ هذه االسباب غري متوفرة يف العصر احلاضر. منعزال، مكان مقدس كما جيب التأمل مبفردك
. لذلك، التأمل موجود يف طريقتنا لكنها طريقة سريعة جداً. ذلك، ستستغرق عملية التأمل وقتاً طويال للعلم بذاتك

 حىت اذا كان عقلك ملتهياً كِْرْشَن َهِرىلذلك، ستجرب على مساع .  بصوت مرتفعكِْرْشَن َهِرى ما هي؟ حنن نسّبح
أو كنت تستمتع فال مفر لك من " شخص متكدر"فهمت؟ سواء أخذهتا . جيب عليك تطبيق العقل. بأشياء اخرى

مع الرقص فالتنفس مستمر و. واذا استمر تسبيحك لوقت قصري فان التأمل مستمر. حتويل عقلك إىل هذا اجلانب
لكن التأمل ومتارين .  موجودة يف طريقتنا)يَسماْده( أو متارين التنفس چييُّوالتأمل الـ. أيضاً لكنها طريقة خمتصرة

َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى التنفس ال تشكل جزء من برناجمنا لكنها تقضى تلقائياً بعملية تسبيح 
هل احلمية "اهنا عملية مجيلة مث سؤالك التايل هو . تقضى تلقائياً.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 

 . احلمية بالغة االمهية. نعم" جزء هام من الكلمة؟
ملاذا تقبل بوصفة محية . ملاذا؟ تلك حقيقة عملية. مثل املريض الذي يتوجه إىل الطبيب ويصف له محية معينة

شخص . شخص يعاين من السل ومحيته خمتلفة. الطبيب؟ لنفترض شخص يعاين من مرض السكري ومحيته خمتلفة
أوال . جيب اختيارها. لذلك، جيب أن ال تكون احلمية االسراف أو نزوية. يعاين من محى التيفوئيد ومحيته خمتلفة

هذه . ، طبية أن اسناننا غري مقصودة لألكل اللحوميف الواقع، طالعت يف جملة علمية. علينا أن ننظر إىل محية االنسان
ميكنك قطع تفاحة فوراً لكن ال . شكل االسنان على حنو مثل السكني القاطعة. االسنان مقصودة ألكل الفاكهة

لذلك، محيتك ختتلف عن . لذلك، عليك فهم محيتك يف البداية. ميكنك اكل قطعة من اللحم بسهولة هبذه ااالسنان
قد . حىت الغائط طعام حيوان ما لكن هل يعين ان علي أكل الغائط أيضاً. أنت تأكل مطلق شيء. نمحية احليوا

  ".تلك ليست محييت أو طعامي"يكون الغائط طعام حيوان ما 
-كِْرْشَنما هي محيتنا؟ محيتنا هي . كِْرْشَن، حنن ندرس ذكر كِْرْشَنمن جهتنا، تيم . نفس الشيء، التبني واجب

مثل هذه . ال نتناول شيئاً بصورة مباشرة.  مث نكرمهاكِْرْشَنسبق تقدميه كما اخربتك بتقدمي أطعمة إىل  ما ْپَرساَد
حىت اخلضار والفاكهة ال نتناول . هذا هو نظامنا. مث نكرمها. هنا طبق. كِْرْشَنحنن نقدم كل شيء إىل . الفاكهة



اآلن، املراد اننا .  مث نكرمهاكِْرْشَنها وتقدميها إىل علينا حتضري. كِْرْشَنعلينا تقدمي كل شيء لـ. بصورة مباشرة
ماذا ميكنين أن اقدم لك؟ اذا زرتك يف :"اآلن، عندما تقدم شيئاً إىل شخص حمترم فأنت تسأله. كِْرْشَننكرم فضل 

لذلك، جيب . هذه هي آداب االستقبال. بيتك واذا اردت ان تقدم شيئاً يل لألكل فستسألين ما أطلب من طعام
ميكنك تقدمي االطعمة " يف هذا الكتاب كِْرْشَنلذلك، كيف نعلم؟ يقول .  ما حيب أكلهكِْرْشَنعلينا أن نقدم إىل 

لذلك، محيتنا هي ". مثار، زهور، حبوب طعام، حليب وما شاكله). ٢٦\٩. چ.ب (ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْشَپْتَرْم : يل
جيب أن تقدم يل  ".كِْرْشَناذا قال . حنن نعدها ونكرم فضله. الشياءكرشن يطلب هذه ا...لذلك، . ْپَرساَد كِْرْشَن
اعطين بعض الفاكهة، الزهور، :" يقولكِْرْشَن.  ال يطلب ذلككِْرْشَن لكن كِْرْشَنفسنقدم اللحوم إىل ". اللحوم

 كِْرْشَنمل يتناول لكن عنايتنا هي ما . ليفعلوا ما حيلو هلم. لذلك، حنن ال خنتلف مع آكلة اللحوم". حبوب الطعام
ال ميكننا قبول ما مل يقدم إىل .  مثل جزء هام من العملكِْرْشَنلذلك، هذا ضروري اذا اردت ذكر . شيئاً فال نكرمه

حنن ال نتناول شيء . لذلك، هذه احلمية، هذا النوع من احلمية اليت ذقتها يف وليمة احلب هي محية هامة. كِْرْشَن
عالوة على ذلك، من وجهة النظر الصحية، انت حتتاج إىل طعام . ، هذه احلمية هامةمن هذا الوجه. خارج النطاق

. لذلك، حنن حنصل على الدسم من احلليب، الزبدة. ذاك أمر علمي. كربوهايدريت ونشاء وبروتني ودسم-شامل
؟ هذه هي ما الذي يدعوين إىل قتل البقرة وسائر احليوانات إذا كنت احصل على الدسم من احلليب والزبدة

فما الذي يدعوك إىل . البقرة تزودك باحلليب والدسم بوفرة. ضروريايت هي حتصيل بعض احلليب والدسم. االنسانية
. هذا من االمهية مبكان من ذاك الوجه.  وأقتل خملوق آخر؟ لذلك، هذا عمل هام ممنوعكِْرْشَنقتلها؟ أنا أطلب ذكر 

 أو كِْرْشَنهل توجد فترة جتربة لذكر . "اعتقد انين سبق واوضحت ذلك" ... لذلك، ما هي مغزاها"السؤال التايل 
إىل  يذهب الصيب. نعم كل شيء يتطلب بعض احلماس" هل حيصل الفرد على هذه اهلداية حسب سرعة تنميته؟

مير الصيب بالصف األول والثاين يسقط صيب . املدرسة دون محاس وحيصل الصيب على احلماس بالذهاب إىل املدرسة
. املرحلة الثانية هي خمالطتنا ومدى جديتك. لذلك، فترة التجربة بالطبع اوصحتها’ آخر أو مير بالصف الثالث

من جهة االستنارة حسب . تلك هي فترة التجربة. املرحلة االوىل هي االميان وبعض االحترام والثانية هي املخالطة
. لكن جيب أن يصبح الفرد يف غاية اجلدية. مدى جديتكتلك التنمية إىل محاستك، إىل تستند سرعة تنمية الفرد، 

 من جهة حتقيق لذلك، جيب أن يكون الفرد يف غاية احلماس. هذا هو القانون يف كل جمال من جماالت التحقيق
  .كِْرْشَندرجة كمال ذكر 

ذا مل احصل على احلماس ال يعين ا. جيب أن حيقق درجة الكمال يف هذا العمر مث جيب عليه أن يكون صبوراً. نعم
لكن جيب علينا املثابرة . قد تتأخر النتيجة دون أن يثبت عزمنا. كال. شيء فوراً كما ان النتيجة ليست فورية

 يقول اذا فعلت ذلك فستحصل على كِْرْشَن. كِْرْشَنحنن نؤمن بـ. احلماس والصرب والثقة. هذا هو الصرب. حبماس
كيف ينزل وكيف يسري :  أن جمرد فهمه على ما هو عليهكِْرْشَنول يق. لذلك، جيب أن تكون لدي ثقة. النتيجة

لذلك، جيب أن يكون لدينا ثقة بأنين أعمل يف ذكر . سوف حيصل الفرد فوراً على تصريح دخول امللكوت الروحي
 اه ْسڤاْدي ... و. لذلك، احلماس والصرب ولثقة. هذه هي الثقة.  وال بد يل من الرجوع إىل اهللا، إىل الوطنكِْرْشَن

. كِْرْشَنلكن جيب قيامك بواجبات ذكر . جمرد احلماس دون عمل. ڤَْرَتناْتْپَر-كَْرَم-َتْت-َتْت ... نيْشْشڤَْد... 
لذلك، كلما ازداد . كِْرْشَن الدافع على تنمية ذكر هوهذه األمور، ما أقصده . كما جيب البقاء يف عشرة التيم

ماس مث الثقة مث االنشغال بالنشاطات والبقاء يف صحبة التيم وجتنب سوى الصرب واحل: محاسك هبذه األمور الستة
احتراق النار سيكون .  حبطب جافمثل اذا اردت اشعال النار فستزداد النار كلما زودهتا. ذاك أمر آخر. التيم



ك عملية تل. لذلك، جيب أن تبقى حافاً بعيداً عن الرطوبة بعشرة سوى التيم. صعباً اذا حصلت على حطب رطب
جيب عليك، . فهمت. اذا حضرت درسنا مث ذهبت إىل درس آخر، درس ملهى ليلي فستبطل فوراً. فهمت. أخرى

لذلك، . واذا اردت اشعال النار وصب املاء عليها فما هو النفع؟ ال شيء. اذا اردت اشعال النار أن حتميها من املياه
لذلك، . نفس الشيء، عليك جتنب صحبة سوى التيم. ة التيم عليك البقاء يف صحبكِْرْشَنالحراز التقدم يف ذكر 

تبدو نعم، "  على ردة فعل؟كِْرْشَنهل ينطوي ذكر :"مث السؤال االخري. كِْرْشَنهذه املبادئ الستة سوف تنمي ذكر 
سجيل تلك مثل حنن نستخدم آلة الت. ْبَهكْيت و كَْرَمجيب فهم الفرق بني .  بالظاهركَْرَم مثل كِْرْشَننشاطات ذكر 
. أنا اتكلم وهو يتكلم أيضاً يف املقابالت. لذلك، ستجد اللواحق عينها اذا ذهبت إىل السياسي. فونوهذا امليكرو

 تعين أن كَْرَم؟ كَْرَم و ْبَهكْيتفما هو الفرق بني .  كَْرَم وذاك ْبَهكْيتلكن هذه . لذلك، حنن نفعل األمر عينه بالظاهر
لذلك، النتيجة . لنفترض انك تقوم بعمل ما. لذلك، أنت تأخذ النتيجة أيضاً. ة نتيجةتفعل شيئاً وكل ما تفعله مث

هذه هي . أنت تأخذها. والنتيجة هي مليون دوالر خسارة. لذلك، أنت تأخذها. هي مليون دوالر من االرباح
كن عملنا من اجل ل. كَْرَمهل هذا واضح؟ هذا ما يسمى . أنت تعمل على مسؤوليتك وحتصل على النتيجة. َكَْرم

حنن نقوم بالدعوة . حنن ال نتأثر. كِْرْشَن واخلسارة هي خسارة كِْرْشَناذا وجد ربح فهو ربح . حنن نعمل. كِْرْشَن
هؤالء الشباب خيدمونين ليس لتشبعيت احلسية بل لتنمية .  وليس يلكِْرْشَناذا جاء شخص فهو لـ. كِْرْشَنإىل ذكر 

لذلك، يدفع . خلدمة سيد ما فأنه خيدم السيد من اجل التشبعة احلسية لشخص حمددكذا، اذا ذهب . كِْرْشَنذكر 
. لذلك، خيدم تشبعته احلسية. وما هو ذلك الدفع؟ تشبعته احلسية. لذلك، ال خيدم ذاك السيد بل خيدم الدفع. له

 سريضى على هذا كِْرْشَن .كِْرْشَن هي خدمة التشبعة احلسية لـْبَهكْيتو .  هي خدمة الفرد تشبعته احلسيةكَْرَم
سوف أحصل على هذا املال واشبع :"وحاملا يعملون. كَْرَملذلك، اهنا ليست . حنن نعمل على هذا النحو. النحو

 كِْرْشَنلكن عندما نعمل من اجل . قد تكون جيدة أو سيئة: لذلك، اصبح خاضعاً للنتيجة. كَْرَمتلك هي "حواسي 
. ذاك جممل األمر. أنا جمرد خادم أزيل. وكل اخلري راجع إىل اخلري األعظم.  الشرال سؤال عن. فذلك هو اخلري التام

ال يتطلب . لذلك، يرضى االصبع عندما ترضى املعدة. هذا االصبع يلتقط بعض الطعام ويقذفه إىل املعدة: مثل آخر
ة شهية واعتقد عما يدعوه إىل اذا تناول كعك.  إىل التمتع بأنفسهم مثل االصبعْزكَْرمۤيلكن يسعى . اشباع على حدة

  . كِْرْشَنلذلك، حنن نفسد طاقتنا دون ذكر . هذا جممل األمر. ستفسد. اعطائها إىل معدة؟ فلن يقوى على االكل
لذلك، اذا اخذنا إىل . حنن نقتصر على افساد وقتنا وطاقتنا. ولذلك، تصبح عرضة حلكم التناسخ من جنس إىل آخر

مث . مثل سيكون اصبعي معاىف اذا كنت معاىف. تفاع الصحيح بطاقتنا اليت وهبنا إياها اهللا فذلك هو االنكِْرْشَنذكر 
لذلك، اذا . ، من اهللاكِْرْشَننفس الشيء، حنن منلك هذه الطاقة من . ما هو واجب االصبع املعاىف؟ خدمة هذا البدن

ا انتفعت بالطاقة لتشبعتك احلسية فذلك اذ.  تكون انتفعت هبا على الوجه الصحيحكِْرْشَنانتفعت هبذه الطاقة من 
.  إمنا يفسد وقته وحياته وخيضع نفسه لكثري من أحكام الطبيعةكِْرْشَنلذلك، كل من ليس يف ذكر . يعين استغالهلا

 واذا كِْرْشَناهنا الدراسة املبدئية لذكر .  دون تصرف على خري وجهْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، هذه االمور موضحة يف 
لكن .  أيضاًكِْرْشَنهذا هو ذكر .  هذاْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد اجنزت .  جيداً ميكنه أن يتابع إىل سائر الكتبدرسها احد

انه . لذلك، سأتابع العمل عليه.  جملدا١٢ً أو ١٠لذلك، انتهت حنو . يتعني اهناءه باحجام كثرية. املشروع ضخم
 ليست كِْرْشَنحركة ذكر . انه ليس باالمر التافة. هلذلك، جيب على االنسان العناية ب. موضوع جليل للدراسة
كل من يود تقدمي بعض اخلدمة إىل اجملتمع، إىل االنسانية فال بد له من دراسة هذه الفلسفة . حركة دخيلة عشوائية

لكن . والتحضري ملواجهة اجلميع، العلماء والفالسفة والشعراء واحلديث معهم وميكنه االجابة عن مجيع اسئلتهم



لكن . مث يدرك تدرجيياً". كِْرْشَن َهِرىتعال، اجلس وسّبح "حنن ندعو اجلميع حىت الطفل . ريقتنا يف غاية البساطةط
لكن للعامة . الل الكتب، خالل الفلسفة، املنطقاذا اراد احد فهم الفلسفة من خالل العلم، خحنن على استعداد 

 َهِرى راَم َهِرى - كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى َهِرىسّبح . كِْرْشَنَهرِى . نعطي الطريقة البسيطة
ليسوا على قدر كبري من العلم لكن . مجيع هؤالء الشباب ليسوا من الفالسفة.  وحققراَم راَم راَم َهِرى َهِرى

. حىت للحيوانات. ا عامةلذلك، اهن. يشمل أكرب العلماء والطفل الربيء. هذا مجيل. تنميتهم مستندة إىل التسبيح
 .نعم.  هذاكِْرْشَناحياناً يرقص الكلب عند تسبيح ذكر . شهدنا. نعم

  .شديد الفعالية: أحد الضيوف
  .هل من مزيد من االسئلة؟ ميكنكم طرح مطلق سؤال. لذلك، جيب عليك التعاون معنا: ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية( اردت السؤال عن التناسخ؟ :أحد الضيوف

  ١٩٦٨ اذار ١٢و، سان فرنسيسكو حديث رادي

  . كِْرْشَنانت رأس حركة ذكر . ، هل ميكنك االقتراب من امليكروفونْسوامي: الصحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
   هل هي كنيسة؟:الصحفي
  .  ليست كنيسة بالضبط بل معهد لفهم العلم باهللا:ْپَرْبهوپاَد
   ثيابك؟ هل ميكنك اخبار اجلمهور سبب ثوبك، ما هو مغزى:الصحفي
   مغزى معهدنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اجللباب.  كال، طراز ثوبك، الطريقة اليت تظهر هبا:الصحفي
، يوجد ِڤديةالـحسب التربية .  هو أرفع مقامات اجملتمع البشريّياسَسنّْۤي. ّياسَسنّْۤي اجللباب؟ نعم، أنا :ْپَرْبهوپاَد

، تعين اَسَسنّْۤي حياة التقاعد مث حياة ْپَرْسْتَهىَناڤ املتزوج مث َهْسْتَهىْچِر هو الطالب مث رّيْبَرْهَمشا. ترتيب جلامعة البشر
، مثة ازياء خمتلفة ِڤديةالـيف التربية  ...لذلك، هذا الزي . الدعوة إىل العلم العلي إىل اجملتمع من باب إىل باب

يف أي مكان ألنه رجل العلم لذلك، هذا الثوب زعفراين اللون يعين الدخول دون أي تقدمي . ملختلف املقامات
  . ِڤديةالـذاك هو نظام التربية .  العلم عنهونويستقبله ارباب العائالت ويأخذ. العلي

  . انت مطوق باكليل من الزهور حول عنقك:الصحفي
ال كليل مثيل لكنه يقدم باحترام والال توجد ضرورة .  هذا تقدمة من املريدين احتراماً للمريب الروحي:ْپَرْبهوپاَد
  .نرفضه

  .مثة شيء آخر، أنت تضع رمسة ما على جبينك وانفك ومجيع اتباعك هنا يف االستديو: الصحفي
املراد محاية اهللا لنا من مجيع . حنن نرمسها على خمتلف اعضاء البدن. كِْرْشَنهذه رسوم هيكل . نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .اجلهات
  ما هو مغزى ذلك؟. يديكم اليمىن ملفوفة شيء آخر، توجهت ملصافحة اجلميع ووجدت أن أ:الصحفي



َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن حنن نسّبح . انه كيس ملساحبنا. اهنا غري ملفوفة بالضبط ... هذا غطاء. نعم: ْپَرْبهوپاَد
 االحتفاظ لذلك، املسبحة مقدسة وهذا سبب.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى 

  .لذلك، اهنا غري ملفوفة بل غطاء املسبحة املقدسة. هبا يف كيس حىت ال يغطيها الغبار أو أي من الشوائب
 ْسوامي بدأت عندما وصل كِْرْشَنمجاعة ذكر " ...اعتقد انك قادر على .  اآلن، اود قراءة قسم هنا:الصحفي
 حيتوي على كتب قدمية وجلباب قطين اصفر اللون عالمة  دوالر وصندوق معدين٢ من اهلند حيمل ِڤَدْنَت ْبَهكْيت

قطع . يف اهلند، رجال السلك منقطعني إىل الدعوة إل احلياة الروحية بصفة فقراء جوالني. على سلك الزهد يف احلياة
ْشرۤيَمْد اً من وترمجة ستني جملد ْبهَچڤَْد چۤيتا الذي أمره بالذهاب إىل امريكا لتعليم تعاليم چوروالبحر بناء على أمر 

  ".؟چورواآلن، هل انت " إىل االنكليزية ْمْبهاَچڤََت
اهنم يعملون باالحكام والنواهي اليت . انا املريب الروحي هلذا املعهد وجيمع اعضاء اجلمعية مريدي. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .لسنسكريتيةاهنا اللغة ا. چورولذلك، املريب الروحي يدعى . طلبت منهم العمل هبا وعمدهتم روحياً
  . يعين معلمچورو: الصحفي
  .ثقيل، ثقيل.  تعين ثقيلچوروكلمة .  ال يعين معلم بالضبطچورو :ْپَرْبهوپاَد
   مترادفتان؟ْسوامي و چورو هل :الصحفي
من ال يضبط حواسه ال يستطيع أن يكون .  تعين سيد احلواسْسوامي.  تعين الفكرة عينها عملياًْسوامي: ْپَرْبهوپاَد
 ْسوامي. ْسواميلذلك، يدعى .  سلك الزهد يعين االنقطاع التام عن التشبعة احلسية وال سيما احلياة اجلنسية.چورو

  .تلك هي الفكرة. من اصبح سيد احلواس ميكنه أن يصبح املريب الروحي للمجتمع. تعين سيد
  .سية ختلو من احلياة اجلنْسوامياآلن كيف استطيع الفهم ان حياة  ... ْسوامي: الصحفي
  .كال، حتماً ال: ْپَرْبهوپاَد
  ...حسناً، اآلن عندما .  حتماً:الصحفي
مثة اربعة . ِڤديةالـياة اجلنسية مقيدة حسب التربية احل. حسناً، احلياة اجلنسية بالفعل حمصورة باملتزوجني: ْپَرْبهوپاَد

 ّياسَسنّْۤي ممنوعني عن احلياة اجلنسية أيضاً و َرْسْتَهىْپَناڤ.  احلياة اجلنسية بتاتاًرّيْبَرْهَمشامينع على . مقامات يف اجملتمع
املتزوج وحده يستطيع . لذلك، من املقامات األربعة، ثالثة ممنوعة من احلياة اجلنسية. ممنوع عن احلياة اجلنسية أيضاً

  .ِڤديةالـتلك هي التربية . احلياة اجلنسية املقيدة جملرد االجناب فقط
  .لالجناب فقط: الصحفي

  . هذا جممل األمر:َرْبهوپاَدْپ
  .املفترض باخلوري التبتل. هذا شبيه بالكاثوليكية: الصحفي
يف كل مكان سواء أكانت . مثة مفهوم روحي يف كل مكان، حيث ال توجد احلياة اجلنسية.  حتماً:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، يتدرب االنسان على . للروحانيةذاك هو العدد املناقض . احلياة اجلنسية هي املادية ... املسيحية أم اهلندوسية
لذلك، يسمح له بالتحرك يف اجملتمع للدعوة .  يكتمل تدريبهاَسَسنّْۤيويف حياة . االنقطاع عن احلياة اجلنسية تدرجيياً

  . إىل التربية الروحية
  هل هو من سلكك؟. َمِهْش َمهاريشيعن  مسع جممل العامل :الصحفي
  .يف الصحفمسعت كثري .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . يف الوقت احلاضرچورو هو أشهر :الصحفي



لكن الناس يف بلدك، يف .  شيء خمتلفجوور). يضحك(بل يروج المسه على هذا النحو . چورو هو ليس :ْپَرْبهوپاَد
كل من يزعم انه روحاين، واذا جامل فمن السهل أن جيري الترحيب بلذلك، . البلدان الغربية يطلبون العلم الروحي

لذلك، احلياة .  بصرامةِڤديةالـحنن نتبع أصول احلياة . لذلك، حنن ال نعمل على هذا الوجه.  على االتباعحيصل
  .ۤيْزاسَسّنۤياجلنسية ممنوعة متاماً على 

  هل التأمل جزء من فلسفتك؟.  عدد كبري من الناس يقصدونه للتأمل:الصحفي
مستوى التأمل . ليس هو التأمل بالضبط ...  سواهْسواميا أو  هذَمهاريشيلكن التأمل كما يعلمه .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
واجللوس يف وضع معني وضبط . جيب عليك اختيار مكان منقطع. ذاك أمر بالغ الصعوبة. ْبهَچڤَْد چۤيتاوارد يف 

قة مثة أحكام وحدود جتعل من هذا النوع من التأمل أمراً مستحيال يف طري ... حياتك دون اكل أو نوم بتبتل كامل
جاء أن التأمل كان . بالنسبة للجيل احلاضر، التسبيح، ترديد االسم القدوس هو املوصى يف االسفار. احلياة احلالية

لذلك، ال ميكن . لكن غالبية البشر جنسة يف الوقت احلاضر.  عندما كان االنسان صفياً بالكليةيوَچَسْتيا ممكناً يف 
  .سفار القياسيةلإلنسان ممارسة التأمل حسب األوصاف يف األ

   جزء من التأمل؟اچيُّوالـ هل :الصحفي
 تعين اچيُّوالـ. اچيُّوالـتلك هي .  تعين االتصال باحلق املطلقاچيُّوكلمة .  مصطلح واسعاچيُّوالـ: ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، توجد سالمل يف كل.  مثل السلم الذي يوصل إىل الطابق العلوياچيُّوالـلذلك، مثة درجات من . وصال

  .مكان لكن مثة فرق بني من قطع عدة درجات ومن قطع عدة طوابق
اذا كان لدى االنسان الوقت "قال،. يف نيويورك اچيُّوالـ من مركز ْپِرماَنَد ْسواميأود قراءة شيء كتبه : الصحفي

 خالل حائط الكايف ملمارسة مثانية أو عشر ساعات يومياً طوال عشر سنوات فقد ميكنه تنمية القوة على الرؤية من
  ".دفع مثن باهظ لقاء ذلكجد أمهية بشهدت من امنوا بصرية اكس راي لكين مل ا. بواسطة التأمل

  . ساعة عمليا١٢ً أو ١٠ أو ٨لكن ال اعتقد أن االنسان قادر على التأمل مدة : ْپَرْبهوپاَد
  . طوال عشر سنوات:الصحفي
لذلك، يتعني علينا العمل بأحكام . راح غري عملي بالكليةانه اقت. نعم، طوال عشر سنوات ... لكن: ْپَرْبهوپاَد
. اين كان ذلك؟ اوكالند ...  يف املكتبة العامةۤيْرَتَنكَسْناآلن، اقمنا حلقة . يف العصر احلايل، هذا التأمل. االسفار

و نواهي بصدد مثة مفعول فوري وال توجد احكام أ. كِْرْشَن َهِرىلذلك، شارك اجلميع فوراً حاملا بدأنا بتسبيح 
 َهِرى راَم َهِرى راَم -َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى اقتصر على االنضمام وتسبيح . التسبيح

يف مدرسة االحد مع الصبيان الصغار واالطفال وانضموا . أي.سي.أم.القينا حماضرة يف واي ... راَم راَم َهِرى َهِرى
  ...نا اجلميع من اطفال وكبار وشباب  التسبيح يف املنتزه وشاركقمنا هباذا. إلينا

  .، أم انكم تلتقون يف املكتباتْسواميهل لديك هيكل هنا، : الصحفي
  .٥١٨ كال، لدينا هيكل هنا يف شارع فريدريك :ْپَرْبهوپاَد
   كيف يبدو هيكلك؟:الصحفي
اذا ذهبت إىل هناك فستجد بعض املثالية الروحية . ان مقدس وهو مككِْرْشَن-راْدها انه هيكل يضم أصنام :ْپَرْبهوپاَد

  .فوراً
  هل لديك منرب؟: الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



   هل لديك سائر االشياء اليت جتدها داخل الكنائس؟:الصحفي
. تسبيحلدينا فاكهة وزهور وخبور ومجيع هذه ختلق جواً روحياً ويوجد ال. نعم، لدينا منرب وصور.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، الناس تستمتع فيه
اذا كان لديكم أي سؤال . كِْرْشَن رأس حركة ذكر ِڤَدْنَت ْبَهكْيت. سي.إى ْسوامي حنن نتحدث مع :الصحفي

). انقطاع (١٢٣٣-٢٧٢ يف سان هوزى ٩٧٠٧- ٨٣٢ يف است باي ٣٤٥٦-٤٧٨ميكنكم خمابرتنا على خط 
  ؟كِْرْشَن ماذا تعين كلمة .كِْرْشَن، حركة ذكر ِڤَدْنَت ْبَهكْيت. سي.إى

  . تعين اجلذاب على االطالقكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  .ْسواميجي او مع .هلو، انت على اهلواء اذاعة ك) يعطيه مساعة(؟ ْسوامي هل ميكنك وضع السماعة يا :الصحفي
  ؟ْسواميجيلو، يه): َچموينَچْر(هاتف 
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد

  . أود طرح سؤال:َچموينَچْر
   ما هو؟:ْبهوپاَدْپَر

   ملاذا صورة االنسان يف حالة مرضية باحلروب واجلدب والقلة؟:َچْرَچموين
هذه األوضاع الشقية اليت تنزهلا الطبيعة املادية جملرد تنبيه الروح املهيأة أن حياة التهايؤ للمادة يف الطبيعة : ْپَرْبهوپاَد

اذا كان . مثل حياة السجن املليئة بالشقاء. ن حتيا بسالممثة مكان آخر حيث ميكنك أ. املادية ليست مناسبة هلا
لذلك، مصائب الشقاء املادي . االنسان يف حياة السجن حييا براحة فلن خيرج منه مطلقاً وسيعمل على البقاء فيه

 ترك لذلك، هذه تنبيهات بوجوب. موطننا هو الرجوع ىل اهللا. ليس موطننا. تذكرنا بأن هذا املكان ليس مناسباً لنا
  .هذا املكان
  .وما هي هويتنا احلقة. نعم: َچْرَچموين
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   ما هي هويتنا احلقة؟:َچْرَچموين
   اهلوية الفعلية؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:َچْرَچموين
 البدن مثل عندما تضع ثوباً،. مثل الثوب. وهذا البدن املادي حجابك. اهلوية الفعلية هي أنك روح: ْپَرْبهوپاَد

يف حقل . ذاك الشيء املفقود هو الروح.  عند موت البدنلكن ميكننا الفهم بفقدان شيء. احلقيقي يبقى موجوداً
لذلك، . مثة نظريات كثرية لكنها ليست عملية. التعليم املادي، ال توجد دائرة معارف لفهم ما هو اجلزء املفقود

ْشرۤيَمْد يف جاء و.  مث نستطيع فهم هويتنا الفعليةْبهَچڤَْد چۤيتاة مثل جيب علينا فهم الروح وبنيتها من االسفار املعروف
لذلك، ذاك هو .  أن كل من يوحد ذاته هبذا البدن املادي ليسوا من البشر بالفعل بل من عداد احلمري والبقرْمْبهاَچڤََت

  .اجلهل أو الوهم
  . شكر، أيها املخابر:الصحفي
  . أوه:َچْرَچموين
  .قلت اننا حنيا يف عامل سيء لكن خالل عقلنا، روحنا ميكننا االفالت. ريد أن أسألك شيئاًاآلن، ا: الصحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد



  .حنن هنرب بعيداً يف عقولنا. اننا ال حنل شيء هبذا العمل. كِْرْشَن أو خالل ذكر :الصحفي
اذا اردت . احلل هو اخلروج منه. السجنلنفترض انك اودعت يف ... نعم، هذا اهلروب بعيداً هو خري : ْپَرْبهوپاَد

ميكن أن تكون سجيناً من الدرجة االوىل أو الثانية أو الثالثة لكنك ستبقى . اجراء تعديل يف السجن فذاك مستحيل
  .لكن اذا اردت احلرية فال بد لك من اخلروج من جدران السجن. سجيناً

جيب أن يواجه هؤالء . شكلون جزء من تنظيمكلكن الحظت ان لديك عدد كبري من الشباب الذين ي: الصحفي
  . الشباب املشاكل املادية اليوم مثل اخلدمة العسكرية وفيتنام وكل شيء

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   صعب يف هذا العامل املتوجب علينا العيش فيه؟كِْرْشَن هل االشتراك يف ذكر :الصحفي
 حىت وأن واجهوا أوضاع غري مرحية لكن معاناهتم ليست مثل  يف كل مكانكِْرْشَن نعم، األمر أن تيم :ْپَرْبهوپاَد

  .معاناة االنسان االعتيادي
  .او.جي. على كْسواميء مع اايها املتكلم أنت على اهلو.  لدينا بعض الذين يريدون التحدث إليك:الصحفي
  .ْسواميجيهيلو، . شكراً: ثانية) َچموينَچْر(هاتف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هو كمال هذه احلياة؟ ما:َچْرَچموين
ما هو سبب عذايب؟ اذا كان يوجد حل . هذه هي البداية. كمال هذه احلياة هو العلم بالذات وماهيتها: ْپَرْبهوپاَد

دون يقظة االنسان إىل هذه االسئلة حول من أنا؟ وما هو سبب . هذه االسئلة واجبة. هلذا الشقاء؟ وهنا اشياء كثرية
هذه هي . ألن احليوانات ال يسأل اسئلة مثيلة. فانه يعترب على درك احليوان" مصريي؟عذايب؟ وما هو اصلي واين 

لذلك، اذا كنا مستطلعني ونعمل باالسئلة من املراجع فثمة حل . واالجوبة موجودة مجيعاً يف االسفار. اسئلة االنسان
  .للحياة

  .لذلك، اعلم بذاتك.  شكراً أيها املخابر:الصحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
 رأس مجاعة ذكر ِڤَدْنَت ْبَهكْيت. سي. إيْسواميحنن نتحدث مع . لدي مزيد من االسئلة.  اعلم ذاتك:الصحفي
وميكن أن تبيع أي شيء بالوصول إىل اكثر من مليونني الذين يطالعون كرونكل  ) ...دعاية راديو. (كِْرْشَن

  ).انقطاع. (واكزامينر
  !ْپَرْبهوَچْرَجموين د لـاجمل. ْپَرْبهو َچموينَچْر ... :هاتفة

  ال تؤمن باملشروبات الكحولية أو استعمال املنبهات؟.  هل تؤمن أن اجلنس لإلجناب فقط:الصحفي
  .كال، هذا ممنوع: ْپَرْبهوپاَد
   مباذا تؤمن؟:الصحفي
ذاك هو . ب الكحولاننا سنسعد بشر. وهذا كاملعتقد أيضاً. التصفية واجبة علينا. كِْرْشَن حنن نؤمن بذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .ال أؤمن بذلك. وعيك

   هل تتبع محية خاصة بصدد االكل؟:الصحفي
  .حتماً. نعم: ْپَرْبهوپاَد
   ماذا تأكل؟:الصحفي



حنن حنضر الطعام كما توصي األسفار أوال ومعظمها من اخلضار وحبوب . كِْرْشَنال نأكل ما ال يقدم إىل : ْپَرْبهوپاَد
  .لك، لدينا ما يكفينا من الطعاملذ. الطعام والفاكهة واحلليب

  . ال حلوم من أي نوع:الصحفي
حنت . ال مشروبات روحية ال تدخني حىت وال شاي أو قهوة. ال منبهات. ال ثوم. ال بصل. ال حلم.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .أو ترضية اللسان ... ال ننغمس يف الكماليات.  فقطكِْرْشَننكتفي حبفظ لياقة البدن لقضاء ذكر 
  .او.جي. على كْسواميأيها املخابر، انت على اهلواء مع . حسناً: حفيالص
  ، اود معرفة ان كانت اهلند موطنك؟ْسواميجي. نعم: هاتفة

   اين انت من اهلند باالصل؟:الصحفي
  .َنڤَِرْنداڤْلكن قبل دخول سلك الزهد اقمت يف بلدة .  ولدت يف مدينة كلكتا:ْپَرْبهوپاَد
  أين؟: هاتفة
  . ميال جنوب نيودهلي عاصمة اهلند٩٠ هي مكان مقدس تبعد حوايل َنڤَِرْنداڤْ. َنڤَِرْنداڤْ :اَدْپَرْبهوپ
  ؟كِْرْشَنهل أنت تابع الرب  ... اود توضيح أمر واحد، هل أنت. نعم، نعم، فهمت: هاتفة

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .شكراً لك.  هذا كل ما أردت معرفته:هاتفة

  .اآلن، امرك مربيك الروحي بالتجول. ر مين باملوضوع أكثني ملمال شك أن املخابرين: الصحفي
  .يداوم على التجول والتعليم من باب إىل باب.  يعين معلم جوالّياسَسنّْۤي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   دوالر؟٢ مىت وصلت من اهلند حتمل مبلغ :الصحفي
  .١٩٦٥ كان ذلك يف ايلول :ْپَرْبهوپاَد
  .منذ عدة سنوات: الصحفي

  . سنوات٣ قرابة :ْبهوپاَدْپَر
   اآلن، التقيت سيد يدعى َهريف كوهن؟:الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  وكيف ساعدك؟: الصحفي
  ...لذلك .  دوالر شهريا٧٢ًكنت استأجر غرفة واحدة وكان االجيار .  نعم، ساعدين يف البداية:ْپَرْبهوپاَد
  كان ذلك يف نيويورك؟: الصحفي
كنت اتلقى بعض . وكلما نقصين شيء من االجيار كان يزودين.  سيكوند افينيو٧٠. رك، نعم يف نيويو:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، كان ميدين بالفرق.  نفاقيت فوق التربعاتتلكن يف البداية كان. التربعات من حماضرايت
  هل ساعدك يف انشاء املركز االول أو اهليكل؟: الصحفي
  .١٩٦٧ أول متوز  كال، ابتدأت هيكلي األول يف:ْپَرْبهوپاَد
  يف نيويورك؟: الصحفي
  . نيويورك، نعم:ْپَرْبهوپاَد
   كم عدد اهلياكل اآلن؟:الصحفي



واحد يف نيويورك وآخر يف سان فرنسيسكو ولوس اجنليس وبوسطن ومونتريال .  هياكل٦ لدينا اآلن :ْپَرْبهوپاَد
  . وهو مهين توجه إىل بفلو لفتح هيكل آخرطالبنااحد . وسانت ىف

  كم عدد اعضاء هذه اهلياكل الستة؟: حفيالص
  . قرابة مخسني شخصاً:ْپَرْبهوپاَد
  .٥٠ :الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...هل أغلبيتهم من الشباب؟ من املخابرات اليت اتلقاها هنا ومن املوجودين يف االستوديو : الصحفي
  .نعم.  نعم، الغالبية من الشباب والشابات:ْپَرْبهوپاَد
). انقطاع. (كِْرْشَن رأس محاعة ذكر ِڤَدْنَت ْبَهكْيت سي.إى ْسواميحنن نتحدث مع . ناً، انتظر حلظة حس:الصحفي

أي حالقة شعر؟ هل هناك مغزى حالقة شعوركم؟ هل يوجد ). يعطي أرقام اهلاتف ثانية. (وهواتفنا مفتوحة لكم
.  يف االستوديوْسواميري من الشباب هنا مع لدينا عدد كب. ميكروفون ميكننا وضعه عليك؟ ضع القطعة الثانية هناك

  ما هو معىن حالقة الشعر؟

.

 أي تابع َڤڤايْشَن هي عالمة انين شيكْهاهذه .  على مؤخرة رأسيشيكْهاحسناً، حلقت رأسي ولدي : سوبالَ
  .كِْرْشَن

   هل تقيم هنا؟:الصحفي
  .أنا يف زيارة هنا.  أنا من هيكل سانت ىف:سوبالَ

  ؟كِْرْشَن بك االمر إىل االنضمام إىل ذكر  كيف انتهى:الصحفي
 من قبل مثل من أنا؟ ما هو اهللا؟ ماذا ْسواميجيكنت أحبث عن شخص جييب على االسئلة اليت ذكرها : سوبالَ

واستطعت أن ارى أن طريقة .  أول من استطاع االجابة عن هذه االسئلة بالقدر الكايفْسواميجيوكان " افعل هنا؟
واحرزت تقدماً . رأيتها فاعلة حقاً ألنين شاهدت اشخاص حيرزون تقدماً فيها.  خدعة زائفة ليستكِْرْشَنذكر 

  ...لذلك، قبلته مريب الروحي ألنه كان األول . بنفسي بالتسبيح
  هل قبلت امساً جديداً؟: الصحفي
  . نعم:سوبالَ

  حسناً، ما هو امسك؟: الصحفي
  . أْدهيكارّيداَسسوَبلَ  :سوبالَ

  . يستلم امساً جديداًفرد، كل لذلك: الصحفي
تبدأ حياتك . انت تدخل العامل الروحي بالوالدة الثانية. العماد على يد املريب الروحي هو الوالدة الثانية. نعم: سوبالَ
  .الروحية
  ؟كِْرْشَنأم أن جممل حياتك ضمن ذكر " يف العامل اخلارجي" هل ما زلت حتيا :الصحفي
  .لكن يف الوقت عينه أنا أعمل يف العامل الكبري. كِْرْشَنجممل حيايت ضمن ذكر : سوبالَ

  أهال؟. ْسوامياو مع .جي. لدينا كثري من الذين لديهم اسئلة هنا واملخابر، انت على اهلواء مع ك:الصحفي
  أهال؟: هاتف

  .تفضل، سيدي: الصحفي



  ؟ْسوامي هل هذا :هاتف
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
   ما هو اهللا؟:هاتف

  ما هو اهللا؟ هذا هو سؤالك؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:هاتف

لذلك، اذا . لكن ستجد حاكم آخر فوق احلاكم ... لذلك. جند حاكم يف كل مكان. اهللا يعين احلاكم: ْپَرْبهوپاَد
تابعت البحث الواحد بعد اآلخر، احلاكم واحلاكم الفائق أو احلاكم التايل، احلاكم التايل على هذا النحو، عندما 

  . حيث احلاكم مطلق وال يوجد حاكم آخر، هو اهللاتصل إىل مكان
أود مساع . كِْرْشَنانطباعي أن مجيع املخابرات اليوم من اشخاص ضمن ذكر  ... ذاك. شكراً أيها املخابر: الصحفي

  .أو.جي. على كْسواميايها املخابر، انت على اهلواء مع . اسئلة سواهم
بكالم آخر، مىت يصل .  اآلن، كيف يعلم االنسان بذاته وماهيته.، قلت بوجوب العلم بالذاتْسوامي. نعم: هاتف

  أنا أعلم ماهييت ومصدري؟:"املرحلة اليت يسأل فيها
واحدة هي حبث الفرد ذاته جبهده الشخصي بتخمينه احلسي . نعم، يوجد طريقان خمتلفان الكتساب العلم: ْپَرْبهوپاَد
يستلم هذا . يف الطريقة االستقرائية نقول أن االنسان مائت. رجعوالطريقة االخرى هي العلم من طريق امل. احملدود

طريقة أخرى هي اننا نستطيع اجراء . العلم من املراجع العليا كما يقول معلمنا أو والدنا أننا نفهم أن االنسان مائت
  . حبث للتأكد ما ان كان االنسان مائت

   ختربك بذلك؟حسناً، هل مثة اشارة روحية حتصل عليها من داخلك: هاتف
الطريقة .  كال، سؤالك من أنا؟ لذلك، من أنا هذا ميكنك البحث عن ذاتك بالتخمني، وهي طريقة اخرى:ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَننفهم من أنا من املراجع العليا، . لذلك، حنن نتبىن هذه الطريقة. الثانية هي بفهم ذاتك من مرجع أعلى
لذلك، واجبنا هو التعاون مع . لذلك، حنن شقوق الرب العظيم".  األحياء شقوقيمجيع" يقول أنه اهللا ويقول،كِْرْشَن

  .هذه هي هويتنا. الرب العظيم كما تتعاون الشقوق مع اآللة الكاملة
  . شكراً لك أيها املخابر:الصحفي
  .شكراً لك: هاتف

  . هو التزام تام بطريقة حياتككِْرْشَناالنضمام إىل ذكر : الصحفي
  .، العلم باهللاْبهَچڤَْد چۤيتا نعم، التزام تام بطريقة احلياة املرسومة يف :ْپَرْبهوپاَد
   هل جيب على االنسان ترك دينه احلايل؟:الصحفي
لذلك، من الطبيعي اذا ذهب إىل مستوى أرفع من احلياة، ال . الدين نوع من االميان.  كال، ال بالضرورة:ْپَرْبهوپاَد

لكن ال ميكن . االميان متغري. ، علي عن كل إميان ديينكِْرْشَنلك، هذا الفهم، ذكر لذ. يعود االميان التقليدي نافع
. هذا وضع عقلي. ميكنك قبول االميان باملسيحية أو االميان باالسالم. قوامك بصفة شق اهللا غري متغري. تغيري هذا

  .لكن قوامك الفعلي هو انك شق من اهللا وال يقبل التغيري
  هل تقوموا باخلدمات مثل سائر االديان؟.  هياكلكم ماذا جيري يف:الصحفي
 مث يوجد ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا غالباً مث نلقي الدروس حول َمْنْتَر َمهاحنن نسّبح هذه الـ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .وقت لألسئلة وجنيب عليها وعلى هذا النحو يستنري املستمعني واملريدين ويتقدموا



  لكن هل توجد مواعظ كما هو معروف يف سائر الكنائس؟: الصحفي
  ...نظراً لوجود اغنية االدعية وما أقصده تالوة من االسفار مواعظ  ميكنك تسميتها :ْپَرْبهوپاَد
من يتوىل اهليكل بعد . حسناً، لديك ستة هياكل وال ميكنك التواجد يف كل مكان يف وقت واحد: الصحفي
  رحيلك؟
 وكذلك ْبهَچڤَْد چۤيتاأنا اتكلم من . ال يوجد شيء جديد. التالميذ، يرددون االمر عينه. ميذ يتدربونالتال: ْپَرْبهوپاَد
. لكن قد يكون لدي خرب أكرب فيمكنين أن اتكلم بصورة أفضل.  هي هي يف مجيع املراكزْبهَچڤَْد چۤيتا. التالميذ

  .لكن األصل واحد. والتالميذ يوضحون كل حسب جتربته
  .ْسوامياو مع .جي.يها احملادث، انت على اهلواء عل ك ا:الصحفي
واتساءل عن وجود تشابه بني التأمل واإلحياء؟ بكالم . نعم، انا لست منهم لكنين شديدة االستطالع): امرأة(هاتف 

  آخر، عن حالة التنومي املغنطيسي؟
   أو االحياء الذايت التأملي؟ هل هذا سؤالك؟:الصحفي
  .ون ذلك صحيحاً هذا شبيه؟ قد يك:هاتف

  ؟ْسوامي: الصحفي
   ال اعلم عن ما هو التنومي املغنطيسي؟:ْپَرْبهوپاَد
  . تنومي نفسك:الصحفي
مثل اذا جلست هبدوء، اذا نظرت إىل . يتالتأمل يعين البحث عن ماهي. تنومي كال، املسألة ليست مسألة :ْپَرْبهوپاَد

. سواء أكنت الرأس؟ وستجيب بالنفي.  ستجيب بالنفيبدنك فسترى اصبعك أوال وتسأل ما ان كنت االصبح؟ مث
اذن، اين . كل شيء خاصيت". يدي، رأسي، ساقي، عقيب"ألن حيثما أقول . سواء أكنت الساق؟ وستجيب بالنفي

  اجد أنا؟
  .فهمت: هاتف

. النشاطات بعد التأملاآلن، تبدأ . مث ينتهي التأمل. ، ال يوجد معىن للتأمل"ما أنا"دون الوصول إىل نقطة : ْپَرْبهوپاَد
 عن اهلوية ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، نستفيد من . ستبدأ نشاطاتك حاملا تعلمني مباهيتك. التأمل هو البحث عن ماهيتك

  .لذلك، هذا ما يسمى اخلدمة التتيمية. احلقيقية ونبدأ خدمتنا
  ).انقطاع. (، سنعود بعد دقيقةَنكِْرْش رأس مجاعة ذكر ِڤَدْنَت ْبَهكْيت. سي. إىْسواميحنن نتحدث مع : الصحفي
انا ال اتكلم عن املسيحية .  اذا مل يعتقد أن تعاليم املسيح قد اعربت عن تصرحيهْسوامينعم، اريد أن أسأل : هاتف

االرثدوكسية بل عن صفوة كالم املسيح عن االب يف الداخل واذا كانت عينك واحدة فسيكون بدنك كامل 
  هل درس مجيع تعاليم املسيح؟". كنت أنا قبل وجود ابراهيم"يت قاهلا، والعبارة اجلميلة ال" بالنور

  ؟ْسوامي: الصحفي
  . حنن ال خنتلف عن تعاليم السيد املسيح ألنه تكلم عن االمر عينه الذي نتكلم عن العلم باهللا أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  لكن اعتقد اهنا تقول، أال ميكنك قبول تعاليم املسيح دينك؟: الصحفي

  ... لكن يوجد تعديل :ْبهوپاَدْپَر
 وكثري ممن ميارسوا التأمل ويدرسوا ْسواميكنت اقصد انين اؤمن بأن . كال، انا ال أقصد ذلك) تدخل (:هاتف

  . إمنا يتعاملوا مع األمر عينه، السبب األول الذي تكلم املسيح عنهْبهَچڤَْد چۤيتا



  . حتماً:ْپَرْبهوپاَد
  . صحيح:هاتف

  .حتماً. نعم: ْپَرْبهوپاَد
اعتقد بوجود مقارنة، ليس بني الدين املنظم مثل ذلك بل الدخول يف صلب .  نعم، هذا ما قصدت معرفته:هاتف

  .اعتقد بوجود تشابه. املوضوع الذي تكلم املسيح عنه
على  تعادل اربعة ٢زائد  ٢. التشابه موجود لكن شيء واحد مثل تعليم الرياضيات يف الصف االبتدائي: ْپَرْبهوپاَد

 هي ْبهَچڤَْد چۤيتاكذلك، تعاليم االجنيل وتعاليم .  مخسة٢ زائد ٢يف الرياضيات العليا ال تصبح . مجيع املستويات
  . عينها٢ زائد ٢عينها، 
  ...صحيح، صحيح : هاتف

  .هذا جممل االمر. ْبهَچڤَْد چۤيتالكن ميكن اخذ الرياضيات العليا يف : ْپَرْبهوپاَد
؟ وجاء فيها أن العلم مغلف باجلهل ْبهَچڤَْد چۤيتاسألك أمراً واحداً، قرأت بعض اجزاء من  هل تعلم، رمبا ا:هاتف

  .وهذا سبب ضالل االنسان
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . واعتقدت أن ذلك كان عميقاً:هاتف

  . علمنا احلقيقي مغلف بالوهم:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: هاتف

  .نعم، العلم احلقيقي هو أننا روح: ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:هاتف

  .لذلك، علمنا حمجب، علمنا فعلي. لكننا نوحد ذاتنا هبذا البدن: ْپَرْبهوپاَد
واملخابر، انت على اهلواء مع . او.جي. دقيقة قبل الرابعة على ك١٢. الوداع. شكراً لك أيها املخابر: الصحفي
  .او.جي. على كْسوامي
. ال للقيام جبميع رحالتك إىل اهلند ونيويورك ومكسيكوأود معرفة كيف حتصل على امل. ْسوامي نعم، أهال :هاتف

  من يزودك باملال؟
  . جئت يف رحلة حبرية جمانية:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا؟:هاتف

  . رحلة جمانية:ْپَرْبهوپاَد
  من دفع مثن تلك الرحلة؟.  رحلة جمانية:هاتف

  .نقلتين شركة النقل جماناً.  رحلة جمانية، ال دفع:ْپَرْبهوپاَد
  . نقلته شركة النقل جماناً:يالصحف
  من اشترى طعامك؟. نقلتك شركة النقل جماناً: هاتف

  .لذلك، مضيفي زودين.  محلت معي رسالة تعريف عند وصويل:ْپَرْبهوپاَد
  .بكالم آخر، انت حتيا على حساب الغري.  مضيفك زودك:هاتف

  .نعم: ْپَرْبهوپاَد



  .شربي؟ هيكلك املزعوما- ملاذا فتحت كنيستك يف منطقة مثل هايت:هاتف
   هيكلنا املزعوم؟:ْپَرْبهوپاَد
  أشربي؟-ملاذا تقيم يف منطقة مثل هايت.  هيكلك املزعوم:هاتف

  ملاذا تقع كنيستك يف منطقة اخلنافس؟. عيد صياغتهاأس.  ساعيد صياغة اجلملة:الصحفي
لذلك، . ب أرخص مكان يف تلك املنطقة مل يتم اختيارها يف منطقة اخلناقس بالتحديد بل وجدها الشبا:ْپَرْبهوپاَد

  .استأجروها
  . أرخص مكان استطعت العثور عليه:الصحفي
  .كال. وليس السبب ألهنا منطقة خنافس. لذلك، وجدنا املنطقة رخيصة. ألننا لسنا معهداً ثرياً. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...عاطون باملخدرات بالفعل، غالبية اخلنافس ال تستطيع االنضمام إىل دينك ألهنم يت: الصحفي
نعم، حنن خنتلف عن اخلنافس بالكلية ألهنم مدمنون على اجلنس واملخدرات وهذه االشياء حمظورة يف : ْپَرْبهوپاَد
  .هيكلنا

  أنت تقوم حبفالت الزواج؟: الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا تشبه حفالت الزواج؟:الصحفي
  . عينهكِْرْشَن َهِرى تسبيح :ْپَرْبهوپاَد
   هل تعترب مراسم زواج قانونية يف هذا البلد؟:الصحفي
  . نعم، مجاعتنا مسجلة حسب القانون الديين يف والية نيويورك:ْپَرْبهوپاَد
  .ْسوامياو مع .جي. حسناً، أنت على اهلواء ايها املخابر على ك:الصحفي
 بوسطن من االنسة برودنس فارو، َمَرْشآأود اخبار ضيفك انين استلمت يف اليوم اآلخر رسالة مجيلة من : هاتف

  هل تصغي؟ ... اخت االنسة فارو
   ...فارو اماي نعم، استلمت رسالة من :الصحفي
  .بوسطن آْشَرَم كال، اختها، نعم، برودنس، من هذا السيد يف :هاتف

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْسوامي كال، هل مثة مجاعة اخرى يف بوسطن، ال تنتمي إىل مجاعة :الصحفي
  . حسناً، حسناً:هاتف

  اخت اآلنسة فارو؟: الصحفي
  .َمهاريشي انه حيسبنا من مجاعة :أحد التيم
هل تسمع التسبيح يف وجود اجلميع هنا؟ هل هذا ممكن؟ هل ). انقطاع. (سنعود بعد دقيقة. نعم، حسناً: الصحفي

  ميكن وضع ميكروفون هناك؟ مل جتلب ماذا؟
  .ميكننا استعمال ايدينا: أحد التيم
پاَد والتيم يسّبحون معاً، يصفقون بااليدي لبضعة ْپَرْبهو(حسناً . ارجو تقريب امليكروفون من اجلميع: فيالصح
  ).پاَدْپَرْبهو قرب ڤَينْدْه- ْپِرَم(. دقائق

   تلك كانت فاحتة مرامسك؟:الصحفي



  ... ذاك كان، عند اخلتام حنن :ْپَرْبهوپاَد
  . اخلتامدعن: الصحفي
  .راً للتيم نعم، شك:ْپَرْبهوپاَد
  .أو.جي. على كْسواميحنن على اهلواء مع .  حسناً، شكراً لكم:الصحفي
 يف تعاليمك وما ان كان كَْرَم أين تدخل ْسواميهل انت موجود؟ اود طرح سؤال على . حتية): امرأة(هاتف 

  مفهوم اهللا هو اخلري وهل ينعكس يف الشفاء؟
   جزء من دينك؟كَْرَم حسناً، هل :الصحفي

  ...انت حتصد ما تزرع .  تعين العمل، العمل املثمركَْرَم. كَْرَم نعم، :هوپاَدْپَرْب
  . سأمسع جوايب على اهلواء ارجوك:هاتف

  .كَْرَمتابع شرح . تطلب االصغاء إىل جوابك على الراديو. ْسوامي استمر :الصحفي
كذلك، جنازى على عملنا يف هذا . ى اجركحتصل عل. كما تبذل جهداً لقاء االجر.  تعين عمل مثمركَْرَم :ْپَرْبهوپاَد

  .كَْرَمهذا هو حكم . خري العمل جيازى بالنفع وشر العمل جيازى بالعقاب. العامل املادي
  والسؤال اآلخر هو هل تشعر أن اهللا خري؟: الصحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نفد الوقت ونود أن نشكرك كثرياً:الصحفي
  ).التيم يضحكون. (اً اهللا خري، نعم، حتم:ْپَرْبهوپاَد
هل اعطي رقم .  هنا يف سان فرنسيسكو٥١٨وهيكلك احمللي يف شارع فريدريك . للجميع هنا ... :الصحفي

  اهلاتف حبال طلب اجلمهور بعض املعلومات؟
  . حسناً:داَس چورو

  بدلته؟ ما هو اآلن؟. ٦٦٧٠-٥٦٤رقم اهلاتف : الصحفي
  .٩٦٧١-٥٣١: داَس چورو

  ١٩٦٨ اذار ١٣سيسكو حديث راديو، سان فرن

  ما هي هذه املاركة، املاركة التجارية؟: ْپَرْبهوپاَد
  .كونكورد: َچْرَچموين
  هل يعمل؟) يدق على امليكروفون. (كونكورد شركة معروفة لصناعة آالت التسجيل. نعم. كونكورد: ْپَرْبهوپاَد
  .توجد فيها آلة تضخيم. ْسواميجينعم، : يامونا

  ).التغذية االسترجاعية( ... تكلمت أنظر، اذا :َچْرَچموين
جيب أن تكون على . التغذية االسترجاعيةاملشكلة اهنم قرب بعضهم البعض أكثر من الالزم وهذا ما سبب : يامونا
  .هذه ما كنا نستخدم يف مجيع خطبنا.  قدم مث سيجري التضخيم١٢بعد 

  .كِْرْشَن َهِرى: َچْرَچموين
  لذلك، سأتكلم من هنا؟.  أيضاًاهنا تقوم بالتضخيم: ْپَرْبهوپاَد



  . كال:َچْرَچموين
ما سبب تلك الضوضاء،  ... مزلو مل يكن امليكروفونني قريبان اكثر من الال ... لست يتعني عليك ذلك: يامونا

  .ولكان بإمكانك الكالم كيف تشاء
   تقدمي الدعاء؟ مبفرده؟َچْرَچموين لذلك، يريد :ْپَرْبهوپاَد

  .كال: َچْرَچموين
  .أنت حتب ذلك أيضاً: ْبهوپاَدْپَر

  .، لكان ذلك يف غاية اجلمالْسواميجيلو مل تكن طاقة اكثر من الالزم، ) پاَد يضحكْپَرْبهو: (يامونا
  .حسناً: ْپَرْبهوپاَد

  .وروَشْمپ-ڤيْنَدْم آديُچو. شيْنتاَمينكنت تضيف . ڤَْنِدى َهْمعندما اعتدت الغناء يف نيويورك أيضاً : َچْرَچموين
  ؟ سوف ادعو ذاك؟...انت سوف، أنا سوف . نعم، احياناً: ْبهوپاَدْپَر

  .نعم، سيكون ذلك مجيال، تلك الواحدة: َچْرَچموين
  ، بالدعاء اجلديد؟ْسواميجيماذا تعين، : يامونا

  .لُوَك كِْرْشَنذاك هو وصف  ... شيْنتاَمين.  ..:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َسْمهيتا-ْبَرْهَم من :يامونا

  .عم ن:َچْرَچموين
  هل لديك؟: ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، لدي نسخة منها:يامونا

   اجلسي؟ ملاذا تبقني هناك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . حىت ال تبقى مرتفعة جداً: َچْرَچموين
  ). وسائر األدعيةشيْنتاَمين يغين پاَدْپَرْبهو: (ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ اذار ٢٠نزهة صباحية سان فرنسيسكو 

  )تسجيل غري كامل(
فخور بالتقدم لكن هذه  ... )انقطاع. (وسوف تزداد.  آالف سنة٥ بدأت منذ يوَچ كَليعالمات : اَدْپَرْبهوپ

  ).انقطاع. (اهنا تتناقص. األمور بنود هامة للحضارة البشرية
العامل اآلن حيث الناس، اهنم سبق، لو عاشوا مخسة وعشرين أو ثالثني، كما أوضحت الليلة السابقة، انه  ... :مالَّيت
. ذاك يعترب شيخوخة. توجد قبائل يف العامل يعيش اهلها حىت الثالثني، وهذا يعترب طاعناً يف السن. ن شيخوخةكا

  .وميوتون يف الثالثني أو الثانية والثالثني
   أين؟:ْپَرْبهوپاَد
ة ألهنم ، هل سينقرضون يف النهايكَليلذلك، اآلن، مع تقدم عصر .  يف أماكن يف جنوب امريكا وافريقيا:مالَّيت

  كانوا يعيشوا لعمر قصري؟
  .ال ينقرض أحد. رمبا هنا ورمبا هناك. االجناس باقية. ال ينقرض شيء.  لن ينقرضوا:ْپَرْبهوپاَد



  ميكنهم االنتقال إىل مكان آخر؟: مالَّيت
 ميكنها أن حتيا يف مطلق تعين ْسڤَْرَچكلمة . ْبهَچڤَْد چۤيتايف  ْسڤَْرَچوصفت األحياء . مثة أماكن كثرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

كما أوضحت . تعين كل مكان، إينما تشاء ْسڤَْرَچ. ميكنها الذهاب إىل السماء الروحية أيضاً. مكان يف هذا الكون
 پيْتُرولُوَكميكنها الذهاب إىل كواكب املالئكة، إىل ). ٢٥\٩. چ.ب (ڤَْرتا ِدڤانْ-َڤاْنيت ِدۤيالبارحة، الليلة السابقة، 

ميكنك . مثل املناصب احلكومية. اهنا متلك هذه احلرية. اذا شاءت كِْرْشَننا أو الذهاب إىل كوكب أو البقاء ه
لذلك، السؤال هو األهلية، كيف ميكنك الذهاب إىل كواكب املالئكة، . اختيار أحدها لكن جيب التأهل لذلك

اذا امنيت جبلة ). ١٨\١٤. چ.ب (ْسْتها-َچشَّْهْنيت َستَّْڤڤَْم ْرْدْهأۤو .پيْتِرْسكيف ميكنك الذهاب إىل كوكب 
األصالة ميكنك الذهاب إىل، الترقية إىل كواكب أعلى ألن األحياء من الدرجة الثالثة ال يسمح هلا بدخول الكواكب 

أال ترين ذلك هنا أيضاً يف امريكا، حيث يتوجب على حتصيل التأشرية الدائمة رمسيات كثرية؟ ملاذا؟ . السماوية
على هذا . التقييد. د هناك، بأن احلكومة االمريكية ال تسمح لكل إنسان بأن يصبح مواطن دائم هناالتقييد موجو

التدين : جبلة األصالة تشمل مثانية مبادئ ... النحو، ال يسمح يف كواكب السماء لسوى أصحاب جبلة األصالة
لذلك، .  تعين جبلة األصالةَستَّْڤ). ١٨\١٤. چ.ب (ْسْتها-َچشَّْهْنيت َستَّْڤڤَْم ْرْدْهأۤولذلك،  ... والصدق والنظافة

 َشْنْدَر(وليس غرير حمدث ميلك سفينة فضائية يريد الذهاب إىل كوكب القمر . جيب على الفرد تنمية جبلة األصالة
  ).هناية( ... درجة احلرارة تعادل. ما هي جبلته؟ سيموت فوراً. هذا غري ممكن). لُوَك

  ١٩٦٨ اذار ٢٣ - ند بحيرة ستونزهة صباحية سان فرنسيسكو ع
  .ْسواميجي آذار، ْستو اليك، نزهة مع ٢٣: فتاة) ١(أحد التيم 
. ختتلف اآلراء باختالف العلماء. ، مثة وجهات نظر عديدة)كوكب القمر (َشْنْدَراألمر االول هو حساب : ْپَرْبهوپاَد

. هذا جممل األمر. تنظري. اآلخر شيئاً آخراًيقول البعض شيئاً، والبعض  ... ال يوافقوا على. ال يوجد رأي قياسي
ال بد من تأهيل . ال ميكنك احلياة يف املاء. ْبهاَچڤََتلكن الفكرة أنه يف درجة احلرارة املنخفضة جداً، يذكر يف 

انظر، ال ميكنهم احلياة ..  .ذاك هو. لذلك، عليك تأهيل نفسك. أبداهنا مناسبة للمياه. انظر). صوت البط. (نفسك
البدن املادي غري مسموح . السماء الروحية سوى ببدن روحي بينما البدن املادي ال يقوى على احلياة هناكيف 
ذوي ). ١٨\١٤. چ.ب (ْسْتَهى َمْدْهىي تيْشطَْهْنيت راَجساها-َچشَّْهْنيت َستَّْڤڤَْم ْرْدْهأۤو. كِْرْشَن َهِرى. هناك

مثة كواكب اخرى شبيهة هبذا . هذا النظام الكوكيب. ن للحياة على هذا الكوكبياحلماسة الشديدة مقصود
وتوجد  ... َچشَّْهْنيت تاَمساهاأْدُهو و . مجيع األحياء هنا يف مبلغ احلماسة. لذلك، يسمح هلم باحلياة هنا. الكوكب

رغم اهنا يف هذا . واحليوانات حتيا يف الظلمة. كواكب اخرى، مظلمة، كواكب مظلمة حتت هذا الكوكب االرضي
 ليس يف الظلمة كِْرْشَنتيم . هذه هي نتيجة جبالت اجلهل. علمها غري متطور. نتزه لكنها جتهل أين هي، ظلمةامل

 كِْرْشَن على خري وجه، فسريقى فوراً إىل كِْرْشَنلذلك، عند تنمية أحد ذكر . انه علي. وال احلماسة وال األصالة
  ).يضحك(؟ كال؟ مجيعكم تسّبحون ستة عشر صوتاً. هذا هو املطلوب. لُوَك

  . مل اسّبح يف البداية مث انزلقت إىل الوراء:اَشراديۤي
  .انه ليس بالغ الصعوبة: ْپَرْبهوپاَد
اعتقد انين أنام .  سبحة يف بعض االيام مث ال اعلم ماذا حيدث١٦نسّبح . كال، ما زلنا جنهل تنظيم وقتنا بعد: مالَّيت

  .كثرياً، اعين اعتقد انين انام طويال
  كم ساعة تنامني؟: هوپاَدْپَرْب



  .من ستة إىل مثانية: مالَّيت
  .ماذا؟ ساعتان أو اكثر.  تستغرق ساعتني فقط، ستة عشر سبحة ... ستة عشر. هذا ليس كثرياً: ْپَرْبهوپاَد
  .ال يستغرق التسبيح اكثر من ساعتني: مالَّيت

  .نعم) َجَپيسري قليال ويسّبح . (عشرين ساعة من بني اربعة وكِْرْشَنلذلك، عليك قضاء ساعتني لـ: ْپَرْبهوپاَد
   ساعات؟٨هل مثة خطأ بالنوم ): ١(أحد التيم 
  .جيب انقاصها بقدر االمكان ... النوم واألكل واجلماع. النوم واألكل هي املرض املادي: ْپَرْبهوپاَد

  ..اذا ما زلت متعباً): ١(أحد التيم 
  . ساعات١٠ ساعات والبعض ٤ينتعش البعض بالنوم . حليوية كال، ميكنك النوم حىت تشعر با:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن جيب أن ال ننام عندما يكون لدينا، بدال من خدمتنا التتيمية: مالَّيت

  .األولوية للخدمة التتيمية. كال، بالطبع ال: ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، اذا فقدنا بعض النوم فال بأس: مالَّيت

جيب تعويضها من .  سبحة١٦احلياة املنظمة هي امهال النوم قبل اكمال . كليةجيب اغفال النوم بال: ْپَرْبهوپاَد
حنن على وشك، حتملنا مسؤولية كبرية،  ... األمر الرئيس هو وجوب العناية الدائمة ... جيب علينا. ساعات النوم

سواء هذه "ذر برؤية جيب أن يكون التيم يف غاية احل. لذلك، جيب أن نتوخى العناية بقضاء الواجب. كِْرْشَنذكر 
جيب أن ". عسى عدم تضييع وقيت). "١٩-١٨\٢٣ َمْدْهيا. ش.ش (كالَْتڤَْم- أڤْياْرْتَهى". اللحظة فسدت أو انتفع هبا

. والوقت الضائع، الوقت الذي نقضيه لضرورياتنا البدنية هو وقت ضائع. يكون يف غاية العناية بصدد ضياع الوقت
.  هي املنتفع هبا فقطكِْرْشَنالفترة اليت نشغلها يف ذكر . تقتصر على تضييع الوقتعلى العموم، األرواح املهيأة 

  . لذلك، جيب العناية ما ان ضاع الوقت أم انتفع به
 لكن يف الوقت عينه، سنشعر كِْرْشَناحياناً، حسناً، اذا منت ساعات أقل ميكنك أن تفعل أكثر لـ): ١(أحد التيم 
  .، ميكنك تنظيم ذاكحسناً ... أقصد. بغاية التعب
. يوَچ-اَسأْبْهۤي). ٨\٨. چ.ب (چامينا- يوكِْتَن شَِسا ناْنيا-اَسأْبْهۤي. كل شيء يعتمد على املمارسة. نعم: ْپَرْبهوپاَد

 هي ممارسة االنتقال من نوع من الوعي كِْرْشَنلذلك، جممل حركة ذكر .  زاوهلا.اچيُّوالـ تعين مزاولة يوَچ-اأْبَهۤي
. ال أقوى على الركض حىت ميل واحد. مثل القادر على الركض بضعة أميال. ك، حنتاج إىل املراسلذل. إىل آخر

واذا . تزداد قوة القلب باملراس. مارس. اهنم ميارسون. ميكننا رؤية بعض الشباب، اهنم يركضون. سبقت له املمارسة
َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن . ملمارسةلذلك، ميكن قضاء كل شيء با. ألنين دون ممارسة. ركضت، فسوف خيفق قليب
. ويزداد هذا العزم بالتبتل. عزم ... )انقطاع ( َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى 

املدمنون . العقللديه قوة .  عازماً على قضاء أمر، ينفذهرّيْبَرْهَمشااذا كان .  للحفاظ على العزمْرياْبَرْهَمشاتوصى 
ال ميكن ألهل العصر احلديث اجللوس يف . اهنا متقلبون. ال ميكنهم الثبات. على احلياة اجلنسية، يقصرون على العزم

ال ميكنهم . يريد كل فرد السفر. شاغل السفر كثري الربح. وهذا سبب سفرهم الدائم. مكان واحد لوقت طويل
. مة لكن اتباعها مجيعاً غري ممكن يف العصر احلايل ألن كل شيء يف تناقصلذلك، الطرق املوصية بالغة القي. اجللوس

وإال هذا العصر شديد الصعوبة . هذا كل شيء.  ليعطينا القوة الالزمةكِْرْشَنلذلك، طريقتنا هي الدعاء إىل 
.  العمر قصري جداً.ال ميكننا أن نتذكر. الشيء األول هو أن الذاكرة قصرية جداً. غري مناسب. باملمارسة املنتظمة

عمر . ُشوكاديْبهيه-َچُرو. ض واالضطرابات الطبيعيةامر واألمالعمر قصري ويف الوقت عينه مثة تكدر كبري باهلمو



 .واملرض. ُشوكاديْبهيه-َچُرو. يوجد شيء يستدعى الشكوى يف كل حلظة. مضطرب باملرض والشكوى. قصري
 هلذلك، كيف ميكن املمارسة؟ لذلك، هذ. وشديد االضطرابالعمر قصري . هذا البدن مرتع مجيع أشكال املرض

يا "، َهِرى". ارجو أن تعطيين القوة. "كِْرْشَنوالدعاء إىل . ذاك مجيل-، والسمعكِْرْشَن َهِرىتسبيح –ممارسة واحدة 
أنا . التليس لدي مؤه. "ذاك جممل األمر". أرجو منك قبويل. ، أنا ساقط، ال قوة لديكِْرْشَن، يا كِْرْشَنقدرة 
حىت .  هو القوي، القادر على ما يشاءكِْرْشَنو . كل هذه التضرعات واجبة". أنا أسعى، لكنين ضعيف. ضعيف

كما يسعى الطفل كل ما يف وسعه لكنه .  سيساعدناكِْرْشَنحنن، ال نقوم، نسعى كل ما يف وسعنا، اذا اخفقنا، 
  .  نعم.على هذا النحو"سر . تعال. حسناً"تشجعه األم، . يسقط

؟ هل فعل شيء سوى التسبيح مثل الذهاب إىل املدرسة واالنتباه إىل ما هناك، اذا كنت ْسڤَميجي): ١(أحد التيم 
  ، يعادل التسبيح؟كِْرْشَنتقوم بأنك تستطيع نشر ذكر 

  .التسبيح صاحل يف كل مكان: ْپَرْبهوپاَد
  .ال النهارنعم، لكن أعين، اذا كنت ال تستطيع التسبيح طو): ١(أحد التيم 
ضمن  ... بصوت مرتفع، ببطء. اذا كان هناك بعض التعسري يف التسبيح املرتفع، ميكنك التسبيح ببطء: ْپَرْبهوپاَد
  ).قرقعة امليكروفون(هذه الطريقة بسيطة، سوف تتخلى عن مجيع أشكال . ميكنك التسبيح ... عقلك

  ).مرور طائرة( ...  مشاكلهم اليت ، أقصديف املدرسة أحياناً يكون عقلك ثابتاً على): ١(أحد التيم 
  ).يسري لبعض الوقت. (عملياً، حنن مضطربون دوماً. ليس أحياناً: ْپَرْبهوپاَد

  ، هل ميكن أن تصبح كاثي من التيم؟ْسواميجي): ١(أحد التيم 
  .ال أفهم: ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا الفتاة مع الطفل. للعماد. كاثي. للعماد): ١(أحد التيم 
  .ال اعتراض ... اذا كانت تستطيع: هوپاَدْپَرْب

  .اهنا تود): ١(أحد التيم 
  .هل ثقيل جداً). صمت(  شديد اللطفَڤڤايْشَنالـ. نعم). يضحك. (انت لطيف هبا: ْپَرْبهوپاَد

  ). يضحكپاَدْپَرْبهو. (لو كان لدي ذاكرة ملا احتجت إىل ذلك. كال، ليس ثقيال) صيب): (٢(أحد التيم 
  ، أنت حتمل ذكراتك يف يدك؟اذن: مالَّيت

  .نعم): ٢(أحد التيم 
  .لذلك، الطبيعة تساعد على تصنيع عدد كبري من اآلليات. ألن الذاكرة تتناقص: ْپَرْبهوپاَد
 وجود عدد كَليهل هذا السبب ملاذا يصنع الناس هذه اآلليات، ألهنم ال يستطيعوا التذكر؟ هل هذه عالمة : مالَّيت

  .نة الناسكبري من اآلليات العا
ال يستطيع القضاة تذكر اجلدال بني الفرقاء . ويف اليوم احلاضر يف احملاكم، يستخدمون اآلالت. نعم، نعم: ْپَرْبهوپاَد

". كم يستطيع تذكره؟"ألن اجلدال مستمر ليومني أو ثالثة . لذلك، يستمعون إىل التسجيل ويدلون باحلكم. أيضاً
  .لذلك هذه االلة تساعد. يع تلك احلجج بعني االعتبار مث يديل باحلكموعندما يصدر احلكم يتعني عليه اخذ مج

  .اذا كان احد ميلك ماال كثرياً فالقاضي سيتذكر: مالَّيت
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .اذا اعطى احد القاضي ورقة مالية كبرية فسيتذكره: مالَّيت



لذلك، ميكنك رشوة أياً كان . ن الصدق تضاءلأل. ذات الشيء. ذاك يعين غياب الصدق، تضاءله. نعم: ْپَرْبهوپاَد
ارجو أن "، كِْرْشَنخري أمر هو الدعاء إىل . وضع غري مناسب. حنن يف وضع شديد اخلطورة. ويكذب من اجلك

اذا تعني عليك الرجعة، فال تعلم مدى الشقاء الذي يتعني علينا ".  بسرعة وتسمح يل بالعودة إىل داركنتشلينت
ال توجد سعادة يف احلياة العائلية، ال سعادة يف احلياة . ، كل شيء يزداد شقاءيوَچ-كَليقدم ألن مع ت. معاناته

  .كلها عوائق، تامة بالعوائق.كل شيء صعب. االجتماعية وال سعادة يف احلياة السياسية وال سعادة يف كسب املعاش
 َهِرىشيء، وهلذا ال تبين آلة لتسبيح ، هل تريد اخبارنا بكل )غري مسموع:"(قال احد االصدقاء): ١(أحد التيم 
  ". لك؟كِْرْشَن
ألننا نستخدم طاقة .  لكننا ننتفع هبا حىت ينتفع صانع اآللةكِْرْشَن َهِرىمل تصنع اآللة لتسبيح . ماذا؟ نعم: ْپَرْبهوپاَد

حنن . فع، يتصفى لكي ينتكِْرْشَنلذلك، صنع هذه اآللة بقدرته حىت نستخدمها يف خدمة . كِْرْشَنكل فرد من اجل 
 طاقته هي يف خدمة األهن.  فاهنا تقدم لنفع تلك النبتةكِْرْشَنمثل الزهرة املقطوفة من نبته مقدمة إىل . نظهر الرمحة به

بصورة غري مباشرة، حنن نتيح له . كِْرْشَناألمر عينه، الذي صنع آلته، ينتفع عند استخدامه يف شاغل ذكر . كِْرْشَن
. كِْرْشَنجيهل االنسان عن . ، املبدأ عينهْپَرساَدحنن نقدم . كِْرْشَنلكن طاقته تبذل من اجل . الفرصة مع جهله بذلك

شاغلنا هو اتاحة الفرصة جلميع األرواح  ... لذلك، عليك.  تدرجيياًكِْرْشَنباالكل، سيذكر . لكنه يريد أن يأكل
بعض ات الذين يأتون إىل هذه اجلمعية، راكموا  الشباب والشاب. اليوم أم غداًكِْرْشنالناسية لإلنشغال يف ذكر 

ليس لدينا ). صمت. (لذلك،  تبنوا هذه الفرصة.  علمعلى تلك الوجهة عن علم أو دون كِْرْشَنمؤهالت ذكر 
  ).يضحك. (اصدقاء من الكالب

  .الكلب يأخذ االنسان يف نزهة: مالَّيت
  اين هو كلبك؟. حنن مجيعاً اصدقاء من التيم: ْپَرْبهوپاَد
  .رحل: مالَّيت

  ).يضحك(رحل؟ : ْپَرْبهوپاَد
  .بعض الطيبني الذين يعبدون الكلب أخذوه. نعم: مالَّيت

  ،"اصبح الكلب من التيم، لذلك، ال نفع يف البقاء هنا:"شاهد الكلب: ْپَرْبهوپاَد
  .من أخذوه، يعتقدون أنه شخص: مالَّيت

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .يعاملوه معاملة شخص: مالَّيت

  .ملاذا تنكر شخصيته. هو شخص: َرْبهوپاَدْپ
  .عذراً: مالَّيت

  .الكلب شخص أيضاً: ْپَرْبهوپاَد
  .يعبدوه ... يعاملوه مثل. إنسان ... اهنم ... نعم، لكنهم يعاملوه كما أعاملهم: مالَّيت

كل والنوم من جهة اال. نعم، لكن ما هو الفرق بني الشخص االنسان والشخص الكلب؟ ال فرق: ْپَرْبهوپاَد
وإال هو حيوان، مثل . كِْرْشَنالشخصية االنسانية موجودة هناك عندما يكون تيم . واجلماع والدفاع، اهنم متساوون

  .الكلب
  .  كِْرْشَنأنت كلب اذا مل تأخذ إىل ذكر  ...  لذلك، هذه:مالَّيت



ذاك موجود .  والنوم واجلماع والدفاعاألكل: ألن مفهومه الوحيد هو املبادئ األربعة. نعم، مثل كلب: ْپَرْبهوپاَد
االنسان يفعل ذلك  ... لذلك، ما هو الفرق بني االنسان. ؟ اهنا تنعم باحلياة اجلنسيةالتّمطائر أال ترى . يف احليوانات

سد متطلبات احليوان على حنو . ما دام االنسان مل يتخطى مبادئ املتطلبات احليوانية االربعة هذه، هو حيوان. أيضاً
لقد قرأت تلك الشاعرية، . تلك هي احلضارة. جيب أن يكون الفرد فوق متطلبات احليوان. قول ليس حضارةمص

  ؟ هل قرأت؟"اسكندر واللص"
  .ال اعتقد ذلك، اعيد الكالم:مالَّيت

  ؟"اسكندر واللص): "٢(أحد التيم 
  .كال: مالَّيت

  اسكندر الكبري، هل مسعت االسم؟: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: مالَّيت

ملاذا تعتقلين؟ :"قال اللص. كان ملكاً. لذلك، التقى لصاً واعتقله. ذهب إىل اهلند أيضاً. قهر االرض تقريباً: ْپَرْبهوپاَد
أنا دخلت . لقد فعلت هذا"اهتمه ". لقد فعلت هذا"عندما كان اسكندر يتهمه ". أنت لص كبري". ألنك لص مثلي

". نعم، ما هو الفرق بني اللص وبيين؟"مث أطلقه، ".  كبريلذلك، انت لص. منزل خاص لكنك دخلت دولة خاصة
لكن ألنك . أنت لص كبري فقط"أثبت اللص ذاك، ". اسنكندر واللص. "ومنذ ذلك اليوم، اوقف اسكندر فتوحاته

ملاذا تعتقد .  التعدي على ملكية اآلخرين-لكن شاغلي عني شاغلك. لذلك، أنت تدعى اسكندر الكبري. لص كبري
وانت متلك السلطة اآلن وتسعى إىل . لو كنت املك السلطة، لعاقبتك. وانت بريء؟ انت لص أيضاًأنين لص 
  .لذلك، اقتنع اسكندر الكبري على يد لص". معاقبيت

  ).غري مسموع): (١(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  هل قتل نفسه؟): ١(أحد التيم 
  من؟: ْپَرْبهوپاَد

  اسكندر الكبري؟): ١(أحد التيم 
  قتل نفسه؟: ْپَرْبهوپاَد

  .ال أعلم): ١(أحد التيم 
  .ال أعلم: ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية تسجيل النزهة. (مات ... مات من): ٢(أحد التيم 
ْستو اليك .  يف الصباح٧:٣٠ قرابة ١٩٦٨ آذار ٢٢مت تسجيل هذا يف ْستو اليك يف سان فرنسيسكو : َچْرَچموين

  ).النهاية(. ْسواميجيهي املنتزه املفضل عند 

  ١٩٦٨ اذار ٢٥حديث في الغرفة، سان فرنسيسكو 

.  بنجاح كبري ودعيت إليه أطلب بعض السعادةَڤشيعبدت املوىل . َڤشيأنت، حتت ادارة املوىل  ... :"ْپَرْبهوپاَد
، حسناً:"جوْسوامي َسناَتَنلذلك، قال ". لذلك، ارجو أن تعطيين ذاك. لذلك، وجهين لرؤيتك بأن لديك ذاك الشيء



. كانت بعض النفايات وحبث الرجل ووجد حجراً". ما استطيع أن اعطيك؟ حسناً، هل جتد حجراً يف تلك النفاية؟
ميكنك اخذه وملسه . هذا حجر الفالسفة". لذلك، ما هو هذا؟. نعم". سيدي، هل تعين القول أن هذا احلجر؟"

سوف أمجع كثري من احلديد .  رجل يف العاملسوف أصبح أغىن...". انت  ... أنت". "باحلديد وسيتحول إىل ذهب
لذلك، ذهب بفرحة كبرية وحاول ملس احلجر باحلديد وحتول احلديد إىل ". وملسه هبذا احلجر وسيتحول إل ذهب

 ميلك أكرب هبة، وال اعتقد أن هذا احلجر هو أكرب هبة جوْسوامي َسناَتَن وجهين أن َڤشياملوىل "لكنه تدبر، . ذهب
ال .  اخربين انك متلك أمثن شيءَڤشياملوىل :"جوْسوامي َسناَتَنلذلك، عاد وطلب من ". لنفاياتألنه كان يف ا

جيب أن تعطيين ذاك . اعتقد أن هذا احلجر هو أمثن شيء ألنك تركته يف النفايات؟ ال بد أن لديك شيء أمثن منه
أوال، "، لذلك، سأله."جئت لذاك الغرض. نعم، سيدي" هل ذاك ما تطلبه؟:"جوْسوامي َسناَتَنعندئذ، قال ". الشيء

  ".كِْرْشَن َهِرىاجلس وسّبح . "فذهب ورمى احلجر". ياموناارمي احلجر يف هنر 
  ).ضحك(! أوه: التيم

  ".كِْرْشَن َهِرىاجلس معي وسّبح . انس كل شيء: ْپَرْبهوپاَد
  .فعل: َچْرَچموين
بالصحبة، . لذلك، تصفى كل شيء، تبدل. جوْسوامي َتَنَسنا، َڤشي، املوىل ساْدهوألنه صاحب . نعم: ْپَرْبهوپاَد

 الكاملة حبيث أن كل من يتصل هبا كِْرْشَنلذلك، جيب عليك طلب عشرة ذكر . الصحبة الصاحلة، كل شيء ممكن
  .مثل يتنجس الفرد بالصحبة السيئة ويتصفى من النجاسة بالصحبة الصاحلة. يصبح صفياً بصورة تلقائية

  .؟ أحب أن أسألك ان كان هذا كافياً للناي؟ سيكون هذا رأس الناياميجيْسو: داَس كِْرْشَن
  .خشب؟ غري ممكن: ْپَرْبهوپاَد
  .اًها ذهبيغسوف أص. كال: داَس كِْرْشَن
  هذا عاج؟: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، هذا عاج: داَس كِْرْشَن
  ماذا تريد أن تفعل؟: ْپَرْبهوپاَد
  .نايسوف يكون ذلك على رأس ال: داَس كِْرْشَن
  .الناي؟ مجيل: ْپَرْبهوپاَد
  .االسد حسن: داَس كِْرْشَن
 هل رأيت القرش؟ مثل هذا. مسكة القرش. يف الغالب، على رأس الناي يعطى فم مسكة القرش. جيد جداً: ْپَرْبهوپاَد

  .لكن هذا جيد أيضاً... 
  ...؟ لقد حصلت اليوم على قطعة كبرية ْسواميجي: ْشۤياَمسوْنَدَر

  .حجر؟ مسطح: َدْپَرْبهوپا
  .كِْرْشَنخلف .  يأيت إىل البيتكِْرْشَنلـ. رخام. نعم: ْشۤياَمسوْنَدَر
  ما هو علوها؟. لذلك، اهنا ليست مرتفعة. جيد جداً: ْپَرْبهوپاَد

  ...هذا جانب واحد من املزاولة مث حصلت : ْشۤياَمسوْنَدَر
  .أوه: ْپَرْبهوپاَد

  .وواحد أكرب. جيب علي املمارسة. حجر صعب جداً ألنه مثل الزجاج تقريباًانه . قطعة كبرية ... :ْشۤياَمسوْنَدَر



  .هذا ما يدعى، ما يدعى، حمك الذهب ... أوال أنت: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: ْشۤياَمسوْنَدَر
. حلجرميكنك فهم قيمة الذهب عند حكه على هذا ا.  حمك الذهبانه. چالية، امسه باللغة البنپاَتْپَرْشطْهي: ْپَرْبهوپاَد

من تألق الذهب سيفهمون ما هي . خربة. يف اهلند، يبقون حجراً مثيال وتأخذ شيئاً ذهبياً وسيختربوه فوراً حبكه عليه
  .لكن يستعمل هذا احلجر. اهنا خربة. قيمة هذا
  رخام؟: ْپَرْبهوپاَد
.  جلب املالْزرۤيْبَرْهَمشا و ْزَهْچِرَهْسْتمجيع فسيتعني على اآلن، حاملا حتصل على تلك الكنيسة، . نعم: ْپَرْبهوپاَد

  هل هذا صحيح؟) ضحك(
  .پاَدْپَرْبهونعم، : أحد التيم
لذلك، ". اذا مل تعبد املسيح، فستذهب إىل اجلحيم"وقال كان يوجد كاهن حياضر يف منجم فحم شفيلد : ْپَرْبهوپاَد

املسيح واحد "حسبوا أن ". هو رقمهما "سأل احدهم . مث اطبقوا صامتني" هل تعرف املسيح؟"أوال سألوا الكاهن 
ما هو رقمه؟ مث استطاع "لذلك، ال بد أن عنده رقم، . لذلك، ال بد أن عنده رقم. ، أقصد عمال املنجم"هممن

اذا مل تعبده . جاء لتخليصكم. هو ابن اهللا. املسيح ليس واحداً منكم"لذلك، أوضح، . منطلقهمالكاهن فهم 
لذلك، ". اجلحيم مظلم، رطب وغريه"مث وصف، ".  احدهم، ما هي اجلحيم؟مث قال. "فسوف تذهب إىل اجلحيم

مث تدبر ". منا ال بأس بهي اجلحيم؟ جحوما ه. "اطبقوا صامتني). ضحك. (اطبقوا صامتني ألنه يعملوا يف املنجم
هذا  ""ال توجد صحف" كيف؟". "اجلحيم مكان خطر. كال"وقال بعد بضعة دقائق، . الكاهن وسيلة للتأثري فيهم

". ال توجد صحف"لذلك، شدد على نقطة . ألن كل انسان يف البلدان الغربية مغرم بالصحف) ضحك". (مرعب
  ما هو سؤالك؟. لذلك، ال بد لنا من التشديد على نقطة عدم وجود رجال الضريبة

  .كال، هذا جواب جيد ...كان سؤايل : أحد التيم
الرئيس . حنن يف قلق دائم. تلك هي مسة احلياة املادية. يئة بالقلقحياتك املادية مل. نعم) يضحك: (ْپَرْبهوپاَد

كذلك، انت . انه يتدبر، شديد القلق. "اآلن، لن اعود رئيس اجلمهورية. منصيب الرئاسي مستمر"جونسون قلق، 
 مطلق  أولُوَك َكِْرْشنوعند ذهابك إىل . ال يوجد متحرر من القلق. كل شخص قلق. تفكر أيضاً، رجل آخر يتدبر

لعلمه . ال قلق). طفل يبكي(دائم البهجة . تلك هي احلياة الروحية.  فأول أمر هو ذهاب القلقَهىْنطْايكوڤكوكب 
. ال يتملكك القلق".  سيحميينكِْرْشَن"لذلك، ال قلق يعين عندما تعلم أن . "ستحميين من كل شيء. أمي قريبة"

أنه فذلك يعين مثل اذا كان الفرد يف السجن . لكن من وجه خمتلف كِْرْشَنحنن يف عائلة . كِْرْشَنندخل يف عائلة 
  .حتت محاية الدولة لكن من وجه آخر

 هذه الرسالة حيث راودها حلم بوجود صعيد هائل فوق سطح األرض ِدڤّي-جاَنكّي، كتبت ْسواميجي: يامونا
وغمرتنا هبجة غامرة، . ۤيْرَتَنكَسْنقامة ومجيع تيمنا، اخواننا واخوتنا وأنت كنا متحلقني على تلك املنصة اهلائلة إل

 سجدت لك على هذا ،جممل األرض". َرَمَهْمَسَپَرْم َپ َجيا آُومْٰ"عندما قال،  ...  فخم بأن جممل األرضۤيْرَتَنك
  .ذاك كان حلمها".  راضيَمهاَرَج چورواآلن :"وقلت. وكنا نبكي مجيعاً من الفرحة. النحو

  ).انقطاع. (نعم، اود أن اشهد ذلك. انه يسرين كثرياً. شكراً حللمك املثيل. نعم. لكشكراً جزيال : ْپَرْبهوپاَد
  ، هل عامل االحالم حقيقي؟ْسواميجي: أحد التيم



هذا العامل هو حلم أيضاً يف الوقت . انعكاس احلق يف الوقت احلاضر. نعم، انه انعكاس العامل احلقيقي: ْپَرْبهوپاَد
انه مسألة . ذاك كل شيء.  سنة٥٠ أو ١٠٠حلم يدوم . ل، لذلك، هو حلم أيضاًألن هذا البدن زائ. احلاضر
لكن . انه حلم. مثل احلامل يبكي. لذلك، ما دمنا نراه ونتمتع به، فتلك واقعية ... لكن احللم ليس واقعية. وقت

. وإال اهنا واقعية. عية متقلبةواقعية، واقعية وقتية، واق.  من هذا الوجهاحللم واقعية. ردة الفعل موجودة. تأثريه موجود
  ).هناية(

  ١٩٦٨ اذار ٢٧نزهة صباحية، سان فرنسيسكو عند بحيرة ستو 

  .سّبحوا: ْپَرْبهوپاَد
  .ڤِْرْنَد-ْبَهكَْت-چاوَر-ڤاساديْشرۤي): فتاة تغين) (١(أحد التيم 
  :نعم تعلم هذه األغنية. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  شايتَنْيا-كِْرشَْن-شْرّي
  انَنَْدۤينيتْ ْپَرْبهو

  َچداْدَهَر أْدڤايتَ-شْرّي
  ڤِْرنَْد-ْبَهكْتَ-چاوَر-ڤاساديشْرۤي

  :سّبحوا هذا عند الرقص
  شايتَنْيا-كِْرشَْن-شْرّي

  انَنَْدنيتْۤي ْپَرْبهو
  َچداْدَهَر أْدڤايتَ-شْرّي

  ڤِْرنَْد-ْبَهكْتَ-چاوَر-ڤاساديشْرۤي

 ومجيع اآلخرين يف خط ْشرۤيڤاَس، َچداْدَهَر، أْدڤايَت ْشرّي، َاَنْندۤينيْت ْپَرْبهو، شايَتْنيا كِْرْشَن ْشرّياقدم سجودي لـ
  .التتيم
 الكامل يستطيع يُّوچّيالـ فحسب، حىت كِْرْشَنليس .  قادر على االمتدادكِْرْشَن.  يف مخسة امتداداتكِْرْشَنجتلي 

 الكامل يستطيع التضاعف يُّوچّيالـن  الكامل، نستفيد من األسفار أيُّوچّيالـلكن . كِْرْشَنليس بقدر . التضاعف
كان .  حتت املياهاچيُّوالـ مزاولة ساوْبَهري مويناعتاد . ساوْبَهري موينكان يوجد . إىل مثانية، حىت تسعة أضعاف

ذاك يعين . شخص حتيط به النار وهو وسطها. شخص حتت املياه. عدد كبري من احلكماء املعتادين على هذه املزاولة
كانوا متقدمني على الرغم من مجيع املتاعب املادية .  بذات الوقتاچيُّوالـلبدن يف املتاعب وميارس اختيار وضع ا

لذلك، .  متهيج جنسياً من األمساك حتت املياهساوْبَهري موينكان . وكانوا قادرين على تنفيذ الواجبات الروحية
تدبر ".  ابنتكزوجينلذلك، . امللك ابنتهخرج من املياه وامللك القريب نسيت امسه، ذهب إىل هناك وطلب من 

  لذلك، كان بدنه، ماذا يدعى؟. ؟ كان قبيحاً ألنه كان حتت املياه)ضحك( ... امللك
  مشوهاً؟: ْشۤياَمسوْنَدَر
  جلد طري؟. مائعاً وطرياً): ١(أحد التيم 
  .كان نوع من األعشاب حتت املياه. كال، ليس ذاك: ْپَرْبهوپاَد

  .ب مائيةطحال): ١(أحد التيم 
  .رمبا: ْپَرْبهوپاَد

  .طحالب مائية): شاب) (٢(أحد التيم 



 وحلية غريبكان شديد القذارة ومنظره  ... ليس متاماً. تغطيه ... لذلك، كانت. طحالب مائية، نعم: ْپَرْبهوپاَد
وخيلق قد يغضب ف، "كال، لن اعطي ابنيت لك"  بالقول،اذا رفضت.  كبرييُّوچّيهو "لذلك، حسب أن . وقبيح

هن دفعة يجيب تزوج"كال، ". لدي مثاين بنات ورغبة بنايت هي زوج واحد"لتفاديه، اجاب لذلك، ". بعض املصائب
نعم، سوف اتضاعف إىل "لذلك، فوراً، ". لذلك، دون أن اجد سائر االزواج لبنايت فال بد لك من االنتظار. واحدة
فاصبح ". يا سيدي أهنن امريات مث لن يطلنب زوجاً قبيحاًهل تعلم "قال اسقط يف يده ولذلك، . وتضاعف". مثانية

.  الكامل يستطيع التضاعفيُّوچّيالـلذلك، ميكنك أن جتد يف التاريخ أن . مث تزوج. يف غاية الشباب واجلمال
 . شريطة أن ال يهجرها قبل أن ترزق مبا يكفي من األطفاليتِّدَوهۤوتزوج .  إىل تسعةموينكذلك، تضاعف كَْرَدَم 

.  تعين تاريخبوراناْت ... )اْترانوپ(لذلك، نستفيد من التاريخ . لذلك، تضاعف إىل تسعة وأجنب تسعة بنات
 يُّوچّيالـيدعى . كِْرْشَن الكامل يستطيع التضاعف فماذا عن يُّوچّيالـلذلك، حىت .  تعين تاريخ قدمياْترانوپ

هو كامل يف مجيع وجوه . ڤََرِچْشيُّو. ْبهَچڤَْد چۤيتا يف  َهريهڤََرهِچْشياْتَر يُّوستجد كلمة ). ڤََرِچْشيُّو(العظيم 
 َاَنْندنيْتۤي ْپَرْبهوو . كِْرْشَن عني شايَتْنيا، املوىل شايَتْنيا كِْرْشَن ْشرّي. لذلك، هذه االمتدادات اخلمسة. اچيُّوالـ

 هو ْشرۤيڤاَسو .  هو القدرة الباطنيةَچداْدَهَرو .  هو نزيلأْدڤايَتو . َبلَراَم و كِْرْشَن. َبلَراَممثل . امتداده املباشر
القدرة اخلارجية تعين باليت . القدرة اخلارجية ليست هناك. توجد قدرة أخرى هي القدرة اخلارجية. القدرة البينية

  .يظهر هبا العامل املادي
  ما هو الفرق بني االمتداد والنزيل؟): ٢(أحد التيم 
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد

  ما هو الفرق بني االمتداد والنزيل؟): ٢(أحد التيم 
. كالَ  هو)آڤَتاَر(نزيل ال، كالَعند قبول امتداد امتداد فذلك يدعى . االمتداد مباشر والنزيل غري مباشر: ْپَرْبهوپاَد
هم مجيعلذلك، . مثل اشعال مشعة من الشمعة االوىل. َسْمهيتا-ْبَرْهَميضرب املثل يف .  ليس مباشراًأْدڤايَتلذلك، 
قوة الشمعة هي عينها . ال يعين أن امتداد االمتداد أقل قوة. كِْرْشَنالشمعة األصلية هي .  نزيلسواء امتداد أومشوع 

كل . كال... أقل قوة من أْدڤايَت أو شايَتْنيا ليس أقل قوة من َاَنْندنيْتۤي. سواء أكانت مشعة أصلية أم امتداد امتداد
 هو شخصية اهللا العظيم كِْرْشَنمثل . كشف القدرة بائن. َڤَتتّْ-ونڤيْشعينها، امتداد أو وجه نزيل ميلك القوة 

 كِْرْشَنملاذا؟ ألن .  هو امتدادراَمصل و األ هو كِْرْشَن. واحداألصل ال هلكن.  هو شخصية اهللا العظيمراَموالرب 
لكاً مثالياً ألنه كان حيد ذاته  مراَمخذ للمثال، كان .  كشف صفات اهللا جزئياًراَم. كشف عن صفات اهللا بتمامها
هو حر .  شخصية اهللا العظيم الذي كشف أنه فوق مجيع مبادئ العامل املاديكِْرْشَنو . باملبادئ األخالقية هلذا العامل

مل يتزوج ثانية و. تاسۤي تزوج واحدة فقط راَمالرب . يعين كشف تام هللا ... وإال ما هو معىن. بالعمل كيف يشاء
حافظ على زوجة واحدة ألنه . ارضاء للرأي العام إىل الغابة تاسۤيعندما ارسل مل يتزوج ثانية . نَٰڤَراعندما خطفها 

دينياً، تزوج مثانية . ليس دينياً.  زوجة١٠٨ و ١٦ تزوج كِْرْشَن. كان يضع القدوة، املبدأ األخالقي يف العامل
 كِْرْشَنلذلك، دعت إىل . يف السجن ألف فتاة كن خمطوفات على يد جين وحجزهن ١٦لكن . زوجات فقط

انقذ مجيع الفتيات لكن طلبت .  النقاذهن وقتل ذاك اجلينكِْرْشَنلذلك، جاء .  لطيف بكل فردكِْرْشَن. النقاذهن
الهنن كن خمطوفات ويف عهدته فال سبيل هلن إىل العودة إىل آبائهن ومن الصعب عليهن الزواج  "كِْرْشَنالفتيات من 

 ألف ١٦تزوج ". حسناً. " وافقكِْرْشَنو ). پاَد يضحكْپَرْبهو". (لذلك، طلبهن كان زواجه هبن. بأمراء مناسبني
 مليون دفعة ١٦  ألف ومئة؟ هو قادر على الزواج بـ١٦ملاذا . وكان ذلك ممكناً). ضحك. (ومئة امرية باجلملة



ال تزعجوا انفسكم حبل املشكلة "سة بأن  ينصح زمالء الدراَمهاَرَج ْپَرْهالَدوإال كيف هو اهللا؟ لذلك، . واحدة
. مثل مجيع هذه احليوانات والطيور اليت ال تواجه مشكلة األكل واجلماع والدفاع والعيش. ذاك متوفر". االقتصادية

  ). يضحك. ( حاملا تشاهدناانظر الطيور، تبتعد، تلوذ بالدفاع. اهنا تأكل وتنام وجتامع وتدافع بقدر املطلوب
كانت هنا وحاملا شاهدت . كيف ميكنك القول أن فطنة االنسان اكرب؟ هنا فطنة. دفاع موجودةلذلك، نزعة ال

لذلك، أال ترى نزعة . ال يستطيع االنسان اجمليء إىل املياه". لنطري. ميكنهم أن يأكلونا. جاء بعض الناس إىل هنا"
لديك . ات وقنابل وكثري غريهاالدفاع؟ ميكنك، حسب فطنتك، قد تكتشف أسلحة دفاعية، اسلحة نووية وطائر

لذلك، . ال فرق يف النزعات الوجودية املادية. أن نزعة الدفاع موجودة فيك أيضاً: فطنة أرفع لكن النتيجة القطعية
 من النقطة التارخيية؟ ... )انقطاع(كلما ما جيده؟ 

  ...ذاك االنسان هو : مالَّيت
  ماذا؟: ْپَرْبهوپاَد
  .، باالنتفاع هبارفع بالغرض وليس باخلدمة اليدويةتقول أن فطنة االنسان أاعتقد انين افهمك : مالَّيت

  .ذاك هو التعليم. فطنته العليا للتصفيةينتفع بنعم، : ْپَرْبهوپاَد
  .َمهاَرَج ْپَرْهالَدكنت تتكلم عن ): ١(أحد التيم 
اآلن، هذه التم تركت .  حسب اختالف البدنانه تدبري،. عن هذا البدن. نعم: َمهاَرَج ْپَرْهالَدنعم، قال : ْپَرْبهوپاَد

حنن يف آمان ألن هؤالء الرذالء ال يستطيعوا :"وحاملا تكون يف املياه، تقول لنفسها. هذا دفاع فقط. فاع وترحلدال
هؤالء :"بينما نقول حنن اهنا حيوانات وضيعة وهي تقول لنفسها". رذالء"اهنا حتسبنا ). ضحك(. "دخول املاء

 يوجد مثل أن الطفل مع منوه". يوخبين دون ضرورة. " يوبخ الوالد ولده، والولد يفكر ان الوالد رذيلكما". الرذالء
. والطفل يذكر على حنو خمتلف. هذا ما جاء...". هذا الصيب امحق، سوف خيطئ "يفكر أيضاً  ... )انقطاع(... 

اهنم دون . " هذا؟ لنتمتعكِْرْشَن، ما هو ْشَنكِْر". أي سخافات يتكلم"عندما نتكلم حيسبون،. مثل مستمعينا أحياناً
التدبري قائم .  أنه أسباب األكل والنوم واجلماع والدفاع متوفرة حسب البدنَمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول . تصفية
جيب عليك " ... ال توجد كلية أو مدرسة حيث الدرس هو. مثل اجلماع. لذلك، ال يتعني على احد تعلمه. مسبقاً
. ال حاجة لتعلم كيف تضحك. كل فرد يعلم كيف جيامع تلقائياً. كل فرد يعلم به تلقائياً". ع على هذا النحواجلما

. كل فرد يبكي عند االصابة بنازلة ما. ال يتعلم أحد كيف يبكي. عندما حتضر الضحكة، يضحك الفرد تلقائياً
". ميكننا أن نفعل شيئاً"،كِْرْشَنألننا نسينا سك تقول لنف كلكن. لذلك، هذه األمور الالزمة للبدن، مدبرة مسبقاً

ومن واجب التيم أن يقنع . ننتفع بفطنتنا العالية للدفاع عن انفسنا كما جيب واجلماع جيداً أو األكل اجليدحنن 
طلب ال ن.  لناكِْرْشَنكل ما ارسل سوف نقنع ب. ْپَرساَد كِْرْشَنسوف نتناول . ، هذا كل شيءكِْرْشَنبكل ما يوفره 
، يسره ارسال كِْرْشَنذاك هو ذكر .  هذه املرأة زوجة فألقنع هباكِْرْشَنكذلك األمر، ارسل لنا . أكثر من ذلك

. لذلك، جممل القضية حملولة. "الطعام إيل، يسره ارسال زوجة مثيلة ويسره اعطاءي القوة على الدفاع عن نفسي
 اعطاين هذه الزوجة؟ ملاذا ال أحبث عن زوجة كِْرْشَن. "َنكِْرْش فطنة يتخطنسعى للكن ألن لدينا فطنة عليا سوف 

ملاذا ال أضيف إليه . هذا خضار كله.  هذاْپَرساَد ارسل كِْرْشَن. "كِْرْشَن فطنة يختطاطلب ذاك يعين أنين " اخرى؟
ه الفاكهة،  لك هذكِْرْشَنارسل . جيب عليك تصنيعها.  ال يرسل اخلمرةكِْرْشَن" بعض الطعام احليواين واخلمرة؟

تسعني باملئة من اهلنود ألننا ال نأكل اللحوم؟ اهنم حنن هل منوت . ارسل إليك حبوب الطعام، ارسل إليك احلليب
  .هذا سوء إدارة. ال حيصلون على ما يكفي من الطعام وهذا أمر خمتلف. ومع ذلك، اهنم بصحة وعافية. نباتيون



لكن الطعام يرمى يف البحر يف بعض االماكن وجتوع الناس . الرض ما يكفي من الطعام جلميع أهل اكِْرْشَناعطى 
 فسوف يقول كِْرْشَناذا اصبح االنسان، اذا اصبح رئيس اجلمهورية من تيم . كِْرْشَنهذا فقر ذكر . يف أماكن اخرى

يعاً ابناء اهللا لذلك، حنن مج.  يدعي أبوة مجيع األحياءكِْرْشَنلذلك، . وليس مثرة عملنا. كِْرْشَنهذا طعام "لنفسه 
لذلك، لدينا فوق ما حنتاجه فلماذا ال نرسله إىل هنا؟ ملاذا نضع . واهلنود وسائر البلدان الفقرية من ابناء اهللا أيضاً

 يف كِْرْشَنلذلك، مثة حاجة ماسة إىل تربية ذكر . كِْرْشَنهذا فقر ذكر . الطعام الذي ال ينتجه االنسان يف املاء
 ؟داَس چورومت يا هل فه. جامعة االنسان

  .نعم: داَسچورو 
ن نعلم شيئاً حيتاجه االنسان حن.  ليس معهد عاطفي لذلك، جيب عليك اقناع الناس على هذا الوجه، انه:ْپَرْبهوپاَد
واذا تبىن سواه املبدأ عينه، . كِْرْشَن حاملا يصبح من تيم وجياب عن مجيع اسئلتهاالنسان  كلستنحل مجيع مشا. كثرياً

ملاذا غري عملية؟ كال، . سيقولوا اهنا غري عملية. لذلك، علينا التعليم. مجيع االسئلة االجتماعية والسياسيةفستنحل 
لكن . اهنا نافعة لإلنسان. مثل آلة التسجيل هذه. لقد اكتشفت ... مثة اشياء علمية كثرية. كل شيء ليس عملي

ذاك "لكن عندما تذهب إىل املصنع، إىل املخترع . هذا غري عملي. حصول كل انسان على آلة تسجيل ليس عملياً
 ال يكون عملياً للجميع لكن ال يعين وجوب كِْرْشَنكذلك، قد ذكر ". لذلك، ال ينبغي لك صنعها. ليس عملي
كذلك، مثة صاحلون . آلة التسجيل هذه، لإلنتفاع هباصاحب املال سيشتري . سيأخذه الزبون. عدم نشره

ال بد من وجود بعض االعمال الصاحلة يف . انتم لستم من االعتياديني. مثلك. ِرْشَنكْيستطيعون االخذ إىل ذكر 
ال يقوى االثيم على ): ٢٨\٧ (اْبهَچڤَْد چۤيتجاء يف .  جبدية هلذا السببكِْرْشَناخذمت إىل ذكر . حياتكم املاضية

اآلن، قد يكون السؤال سواء أكان االنسان . ةمن زالت مجيع آثامه بالكلي). َپْمپاَچَتْم - يشام ْتْڤ اْنَت (َكِْرْشنفهم 
ما هذا؟ ذاك ما جتيب . لكنه ممكن أيضاً. هذا غري ممكن. كال. قد اهنى مجيع أشكال االثام يف هذا العامل املادي

لذلك، قد أكون أثيماً وقد تكون ". سوف امحيك من مجيع اآلثام. سلم يل. ختلى عن كل شيء" عنه ْبهَچڤَْد چۤيتا
كيف ينتهي؟ .  أمريكِْرْشَنحاملا يتوىل سوف ينتهي كل شيء اآلثام يف انتظاري للتسبب باملتاعب لكن كثري من 

". كال، جيب عدم شنقه"واذا قال الرئيس . رجل يشنق ... كما اذا قال رئيس اجلمهورية. ألنه القوي، النه اهللا
سيتوىل .  عن مجيع اآلثامكِْرْشَن فسيعفو َنكِْرْشكذلك، اذا سلمت لـ. ألنه الرئيس. فسيعفى من مجيع التهم ضده

 )٢٨\٧ .چ.ب( ... پاَپْمَچتاْم -يشاْم ْتْڤ أْنَت" وذاك التسليم ، الكلمة التالية تقول. اقتصر على التسليم. األمر
كثر وأ ... االشخاص الذي يقضون العمل الصاحل) كَْرَمناْم-وْنياپَجناناْم (من اهنى مجيع أشكال االثام . حاملا حيضر

ما هي؟ هذا الرجل كثري االحسان، فتح . كيف ذلك؟ مثة أنواع خمتلفة من العمل. "عمل صاحل هو اخلدمة التتيمية
. كِْرْشَن َهِرىوهذا الرجل مقتصر على تسبيح . يف أعمال مثيلة ... )غري واضح( ... عدداً كبرياً من املستشفيات،

هذا موضح يف ". نعم. نعم:"شاْسْتَرتقول " شفيات كثرية؟هل تعين القول أنه أكثر صالحاً من الذي فتح مست
  . ذاك العمل يعترب أرفع عمل صاحل.ْبَهكْتْري أْدُهوكَْشِجىَپُرو ْدَهْرُمو ياُتو پوْمساْم َسـ ڤاي ): ٦\٢\١ (ْبهاَچڤََت
. لعمل غري حمدودذاك ا. "ذاك العمل الذي يقود الفرد ليصبح من تيم الرب. " ما هو نوع العملْبهاَچڤََتال تقول 

كما أن الفن العسكري . ذاك هو الوصف. ، هو أرفع عمل صاحلكِْرْشَنكل عمل جيعل الفرد يتقدم حنن حتقيق ذكر 
 استطاع به الوصول إىل صعيد مرضاة أْرجونَ ألن  كان ارفع عمل صاحلهلكن.  القتلفنليس من االعمال الصاحلة، 

عندها . كِْرْشَنب علينا أن نرى ما ان كان عمله قد اعطاه القوة يف ذكر جي ... َپُروپوْمساْم َسـ ڤاي . كِْرْشَن
سواء كان . ال يهم. ال يهم ما اذا كان يعمل يف التصوير أو التجارة أو الرسم أو الطبخ. يكون أرفع عمل صاحل



تشغله يف سبيل  حاملا جتلب املال ولكن أنا اشعر باالمتنان.  يرضى عن عمله؟ كان منشغال بعمل خمتلفكِْرْشَن
تصبح . ياِتىَپريشۤيْپَهِلَن لكن . ليس هذا املقصد. بالطبع، حنن ال نشجع على العمل الفاسد ... ال اسألك. اجلماعة
. )٦\٢\١ (ْبَهكْتْري أْدُهوكَْشِجىَپُرو ْدَهْرُمو ياُتو پوْمساْم َسـ ڤاي . كِْرْشَنتقدم مثرة عملك لـألنك صاحلاً 

الفرد يصبح صاحلاً ذاك اذا . اآلن، هذا عمل صاحل أيضاً، احترام امام املعلم. مل الصاحللذلك، ذاك هو مستوى الع
هو شخص . هو من األحياء أيضاً. كِْرْشَنمبرضاة املعلمون الفقراء فكم أكثر صالحاً من يسعى ملرضاة املعلم العظيم 

  ؟  أم ال نزهتناتاهنهل لذلك، ). صمت). (١٣\٢\٢ ْدَپنيَشَهى أوطْكَ (اناْم ِشَتَنْش ِشَتناناناْمنيْتيُّو نيْتۤي. فردي
  عذراً؟): ٢(أحد التيم 
  . حسناً، دورة اخرى:ْپَرْبهوپاَد

  .زهرة)... غري واضح( ... ):١(أحد التيم 
  .كال، ال رائحة: ْپَرْبهوپاَد

  .كال، اهنا تتفتح يف الربيع): ١(أحد التيم 
  .مثل الرجل اجلميل دون مؤهالت: ْپَرْبهوپاَد

  . دون رائحة):١(حد التيم أ
  .دون رائحة: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ الزهور دون رائحة؟يوَچ-كَليهل هذا مؤهل، أي جزء من عصر : داَسچورو 
توجد . مثل مثرة املانغو ال يوجد فيها بذور. ذاك مذكور. الثمار دون عصارة. الشجر دون مثار.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

هذه االشياء . والغيمة دون مطر. يوَچ كَلي يف  والبذور فقط دون لبستجد اجللد. بذور يف كثري من الزهور
ماذا يستطيع االنسان أن يفعل؟ اذا اصبحت الغيمة دون مطر واذا اصبحت الثمرة دون لب ). يضحك. (مذكورة

 أو تقتل. واذا اصبحت السنابل فارغة من احلبوب فماذا تأكل؟ ستجرب على أكل العشب والقشور واجللد والبذور
  هل تعلم؟. قتل اجلد وليمة كبرية. آكلة حلوم البشر. مثل يف افريقيا ما زالوا يفعلون ذلك. انسان آخر وتأكل

  .نعم: داَسچورو 
سوف يقتل االحفاد اجلد . تلك رياضة كبرية. نعم. يقتلون اجلد ويقيمون وليمة، آكلة حلوم البشر: ْپَرْبهوپاَد

قال . اراد قتل مجيع العجزة يف اجملتمع. فكرة عينها نشرها أحد الشيوعينيال. نعم. ويقيمون وليمة على بدن بشويه
لذلك، ختيل، ستتحقق . ألن العجزة ال ينتجون شيئاً. تلك احدى النظريات اليت طرحها الشيوعيون. بوجوب قتلهم

أن تكون هذه جيب . وليس الرجعة. لذلك، من االفضل ترك هذا املكان بأقرب فرصة ممكنة. تلك االمور تدرجيياً
جيب . وال يوجد تعديل". ، كيف نعدل األمور؟ْسواميجي:"يف اليوم اآلخر ،كان رجل الراديو يسأل. عنايتنا اجلدية

. كال، ال يوجد تعديل"كان خداعه ممكناً . لذلك، مل يشعر بالسعادة". ال يوجد تعديل. عليك اخلروج من املشهد
ميكنك اخلروج من هذه املهزلة . تلك هي وظيفة االنسان.  من املشهد واخلروجالتعديل الوحيد هو ترك هذا العامل

ذاك هو سحر . ميكنك قبول أي حياة شقية. دار الشقاء ودار زائلة أيضاًهي  ه أن هذكِْرْشَنيقول . كِْرْشَنبذكر 
ا ال؟ ألنين اعلم مل" هل توافق؟" أن تبقى كلباً؟ استطيع حتويلك بهل حت:"اذا سأله أحد. مثل حياة هذا الكلب. اماۤي

ك مطلق استقالل، لال مي.  يف غاية القناعة،عبداً يشتريه سيدهبقى يقنع أن ي. لكن الكلب قانع. معىن احلياة الشقية
لكن حياته شقية ألنه . هو موافق. يقدم على االذية بأمر السيد. خادم ابدي لشخص معني. مقيد دوماً وخادم دوماً

كل شخص واقع يف وضع ). اماۤي(قوة حجب الوهم هي  ههذ". اهنا حياة مجيلة"يقول لنفسه . لكنه قانع. كلب



. لذلك، ال يوجد تعديل". حسنة جداً"سيجيب " كيف حالك؟"اسأله ". أنا يف غاية السعادة"شقي يقول لنفسه 
 كان وعيه مادياًاذا  ... تلك هي الوحيدة. كِْرْشَنيعلم أن التعديل الوحيد هو حياة ذكر  ... كِْرْشَنجيب على تيم 

. صاحب الوعي املادي أن كل شيء ملكه أو متاعهيقول ؟ كِْرْشَنما هو الفرق بني صاحب الوعي املادي وتيم ... 
صاحب الوعي املادي قانع اذا حصل على زهرة شذية ملتعته الشخصية . كِْرْشَن الشيء عينه ملك كِْرْشَنتيم يرى و

الزهرة موجودة، وهو موجود والوعي متغري، ". كِْرْشَنمجيلة جيب تقدميها إىل اهنا زهرة " يقول فوراً كِْرْشَنوتيم 
هنا الرجل يوزع الطعام إىل احليوانات والسمك ويقول . كِْرْشَنيفكر بكل شيء من باب صلته بـ. هذا جممل األمر

فسوف  ْپَرشاَدْم ْشَنكِْرلكن اذا وزعنا . وتلك حقيقة". أنا أقوم ببعض العمل الصاحل وسوف انعم بأجره"لنفسه 
مبدأ توزيع .  شخصيال يوجد نفع. " ذات يومكِْرْشَن وسوف يصبح تيم ْپَرشاَدْم كِْرْشَنهذا الرجل زود "نقول 
، اذا كنت قادراً، انت تقوم ببعض ْپَرشاَدْملذلك، حىت دون أن يقولوا اية هتمة، اذا وزعت .  موجودْپَرشاَدْم كِْرْشَن
وذاك . كِْرْشَنلذلك، جممل الربنامج من اجل . يصبح من تيم كرشن ذات يوموحده، سوف ألنه بالطعام . اخلدمة

  .كَْرَم كِْرْشَنهو 
وإال ملاذا يتوجب عليك العمل الشاق؟ . ملاذا؟ من اجل كرشن. ْپَرشاَدْمانت تستعد، انت تكسب املال وتوزع 

. قد يعمل كل فرد يف واجبه. ُتوَسَنْم-ريَسسيدّْهْري َه. هذا هو ذكر كرشن". كرشن سوف يرضى"لكنك تتطوع 
تلك هي . عندها سيكون ناجحاً. لكن عليه أن يعتين أن كرشن يرضى عن قضاء ذاك الواجب. ال يهم ماهية واجبه

 ):١٣\٢\١( ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد رواية  
  شِْرشْطْها- پيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه 

  َچشَهڤيْبها-ڤَْرناشَْرَم
  َهْرَمْسياْسڤَنوشْطْهيتَْسيا ْد
  تُوشَنَْم-َسْمسيدّْهيْر َهري

. كِْرْشَنلذلك، جيب أن يرى كل فرد أن واجبه املقرر يرضي .  لكل فرد واجبه املخصوصْسڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا
هو من .  راض بعملهكِْرْشَنلذلك، جيب على اإلنسان اختاذ مريب روحي ثقة للعلم ما ان كان . ذاك جممل األمر

. كِْرْشَنجيب القبول مبمثل . كال، ذاك غري ممكن". كِْرْشَنانا اقوم بذلك لرضى ."؟ ال ميكنك االختالقدالشاه
يف . ْسڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا ... )انقطاع( ... لذلك،. مث كل شيء على ما يرام".  راض عن عملككِْرْشَننعم، "

ْسڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا، َسْمسيدّْهْري . ، التزم هبذين الكتابني بكل جديةْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتاكل شيء، 
 ليس كِْرْشَنذكر . لكن جيب تعلمه جبدية بالغة. انه علم جليل ومعقد أيضاً). ١٣\٢\١. ب.ش (ُتوَشَنْم-َهري

لكن الشيء جذاب حىت . َنكِْرْشطبقة الفطناء الرفيعة فهم الوجه الفلسفي لذكر ميكن ل. ليس للحمقى. للحمقى
 مع ان فهم هذه  حىت يأخذها اجلميعَمهاْپَرْبهو شايَتْنياقدمها . ذاك هو اجلمال. نعم. حىت االمحق ينجذبوللطفل 

  ).النهاية - يدخل يف السيارة. (كِْرْشَن َهِرى. الفلسفة بالغ الصعوبة

  ١٩٦٨ ايار ٩تعليق على لوحة زيتية، بوسطن 

لذلك، . اهنا تعطينا ضوء حول الفهم الروحي.  على الرسومات اجلميلةَجدوراين أن أشكر  علييتعني :ْپَرْبهوپاَد
، مع خالنه انضمت إىل كِْرْشَن-راْدهالذلك، هذه الصورة، . شكراً. كِْرْشَن بطاقة أكرب لذكر كِْرْشَنسيباركها 
 َچتاو تاوْبِهَدْم -پورا ِدَهىڤي پي ْبهوْسماْد ِاكاْتماناْڤ أڤيكِْرتْري ْهالديّين َشكْتْري أ-ْپَرَنيا-كِْرْشَن-ْدهارا ... الصورة

  )هناية( ... املطلق واحد لكن من اجل التمتع بالبهجة العلية. انه علم جليل). ٥\١ آدي. ش.ش(



  ١٩٦٨ ايار ٣٠حديث بعد المحاضرة، بوسطن 

  .اچيُّو- كَْرَم إىل اهللا، تصبح كَْرَمعند تقدمي : ْپَرْبهوپاَد
 مدينة تشكل حمجاً هاماً يف اهلند لكن من ٥٠ بوجود ْسواميجي؟ هل ميكنين اعالن أمر؟ قال ْسواميجي :َپۤوَسْتْسڤَر

وسيبقى هنا ألهنا خري مكان لنشر ذكر . لذلك، اهنا بوسطن اآلن. جهتنا هنا، اهنا املدينة اليت يقيم فيها رمحته اإلهلية
حنن حباجة إىل اجياد ارتباطات . اًبابقاء بوسطن حمجميكنكم مساعدتنا . لذلك، لديكم ذوق به. كِْرْشَن
لكن اذا سنح ألحدكم طريقة لشاغل ما، . حسناً، بعضها شبه مغلق ... ما زالت اجلامعات مغلقة. ْسواميجيلـ

كما لدينا وليمة . كنيسة أو نادي حيث حيضر الناس، نرجو منكم القدوم ومساعدتنا باالنتشار على هذا الوجه
. يكل كل يوم أحد عند الظهر وهي وليمة حب كبرية فيها أشهى التحضريات اهلندية اليت ستحبوهناحب هنا يف اهل

ميكنكم مساعدتنا كثرياً بوضع كل . سوف نبدأ جبمع التربعات يف هذا الوقت أيضاً. لذلك، اقتربوا من هذا الوجه
 لن يقام ألنه يف معهد هلكن–، االربعاء واجلمعة  التايل حمدد من يوم االربعاء حىت االثننيۤيْرَتَنك. ما ميكنكم قضاءه

  .ماسوشتس بدال عن باحة الطلبة يف الطابق الثالث عند الثامنة
  لن يوجد اجتماع يوم االربعاء هنا؟: ْپَرْبهوپاَد
ك كما لدي سؤال ما ان كان احد ميل. ذاك هو الشاغل التايل، الثامن من ايار. ۤيْرَتَنك نعم، سنقيم :َپَسْتْسڤَرۤو
  . يقيم تسعة مناطق بعيدةْسواميجيسيارة؟ 
  .هل متلك سيارة؟ شكراً لك: ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ تموز ١٦حديث في الغرفة، مونتريال 

  ما هو تقريرك؟) صمت. (شركة ماكميليان. سوف يكون لدينا بعض املنشورات يف وقت قريب: ْپَرْبهوپاَد
  .كان يومي صعباً: أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
يل وال يوجد كثري من غذهبت إىل ما ... ذهبت يف كل مكان.  مل احصل على أي عضو جديد اليوم:أحد التيم

  .كِْرْشَنال اعتقد أن اساتذة الكيمياء يتوافقون مع ذكر . االساتذة يعلمون عن اهليكل وال سيما اساتذة مادة الكيماء
. كِْرْشَن أو الفلسفة أو سواها عدمية النفع دون ذكر اءيجيب عليك اقناعهم أن الكيم... كال، : ْپَرْبهوپاَد

  ):١٣\٢\١. ب.ش(اوضحت هذا النص . َپَرْمْسڤَكَْرَمناَتْم أْبْهياْرْشيا َسْمسيدّْهيْم لَْبَهِتى 
  شِْرشْطْها- پيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه 

  َچشَهڤيْبها-ڤَْرناشَْرَم
  ْسڤَنوشْطْهيتَْسيا ْدَهْرَمْسيا

  وشَنَْمتُ-َسْمسيدّْهيْر َهري

  أوه كثري؟) صمت(... ار باخت
  .ذكرت سابقاً انك اردته:  داسّيڤيْنَدُجو

   ماذا؟ انه يسجل هناك؟:ْپَرْبهوپاَد
  ... حسبت انك تريد ديكتافون؟ وإال ميكنين : داسّيڤيْنَدُجو

   ... ال بد أن تسجيله افضل لك، شيء أنا: أحد التيم



   ما هذا؟ ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .عتقد ان املسجلة أفضل من دكتافون ألنين اعتقد ان املسجلة افضلا: أحد التيم
   التسجيل مستمر؟:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: أحد التيم
لكن جيب أن خيترب االنسان ما اذا كان . ال يهم. الشاغل ال يهم. لذلك، اجلميع يعملون. ميكنكم اجللوس: ْپَرْبهوپاَد
ضربت هذا . ذاك هو شاغل احليوان. حيوانات كادحة دون جناححنن لسنا . ألن كل فرد يطلب النجاح. ناجحاً

هنا . ، محار الغسالُدوْپَهَر َچْدَهى. ذاك الشاغل والعمل ال فائدة منه). ُدوْپَهَر َچْدَهى(املثل مراراً، محار الغسال 
الغسالني، طبقة احلالقني، طبقة . مثة طبقات خمتلفة يف اهلند. يف اهلند، مثة فرقة من الغسالني. بالطبع ليس لديكم خربة

حىت للموظف املكتيب . مجيع الضروريات. الكناس، طبقة. توجد طبقة لكل فرد يعمل. دوائر كثرية ... طبقة أعين
للصياد . شاغلها تزويد الزهور. يف اهلند، لبائع االزهار طبقة. جيدذاك ترتيب . للفارس طبقة. طبقة، للكاهن طبقة

هل  ... َهىّناَتَجَچالترتيب يف هيكل . للفخار طبقة. نا اآلن هيكل، وهذا يتطلب فخارمثل لدي. لجزار طبقةلطبقة و
 ْپَرساَد، جيري طبخ َهىّناَتَجَچهيكل . اجلس ... َهىّناَتَجَچيف هيكل . فضلت). شخص يدخل(يعلم احد مدى 

يف السابق، كان هذا هو النظام . تستعمل مرة واحدة مث تلقى بعيداً. الفخار القدمي ال تستعمل. يومياً يف فخار جديد
حىت االطباق الذهبية، ال تستعمل االطباق الفضية . ال غسيل. حىت األطباق تستعمل مرة واحدة مث تلقى. يف اهلند

واآلن، األطباق الذهبية، ال تستعمل األطباق الذهبية وال يرميها احد بعيداً لكن . سوى مرة واحدة مث تلقى بعيداً
يف اهلند، ال . مثل األطباق الصينية تعترب جنسة ملعاودة استعماهلا ... اآلن األطباق الفخارية. لقدميهذا كان النظام ا

جيب . هذا طبق صيين. األطباق الفخارية. يستعمل اهلندوس امللتزمني، األطباق الفخارية سوى مرة واحدة وترمى
 كذلك يف اهلند. تأكل عليها مث ترميها. اليوم وترميهامثل االطباق الورقية اليت تستعملها . يرمى. عدم استعماله ثانية

اآلن دخلت هذه األطباق الورقية تدرجيياً لكن كانت املرطبات أو الطعام تقدم يف أطباق فخارية وترمى بعد ... 
مثل يف بلدك أيضاً ترمى اشياء . يبيعون منتوجاهتم. لذلك، توجد طبقة الفخار اليت ازدهرت.  منذ وقت طويلاألكل

الفاخوري والغسال وبائع االزهار . لذلك، لكل فرد مهنة معينة. كثرية حىت حيصل املصنع على فرصة ملعاودة بيعها
ال ولذلك، ما زال حىت يف اهلند . والكاهن والفارس. كل شيء ... وتاجر احلبوب أو الفضة أو الذهب واملصريف و

). َجْت(اهنم يف غاية املتانة . ون إىل التجنيد يف اجليشتوجد طبقة من الفرسان الذين مييل. توجد صعوبة بالتجنيد
توسعت . چوْركَْهىو . َجْتمن طبقة . السيخ. ال حيبون شاغل سوى القتال. چوْركَْهى، َجْتيطلق عليهم 

 احنلت االمرباطورية. نقلهم الربيطانيون إىل بورما والعراق. ْزچوركَْهاالمرباطورية الربيطانية على اكتاف السيخ و 
كسبوا اجلنود . مل يكن اجلنود االنكليز حيافظون على امرباطوريتهم بل اجلنود اهلنود. الربيطانية عندما خسرت اهلند
وال يوجد . حيبون القتال. اهنم طبقة فرسان. حاربوا فرنسا ويف كل مكان بشجاعة. اهلنود يف احلرب العاملية االوىل

جتازيك . لذلك، يوجد نظام رواتب شهرية.  عليك القتال للدولةيتعنيو ... لذلك، التدبري كان. قتال كل يوم
لكنك ستقاتل عندما . ع الضريبةأنت تنتج حبوب الطعام وتنتفع باالرض وال تدف. احلكومة بقطعة من االرض

، هل كالمي كَْهْنڤََرالسيد . كذلك، يف اهليكل، جيب على الزهار تزويد الزهور يومياً. تدبري جيد. تنشب احلرب
  حيح؟ هل تعلم هبذا النظام اهلندي؟ص

  .نعم: اليد خانوار



لكن كمية الزهور اليت جيب أن .  لذلك، يعطى الزهار قطعة معينة من األرض إلنتاج الزهور والتجارة:ْپَرْبهوپاَد
كان كل شيء يستند إىل . كذلك، الفرقة املوسيقية، جيب احلضور والعزف. يزودها إىل اهليكل جيب أن تكون يومية

كل ما تنتجه األرض  ...التقدير . ليس بالتقدير. وكانت احلكومة جتيب الضرائب. ذاك كان النظام. توزيع األرض
 اذا انتجت ألف ماوند  ماوند٢٥٠جيب أن تعطي احلكومة . هذا جممل األمر. موجود وميكنك اعطاء احلكومة الربع

لذلك، تلك املهن  ... كل ما تنتجه حاضر. هاد لذلك، ال يوجد اضط.اذا انتجت مئة ٢٥ستعطيها و. من احلبوب
رمبا زهار أو فاخوري، أو . خمتلف أشكال الرجال مبختلف أشكال النشاطاتعملت . ِڤديالـمقبولة منذ العهد 

، مثة ِڤديالـلذلك، حسب النظام . لذلك، كثرية، يتطلب اجملتمع أشياء كثرية ... حناس أو أي شيء، منتج احلبوب
 ال يدين ِڤديالـالنظام " جنحت بواجب مثيل؟السؤال هو هل أنت تنشغل بواجبك، و "اَچڤََتْبهطبقة، وتقول 

تلك . ال يدان أحد. هذا حسن. أنت معادل للكاهن ألنك تقوم بواجبك. كال". أنت فاخوري، أنت وضيع. "أحد
مثل . بقات الوضيعة املزعومةابتدأ اضطهاد الط.  املزعومني، أقصد خونةْبراْهَمَنةالـتنمية عصر الحق عندما أصبح 

. ِسْتْهجيوخياطب التاجر . طْهاكوَر صاحب، طْهاكوَر ْتريياكَْش وخياطب الـ.َمهاَرَج َپْنذيَت ْبراْهَمَنالـخياطب 
ملاذا؟ ألن امتحان . على هذا النحو، حصل كل فرد على منصب حمترم.  تعين قائدْتْشهوْدَهريوختاطب طبقة العمال 
. مهما كانت وظيفتك، ال يهم. َپَرْمْسڤَكَْرَمنا ْت أْبْهياْرْشيا سيدّْهيْم لَْبَهِتى  ... جناح. ونڤيْش جناحك كان واحداً،

. الفاخوري يزود الفخار إىل اهليكل. الزهار يزود الزهور إىل اهليكل. نك ناجح اذا عبدت الرب العظيم بوظيفتكلك
ألن األرض ملك .  نفقات اهليكلونيزود.  يعملون على محاية اهليكلْزْتريياكَْشالـ.  يف اهليكلَمْنْتَرالـالكاهن يتلو 

وهنا، . سوف يقاتلوا.  لذلك، يلتزمون حبماية البلد، القتال.حيتلون األرض. أهنم طبقة الفرسان امللوك. ْتريياكَْشالـ
.  النظام ملعونملاذا؟ هذا. يف الوقت احلاضر، الترتيب أن ليس لديك أرض، أنت دون أرض، لكنك تستدعى للقتال

جيب على . ترتيب مجيل. لذلك، كانوا يقاتلوا.  من طبقة امللوك، ميلكون األرض وملزمون حبماية البلدْزْتريياكَْشالـ
 وقاتل فضلت"ويستدعون شخص آخر بكل ارتياح لكنهم جيلسون يف مقاعدهم . القائمني بادارة البلد القتال

ليس  ... لكنهم يدينوا هذا النظام اآلن.  النظام الطبقي لطيف جداًلذلك،. هذا نظام غري علمي". وستالقي حتفك
  ): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنيقول . كِْرْشَنملاذا؟ خلقه . لكن هذا نظام علمي. مداناً، لكنهم يريدون بعثه

كيف . ڤَْرنَانه ليس نظام طبقي، ). َچَشهڤيْبها-كَْرَم- چونَا ْشِرْشطَْم ڤَْرْنياْم َمۤي-شاتوْر(خلقت املراتب األربعة 
-ڤيَجپوْمْبهْري ْدأَته ، ْسواميوُچَت سۤو توصي، خياطب ْبهاَچڤََتلذلك، . ميكنك القضاء عليه؟ نظام طبيعي

، ْدَرۤوش، هو ايْشياڤ، هو ْتريياكَْش، هو ْبراْهَمَنالـهو " ... هذه املراتب، هذه هي. َچَشهڤيْبها-ڤَْرناْشَرَم-ْشِرْشطْها
هو فاخوري، هو غسال، هو هذا : "أو قسم فرعي. "ّياسَسنّْۤي، هو ْپَرْسْتَهىَناڤ، هو متزوج، هو رّيْهَمشاْبَرهو 
ميكنك " أن ْبهاَچڤََتلذلك، تقول . ميكنك تقسيمه أو عدم تقسيمه، سوف يكون هذا القسم يف كل جمتمع". وذاك

 غري تغيري الشاغل كيف ينجح بشاغله؟ لكن. بشاغلهجيب أن يرضى كل فرد ". ال يهم. الرسوخ يف أي قسم
اآلن، اذا اردت أن تصبح . لنفترض انك فاخوري. جيب على االنسان تغيري شاغله لتحقيق جناح معني. مطلوب

ومع ذلك حتصل يف العامل الروحي، لكن ال حتتاج إىل تغيري شاغلك . مهندساً، فال بد لك من تغيري مهنة الفاخوري
. سيدي، أنا فاخوري اآلن:"اذا قال أحد. ال حاجة إىل التغيري. ذاك هو اجلمال. روحيةعلى النجاح يف احلياة ال

 وجيب أن يكون لديه داْنَتِڤ وعامل، فيلسوف ْبراْهَمَن؟ هذا يتطلب أن يصبح كِْرْشَنكيف ميكنين أن اصبح من تيم 
هذا ال يتطلب منك " كال:"ْشَنكِْركال، يقول . "أنا فاخوري، أنا حناس، أنا غسال. اخليط املقدس وهذا وذاك

اقتصر على . ْسڤَكَْرَمنا َتْم أْبْهياْرْشيا يقول أن كِْرْشَن". ال حاجة إىل التغيري "َمهاْپَرْبهو شايَتْنياكما يقول . التغيري



لذلك، اذا كنت فاخوري، ميكنك تزويد اهليكل .  يتطلب كل شيءكِْرْشَن. عبادة الرب العظيم بثمرة عملك
اذا كنت غساال، اغسل الثياب . اذا كنت جناراً، اعمل يف اهليكل. ذا كنت زهاراً، ميكنك تزويد الزهورا. بالفخار
. لذلك، عبادة اهليكل مجيلة. وحيصل كل فرد على فرصة تقدمي خدمته. كِْرْشَناهليكل هو املركز، . يف اهليكل

ال تغري . ستنشغل خبدمتك. جممل األمرهذا . اقض خدمتك. لذلك، جيب تنظيم اهليكل على حنو ال يتطلب املال
  .بواجبك-اهليكل يعين الرب العظيم. لكن أطلب خدمة اهليكل. خدمتك

  ...، مث ك تكوين حّيكميكن... بكالم آخر، باملوقع الصحيح : ڤاَنْنَدشي
، حنن لذلك. الفاخوري موجود والغسال موجود واحلالب موجود وكل فرد موجود. يفترض وجود احلي: ْپَرْبهوپاَد

  .نشكل حياً
  .املوقع الصحيح أن يكون اهليكل مدار احلي. كال: ڤاَنْنَدشي

حنن . ْبهَچڤَْد چۤيتا ويسمعوا كِْرْشَن َهِرىدعهم حيضروا وجيلسوا ويسّبحوا . اهليكل مشرع للجميع. نعم: ْپَرْبهوپاَد
 غري مسموح لك هل أنت حناس؟"ال نقول ". ليس مسموح لك بالدخول. أنت فاخوري؟ كال:"ال نقول
كل فرد قادر . كِْرْشَن َهِرىما هو الشاغل؟ تسبيح . تعالوا. حنن نرحب باجلميع. ال نقول ذلك. كال". بالدخول

. كل فرد ميلك أذناً. نعم. ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد ، ْبهَچڤَْد چۤيتاوما هو الشاغل التايل؟ مطالعة بعض الفلسفة من . عليه
حنن نقدم خري االسباب لكنهم رذالء . ألن مصريهم اجلحيم. ضرون؟ تلك هي رذالتهملكن الرذالء ال حي). يصرخ(

 ْپَرساَد وتناول بعض كِْرْشَن َهِرىما هي الصعوبة؟ تعال، اجلس وسّبح . تلك هي احلضارة الرذيلة. ال حيضرون
سيذهبون إىل . مليئة بالرذالةما هي الصعوبة؟ لكن أدمغتهم . وامسع الفلسفة وانظر إىل الصور اجلميلة والصنم املزين

. دور السينما، إىل الفنادق وإىل أماكن أخرى لكنهم لن حيضروا إىل اهليكل أو الكنيسة أو حيثما تقام هذه األشياء
تدربوا على وجه ال . اهنم متعلمون.  يعين اهنم مالعني ال ينتفعون بالنفع األعظميوَچ-كَلي. يوَچ-كَليهذا هو 
-ڤيَجپوْمْبهْري ْدأَته ). ١٣\٢\١. ب.ش (ُتوَشَنْم- َسْمسيدّْهْري َهري تقول ْبهاَچڤََت. جناحهملكن هذا . حيبوا هذا

 ْسواميوُچَت سۤوألن ..." العلماء ْبراْهَمَنةالـأيها . "تعين قسم جانيب َچَشهڤيْبها. َچَشهڤيْبها-ْشِرْشطَْهى ڤَْرناْشَرَم
. مل تكن مفهومة عند االنسان االعتيادي لكنه مل مينع.  العلماءْبراْهَمَنةـال جملس من يف ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد كان يتكلم 

-نيْتياْم ْبهاَچڤََت. مل، أقصد، توقف. على حنو يفهمه االنسان االعتيادياملوضوع املتكلم عرض هذا يعتمد على 
  ):١٨\٢\١. ب.ش (ِسڤَيا

  كِْرشْنَهكَتْهاها -شِْرنْڤَتاْم ْسڤَ
  نَهۤيْرتَك-شَْرڤََن-ونْياپ

  ْستُْهو ْهى أْبَهْدَرني-ْهِرَدى أنتْتَه
  ڤيْدهونُوتي سوْهِرتْ َستَْم

لنفترض احد جيد عنايته بك، .  كثرياً منك؟ أي كانكِْرْشَن، فسيسر كِْرْشَناذا تفضلت باحلضور والسماع عن 
كَْتهاه -ْم ْسَڤْشِرْنڤَتالذلك، ". هذا انسان معين يب. "حيب عملك والسماع عن صفاتك فستشعر بالسرور منه

ليس يف اخلارج أو الداخل بل كل الداخل .  يف الداخل ويف اخلارج ألنه يعم املكانكِْرْشَن.  يف قلبككِْرْشَن. كِْرْشَنه
. هو حاضر فيها أيضاً. َنڤَِرْندا ڤْلُوَكوُچيعم الوجود ال يعين غيابه عن . َتهْبهۤو-أْكْهيالْتَم. يعم املكان. ويف اخلارج

. َنڤَِرْندا ڤْلُوَكوُچهو يف كل الوجود مع انه يف داره ). ٣٧\٥ َسْمهيتا- ْبَرْهَم (َتهْبهۤو-ِاَڤ نيڤََسِتى أكْهيالْتَم لُوَكُچو
لذلك، اذا . هذا الضوء اآلن، هو ضوء الشمس.  مليون ميل عن االرض لكنه يف كل مكان٩٠كالشمس اليت تبعد 

وعندما يرى . يم، هو يف كل مكان أيضاً؟ لذلك، هو يف قلبككان الشمس يف كل مكان فلما ال شخصية اهللا العظ



لذلك، ماذا يفعل؟ . لكنه أكثر تعاطفاً. هو متعاطف مع كل حي. انك معين بالسماع عنه، سوف يشعر بالتعاطف
السباب؟ ما هي تلك ا.  يعطي االسباب عندما يرى أحداً معين بالسماع عنهكِْرْشَن. كَْتهاها كِْرْشَنه-ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤ

) كَْتها-كِْرْشَن (كِْرْشَناحلديث عن ). ١٧\٢\١. ب.ش (ۤيْرَتَنهك-ڤََنْشَر-پوْنياكَْتهاها كِْرْشَنه -ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤاهنا 
.  سواء فهمت أم مل تفهمال يهم اذا اقتصرت على اجللوس لالستقبال السمعي لرسالة مثيلة فسوف تصبح صاحلاً

أنت . مثل النار. اقتصر على احلديث واملناقشة والسمع وسوف تصبح صاحلاً. ال تفهم. َنهۤيْرَتك-ْشَرڤََن- پوْنيا. فوراً
ال يتطلب فهم كيف نتجت النار وما . ذاك السبب موجود. تقترب من النار، وستشعر بالدفء سواء فهمت أم ال

هل . يارة أو املوترسيكلاقتصر على اجللوس يف الس. ستفعل سواء فهمت أم ال. هي التركيب الكيماوي أو الطبيعي
، الطريقة البسيطة، اذا تلطفت باحلضور كَْتها-كِْرْشَنكذلك، . تفهمها أم ال؟ ما هي هندسة السيارة لكنك تقودها

 يف حضور انت ال تفهم أو ال تتبع لكن سوف تصبح صاحلاً. تلك هي الدفة االوىل. والسمع فسوف تصبح صاحلاً
، ْسْتُهو ْهى أْبَهْدراين-ْهِردى أْنَتهواذا اوليت بعض االنتباه فالنتيجة سوف تكون . َنهۤيْرَتك-ْشَرڤََن-وْنياپ. احلقنة

  .كِْرْشَنسيعينك . سترتفع مجيع االشياء البغيضة املتراكمة يف القلب
  ...اآلن، لنفترض، األنا الباطلة و : ڤاَنْنَدشي

  .ذا جممل األمره. اآلن وقت االصغاء ...  ما هي األنا الباطلة و:ْپَرْبهوپاَد
  ...كال، أعين االنتباه حبد ذاته، هو مادي، يف غاية اللطافة، لكن : ڤاَنْنَدشي

  .حىت دون انتباه، االقتصار على السمع، سيفعل. اذا انتبهت، فذلك افضل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...نتباه مث توجيهه إىل حيث الجيب علينا التحكم با ... اآلن، ميكن: ڤاَنْنَدشي
. ما هو سبب حضورك؟ ذاك مفهوم. ال تقوى على التحكم باالنتباهكنت  مث ما هي فائدة اجللوس اذا :هوپاَدْپَرْب

لكن هذه تسهيل، حىت اذا مل تسمع بانتباه فالتصفية . عندما حضرت للسمع فذلك يعين وجوب مسعك بانتباه
لذلك، جناح احلياة هو . ائج بسرعة كبريةحتصل على النت. انت حترز التقدم. لكن اذا جنحت فذلك جيد جداً. جارية

. ڤَنوْشطْهيِتَن ْدَهْرِمَنَچشه، ْسڤيْبها-ْشِرْشطْها ڤَْرناْشَرَم-ڤيَجپوْمْبهْري ْدأَته . ، أو الرب العظيم، بوظيفتهكِْرْشَنمرضاة 
ان إىل مرضاة شخصية جيب أن يسعى االنس). ١٣\٢\١. ب.ش(ْ ُتوَشَنم-ْسڤَنوْشطْهيِتَن ْدَهْرِمَن َسْمسيدّْهْري َهري

لذلك، حنن نتيح هذه " لن اطلب االستماع بانقياد. ال يهم". بالبقاء يف وظيفتك "شايَتْنياكما يوصي املوىل . اهللا
، إىل يوَچ كَليالعصر قوي، . لكنهم غري مستعدين حىت لذلك". نرجو منكم احلضور والسمع"الفرصة لإلنسان 
 يطرأ تغيري كبري ،لكن من حيضروا ويتبعوا" ا حتضر إىل هناك؟ ماذا يوجد هناك؟ملاذ" سوف متلي اماۤي. درجة انه ميلي

مثل طبقة من . مع ذلك، ال جيدون عناية". اهنا"اهنم يرون ". سيكون. "اهنم يرون و يسمعون. تلك حقيقة. عليهم
لذلك، يرى ". وناذا سرقت فسوف تأمث أو سيقبض عليك القان"البشر يرون شخصاً سرق واعتقلته الشرطة ويسمع 

سوف تعتقله . ملاذا؟ رأى بالتجربة، التجربة العملية ومسع أن السارق سوف يعاقب. ويسمع ومع ذلك يسرق
الرؤية والسمع . ِدكَْهى ْشُرونَ. فماذا يريد؟ شيئان مطلوبان. ومسع أيضاً أن السارق سوف يعاقب". الشرطة

لذلك، هذا الشيء . ذاك يعين أن القلب غري جلي...ا زال لذلك، كسب العلم بالنظر والسمع لكنه م. لكسب العلم
  ). ١٣\٢\١. ب.ش (ْرَتَنهۤيك-ڤََنْشَر-پوْنياه كِْرْشَنكَْتهاها -ْشِرْنڤتاْم ْسَڤ. سوف يعني على جتلية القلب

هنا . ةتصفية اإلنسان غري ممكن. ميكنك تشريع ألوف األحكام والقوانني. التصفية غري ممكنة بااللتزامات القانونية
لن حيفل " اذا فعلت هذا فسوف تعاقب"قصراً على قول . لذلك، جيب االنتفاع هبا. الطريقة لتصفية قلب اإلنسان

. انومثل الكلب، احلي. لكنه يفعله. "هذا شر. طفلي احلبيب، ال تفعل هذا"يقول الوالدان يومياً . كالطفل. بك احد



 انتيا. ش.ش (ماْرَجَنْم٠َپَنَدْر-َشُتو. ي طريقة تصفية القلبلذلك، هذه ه. العلم غائب. ألن القلب دون تصفية
مث سوف . لذلك، جيب على االنسان االنتفاع هبا، وسيلة تصفية العقل والقلب. هذه هي الطريقة). ١٧\٢٠

ور نرجو منك احلض. كال". غّير وظيفتك أو منصبك" لذلك، حنن ال نقول .كِْرْشَنهكَْتهاها -ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤ. تكمل
لذلك، . ۤيْرَتَنْمك ْشَرڤََنْم. عملية السمع تلك سوف تشفيك. اذا مل تسّبح فنرجو منك أن تسمع ...نرجو . والسمع

اذا تربعوا  ... ال نطلب أبداً. حنن ال نأخذ ضريبة ... جيب على الناس احلضور إىل هيكلنا ومساع هذا التسبيح
حىت اذا مل تتربع، . فذلك يشكل لطفك ... اذا تلطفت.  البلدفهناك هيكل وادارة ونفقات، نفقات كبرية، يف هذا

نرجو أن جتلب بعض االصدقاء اذا كنت صديق . نرجو منك احلضور والسمع. ال حتب التربع، نرجو منك احلضور
طلب منك ال ن. أنت تبقى على حالك. َمُنوْبهْري-ڤانْ-َچتاْم َتنو-ْسْتهاِنى ْسْتهيَته ْشرويت. لذلك، انه شيء مجيل. حبق

احقن هذا الصوت العلي . اعطانا اهللا هذا الشيء اجلميل.  تعين هذه االذنْشرويت. َچتاْم-ْشرويت. التغيري لكن امسع
كَْرَمنا َتْم - ْسَڤ. وسوف تتصفى عندما تفعل وسوف تعلم كيف جتعل حياتك ناجحة بوظيفتك. يف اذنك

 ٥٠لذلك، حىت منذ .  تعين كمالَسْمسيدّْهْري. َسْمسيدّْهْري). ٤٦\١٨. چ.ب (َپَرْمأْبْهياْرْشيا َسْمسيدّْهيْم لَْبَهِتى 
 سنة عندما كان عمري مخس أو ست ٦٥ سنة، يف طفولتنا، أو قبل أكثر من ٦٠قبل قرابة . ليس مخسني ... سنة

تدنا لذلك، اع. خايل يف ضاحية كلكتات دار وكان. سنوات، كان نظام السمع هذا قائماً يف االمسية يف كل قرية
ع افراد يمج. كانوا جيلسون. يف طفولتنا زيارة بيت خايل يف الضاحية حيث كان مجيع السيدات واالعضاء يتباحثون

وهبذا االنطباع يتوجهون إىل النوم يف الساعة التاسعة أو . اجلرية حيضرون ويسمعون ويتربعون بقدر االمكان
ومن التاسعة حىت . يل، العشاء فهمت؟ حوايل التاسعةكان االجتماع يبدأ بعد الل. ترتيب مجيل جدا. العاشرة

ومجيع . لقد شهدت ذلك. العاشرة أو احلادية عشر كان البحث يدور مث يتفرق االفراد ويذهب كل منهم إىل منزله
. لذلك، ال حيتاجوا إىل أي تعليم. حبثوا أشياء صعبة الفهم" ... اخربين الكاهن. السيدات، يف احلي كن يتباحثن

اقتصر على السمع، السمع، . ْشِرْنڤَتاْم ... كَْتهاها-ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤ. هذا هو ما يوصى. ع وحده احرزوا التقدمبالسم
السيد . لسوء احلظ، ال حيضر أحد لالصغاء. لدينا فسحة كبرية. لذلك، حنن ندعو الناس. عملية لطيفة جداً. السمع

  خانوار؟ ما هو سبب عدم حضورهم؟
  . أعلمال: السيد خانوار

  كال، ميكنك ختمني سبب ما؟) يضحك: (ْپَرْبهوپاَد
  .عدد كبري ال يعرفون بوجوده. عدد كبري من الناس جيهلون عن اهليكل: السيد خانوار

هذه . ذاك هو األمر. ال عناية. اهنم يعلمون على االقل. عدد كبري جاء يف ذاك اليوم ... حسناً، هناك: ْپَرْبهوپاَد
لذلك، كنت . ، ال يسمح دماغهم البليد فهم تلك احلقيقةكِْرْشَنال يف العلم بالذات أو ذكر احلياة مقصودة للكم

اهنم معنيون . لذلك، اإلنسان يصبح بليداً ويتكلم التفاهات). ِمْدَهَسه-سو(أوضح يف الليلة املاضية عن الدماغ اجليد 
  هل كنت حاضراً؟. مثل البارحة ذاك السيد جاء. جبميع الترهات

  .نعم: التيمأحد 
كان شديد الفخر انه حول صفر واحد ميكن .  تكلم أربعة ساعاتْسواميأوه، كان يتكلم عن صفر : ْپَرْبهوپاَد

لكن اذا كان بإمكانك الكالم حول موضوع ألربع ) يضحك( ... ليس انين مل أفعل. ألحد الكالم طوال عمره
 كنت حاضراً عند كالمه؟ مسعت؟ اذا كان قادراً ،چاوَرسوَندَر. ساعات فكيف يكون صفراً؟ انظر إىل التناقض

لذلك، كيف ميكنك . يعين ال شيء شۤوْنيا. شۤوْنياعلى الكالم حول موضوع، هل ذاك املوضوع صفراً؟ صفر يعين 



لكنك يف غاية . انظر. انه شيء. د ال شيءائالكالم حول الشيء؟ اذا كنت تستطيع الكالم حول الشيء، ال شيء ز
لكن هذا . رخمل اناقضه ألنه حديث بل تكلمت عن موضوع آ".  ساعات٤ تكلم عن الصفر طوال اوه،. "الفخر

ألنه ليس سوى  ... انك تضيع وقتكإما . لنفترض انك قادر على الكالم حول الصفر أربعة ساعات. هو الوضع
ه الذي يعلم أن مليون لذلك، من هو املعتو. فما هي القيمة؟ صفر. مثل اذا اضفت مليون صفر. النتيجة صفر. صفر

صفر تساوي صفر فلماذا اضيع وقيت بوضع عدد كبري من الصفر؟ لذلك، اما هو أمحق أو لو كان للصفر جوهر 
كبري للكالم، فكيف يكون صفراً؟ اذا كان للصفر تلك القيمة اليت تقتضي الكالم عنه لساعات وساعات، فكيف 

مث كان يثين على من تكلم عن . اهنا بليدة. على الوجه الصحيحيكون صفراً؟ لذلك، ال تفهم الناس تلك االشياء 
هو يسأل ! أوه ... ذاك هو النظام، اذا مسعت شخصاً يتفوه بالترهات وستعطي الناس. نعم. الصفر ألربع ساعات

ال يطلب . مث ملاذا تضيع الوقت؟ اذا مل تكن قادراً على التعبري، اذا مل تفهم. "من الصعب االجابة! أوه. ماذا فهمت
يف العصر  ... تلك هي الصعوبة يف. ال يطلبون اجلوهر. الناس سوى التالعب بااللفاظ وال يطلبون شيئاً جوهرياً

ْسڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا َسْمسيدّْهْري ). ٤٦\١٨. چ.ب (َپَرْمكَْرَمنا َتْم أْبْهياْرْشيا َسْمسيدّْهيْم لَْبَهِتى - ْسَڤ. احلاضر
 أو شخصية اهللا كِْرْشَنلذلك، جيب أن تتعلم هذه احلقيقة البسيطة، يرضى ). ١٣\٢\١. ب.ش (ُتوَشَنْم-َهري

كذلك، كل ما . كالطالب، كيف يدرس سوف ميتحن عند االمتحان كيف يرضي املمتحن. العظيم سواء يعملك
 باهللا أو بفكرة عن لسوء احلظ، ال يؤمنون. نفعله، سوف يتطلب الفهم سواء بذاك العمل رضي شخصية اهللا العظيم

  . تلك هي الصعوبة. لذلك، ال يعتقدون أنه من الضروري مرضاة اهللا. اآلن يقولوا اهللا ميت ... اهللا
  .كِْرْشَنبكالم آخر، اذا كان علينا اختاذ قرار فال بد أن القرار الوحيد هو كيف سيؤثر على خدميت إىل : شيڤاَنْنَد
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنم يعتربون من مجيع وجهات النظر ... رمبا كانوا. م آخر، انت ال تتخذ قراراً سريعاً بكال:شيڤاَنْنَد
  .انه ليس صعباً: ْپَرْبهوپاَد
  . على خري وجهكِْرْشَنأن عليك النظر جبميع السبل والتوصل إىل كيف ستخدم عناييت لكن .  كال:شيڤاَنْنَد
 ... قد تكون فاخورياً أو زهاراً. أو بأي شيء. ة كما وصفت اآلنممكنة بالوظيف كِْرْشَنخدمة . نعم: ْپَرْبهوپاَد

أي مؤهل لديك . ال حاجة إىل تأهيل نفسك مبؤهالت خاصة.  بعملككِْرْشَنمهما كنت لكنك قادر على مرضاة 
  .هذا جممل األمر. جيب عليك بذله حتت هداية املريب الروحي اخلبري، كيف ميكنك خدمته

  . اخلبري يف قائمة مؤهالت التيم؟ يف الئحة مؤهالت التيم مثة مؤهل هو اخلبري ماذا تعين:ْپَرْديوْمَن
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . ماذا تعين من مفوم الوظيفة:ْپَرْديوْمَن
. لنفترض انين اكنس هذه الغرفة. ذاك كل شيء.  اخلبري تعين كل ما يفعله، جيب فعله على خري وجه:ْپَرْبهوپاَد

كل ما ". احسنت العمل:"سوف يقول الناس. ذاك هو اخلبري.  وجه حسب علمكميكنك فعل ذلك على خري
ابذل جممل مواهبك على خري وسعك الجنازه على خري وجه . ال تفعله عشوائياً. ذاك هو اخلبري. تفعله، حسن العمل

اجناز ذلك، فكل اذا اعتقدت انك غري قادر على . ذاك هو اخلبري. افعله جيداً. اوكل إليك بعض العمل. مهما كان
ال املك قدرة على العمل على تلك . "احذر من التقليد. ذاك هو اخلبري. لكن احسن العمل. ما تفعله، خذه

، مل أْرجونَمثل .  ليس ساكن بل قوة حركيةكِْرْشَن. لدينا أعمال كثرية. انه يفعل ذلك. الوجهة، لكنين اود التقليد
. عمله، كيف حيسنهبلكنه علم . كان فارساً. كان متزوجاً. ّياسَسنّْۤييكن ، مل ْبراْهَمَن ومل يكن ِڤداْنَتوييكن 



بأن هذا العمل . ، فال يوجد تدرجكِْرْشَنوعندما يبذل يف . ذاك هو اخلبري. لذلك، افعل عملك على خري وجه
ل على خري لذلك، افع. كِْرْشَنلذلك، يصبح ذاك العمل . كِْرْشَنأفضل وذاك العمل أدىن ألن كل شيء من اجل 

ْمكيلَ ‘مولُو َهْنياِتى -َپَرْم يُّو َنَره كَْرتوْم إشَّْهيت، َسـَپِرى سوڤْيااأڤْۤي. وذاك هو جناحك.  يرضىكِْرْشَنوجه و 
رمبا لديك بعض اخلربة، بذاك النجار  ... قرد. قرد. توجد قصة لطيفة جداً يف السنسكريتية. ، خبريپاْرْتهيَڤ ڤاَنَره

كانت اخلشبة نصف عندما عمل توقف عن الو. ذلك، كان النجار يقطع اخلشب باملنشارالذي يقطع اخلشب؟ ل
جاء . لذلك، ذهب بعيداً. القطع ثانيةستأنف لذلك، انسحب، ما اقصده، حىت يأيت يف اليوم التايل وي. مقطوعة
 قطعه وقطع جزء من هأنمل يعلم . كان القرد جالساً هناك وبدأ بسحب السدادة ألن شاغل القرد هو املشاغبة. القرد

لذلك، . أقصد، لصقت، ومل يستطع اخلروج ومات) يصفق(فخذه كان ضمن الثقب وعندما سحب السدادة كان 
. َپَراأڤْۤيذاك هو .  تعين وظيفة، وظيفة ال تناسبكَپَراأڤْۤي. َپَرْمَپِرى سوڤْيااَڤ ڤاَنَره، ڤْۤيپاْرْتهيكْهيلَ ‘ ... العربة أن

الفرد د ارااذا   ...َپَرْم يُّو كَْرتوَپِرى سوڤْيااأڤْۤيووظيفة ال تناسبك، جتهل كيف تنجزها، لذلك، . َرْمَپسوڤْيا-َپَراأڤْۤي
َپَرْم يُّو َنَره كَْرتوْم إشَّْهيت، َپِرى سوڤْيااأڤْۤي. فسوف يتعرض للقتل مثل هذا القرد الغيبقدر عليها، يالقيام بتجارة ال 

لذلك، . النتيجة انه قتل. تقليد النجارشاغل القرد ليس . لغيب للقتل مثل هذا القردسوف يتعرض ا. مولُو َهْنياِتى-َس
 ال يريد أن كِْرْشَنال تقبل شيئاً عمل ثقيل ألن . اخلربة هي السعي إىل فعل شيء سهل عليك.  خربةتك ليستل

يد منك أن تصبح على هذه احلال  ال يركِْرْشَن. كِْرْشَنابذله يف ذكر . طبق فقط ما تعلمه. تفعل هذا العمل الثقيل
جل يعلم عفهمت؟ لكن ال. ماذا تعلم؟ اهنا حيوان. مثل هذه البقرة. صرح بكالمال ت. أو تلك احلال مث ميكنك خدمته

أوال، اعثر على . ذاك خبري" نعم. " يقبلهاكِْرْشَناهنا تفعل ذلك و . كيف ميسح رأسه ولسانه على هذه احلال، حبب
اعثر على وظيفتك، ما ميكنك فعله جيداً وبسهولة . ال تأخذ شيئاً ال يسهل عليك فعل. لةما ميكنك عمله بسهو

خبري ال يعين انين ال اعلم كليف اقود . هل هذا واضح؟ خبري؟ هذه خبري. هذا كل شيء. كِْرْشَنوافعله من اجل 
  ؟ اذا كنت جتهل هبادةملاذا؟ ملاذا تسعى إىل القيا". سوف اصبح سائقاً"سيارة وسأقوم بتقليد اآلخرين 

لكن ال تأخذ . اذا كنت ملم بالقيادة فذاك جيد. كِْرْشَنكلما تعلمه، اسعى فيه، ذاك الشاغل، واسعى إىل مرضاة 
ألن وقتنا . مث تنجح..  .كلما تعلمه، طبقه. كِْرْشَن خلدمة  أن ليس عليك تعلم شيئاً جديداًَمهاَرَج چوروأوضح  ...
. حاملا افارق هذا البدن، أنا يف قبضة الطبيعة بالكلية وال أعلم البدن الذي سأحصل عليه. ال نعلم وقت املوت. قصري

لكن ال علم يل بأي نوع من البدن سوف . سوف حيصل على بدن جيد.  يضمن أن تيمه لن يهلككِْرْشَنبالطبع، 
. ذاك هو جناحي.  البدن قبل مفارقة هذا على خري وجهَكِْرْشنلذلك، يتعني علي تنمية ذكر  ... احصل عليه

بعد تناسخ غزير، حصلت على هذا البدن البشري يف امريكا أو اهلند يف . َسْمْبَهڤاْنِتى- َشْبْدْهڤا سودوْرلَْبَهْم إَدْم َبهو
يا . لذلك، يتعني الفهم اهنم يهدرون. ذاك جممل األمر. امة متحضرة أو عائلة ثرية، ليس لدي مشكلة اقتصادية

يكدحون طوال . لوا على الفرصة ويقتصرون على تضييعها يف التشبعة احلسية كالقطط والكالبحص. رلتعاسة األم
اكل الغائط واالقامة يف أماكن قذرة ولديهم اسباب . املتوفرة يف حياة اخلنازير أيضاً. ملاذا؟ التشبعة احلسية. اليوم

ْبهاَجْم ْنِرلُوِكى كاْشطانْ -َت ناياْم ِدُهو ِدَهىْبهاَچڤَهل هذه هي هناية احلياة؟ لذلك، تقول . جيدة للحياة اجلنسية
انت تكدح ويف النهاية ال جيوز لك االقتصار على التشبعة ). ١\٥\٥. ب.ش (ْبهوجاْم ىي-كامانْ أْرَهِتى ڤيْد

 ڤيَشياه ... ذاك يعين. التشبعة احلسية متوفرة يف جمتمع اخلنازير والكالب دون أي، أقصد، مؤهالت اضافية. احلسية
يف حياة الطري، يف حياة الكلب، يف .  تعين شاغل التشبعة احلسية هذا متوفر يف العمر التايل ڤيَشيا.اْتكَْهلو َسْرڤََته ْسۤي

مث ما هو معىن احلضارة؟ هل تلك . لذلك، هل تعتقد أن احلياة البشرية مقصودة أيضاً لذاك الغرض. حياة القط



لقد .  حياة القطط والكالب فهل هي حضارة؟ جيهلون ما هي احلضارةحضارة؟ اذا كانت هناية احلياة عينها مثل
اذا كنت جائعاً، . .. واذا اكلت. لكن االكل هو اكل. يعتقدون أن األكل اجليد من طبق مجيل هو احلضارة. نسوا

بناية عندما تنام سريعاً، جتهل ما ان كنت يف . النوم. ميكنك أن تأكل. هناية. ذاك هو األكل. أي شيء سريضيك
اختر ترتيب أنيق للنوم، هو تلك احلضارة؟ . لذلك، النوم. انت حتلم انك ملقى يف البحر. مجيلة يف شقة مجيلة

شاغلي ليس الكدح وخيتتم بالتشبعة . هذا شاغلي"على االقل، اذا كنت تفهم ذاك . ياة ناجحةمث احل). انقطاع(
اذا، على االقل، يفهم الفرد أن هدف احلياة، حىت يفهم . حذاك جنا. َسْمسيدّْهيذاك هو . "هذا ليس شاغلي. احلسية

ذاك ما جاء يف . على االقل، لن حيصل على بدن قط أو بدن كلب. تلك هي الضمانة. قليال، حيصل على بدن آخر
 اذا كان أْرجونَعندما سأل ). ٤١\٦. چ.ب (ْبْهَرْشُتو ْبهيجاياِتى-اچيُّوِچِهى َمتاْم ْشرۤيناْم شوشۤي. ْبهَچڤَْد چۤيتا

، اذا كان نصف منهية أو ربع منهية كِْرْشَن، ذكر اچيُّو-هنج ْبَهكْيت، يُّوچّيالـاالنسان قصر عن قضاء هذا النهج 
پى أْسيا َپْم أْشڤَلْ"  كال،كِْرْشَنيقول .  باملئة منهية أو منهية على أمت وجه، فما هي النتيجة؟ هل يضيع؟ كال١٠أو 

پى أْسيا ناْم أشۤيسۤوو . حىت مقداراً ضئيال من الفهم، ميكن أن يقيه من خطر كبري. اْتُتو ْبَهۤيْدَهْرَمْسيا ْتراياِتى َمَه
اين؟ . اذا مل ينجح الفرد يف عمره فسوف يعطى فرصة اخرى يف عمره التايل. اْتْدَهْرَمْسيا ْتراياِتى َمَهُتو ْبَهۤي

أو أقل من ذلك، اذا كان أقل أهلية، فسوف يعطى .  أو صاحلَڤڤايْشَن أو تيم ْبراْهَمَنيف عائلة متعاليأ، . ناْمشوشۤي
ويف العائلة الصاحلة حيصل يف فرصة . يف العائلة الثرية لن يواجه مشكلة مالية. العائلتان. فرصة للوالدة يف عائلة ثرية

ء احلظ، أوالد لكن لسو. لذلك، حيصل على فرصة أخرى يف العائلتني.  ثانيةكِْرْشَنمباشرة، أقصد يتقدم يف ذكر 
ال . اماۤيهذه هي ". ةتععلي بامل. لدي مال كثري دون عناء. " فوراًكِْرْشَنالعائالت الثرية يتركون كل مبادئ ذكر 

على اغتنام هذه الفرصة للتقدم . حصلت على هذه الفرصة دون مشكلة اقتصادية"الن ليس لديه علم أن  ...يتدبر 
لديك "حيصل على صديقه، . الصيب الفقري مضلل. ال يعلمه أحد. "كِْرْشَنـاشغل وقتك للتتيم ب. كِْرْشَنيف ذكر 
 .لقطط والكالب ثانيةالذلك، يصبح من ك. كل واشرب وامرح ومتتع. "المتتع. مال كثري
يشعر ببعض .  ما هي نوع املتعة اليت تسمى املتعة املادية، اليت حتض الفرد على االنشغال بالشاغل املادي:ْپَرْديوْمَن

  ...ن اذا كان يتمتع بالتشبعة احلسية ما هي تلك املتعة مصنوعة من؟ أل. ليست متعة كبرية لكنها بعض املتعة. ملتعةا
هناية املتعة املادية، . ذاك جممل األمر. املتعة املادية تعين املتعة اجلنسية. تلك هي املتعة املادية. تلك هي املتعة: ْپَرْبهوپاَد

على هذا النحو، وذاك . لذلك، مجيع هؤالء املاديني، يطلبون متعة احلياة اجلنسية. عة اجلنسيةأرفع متعة مادية هي املت
املتعة اجلنسية، . املتعة املادية تعين املتعة اجلنسية. ألن ال علم لديهم. ذاك كل شيء. النحو، وذاك النحو وذاك النحو

 ...اللسان متهدج " هل ميكنين التدخني؟"ويسأل ذاك السيد كان جالساً . لقد صنعوا اشياء كثرية. متعة اللسان
هذه متعة ". ال ميكنك التدخني. كال"وقلنا . اصبح مضطرباً. "سيجارة واحدة. ارجو، ارجو ان تعطيين سيجارة"

.  سوف ينقذككِْرْشَنلذلك، ذكر . ال ميكن اخلروج من العلقة. انت تدرب حواسك على حنو تصبح مدمنة. مادية
. ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد اهنا موضحة مجيعاً يف ). ٤٥\٩\٧. ب.ش (سوكَْهْم ْهي توشَّْهْم-ْچِرَهِمْدهي -ييانْ مايْتهوناد

سوف جتد يف كل مكان اثنني، . ذاك هو كل شيء. ذاك هو جوهر املتعة. ذاك كل شيء. املتعة املادية تعين اجلماع
سواء اكان انساناً أم حيواناً أم طائراً أو سبعاً، ذكر . سواء شرعياً أم غري شرعي. ذكر وانثى، واحد ذكر وأخر انثى

ذاك هو . ، فهذا متعذر الترككِْرْشَنوما مل يتجهز الفرد بذكر . هذه متعة مادية. ثىنوانثى، ذكر وانثى، ذكر وا
 بني هذا هو شاغل كيوبيد، اجلاذبية. يسحر حىت كيوبيد. ُموَهَن- َمَدنَ هو كِْرْشَنلذلك، . غري ممكن. االمتحان

  :ُموَهَن- َمَدنَلذلك، هو معروف باسم . ، تنسى اجنذاب كيوبيدكِْرْشَنوعندما جيذبك . الذكر واالنثى



  ُچوْرَپنَْجياتاْم سوَرتاو 
  َچتّيَمِتْر -َمَم َمنَْد
  ُموَهناو-َمَدَن-راْدها

  .هذه هي البداية
  عندما نصبح منجذبني؟ عندما نبدأ باالجنذاب؟ ): ؟(شيڤاَنْنَد 

تناول . انت مريض. عندما مترض، ذاك عدمي النفع. تأخذ حساب ذلك. انت منجذب.  انسى ذلك:وپاَدْپَرْبه
ما هو نفع . ذاك جممل األمر. تناول الدواء. انت مريض. ال توجد ضرورة للسؤال مىت اصبحت مريضاً. الدواء

. اطلب الشفاء. مريض"ين لكن الضرورة الفورية هي أن. ذاك حسن. تقفي التاريخ؟ لكل شيء تاريخ، ذاك حسن
ذاك هو . ذاك جممل األمر. لقد سقطت فريسة املرض. مثل املرض. التاريخ هو هذا. لكن مثة تاريخ. "اعطين الدواء
تيفوئيد . "توجد قصة يف جملة طبية. مما يعين ان لديك فرصة لتلك العدوى. انت مصاب مبرض ما. جوهر املرض

مث جرى امتحاهنا اهنا مليئة .  حاضرة، كل فرد معدي بالتيفوئيدتما كانامرأة، حين ...تيفوئيد ماري " "ماري
لذلك، . تقول اجمللة الطبية. بالعدوى حيثما توجهتاآلخرين بت ا اصهالكن. لكنها كانت حمصنة. جبراثيم التيفوئيد

متلك هذا، ال متلك ال . "وهلذا السبب ميكنك التحرر من العدوى؟ هذه االحكام االربعة. جيب العناية بعدم العدوى
ال نفع من اقتفاء التاريخ . جيب أن ال تصاب بالعدوى. مث تتحرر من العدوى". ذاك، ال متلك هذا، ال متلك ذاك

وكما انت مصاب اآلن، تسعى لتفادي اسباب . ذاك هو شاغلك. جيب أن ال تصاب بالعدوى. عندما تصاب
    هل لديك أخبار؟پوْرَمَنأ؟ لذلك، ْپَرساَدبعض . العدوى وتناول الدواء، تشفى

  . وصلتين رسالة من والدي:پوْرنَأنَّ
   هل هو خبري؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أنَّپوْرنَ
  تلك الرسالة مشجعة؟) يضحك( اذن، ما هو برناجمنا التايل؟ :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:أنَّپوْرنَ
.  ندعو بيدين مضمومتني وبكل تواضع يتعني علينا أنكِْرْشَنلذلك، نيابة عن ). صمت. ( ذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد

. َچْمَشَرِنى كوروتانورا-َشنْدَر-شايَتْنياراْد ساْدَهڤا َسكَلَْم ِاَڤ ڤيهايا دۤوارجو أن حتضر إىل هيكلنا وتسمع؟ هو "
  ).صمت(حسناً 

  هل هذا يشمل التخمني؟" ال قمار"هذه القاعدة : أحد التيم
  .رالتخمني من اشكال القما.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كنت انظر إىل بعض الرسائل يف اخللف. ڤيِڤكََنْنَد ْسوامي؟ كنت أطالع كتاب ْسواميجي :ْپَرْديوْمَن
  .ڤيِڤكََنْنَدال صلة لنا بكتب : ْپَرْبهوپاَد
  . كنت جمرد:ْپَرْديوْمَن
  .اهنا سخيفة. انساه: ْپَرْبهوپاَد
لذهاب إىل اكان يف امريكا اوال مث متىن أيضاً  .. .اصتهكنت أنظر إىل تقنيته خل.  كنت انظر إىل فلسفته:ْپَرْديوْمَن
كان عنده نافع ثري وذهب يف جولة ستة اسابيع، فرنسا وانكلترا  ...على كل حال، كان عنده رجل . اوروبا

كان عنده واحد أو اثناء من رجال النفوذ مث . تهذاك ما فعل يف معظم جوال. واملانيا وسويسرا يف كل مكان مث عاد
  .مجيع حماضراته رتبت يف مجعيات. كل شيء مثل ذلكفعل 



  هل تستطيع؟ .  لذلك، ميكنك الترتيب مثل ذلك:ْپَرْبهوپاَد
 كان عضواً ڤيُنوَد ْبَهكْيت طْهاكوَراعتقد أن . كنت اتدبر لو كانت توجد اجلمعية االسيوية امللكية يف لندن: ْپَرْديوْمَن
  هل هي عينها؟. فيها أيضاً
   اآلن؟ڤيُنوَد ْبَهكْيت طْهاكوَراين هو  :ْپَرْبهوپاَد
  .لكن سوف يوجد بعض االشخاص هناك، الستهالل املراسلة معهم وميكن ان يهتموا بكفالتك.  كال:ْپَرْديوْمَن
 يف خطب كِْرْشَنهل هناك شيء عن ) استراحة -  ْپَرساَد يكرم پاَدْپَرْبهو. (االمر أكثر صعوبة ... ليس: ْپَرْبهوپاَد
  ؟َدڤيِڤكََنْن

  .اعلم انه كان رذيال. اردت رؤية كيف اجنز اموره.  مل اكن اقرأ خطبه:ْپَرْديوْمَن
اجملد جلميع التيم ) التيم يقدمون السجدة - استراحة. ( لذلك، ميكنك أن تعطيين بعد احلليب وننهي العمل:ْپَرْبهوپاَد
  .احلاضرين

  .چاوراْنَچ و چورو اجملد لـ:التيم
. ارجو أن تفهموه على خري وجه. العلم األعظم. هذا جميد حتماً. كِْرْشَنجملد لكم لعنايتكم بذكر ا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا هو طليب. سوف تسعدون
   يف شجرة الصنوبر؟كِْرْشَن هل صورته تعترب  :أحد التيم
  ).هناية. (كله خداع. بعض اخليال.  ما هذا؟ بعض اخليال:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ تموز ٢٧ مونتريال محادثة مع جماعة دينية،

  .لكنين أعلم بالكمال. ال بأس بذلك. انا قاصر: ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. ( ال افهم ذاك):١(أحد الضيوف 

ندن واذا اذا اشتريت تذكرة إىل ل. جيب عليك الذهاب إىل لندن. لنفترض انك هنا. ال تضحك. كال: ْپَرْبهوپاَد
  .لندن لكنك موقن انك ذاهب ىل لندن حىت وان مل تصل كنت متأكداً من الطائرة

  ...لكن كيف ميكن الضمان . أنك موقنال شك عندي . انك موقن. افهم ذاك. انا موقن. نعم): ١(أحد الضيوف 
  .فان شعوري باألمان هو سعاديت- اننا ذاهب إىل لندن-كال، كال، اذا فهمت أن مصريي هو لندن: ْپَرْبهوپاَد

  .د بالكليةلذلك، انت سعي): ١(أحد الضيوف 
  .لذلك، أنا سعيد. لذلك، انا متوجه إىل هناك". اذا ذهبت إىل لندن، سوف اكون سعيداً"نعم، لعلمي : ْپَرْبهوپاَد

  .لكنك مل تصل لندن بعد): ١(أحد الضيوف 
  .أن شراء التذكرة والفهم بضمان ذهابك إىل لندن، تلك هي السعادة. سبق واخربتك. ال بأس: ْپَرْبهوپاَد
  .لكن ال يوجد حبث): ١(ضيوف أحد ال

  ما هو ذاك؟ اذا كانت لندن مصريي فما الذي يدعوين إىل البحث؟ ما هو نفع البحث؟: ْپَرْبهوپاَد
  حسناً، ما الذي يدعو إىل االجتماع برجال سائر االديان؟): ١(الضيف 
  .منا هو التشاور معاً بأن لندن هي املصرياكال، ذاك املؤمتر : ْپَرْبهوپاَد

  . لكنك على علم مبصري):١(الضيوف أحد 



  .كال: ْپَرْبهوپاَد
  .لكن املراد أنك وراء عقلك، هو اخبار سائر الناس اين املصري، وليس البحث عنه معهم): ١(أحد الضيوف 

  .حبثت وانتهيت من البحث. كال، ال اقول البحث: ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، أنين اشعر أنه ليس املؤمتر.  نعم):١(أحد الضيوف 

   ملاذا ال املؤمتر؟ اذا حصلت على بعض االنباء السارة الخبارك، أليس هذا مؤمتر؟:ْپَرْبهوپاَد
من جهيت، قد تكون . من جهتك، سوف تكون لندن ... ، اعتقد القصد سيكونْسواميجي ):٢(أحد الضيوف 

  .باريس أو هاواي
 عليك االخذ بعني االعتبار اين السعادة احلقيقية مث ...هاواي . كال، ذاك ليس ... كال، اذن هذا ليس :ْپَرْبهوپاَد

  ...سواء أكانت يف هاواي أم يف باريس أم يف 
  ...واذا قلت انين لست ذاهباً إىل . لكنك لست ذاهباً إىل بلد سوى لندن. صحيح): ٢(أحد الضيوف 

ڤَْرتا -َڤاْنيت ِدۤي): ٢٥\٩ (تاْبهَچڤَْد چۤيمثة كواكب ال حتصى وجاء يف . ذاك ما جيري. ذاك ما جيري: ْپَرْبهوپاَد
  .اآلن، اذا حسبت أن لندن ليس لك وأن باريس لك وأن لك. ڤَْرتاها-پيْتِرِدڤانْ 

  .حسناً، اذن جممل املؤمتر يصبح عدمي النفع): ٣(أحد الضيوف 
بعدم  ت اذا فهم.أو ال تفهم ما هو أرفع هدف، فاملؤمتر عدمي النفع..  .اذا مل توافق انه يكون. كال: ْپَرْبهوپاَد

  .اجة إىل مؤمتراحل
  ... ذاك األمر عينه ):١(أحد الضيوف 

  .اريد اقناعك ان لندن هي مكان السعادة احلقيقية -ذاك هو املؤمتر. كال، ليس االمر عينه: ْپَرْبهوپاَد
  ...لكن رمبا انين اعتقد بعلمي ): ١(أحد الضيوف 

  . أن طريقة تفكريك خاطئةرمبا تعتقد، لكن ال بد من اقناعك: ْپَرْبهوپاَد
  . أو رمبا استطيع اقناعك أن طريقة تفكريك خاطئة):١(أحد الضيوف 

  .لذلك، املؤمتر مطلوب). ضحك. (لذلك، املؤمتر مطلوب. ال بأس: ْپَرْبهوپاَد
  .، نفد الوقت، وأود أن اشكرك كثرياً على اجمليء إىل مركزنا هناْسواميجي ):٢(أحد الضيوف 

  .اقناعكويتعني علي . اقناعيجيب عليك . أن املؤمتر مطلوباآلن نت مقتنع ا: ْپَرْبهوپاَد
) انقطاع( ...  اعتقد أن من خالل هذه التحديات ومن خالل هذا االصغاء إىل بعضنا البعض):٢(أحد الضيوف 

  .رحل) فرنسي(
 علينا الذهاب إىل لذلك، جيب. اري الذهاب إىل اهلند مث سوف نفترق. اذا ذهبت إىل لندن): ٤(أحد الضيوف 
  .لندن واهلند
ذاهب إىل لندن أو . ..انا راضي "اذا رضيت بذلك . لذلك، أقول أن علينا التقرير أوال اين نذهب: ْپَرْبهوپاَد
  " ...باريس

اين يتوجب الذهاب؟ اذا اعتقدت بوجوب . اين يتوجب الذهاب. لكن ذاك هو السؤال): ٤(أحد الضيوف 
  ...وة كبرية ان علي الذهاب إىل اهلند، وانا مقتنع أن اهلند هي لندن الذهاب إىل لندن، اؤمن بق

، أن الذهاب عليك تبديل قناعتكمقتنع أن الذهاب إىل اهلند مناسب لك، كذلك، جيب كما انك . كال: ْپَرْبهوپاَد
  .إىل لندن مجيل أيضاً



  . قناعتك أيضاًتلكن رمبا تغري.  نعم):٤(أحد الضيوف 
  ...لذلك، املؤمتر . نعم، اذا استطعت اقناعي ... قد :ْپَرْبهوپاَد

  ...استحالة اقناعك ب اذا كنت تؤمن ):٤(أحد الضيوف 
  ...اذا كنا منطقيني . اؤمن أنك قادر على اقناعي. كال: ْپَرْبهوپاَد

  . تبحثك لكن):٤(أحد الضيوف 
  ...أنا . حبثي انتهى. ماذا؟ كال: ْپَرْبهوپاَد

  .ستطيع اقناعك بشيء لكن ال ا):٤(أحد الضيوف 
  .عليك أن تثبت يل وجود وضع مناسب يف باريس. لدي منطق. ملا ال؟ لديك منطق.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  ...ك تقول أنك ال تستطيع لكن كيف استطيع اقناعك؟ أل): ٤(أحد الضيوف 
هذا أمر صعب جداً على ليس . ين أن عليك اقناعي بقوة املنطق أو العرضياالقناع . كال، كال، كال: ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، ذاك القتال مقصود. ام موجودكحتاآلن، اال. اهنما مقتنعان. اثنان من احملامني يف احملكمةيتقاتل . الفهم

. روتيينذاك أمر أمر . يف اجمللس، يف الربملان، يف دار الشيوخ.  بل يف كل مكان ليس يف حمكمة قانونية فقط،لالقناع
  ما هو ذاك؟... اآلن  ف يكون هذاسو. اآلن، األغلبية تقبل

  ).غري مسموع (:أحد التيم
  ).هناية. (اثبته اآلن. كال، كال: ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ آب ١٥حديث في الغرفة، مونتريال 

  )التيم يسّبحون يف اخللفية(
 َهِرى -َن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْش) ضحك. (انه ال يبكي. طفلك لطيف جداً: ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، بدايتك لطيفة جداً. راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
  ماذا؟: ْشۤياَمسوْنَدَر
  .مارسها اآلن، مجيعكم. ، بدايةعلى حنو جيد اْتَرۤيلندن بدأت  :ْپَرْبهوپاَد
  . معاً:َتَهْمَسدۤو
لذلك، انتما زوج . ؤوس على االقلوعشر ر. جيدة جداًها منهجية حىت تصبح و نعم، كل صباح، واجعل:ْپَرْبهوپاَد
  .رنَپۤوأنَّوانتم ذاهبون أيضاً؟ ماذا؟ لندن؟ أسألك يا . وافضلكم أزواج أنتم؟ ستة؟ أم مخسة؟ ت. وزوجة
  . نعم:أنَّپوْرنَ
  ؟كفردمب م الذهاب معهم أين ماذا؟ أنت تود:ْپَرْبهوپاَد

  .رنَپۤوأنَّ سوف أذهب مع :طفل
أوه، ضئيل أكثر من .  حسناً)َجَپالتيم يسّبحون . (كِْرْشَن َهِرىسّبحوا . كِْرْشَن َهِرى. ال بأس.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
  .هيماڤَّيت. اعطين ملعة. الطبق ليس ممتلئ بعد. الالزم
  .نعم: هيماڤَّيت
  ).َرْبريْس(نني من احلليب احللو قطعميكنك أن تعطيين : ْپَرْبهوپاَد



  وضعها هنا؟ هل استطيع :َتَهْمَسدۤو
  ).هناية. (من الذي حضرها؟ أوه.  لطيفة جداًَهلَڤانعم، ملا ال؟ : ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ آب ٢٥ َمهاَرَج في مونتريال ْپَرْهالَدتعليق ْپَرْبهوپاَد على صور 

ان، مجيع هذه األكو. كلما نراه، حاضر يف احلق املطلق. هو مصدر احلياة. من اين يفيض كل شيء ... :ْپَرْبهوپاَد
اآلن، لدينا . قصدر عن املصدر األصلي، احلق املطليمجيع هذه الكواكب، مجيع هذه الشموس واألقمار وكل شيء 

القتال ليس شيء جيد جداً . مثل القتال. ، لكن تلك التناقضات هي احلق املطلقكثري من التناقضات يف العامل املادي
..  .ال كيف ميكن عرض القتال؟ لذلك، النظرية، الالعنفوإ. لكن ما زال، روح القتال قائمة يف احلق املطلق

 يف احلق لكن سواء الالعنف أو العنف. الالعنف والعنف، كل شيء موجود يف احلق املطلق. الالعنف ليس مطلقاً
ري بل تأث املطلقالصادر عن لعنف ال يوجد تأثري سيء ل، لكن  هنالدينا تأثريات سيئة للعنف. اهنا مطلقةيعين ، املطلق
 يطلب منه كِْرْشَن ينكر القتال لكن كان أْرجونَ كالم يف املعركة، وكان ْبهَچڤَْد چۤيتا. ْبهَچڤَْد چۤيتامثل يف . جيد
نعم، :"ْبهَچڤَْد چۤيتابعد فهم  أْرجونَوافق لذلك، . لذلك، كان القتال جيداً ألنه مشيئة شخصية اهللا املطلقة. القتال

لذلك، . بيل قضاء رغبة املشيئة العظمى هو مطلق وال خيتلف عن احلق املطلقلذلك، القتال يف س". سوف اقاتل
ذاك ليس قتاال . األب واالبن، االبن الصغري يقاتل األب. مثلما نرى القتال الرياضي، لوجود روح القتال ... أحياناً

يعرضها  وموجودةكذلك األمر، روح القتال . ال ميكنك انكارها. لكن روح القتال موجودة. بل قتال رياضي
من سوف يقاتل معه؟ االحياء االعتيادية ال تقوى  احياناً وأراد اظهار روح القتال تلك، اذن، شخصية اهللا العظيم

 أن چۤيتاْبهَچڤَْد يف جاء مثل .  أن يقاتلوهبعض تيمه، بعض مالزميهجيب على لذلك، . على القتال مع الرب العظيم
 قبل ماليني  هذه إىل مالك الشمساچيُّو ْبهَچڤَْد چۤيتا ت تكلم انكنت تقولأ "كِْرْشَن كان يتقصى من أْرجونَ
 هذا إىل ْبهَچڤَْد چۤيتاكشفت علم "قال الرب ). ١\٤. چ.ب (ڤانْ أَهْم أڤْياياْمْپُروكَْتإَمْم ڤيڤَْسڤَِتى يوَچْم  (السنني

من اجل رفع الشكوك من عقول سؤال  هذا الأْرجونَسأل اآلن، ". مالك الشمس منذ ماليني وماليني من السنوات
. نزل إىل هذا العامل املادي مرات غزيرة لكنك نسيت). "عاقطان(. "..كالمها " أن كِْرْشَناالعتياديني أمثالنا وقال 

ذاك . يعلم املاضي واحلاضر واملستقبل. لكن اهللا ال ينسى. طبيعتها هي النسيان. تلك هي طبيعة األحياء. "أنا اتذكر
روح القتال حاضرة يف شخصية اهللا العظيم وتظهر . لذلك، يتعني فهم روح القتال. كِْرْشَن و أْرجونَبني هو الفرق 

كان فريقاً صاحلاً واآلخر .  من تنظيم فريقنيْتَركوروكِْشملحمة . ْتَركوروكِْشمثل يف ملحمة  ...عند الضرورة 
لذلك، اراد الرب . ْتَركوروكِْشذاك هو تاريخ قتال .  وكان منتصراًأْرجونَ إىل جانب كِْرْشَنلذلك، وقف . فاسداً

  .اثنان من التيم إىل العامل املادي وقتال شخصية اهللا العظيمتقرر خروج ومن يقاتله؟ لذلك، . اظهار روح القتال
سيد كل فرد يقبل بشخصية اهللا العظيم بصفة احلامي وال. العداوة غائبة. َهىْنطْايكوڤال جمال إىل القتال يف عامل 

كل فرد يف العامل املادي يطلب السيادة، يطلب التأله وهذا سبب . لذلك، ال جمال إىل القتال. والرب وخيدموه بإميان
أريد التأله، أنت .  ألن كل فرد يطلب سيادة الطبيعة املادية مما يؤدي إىل تضارب املصاحلجيري القتال هنا. قتالال

لذلك، يسود . َهىْنطْايكوڤ يف عامل وجد سوى الرب وسائر األحياء خدمهلكن ال ي. تريد التأله وهذا يوجب القتال
وهذا سبب ارسال اثنني من احلجاب إىل العامل املادي بتدبري . َهىْنطْايكوڤلذلك، القتال غري ممكن يف عامل . السالم

اآلن، . ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  هذا ما جاء يف.  قتال الربكَْشاهَريْنۤي و وپياكَشيهَرينالرب العظيم حىت يستطيعان بدور 



مثل وجود ). أڤْياكَْت(هذا ما يدعى غري مرئي . الشرارة الروحية تدخل العامل املادي بالنفاذ يف الطبقات السبعة
ك سوف لكن.  ألف ميل٢٥لن جتد شيئاً مرئياً يف السماء اذا حلقت أكثر من . اءأشياء مرئية وغري مرئية يف السم

 واجلزء املرئي هو أڤْياكَْتلذلك، اجلزء غري املرئي يدعى .  تابعت التحليق أعلى فأعلى واعلىذا اجتد بعض الكواكب
 ... املادة. لذلك، نفذا يف املادة غري املتشكلة.  إىل هذا العامل املاديَهىْنطْايكوڤلذلك، جاء هذان من . ڤْياكَْت

هي . لموسةوأما العناصر غري امل. ي العناصر امللموسةمث هذه ه. رض واملاء والنار واهلواء واألثرياأل- مخسة عناصر
العقل والفطنة واألنا مث : الروح وتغطى بالبدن اللطيف: بدننا مؤلف من ثالث أشياء.  مث الروحالعقل والفطنة واألنا

ن مثة لذلك، هذا الكون، ليس سوى كون واحد لك. األرض واملاء واهلواء واألثري. ..النار واملاء : بالبدن الكثيف
وتنفذ يف تلك العناصر الكثيفة واللطيفة عندما يصل . ماليني من األكوان ومجيعها حمجبة بالعناصر الكثيفة واللطيفة

 و َجيالذلك، الروحان .  الشموس والنجوم، مثل ذاك،الكواكب مرئية. الفرد إىل السماء، مثة كواكب ال حتصى
اآلن، نزال يف صورة جن ألن دورمها هو قتال . يف هذه الصورةذاك ما يظهر .  يف طريقهما إىل هذه األرضڤيَجيا

الطبيعة . تلك هي طبيعتهم. التيم خدم لكن املالحدة، اجلن يعادون شخصية اهللا دوماً. التيم لن يقاتل. الرب العظيم
 تلك هي طبيعة ".أنا اهللا"مع أنه كلب لكنه حيسب نفسه ". أنا اهللا. أي سخف، اهللا"اجلنية تعين عدم االميان باهللا 

اهللا ليس مبتذال لكنهم يريدون أن يصبح اهللا . ترفسه قوانني الطبيعة يف كل حلظة ومع ذلك حيسب أنه اهللا. اجلن
. هذا اعالن جيد ويتبعه الناس.  وتصبح اهللا يف خالل ستة اشهرَمْنْتَر دوالراً ألحد فسيعطيك ٣٥اذا دفعت . مبتذال

 . "كفارات وتلتزم باالحكام واحلدودجيب أن تقضي الرياضات وال" اذا قلت جاًه يعترب ازعالكن. سيتبعون بااللوف
وعند والدة . لذلك، هذه االشياء املبتذلة من عرض اجلن. "سوف نتمتع باحلياة املادية ونصبح اهللا بوقت واحد

هذا . طرابات الطبيعية يف وجود االضوجيب أن نعلم حبضور بعض املبادئ اجلنية. اجلين، تعقبها االضطرابات الطبيعية
 ألننا نزيد من يف الوقت احلاضر، يزداد عدد اجلن ونواجه كثري من االضطرابات. ِڤديةالـما جاء يف مجيع األسفار 

حدثت اضطرابات . لذلك، عند والدة هذان اجلنيان، يلعبان دور اجلن، على هذا الكوكب. املبادئ اجلنية يومياً
 حلذلك، عندما أصب. الصورة التالية؟ آه. ت اضطرابات كثرية عند والدهتماكثرية وهذه الصورة موجودة، وخلق
الفرق بني اجلن واملالئكة ... املالك . جين ومالك: االنسان اثنان... اجلن  ...اجلن بشر، حصلوا على هذا البدن 

لكن اجلن ال يؤمن . ظيمهو أن املالئكة من البشر أيضاً لكنهم يطيعوا شخصية اهللا العظيم ويؤمنوا بعظمة الرب الع
 أيضاً، يف األسفار االخرى ْبهَچڤَْد چۤيتايف . ذاك هو الفرق بني اجلن واملالئكة، بوجود اهللا وال يؤمنوا بعظمة الرب

. االنسان اثنان. ْسمْني دايَڤ آسوَر ِاَڤ َش‘چاو لُوِكى َسْر-َتْدڤاو ْبهۤو): ٦\١٦. چ.ب(أيضاً سوف جتد 
لكن عدد اجلن على هذا الكوكب كبري وليس على سائر . ء على هذا الكوكب أو سواهسوا. االنسان من االحياء

 .الكواكب
الربانيون املنقطعون إىل الرب . ْبَهكَْته ْبَهِڤْد دايڤَه-ونڤيْشوما هو الفرق بينهما؟ . جين ومالك. لذلك، االنسان اثنان

يطلبون التأله . ويعارضون اهللا بكل السبل. م النقيضاهن.  جنين تعأسوَر. َپْرياياهڤي- أسوَرْس َتْدو . هم املالئكة
لديكم خربة،  ... مثة عدد كبري من البشر. اجلن اعداء املالئكة. لذلك، يوجد القتال. هذا هو مبدأهم اجلين. املبتذل

هذا " ؟ما هو املؤهل اخلاص هللا. كل فرد هو اهللا. أي سخف، اهللا؟ أنا اهللا. "عن اهللا يثور غضبهم بعضكم اذا تكلم
لذلك، عندما تنمو قوة اجلن . ليس اآلن، يوجد قتال دائم بني املالئكة واجلن ...لذلك، يوجد دوماً . هو املبدأ اجلين

. پوياكَشهَرينلذلك، عندما انتصر املالئكة، جرى اعتقال زوجة . برمحة اهللا ينتصرون تارة وينتصر املالئكة تارة
 ناَرَديف تلك الغضون، التقاهم . الئكة جيرجروهنا حلملها إىل كوكبهموكان امليف ذلك احلني كانت زوجته حبلى 



نعلم أن املرأة " رئيس املالئكة إْنْدَراجاب ". ماذا تفعلون؟ ملاذا جترجرون هذه املرأة الربيئة "موين ناَرَدسأهلم . موين
". لن نلحق االذى باملرأة. ناجمناذاك هو بر. لهتنقمث لذلك، سوف حنفظ املرأة حىت تلد . والطفل ابن اجلين. بريئة

 قبللكن ". هذا غري ممكن. وال حتاولوا قتله. هذا الطفل تيم كبري مع أنه من صلب اجلين "موين ناَرَدلذلك، اخربهم 
لذلك، من اجل اظهار االحترام ". هذه املرأة أم تيم كبري"لذلك، قبلوا أن . ناراد مرجع. بأمر املرجعاملالئكة 

 پوياكَشيهَرين زوجة موين ناَرَدونصح . ذهبوا إىل كوكبهم. لسجدة وطافوا حول األم وتركوا املرأةللطفل، قدموا ا
تعايل إىل . سأوليك احلماية ما دام مل يرجع. زوجك رحل بعيداً. سوف اعطيك احلماية. ابنيت احلبيبة، ال تقلقي"
 لذلك، كان.  التلقني عن اهللا ونشاطاتهلذلك، أخذ املرأة إىل صومعته ومن واجب الرباين". )صومعيت (شَرميآ

كانت األم قلقة على محاية طفلها لكن الطفل كان . يوضح عن اهللا ونشاطاته يومياً وكان اجلنني يسمع من رحم أمه
 ونتيجة ذلك، أصبح الطفل تيماً كبرياً عند خروجه من رحم أمه. موين ناَرَدحمظوظاً ألنه كان يسمع شخصياً من 

  إذن، هل تستمر، أكثر؟ ). انقطاع(... 
  .كلما يذكر: أحد التيم
  ).هناية( ... دعونا. واتقضل. ناً، سوف نرى يف اليوم التايلحس.  الساعة التاسعة إال ربع:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ آب ٢٦ مونتريال - اسئلة وأجوبة

ة والشهرة والقوة والنفوذ واجلمال الثرو:  ستةعزال ... شايَتْنيا املوىل عز، روكْميّينلذلك، سؤال، سؤال : ْپَرْبهوپاَد
طويل بالغ . وَرسوْنَدَرچالذلك، امسه هو . كان يف مبلغ اجلمال. لذلك، كشف كل هذه الستة. والعلم واالستغناء
مل ينزل يف بشرة مسراوية . كان من اجلمال وبشرته شقراوية. كان مجاله ال يقارن يف مطلق وقت. اجلمال والقوة

جانب العلم .  كبري االحترام وكبري العلمْبَرْهَمْنلذلك، ابن عائلة . كانت وراء البشرة البيضاءهذه املرة ألن الناس 
  : ستجدوه يف تفسري نص واحد

  آتْماراماشْ شَ مونَيُُو
  ى أوروكَْرِمىپَرنْها أْچنيْر

  ْم ْبَهكْتيْمكوْرڤَنِْتى أهايتوكۤي
  ونُو َهريهچ-تَْبهۤو-إتَّْهْم

  كان.ْبَهطّاشاْريا ساْرڤَْبهاوَم ومرة أمام ْسواميوُچ َسناَتَنمرة أمام : وضح مرتنيأوضح هذا النص مرتني، أ
بني العلماء كان أكرب سالح ) شاْسْتَر-اايْنۤي(حينئذ، املنطق .  يعترب كبري علماء اهلند يف وقتهْبَهطّاشاْريا ساْرڤَْبهاوَم

لذلك، كان املنطق يعلم يف والية بيهار، . نطق دوماًلذلك، العامل الكبري كان خبرياً بامل. لإلنتصار على العدو
. سيشائعة يف بنار ڤاديةااملاۤيكانت الفلسفة . يلقن خمتلف أقسام العلوم يف خمتلف احناء اهلندكان . اهلند. َچْدَهْرڤَْن

توجد . پوَر، ْبَهَرْتپوَرْبَهَرْم كذلك، يف. اياْنۤي باالضافة إىل َنڤَْدڤۤيَپكانت الفلسفة شائعة يف . َچْدَهْرڤَْنواملنطق شائع يف 
يف . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا. لذلك، كان منطقي كبري.  مثل الوقت احلاضرتوجد عدة أماكن، جامعة. أمكنة كثرية

النقطة عينها اليت يهزم . مث يثبتها. طفولته، كان يطلب من زمالء دراسته حماجته حول موضوع ما وكان سيهزمهم
 هواسم . َپْنذيَتنيماي كان موهوباً إىل درجة أن امسه كان . اهتا ويبطلها ثانيةب اثصديقه حوهلا، سيعيد

 شائعات ألننا تيم ونتكلم عن املوىل تك ليستلو.  تعين عالمةْنذيَتَپ. ْنذيَتَپنيماي اسم آخر هو . اوَرسوْنَدَرچ
 واحدة آْتماراَموصف كلمة . خمتلفاً وجهاً ٦٤االثبات موجود يف شرح ذاك النص من .  بوصفه عامل كبريشايَتْنيا

  .أوضح كل كلمة منها من عدة وجوه. ، أوروكَْرَم، ْبَهكْيتْنْتهاْچَرموَنيُّو، نريكذلك، . من احد عشر وجهاً خمتلفاً



 يف احلكمة وليس باملعجزة ْبهَچڤَْد چۤيتا عن غناه بتكلم كِْرْشَنمثلما كشف . كشف عن غناه يف احلكمة أيضاً
 اظهار يُّوچّيالـكما يستطيع . ذاك ليس باالمر بالغ االمهية. احر قادر على اظهار املعجزات أيضاًالس. وحدها

وأغىن ما أظهره بالغ الفرادة وال سيما يف هذا العمر، استغىن . املعجزات لكن العرض العلمي لشيء ما، يتطلب غىن
كان امسها . ١٦ وعمرها ِدڤّي مّيلَـكْْشنقياد، كانت زوجته ي غاية اجلمال واال. عن العامل يف عمر اربعة وعشرين

لذلك، يف بيت حيث األم حنونة والزوجة . والدته حنونة دون مقارنةكانت و.  ويف الواقع كانت العزةمّيلَـكْْش
مادياً، هذا عمر التشبعة . كان يف الرابعة والعشرين وكانت زوجته يف السادسة عشر ...احملبوبة حاضرة وفتية 

لذلك، االستغناء من عداد الغىن أيضاً، . مل حيفل بزوجته، مل حيفل بوالدته. كنه استغىن عن كل شيءل. احلسية
. ب.ش (ْملَكْْشمۤي-ْپسيَت راْجياسوِر-ْتياكْْتڤا سودوْشْتياَج:  حول استغناءهْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد ووصف يف 

.  تعين شديد الصعوبةسوين صعب، صعب و  تعدوو .  تعين تركْتياَج ...دوْس -سو. دوْسَتيا- سو). ٣٤\٥\١١
 هي بودّْهي. بودّْهيمثل كلمة . ، ذاك يعين تضخيمها أضعاف مضاعفةسوبودّْهييف كل كلمة، اذا أضفت البادئة 

، سو، صعب الترك وعند اضافة البادئة دوْشْتياَجكذلك، .  تعين شديد الفطنةبودّْهيفطنة واذا اضفت البادئة سو
 ْملَكْْشميۤۤ-ْپسيَت راْجياسوِر-ْتياكْْتڤا سودوْسْتياَج. دوْسْتيَج-سو لذلك، استعملت كلمة .تصبح شديد الصعوبة

 األم والزوجة ،ِڤديالـ تعين شديد السعادة يف املنزل حسب الفهم ْملَكْْشمۤي-راْجيا ... )٣٤\٥\١١. ب.ش(
ذاك هو . ح، يصبح منزله اجلنة وزوجة شديدة الصالح وابن شديد الصالاذا كان للرجل أم صاحلة جداً. بنواال

. لذلك، تيمه كانوا اطفاله. ه انه سيستغينلذلك، كان فتياً وعنده زوجة ومل ينجب االطفال لعلم. مستوى السعادة
 طْهاكوَر داَس َنڤَِرْنداڤْلذلك، ". أقدم سجودي لريب مع أوالده) وْترايا َسكَلَ ْتَرياسو (طْهاكوَر داَس َنڤَِرْنداڤْعبده 
. لذلك، أوالده تعين تيمه، اتباعه. أين أوالده؟ مل ينجب أطفاال.  ويذكر أوالده على األخصشايَتْنيا للموىل يسجد
  . تعين زوجةكَلَْترايا

پ

كان اتباعه ال . كان فىت رفيع العلم وبالغ التكرمي يف بلده.  مجيع هذه االسبابَمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، كان لدى 
 َهِرى وحذره ألول مرة بعدم تسبيح ۤيْرَتَنكَسْنالقاضي حركته حتدى . يد مدى شعبيتهيف حادثة، نستف. نحيصو
هذا اخلرب إىل ابلغ . ْمِرَدْنَچلذلك، جاء الشرطي وحطم .  عندما مل حيفل بهْمِرَدْنَچ، وأمر الشرطة بتحطيم كِْرْشَن
ليس . دين يف تاريخ اهلند الذي بدأ تلك احلركةمن اعلن العصيان املأول كان .  وأمر بالعصيان املدينشايَتْنيااملوىل 

لذلك، . القاضي تعين قاضي الشرع". اعصوا أمر القاضي"قال . َمهاْپَرْبهو شايَتْنياغاندي أصل العصيان املدين بل 
. املراد أنه كان قائداً شعبياً... ليس الشباب وحدهم بل شباب وشيوخ  ...خرج مئات وألوف املتظاهرين بأمره "

لذلك، كان الناس يرسلون إليه اهلدايا ألنه كان . يف ريعان الشباب، عندما كان يف العشرين فقط، كان شعبياًحىت 
مثل .  تعين قبول اهلبات من اآلخرينْچَرَهْپَرتي. ْچَرَهىْپَرتيْدَهَن ذاك هو .  العملْبراْهَمَنال يفترض بالـ.  عاملْبراْهَمَن

 ْچِرَهْسْتَهى.  يستطيع القبول دون سواهْبراْهَمَن، ّياسَسنّْۤيلذلك، . ياب، طعاممال، ث-انكم تقدمون أشياء كثرية يل
. هذه هي احلدود.  يستطيع لكنه يقبل نيابة عن مربيه الروحي، وليس شخصياًرّيْبَرْهَمشا. مثة تقييدات. ال يستطيع

مل يستغن عن . مل يواجه مشاكل معيشيةلذلك . امل واعتاد الناس تقدمي اهلبات الكثرية إليهع ْبراْهَمَنلذلك، كان 
.  ال حيتاج إىل مال كثري ملعاشه ومعاش عائلتهْبراْهَمَنالـ. مل يكن فقرياً، كان غنياً. العامل بسبب الفقر أو احلاجة

 هو ْبراْهَمَنالـشاغل . پاطَْهَن، ياَجَن، ياَجَن ،َپطَْهَن. كما كان معلماً. لذلك، كان املال الذي يستلمه فوق حاجته
 أيضاً وقبول الصدقات من كِْرْشَن وأن يصبح تيم كِْرْشَنالتعليم وأن يصبح عاملاً وأن يعلم اآلخرين سبل عبادة 



يقول  ...أمه وزوجته  - ةي دون صعوبة وحياته العائللذلك، كان يتمتع بكل هذا العز. ضاًاآلخرين وتوزيعها أي
  :ْنذيَتَپ كْياشاْن

  ْچِرِهى ناْستيماتا ياْسيا 
  ڤادينّي-ْپريياشاا هاْرۤيْب

  ڤْياْمَچنْتَأَرنْياْم ِتَن 
  ْچِرَهْمياتْهاَرنْياْم تَتْها 

  أم الرجل ميتة وزوجته غريتلذلك، يقول اذا كان.  كثرياً على األم والزوجة يف احلياة العائليةْنذيَتَپ كْياشاْنيشدد 
 أن يذهب رجل مثله جيب: ْنذيَتَپ كْياشاْنينصح  ليست حسنة املسلك، أو سيئة املسلك، لذلك، ڤاديّين-ْپرياأ... 

اذا مل تكن الزوجة مسرة فال سبيل إىل . ِڤديالـالفهم لعدم وجود الطالق يف ). ڤْياْمَچْنَتأَرْنياْم ِتَن (فوراً إىل الغابة 
 الزوجية  ال ينصح به، نصيحة وجوب طالق زوجة مثيلة بل يقول جيب عليه ترك احلياةْنذيَتَپ كْياشاْن. الطالق

حكومة هنرو شرعت اآلن .  سنة٥٠٠الطالق جمهوال بالكلية حىت منذ كان ). ڤْياْمَچْنَتأَرْنياْم ِتَن (ىل الغابة إوالتوجه 
  . مثيالاًفيرطي تعالطالق يف القانون اهلندوسي لكن مشرع القانون اهلندوسي ال يع

بأنه استغىن عن حياته العائلية السعيدة دون مزاعج احلياة وكان   هو احد األمثلة الالمعة للعزَمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، 
فىت وأم حنونة وزوجة .  كبري جداًعز كبرياً؟ ذلك عزأًليس ألذلك، . يف مبلغ الفتوة عندما كان يتمتع باحلياة العائلية

. عزأكرب ذاك . لكنه استغىن -كل شيء-صاحلة وبيت سعيد ومسعة واسع وكثري من االتباع ونسب رفيع ومجال
. نفس األمر، اذا استطعنا السري على خطاه. َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا عزذاك أكرب . كِْرْشَناستغىن عن كل شيء من اجل 

  .ذاك مجيل جداً. كِْرْشَنليس باالستغناء عن كل شيء بل بالتخلي عن كل شيء لـ
  .أية اسئلة اخرى؟ نعم

 ْشرۤيل و طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيت ْشرۤيل قبل كل من َسَرْسَويتّ هاْنَتسيدّْ ْبَهكْيت ْشرۤيلرمحته اإلهلية : أحد التيم
  .روحي مربيه الچاوَركيُشوَر

 ْبَهكْيت كان يعامل باباجّي داَس چاوَركيُشوَر كان والده و طْهاكوَر ڤيُنوَدهبكيت   ...داَس چاوَركيُشوَر: ْپَرْبهوپاَد
 ْبَهكْيت احترامه لـم من الزهاد فقد قدباباجّي داَس چاوَركيُشوَر وكان رغم انه كان متزوجاً  ...طْهاكوَر ڤيُنوَد
 وحصل على لقبه ْپَرساَدبيَملَ امسه السابق كان . ْپَرساَدبيَملَ لذلك، أوصى ابنه .  ورأه تيماً صفياًطْهاكوَر ڤيُنوَد

ساب النجمي حسب النظام  بفضل كتابة اطروحة حول علم الفلك والعلم النجمي واحلَسَرْسَويتّ سيدّْهاْنَت
 مقبول َسَرْسَويتّ هذا، لقب َسَرْسَويتّ سيدّْهاْنَتلذلك، . َسَرْسَويتّ سيدّْهاْنَتلذلك، حصل على لقبه . الشمسي

 حسب مدرسة اَسَسنّْۤيهذه عشرة امساء من امساء  – ڤَيتَپْرُبونْ، پوري، أَرْنيا، ، ْبهاَريت، َسَرْسَويتّ. اَسَسنّْۤيبالـ
مشتملة يف االمساء " ْسواميوُچ"و " ْسڤامّي"لذلك، .  امساء١٠٨ يوجد َڤڤايْشَنوحسب مدرسة الـ. اڤادّيايۤۤمالـ
  .نعم. بصفة مربيه الروحي َمهاَرَج باباجّي داَس چاوَركيُشوَرلذلك، قبل . ١٠٨

   بصورة مباشرة؟طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيت م أباباجّي داَس چاوَركيُشوَرهل خطنا املريدي يذهب مباشرة إىل : أحد التيم
  .  يف اخلطهولذلك، .  ملقنچورو، شيكَْش چورو بصفة طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيتألنه كان يعامل . كال: ْپَرْبهوپاَد
  .شايَتْنيا من السلسلة املريدية من املوىل طْهاكوَر ڤيُنوَد ْبَهكْيتلكن : أحد التيم
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . أيضاًباباجّي داَس َركيُشوَرچاو و :أحد التيم
  .ماذا) صمت. (نعم: ْپَرْبهوپاَد



 أية مسرحيات تعلم ك؟ هل هناشايَتْنيا عن املوىل َڤڤايْشَن هل ميكن أن ختربنا شيئاً عن انتاج مسرحية :َنيانَ أْبهرياَم
  ؟هاوجودب

 ألنه  روكْميّين التلمذة وكان يلعب دور يف حياته الزوجية، حري يف حياةَڤڤايْشَنلعب يف مسرحية . نعم: ْپَرْبهوپاَد
كان الرجل . يف السابق، يف طفولتنا أيضاً، شاهدنا يف مسرحية مل تشارك فيها االناث. كان فىت يف غاية اجلمال

لو تعني على احد العثور على انثى . مل يكن مسموحاً لالناث باملشاركة.  عند وجود دور انثىيرتدي زي املرأة
فتيات مثقفات يف اآلن تشارك . ملسرحية، لكان عليه البحث يف جوانب اخرى سوى اجلانب احملترملتلعب دوراً يف ا

ورمبا على خشبة املسرح، كانت . كان ذلك حمظوراً يف السابق. غاية االحترام يف املسرحية والسينما يف اهلند
. شاركة أحد سوى التيممبن ال يسمح كا. مسامهته حمدودة بالتيمكانت لكن . شايَتْنيااملسرحية من تقدمي املوىل 
اذا لعبنا، دربنا تيمنا على عرض املسرحيات أو االفالم، اعتقد اهنا سوف . ذاك مثل لطيف. ذلك الفيلم كان مجيال

سنحت لنا . نعم. لذلك، ستكون ناجحة. تنجح ألهنم سوف يلعبون من على الصعيد العلي وليس الغراض جتارية
. َاَنْندنيْتۤي و شايَتْنيا وشارك اصدقاءنا بدور أْدڤايَتلعبت دور .  يف طفولتنااللۤي-ايَتْنياشاالشتراك يف دور مسرحي، 

شاهدت من خشبة املسرح . كانت فريدة يف كلكتا ألننا مل نكن من احملترفني. لذلك، كانت املسرحية ناجحة
مل .  جناحها كبرياً ألننا لسنا حمترفنيفهمت؟ كان". ملاذا يبكي هؤالء"اصابتين الدهشة . مجهور كبري وكانوا يبكون

مع ذلك، كانت . نكن من التيم يف وقتها لكن كان بعضنا من التيم بالتقليد العائلي لكن ليس باملعىن الدقيق للكلمة
، الصديق الذي لعب َششيِدڤّي، َششيِدڤّياآلن، . مل تشارك النساء فيها. املسرحية ناجحة ألننا مل نكن من احملترفني

. مل يكن سؤال املرأة اجلميلة تلعب الدور. لذلك، انظر) ضحك(، كان كتفيه عريضان َششيِدڤّيا، لعب دور دوره
 يف املسرحية، كان مجيع التيم َمهاْپَرْبهو شايَتْنيانفس األمر، عندما شارك . مع ذلك، كانت املسرحية ناجحة جداً

 ...  واآلخرين، مجيعهم من التيمموكوْنَد و َاَنْندنيْتۤي، ْپَرْبهوَمها شايَتْنيا، أْدڤايَت، طْهاكوَرڤاَس يشاركونه، شرۤي
  .نعم). صمت(

  ...هل كانت هناك قبل جميئه  ... كيف كان ذلك.  سلم التسبيح إىل األرضموين ناَرَدقيل أن : أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  رض؟ إىل األَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى سلم تسبيح موين ناَرَد :أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  مىت جاء؟ ...  هل كانت موجودة قبل جميئه؟ وماذا:أحد التيم
وعدد . لذلك، هو حاضر منذ وقت اخللق. ْبَرْهما هو احد اوالد موين ناَرَد.  ال ميكنك ان حتسب ذلك:ْپَرْبهوپاَد

اَس ڤْۤي، موين ناَرَد مريد َڤْدْهرو، موين ناَرَدد  مريَمهاَرَج ْپَرْهالَد. موين ناَرَدكبري من كبار احلكماء والتيم من تيم 
كان لديه عدد كبري .  خبري جداً بتحصيل املريدينموين ناَرَد لذلك، .موين ناَرَد مريد كيڤالْمۤي، موين ناَرَد مريد َڤِد

  .عدد ال يعد. منهم
  ؟طْهاكوَر، ما هو معىن كلمة ْسواميجي :أحد التيم
  .نعم.  أيضاًطْهاكوَرلذلك، الرباين خياطب . اهللا تعي طْهاكوَر: ْپَرْبهوپاَد

  ؟اماۤي عندما حنلم، عند النوم، هل حنن يف ):فتاة(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ...حىت عندما حنلم عن ): فتاة(أحد التيم 



  .انت تضيعني وقتك ما دمت نائمة: ْپَرْبهوپاَد
  نا واخواتنا باهللا؟، حىت عندما حنلم عن اخوتْسوامي ):فتاة(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  حىت عندما حنلم باخوتنا واخواتنا باهللا؟): فتاة(أحد التيم 
. لذلك، تضييع الوقت. النوم يعين وقف نشاطاتك. نعم ... ، ما اقصده هو، احللماماۤيذاك ليس .  كال:ْپَرْبهوپاَد
احللم جيد . لذلك، احللم ليس سيئاً على الدوام. ناشطالعقل ال ينقطع عن النشاط واحللم يعين العقل  ... حري بنا

  ، ما هو سعر هذه االفالم؟داُموَدَر) صمت طويل. (ما اقصده، النوم غري جيد. جداً أحياناً
  سعر االفالم؟: داُموَدَر
   لنفترض اذا اخذنا فيلماً، فيلم طويل جداً، ماذا سيكون الثمن؟:ْپَرْبهوپاَد
ال يكلف أكثر من . ملم، حجم الفيلم الذي شاهدته البارحة، الليلة السابقة، ليس كبرياً ٨حسناً، قياس : داُموَدَر

لكن صناعة . ليس كثرياً.  دوالر١٥٠لذلك، فيلم طوله ساعة ونصف، قد يكلف . دوالر واحد بالدقيقة، هل تعلم
  . اعتيادية، مئة ألف دوالرساعة ونصف ليست غري. فيلم من النوعية اليت شاهدهتا يف دور السينما، كبري التكلفة

  أوه؟) يضحك: (ْپَرْبهوپاَد
صناعة . والضوء املناسب. عندما يكون عندك صوت على الفيلم، جيعله كبري الكلفة.  هذا خمتلف بالكلية:داُموَدَر

  .اهنا مكلفة. الفيلم تستغرق وقتاً طويال من النوعية املناسبة
  .، ولدينا املمثلنيكِْرْشَنكننا اعطاء أفكار كثرية حول ذكر  لذلك، ملاذا ال جتد مموال؟ مي:ْپَرْبهوپاَد
  ... بأنه جيب علي الكتابة إىل بعض املؤسسات، اجملموعات ْبَرْهماَنْنَدذكر : داُموَدَر
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . بذلكسيكون لديهم عناية. ِڤديةالـصناعة االفالم حول األسفار . لدي بضعة أفكر فيهم. وسأفعل ... :داُموَدَر

  .نعم). صمت. (هم
  ؟ْسواميجي يف الفيلم، ْبهَچڤَْد چۤيتاقال أحد أنك تود وضع : أحد التيم
  ).استفهام من الضيوف. (اذا تبنيتها ميكنين ادارتك. نعم: ْپَرْبهوپاَد
   باللغة السنسكريتية أم االنكليزية؟:أحد التيم
  .نعم. االنكليزية: ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. (ميجيْسواحسناً، : أحد التيم
تلزمنا الفيلة وعدد كبري من . َپَهيُّوْر َمْدْهىيِسَنيُّوْر أو. لكن تدبري مشهد امللحمة سيكون باهظ الكلفة: ْپَرْبهوپاَد
  .أين الفيلة؟ لن جتدها هنا. مشهد امللحمة يكون مكلفاً جداًسوف . املركبات
  . ميكنك استئجار الفيلة:أحد التيم
   أوه؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ميكنك استئجار الفيلة: التيمأحد
  ميكن االستئجار، لكن كم ستتأجر؟: ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك( حسناً، ما هو العدد الذي حتتاجه؟ :أحد التيم



 واحد يعادل مئات ألوف أكْشاوهيّين.  جيشا١٨ً، سينا أكْشاوهيّين ١٨تعلم، يوجد، كانت توجد : ْپَرْبهوپاَد
 جمموعة مثيلة كانت ١٨. تلك جمموعة واحدة.  مئات آالف الفيلة واخليولاجلنود، عدة مئات آالف املركبات،

ْبهَچڤَْد . مث سيوجد مشهد ما. واملركبات.  املشهد الواحد حيتاج إىل مخسني فيال على االقلعلى االقل،. حاضرة
يست هذه حرب ل. تدبري مشهد احلرب بالغ الصعوبة. هلذا السببمل تفكر هبا سينمائية الشركة ال، اعتقد چۤيتا
 بدون ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، اذا اردت عرض . لكن هذا نوع خمتلف من احلرب. مثة عدة افالم حرب حديثة. حديثة

  .تصرف، فتلك االشياء ستكون مطلوبة
  ؟ْسواميجيهل هذه الفيلة متوفرة يف اهلند، : أحد التيم
  .ما زال عدد كبري منها موجوداً. لة واجلمال واخليل أيضاًالفي. الفيلة، مثة عدد كبري منها يف اهلند.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  هل ميكننا التصوير يف املوقع، يف ارض امللحمة؟: أحد التيم
.  ميل عن دهلي٢٠٠قرابة  ... اهنا تبعد مئة. نعم. ْتَركوروكِْشارض املعركة ما زالت موجودة، . اوه، نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا مكلفة اآلن. راء مل تستبدلآلة التسجيل احلم. ليست بعيدة جداً
  . دوالر٥٠٠حنو . نعم.  اعتقد ذلك:أحد التيم
  .األصلية انكليزية.  الصنع دوالر، قد تكون يابانية٥٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
  .انكليزية.  اوه، انكليزية؟ حسبت اهنا كانت أملانية:أحد التيم
نعم، لذلك، احتفظت هبا دوماً يف . انت لطيفة جداًك.  دوالر٨٠٠ذاك . يزيةلأملانية أو انك. نعم: ْپَرْبهوپاَد
. ؟ حسناً؟ لذلك، اعتقد اننا سوف نسّبح قليالجادوراينّكيف تشعرين يا . مل امسح خبروجها من هنا. مقصوريت

  ).هناية - ۤيْرَتَنك. ( وخنتم هذا االجتماعكِْرْشَن َهِرى

  ١٩٦٨ أيلول ٦اسئلة واجوبة، نيويورك 

  .نعم. ذاك كل شيء. هذا هو الثمن. كِْرْشَن َهِرى تسبيح: ْپَرْبهوپاَد
ذاك ما يسعى . اليت ختطت السجن املادي) غري واضح(املعجزة الوحيدة . ذكر هذه املعجزات: أحد الضيوف

 على تعاليهعندما يذكر أحد املعجزات، من احملتم أنه برهان .  إليه، يناضل، يسعى لتخطي الطبيعة املاديةيُّوچّيالـ
  .الطبيعة املادية بالفعلعن هذه 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

، التعايل عن الطبيعة املادية؟ من يفعل هذه املعجزات؟ أو من يسعى لكن ملاذا، ملاذا تطلبون التعايل: أحد الضيوف
  ؟)غري واضح(ملاذا يسعى االنسان لفعل ) غري واضح(لفعل 

" ملاذا يتوجب علينا ازعاج انفسنا بأمور مثيلة؟" جداً، ذاك اهنا جيدة.  تشبه ذلكاچيُّوالـمزاولة . كال: ْپَرْبهوپاَد
اهنم قانعون خبدمة . التيم، ال يريدون القيام بأية معجزات مثيلة أو بعض الشعوذات أمام اجلمهور. ذاك هو رأي التيم

 كبار يف يُّوچۤيْز مثة شواهد كثرية على. ۤيْزچيُّوالـلكن على العموم، هذا ما يطلبه . لذلك، ما هو وضع التيم. الرب
سوف اقصها . تلك قصة لطيفة للغاية. َمهاَرَج ۤيَشأْمَبرأراد اظهار قوته أمام . موين اساڤدوْر، مثل ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد 

ألنه . اهنا عمل مادي تقريباً ... لذلك. اچيُّوالـمزاولة  ... ۤيْزچيُّوالـ، كل فرد، ۤيْزچيُّوالـأراد . يف اللقاء القادم
 يُّوچّيكان يوجد ". هو يقوم مبعجزة مثيلة. "ما يصبحون أقوياء يظهرون بعض املعجزات ويسحرون اجلماهريعند



واصبح .  وتقدميها لهْسَرَسچوالكان شاغله أمام كل من يذهب إىل هنا اظهار اثنني أو اربعة من . يف بنارس يف اهلند
لذلك، الناس . قروش، اليت ال تكلف أكثر من اربعة والَرَسچعدد كبري من املثقفني من مريديه هلذا السبب وحده، 

لنفترض انين استطيع . هذه حقيقة ...وكل من يود االتباع أو املنجزات املادية، يطلبون اظهار . شعوذة مثيلةتطلب 
لناس رؤييت ومن فهمت؟ تريد ا. ، ستحضر الناس بااللوف فوراًَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىما،  َمْنْتَر بترديد ْسَرَسچوالتصنيع 

سوف . ليس بتلك العقلية ... )انقطاع( ... لكن التيم يرى. يطلبون اتباع مبتذلني، حيبون اظهار تلك الشعوذة
ملاذا جيب أن يزعج الفرد "لذلك، كالمك . ذاك هو موقع التيم. اهنم قانعون خبدمة الرب. واضعنيتيكونوا خدم م

ما . َرَسچواللنفترض انين استطيع تصنيع بعض . ملاذا؟ ال توجد ضرورة. هو اقتراح جيد جداً" نفسه بتلك االشياء؟
 يف َرَسچوالملاذا يتوجب علي هدر طاقيت على تصنيع .  تلك؟ ميكننا انفاق عشرة قروش واعدادهاَرَسچوالهو نفع 
ذاك .  دوماًكِْرْشَنر  املمتاز يذكيُّوچّيالـ، ةيُّوچيالـ أن كمال الرياضة كِْرْشَن لذلك، يقول ؟ةيُّوچيالـالرياضة 
  ):٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتايوصي يف . املمتاز

  امْٰيُّـوچيناْم َأپـي َسـْرِڤـٰش
  آتْـَمنا - َچـِتنانْتَْر - َمـْد

  شْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى يُّـو مامْٰ
  ـتَـُمو َمـتَـهيوكْتََسـ ِمى 

. كال.  املمتاز هو القادر على اظهار هذه الشعوذةيُّوچّيالـال يقول مطلقاً أن " ... املمتاز هو من يداوم يُّوچّيالـ
 احلقيقية بعد ضبط اچيُّوالـاملرحلة التالية ملزاولة . يَسماْده بالفعل،  تبدأاچيُّوالـومزاولة . ذاك غري موصى

 ضمنياً على ونڤيْش، رؤية ونڤيْشاملداومة على ذكر .  دوماًونڤيْش، مجع العقل، مجع العقل على يَسماْدهاحلواس، هي 
لقائياً، وعندما يكسب الفرد قوى مبزاولة مثيلة، يكتسب الفرد أشياء قوية مثيلة ت. اچيُّوالـتلك هي مزاولة . الدوام

 تعين حتقيق شخصية اچيُّوالـ. اچيُّوالـلكن ذلك ليس هو غرض . مثيلة، يطلب اظهارها لتحصيل منجزات مادية
  .نعم) انقطاع. (يُّوچاذاك هو الغرض احلقيقي للـ. اهللا العظيم والوصول إىل ملكوته يف هناية املطاف

  ؟)غري واضح(بأبداهنم املادية؟ أبداهنم املادية ) غري واضح(ات، عندما يقضون هذه املعجز: أحد التيم
  .نعم. نعم: ْپَرْبهوپاَد
 قضى أي كِْرْشَن، ومل تذكر أن )غري واضح( ملاذا تقول أن املسيح قضى عدة معجزات عندما كان :أحد التيم
 عندما فعل املسيح ن يقولوهملكن. ، مل يقل أحد أهنا كانت معجزةُچوڤَْرْدَهَن جبل كِْرْشَنعندما رفع . معجزات

  كيف توضح ذلك؟. أشياء كثرية، اهنا معجزة
. كِْرْشَنهذه ليست معجزة عند "كانوا على علم بذلك .  من التيم االصفياءَنڤَِرْنداڤْ مجيع أهل الفرق أن: ْپَرْبهوپاَد
 ْسواميجي"هشة لعلمك أن اذا رفعت جبال فستصاب بالد. لذلك، مل يدهشهم أمر".  قادر على ما يشاءكِْرْشَن
كانوا . انه عمل اعتيادي. لذلك، مل تدهش أحداً.  هو القويكِْرْشَنلكنهم علموا أن ". كيف يرفع؟. إنسان

وكان رفاقه يرجعون إىل . كان يقوم بأشياء عظيمة يومياً. مل يكن يرفع فحسب ...  أنكِْرْشَنشديدي احلنان على 
وسوف تقول ". كان يوجد جين عظيم وقتله فوراً.  هبذا اليومكِْرْشَنه، أمي، قام أو "،منازهلم ويرون القصة ألمهاهتم

 على الدوام كِْرْشَنكانوا يذكرون ). ضحك". ( فعل ذلك؟ هو صيب لطيف جداً، لطيف جداًكِْرْشَناوه،  "،األم
غري (لذلك، . فكرهتمتلك كانت . " عظيمكِْرْشَن.  مجيلكِْرْشَن. كِْرْشَنكل شيء ممكن عند "من شدة حناهنم 

 أكل كِْرْشَن، ياُشودااألم  "كِْرْشَنشكى رفاق . ياُشودامثل . ذاك أمر اعتيادي عنده. ذاك مل معجزة) واضح
لذلك، . يشتكي الصبيان على بعضهم البعض مث يتصاحلون. فهمت". اعطيته حلوى لكنه مل يأكل احللوى. التراب



وكانوا ما ". اهنم يكذبون. مل آكل. كال يا أمي" "هل أكلت الوحل؟. ، أعطيتك حلوىكِْرْشَن" ... ياُشوداكانت 
لذلك، فتح فمه ". اريد أن ارى. افتح فمك. أرين وجهك "،عندئذ، سألته األم". شهدناه يا أم. نعم "،زالوا

ليس األرض فحسب بل مجيع الكواكب، الشمس والقمر وكل شيء داخل . وشاهدت جممل الكون داخل فمه
حسبت . مل تصاب بالدهشة). ضحك. (هذا جممل األمر". ال تفعل ذلك. ماذا رأيت؟ حسناً:"لت لنفسهامث قا. فمه

لذلك، كان حناهنم شديداً على . هذا كل شيء". ال تفعل ذلك. حسناً. رمبا كان صحيحاً أم ال. أهنا شاهدت شيئاً
حبكن من  "ُچوپۤيْزالـ إىل كِْرْشَن قال فهمت؟ لذلك،). يضحك. ( مل تدهشهمكِْرْشَن إىل درجة أن شعوذة كِْرْشَن
ال قدرة يل . سوف تقنعن حببكن فقط. " يعلن عجزه عن دفع دينهكِْرْشَن". أعجز عن الوفاء بهإىل درجة الصفاء 

 متصلني بصلة محيمة إىل درجة يغيب عنها مفهوم َنڤَِرْنداڤْ وأهل كِْرْشَن. كِْرْشَنذاك هو موقف . "على الدفع
ال بأس . ال بأس. حسناً" وهذا ينسيهم كل شيء كِْرْشَناهنم حيبون ".  قار على الروائعكِْرْشَن اهللا،  هوَكِْرْشن"

  ).انقطاع (َنڤَِرْنداڤْب تلك غري ممكنة سوى يف لذلك، نشوة احل". بذلك
 وبني من يطلب َنكِْرْش عفوياً بقضاء اخلدمة إىل كِْرْشَنهل يوجد فرق يف نوعية اخلدمة بني من يقبل : ْپَرْديوْمَن

  وبني من يتقصى أكثر؟". هذا وهذا. هذا حسن"التدقيق والتقصي أكثر، بني شخص يقبل 
والتتيم الصفي علي عن .  هو العلمكِْرْشَنالتقصي عن .  دون حتري، هذا موقف لطيفكِْرْشَنمن حيب : ْپَرْبهوپاَد
اب، حىت يف هذا احلقل املادي، فال يستند إىل اذا احب شاب شابة أو شابة ش. احلب ال يستند إىل العظمة. العلم

لكن احلب الفعلي خيلو من االعتبارات، ما هو أو . ال شك أن كل شيء هنا مستند إىل اعتبار مادي. عظمة الشاب
لكن من . ذاك هو الصعيد الكامل للحب دون التقصي عن مدى عظمته أو ماهيته. ذاك هو احلب احلقيقي. أي هو

 عظيم، فيمكننا أن حنبه كِْرْشَنلذلك، اذا فهمنا أن . ألن ليس لدينا حب. كِْرْشَنلعلم عن الضروري للمبتدئ ا
 ُبولييا سيدّْهاْنَت (كِْرْشَناطلب فهم : َشريتاْمِرَت شايَتْنيالذلك، جاء يف  ...  عندماهموقعنا خمتلف ألن. تدرجيياً

بني هذا، أنا . أنا هذا الكوكب. ا هذاأن. أنا هذا بني الشجر: اْبهَچڤَْد چۤيت يف كِْرْشَنيوضح ). شيتِِّت َنـ كََر آلََس
وأما التيم املتقدمون، ال يطلبون التأكد ما ان كان  ...لذلك، لتعريف التيم املبتدئ عن العظمة ". ا هذاأن. هذا

، على َنڤَِرْنداڤْيف . ذاك هو احلب الصفي. ذاك هو املختصر املفيد. اهنم يقتصرون على حبه.  كبرياً أم صغرياًكِْرْشَن
 -ْبَهكْيت(احلب الصفي يعين . لكن حبهن صفي.  أو عظمتهكِْرْشَن شعوذة ُچوپۤيْزالـتلك مل تشاهد األقل 

  ):١١\١\١ و سيْنْده-َرساْمِرَت
  ْمشۤونْيا–اْبهيالشيتا انْۤي
  أناڤِْرتَْم-كَْرمادى-اَنۤيْچ

  كِْرشْنانولْيىَن آنوكۤو
  اْبَهكْتيْر أوتَّملَنَْم شۤي

ذاك هو أرفع صعد كمال - طلباً ملرضاتهكِْرْشَندون تنمية العلم، دون عمل مثمر، دون رغبة، قصراً على حب 
ذاك ". كِْرْشَنجمرد حب . " هو اهللا أم ال، سواء حنصل على النفع أم الكِْرْشَنسواء أكان "ال توجد اعتبارات . التتيم

  ).انقطاع. (هو أرفع درجات الكمال
 قبل أن تقدر على كِْرْشَناعتقد ان عليك علم شيء عن ) غري واضح. (كِْرْشَنللعلم بشيء عن  ... :اَشْنَدَنَشْري

  .حبه
 أو ُچوپۤيْزالـصعيد . هذا هو أرفع درجة ... بالنسبة إىل التيم املبتدئ االعتيادي. ذاك ما أوضحت. نعم: ْپَرْبهوپاَد

عدد كبري من االعمار اليت قضوها مبزاولة أشكال . پوْنجاها-ْنياپو-كِْرَت، أهنم كِْرْشَنالصبيان الذين يلعبون مع 



شوَك يقول . ذاك الصعيد ليس بالصعيد االعتيادي. كثرية من القرابني والرياضات والكفارات مث يبلغون ذاك الصعيد
- َپَرَچتاناْم ْتيا داْسياْم ۤوْپهأو-سوكْهانْ-إْتَهْم َستاْم ْبَرْهَم): ١١\١٢\١٠ (ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد يف  ُچوْسوامّي َڤِد
.  مع رفاقه الصبيانكِْرْشَنيصف لعب . پوْنجاها- پوْنيا- ڤيَجْهروه كِْرَتداَرِكَن ساكَْم -اْشريتاناْم َنَرڤَِتَن، ماۤيداي

-پوْنيا-كِْرَت(. " اهنم من األحياء اليت راكمت مقاديراً هائلة من الصاحلات؟هؤالء الصبيانمن "لذلك، يصف 
بعد أعمار غزيرة مثل الرصيد املصريف الذي يزداد، كذلك، من ازداد رصيد أعماله الصاحلة أللوف . ")پوْنجاها
كبار الربانيني واحلكمء الذين يطلبون فهم " ؟كِْرْشَنومن هو . كِْرْشَنأشخاص أمثاهلم يلعبون اآلن مع . األعمار
-ْم َستاْم ْبَرْهَمإْتهََ( العظيم ذاك يلعب هنا ْبَرْهَمْن. )ْتياسوكْهانوْبهۤو-إتَّْهْم َستاْم ْبَرْهَم. (كِْرْشَن العظيم، هنا ْبَرْهَمْن

.  الالشخصيْبَرْهَمْن هو كِْرْشَنألن نور  ...  الالشخصي هوْبَرْهَمْن. )دايڤَِتَن-َپَرَچتاناْم سوكَْهنوْبهوْتيا داْسياْم 
و . كِْرْشَن بصفة السيد، عندهم هنا هو كِْرْشَنوا  اولئك التيم، الذين قبل)َْچتانامداْسياْم (و ". لذلك، هنا هو

هو هناك –.  انسان أو صيب اعتياديكِْرْشَنيقتصرون على التفكري أن -وهؤالء املاديني. داَرِكَن- اْشريتاناْم َنَرماۤي
 أو الذي هو انْڤََچْبَه، الذي هو ْبَرْهَمْنلكن من هم هؤالء الصبيان؟ اهنم يلعبون مع الشخص عينه الذي هو . أيضاً

لكن هؤالء الصبيان الذين يلعبون معه، قد راكموا أعماال صاحلة لعدد . انسان اعتيادي حسب خمتلف احلسابات
، ليسوا من االحياء َنڤَِرْنداڤْ والصبيان يف ُچوپۤيْزالـلذلك، مجيع هؤالء . اهنم ليسوا من البشر. غزير من األعمار

. َپْمپاَچَتْم -ْڤ أْنَتيشاْم ْت): ٥٤\١٨. چ.ب. (عد أعمار صاحلة ال حتصىلقد قاربوا ذاك الصعيد ب. االعتياديني
، بلغوا ذاك الصعيد كلذل. موقعهم خمتلف). ٥٤\١٨. چ.ب (ْپَرَسّناْتما َنـ شوَشيت َنـ كاْنكَْشيتَته ْبهۤو-ْبَرْهَمبعد 

. حب صفي.  يوجد اعتبار مثيلال. ذاك الصعيد مسبقاًختطوا . كِْرْشَندون أي اعتبار، قصراً على حب : اخلالص
-انَْچۤيْم شۤوْنيا-اْبهيالشيتاأْنۤي): ١١\١\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت -ْبَهكْيت(احلب الصفي يعين . ذاك هو احلب الصفي

مل يدرسن ِڤداْنَت أو مطلق . ؟ اهنن صبايا البقارين ...ُچوپۤيْزالـمن هي . ال سؤال عن العلم. ڤِْرَتْمأنا- كَْرماِدى
لذلك، ليس أمراً ينبغي للفرد . ؟ ذاك ليس أمراً اعتيادياًكِْرْشَنكيف بلغن حب مثيل لـ. رد صبايا قريةجم. علم

 أو كِْرْشَنميكن حتصيله برمحة . ْبهيِشكَْم‘َرُجو -پاَد-ڤينا َمَهْت. كال.  بالدراسةكِْرْشَنحتصيل صعيد احلب العلي لـ
. كال. لذلك، سوف يفعل. كبري يُّوچّيأو ألنه ثري أو .  رفيع العلمألنه كِْرْشَنن يصبح تيم ل. كِْرْشَنبرمحة تيم 

.  لتيم كبريالقدمني اللوتسيتنيال ميكن حتصيله دون ملس غبار . ْبهيِشكَْم‘َرُجو -پاَد-ڤينا َمَهْت ... ذاك سوف يصل
  :َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، أوصى . ذاك هو التأثري

  ڤَ شاْستَْر كَياَچ َسْر َسنْساْدهو َچ َسنْساْدهو
  ڤَ سيدّْهي َهياَچ َسْر َسنْساْدهولَڤَماتَْر 

 كِْرْشَن كاملة، فحيثما يتوجهون، سيصبحون تيم كِْرْشَناذا استطعت جعل مجاعتك لذكر . لذلك، الصحبة مطلوبة
عمل الشوائب تعين ذاك العلم وال. دون شوائب. كِْرْشَنلذلك، جيب أن تصبح كامال بذكر . بفضل حضورك وحده

  ).هناية( من هذه االشكال الثالثة من الشوائب فذاك هو الصفاء كِْرْشَناذا حترر ذكر . والرغبات املادية

  ١٩٦٨ أيلول ٢٤محادثة، سياتل 

  )تسجيل املقابلة(



ضيح، لزيادة التو. شخصية اهللا الذي يوقف نزاع البقاء ويرتقي إىل صعيد احلياة األزلية والبهجة والعلم ... :ْپَرْبهوپاَد
جممل جامعة البشر تسعى لتحصيل أرفع درجات كمال العلم كما تطلب . كل شخص يطلب حتقيق احلياة األزلية

  .كِْرْشَنلذلك، ستتحقق تلك األمور اذا اخذنا إىل ذكر . لكنهم حمريون وحمبطون. السعادة والبهجة بشىت الطرق
  ؟كِْرْشَنهل تعطيين خلفية، تاريخ وأصل ذكر : الصحفي

ال ميوت . املفهوم البدين احليايت غري صحيح.  ألن األحياء أزليةكِْرْشَن ال ميكن تقفي تاريخ أصل ذكر :هوپاَدْپَرْب
هذه هي بداية "لذلك، ال ميكن ألحد أن يقول . تبديل البدن يعترب تبديل الثوب. كل حي أزيل. أحد، ال يولد أحد

لن من جراء عشرتنا املادية . كِْرْشَنالوعي باألصل هو ذكر لذلك، حينما توجد حياة، يوجد وعي أيضاً و ". احلياة
 ذاك حىت كِْرْشَنغرض هذه احلركة هو اهناض ذكر . كِْرْشَنلذلك، حنن خارج ذكر . الطويلة حيجب ذاك الوعي

  .ميكن رفعه إىل مقامه األصلي
   وسبب جميئك إىل العامل الغريب؟كِْرْشَنهل ميكنك وصف اين ابتدأ ذكر : الصحفي
لكن من جهة .  القدمي واملعروف يف كل االرضِڤديالـ السفر ْبهَچڤَْد چۤيتا موجود يف كِْرْشَن ذكر :ْپَرْبهوپاَد
.  على االقل٥٠٠٠، ال يوجد اختالف بالرأي لكن حىت اذا اخذناها دون تصرف فاهنا منذ ْبهَچڤَْد چۤيتاتاريخ 

لكن قبل ذلك، منذ بضعة . ْتَركوروكِْش يف ارض معركة  سنة٥٠٠٠ أهنا تكلمت منذ ْبهَچڤَْد چۤيتاونستفيد من 
 لكن بأخذ كِْرْشَنلذلك، ال ميكن اقتفاء اثر تاريخ ذكر .  منذ زمان غابرْبهَچڤَْد چۤيتاماليني من السنوات، تكلمت 

  . سنة على االقل٥٠٠٠التاريخ احلاضر بعني االعتبار هو بقدم 
ڤ  هل ميكنك زيادة التوضيح حول ذلك؟. چال الغربية سنة يف بن٥٠٠٠  أهنا ابتدأت منذيْنَدُجواخربين : الصحفي
.  هذه ليس يف اهلند فحسب بل خارج اهلند أيضاً منذ وقت سحيقْبهَچڤَْد چۤيتااجملتمع االنساين يطالع : ْپَرْبهوپاَد

 على حنو  چۤيتاْبهَچڤَْدلكن لسوء احلظ، كما يتدهور كل شيء باالتصال بالشوائب املادية يبدأ األنسان بتفسري 
. چال حتت هدايته الشخصية يف البنكِْرْشَن سنة واستهل حركة ذكر ٥٠٠ منذ شايَتْنيالذلك، جتلى املوىل . خمتلف

ذاك .  يف كل االرض، يف كل قرية، يف كل بلدةكِْرْشَنر كل هندي بنشر رسالة ذكر ماآلن، أ. َنڤَْدڤۤيَپولد يف 
ند كانت حتت السيطرة الغربية، مل يستطع احد نشر أو خسروا استقالل لكن لسوء احلظ، ملا أن اهل. كان أمره
لكن احلكومة . لكن يتوقع من كل فرد بعد اعالن استقالل اهلند، امور مثيلة جيب أن تأيت إىل خارج العامل. تربيتهم

الروحي الذي كان اجليل  ومريب شايَتْنيامن جهيت، أنا انتسب إىل السلسلة املريدية للموىل . مل حتفل باألمر كثرياً
لذلك، جئت إىل هنا بناء على ".  هذا يف العامل الغريبكِْرْشَناسع إىل نشر ذكر "، امرين شايَتْنياالتاسع من املوىل 

  .أمره
  . وما هو مدى انتشاره يف اهلندكِْرْشَنيف أي مكان جتد اغلبية ذكر : الصحفي
يوجد . كِْرْشَنكل هندي حىت اذا مل يكن هندوسياً، يذكر .  اهلند منتشر مئة باملئة يفكِْرْشَنذكر : ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَنيوم والدة كان يصوم طوال النهار . كِْرْشَنهو مسلم لكنه تيم كبري من تيم . ادببروفسور يف مجامعة اهللا آ
قد ال قد خيتلف الفرد، .  يف قلب وروح كل هنديكِْرْشَننفس األمر، ذكر . وكتب مقالة يف احدى الصحف

  . مئة باملئة يف اهلندكِْرْشَنيوافق أو يوجد عدة فئات خمتلفة من البشر، لكن 
   مقبول عند اهلنود بسهولة أكرب وبني أهل اسيا يف منطقة شرقي اهلند بني أهل الغرب؟كِْرْشَنهل ذكر : الصحفي
 ويف. كِْرْشَناس احلضور وتسبيح اسم  أسهل طريقة مفهومة ألن الطريقة سهلة مبجرد أن نطلب من النااهن: ْپَرْبهوپاَد

، ليسوا من اهلنود وال من اهلندوس وال يلموا بالكلمات السنسكريتية، الواقع، نشهد أن مجيع مريدي يف هذا البلد



ذاك هو الربهان أهنا اسهل وميكن أن تنتشر يف كل . كل شيء جمهول عندهم ومع ذلك، حيملوها على حممل اجلد
  . رضالا

عل ذكر جتل بسهولة أكرب عند اهل منطقة شرقي اهلند؟ اهنا طريقة حياة وقبم كِْرْشَنذكر هل ، أفهم: الصحفي
اهلدوء والسكينة لكن سيجدون .  امريكا واوروبا أسهل مما هي اآلن يف امريكا؟ للمثال، احلياة سريعة يفكِْرْشَن

  ؟كِْرْشَن قبول ذكر هلذا السبب، قد ال يكون ذلك أصعب على الغريب. من الشعوب الشرقيةأصعب 
 وجند أن. الستعمار الطويل على يد االجانبيف اهلند، بداعي افقد املثقفون املزعومون تربيتهم االصلية  :ْپَرْبهوپاَد

أما الدوائر الثقافية، فيعتقدون أن هذه . كِْرْشَنغري املثقفني املزعومني، يعملون باالحكام واحلدود واغىن بذكر 
لذلك، ليس يف اهلند فحسب بل يف سائر البلدان .  سبب تأخر اهلند اقتصادياً على خالف الواقعالعاطفة الدينية هي

يريدون تقليد التنمية االقتصادية لسائر البلدان وال سيما امريكا لكنهم ال جيدون ذلك يف امريكا رغم أن الشباب 
. زالوا يف حرية ويتوقون إىل شيء أفضلوالشابات من اجلبل الصاعد الذين ولدوا يف عائالت ثرية وأمة ثرية ما 

مما يعين اهنم فقدوا . زاج سعيدمب تلذلك، السياسة املتبعة يف اهلند حالياً املنطوية على تقليد طريقة احلياة الغربية ليس
ة واآلن ميكنهم األخذ إىل حرك. ومن جهة البلدان الغربية، اعتقد أن لديهم اسباب الراحة املادية. تربيتهم االصلية

 الكمال كِْرْشَنواعتقد أنه الوقت املناسب هلم لقبول حركة ذكر .  ألن التوق املادي ال يتملكهمكِْرْشَنذكر 
  . حياهتم

  هل توجد تناقضات بني سائر األديان الشرقية ويف هذه احلالة ما هو مدى انتشارها؟: الصحفي
التصادم ليس بني الشرق . التصادم. ذين ال يؤمنون باهللالتناقض بني املالحدة ال. وجد مطلق تناقضاتتال : ْپَرْبهوپاَد
 وال نسعى إىل استبدال الطريقة املسيحية أو كِْرْشَنحنن ندعو إىل ذكر . التصادم بني املالحدة واملومنني. والغرب

جلميع  هي الدراسة العليا كِْرْشَنمن جهة، حركة ذكر  ...هذا . تلك ليست سياستنا. اليهودية بالطريقة اهلندية
ال . ذاك هو مبدأ كل دين سواء أكان مسيحياً أم هندوسياً أم اسالمياً. ما هي طريقة الدين؟ قبول سلطة اهللا. األديان
. "الطبيعة هي كل شيء. اهللا غري موجود"يعتقدون . تلك هي املشكلة. لكن اصبح اإلنسان مييل إىل االحلاد. يهم

.  نتيجة هذا االحلادوانتشرت الشيوعية واخلنفسة وأمور كثرية. اد غري سعداء هبذا االحلماهن. تلك هي محاقتهم
 اذا تعلم اإلنسان أنه ال يستطيع السعادة سوى باعادة اقامة كِْرْشَناملانع الوحيد هو ذكر  ... لذلك، ال مينعها احد
مطلق مبدأ ديين على انه حنن ال نقبل . هو كيف يطور االنسان حب اهللالذلك، امتحاننا للدين . صلته األزلية مع اهللا

ال شك، من  ... حنن منتحن، مصداقية االصل الديين. يتبعون حب املادةوأصيل اذا وجدنا أن اتباعه دون حب اهللا 
ليم وسيلة ذكر اهللا، القبول بسلطة اهللا لكن هذه الوسيلة ال تلقن على الوجه الصحيح واتباعهم عوجود أصل ديين بت

لذلك، اقتراحنا هو جعل . ذاك هو الوضع يف كل مكان.  بل يف اهلند أيضاًيصبحوا مالحدة ليس هنا فحسب
 تقصد رفع أو تنمية كِْرْشَنوطريقة ذكر . ال يهم دينه سواء أكان هندوسياً أم مسيحياً أم مسلماً. االنسان يذكر اهللا

يودع حبه يف . حلبود ابفضل وجحاملا ينمي حب اهللا على الصعيد الفردي واجلمعي االنسان ويسعد . حب اهللا
. حىت االنسان الذي ال جيد من حيبه، حيب القطط والكالب ... يودع حبه. املكان اخلاطئ حاملا حيب شخصاً آخراً

  .كِْرْشَنهذه هي املعلومات، . لذلك، احلب موجود لكنه جيهل موضع حبه وسعادته
يحيني والبوذيني واملسلمني واهلندوس؟ كيف تشعر جتاه املس. كِْرْشَناذن، احلب هو أهم مقومات ذكر : الصحفي

  هل امياهنم حقيقي أم غري مهم عندك ما داموا يؤمنون برب واحد وباحلب؟



فئة من . ، مقسم إىل مذهبنيِڤديالـالدين اهلندوسي، الدين . من جهة الدين اهلندوسي، واسع االفق: ْپَرْبهوپاَد
واملذهب الثاين من الفالسفة يعتربون . شخصي يعم الوجوديعتربون احلق املطلق ال والفالسفة هم دعاة الالشخصية
لذلك، دون . الوجه الالشخصي هو أحد وجوه ذاك الشخص لكنه شخص قطعياً. احلق املطلق العظيم شخص

دون االميان، جيهلون ماهيته وتوجد طريقة حلب ذاك  ... لذلك، الفئة املؤمنة بشخص. شخص ال يوجد حب
من يصل إىل النور، ال يرى سوى . لشمس واشعة الشمس ومالك كوكب الشمسيضرب املثل، مثل ا. الشخص

واذا . ذاك هو الالشخصي مث اذا توغل واقتدر على الذهاب إىل كوكب الشمس فذاك هو احمللي. النور يف البداية
االنسان . لذلك، هذا علم واسع. استطاع دخول كوكب الشمس وشاهد مالك الشمس هناك فسوف جيده شخصاً

 عملياً يف الوقت اصبح االنسان هبائمي. ال يسعى إىل فهم مقام احلق املطلق ومقام الروح. رق يف العمل املاديغا
احلضارة احلديثة مشغولة يف زيادة سبل . مثل احليوان الذي جيهل ما يتعدى االكل والنوم واجلماع والدفاع. احلاضر

لذلك، هذه األمور .  أكثر من الالزمحلياة اجلنسية أو زيادة الدفاعاألكل وزيادة سبل احلياة املرحية أو النوم وزيادة ا
لذلك، احلياة االنسانية ليست حمدودة هبذه . اهنا تأكل وتنام وجتامع وتدافع أيضاً. موجودة حيت يف عامل احليوان

لكنهم . اذا جيريجيب عليه فهم ماهيته وماهية هذا العامل وماهية هذه اخلليقة وماهية اهللا وم. اجلدران االربعة
  . هبذا العلمكِْرْشَنذكر سيزودهم و. يتجاهلون هذه احلقيقة

   وفهم الذات الذي تود أن تعلمين به؟كِْرْشَنما هو االميان إىل جانب احلب وفهم : الصحفي
 موجود، لذلك، احلب.  واحلب هو املبدأ االساسي جلميع اعمالناكِْرْشَناحلب هو املبدأ األساسي لذكر : ْپَرْبهوپاَد

 هو حركة الهناض ذاك احلب األصلي كِْرْشَنلذلك، ذكر . كامن، لكن ذاك احلب ال ينتفع به على الوجه الصحيح
  .والشخص األصلي الذي ميكن تبادل ذاك احلب معه

  ما هو االميان الرئيسي األخر الذي حتمله؟: الصحفي
. مثل البوذية ... ألن مطلق اصل ديين. إمياناً بل سوء اميانذاك ليس . االميان اآلخر يعتمد على مبدأ احلب: ْپَرْبهوپاَد

لكنهم " حنن ال نؤمن باهللا"ميكنهم االعالن . ب موجودلذلك، احل. البوذية، بالفعل ال تؤمن باهللا بل حيبون املوىل بوذا
ذا النحو، أن املوىل لذلك حنن نفسره على ه. ، املوىل بوذا هو نزيل اهللاِڤديةالـوحسب أسفارنا . حيبون املوىل بوذا

لكنكم . نعم، اهللا غري موجود":كيف ذلك؟ مل يؤمنوا باهللا وقال املوىل بوذا. بوذا دعا بني املالحدة خلداعهم
ال يؤمنون باحلياة العائلية بل بأشياء كثرية لكن احلب . مثة اشخاص اخرون. لذلك، حيبون املوىل بوذا". حتبوين
لذلك، ال ميكنك تفادي احلب يف مطلق الظروف لكنهم يعانون ألن احلب . لبانه ينام مع القطة ومع الك. موجود

  .موجه يف االجتاه اخلاطئ أو مستغل
 منك، ما هي تلك الشعائر أو الطلبات؟ القبول بطعام كِْرْشَنمن جهة الشعائر اليت متارسها واليت يطلبها : الصحفي

 أي صلة لذكر كجهك، عالمة، رموز وهل هناأي شيء خاص ترمسه على و ... خاص، ارتداء زي خاص، خاص
  إىل هذه األمور؟نظرة  كِْرْشَنذكر لدى  وماذا عن التمارين البدنية؟ هل زن أو يُّوچّيالـ بالتأمل كِْرْشَن
" اتبعوا" اخلرباء آشاْرياْزلذلك، تلك الطرق يعطيها . كِْرْشَنل كل ما يقود إىل تنمية حب وطريقتنا هي قب: ْپَرْبهوپاَد

سوف . حاول التحرك على هذا الوجه " خشبيةعصىعون ل الطفل الذي حياول تعلم املشي وتوجهه االم أو بمث
اذا عملنا هبذه املبادئ فيمكننا العمل أو حتقيق كمال حركة .  اخلرباءآشاْرياْزمثة مبادئ معينة يعطيها . "تتعلم املشي

اذا امنى ال اعتراض لدينا . كِْرْشَن هي كيفية تنمية حب ةحلقيقياالمهية ا. الطريقة حبد ذاهتا ليست مهمة. كِْرْشَنذكر 
لكن مثة شعائر معينة اذا اتبعها الفرد فيمكنه . الطرق أو الشعائر ال حتدنا.  أو اهللا دون تلك الطرقكِْرْشَناحد حب 



 املقامر أو .ل اللحوم من اربعة مبادئ الزنا واملسكرات والقمار وأكطالبنامثل منع .  بسرعةكِْرْشَن ذكر فنتعلم 
اذا اتبع هذه . يف حاالت نادرة جداًبل ليس كذلك . كِْرْشَنآكل اللحوم أو املدمن على اجلنس ال يستطيع حب 

. لذلك، ما دام االنسان جنس يف عاداته فال ميكنه االقتراب منه.  أو اهللا صفيكِْرْشَنألن .  عليهتسهلاملبادئ فس
 ومحل املسابح فذلك تيلََكمثل رسم  - جهة الشارات أو العالمات على البدنومن. لذلك، هذه هي سبل التصفية

 َهِرى:"عندما كنت يف مونتريال وسائر املدن، اثناء مرورنا بالطريق، االطفال واملارة قالوا. مثل انه عملي ...يعين 
هذه ". هنا شرطي"ا ترى زيه، مثل الشرطي حامل. كِْرْشَنلذلك، هذه العالمات والرموز تذكر اآلخرين بـ". كِْرْشَن

بشعاراتنا  كِْرْشَنلذلك، يذكر اجلميع . كِْرْشَنطريقتنا هي رفع األشخاص إىل ذكر . األمور مطلوبة لتذكري اآلخرين
  .وهذا هو جناحنا

  وماذا عن الطعام اخلاص والشراب اخلاص؟: الصحفي
ليست لدى . كِْرْشَن، ال نأكل سوى ما يأكل كِْرْشَنطعنا إىل ألننا انق. ْپَرساَد-كِْرْشَنالطعام اخلاص يعين : ْپَرْبهوپاَد

  وكيف ميكنهم التصور أن اهللا يأكل أيضاً؟ لذلك، حنن لسنا رذالء أمثاهلمكِْرْشَنعاة الالشخصية أدىن فكرة عن د
  .ذاك هو طعامنا اخلاص، ، ونكرمهاكِْرْشَن نعلم ما يأكله اهللا ونقدم تلك األطعمة إىل اهللا أو بل
   يأكل ويشرب؟كِْرْشَنهل ميكنك اخباري عن امساء هذه االطعمة اخلاصة؟ كيف تعلم أن : لصحفيا

 ومثة كتب كثري مثة بعض الكتب لفهم العلم به. كِْرْشَن كتاب ذكر  هوْبهَچڤَْد چۤيتاكما اخربتك، أن : ْپَرْبهوپاَد
كل من يقدم يل  "،ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنيقول .  مثل سائر دوائر العلمْبهَچڤَْد چۤيتا وخاصة كِْرْشَنلفهم ذكر 

 كِْرْشَنلذلك، حنن نقدم تلك األشياء إىل . "فاكهة أو خضار أو حبوب أو حليب بتتيم كبري سوف اقبلها
  .وهذا جممل األمر. بتحضريات خمتلفة ونعلم انه يأكلها

  العصري أو أي شيء آخر تشرب؟ مثل ، ما هي أشكال الشراب اليت تشربهما هي أنواع الطعام: الصحفي
لكن ميكننا حتضري ألوف التحضريات، . املأكوالت ضمن فئة الفاكهة والزهور واخلضار واحلبوب واحلليب: ْپَرْبهوپاَد

 ...لكنها معدة . سوف تراها عند توزيع وليمة احلب كل يوم أحد. وأنا ادعوك إىل هيكلنا. حتضريات شهية جداً
سوف تنسى . حلبوب والزبدة والفاكهة واخلضارفقط اذا حصلنا على بعض اريات الشهية ميكننا حتضري مئات التحض

  .سائر األطعمة
   الدين اهلندوسي؟چوروْز مثل چورو؟ هل هم كِْرْشَنماذا يدعى املعلمني الذين يعلمون افراد مجاعة ذكر : الصحفي
، ذاك أْرجونَوكيف فهم . أْرجونَ إىل كِْرْشَنر ومثل تعليم أوال مبدأ ذك. كِْرْشَن االصلي هو چورو: ْپَرْبهوپاَد

مث ". هذه ساعة:"كما اخربين جدي الكبري" هذه ساعة"أنا اقول  ...لذلك، كل من يتبع املبدأ . موجود هناك أيضاً
لذلك، ال يوجد فرق بالرأي بني اجلد الكبري وبيين ألننا نتبع . "هذه ساعة:"ديمث قال وال" هذه ساعة"قالت جديت

أنت مريب روحي اذا كنت .  يهم مليون سنة ال٤٠ سنة أو ٥٠٠٠ منذ كِْرْشَنكذلك، كل ما تكلمه . دأ عينهاملب
  .تعمل باملبدأ عينه

وهل تستعمل كلمة . مربني روحيني؟ انت املريب الروحي، قداستكعندكم   اذن، يطلق على املعلمني:الصحفي
  ؟چورو

 فجأة ويبتدع چوروال يستطيع أي كان أن يصبح . ن السلسلة املريدية أو املريب الروحي مچوروينزل : ْپَرْبهوپاَد
  .جيب عليك قبول ممثل ثقة يف السلسلة املريدية وليس سواه. حنن ال نقبل سخف مثيل. فلسفته

  ؟ هل تشمل أي من مبادئها؟ مثل التأمل على سبيل املثال؟زن و اچيُّوما هو رأيك بالـ: الصحفي



لكن مثل اذا كان لديك مليونني . مجيع املبادئ، كِْرْشَناري يف العامل، اهنا مشتملة مجيعاً يف ذكر املبدأ اجل: ْپَرْبهوپاَد
كذلك األمر، ذكر . دوالر، عندئذ العشرة واخلمسني واخلمس مئة واخلمس آالف أو امض بالزيادة، مشتملة فيها

لذلك، من ذهب إىل الطابق األعلى، . ق طاب١٠٢يوجد مبىن امباير ستيت يف نيويورك مؤلف من .  كاملكِْرْشَن
، يعلم بكل كِْرْشَنلذلك، من اصبح من تيم . يفهم انه مر بالطابق اخلمسني أو العاشر أو مجيع الطوابقس ١٠٢

لذلك، كل ما هو . انه عملي. لدينا الربهان. كل شيء موجود.  وهذه املزاولة وتلك املزاولةاچيُّوالـشيء، 
  . وكل شيء سيكون مشتمالًكِْرْشَن مطلوب هو أن تصبح من تيم

؟ هل تشبه اهليكلية املسيحية وسائر االديان الكربى؟ انت املريب الروحي كِْرْشَنما هي اهليكلية يف ذكر : الصحفي
  وهل يوجد احد بينك وبني االعضاء؟

ال ية أو الكاثوليكية الرومانية ، لكن طريقة البابا والبطارقة يف املسيحليست هيكلية باملعىن الدقيق للكلمة: ْپَرْبهوپاَد
 اذا فقد االنسان اميانه باهللان اهليكلية حبد ذاهتا ال تنفع . كِْرْشَن وليس لدينا اعتراض لكنها ختلو من ذكر بأس هبا

  عايل النوعيةترتيبكيف الكلمة السنسكريتية، . كْرييا-ْچهوَبْمَبَرْمْبِهى لَفهمت؟ . ال نفع. على الرغم من كل الترتيب
اذا كان االنسان حمظوظاً بالقدر . لكن طريقتنا سهلة. كِْرْشَنهيكلية يف ذكر ال توجد لذلك، . لكن النتيجة صفر

  .الكايف للقاء مريب روحي ثقة وتأدب على يده فسوف يصبح مريب روحي آخر بوقت سريع
هو املطلوب منه؟ هل يصل إىل ؟ ما ...؟ هل يبدأ باإلميان أو هل كِْرْشَنكيف يشعر االنسان جتاه تيم : الصحفي

  ؟كِْرْشَنالقناعة حيث ميكنه قبول ذكر 
 اذا كنت عدمي لن تقوى على احراز تقدم يف مطلق عمل. بالطبع، االميان هو املبدأ االساسي لكل شيء: ْپَرْبهوپاَد
 ابتدأت دروسي يف .مثل أنا جئت إىل هنا. االميان هو املبدأ األساسي ... كِْرْشَنكذلك األمر يف ذكر . االميان

ماذا "جاء شخص بدافع االستطالع وقال .  شخصجاء إيل.  مبفرديكِْرْشَن َهِرىلذلك، كنت اسّبح . نيويورك
لنعود .  يتكلم جيداً"ْسواميجي" البعض وجدجلس مث . جاء البعض.  اهلندي هنا؟ دعين أرىْسوامييفعل هذا الـ

مث النقطة التالية هي أنه أراد صلة محيمة مع ".  لطيف جداًكِْرْشَنر ذك: بعض االميانمنا لديه جاء وجاء مث ". ثانية
لذلك، ". لذلك، اريد أن اصبح تلميذك. اعتقد انك لطيف جداً. ، مسعت لك عدة ايامْسواميجي:" أو معيْسوامي

ية تلميذاً، فاملرحلة التال أن يصبح وحاملا يريد.  هي انه يريد أن يصبح تلميذاًةاملرحلة التالي. االميان هو املبدأ االساسي
مث يتحرر من مجيع .  حاملا يصبح مريداًمث يعمل باالحكام اليت ارمسها. أقبله مريداً اذا اعتقدت انه مناسبانين هي 

. على ذاك الوجه مث ينمي ذوقاًيثبت . ويترك الزنا أو القمار أو أكل اللحوم وكثري غريها من االمورتدرجيياً الظنون 
على هذا النحو، . يريد أن يفعل كل شيء من اجل اجلماعة. مث االجنذاب، التعلق. اجملتمع أو الذوقال ميكنه ترك 

 يشمل كِْرْشَن ألن وذاك يعين انه حيب كل فرد.  يف املرحلة االخرية دون سواهكِْرْشَنوحيب  . كِْرْشَنينمي حب 
  .اجلميع

  ؟هل ميكنك وصف هيكلك: الصحفي
نيويورك، سان فرنسيسكو، لوس اجنليس، سانت ىف، بفلو، بوسطن : كال يف الوقت احلاضر هي١٤لدينا : ْپَرْبهوپاَد

ولدينا . َنڤَِرْنداڤْ ونعمل على تنميتها هنا يف نيو فدان ١٣٠اشترينا حنو . َنڤَِرْنداڤْومنتريال وسياتل وواحد يف نيو 
. ء من فلوريدا وارسلنا ممثلنا إىل هاوايعاقد مع اصدقاوحنن بصدد الت.  برلني يف أملانياهيكل يف لندن وآخر يف

بني مريدي،  ...والشباب والشابات ال سيما اجليل الصاعد . اهنا تزداد تدرجيياً. لذلك، لدينا عدداً كبرياً من اهلياكل
  . وإال اهنم بني العشرين واخلمسة والعشرين٣٥أكرب املريدين سناً هو 



ن يف سن اجلامعة وما مدى جناحك يف سياتل اثناء الشهر الذي ك من الشباطالبأن أغلبية ما رأيك ب: الصحفي
  قضيته هنا؟
اريد رؤية . نعم.  يف سياتلدخل يف مجاعتنا اثنان أو ثالثة على االقل. جئت إىل هنا منذ عشرة ايام فقط: ْپَرْبهوپاَد

ألن من واجب . األخص يف بلدك على كل فرد يريد ذلك لكن اريد رؤيتها باكملها. األصغر سناً يف بلدك سعداء
وجيب أن . نزعة احليوان هي استغالل اآلخرين. ب كل انسانذاك هو واج. طي العلم بأرفع سعادةكل انسان أن يع

لذلك، . ذاك هو الفرق بني النزعة احليوانية والنزعة االنسانية. تكون نزعة االنسان فعل ما يعود على االخرين باخلري
اذا ال ننشره؟ ال سيما يف بلدك حيث مثة حاجة ماسة إليه؟ اهنم ال يطلبون التنمية مل.  هنا أمر مجيلكِْرْشَنذكر 

  .تلك هي مهميت.  والسعادةكِْرْشَنوحان اآلوان لتبين ذكر . لقد شهدوا كثرياً من التنمية االقتصادية. االقتصادية
  ؟َنكِْرْشأن ختربنا شيئاً عن خلفيتك؟ اين تعلمت وكيف اصبحت مريد لك هل : الصحفي
 وكنت اثري والدي وبدأ تعليمي ١٨٩٦ولدت سنة . كلكتا هي موطين. ولدت وتعلمت يف مدينة كلكتا: ْپَرْبهوپاَد

واربعة يف املدرسة االبتدائية وأربعة .  سنوات٨ بعض الشيء ومع ذلك قد دخلت املدرسة الثانوية يف سن متأخرة
 ١٩٢٢ سنة َمهاَرَج چورولكين التقيت . كة الوطنيةمث انضممت إىل حركة غاندي وهي احلر. سنوات يف الكلية

. ١٩١٨كنت متزوجاً يف سنة . ومنذها كنت منجذباً إىل هذا اخلط وتركت حيايت العائلية تدرجيياً. حلسن حظي
بدأت عملي اخلاص مث تقاعدت من حيايت العائلية سنة . عندما كنت يف السنة الثالثة يف الكلية ورزقت بأطفال

مث انقطعت إىل .  رمسيا١٩٥٩ً مث دخلت يف سلك الزهد سنة  سنوات٤دون عائلة طوال يداً  وحعشت. ١٩٥٤
هنا يف ايلول إىل  ووصلت ١٩٦٥ مث ثالثة كتب مث جئت إىل بلدك سنة ١٩٦٢كانت نشريت االوىل سنة . الكتابة
كما . تدرجيياًتنمو املراكز  و منذ ذلك احلني يف امريكا وكندا والبلدان االوروبيةكِْرْشَناطلب دعوة ذكر . ١٩٦٥

  لنرى كيف تكشف؟. يزداد عدد املريدين
  كيف اصبحت مريداً؟ ماذا كنت أو ماذا كنت تتبع قبل أن تصبح مريداً؟: الصحفي
وشعرت باالهلام عندما . جرين احد اصدقاءي قسراً إىل مريب الروحي. املبدأ عينه كما اخربتك، إميان: ْپَرْبهوپاَد

  .ومنذها منت الشتلة. روحيحتدثت مع مريب ال
  .شاهدته مساء يوم الثالثاء، وأود معرفة املزيد.  هل تناقش رقصك معي وتوضح يل عنه:الصحفي
لكن . حنن نرقص ونبكي ونسّبح ونضحك دون تكلف دراستها. حنن ال نرقص مبثابة فن بل هو عفوي: ْپَرْبهوپاَد

انه عفوي مع . لذلك، ال نتكلف تعلمه. االبتداء بالتسبيحمن الطبيعي أن تشعر بالرقص مع .  لطيفكِْرْشَنذكر 
  .كِْرْشَنتنمية ذكر 
  ما هو اللباس الذي ترتديه؟ ما هو معىن هذا؟: الصحفي
 ١٠٨مثة . لذلك، انا اسّبح على هذا املسبحة.  حينما توجد فرصة وتوجد مسابحكِْرْشَن َهِرىانا اسّبح : ْپَرْبهوپاَد

 َهِرى راَم َهِرى -َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى  ( امسا١٦ًنسّبح حبة يف هذه املسبحة وحنن 
  .بالفعل.  سبحة على االقل١٦لذلك، يسّبح مريدي، . )راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

ائر املنظمات  متوفرة هنا أو سكِْرْشَنهل هناك كتب حول ذكر . أريد معرفة حضور الطقوس). انقطاع: (الصحفي
  خارج اهليكل؟

لديك أي .  دون تصرف ونشرته شركة ماكميليانْبهَچڤَْد چۤيتااألول هو . نشرنا عدداً كبرياً من الكتب: ْپَرْبهوپاَد
والكتاب . ذاك متوفر يف هيكلنا أيضاً. شايَتْنياوالكتاب التايل هو تعاليم املوىل . عدد من هذه الكتب من هيكلنا



لذلك، ميكن فهم . هذه هي، اقصد، تغطي الكتب ... لذلك، اذا أي شخص.  يف ثالثة اجزاءْمْبهاَچڤََت ْشرۤيَمْدالتايل 
لدينا جملة شهرية هي االياب إىل جانب هذه .  اذا اراد احد قراءة هذه الكتاب بعناية بسهولة كبريةكِْرْشَنعلم ذكر 
 مثنو.  دوالرات سنويا٤ً سنتاً واالشتراك ٣٥هرية مثن اجمللة الش. ليست مكلفة ... لذلك، اذا التالميذ. الكتب

  .لذلك، ستنتفع كثرياً.  دوالرات٦ جملد ومثنه شايَتْنياتعاليم املوىل .  دوالرات فقط٣ دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا
  ).غري مسموع: (الصحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
تقدمة كما يف الكنيسة املسيحية أو حترق شيئاً املال من معىن االنسان قدم ؟ هل يكِْرْشَن ماذا تقدم إىل :الصحفي

   هل ميكنك توضيح هذا؟.مثل البخور
 كِْرْشَنيقول . ْبهَچڤَْد چۤيتايف شيء كل أن سبق وأوضحت . الزهور والبخور والفاكهة، األمر عينه. نعم: ْپَرْبهوپاَد

اذا اتبع . أمر لطيف جداًذلك، هذا ل. لذلك، حنن نعمل باملبدأ عينه...". كل من يقدم يل هذه االشياء بتتيم "
سوف .  حىت يف شقته وتقدمي مصباح ومشعة وخبوركِْرْشَنميكنه االحتفاظ بصورة .  فيمكنهم اتباعه افرادياًالطالب

واثنان من ) انقطاع. (تلك حقيقة. واذا طالع هذه الكتب فسوف تتغري حياته بالكلية. يشعر بالتقدم الروحي الكبري
ال شك أننا ال نتوقع بيع عدد كبري من الكتب باللغة .  وشاب أملاين ذاهب إىل هنا قريباًاَنْنَدكِْرْشنالشباب، 

  ).هناية( ... االنكليزية يف املانيا لكن رمبا

  ١٩٦٨ أيلول ٢٤حديث في الغرفة، سياتل 

  . شعرت ببعض التعسري يف صحبتكأفهم ان تلك الفتاة: ْپَرْبهوپاَد
  ...انت جتعلني ! ْرَشراينَّه): هتمس (داسّيُجوڤيْنَد 
  ...لذلك، كانت : ْپَرْبهوپاَد

اخربهتا أن مرافقتها الرجال غري . ال بأس اذا رافقتنا متزوجة) انقطاع(ت مرافقتنا اخربهتا اذا شاء: كِْرْشَنَتمالَ 
 سيولفضل للمتزوجني شعر أنه من االناالختالط الدائم و.  غري الئقة)رۤيْسْبَرْهَمشا، و ْزرۤيْبَرْهَمشا (املتزوجني

  هل تود اجمليء؟ ... )شخص حيرك امليكروفون( ... وهي. ْسرۤيْبَرْهَمشالـ
. لكنها مشكلة زواج أيضاً، جيب أن يكون لدى الفرد خيار) ضوضاء امليكروفون( ... اهنا حتب هذا: ْپَرْبهوپاَد

ليس ج اال شك، يف بلدك، الزو ... على االقل، يف بلدك ليس. جيداً) يضحك(لذلك، اذا فرضنا شيئاً، ذاك ليس 
مثل يف اهلند، كان . الشبابليس ممكناً يف سن .  ما جيربه الوالدين، ذاك شيء آخر.الشباب والشاباتعند  ...مهماً 
. االمرية، االمرية عالية الكفاءة. كان ذاك مسموحاً لألمرية. َ تعين أن الفتاة ختتار عريسهاْسڤَياْمڤَر. ْسڤَياْمڤََريوجد 

لذلك، كان هذا شائعاً بني ". ابنيتازوجه من يستطيع حتقيقه وكل . هذا هو الشرط"لذلك، كان األب يقيم حتدياً، 
: هل تعلم بالشرط؟ اشترط والدها. َپدّيْدراو تزوج أْرجونَ. أْرجونَمثل ) يضحك. (كان يقوم قتال كبري. االمراء

لذلك، كان يفترض بالفرد خرق عني السمكة من . كانت توجد مسكة معلقة يف السقف ويدور حوهلا دوالب
.  على وجه املاءهاكان عليه النظر إىل انعكاس. ال ميكنه النظر إىل السمكة بصورة مباشرة.  الدوالبفتحةخالل 

بضربة خرق عني السمكة على هذا النحو، كان عليه التثبيت، و) "يضحك. (هاتعني عليه خرقعلى هذا النحو، 
كذلك  ...كان نباال خبرياً إىل درجة انه . أْرجونَلذلك، قصر اجلميع سوى . "ابنيتلناجح ا سوف يتزوج .واحدة



لذلك، كان . كان مصنوعاً من احلديد. كان يوجد قوس ضخم يف القصر ... جعل أيضاً راَمَشْنْدراألمر، الرب 
كان قوساً ثقيال .  تكنس األرض بيدها اليسرى ودفعت القوستاسۤيذات يوم، كانت . هناك لوقت طويليقف 
".  القوس سيتزوج ابنيتمن يقوى على حتطيم هذااذن، كل بيسراها؟ دفعته و. كان ثقيال ... مل يستطع أحد. للغاية

لذلك، كان هذا ممكناً فقط . لذلك، اعلن حتدياً أن أي امري يأيت وحيطم هذا القوس سوف ازوجه ابنيت). ضحك(
 وإال كان الوالدين خيتاران. ْزْتريياَشكْالـبني شائعة لذلك، هذه التحديات كانت . راَمَشْنْدرالرب . راَمَشْنْدرللرب 

. كنت جمرباً على ذلك. لكنين اعتدت عليها تدرجيياً) يضحك(مل احب زوجيت . قبلنا كل ما رتبه والدينا. يف حاليت
املعنوية . هذا جممل األمر. بعليك القبول سواء أحببت أم مل حت. ذاك هو النظام اهلندي). يضحك(هذا جممل األمر 

لكن .  بطريقة مالذلك، كانوا يتخالطون. وال تقوى على نسيانهقبل البلوغ ب شاباً واحداً هي أن الفتيات غالباً حت
الشبان والشابات حبرية ومن املدرسة إىل الكلية يتخالطون حبرية وميارسون لط تخيفهمت؟ . يف بلدكمالوضع خمتلف 

. اذا وافق شاب وشابة عندها أباركه. لك، ال ميكننا اجبار أحد يف الوقت احلاضر على األقللذ. اجلنس دون قيود
ال شك أن هذا ما تقوله ... فهمت؟ . بالدونية تلك الفتيات اآلن، أمر آخر، جيب أن ال تشعر. هذا جممل األمر

 ذاك ال جيوز تضخيمه. )يضحك. (عدم جعل قبة من احلبةلذلك، جيب ". النساء هي سبب العبودية"األسفار 
 َچموينَچْرمسعت أن .  على األقلبلطفلفتيات جيب عليك معاملة الذلك، . أو شيء شبيه" املرأة دونية" أن بالقول

يف مجيع . فهمت؟ نعم. ذاك ليس جيداً). يضحك. (اصبح يبغض النساء على هذا النحو بعد أن هجرته زوجته
اهنم .  سواء أكان رجال أم امرأة أم صيب أم صبيةكِْرْشَنكر األحول، حنن نرحب بكل من يقبل على حركة ذ

 اَدپْپَرْبهوو . تعين سيد ْپَرْبهو ...ذاك هو ". انت سيدي"تعين " ْپَرْبهو " كل فردوفكرة خماطبة. فهمت. عظيمو احلظ
 فرد معاملة لذلك، جيب على كل. اَدپْپَرْبهوذاك هو . تعين من عدد من السادة يسجدون حتت قدميه اللوتسيتني

  اآلن، من يذهب مع فرقتك؟ تلك الفتاة؟. َڤڤايْشَنهذا هو نظام الـ". سيدي"اآلخرين مبثابة 
  .داسّي ْشرۤيَمّيت. نعم: كِْرْشَنَتمالَ 

  .للزواج؟ كالعلى استعداد ؟ هل هي ْشرۤيَمّيت: ْپَرْبهوپاَد
  .لديها ثالثة أطفال من زواج سابق. كال: َتمالَ كِْرْشَن

كل من لديه أطفال، من االفضل أن ال يتزوج كما اعتقد ألن . من األفضل أن ال تتزوج، ذاك افضل: پاَدْپَرْبهو
- پوْتَرا، كْريياِتى ْبهاْرۤيپوْتراياِتى (فكرة الزواج هي ان يرزق الفرد بولد صاحل . الزواج غري مقصود للتشبعة احلسية

هذا .  بالذهاب إىل عاهرة طالب التشبعة احلسية،ِڤديةالـاألسفار توصي . وليس للتشبعة احلسية) ْپَريُّو َجَنْم-يْنذَ
. ال يرخص هلم ضمن اجملتمع ...يرخص هلم .  حىت اآلند طبقة من العاهرات يف اجملتمع اهلندوسيهو سبب وجو

احلياة . درجيياًاحلياة الروحية تعين نسيان احلياة اجلنسية ت. ال سيما احلياة الروحية. أقصد االفراط يف احلياة اجلنسية
ْشرۤيَمْد ذاك ما جاء يف . لغياب الوالدة واملوتيف العامل الروحي ال توجد حياة جنسية . املادية تعين احلياة اجلنسية

ن هلكن. بنيتهن وكل شيء شباهبن وكل شيء ... مع أن املرأة يف غاية اجلمال، ألوف أضعاف اجلمال هنا. ْمْبهاَچڤََت
، النساء يف ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد ذاك ما جاء يف .  متأثرات بالشهوةن يف تسبيح األجماد، اهنن لس،كِْرْشَنغارقات يف ذكر 

، اصحاب نارايانَرجال ونساء ويسافرون بالطائرات، يطريون يف السماء، ومجيعهم من تيم هناك . َهىْنطْايكوڤ
لذلك، ال يوجد شيء مثل .  أيضاًُچوپۤيْزلـانفس األمر، بني . لذلك، جاء وصف هذه األشياء .نارايانَ-مّيلَـكْْش

لذلك، جيب معاملة . حلياة اجلنسيةا داللة تقدمنا يف احلياة الروحية هي نسيانناو.  يف احلياة الروحيةاملتعة احلنسية
واذا وافق ... . تلك هي سياستنا الواجبة. يف كل األحوالاهنن االضعف النساء، اخواتنا باهللا على حنو ال يشعرن 

پ



عدد كبري من يعيش و. الزواج مرخص. ال اعتراض.  يف كل األحوالد على الزواج، فهذا أمر نرحب بهأح
 َهْرَشراينّنفس األمر هنا، . من ذهبوا إىل لندن، كانوا غري متزوجني يف البداية وزوجتهم. لى خري وجه عاملتزوجني
وافق الشاب والشابة على الزواج، فذلك خري لذلك، اذا . أْدڤايَت، َبالي داسّييف نيويورك أيضاً، . واآلخرين
  هل هذا حسناً؟. وإال جيب محايتهن. ال اعتراض. األمور

من الصعب السفر مع ...  لدي. من الصعوبة مبكان السفر كما ترى. ذاك ما جيب عليه احلال. نعم: َتمالَ كِْرْشَن
  .، وكنت تسافر معهم باألصلميعاذكر انك قلت أنك كنت ترغب بتزويج اجل. تلك النساء على هذا النحو

  .هذا حسن: ْپَرْبهوپاَد
سترضى . رۤيْسْبَرْهَمشاهو تزويج اجلميع و خري أمر وكنت افكر أن ... لذلك، كنت افكر .  نعم:َتمالَ كِْرْشَن

  .تزويج اجلميع تعذراذا  رۤيْسْبَرْهَمشابوجود املتزوجني و 
  .ذاك حسن. ذاك حسن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . معاً طوال الوقتْسنيرۤيْبَرْهَمشا و ْسرۤيْبَرْهَمشامن الصعب جداً مجع . اذن، هذا ما اخربهتا: كِْرْشَنَتمالَ 
انه . نعم.  شباب مع الصباياْسرۤيْبَرْهَمشامن الطبيعي، أن يتكدر العقل عند اختالط . هذا غري ممكن. كال: ْپَرْبهوپاَد

-كوْمْبَهى-ْچْهِرَتْچين ْپَرَمدا، )ْچينأ(كثري من النار . ْمْبهاَچڤََترۤيَمْد ْشذاك ما جاء يف . مثل وضع الزبدة على النار
. لذلك، جيب حظر اختالطهم. جاء. وعاء الزبدةل هو جالنار هي املرأة والر). يضحك(لنار امثل . پومانْپاياه 

احفظ ). "يضحك(هيه؟ ". احفظ بعيداً عن النار..."مثل وجود بعض البطاقات على الدواء وبعض ). يضحك(
.  ال بأسرۤيْسْبَرْهَمشالكن املتزوجني وبعض . ْسنيرۤيْبَرْهَمشامع  رۤيْسْبَرْهَمشا  ال يتوافقلذلك،". بعيداً عن النار

  .لذلك، هذه الفتاة متزوجة لكنها منفصلة
ليس  ...  ليستوهي. لذلك، األطفال ليسوا حىت يف عهدة األم. وأطفاهلا يف عهدة والديها. نعم: َتمالَ كِْرْشَن

جاءت باالطفال إىل . عليها البقاء يف املدينة بسبب أطفاهلا ألن احملكمة قررت أن والدهتا سوف تتوىل أمر أطفاهلا
  .كِْرْشَنحيبون الرسم ورسم صور . اهنم مثل اجلرو ... اهنم حيبون. اهنم يف غاية الفطنة. اهليكل يف عطلة االسبوع

  .السفر معكم؟ اهنا دون زوجلكن كيف ميكنها : ْپَرْبهوپاَد
  ما رأيك؟ هل تعتقد اهنا جيب أن تسافر معنا أم ال؟. كال: َتمالَ كِْرْشَن

  . دون زوج:ْپَرْبهوپاَد
  .كال: َتمالَ كِْرْشَن

  .اًالئقلذلك، األمر ليس : ْپَرْبهوپاَد
  .ال يبدو الئقاً: َتمالَ كِْرْشَن

ال توجد ) يضحك. (لكن على األقل، يف اهلند، كال.  ذاك أمر خمتلف. يف بلدك لكن مثة مساومات كثرية:ْپَرْبهوپاَد
اهنا ليست . مع أن لديها أطفال... اهنا فتية . لكنها شابة. على هذا النحو، ميكنها الذهاب.  يف بلدكتقييدات مثيلة
  ما عمرها؟. كبرية السن
  .٣٠: َتمالَ كِْرْشَن

  .هذا سن شباب: ْپَرْبهوپاَد
ال عامة لكن ال. ما يقلقين هو هذا االختالط. أنا لست قلقاً كثري كيف يبدو األمر يف هذا البلد. نعم :َتمالَ كِْرْشَن
  .العامة ال حتفل باألمر. حتفل بذلك



  . ميكن أن تأخذها اذا كنت تعتقد أن وجودها ضروريكال،: ْپَرْبهوپاَد
لدينا دوماً بعض النساء، .  يف اخلارجۤيْرَتَنك رّيشاْبَرْهَم فرقةمل جنرب بعد وجود كل . ليس ضرورياً: َتمالَ كِْرْشَن

  .ۤيْرَتَنكَسْنلكن رمبا ال حنتاجهن يف سفرة . إىل النساءالدائمة لذلك، شعرت باحلاجة 
  .ۤيْرَتَنكَسْن نساء، متزوجني يسافرون معه عند خروجه يف شايَتْنياهل كان مع املوىل : َمْدهوْدڤيَش
  ...كل فرد يستطيع ... ۤيْرَتَنكَسْن. ازواجهنبرفقة كن .  لكنهن كن يتبعنۤيْرَتَنكَسْن. عونكانوا يتب. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .أطفال أيضاً: كِْرْشَنَتمالَ 
عند اجتماع عدد . ذاك هو االشتقاق. ۤيْرَتَنهكۤيْرتاتييت َسْنك َبهوْبهْري.  يعين جملسۤيْرَتَنكَسْن. كل فرد. نعم: ْپَرْبهوپاَد

وعندما تسّبح مجاعة . ۤيْرَتَنكعند التسبيح مبفردك، هذا يدعى . ۤيْرَتَنكَسْنالتسبيح، ذاك ما يدعى كبري من الناس و
  .ۤيْرَتَنكَسْنفذاك يدعى 
اعتقد أن افضل شيء هو اخذها معنا واذا مل تعمل على الوجه الصحيح فيمكنها الذهاب إىل سان : َتمالَ كِْرْشَن
  .نيْزرۤيشاْبَرْهَمهناك عدد كبري من . فرنسيسكو
  وماذا عن هذه الفتاة؟. نعم. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .تاريتا-َندۤي: َتمالَ كِْرْشَن
  اهنا قادمة؟.  ذهبتتاريتا-َندۤي: ْپَرْبهوپاَد

  .مل ختابرنا أو تترك رسالة. ال نعلم أين ذهبت.  ال نعلم بعد):١(أحد التيم 
  ... أمر غري متوقع ):٢(أحد التيم 

  . بعدمل تعدورجت حتمل كيساً وقالت اهنا ستقوم بالغسيل يف اجلراب الكبري  خ:َدنََنْنِرڤَتۤي
  .هذا غري جيد. كان بإمكاهنا أن ختربين. مل يكن من املفروض ذهاهبا على هذا الوجه: ْپَرْبهوپاَد

 وكانت كِْرْشَنيعاين من مشاكل املخدرات، وأرادت منه اجمليء إىل ذكر الذي  كانت تراسل اخيها :َمْدهوْدڤيَش
لذلك، محلتنا على التفكري اهنا قد تذهب إىل سان فرنسيسكو . تتحدث عن ارسال بعض املال حىت حيضر إىل سياتل

  ...لكنها . كِْرْشَنيف مسعى جللب اخيها إىل ذكر 
ملا وقف " أنا ذاهبة إىل اخي"لو كانت تلك هي فكرهتا، كانت جيدة لكن ما هو سبب عدم اخبارنا؟ : ْپَرْبهوپاَد

  هل اخذت بعض املال؟. أحد يف طريقها
  كم كان املبلغ؟  ...٢٠٠: َتمالَ كِْرْشَن

 ...  دوالر ليست٢٠٠.  وترسلها إىل اخيها٢٥كان املفروض أن تأخذ  ... دوالر ٢٠٠ كان يوجد :نارايانَ-َنَر
اة أخرى كانت فتخيص  دوالر ٢٠٠ومبلغ .  دوالر من ماهلا٣٠كانت حتمل . مل يظهر. ال أحد يعلم أين املال

  . للهيكلداَس ْنْدَرِپأوستذهب إىل 
  .ال جيده أحد. تركت املال على الطاولة. اهليكل: َتمالَ كِْرْشَن

  .لذلك، رمبا اخذت املئتني دوالر. أين املال اآلنيعلم  ال أحد :نارايانَ-َنَر
   اذن، يفترض اهنا اخذهتا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ذهتايفترض اهنا اخ.  نعم:َتمالَ كِْرْشَن
  ...ه أو :نارايانََنَر 

  .ال نعلم بالتأكيد لكن اختفى املال: َنَتمالَ كِْرْش



  ).ضحك( ... لذلك، النتيجة الطبيعية.  املال غري موجود، هي غري موجودة:ْپَرْبهوپاَد
اذا ميكنين لكن م. ال أعتقد أن ذلك كان سيحدث. ۤيْرَتَنكاعتقد أن هذا مل يكن حدث لو جاءت إىل : َتمالَ كِْرْشَن

.  مناسب للنساءۤيْرَتَنك.. هذه مشكلة ألن  ... فهمت قصدي؟ كان هناك ... مل تكن. أن أفعل؟ أقصد، اخربهتا
لكنه . ميكنهن اخلروج معنا يف اليوم االول الذي يصلن إىل اهليكل. يشغلهن فوراً.  كثرياًۤيْرَتَنكاخلروج يف حتب 

   ...بسببصعب 
  . متزوجاتالنساءال توجد صعوبة اذا كانت ...  الصعوبة أن: ْپَرْبهوپاَد

فهمت؟ جرى االقتراح أن  ... جيري تقدميها و. هنا امرأة ... عند تقدميهن. لكن دون الزواج. كال: َتمالَ كِْرْشَن
رفضت . س سبب روحيلي. ذاك هو السبب الوحيد للرفض ... ، هيرفتعتقد أهنا، تع. بدهنا قال اللكن تتزوج 

  .ملادي ابسبب تفضيل
جتنب ذلك غري ). يضحك. ( ما دام لدينا هذا البدن املاديحتماً، ال مفر من وجود بعض االعتبار املادي: ْپَرْبهوپاَد

  .ممكن بالكلية
إما الزواج وأما ال خترجي يف . "كان ذلك خياراً سيئاً هلا. لكن ال حيق هلم اجبارها على الزواج): ١(أحد التيم 

  .نك اجبار احدال ميك". ۤيْرَتَنكَسْن
  .ذاك اخليارجتابه بمل . كال، مل يكن الوضع كذلك: َتمالَ كِْرْشَن

  .ذاك غري الئق. اعين انه ال ميكنك اجبار احد على الزواج ... ماذا؟ ال ميكنك): ١(أحد التيم 
 القتراح عليعند عرض ا. هذا كل ما يف األمر. جمرد اقتراح. مل يكن هناك اجبار.  مل يكن اجباراً:ْپَرْبهوپاَد
وشهدنا . اهنا جيدة جداً.  اليت ابتدأمتۤيْرَتَنكَسْنلذلك، استمروا بعملكم، حبركة ". هذا يعتمد على اخليار:"اجبت
  . ْسرۤيْبَرْهَمشاافضل شيء هو أن يكون اجلميع . لذلك، زدها. جتاوباً

  .نفضلها على هذا النحو. مجيعنا نفضلها على هذا النحو: َتمالَ كِْرْشَن
ذاك سوف يكون .  ارادت بعض الفتيات الذهاب معنا فسنعرض عليها خيار الزواجاذا. املتزوجنيأو : َرْبهوپاَدْپ

. لكن اذا كانت متزوجة فذلك افضل.  يف بلدكال شك، ال يوجد تقييد حول اختالط الفتيات مع الرجال. جيداً
  هل هي ذاهبة؟ هذه الفتاة؟. لذلك، اختر االمر على هذا الوجه

  ؟ْشرۤيَمّيت :الَ كِْرْشَنَتم
  ؟ْشرۤيَمّيت: ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَناريد . كنت متزوجة"واجابت، ". جيب عليك الزواج:"سألتها، اخربهتا. تود الذهاب. نعم: َتمالَ كِْرْشَن
  ".اآلن زوجاً
. ذاك أكيد. شيء فيمكنه نسيان كل كِْرْشَناذا حصل الفرد على . نعم. ذاك جيد). يضحك(ذاك جيد : ْپَرْبهوپاَد

. هو كامل. سواه، ال يعود الفرد يطلب كِْرْشَنبعد احلصول على . َپَرْم الْبَهْم ناْدهيكَْم َمْنياِتى َتَتهياْم لَْبْدْهڤا شا
.  كل فرد يسعى إىل حب احد.تناتلك هي دعو". ريب احلبيب، أنا اآلن يف غاية الرضى ".ْسمي‘ْسڤَمْني كِْرَتْرْتُهو 
هذا البدن أو احلواس أو االمتداد، الزوجة واالطفال والعائلة واجلماعة واجملتمع والبلد والبشرية، سواء شخصياً، 

ْسڤَمْني كِْرَتْرْتُهو ، عندها كِْرْشَنوعندما نذهب إىل . كِْرْشَناحملبوب الوحيد هو . لكن ال يوجد رضى. امتداد
لذلك، أنت تسعى إىل وضع الطعام يف األنف، . عامالط ويقدم لك احد بعض أنت تشعر باجلوع: املثل عينه. ْسمي‘



ال نعلم اين نودع . هنا، متام الرضىتقذف الطعام أنت . ال رضى. يف االذن، يف الفم، يف الدبر، يف هذا ويف ذاك
  ...لكن لسوء احلظ، اهنم ال . اخلالصة األكثر قيمة. ذاك ما نلقنه، خري مودع. حبنا

  .، الساعة عشرة وست دقائقلََتما. هذا جيد: ُجوڤيْنَد داسّي
  ).هناية (.ةأوه، ست: َتمالَ كِْرْشَن

  ١٩٦٨شهر تشرين أول 

  ١٩٦٨ تشرين أول ١٨حديث، سياتل 

لنفترض انك ذهبت إىل الطبيب، . ؟ أنا أسألك عند زيارتهاذا كان مسيحياً أم هندوسياًالطبيب هل سأل : ْپَرْبهوپاَد
  هل تسأله؟" وسي؟هل أنت مسيحي أم مسلم أم هند:"هل تسأله

  ختاطبين؟): ١(أحد الضيوف 
ال يهم ان كان مسيحياً أم هندوسياً أم . اء مرضكملاذا؟ ألن عنايتك هي شف.  الفتاةأنا أسأل هذه. كال: ْپَرْبهوپاَد
. ال يهم أين يتوفر. ذلك هو املراد. حيثما يتوفر، عليك قبوله. كذلك األمر، عليك طلب حب اهللا. ال يهم. مسلماً

األمر عينه، ال . ال يهم اين يتوفر.  يطلب احد شراء الذهب.ذهبال. حب اهللا. ب أن يتوق الفرد إىل حب اهللاجي
. جيب أن يكون غرضك تنمية حب اهللا أو حب سواه. كتاب أو ذاك الكتابيهم سواء أمنيت حب اهللا من هذا ال

  .هذا هو االمتحان
ي، جئت لتقدمي احترامي وأنا يف أشقى وضع حباجة إىل الرحيل، السيد اإلهل):  السنةامرأة كبري) (٢(أحد الضيوف 

  . لذلك، امسح يل بالسجود لك. للقاء روحي أيضاًبإنتظاري هناك عدد من األشخاص 
  .أرجو منك العودة ثانية.  شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد

  . شكراً جزيال):٢(أحد الضيوف 
  .ْپَرساَدتناويل بعض . نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . شكراً):٢(لضيوف أحد ا

   شكوك؟مطلقلذلك، مل تسأيل عن أمر، اذا كان لديك : ْپَرْبهوپاَد
هل لدي أية شكوك؟ السيد اإلهلي، جعلتين أقدر على ) پاَدْپَرْبهوالتيم سؤال يوضح ( عفواً؟ ):٢(أحد الضيوف 

  . شكمطلقال يوجد . لكالم من مطلق وجهال حيق يل ا. قراءة قليب
  .ن ال شكوك لديها اتقال: أحد التيم
  ).هناية) (يبتسم. (هذا جيد: ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ تشرين أول ٢٠حديث الغرفة، سياتل 

. أال تقوى على الفهم؟ وجممل االنتباه موجه إليك ... أنت جتعل. جممل اجلو، جيب أن تأيت وتوزع ... :ْپَرْبهوپاَد
عند  ال تتغري الصيغةو.  عند املخاطبة، عند خماطبتهاَهرا هي صيغة كلمة َهِرى ...  هي صيغة الكلمةَهرا، َهرالذلك، 
". الرب"، كِْرْشَنو ". ، أو قدرة الربكِْرْشَنيا قدرة " تعين كِْرْشَن َهِرىلذلك، . هذه قاعدة حنوية. كِْرْشَن خماطبة

مثل الرجل .  هذا طبيعي. تعين أنا ال أدعو إىل الرب وحده بل إىل القدرة أيضاًكِْرْشَن َهِرى. كِْرْشَن َهِرىلذلك، 



مطلق عامل، عامل االنسان، أو عامل الطيور أو عامل  ... يوجد اقتران الرجل واملرأة يف جممل العامل، سواء. واملرأة
عندما يتزوج الرجل بإمرأة . ملاذا هذا الذكر واالنثى؟ ملاذا؟ االنثى هي القدرة، قدرة الذكر. الكالب أو عامل احليوان

لكن الزواج . يعقبه الطالق بعد اسبوع أو سبعة أيامو  دون شك؟ الزواج جمرد مزاح يف بلدك... ويتوىل مسؤولية
أحتمل مسؤولية عيالتك مدى "ينذر الشاب . ِڤديالـالزواج . ذاك هو الزواج احلقيقي. يعين حتمل مسؤولية املرأة

  .ذلك، املرأة، االنثى هي القدرةل.  عند تزويج شبابنا وبناتنا"أود خدمتك مدى العمر"وتعد الفتاة " العمر
ميكنه . ، زوجيت انيقة الثياب والطعام جاهز ويشعر بالتشجع عندما يدخل منزلهكل شيء حسن الزينةالرجل يرى 

من اين صدرت هذه الفكرة؟ . املرأة تعطي الطاقة وميكنه العمل. لذلك، املرأة هي القدرة. العمل على خري وجه
كل شيء يصدر عن هللا وإال من أين ). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَتهل، صدرت الفكرة ألنه هنا باألص

. چ.ب (تاناْمْبهۤو-َڤَهْم َسْر‘ُجو بۤيدون أن تكون يف األصل؟ . ْسْرڤَْم كَْهلْْڤ إَدْم ْبَرْهَمحتصل على هذه الفكرة؟ 
من اين جاءت هذه ونثى، ضرورة،  هذه الطاقة، اقتران الذكر واالناذ". أنا أصل الوجود "كِْرْشَن، يقول )١٠\٧

ميلك طاقات . الضرورة إىل الوجود دون أن تكون موجودة يف األصل؟ لذلك، يتعني العلم أن للمطلق العظيم طاقة
 َمْدْهيا. ش.ش (ياِتىڤيڤيْدهايَڤ ْشرۤوَپراْسيا َشكْتْري : ِڤديةالـ ْتَرسۤويعمل بطاقاته وهذا مؤكد يف الـ. كثرية
و . ـ قدرات غزيرة ياِتىڤيڤيْدهايَڤ ْشرۤوَپراْسيا َشكْتْري . قدرات احلق املطلق العظيم كثرية). ، التفسري٦٥\١٣

. مثل آلة التسجيل هذه تعمل. ، ويعمل بقدراته على حنو يبدو وكأنه عمل تلقائيا َشكْريۤي-َبلَ-انَْچيۤاْسڤاْبهاڤيكّي 
لذلك، .  وتعيد كل كالميالكهربائية عند تشغليهاتعمل اآللة بالطاقة . كيف تعمل؟ الطاقة الكهربائية موجودة

. قدرة اآللة مقبولة وخيرج منها شيء مجيل. القدرة الكهربائية تساعد. أنا أتكلم وقدرة كالمي تعمل. الةالقدرة عم
ومن املفهوم أن كل شيء يعمل . الرذالء، ال يفهمون. نفس األمر، جممل الظاهرة الكونية هي ظاهرة القدرات

عند تشغيل . لكن هذا واحد بائن. ذاك هو املعىن احلقيقي. ْبَرْهَمْن عند القول أن الوجود هو  العظيمَرْهَمْنْببقدرة 
اذا مسع احد من الغرفة االخرى، سيفهم أن . ال يوجد فرق بالصوت. آلة التسجيل فسوف تلعب كالمي بدقة

مثل عند كالمي، هذه . ألمر عينه، مثة قدرتانا. قدريت تعمل هناك. ذلك الكالم بائن عينمع أن  يتكلم ْسواميجي
  . ، وعند تشغيل آلة التسجيل فذلك الكالم هو قدريت أيضاً لكنها قدرة منفصلةةهي القدرة احلقيقي

هذه القدرة املادية، قدرة منفصلة،  ...املباشرة . األمر عينه، هذه الظاهرة املادية هي قدرة منفصلة ومثة قدرة مباشرة
االمر عينه، هذه الظاهرة . كما عند تشغيل آلة التسجيل هو انعكاس صويت األصلي. درة املباشرةهي انعكاس الق

-لَْم أْدَهَهمۤو-َڤْرْدأۤو): ١\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء يف . املادية هي انعكاس القدرة األصلية، القدرة الباطنة
هل . ذاك يعين انعكاس.  جذورها إىل أعلىتقارن هذه الظاهرة الكونية بشجرة.  هي شجرة منعكسةشاكَْهْم

 شاهدت شجرة رأساً على عقب؟
  .مسعت عن مقارنة مثيلة من قبل: جاْهَنڤا
 هذه تعين اننا نتوجه إىل القدرة َهِرىلذلك، . لذلك، هذا العامل املادي انعكاس القدرة األصلية. نعم: ْپَرْبهوپاَد

أنا اسعى إىل احلصول . اآلن أنا يف االنعكاس. قبويل يف خدمتكمنك ارجو  "،االصلية للرب العظيم بصورة مباشرة
لذلك، اذا غطس أحد يف . اهنا مطابقة. لنفترض انعكاس شجرة على ضفة النهر. " االنعكاس خاللعلى اجلوهر من

جيب عليه الذهاب إىل . النهر وسعى إىل قطف مثرة من تلك الشجرة فلن حيصل على شيء ألهنا جمرد انعكاس
لذلك، حنن ). اماۤي(لذلك، حنن نتوق عمر تلو عمر إىل املتعة لكننا نطلب املتعة يف االنعكاس .  احلقيقيةالشجرة

، كِْرْشَن- راْدها. دون قدرة، ال يعمل الرب دون قدرة. هذا الدعاء موجه إىل القدرة األصلية. حمبطون، حائرون



الشمس غري كاملة دون . هو غري كامل دون قدرة. هللالقدرة مالزمة  لذلك، .راَم-تاسۤي، نارايانَ-مّيلَـكْْش
 أن املطلق دون قدرة، دّياڤاماۤيالـهل هذا ممكن؟ هل يفكر احد بالشمس دون اشعتها؟ االمر عينه، نظرية . اشعتها

مثل اشعة الشمس ال تتباين عن . القدرة ال تتباين عن املقتدر. لقد اساءوا الفهم ...ال توجد قدرة، املطلق هو 
. االمر عينه. اتصاهلما محيم. الشمس وال توجد الشمس دون اشعتهايف غياب اشعة الشمس تقوم  وال شمسلا

لذلك، حنن . هذه هي الفلسفة بكاملها. لكنهم ليسوا واحداً. الرب وقدراته متصلني اتصاال محيماً وال ميكن فصلهم
صال ، اهنما دون اتكِْرْشَن-راْدها. كِْرْشَن-اْدهارألن القدرة واملقتدر، . كِْرْشَن َهِرىندعو إىل القدرة األصلية، 

مثل الرجل واملرأة، يصدران عن . ك تعطي الدافعتل، ذاك هو املقتدر، كِْرْشَن و راْدهاعند انفصاهلما، . لكنها املتعة
 من؟ ملاذا ملاذا اخللق ليس نوع. املرأة قدرة الرجل. الرجل هو قدرة املرأة. مصدر واحد لكن بدن هو املقتدر واآلخر

ملاذا ليس ذكر فقط؟ ملاذا االنثى؟ ملاذا زودت الطبيعة على هذا النحو؟ ليكن . توجد املرأة؟ اهنما من رحم أم واحدة
 ... اهنا جمرد ...هنا الرجل واملرأة والقدرة . لكن جممل األمر انعكاس فقط. هذا مطلوب. كال. هناك ذكور فقط
غري املضلل، يستطيع الفهم أن للكف األصلية . مثل الظل، االصابع اخلمسة. ع الفرد فهم الواقعيةبلكن هبذا، يستط

 القدرة من عمليستطيع الفرد أن يفهم وجود الواقعية االمر عينه، . من الظل. مخسة أصابع مع انه ال يستطيع رؤيتها
ار عينها موجودة، االشياء ، األشياء عينها موجودة، االشجكِْرْشَنيف الواقعية، يف دار . يف هذا االنعكاس املادي

الكلمة الدقيقة هي . ليس تقليداً. وهنا، اهنا جمرد تقليد أو انعكاس. عينها موجوة لكنها القدرة الشخصية االصلية
لذلك، . مثل الشجرة على ضفة النهر منعكسة، األصل يف األعلى والفروع يف األسفل. املثل عينه. انعكاس منحرف

جيب على االنسان تعلم كل . ْبهَچڤَْد چۤيتاء وصف ذلك يف الفصل اخلامس عشر من هذا العامل شبيه بذلك، وجا
  ).هناية. (كل شيء موجود. هذه األشياء

   تشرين أول عند رحيل التيم إلى لندن٢٧حديث في الغرفة، مونتريال 

 القسم املائي وراء .مزجها معاً، فوق وحتت وكل واحدة منها على حدة سبعة أضعاف مغطاةنعم ميكن : ْپَرْبهوپاَد
شخصية اهللا العظيم خيلق مجيع هذه األكوان يف الفترة . وكل قشرة عشرة أضعاف القشرة السابقة. القشور السبعة

  .بني زفريه وشهيقه، مستعلياً قشور األكوان
جيب تصحيح ) طاعانق. (هذا معطى. ْپَرْدهانَيوجد املاء واهلواء والنار واألثري و  ... لذلك، هناك اربعة: َجناْرَدنَ

  .هذا
  الباب اخلامس، اهنا مخسة قشور؟: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: َجناْرَدنَ
   وسبعة قشور يف الباب الثاين؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعهم:َجناْرَدنَ
  .لذلك، جيب أخذ اللطيفة أيضاً. سبعة أشكال من اللطيف، وهذه القشور اخلمسة كثيفة: ْپَرْبهوپاَد
   مادة لطيفة؟ْدهانَْپَرهل . نعم: َجناْرَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



 ... ْپَرْدهانَلذلك، . دوالب الفاخوري حيرك الوعاء.  لذلك، اللطيف حيرك الكثيف مثل دوالب الطحان:َجناْرَدنَ
   ...ْپَرْدهانَاقتصروا على وضع   ...ْپَرْدهانَلذلك، . لذلك، العقل حيرك البدن

ال شك أن السبعة أكثر وضوحاً من  ... ين مخسة كثيفة وسبعة تعين لطيفاذا جاء ذكر مخسة فذلك يع: ْپَرْبهوپاَد
  .اخلمسة
املياه هي القشرة االوىل . اهنا املاء أوال على الدوام. وجود قشرة االرضيذكر  يف أي موضع مل أر: َجناْرَدنَ
  .لذلك، مثة اربعة عناصر. املذكورة
  . مث يوجد اهلواء فوق املاء:ْپَرْبهوپاَد
، أَهْنكاَر:  منقسمة إىل ثالثةْپَرْدهانَلذلك، .  هذهْپَرْدهانَاملاء والنار واهلواء واألثري مث .  اهلواء والنار واألثري:نََجناْرَد
  ماذا؟..  و  َتتَّْڤ-َمَهْت

  . هي العناصر املادية، العلة املاديةْپَرْدهانَ :ْپَرْبهوپاَد
  . العلة املادية:َجناْرَدنَ
   ...كِْريتَرْپ و :ْپَرْبهوپاَد
  هل هي العلة الفاعلة؟: َجناْرَدنَ
  .العلة الفاعلة: ْپَرْبهوپاَد
  .َسْمهيتا- ْبَرْهَم ذاك وارد يف :َجناْرَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لدي الصفحة:َجناْرَدنَ
  . هذا هو الباب الثالث:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، عندي . بعض االجزاء اليت كانت عنده َرْبهوْپ َپَسْتْسڤَرواعطاين . لدي اجزاء منه. الباب الثالث: َجناْرَدنَ

  ).انقطاع. (كتابني على هذا النحو
رأي شباب نيويورك هو فتح مطبعة يف نيويورك سوف يكون  ... وانت ... )انقطاع. (سوف أضع هنا: ْپَرْبهوپاَد

 اقصد، .اًفورري تصليحه  املطبعة، فسوف جيحدث عطل يفاذا . جيداً نظراً لوجود عدة أسباب اخرى لعمل املطبعة
  .سوف نفكر باألمر. حسناً). انقطاع. ( يف سائر األماكنهذا غري ممكن. ماذا يدعى، فين لتصليحها

  بصدد اقامة مطبعة يف نيويورك؟: َجناْرَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .مه بعد سنتنيلكن املشكلة أن املبىن حيتمل هد. لمطبعةل حسناً، متة غرفة يف مركز مونتريال :َجناْرَدنَ
  ماذا عن سائر املباين، ذاك احملل يف األسفل؟: ْپَرْبهوپاَد
  ...مل أكن اعىن باألمر .  احملل يف أسفل؟ ليست لدي مجيع التفاصيل حول ذلك:َجناْرَدنَ
   ذكرت وجود كنيسة للبيع على اجلانب اآلخر من املنتزه؟:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم. يوجد هنا.  نعم:َجناْرَدنَ

  أين هي تلك الكنيسة؟: هوپاَدْپَرْب
  .اهنا على شارع اسبلناد: َجناْرَدنَ
   عند الزاوية؟:ْپَرْبهوپاَد



  .ميكنين الذهاب إىل هنا والتظر. ال اذكر. زاوية اسبلناد وشارع آخر.  اهنا عند الزاوية:َجناْرَدنَ
  تلك بناية ضخمة جداً؟: ْپَرْبهوپاَد
  ... البيوت املؤلفة من شقق تحجمها يعادل حجم البيوت هنا، ليس.  اهنا مؤلفة من ثالثة طوابق:َجناْرَدنَ
   ذاك، صليب ما؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، مثة صليب هناك:َجناْرَدنَ
   خوري، يذكر خوري؟:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، نعم: َجناْرَدنَ
  .صغرياهنا مبىن : ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا اصغر من املطلوب :َجناْرَدنَ
  . شاهدته. نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك(هل سرت إىل هناك يف نزهة؟ .  شاهدته:َجناْرَدنَ
  .ليست بناية كبرية: ْپَرْبهوپاَد
  ...حسناً، يوجد كنيس يهودي ) ضحك. ( ال تكفي لك:َجناْرَدنَ
  ، ماذا فعلت بصدد هذا املبىن؟ هل كتبت شيئاً؟اذن :ْپَرْبهوپاَد
  .ل االسبوعحسناً، مل تتسع يل دقيقة واحدة طوا: َجناْرَدنَ
  .آلة كاتبة وارساهلاجيب علينا استعارة . ال بد من اهناء ذلك اليوم: ْپَرْبهوپاَد
  .كنت مشغوال بصدد اهليكل طوال االسبوع. حسناً، سأهنيها اليوم: َجناْرَدنَ
لذلك،  .لذلك، جيب أن يكون شاغلنا حول هذه النقطة، بأن هؤالء االشخاص لن يفهموا بسهولة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 جماناً  االستماعواذا ارادوا. اذا دعى احد إىل اجتماع وحماضرات فال بد من طلب مثن. لن نضيع وقتنا لقاء ال شيء
 القول أن اصبح الفرد مبتذال فلن َمهاَرَج چوروفهمت؟ اعتاد .  نفسكبتذلال ت. فال بد هلم من احلضور إىل هيكلنا

 فلن حيملوك على اًاذا اصبحت خطيباً جماني. ال سيما يف هذا البلد). ى َنـْپُهوَتْر كَْتَهَر ساي أوَسِن(يسمعه احد 
 يف بوسطن دفعوا مئة دوالر، ومخسني َپَسْتْسڤَرومجيع احملاضرات اليت نظمها .  اجرضلذلك، جيب فر. حممل اجلد

  .دوالر على األقل
  .ربون انفسهم على حتصيل شيء باملقابلسوف جي. اذا دفعوا فال بد هلم من احلصول على شيء باملقابل: َجناْرَدنَ
  ؟...اجلامعة الشرقية يوجد . معهد ماسوشتس الفين واجلامعة الشرقية. دفع اجلميع. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد ذلك: َجناْرَدنَ
 ...وكنيسة ارلنغتون، يف تلك الكنيسة . نعم، دفعوا. مث جامعة هارفرد وجامعة بوسطن واحدى الكنائس: ْپَرْبهوپاَد

  اعتقد انك كنت حاضراً هناك؟ كنيسة ارلنغتون؟
  .املوحدة: ُجوڤيْنَد داسّي

  .كانت بعض الفتيات حاضرات من اهليكل. مل حتضري إىل بوسطن. كال: ْپَرْبهوپاَد
  ؟نَپوۤرأنَّ :ُجوڤيْنَد داسّي

اين "هذا الصباح، كنت أسأهلا . اهنا حسنة، تود أن تتبعين) يضحك(.  حتضر دوماً حيثما اذهبْرنَپۤوأنَّ :ْپَرْبهوپاَد
ال بد لك من . مث تتزوجني. اسفاري دائمة"و . "سوف أبقى حيثما تكون:"تقال" ؟ بعد زواجك البقاءحتبني



، لكننا مجعنا مبلغاً ال بأس  يف تلك الكنيسةيف كل األحوال، طلبوا منا دفع مثن االجتماع".  مااالستقرار يف مكان
  .اجتماع جيد جداً. نعم. ر تربعاتمجعنا أكثر من مئة دوال. به

  كم كان عدد احلاضرين هناك؟: َجناْرَدنَ
  .أكثر من مئة، ألننا مجعنا مئة دوالر وأكرب مبلغ كان دوالر واحد: ْپَرْبهوپاَد
ال توجد مواعظ يف الكنيس اليهودي يف . والكنائس تنقص من براجمها.  فصل الصيف بطيء يف مونتريال:َجناْرَدنَ
أبرد األوقات هي . لكن ستبدأ األمور بالتحسن يف شهر أيلول. كن لدينا ارتباطات كثريةتذلك، مل ل. الصيف

  .الفصل املزدحم يف شهر كانون الثاين وشباط. أوقات الزمحة
 تكما انك ذكر" فصل الشتاء هو أكثر الفصول نشاطاً:" يقولَجناْرَدنَ أن چاوَرسوَنَدرإىل ت ذكر. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  ).يضحك (؟"فصل بليدانه 
  . كانون الثاين وشباط أنشط اشهر الشتاء وابردها أيضاً:َجناْرَدنَ
  . نشطة جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َجناْرَدنَ
  ؟اۤيَشَردۤي كيف تشعرين يا :ْپَرْبهوپاَد
  . أنا خبري:اۤيشاَرۤي

  لك، برناجمك يبدأ يف صباح الغد؟لذ. كنت ذاهبة إىل اوروبا؟ كال؟ عليك حضور املدرسة؟ هذا جيد: ْپَرْبهوپاَد
  .الساعة اخلامسة: يامونا

  اخلامسة؟: ْپَرْبهوپاَد
  . وقت اخلروج:يامونا

  ارة االجرة؟يلذلك، انت ذاهبة بس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  إىل املطار؟: داَسچورو 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، اعتقد ذلك:داَسچورو 

  .سيتعني عليك): ٢(احد التيم 
  .ثة سيارات اجرةثال: يامونا

   ملاذا ثالثة؟:ْپَرْبهوپاَد
  .عددنا كبري ولدينا حقائب كثرية.  سيارتني:مالَّيت

ال اعتقد . سوف انتظر الربيد يف الغد. نعم. بالنسبة يل، سوف استعد للحضور حاملا امسع منكم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ال . چاي سوف، خيابرين ويدفع يل أن السيد رينو وال اعتقد غري مشجعةِپْنْدَرأوكوفر ألن رسالة نبذهايب إىل فا
  اذن، ما هو برناجمك هنا؟. اعتقد ذلك
سوف نذهب إىل جامعات ماكيل و سري جورج . حسناً، سيبدأ الفصل النشط ...  الربنامج التايل هنا:َجناْرَدنَ

  ).انقطاع. (وليامس وبعض الكنائس وسوف اسعى لتدبري بعض ارتباطات اخلطب
  بناية؟ ... :ْپَرْبهوپاَد



رمبا سأجد مكاناً على اجلانب اآلخر من اجلبل لك ألن الرجل هنا يصر اذا اردناه لشهر أيلول فال .  ممكن:َجناْرَدنَ
  .بد من استئجاره طوال السنة

  يعين تشرين أول، تشرين ثاين، كانون أول؟ ... )انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
  .حىت شهر أيلول التايل: َجناْرَدنَ
  .ذاك غري ممكن) التيم يضحكون! ( ْهو، ُهو:وپاَدْپَرْبه

  . هذا مطلبه اآلن:َجناْرَدنَ
  .ألننا يف موسم الشتاء وال حيصل على مستأجرين) انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
أيلول هو . حسناً، سوف حيصل بعضهم على مستأجرين بسهولة لكنه يريد مستأجر طوال موسم الشتاء: َجناْرَدنَ

لذلك، . ل على مستأجر وهو الوقت الذي يعود فيه الطالب إىل املدينة وهذه منطقة الطالبأفضل الشهور للحصو
لكن ميكنين اقناعه نظراً لعدم . وإال يترك املكان مفتوحاًيف شهر ايلول حيب أن حيصل على مستأجر طوال السنة 

  .سهولة العثور على شقة مناسبة ملدة شهر واحد يف مونتريال
َپْرِكى نيَج َپِرى ْدَهَن ( يل وسوف اصبح لصاً عانه ال يدف.  آلخرهتاستعرت شيئاً منك وأعر ... )طاعانق: (ْپَرْبهوپاَد

  ).َلَْبَهى ُشور
  .نعم: َجناْرَدنَ
). َپْرِكى نيَج لَْبَهى ُشوَرَپِرى ْدَهَن (ال يدفع يل وأصبح لصاً . استعرت منك واعريه...لذلك ) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

. "جيب أن ال يتحمل مسؤولية شخص ال صلة له به. جيب أن ال حيب الفرد ذلك:" حتذيرلذلك، ذاك يعين
. كِْرْشَنلكن املصلحة الذاتية احلقيقية هي . ذاك هناك) انقطاع. (املصلحة الذاتية يف كل مكان هناك). انقطاع(

). ١٠\٧. چ.ب (تاناْمْبهۤو-ْرَڤَهْم ْس‘ُجو بۤي.  ألنه الذات العظمىكِْرْشَنلذلك، ميكننا فعل مطلق شيء من اجل 
  ؟ ماذا يفعل هناك؟َتمهَسدۤواين ) انقطاع. (هو ذات كل ذات

  .اعتقد انه يطبخ): ١(أحد التيم 
   كذلك، تساعد زوجها؟هيَمڤَيتو ) يضحك. (هو خبري جداً بالطبخ) يضحك(يطبخ؟ : ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعتقد):١(أحد التيم 
  .الطبخ حيب َتَهْمَسدۤو :ْپَرْبهوپاَد
  . أوه، حيبه:يامونا

  . لذلك، يود فتح مطعم:ْپَرْبهوپاَد
   هنا؟:َجناْرَدنَ
  .لذلك، اراد فتح ذاك املطعم يف هيكلنا. كِْرْشَنمطعم حركة ) أقصد(خاصتنا . نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: َجناْرَدنَ
  .لذلك، ملاذا ال تفعله؟ هو طباخ جيد جداً: ْپَرْبهوپاَد
  .ي هنا للطبخ، تلك فكرة جيدة جداًاذا بق: َجناْرَدنَ
وسألت مجيع الطالب يف امريكا الذين تطاردهم جلنة التجنيد . وسبق يل اخباره.  نعم، سوف يبقى:ْپَرْبهوپاَد
  .إىل هنابالقدوم 
  . أنت ذاهب إىل مبىن أكرب:يامونا



  . لن يبقى أحد يف امريكا):٢(أحد التيم 
 ،َهىْنطْايكوڤ و َپتاَكَجيالذلك، هذان الشابان . يسمحون له باحلضور إىل هنامن جهتنا، طالبنا .  كال:ْپَرْبهوپاَد

 لذلك، ميكنك. لذلك، كنت افكر بابتداء مطبعتنا ومطعمنا وشغل مجيع هؤالء الشباب. عينهابالطريقة يستلمان 
  ملذا ال تسعى لتلك البناية؟. مركز ) ...انقطاع(... 

  .بىن حكومي، مْسْتَركونَالبناية، : َجناْرَدنَ
  .تلك اليافطة الكبرية.  ذاك جيد جداً لكن املباين االخرى أمام هيكلنا، ليست يف األمام بالضبط:ْپَرْبهوپاَد
  . الواحد دوالر بالقدم٦٠ ألف قدم مربع، ١٥ أو ١٦ أوه، :َجناْرَدنَ
  ستون دوالراً؟: ْپَرْبهوپاَد
يطلبون ثالثة أضعاف ما ندفعه .  دوالراً بالقدم٦٠بون هناك نعم، حنن ندفع اربعني سنتاً بالقدم ويطل: َجناْرَدنَ
  .لذلك، اهنا مكلفة جداً. حالياً

  . ألف١٦هناك؟  ...مساحتها : ْپَرْبهوپاَد
حيفظون فرو احليوانات هناك وفرو . انه مكان حصني ألهنم كانوا حيفظون الفرو.  ألف قدم مربع١٥: َجناْرَدنَ

  .لذلك، اعتقد أن احد االسباب الرتفاع الثمن ألهنا حمصنة.  ما يدخلها اللصوصاحليوانات عالية الثمن وغالباً
  ما هو ذاك؟. ال افهم: ْپَرْبهوپاَد
  .احليوانات، وهو فرو باهظ الثمن ... )انقطاع( ... انه مكان :َجناْرَدنَ
  . نعم، باهظ الثمن:ْپَرْبهوپاَد
 سنتاً بالقدم املربع ٤٩حنن ندفع . ملربع سنوياً وهذا اجيار مكلف دوالراً بالقدم ا٦٠يطلبون .  باهظ جداً:َجناْرَدنَ
  .سنوياً

  .حسبت ألنه طابق سفلي، ميكن فتح املطعم هناك. أوه: ْپَرْبهوپاَد
   أوه، انت تعين وجود مكان آخر؟ هل تعين ذاك احملل يف األسفل؟:َجناْرَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ه أخضر والنوافذ مغطاة بالصابون؟ النوافذ مدهونة باللون األبيضلون ...  اوه، ذاك املكان:َجناْرَدنَ
قال أحد اهنا ) يضحك. (سوف نقارب ... )انقطاع. (ويافطة كبرية. اهنا مبىن كبري، حمل كبري.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  برسم البيع؟
  .اعتقد أهنم يقصدون، املصلحة برسم البيع. كال. هناك حمل برسم البيع: َجناْرَدنَ

هذا هو ". أضف املاء"مثل عند هناية الوصفة . وصفة، ال يتكلم االطباء باللغة البسيطة ... )انقطاع (:َرْبهوپاَدْپ
االمر عينه، . أكوا تعين ماء. هذا بعض الدواء أيضاً. لن يفهم أحد. "پوريَتأكوا "سوف يكتبون . الغرض احلقيقي

لذلك، على ". ْپَرساَدانه ليس مطعماً بل "؟ وميكنك القول وسوف يرجعوا إىل القاموس، ما هذا" ْپَرساَدتوزيع "
  ...األقل 
  التدخني غري مسموح هنا ويتعني عليهم خلع نعاهلم، فكيف ميكنك القول انه مطعم؟. "كال: َجناْرَدنَ
". ا مطعماالطعمة اليت حتضر وتباع، هذ"وصفة، ماذا يسمى املطعم،  ... )انقطاع. (هذه أمور فنية. نعم: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، .  حينما يستنوا قانوناًيعطوا تعريف كل كلمة، ماذا يعنون بكلمة مطعم.  إىل هذه الفئةاعندئذ، سوف يأتو
  اليوم مراسم اخرى يف اهليكل؟



  ماذا نستخدم بدال عنه؟. ال ميكننا العثور على الشعري: َجناْرَدنَ
  ؟...شعري؟ ملاذا؟ انه : ْپَرْبهوپاَد
  .مل يعثروا على أي شعري. نيت مغلقة اليوم والشباب يبحثون يف كل مكاناحلوا: َجناْرَدنَ
  .حبوب أخرى.  بعض حبوب الطعام:ْپَرْبهوپاَد
  .يوجد قمح كامل: َجناْرَدنَ
  . هذا جيد:ْپَرْبهوپاَد
  . حبوب القمح الكاملة ويوجد أرز:َجناْرَدنَ
  .القمح أفضل ... أفضل ... أرز :ْپَرْبهوپاَد
  ماذا هناك سواه؟ و:َجناْرَدنَ
  حبوب السمسم؟: ْپَرْبهوپاَد
  هل يوجد أي مسسم؟. مسسم؟ ال اعلم: َجناْرَدنَ
  . بعضپوْرنَأنًَّ نعم، لدي بعض ولدى :مالَّيت

   وهناك :َجناْرَدنَ
   قمح أسود؟ ما هذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .انه حبوب.  قمح خام:َجناْرَدنَ
  .عري والسمسمما هو مغزى استعمال الش) انقطاع (:اۤيشاَردۤي

ال . اهنا مأكوالت. لذلك، انا استعيض. حبوب الطعام من املأكوالت.  بعض املأكوالت، هذا جممل األمر:ْپَرْبهوپاَد
  .بد من وجود بعض املأكوالت

   النار؟كِْرْشَنهل يأكل  ... هل املأكوالت): ١(أحد التيم 
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد

  هل يفعل؟ يأكل كل ذاك؟): ١(أحد التيم 
 يأكل من كِْرْشَن. ياْچۤيالذلك، تقدم . كرشن يأكل من خالل النار ... أيضاً كِْرْشَن. كل فرد يأكل: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، للنظار األوليني ). يضحك" (جيب أن تستهلك االطعمة اليت اقدمها "وجوه كثرية، لكن يطلب االنسان رؤية
  ...واألقل فطنة، هذا هو 

  .َپ رۤوڤرياطَمفهوم : َجناْرَدنَ
.  والتيمْبراْهَمَنةالـهذا لطيف أيضاً، يأكل من خالل النار، نعم أو من خالل أفواه . ، نعمَپ رۤوطَراڤۤي: ْپَرْبهوپاَد

 إىل تناول الطعام يف بعض املراسم) ڤَْزڤايْشَن( أو التيم ْبراْهَمَنةالـتوجه الدعوة إىل لذلك، . يوجد شيئان هناك
يذهب البعض إىل . ْشَردّْها اثناء اقامة مراسم بتكرمي بالغ على األخصإليهم الدعوة توجه . ِڤديالـحسب الدين 

.  من خالهلمكِْرْشَن حىت يأكل ڤَْزڤايْشَن والـْبراْهَمَنةالـيوجهون الدعوة إىل .  عند احلجَمْتهورا، ْچْپَريا، َنڤَِرْنداڤْ
يوجد .  من اجل الطعامْبراْهَمَنةالـلذلك، خيرج كثري من . هذا هو النظام. كِْرْشَن ملرضاة مكان احلجيفد الناس إىل 

حيضرون عند األكل وليس عند تالوة . ْبراْهَمَنةالـ بسبب توجيه الدعوة إىل  املزعومني هناكْبراْهَمَنةالـكثري من 
ذاك . ال يبكيفهمت؟ مل ار طفال مثيل . اهنا يف غاية السعادة). يضحك. (تيلََك ا عليهةالطفل). انقطاع. (ِڤَدْزالـ



وتظهر السعادة الكبرية على . ألن الطفل يبكي يف وجود ازعاج ...ال تبكي يعين . يعين أهنا يف سعادة كبرية
  ).يضحك. (وجهها
  .ْسواميجي ... )انقطاع: (يامونا

  انظر؟ ... )انقطاع. (شكراً. انظري: ْپَرْبهوپاَد
  ).غري مسموع): (فتاة(أحد التيم 
  .اجلميع خبري وعافية، ارى، بسبب احليوية. نظرا. اوه: ْپَرْبهوپاَد
 يف سان كِْرْشَنيوم جتلي ) تيلََكجاءت أمي إىل اهليكل وكانت ترتدي ساري وترسم ) انقطاع (:اۤيشاَردۤي

  .فرنسيسكو بفضل رمحتك اإلهلية
  . أمك إىل هذا املذهبنيأنت حتول) يضحك. (اوه: ْپَرْبهوپاَد
  . لديك أم لطيفة جداً:يامونا

  . كيف يصبح االطفال لطفاء دون أم لطيفة:َرْبهوپاَدْپ
ْشرۤيَمْد كان يود العودة إىل البيت وكانت تقرأ هلم . ساعد أكثر من سواههو الذي توَر هي األكرب، و. توَر: يامونا
كان خيرب ". اماۤيتلك هي "وكان يقول ". اماۤي، جيب أن ختدمي كِْرْشَنأوه، اذا مل ختدمي :"ل هلاالكنه ق. ْمْبهاَچڤََت

، ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد ، عند ختام الدرس، كان يفهم ْسواميجي.  يوضح هلاسوفيف السابعة من العمر، وهو االم 
  .القدرته على فهمه ويطرح االسئلة حوهل

  سئلة؟الا أعطاك بعضهل : ْپَرْبهوپاَد
 يرفع يده ويطرح أسئلة اتوركان " ن اسئلةهل هناك م:" حىت يف اهليكل عندما كان حياضر، مث يقول احملاضر:مالَّيت
  .فطنة

  ).التيم حيي(مث ملاذا مل تبقيه معي، هو وأمه؟ : ْپَرْبهوپاَد
  ؟َهريبولَ!  أه، ُهو ُهو:يامونا

  .اعتقد ان امك لن توافق على ذلك: ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن يف ذكر تورااالم حتتاج أن يبقيها . رمبا امه حتتاجه: مالَّيت
وعندما ماتت " أمي شديدة التعلق يب"، عندما كان يف اخلامسة وكان يقول ناَرَدسوف يصبح ) انقطاع: (وپاَدْپَرْبه

  ".أنا حر اآلن"أمه شعر بالتحرر 
  .يف سن اخلامسة: َجناْرَدنَ
سنوات منذ سن مخس  كِْرْشَنعمل على تنمية ذكر . يف عمره السابق. ورحل فوراً.  نعم، يف سن اخلامسة:ْپَرْبهوپاَد

  . يف حياته التاليةموين ناَرَدوأصبح حىت هناية العمر 
  ).انقطاع. (أوه: يامونا

 ناَرَدتلك القصة هناك، كيف حتول وكيف اصبح . ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد اعتقد جاء وصفه يف اجلزء االول من : ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. (موين
مكتوب ...  يف جيبه ْسواميجي صورة مجيلة لـتورالذلك، محل . والده جين. كان يزور والده مرتني شهرياً: مالَّيت

  . اذا مسعألنه سوف يغضبواجه والده وجلس و. َتَڤ كََر كََملَ ڤَِرىعلى خلفها 



. تغري وجه هذا العاملي من هذا السن، سكِْرْشَناذا تعلم االطفال ذكر . كِْرْشَنهذا هو سن حقن ذكر : ْپَرْبهوپاَد
اتدبر على هذا "هذا يف غاية األمهية ). انقطاع(لديهم العناد مثل ذاك أيضاً . هم ليسوا هندوسلكن ) ...انقطاع(

". ماتت أمي اآلن. ما هو ذاك؟ اهنا رمحة الرب. عندما ماتت أمي، يذكر التيم الرب، ذكرته على هذا النحو. النحو
 تناقض من وجهة النظر هذا".  أنا حرمث. ، هي ميتة اآلنلذلك. ، السبب احلقيقي لعدم حرييتقصدألهنا هي، أ

. ْچَرَهْم َمْنياماَنهأنوما هو ذاك؟ ". فيما ذكر التيم، ذكرت على ذاك الوجه". ْبَهكَْتَنْم َشْم أْبهيْپَشَته"جاء أن . املادية
ورحلت فوراً عن بييت ". ْپَرتيْشطْهاْم ديَسْم أوتََّرْمَمْنياماَنه ْچَرَهْم أنو". ذكرت أهنا رمحة خاصة لشخصية اهللا العظيم"

اهنا "دية، م وراحتهم املاعند سلب صلتهيقولون . لذلك، ذاك هو الفرق بني تيم الرب واالنسان املادي". املزعوم
ذك  ... ْچَريت َسْمتاناْم َتمْني جاْبهۤو-نيشا َسْرَڤا ۤي". اهنا رمحة"وعندما تزداد راحة املادي، يقول ". رمحة مجيعاً

املريض يعتقد  هذا املثل عدة مرات، تاعتقد انين ضرب. يوجد مثل عام ... مثل هذا. َچڤَْد چۤيتاْبهمذكور أيضاً يف 
يعتقد لكن . ض احلمىينبغي أن يكون عليه املثال؟ جيب اخنفالذلك، ماذا . أقل. الغيب أن زيادة احلمى لطيفة جداً

كان يوجد . إىل بيت للمعاينةجاء طبيب عن چال توجد مسرحية يف البن) يضحك". (نعم، جيب رفعها"األقل فطنة، 
سأعطي بعض . لذلك، يوجد قلق. ١٠٥ة ادمدرجة حرارة اخل:"لذلك، قال الطبيب. مريضان، ربة البيت والوصيفة

هذا "لكن شعرب ربة املنزل بالغضب . " لذلك، ال قلق يف هذا الصدد.٩٩وربة املنزل درجة حرارهتا عملياً . الدواء
ال بد . ٩٨ خادميتوجيب أن تكون درجة حرارة .  وال يوجد قلق٩٩درجة حراريت .  املنزلأنا ربة. الطبيب عقيم

احلضارة احلديثة إىل زيادة درجة حرارة احلمى تسعى . هذه هي العقلية). ضحك!" (١٠٠أن تكون درجة حراريت 
زدادت درجة احلرارة إىل هل تعلم ذلك؟ اذا ا.  تعين املوت١٠٧وتعلم، حاملا تبلغ درجة احلرارة .  درجات١١٠إىل 
لذلك، حاملا تصل درجة احلرارة العالية، يعمل الطبيب على خفضها بواسطة اكياس الثلج وأشياء اخرى ... مئة 

لذلك، احلضارة احلديثة، تسعى إىل زيادة . يعين املوت الفوري ١٠٨ أو ١٠٧ وصول درجة احلرارة إىل كثرية ألن
فهمت؟ لذلك، . اآلن، اهنم سيموتوا. نبلة النوويةقال - درجات١٠٧ نقطة درجة حرارة احلمى املادية ووصلت إىل

لذلك، احلياة املثالية األعلى، . خفض درجة حرارة احلمى. التيم، خفض درجة حرارة احلمىيريد  ... هذا هو
مت؟ يوجد فه. متطلباهتم البدنية إىل حد الكفاف ْزڤَايْشَنڤالـ وْبراْهَمَنةالـخيفض : ِڤديةالـحسب احلضارة 

م إىل هبا تعين ذهڤِْرتِّ-أوْنَش. ڤِرتِّ-أوْنَشيدعى . ليس اآلنو ِڤديالـ  يف النظام ْبراْهَمَنالـبني  ڤِْرتِّ-أوْنَش
. جيمعون مثل الطيور. جيمعون تلك السنابل فقط. سنابل، تلقى بعضها مجيع الحقل األرز وبعد أن جيمع املزارع

يف  ... لذلك، بالكامل. ن حىت االستجداء أو طلب لقمة من الطعام من أحدجيمعون هذه السنابل ويأكلون هذا دو
هذا احلقل املفتوح هو سريرك، هذه هي خمدتك، هذا هو طبقك " أن ْسواميُچو َڤشوَك ِد، يوصي ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد 

  . الشجرة حمملة بالثمار وتوجد شقة كافية يف الكهفواملياه يف النهر مياه كافية، 
- كَْسماْد ْبَهَجْنيت كَڤَيُّوْر ْدَهَن   ما الذي يدعوك إىل التوجه إىل أي شخص لطلب املالذ أو الطعام؟لذلك،

 ْسواميُچو َڤشوَك ِدلذلك، كان ". ملاذا تتوجه إىل املادي املغتر صاحب املال ليعطيك بعض العون؟: ْدوْرَمَدْنْدهان
.  عند التقليدلن يكون ذلك جيداً). يضحك. (لوقت احلاضرذاك ليس ممكناً يف ا. يتبع ذلك بدقة باستقالل كامل

-يوكَْت مث اهنا .كِْرْشَناقبل كل شيء بالصلة مع : ڤايراْچيا- يوكَْت  مببدأ خاصتنا،ْسوْسوامۤيُچنادى . النذر واجب
.  استيعاب تعين زهد دونڤايراْچيا-شوْشَك. اچڤايرا- يوكَْت و ڤايراْچيا-شوْشَك. ڤايراْچياكما اهنا . ڤايراْچيا
. قوانني صارمة ْزڤَايْشَنڤالـى لكن ليس لد. ، لديهم قوانني صارمة بصدد الزهدَركََشْن، مذهب ڤادّياماۤيمذهب 

هذا هو خري . كِْرْشَن، احلياة من اجل كِْرْشَن، العمل من اجل كِْرْشَن، تقدمة ْپَرساَد-كِْرْشَنيقبلون كل شيء مبثابة 



- يوكَْتتلك هي . كِْرْشَنكل شيء بالصلة بـ". خري انتفاع بصفقة سيئة"القول  َمهاَرَج چورواعتاد . انتفاع
نتجرد تلقائياً  لذلك، . تعين جتردْمڤايراْچيا كلمة .ْم أوْشياِتىڤايراْچيا-َسْمَبْنْدِهى يوكَْت-كِْرْشَننْريَبْنْدَهه  .ڤايراْچيا

مثل نظرياً، أعلم أنين غري البدن لكن متطلبات . اماۤيعن تكلف التجرد نادي بال ن. كِْرْشَنإىل فور اجنذابنا  اماۤيعن 
األكل والنوم واجلماع والدفاع، جيب أن تكون : لذلك، املتطلبات البدنية. نالبدن حاضرة ألنين سجني يف البد

. ة عن متطلبايت البدنياً متجرد دوماً وأكونكِْرْشَنعندها يكون وعيي يف . وهذا هو الصحيح. كِْرْشَنبالصلة مع 
اهنا مستمرة، تزيد من درجة حرارة احلمى . ، متطلباهتم البدنية على الدرك الدنيويكِْرْشَنومن هم خارج ذكر 

  ؟أنت ذاهب غداً أيضاً.  درجات١٠٧وتصل إىل 
  .نعم): ٢(أحد التيم 
  .كوبك الذهيب جيد جداً) انقطاع. (ذاك جيد: ْپَرْبهوپاَد

  .يسعدين أنك حتبه.  شكراً:أحد الضيوف
  ماذا كلفه؟. طبق ذهيب ... )انقطاع: (ْپَرْبهوپاَد

  . عشرون دوالر:أحد الضيوف
 صنع قليل من داسي يْنَدُجوسألت .  يف هذا الطبق ذات يومكِْرْشَنلذلك، سوف أقدم أرز حبليب إىل : ْپَرْبهوپاَد

ال يف اهلند، بني العائالت ما ز ... )انقطاع. (نعم. مث سوف يستعمل الطبق. كِْرْشَناالرز حبليب وتقدميه إىل 
كل . كل عائلة نصب الربلدى . اهلندوسية، حينما نستعمل شيئاً جديداً ، أدوات منزلية، فاهنا تقدم إىل الرب أوالً

هل تعرف . شيال-نارايانَ جيب أن يكون لديهم ْزْتريياكَْشالـ، ْبراْهَمَنةالـعائلة هندوسية وال سيما العالية، 
  .ْچراَمشالَ؟ شيال-نارايانَ

ڤ

  .حجر: َجناْرَدنَ
اعتقد  ...، املعبود اْرْشىيلذلك، .  تعين حجرشيال. هْدهۤي-أْرْشىي شيال. جتري عبادته يف كل عائلة. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .أن هذا صحيح
  . نعم، صحيح:َجناْرَدنَ
  ما هو الوقت؟. ٢٥بعد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . دقيقة بعد٢٥ :أحد الضيوف
  .ا حسنهذ: ْپَرْبهوپاَد
  . دقائق٥اهنا متأخرة . حسناً، ال.  نعم:يامونا

  .ساعيت سريعة دوماً.  دقائق٥ أو ١٠ساعيت سريعة . هل تعتقد ذلك؟ ال اعلم: َجناْرَدنَ
  .هذا هو الوقت الصحيح.  اوه، اوه، ما زال هذا بطيئاً:ْپَرْبهوپاَد
  .ما زالت ساعتك مضادة للصدمات: داَسچورو 
  ).ضحك( ... ال ميكن أن تكون الكنيسة. نعم. ة على جرس الكنيسةمضبوط ألهنا: ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ستكون املراسم على اهلواء، نعم: َجناْرَدنَ
  ).التيم يقدمون السجدة) (انقطاع. (كِْرْشَن َهِرى. بعد ساعة. ستة ونصف. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . جيداًڤَّيتاللۤيطفل منى و. من التيمهي طفلة . لذلك، اعتين بطفلتك بعناية كبرية: ْپَرْبهوپاَد

  .اوه، جيد جداً: امرأة من التيم



  .اوه، اهنا مجيلة: يامونا
  وماذا عن تلك الفتاة؟) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ اوه، جيدة جداًِدڤّي تولَسّي :مالَّيت
  .خري طفل ميكنك تصورههو ! پوَر مجيلاوه، كَْرَن: يامونا
  .رّيْبَرْهَمشا هو :مالَّيت
سوف يأخذ .  ال يعلم باالطفالِپْنْدَرأو و پوَركَْرَن يلتقط ِپْنْدَروأ. كثرياً حيب ذاك الولد ِپْنْدَرأو.  هو رائع:يامونا
للموىل  القدمني اللوتسيتنيال سيما عند سيذهب و) ضحك(كل صورة يف اهليكل، حيمله على تقبيل  وپوَركَْرَن

  ).ضحك(". بانغ، بانغ"َ پوركَْرَنسيذهب ". َنكِْرْش َهِرى، كِْرْشَن َهِرى"، شايَتْنيا
  ، هل لديك ما تقوله؟موراريلذلك، . جيد جداً) يضحك: (ْپَرْبهوپاَد
  .كنت أزور. لدي ما أقوله؟ كال: موراري
  ).هناية. ( شكراً:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨شهر تشرين ثاني 

  ١٩٦٨ تشرين ثاني ٨في لوس انجيلس، ) ٢٩َسْمهيتا نص - حول ْبَرْهَم(حديث بعد المحاضرة 

  ؟ هل شاهد؟اَنْنَدَدۤيمن شاهد البيت؟ : ْپَرْبهوپاَد
  . كال:َدۤياَنْنَد

  ْس؟رۤيْبَرْهَمشا أي من :ْپَرْبهوپاَد
  .َمْنذَيلّ.  كال:َدۤياَنْنَد

  ؟ هل شاهدت؟َمْنذَيلّ اوه، :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:َمْنذيلّ

  .اوه، شاهدت بيتاً مجيال جداً: ْپَرْبهوپاَد
  .حسبته كان مجيال.  هم:َمْنذيلّ

  شاهدت الداخل أيضاً؟. جيد جداً. ك البيتاسوف نأخذ ذ ... لقد.  جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . ألقينا نظرة عليه من خالل النوافذ:َمْنذيلّ

  ؟اَنْنَدَدۤي مع :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َمْنذيلّ
  . شهدت ذك املكان:اَنْنَدَدۤي

  ه؟ هل هو مكان جيد؟ اوه، شهدت:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد انه فيه مدخنة هناك: َدۤياَنْنَد

  .انه جيد جداً. لذلك خذ ذاك البيت). ضحك. ( هذا غري مهم:ْپَرْبهوپاَد
   كم غرفه فيه؟:َتمالَ كِْرْشَن



مطبخ و.  حتويلها إىل هيكلة استقبال كبرية وغرفة طعام ميكنغرفتني ومحام وغرفعلى   اعتقد انه حيتوي:َدۤياَنْنَد
  .وجد جنينة يف اخللف فيها شجرةت. أيضاً

  ).يتباحث التيم لبضعة ثوان. ( جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد
) ۤيْرَتَنك. (كِْرْشَن َهِرى. نعم. خذوا البيت فوراً. جيد جداً. مكان بالغ االمهية.  وعلى الطريق العريض:ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية(

   في لوس انجليس١٩٦٨ تشرين ثاني سنة ٨- ۤيْرتََنك بعد ْپَرساَدحديث اثناء تكريم 

  .لألخذ. وهأما هو هذا؟ : ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْسواميجي هل حتب املكان، :َجَنونڤيْش

 انك ذاك يعين. ليس يف طبق. ذاك هو النظام.  أن يأخذ يف يده دوماًّياسَسنّْۤيالـجيب على .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
. پارّي- كََر. لذلك، يف اليد، ال ميكنه تناول مقدار كبري). ضحك. (طبقسوف تستهلك كمية كبرية اذا تناولت يف 

 أنه ما الذي يدعو ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد جاء يف .  يف هذا العصرلكن ال ميكن اتباع احكام صارمة مثيلة. ذاك هو احلكم
؟  طبيعية، هذه اليد عندما يكون لديك خمدة؟ ما الذي يدعو إىل طلب خمدةإىل طلب الفراش يف وجود عشب ناعم

؟  يف وجود مثار على الشجرة؟ ما الذي يدعو إىل الشحاذة يف وجود هنر، مياه كثريةمث ما الذي يدعو إىل ختزين املاء
عند ترمى ثياب بالية يف الطريق، فما الذي يدعو ) يضحك(يف وجود كهف، ما الذي يدعو إىل البحث عن شقة؟ 

. ب.ش (جوْرَمَدْنْدهانْ-كَْسماْد ْبَهَجْنيت كَڤَيُّو ْدَهَن. حرية مطلقة. مإىل البحث عن الثياب؟ هذه هي األحكا
لكن ذهبت هذه االيام . ما الذي يدعو إىل الذهاب وجماملة أصحاب املال؟ ذاك هو االستقالل الكامل). ٥\٢\٢

  لتك؟؟ حلت مشك...ما هو خاصتك . لوس اجنليس، اعتقد انه مكان جيد. انه عصر خمتلف). يضحك(اآلن 
ذهب إىل حمطة شرطة هوليود واخربنا الرجل عن جزء من واجب حمطة الشرطة إمنا هو . أنباء سارة: َتمالَ كِْرْشَن

  .قال بوجوب محاية املتدينني أمثالنا ...
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

. احلق بالبقاء هناكذكر سائر املتدينني وقال اذا كان بإمكاننا ابقاء اجلمهور متحركاً فنحن منلك : َتمالَ كِْرْشَن
ما زلنا نذهب إىل هناك . يف وسط مدينة لوس اجنليس ال منلك احلق بعد. ليودولذلك، اعطانا احلق بالذهاب إىل هو

  .لذلك، كان جيداً بالقدر الكايف. ليودولكن ال بأس هبو
عرض هذه احلالة إىل الضابط ، بوجوب اَنْنَدَدۤيكنت اخرب االمر عينه إىل . كِْرْشَنبرمحة .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
جيب اعطاء الربانيني . ِڤديالـذاك كان القانون  ... جيب ان نعطى. كِْرْشَنحنن ندعو إىل ذكر . ال غري. األعلى

لذلك، ستأخذ ذاك البيت الواقع يف منطقة . ذاك حسن. اذا اهان احد رباين فهناك عقاب خاص لذلك. كل احلماية
   يف اخلارج؟ ملاذا هي يف اخلارج؟َنْنَدراينّوه، أ.  أنتخذ. لدي. كال. ليود؟ زده بالعطاءوهو

  .بسبب الطفل: امرأة
   ذاهب؟ديَنَديالْلذلك، . حيتاجون إىل الرجال. استلمت رسالة من سان فرنسيسكو. مل يكن الطفل يزعج: ْپَرْبهوپاَد



توجد قلة . تلك هي املشكلة. نقصنا الرجالي). اَد يضحكپْپَرْبهو. (إىل الرجالتنا أشد حاج.  اوه ال:َتمالَ كِْرْشَن
. كنت سأطلب منك اذا كنت تستطيع ارسال مزيد من الشباب إىل هنا.  ضروريالوَنَدۤيدۤيوجود . بالشباب هنا

  .اراَمَجۤي
  .اجلب بعض الشباب. خلق الشباب: ْپَرْبهوپاَد

  .ددجتنيد اجل: َتمالَ كِْرْشَن
  .أرى هنا شاب جديد: ْپَرْبهوپاَد

  . هو رفيع الفطنة:نوَجَنڤيْش
  .؟ هل اخذت بعض الفاكهة؟ هذه هي املرة االوىل اليت جئنا هبا إىل هناْپَرساَدمل تتناول .  هْم:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع. ( نعم:صيب
 كما هم أو امثهماشياء مهينة، بسبب جهل اذا كنت تقيم بني الناس وتلفظوا ب...اذا كنت تقيم مع الناس : امرأة

  ...تقول 
  .مساحمتهم حاويل: ْپَرْبهوپاَد
  ... هل اغادر :امرأة

  . االمكانبقدر: ْپَرْبهوپاَد
  ؟كجيب علي عدم اخلروج من هنا. ساحميهم :امرأة

  . بقدر االمكانجلدالت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . التحمل:امرأة

  .اهنم خمبولون. نعم. ن مجيعاًواهنم خمبول: ْپَرْبهوپاَد
أنت تعلم ألنك . املكان هائل. وسع مكاناً لعقد اجتماعي طلبت منه عدة مرات ان. د، املالك رجل واح:امرأة
  .قال ان ليس لديه أية غرفة. تذكر؟ يف ذاك املوتيل. ت هناكأقم

  .لديهم قاعة كبرية جداً. وهأ :ْپَرْبهوپاَد
ى هذا املنوال، فينبغي  االمور ستجري علت، اذا كانال بأس،  تعرف...لذلك، كنت اتساءل رمبا ينبغي يل : امرأة

اهنم يقولون ان ليس . ال اعلم. ال اعلم ان كان هذا هو املوقف على جانيب. لكنين ال اعلم. كيل اخلروج من هنا
  .لديهم أية غرفة

ڤ  ).هناية(؟ داسّي يْنَدُجو ... وه، انتأ: ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ تشرين ثاني ٢٩حديث قبل المحاضرة، لوس انجلس 

  ن اخذ الصنم خاصتك؟م: ْپَرْبهوپاَد
  ...لقد دخلوا البيت خلسة واخذوا آلة كاتبة وآلة خياطة وأعتقد ان .  من اخذه؟ ال اعلم:َرْبَهْدَرڤۤي

  آلة كاتبة؟ مىت؟: ْپَرْبهوپاَد
  .آلة خياطة مثينة وسرقوها. حصلنا البارحة على آلة خياطة جديدة. الليلة البارحة: َتمالَ كِْرْشَن

  خياطة؟آلة : ْپَرْبهوپاَد



  .اخذوا من البيت. وآلة طباعة: َتمالَ كِْرْشَن
  .دخلوا البيت خلسة واخذوها ۤيْرَتَنكچريفيث مع فرقة فيما كنا يف منتزه : ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . نعم:َتمالَ كِْرْشَن
  .ةآمنلذلك، تلك الناحية غري : ْپَرْبهوپاَد

  .نتخذ اآلن تدابري وقائية أكثرلذلك، سوف . كال، اهنا ليست منظقة جيدة: َتمالَ كِْرْشَن
  .ذلك هو التدبري الوقائي الوحيد. جيب بقاء احد يف املكان دوماً: ْپَرْبهوپاَد

  .حسناً، نعم، ذاك ما كنت اتدبره: َتمالَ كِْرْشَن
كما سرقت مين آلة كاتبة يف نيويورك، وآلة  ...هنا هذا . يف شقتنا أيضاً بقاء احد وجوباعتقد : ْپَرْبهوپاَد

ة عسا حنو التميْشَرذهبت لتناول وجبايت يف مكان الدكتور . ةع عند النهار يف الساعة التاس٧٢يف شارع . سجيلت
اشتريت . هذه حالة شائعة جداً هنا. فعل، اعلم ذلك. ذاك املشرف كان زجنياً.  عند عوديتوشاهدت الباب خملوعاً

  ؟...آلة جديدة و 
ساعتني أو ثالثة . دينشارسلتها إىل اسفل مع . شيلَڤَّيت آلة اخلياطة كانت ملك اقصد. ..آلة التسجيل: َتمالَ كِْرْشَن

  .قبل أن حصلت عليها
  .آلة التسجيل أيضاً: ْپَرْبهوپاَد
  .آلة اخلياطة هذه. نعم.  يف سان فرنسيسكوڤَّيتلَشۤيجلبت آلة اخلياطة من . كال: ديِنَش

   ومن ختص اآللة الكاتبة؟ :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، اقل من .  يل من نيويورك من والديپوروُشوتََّمجلبها  ... سوف. اآللة الكاتبة كانت خاصيت: ِرْشَنَتمالَ كْ

  .اسبوع وذهب كالمها
  آلة كاتبة جديدة؟: ْپَرْبهوپاَد

  .كانت آلة كاتبة جيدة جداً. حسناً، كانت جديدة عملياً: َتمالَ كِْرْشَن
  من صنعها؟: ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا حممولة. اوليڤييت: َتمالَ كِْرْشَن
  .اوليڤييت حممولة: ْپَرْبهوپاَد

  .جيدة جداً.  دوالر١٦٣.  دوالر١٥٠رمبا . لكن آلة اخلياطة كانت غالية. نعم جيدة: َتمالَ كِْرْشَن
زل يف غاية احلذر وجيب بقاء احد يف املناآلن ماذا ميكن فعله؟ جيب أن تبقى . لذلك، ينبغي توخي احلذر: ْپَرْبهوپاَد

  .دوماً
اهنم يقيمون يف منطقة واطس ومنطقة ... وذاك . يقيمون يف واطس. حنن نقيم يف منطقة جيدة جداً: َتمالَ كِْرْشَن

حنن نقيم يف منطقة . حدثت اضطرابات اطالق نار ومترد الزنوج طوال سبعة أيام منذ سنتني أو ثالثة. واطس معروفة
  .داًجيداً جداً لكنهم يقيمون يف منطقة سيئة ج

  لذلك، سوف تتابع االقامة هناك؟: ْپَرْبهوپاَد
حيث تقيم يف  ... اهنا منطقة خمتلفة لكن ما زالت. منطقة واطس. ليست أسوء املناطق. باملا نعم، اهنا ال:ڤيْنَدُجو

  .آمنة اكثرأو . ال اعتقد بوجود سرقة ما. منطقة جيدة جداً
  ).هناية. (اقرأ. حسناً. يبدو اهنا منطقة حمترمة جداً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ١٩٦٨شهر كانون أول 

  ١٩٦٨ كانون أول ٢٦ تايمز حول رحلة القمر، لوس انجيلس .إى.مقابلة مع صحفي من صحيفة ل

كنت اتساءل اذا كان يوجد رجال مؤمنني هبذا البلد لديهم أي ظنون أو  ...حول احلركة وحدث يل  ... :صحفي
وجد أية اعتراضات أو آراء تعارض الفكر السائد حول السفر إىل ت تما كانوسواء .  القمرإىلافكار حول الرحلة 

ألن ، ه اآلنم كالاهذك احلديثة أهنم لن يقدروا على النزول إىل القمر ويف بعض حماضراتانك ذكرت القمر وقال 
يضاح ما كنت اتساءل اذا كان يف وسعك التوضيح حول تلك النقطة أو ا. ذلكسيمنعون األحياء الروحية هناك 

  .تعنيه
  ؟ على االخصانت معين بذاك املوضوع: ْپَرْبهوپاَد
  .كعنحول احلركة، وخلفية لدي للمثال، . اخربت دان أن هذا ما يعنيين.  نعم:صحفي
 ِڤديالـيف السفر يوجد نص لكن . من جهة احلركة، ال صلة هلا برحلة القمر، ال صلة هلا بذلك. نعم: ْپَرْبهوپاَد

 االعتياد على نوع خمتلف يه إىل كوكب القمر، جيب علبصدد ترقية اإلنسان ،ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  بعه،املعروف الذي نت
. عباد املالئكة يدخلون كواكب املالئكة. ڤَْرتا ِدڤانْ-َڤاْنيت ِدۤي): ٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتامثل ما جاء يف . من العبادة

نفس األمر، املنشغل . يذهبون إىل كوكبهم) پيْتِرْس(وعباد االسالف . ڤَْرتاها-پيْتْراْنيت ْپيْتِرنْ ۤيڤَْرتا ِدڤانْ - ِدَڤاْنيت ۤي
ومن جهة كوكب . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه املعلومات موجودة يف . بعبادة الرب العظيم يذهب إىل الكوكب العظيم أيضاً

، ميكنهم الذهاب إىل ِڤديةالـائر الصاحلون املنشغلون باالعمال الصاحلة حسب الشع. القمر، ذاك يف العامل املادي
  ....ذاك ما جاء يف . كوكب القمر

  املنشغلون بأية أعمال؟: صحفي
  .فاسدالصاحل والالعمل .  صاحلة:ْپَرْبهوپاَد
  ... الصاحل و :صحفي
  .فاسدال: ْپَرْبهوپاَد
  .فاسدال :صحفي
كما جاء أن من .  إىل كوكب القمر ذاكاملنشغلون يف العمل الفاسد الذهابال يستطيع لذلك، . نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .يذهب إىل كوكب القمر حيصل على عمر مديد
  ...اذا ذهب أحد إىل كوكب القمر : صحفي
  .حيصل على عمر مديد على كوكب القمر ذاك. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . اعتقد انين مل افهم:صحفي
وجد تهل تفهم؟ .  آالف سنة هناك١٠ نيعمروحنن نعمر مئة سنة على االرض على أكثر تقدير لكنهم : ْپَرْبهوپاَد

نفس األمر، .  سنة واالنسان مئة سنة٢٠ سنوات والبقر ٦يعمر الكلب . اشكال خمتلفة من األبدان واعمار خمتلفة
  . آالف سنة١٠أهل القمر يعمرون 

  اهل القمر وقت طويل؟ ألوف السنوات؟يعمر : صحفي
  .ني ألوف السن:ْپَرْبهوپاَد



  ... تتكلم عن  اآلن انت:صحفي
  . إىل االنكليزيةْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد هذا الكتاب ترمجت . ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  هذا ما نستفيده من :ْپَرْبهوپاَد
  أي كتاب هذا؟: صحفي
  .ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  :ْپَرْبهوپاَد
  ...هل كتبته أم ترمجته أم : صحفي
  . ترمجة وتعليق:ْپَرْبهوپاَد
  .تعليق ترمجة و:صحفي
. نعم.  شركة ماكميالن احدى شركات النشر الكبريةتهنشر واالمر عينه، ترمجت هذا الكتاب أيضاً. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .نشرت هذا الكتاب
وجود حياة هناك ب  عندما قلت أن أهل القمر، هل تقولهل كنت تشري إىل هذا الكتاب عندما قصدت،: صحفي

...  
  .توجد حياة على كل كوكب من الكواكب. اهنم هناك مسبقاً: ْپَرْبهوپاَد
  .وهذا مذكور يف هذا الكتاب: صحفي
مثة عدد غري منحصر . ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد مثة وصف واضح عن خمتلف الكواكب يف . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم. نعم: ْپَرْبهوپاَد

الشمس، كوكب القمر وسائر كوكب . ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد من الكواكب يف هذا الكون ومجيعها وصفت يف 
  .الكواكب، مجيعها وصفت بوضوح ووصف أهاليها وطريقة حياهتم، كل شيء هناك

اآلن، مل يذكر دان أنك قلت اذا حاول االنسان النزول إىل القمر فلن يقدر على ذلك، هل توضح يل ماذا : صحفي
  كنت تعين؟
مثة تقييدات كثرية مثل . لن تسمح له. لدك، امريكالنفترض شخصاً يود دخول ب. نعم، انه حس عام: ْپَرْبهوپاَد

اهنم اكثر . وكيف تتوقع دخوله هناك فجأة؟ اهنم يتحلون بالفطنة وعمرهم طويل. التأشرية وجواز السفر واهلجرة
عالوة على ذلك، يوافق . هذا حس عام. كلذلك، ال ميكنك توقع الدخول هنا. كل شيء عندهم متقدم. علماً

  فكيف تتوقع دخول انسان والعيش هناك؟هناك  حتت الصفر ٢٠٠  تبلغ احلرارةالعلماء أن درجة
اذا حاولت الواليات املتحدة أو االحتاد السوفيايت انه كيف تشعر بنفسك؟ هل تشعر  ...بكالم آخر، لن : صحفي

  ...دخول القمر بسفنهم الفضائية، فماذا تتوقع 
  . ذاك حمال.  ال يستطيع احدالكتب،كال، من جهة حساباتنا من : ْپَرْبهوپاَد
  ...حسناً، هل يقول الكتاب أنه مستحيل على احد حىت االقتراب منه؟ عند أي نقطة يكون مستحيال : صحفي
  .مستحيل يعين الطريقة اليت تسعى هبا للوصول إىل هناك: ْپَرْبهوپاَد
  .لالقامة هناك: صحفي
  . كال، للوصول إىل هناك:ْپَرْبهوپاَد
  .قاء هناكاوه، الب: صحفي
  .الوصول.  البقاء هناك والوصول إىل هنا:ْپَرْبهوپاَد
تنقض ما جاء يف هذا الكتاب؟ أقصد اهنم ضمن، ال اعلم، انتهت لكن هل الرحلة اليت . الوصول، فهمت: صحفي

  ...اميال طويلة 



 لذلك، ال اعتقد كيف .لكن من جهة حتصيل املعلومات، مل تنجح الرحلة بالوصول إىل هناك حىت اآلن: ْپَرْبهوپاَد
هذه العملية لن تساعدنا . هذه العملية، مثل ذهابنا من مكان إىل آخر بالسيارة أو الطائرة. سينجحون يف املستقبل
  .جيب على الفرد التأهل. ِڤديةالـالعملية خمتلفة حسب أوصاف األسفار . على الذهاب إىل القمر

  .سان الوصول إىل سطح القمرماذا سيكون، عندما تقول مستحيل على االن: صحفي
 ملاذا تتكلم عن القمر؟ لنفترض يف احمليط، ميكنك أن تبلغ احمليط بالوسائل املصطنعة لبعض الوقت لكن: ْپَرْبهوپاَد

  .عدا عن كوكب القمر، لنأخذ احمليط، املياه، احمليط. إلنساناناسب ت ال احلياة يف احمليط
ال ميكنك البقاء . ال ميكنك العيش على القمر الختالف اجلو.  انه جو خمتلف.ال ميكنك العيش يف احمليط: َڤْچرۤيَهيا

  .على القمر
اذا اردت العيش يف املياه فالبدن . حتتاج إىل بدن خمتلف للعيش هناك والذهاب إىل هناك. كل شيء خمتلف: ْپَرْبهوپاَد

 االمر عينه، أهل القمر مقصودين لالقامة .لكن السمك ميلك البدن املناسب وحييا يف املياه بسالم. هذا غري مناسب
  .ذاك غري ممكن. ال ميكنك الذهاب واالقامة هناك فجأة. هناك

؟ هل يقيموا يف هذا العصر ْسيوَچأحياء على القمر أو كانوا يف سائر الـ اآلن وجدت؟ هل ْسواميجي: َهياْچرۤيَڤ
  هناك؟

  . هناك كما حنيا حنن هناحياهتم. نعم. كال، ما زالوا يقيمون هناك: ْپَرْبهوپاَد
  وكيف ميكنك وصف أهل القمر؟ هل هم مرئيون أم ال؟: صحفي
  .نعم. شبه مرئيني: ْپَرْبهوپاَد
  .بدن روحي: َهياْچرۤيَڤ
  .بدن مادي أيضاً. ليس روحياً: ْپَرْبهوپاَد
  مثل ابدان االشباح؟ ابدان لطيفة؟: َهياْچرۤيَڤ
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .عذراً: َهياْچرۤيَڤ
  ).الباب يغلق. (شكراً. شكراً. حسناً: صحفي

  .ليست ابدان كثيفة. ابداهنم لطيفة: َهياْچرۤيَڤ
مث ألطف من . هذه املادة من مخسة عناصر هي األرض واهلواء واملاء والنار واألثريتتألف حاول الفهم، : ْپَرْبهوپاَد

 مادية ابتدائية قبل مدارك، مثة لذلك.  الروحاالثري هو العقل مث ألطف من العقل هو الفطنة وألطف من الفطنة هي
حنن نشهد احمليط واجلسم . يوجد عنصر سائد على كل كوكب من الكواكبلذلك، . الوصول إىل صعيدنا الروحي

لذلك، يوجد . كذلك، يف خمتلف، النار سائدة على كوكب الشمس.  على اليابسةعنصر االرض سائد. املائي سائد
ال ميكنك توقع البدن عينه والسكان عينهم .  على كل كوكبجنس خمصوص من السكاننوع خمتلف من االبدان و

  .يف كل مكان
  ...ألن عندما تتحدث حول هذا اآلن، من وجه ما، انت تدخل يف جمال يعترب تنبوءات عند اخلارجيني : صحفي
حنن ال . ِڤَدْزالـناداً إىل مرجعية حنن نتكلم است. ِڤديةالـلدينا وصف يف األسفار .  تنبوأتتكال، ليس: ْپَرْبهوپاَد

  .نتنبأ
  ...تتكلم استناداً إىل مرجعية : صحفي



  .ِڤديةالـاالسفار : ْپَرْبهوپاَد
  .ِڤديةالـ: َهياْچرۤيَڤ
  .ِڤديةالـاوه، األسفار : صحفي
  .ذلك هو هنجنا. ِڤديةالـحنن ال نتكلم خارج مرجعية األسفار . نعم: ْپَرْبهوپاَد
   بالتأكد من اجياز آراءك على الوجه الصحيح، هل يستحيل على االنسان النزول إىل القمر؟لذلك، امسح يل: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ... أتساءل ما اذا كان مستحيال، إىل أي مدى، اقصد ما اذا :صحفي
 مدينة مثل نيويورك يف االقامة يف مياه احمليط؟ اذا اردت بناءهل ميكن لإلنسان املثل عينه الذي ضربته لك، : ْپَرْبهوپاَد

  احمليط، هل هذا ممكن؟
  ...كال، لكن اذا أقاموا يف احمليط أو على القمر لفترة قصرية : صحفي
. لاذاك حم.  يف احمليط أو على احمليطال ميكنك بناء مدينة مثل لوس اجنليس أو نيويورك. يف أي مكان: ْپَرْبهوپاَد
. االمر عينه، كوكب القمر خمتلف بالكلية. رك، يف جو خمتلفال ميكنك الذهاب واالفامة حىت يف حضولذلك، 

  .كيف ميكن االقامة والذهاب إىل هناك
القيام بتجربة ما . لكن، ال شك اهنم ال يودون بناء مدينة بل جمرد الذهاب إىل هناك الخذ بعض الصخور: صحفي
  .مث العودة
اقمت فيه لبعض الوقت مث رحلت لكن ال ميكنك االستيطان اذا ذهبت إىل احمليط و. قد يكون ذلك ممكناً: ْپَرْبهوپاَد
لكن أنا أشك بقدرتك على النزول واخذ بعض العينات من االرض أو املاء من هناك؟ ذاك بالغ . نعم. هناك

  .من جهة اسفارنا، هذا غري ممكن. الصعوبة
جهوا صعوبة بالتجول وامتام  سيوالى القمر، هل تعتقد اهنمهل تعتقد أن رواد الفضاء الذين سيحطون ع: صحفي

  . مرادهم مث الرحيل
  .ِڤديةالـ حسب ما نستفيد من علوم األسفار لن يقدروا على الذهاب إىل هناك: ْپَرْبهوپاَد
  . لوقت قصري والرحيلمذهاهببإمكانية لكنك صرحت : صحفي
  .ستيطان هناك هذا املثل مثل الذهاب إىل البحر لوقت قصري لكن ال ميكنهم االت ضرب:ْپَرْبهوپاَد
  . ال ميكنهم الذهاب إىل هناكِڤديةالـلكن حسب األسفار . نعم: صحفي
يتعني عليهم تبديل .  هبذا البدنكال ميكنهم الذهاب إىل هنا.  هبذا البدنكال ميكنهم الذهاب إىل هنا. نعم: ْپَرْبهوپاَد
يتعني عليك اعداد .  هبذا البدنكهاب إىل هناال ميكنهم الذ. سواء علمياً أم روحياً أم بسواها من الطرق. هذا البدن

  .بدن مناسب لألجواء هناك
  هل البذلة الفضائية تعوض عن ذلك؟: صحفي
  .الفضاء: ْپَرْبهوپاَد
  ... بكالم آخر، البذلة الفضائية اليت يرتديها رواد الفضاء :صحفي
  ...البذالت الفضائية . ال اعتقد ذلك. ال اعتقد ذلك: ْپَرْبهوپاَد
كنت تشعر بذلك بناء على األسفار ما اذا  اصبحت حمتاراً بعض الشيء ألنين ال استطيع القول سواء :صحفي

  .النزول إىل هناك لوقت قصري لكنك تقول اهنم لن يستطيعوا الذهاب هبذا البدنبإمكانية  اليت قلت ِڤديةالـ



  . للنزولذاك املكانأقول هذا أيضاً، جيب أن يكون لديك بدناً مناسباً ل. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...للنزول إىل القمر جيب أن يكون : صحفي
  .البدن املخصوص: ْپَرْبهوپاَد
  . مل افهم:صحفي

  .بدن خمصوص: َهياْچرۤيَڤ
لكن ال بد لك . اآلن، ذاك البدن املخصوص، اذا كنت قادراً على صنعه بعلمك احلديث فقد يكون ممكناً: ْپَرْبهوپاَد

  .لكن البذلة الفضائية اليت تستخدم اآلن لن تنفع. لوضع املخصوصمن تبديل البدن ملناسبة ا
  أال تشعر أن البذلة الفضائية مناسبة؟: صحفي
  . البذلة الفضائية غري مناسبة:ْپَرْبهوپاَد
  اآلن، ماذا عن أهل كوكب القمر؟: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
 النزول إىل القمر؟  االنسان حاولاذاض هل تشعر أهنم سوف يتدخلون بأي جتربة أو اشخاص من االر: صحفي

  ...تبدالت درجات احلرارة وجه حىت اذا كان لديهم بعض التبديل البدن بواسطة بذلة فضائية تصمد يف 
يقول العلماء .  هبذا البدنأول أمر هو أنك لن تقوى على النزول إىل القمر أو التدخل بشاغل أهل القمر: ْپَرْبهوپاَد

  هل هذا صحيح؟.  درجة حتت الصفر٢٠٠لى كوكب القمر أن درجات احلرارة ع
  .ال اعلم: صحفي
  .هوارد: ْپَرْبهوپاَد
  . انه بالغ الربودة:َهياْچرۤيَڤ
 حىت وأن قبلنا  حتت الصفر٢٠٠لذلك، كيف ميكنهم االقامة هناك اذا كانت درجة احلرارة . بالغ الربودة: ْپَرْبهوپاَد

  ؟بالبيان العلمي
  ... يقصدوا النزول يف وقت اذا كانوالم ما حسناً، ال اع: صحفي
لذلك، كيف . قرأت صحيفة ما.  حتت الصفر٢٠٠يوجد اقتراح العلماء عن وجود درجة احلرارة . كال: ْپَرْبهوپاَد

كيف ميكنك الذهاب والبقاء هناك . ميكنهم االقامة هناك؟ هل تشعر بالراحة يف املنطقة القطبية على هذا الكوكب
  . حتت الصفر٢٠٠ق حيث درجة احلرارة حىت بضعة دقائ

  ...نعم، هذه حجة مستندة إىل املنطق : صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
 ذلك ولديك الواضح، اهنم مستمرون باخلطط لتحقيقلكن من  ...واعطاء معلومات عن درجات  ... :صحفي

  .فترة انتقالية بني قسم القمر الذي تضيئه الشمس والقسم املظلم
بالطريقة العلمية  اذا كان ممكناً تغيري وضع بدنك احلايل ه ميكنك الذهابهذا ما سبق يل االقرار به، أن: ْپَرْبهوپاَد
  .ميكن لكنها امكانية بعيدة جداً. احلديثة
حسناً، هل تستبعد احلديث عن االقامة على كوكب القمر؟ هل تتجاهل احلديث عن ذلك لشعورك انه : صحفي

    ...  هناك أم لديك أي شعوريستبعد امكانية الوصول إىل



اذا اراد احد الذهاب فثمة طريقة . لكن ذلك ليس بعيداً. فرصة بعيدة يف الطريقة احلالية للذهاب إىل هناك: ْپَرْبهوپاَد
 بدن خمتلف يف  والرجوعذاك يعين بعد مفارقة بدنك.  اذا تبنيتهاميكنك الذهاب يف عمرك الالحق. شعائرية معينة

  .ِڤديةالـ تلك هي الطريقة . هناكةدوالالو
  هل تقول أنك قادر على الذهاب إىل هناك يف عمرك الالحق بطريقة شعائرية معينة؟: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...اذا ما  حول كاآلن، ما زلت أريد اجياد شعور. حسناً: صحفي
   هبذا البدن؟كالذهاب إىل هنا: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: صحفي
  .أكاد اقول مستحيل. ست شديد التفاءلل. كال: ْپَرْبهوپاَد
 على الوصول إىل سطح القمر فهل تشعر بأي صعوبة أو تعتريك تدرتقالكن لو حدث املستحيل و: صحفي

  متاعب بصدد االقامة هناك؟
ينتهي .  إىل سطح القمر فسوف متوت فوراًتانت ذاهب بصعوبة كبرية واذا نزل. املتاعب هناك مسبقاً: ْپَرْبهوپاَد
العشرة سنوات الالعلماء الروس والعلماء االمريكان يف جيهد . انه ليس باالمر السهل. انت تواجه الصعوبة. يءكل ش
  . لذلك، الصعوبة قائمة. مع ذلك، مل يصلوا إىل كوكب القمر. االخرية
  ...نعم، مثة صعوبات لكن االنسان يشعر : صحفي
. لذلك، هذا امر طوباوي. اعلنوا بيع االراضي" ١٩٦٥ إىل هنا سنة حنن ذاهبون"مثل الروس الذين اعلنوا : ْپَرْبهوپاَد

  ماذا كان؟. حبر موسكو. واعلنوا اهنم رفعوا رايتهم. فهمت؟ أراد البعض شراء االرض يف روسيا
  ...حسناً، املراد انين كنت اسعى إىل التقرير ما اذا كان يوجد إميان ديين ما : صحفي
  .انه حقيقة. ليس إميان ديين. يينانه ليس إميان د: ْپَرْبهوپاَد
  ...حسناً، اقصد ليس : صحفي
نفس األمر، حنن .  حديثةةانت تتكلم عن مصدر علم من كتب علمي. ِڤديالـالعلم املستقى من املصدر : ْپَرْبهوپاَد

حنن نتحدث . حنن ال نبتدع شيئاً. انه ليس معتقد ديين أو إميان، إميان اعمى. ِڤَدْزالـ من ينتحدث عن مصدر علم
  .ِڤَدْزالـبناء على مستند علم مرجعي من 

هل مستند العلم هذا يتضمن معلومات عن أحياء وردة فعلهم على أهل كوكب آخر؟ هل هناك شيء : صحفي
  حيتوي على اهنم سوف يردون؟ ما هي ردة فعل أهل القمر على وصول أهل االرض إىل هناك؟

م من بعض املصادر أن احد امللوك اراد دخول هلكن ميكننا الفبالطبع  َدْزِڤالـتلك االوصاف ليست يف : ْپَرْبهوپاَد
لذلك، غري . لذلك، حصلنا على هذا القدر من املعلومات. عارضه املالئكة. ملكوت اجلنان لكنه وجد معارضة

. لدكوذاك أمر طبيعي اذا جاء احد فجأة إىل ب.  معارضة السكان هناكإلقامة أو الدخول يواجهوناملؤهلني ل
سوف يطلبوا رؤية املستندات وكيف دخل؟ لذلك، ملاذا ال تتناوهلا من هذا املنحى . ستحضر دائرة اهلجرة فوراً

  لو كان كوكب القمر مأهوال بفئة من االحياء اكثر فطنة فكيف تتوقع عدم وجود معارضة بالدخول؟. أيضاً
  .لذلك، جاء أهنم أرفع فطنة: صحفي
 آالف سنة فما الذي مينع فطنتهم؟ مستوى حياهتم وحضارهتم وتفكريهم وكل ١٠عمرون اهنم ي. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .شيء أرفع من مستويات هذا الكوكب



  هل هذا من هذا الكتاب؟: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .أنت تقول اهنم ميكن ال يكونوا مرئيني لنا: َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هلذه العيون املادية اهنم غري مرئيني :َهياْچرۤيَڤ
  .اشياء كثرية غري مرئية ألعيننا. نعم: ْپَرْبهوپاَد
أو يعارضه ضه فخر ويريد أن يفعل ما يفعله اآلخرين ويرآ إىل بلد اجنيب يدخلوعندما نتكلم عن مقارنة : صحفي

  معارضة أهل االرض؟احتمال ذه املقارنة هب أهل تلك البلد، هل تعين
  .ب اجلنان ألنه غري مؤهلكأحد حياول الدخول إىل كوبوجه معارضة قامت . معلوماتمثة . كال: ْپَرْبهوپاَد
رين على دخول أرض القمر فسوف يواجهون لذلك، بسبب هذا املثل انت تقول اذا كان اهل االرض قاد: صحفي

  ؟...
  .ة استقباهلمسهولبلكن حىت وإن اقتدروا فال اعلم . أوال، قناعيت األوىل اهنم لن يقدروا: ْپَرْبهوپاَد
  ال تعلم كيف؟: صحفي
  .كيف سوف يسمح هلم بسهولة: ْپَرْبهوپاَد
  .سهولة استقباهلم أو دخوهلمبقلت انك ال تعلم : صحفي
  .نعم، من قبل السكان هناك: ْپَرْبهوپاَد
  .أنت ال تعلم كيف سيكون استقباهلم عدائياً أم ودياً ... كلمة سهولة ال اعلم أن: صحفي
  .من الطبيعي اذا عارضت أن تكون معارضيت عدائية: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ةعارضيواجهوا املوانت تتوقع اهنم سوف . نعم: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  مثل امللك الذي أراد دخول ملكوت اجلنان ومعارضته، هل هي يف هذا الكتاب أيضاً؟: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  وعارضه املالئكة؟: صحفي
  .كة أو أهايل كوكب اجلناناملالئ: ْپَرْبهوپاَد
وتعترب هذه االرض يف . هناك الفلك التحيت والوسط والسماوي ...كما ذكرت، مثة ثالثة أفالك، ثالثة : َهياْچرۤيَڤ

  .يدعى الفلك الوسط. الفلك الوسيط للكون
  هل يتصل بشيء نتحدث عنه؟: صحفي
يسمح ، َچشَّْهيتڤَْم ْرْدْهأۤولذلك، . مساوي وحتيت ووسط:  عن وجود ثالثة أفالكْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف : ْپَرْبهوپاَد

 يف هذا الفلك الوسيط ةقامالهل جبلة احلماسة بايسمح ألو. هل جبلة األصالة باالقامة يف الفلك السماويأل
  .هل جبلة اجلهل باالقامة يف الفلك التحيتيسمح ألو

  اآلن اين يقع كوكب القمر؟: صحفي
  .ما زالت توجد طبقات أعلى وأعلى. ذاك هو بداية الفلك السماوي. يف الفلك السماويكوكب القمر : ْپَرْبهوپاَد



بالصلة إىل بوضوحها  لكن ال اعلم كِْرْشَناآلن، ميكن أن توضح يل، لدي معلومات خلفية عن مجاعة ذكر : صحفي
  مبثابة جزء من اهلندوسية؟ تصفها  باهلندوسية؟ هلكِْرْشَناآلن، كيف تتصل مجاعة ذكر . كلمة اهلندوسية الواسعة

. انه مصطلح اجنيب. ِڤدياهلندوسية ال تعترف بنا عملياً ألن كلمة هندوسية غري واردة يف أي سفر . كال: ْپَرْبهوپاَد
وإال لن جند تلك الكلمة يف . " من هذه الكلمةاشتقت كلمة هندوسية. اطلق املسلمون كلمة هندوس على أهل اهلند

  .ِڤديسية مصطلح غريب وليس مصطلح اهلندو. ِڤديمطلق سفر 
  الدين اهلندوسي، أليس كذلك؟ب تشارك الكتب املقدسة مع ما يسمى ِڤديةالـ وأسفاره كِْرْشَنذكر . نعم: صحفي
. حاول الفهم، كان اهل اهلند معروفني عند املسلمني من بالد الفرس وسائر األماكن، هندوس. نعم: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، ال ميكنهم لفظ اندوس . مسعت عن هنر اندوسهل . ب اآلخر من هنر اندوساهلندوس تعين أهل اجلان
وعلى العموم، منذ . لذلك، كل يطلق على اهل اهلند هندوس. من اهلندوس، اصبحت هندو. ونطقوها هندوس

د نزول  بعتطور نظام ديين خمتلف. ِڤديةالـ سنة على األقل، كان أهل اهلند من االتباع امللتزمني لألصول ٣٠٠٠
لذلك، من . ِڤديةالـكانوا اتباع األصول .  قبل املوىل بوذامل يكن يف اهلند أو سائر أطراف األرضوإال  املوىل بوذا

 معروفني باهلندوس فقد كان كل انسان هندوسياً قبل ِڤديةالـهذا الوجه، ميكنك القول اذا كان اتباع االصول 
اورويب هندوسي، - ، كان اهلندوَمهاْبهاَرَتمن املرجع التارخيي . سبليس يف هذا اجلزء من اهلند فح. املوىل بوذا

مثل يوجد تقسيم حديث بني باكستان . نعم، جرى االحنراف تدرجيياً. ِڤديةالـاهلندوس املزعومني، اتباع األصول 
م من اهلندوسية تبدل إمياهن. من اخلارج املسلمني اآلن، مل يقدم.  سنة٢٠كانت باكستان جزء من اهلند قبل . واهلند

احنرف االنسان عن . ڤَْرَش-ْبهاَرَتجممل الكوكب يدعى كان األمر عينه، . اآلن، قسموا االرض. إىل االسالم
  .  أو قلدوا شيئاً آخراً وأصبحوا خمتلفنيتدرجيياً  ِڤديةالـاألصول 
 برنامج الفضاء يف الواليات يف انتهت يت كان قادراً على حتقيق اهدافه يف هذه الرحلة الاالنساننظراً أن : صحفي
  ...وفعلوا ما أرادوا املتحدة 
   ميال عن القمر؟ هل تلك حقيقة؟٦٠اخربتين مؤخراً أهنم ضمن  ... كال، هل ميكنك اخباري: ْپَرْبهوپاَد
  .ال اعلم باملسافة. ال اعلم: صحفي

  . ميل٦٠داروا حول القمر على بعد . داروا حول القمر: َهياْچرۤيَڤ
  ؟ هل ميكنهم االقتراب أكثر؟ ميل٦٠لذلك، كيف نزلوا اذا داروا ضمن : اَدْپَرْبهوپ
  .مل يطلبوا النزول يف هذا الوقت: صحفي
  ملا ال؟: ْپَرْبهوپاَد
  .ن قدرهتمامتحبصدد اكانوا : صحفي
  ملا ال؟: ْپَرْبهوپاَد
  .مل تكن اآللية جاهزة: َهياْچرۤيَڤ
اذا .  هذا اجلواهنم دخلوا، يعين  ميل٥٠ ميل، ٦٠ على بعد عن كوكب القمرلكن اذا كانوا يقفوا بعيداً : ْپَرْبهوپاَد

لذلك، اذا كان بإمكاين البقاء يف ذاك اجلو، فكيف يستطيع . أنا يف ذاك اجلو ف ميل من املدينة٦٠كنت على بعد 
 ميل من ٦٠اهنم ضمن االعالن  ميل؟ ال اصدق تلك االمور، ٦٠ذاك، وما ابدع قصورهم عن االقتراب اكثر من 

  .هذا جمرد ختيل. القمر
  ...حسناً، مل يأخذوا السفينة اليت حيتاجون إليها : صحفي



اجلو .  ميل عن نيودهلي٩٠ َنڤَِرْنداڤْ تبعد. َنڤَِرْنداڤْيف كل االحوال، يف كل االحوال، مثل انين من سكان : ْپَرْبهوپاَد
 ميل بعيداً ٦٠لذلك، اذا بقيوا . نين االقامة يف نيو دهلي أيضاً، فيمكَنڤَِرْنداڤْ االقامة يف تلذلك، اذا استطع. هوهو 

 ميل ٦٠. على األقل، ال ميكننا تصديق أمور مثيلة. اسخف أمر اكثر؟ هذا ماقتراهبما الذي مينع عن كوكب القمر ف
  .انه اجلو عينه. ليست باملسافة الكبرية

ناجحاً  ذي خيطط للوصول إىل القمر والعودة بسالماذا كان برنامج الفضاء سواء الروسي أو االمريكي ال: صحفي
   ...ِڤديةالـ يف الواليات املتحدة؟ هل سيناقض كِْرْشَنفهل تعتقد ان هذا االجناز سوف يلحق االذى حبركة 

حنن . ألننا ال حنفل حىت بكوكب القمر. أول أمر هو حىت اذا جنحوا حسب مبدأنا، فاهنم يضيعون وقتهم: ْپَرْبهوپاَد
لذلك، احلياة التعسة على .  من حيث ال يرجع احد إىل وضع احلياة التعسة هذهكِْرْشَنللوصول إىل كوكب نسعى 

هذه . الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض. وهل تعلم بتعاسة احلياة؟ نعم. كوكب القمر مثلها على كوكب االرض
توجد الوالدة واملوت والشيخوخة . مر أيضاًلذلك، ال ميكنك تفادي هذه التعاسة على كوكب الق. هي تعاسة احلياة

لذلك، . ، ال توجد والدة وال موت وال شيخوخة وال مرضكِْرْشَنلكن اين نسعى للذهاب بفضل ذكر . واملرض
حىت وان جنح االنسان بالذهاب إىل كوكب القمر، فما هي الصلة اليت نصلها هنا؟ حنن ال حنفل مبطلق كوكب 

  .وخة واملرض حىت يف أرفع كوكب من هذا الكونحيث الوالدة واملوت والشيخ
حسناً، ما اريد الوصول إليه هو أنه اذا قلت أن هذه القناعة أوال فلن يقدروا على الوصول وثانياً سوف : صحفي

 ولن يقدرا على العودة بسالم اذا قلت هذا استناداً إىل االسفار ةعارضواجهوا امليذهب اهل االرض إىل القمر وي
 مسعت ذلك مث حتقق األمر ألن يبدو ذلك تناقضاً أو شيئاً قلت ستكون هي كِْرْشَنوسائر اعضاء حركة  ِڤديةالـ

  ...احلالة مث ثبت نقيضها؟ أليس هذا 
. حنن نقول اذا حصلنا على بدن مناسب ميكنك الدخول إىل هناك. التناقض؟ ال يوجد تناقضوجه ما هو : ْپَرْبهوپاَد

  اين هو التناقض؟. ريقة العلمية جتهيز نفسك ببدن مناسب فيمكنك الدخوللذلك، اذا كنت تستطيع بالط
  ...حسناً، قلت أن البذلة الفضائية غري مناسبة : صحفي
  .غري مناسب. تلك حقيقة. تلك حقيقة: ْپَرْبهوپاَد
  .ا الذهاب هبتلك هي الطريقة اليت أنوي: صحفي
عليك صنع بذلة .  هبذه البذلة لن ميكنك الذهاب إىل هناكهة أنتلك هي، تلك ليس، ميكننا أن نقول بثق: ْپَرْبهوپاَد
  .رمبا جتهل هبا. مناسبة
  .حسناً، لنقل انه اذا ذهبوا هبذه البذلة وعادوا فهل سوف يكون ذلك تناقضاً: صحفي
  اين هو التناقض؟.  اذا حصلت على بذلة مناسبةملاذا التناقض؟ حنن نقول ميكنك الذهاب إىل هناك: صحفي
  . أن البذلة الفضائية غري مناسبةحسناً، حسبت انك قلت: صحفي
لكن اذا امكنك الذهاب بالبذلة الفضائية بسفينة فضائية فيمكن أن . البذلة الفضائية غري مناسبة. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .يكون ذلك تناقضاً لكنين موقن انك لن تقوى على الذهاب
  .انا حمتار: صحفي
لكن هذه . نت على استعداد لتحضري بدن مناسباذا كميكنك الذهاب إىل هناك ب فهمي، اطل ... أقول: ْپَرْبهوپاَد

إىل هناك هبذه البذلة الفضائية فسوف يكون كالمي اآلن  اذا ذهبت ما رأيك؟. الفضائية ليست بدناً مناسباًالبذلة 
  .متناقضاً لكنين موقن بأنك لن تقوى على الذهاب



  .فهمت: صحفي
  .اطلب الفهم بوضوح.  لذلك، لن يوجد تناقض.نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .اذن، سوف احاول تكرار ما قلته وارى اذا كنت مصيباً. حسناً: صحفي
تحضري لبدن العليك يفرض األمر األول هو الدخول إىل كوكب القمر . سوف اكرر. سوف اكرر: ْپَرْبهوپاَد
فضائية، فالبذلة الفضائية هي بدن خمتلف مث لن يكون  تعتقد انه سبق صنعه بالبذلة ال الذياذا كان ذاك البدن. خمتلف

اآلن هل هذا واضح؟ . لكنين أقول ان البذلة الفضائية اليت صنعتها، غري مناسبة للدخول إىل هناك. كالمي متناقضاً
  هل هذا واضح؟. البذلة الفضائية غري مناسبة للدخول إىل هناك

  .نعم: صحفي
ال احد يستطيع مع القول تناقضاً مناك بالبذلة الفضائية فسوف يكون ذلك اآلن، اذا دخلت إىل ه: ْپَرْبهوپاَد
اذا كنت تعتقد أن البذلة الفضائية هي بدن . لكنين اقول انه ميكنك الدخول إىل هناك ببدن مناسب. الدخول

  .ان البذلة الفضائية ليست بدناً مناسباًب اناقضك مناسب وتستطيع الدخول
  ...لة الفضائية مناسبة اذا اعتقدت أن البذ: صحفي
  ...ذاك هو كالمك لكنين اقول أن البذلة الفضائية ليست مناسبة للدخول  ...للدخول إىل كوكب القمر : ْپَرْبهوپاَد
  اذا اعتقدت انا أن البذلة الفضائية مناسبة واقول اذا كنت من رواد الفضاء وأنزل إىل سطح القمر معهم؟: صحفي
لذلك، ال ميكنك .  مناسبةين ال اجدهالكن.  اذا كانت مناسبةأول أمر ميكنك الوصول. اسبةاذا كانت من: ْپَرْبهوپاَد
  .الوصول
  ...اذن، أنت ال تقول انه من املستحيل  ... حسناً: صحفي
. بداية ان عليك احلصول على بدن مناسب من اجل دخول كوكب القمراقول يف ال. ال أقول ذلك مطلقاً: ْپَرْبهوپاَد

هل . لذلك، اخلالصة هي أنك لن تقوى على الدخول هبذه البذلة الفضائية. املناسب ليس البذلة الفضائيةك البدن ذا
  هذا واضح؟

  .ذاك اجلزء واضح وليس السؤال اآلخر الذي طرحته: صحفي
انت تثق أنك سوف تقدر . تلك ليست حقيقة. االسئلة االخرى سوى أنه أمل مستقبليميكنك طرح : ْپَرْبهوپاَد

لكنين أصدق األسفار املعروفة انك لن . ذاك ما تصدقه.  باملستقبلالدخول إىل القمر هبذه البذلة الفضائيةعلى 
  .تقوى

  ...لذلك، على ضوء ما يأملون به، أهنم . كل ما اعرفه أن ما خيططون له وما فعلوه حىت اآلن. حسناً: صحفي
يشبه املعلومات أهنم كانوا على  ... ، من وجهة النظر العمليةذاك التأمل أيضاً ... حسناً، ذاك هو التأمل: ْپَرْبهوپاَد

اذا . وال اعلم أي نوع من الكالم ه.  ميل بعيدين عن كوكب القمر وما زالوا غري قادرين على الدخول٦٠بعد 
اوه، دعين . " ميل عن مكان ما وانت تسعى إىل ذلك لسنوات طويلة، جيب أن تصبح مستطلعا٦٠ًكانوا بعيدين 

  ".دعين أرى.  ميل أبعد٦٠ب إىل هناك أذه
  ...ميكنك أن تسري حول املسرح . حسناً، انه يشبه السري قرب مسرح دون تذكرة: صحفي
ال ميكنك الدخول إىل هناك مث تدعم كالمك مث تدعمين مث ال ميكنك .  أن تذكرتك غري كافيةستنتجمث ت: ْپَرْبهوپاَد

  .الدخول إىل هناك
  .مث ميكنك دعمي: صحفي



ك القول أنين ال أملك تذكرة مما ميكن. انت تدعمين. أقول انك ال تقوى على الدخول.  ملاذا؟ ال ادعمك:ْپَرْبهوپاَد
  .الدخولمينعين من 
  ...ورواد الفضاء هؤالء دون تذكرة : صحفي
  ؟ هيه؟ما هو رأيك. لذلك، انت تدعمين. لذلك، كالمي انك مل تقوى على الدخول على هذا الوجه: ْپَرْبهوپاَد
  .مل يقدروا على الدخول حىت اآلن: َهياْچرۤيَڤ
لذلك، اهنم .  ميل ما زالوا مل يستطيعوا الذهاب٦٠حىت الذهاب قرب .  لذلك، ليس لديهم تذكرة:ْپَرْبهوپاَد

 ميل، فكالمي مدعوم بقوة، ٦٠أم ال؟ اذا مل استطع الدخول حىت على مسافة بذلك سواء تقر. يدعمون كالمي
  . ميل، وما زلت غري قادر٦٠أنت تذهب، وتبلغ مسافة . ى على الدخولبأنك لن تقو

  ....حسناً، اعتقد أنين ما زلت غري واضحاً : صحفي
  .ملاذا انت غري واضح؟ أنا أوضحه: ْپَرْبهوپاَد
  ...، أنك لن تقوى على الدخول إىل كوكب القمر دون ينرمبا ساعدت ...هل رأيك : صحفي
  .خذ هذا ... بعض، اختذت بعضلقد اختذت : ْپَرْبهوپاَد
ألنين اقول اذا حصلت على بدن مناسب، وتصديقه أن البذلة الفضائية ليست بدناً مناسباً أو بديال أو ما : صحفي
  .اهنا ليست األمر عينه ومع ذلك اذا حتقق يبدو أنه يقول أيضاً بعدم وجود تناقض يف كالمه. سواه

لذلك، اذا كنت تعتقد أن هذا البدن مناسب فيمكنك .  بدن مناسبألنين أقول اذا حصلت على: ْپَرْبهوپاَد
لكن يف مجيع األحوال اذا حصلت على بدن مناسب . لكنين اعتقد انه ليس بالبدن املناسب. ال تناقض. الدخول

  .فيمكنك الدخول إىل هناك
ليست احلالية  همل لكن وسائلستحيليس بامل ك قال ان الذهاب إىل هنا.ال غريالوسيلة الختالف حول ا: َهياْچرۤيَڤ

  .وسائل جيدة للذهاب إىل هناك
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...ال يعتقد . كلذهاب إىل هناالديه بعض الشكوك حول وسائل : َهياْچرۤيَڤ
اذا . اعتقد ان علينا محلها بالقدر الكايف حىت ميكننا أن نقول سواء ما كان لدي قصة أم ال ...  اعتقد أن ما:صحفي
لكن اذا كان لديك ثقة كبرية بأهنا رحلة مستحيلة سوى .  واحدن لديك شكوك بصدد جناحها فذاك أمرشعرت ا

  ...بتبديل البدن 
ال بد لك من هتيئة نفسك لبدن . اطلب فهمي بوضوح... أقول من اجل الدخول . كال، ال أقول ذلك: ْپَرْبهوپاَد
فيمكنك بطريقة ما طعت صنع ذاك البدن املناسب هل هذا واضح؟ اذا است.  من اجل دخول كوكب القمرمناسب
  .ليس مناسباً) البذلة الفضائية(لكن البدن احلاضر الذي صنعته . الدخول
  ... البدن احلاضر وجنحوا نحسناً، عندما اسعى إىل املتابعة اذا كانوا يستخدمو: صحفي
.  ميل٦٠لقصورهم عن الذهاب حىت مسافة . ذاك هو التدبر املستقبلي. نقصروا عن اجناز ذلك حىت اآل: ْپَرْبهوپاَد

ذاك . التدبري الالحق هو قيد االنتظار. اآلن، ميكنك القول أيضاً، مثل ليس لديهم تذكرة. لذلك، هذا غري مناسب
  .حنن نقتصر على اقناعك ... هذا. يعين انه غري مناسب

  ... البذلة الفضائية  علىهل تعتقد أن أي حتسينات: صحفي
  .أقول أن البذلة احلاضرة غري مناسبة. ليست البذلة احلاضرة. هذا أمل مستقبلي: ْپَرْبهوپاَد



  ماذا عن بذلة املستقبل؟: صحفي
من . ذا كان بامكانك جعل بدنك مناسباًاهو ميكنك الدخول كالمي خالصة املستقبل، اذا احسنت، : ْپَرْبهوپاَد

  .جهة البذلة احلاضرة، ليست جيدة
  ...الرحلة حالياً وكانت ناجحة اآلن، اعتقد أن : صحفي
  ...اذا، اذا : ْپَرْبهوپاَد
 حبال عدم تدخل أهل أستطيع التنبوء بعدم وجود تناقض اذا حتققتسوف يكون مثة تناقض هناك و ... :صحفي
  .القمر

يويورك مثل اذا حصلت على بذلة جيدة ودخلت ميناءك، ن ... ذاك يعين أن مبجرد بذلتك، اذا انت. كال: ْپَرْبهوپاَد
؟ هل تلك البذلة كافية؟ ال ميكنك ماذا ميكنين أن أفعل اذا مل تسمح دائرة اهلجرة بدخويلأو أي ميناء آخر، لكن 

ماذا ميكنين أن أفعل لنفترض اذا جئت يف زي انيق جداً إىل ميناءك و. يوجد أهل فطنة هناك. استخدام القوة هناك
ستقوى على ذلك  جرد احلصول على بذلةمبكيف ميكنك ترقب أن . ؟ هناك أهل فطنة هناكدون اذن دائرة اهلجرة

  .بالدخول إىل هناك؟ ذاك ليس مؤهال كافياً
 وسواء كانا اقتصر على التقاط كالمك الدقيق سواء وجدوا بذلة فضائية مناسبة أم ال واذا وصلوا إىل هنا: صحفي

  .أحدواجههم 
هل يعين أن . جئت من اوروبا أو اهلند يف بذلة انيقة جداًاذا . لفهماآلن، حاول ا ... تدخلوا ... تدخلوا: ْپَرْبهوپاَد

دائرة اهلجرة سوف تسمح لك بدخول البلد؟ ذاك يعين حىت اذا حصلت على بذلة مناسبة فقد جتد املعارضة اذا مل 
حتصل لذلك، مل . قامة يف كوكب القمرمثة صفات خمتلفة ومؤهالت لال. كن لديك صفات مناسبة وسائر الوثائقت

 على بذلة مناسبة الئقة فحسب بل حصلت على تأهيل نفسك باحلصول على تأشرية دخول إىل كوكب القمر
  .أيضاً

  ...ماذا اقول اذا كان رواد الفضاء قادرين على الوصول والعودة إىل االرض بنجاح : صحفي
  ما هو ذاك النجاح؟: ْپَرْبهوپاَد
  ...احلصول على تأشرية أو ان استطاعوا تفسر أهنم هل سوف  ... أتوقع أنك لن تشعر بوجود: صحفي
اذا ذهبت إىل . كال، اذا ذهبت ووصلت وعدت فذلك يعين أمر مسر لك لكننا ال نعتقد انه أمر جيد جداً: ْپَرْبهوپاَد

 فهل يعين انه مسموح يل الدخول، ملاذا جيب علي جتشم املتاعب؟ اهنا متاعب تحدود نيويورك ورأيت وعد
  .عقيمة

  اذا مل تستطع الذهاب واالقامة هناك؟تسأل عن امهية الذهاب إىل هناك هل : اْچرۤيَڤَهي
تصار على قالاهل يشكل النجاح لكن . عمليذاك فهم ". حنن على وشك توزيع االراضي"اعلن الروس : ْپَرْبهوپاَد

  ؟ ملاذا يتوجب جتشم املتاعب الكثرية جملرد ملس كوكب القمر؟الذهاب واللمس والعودة
هناك كثري من الذين يشعرون باألمر عينه مع جهلهم  ... حسناً، أقصد، ميكن لكل انسان االعالن: صحفي

  ما الداعي إىل رحالت مثيلة؟.  وقد يشعروا على النحو ذاتهِڤديةالـباألسفار 
س كوكب  سنة وذهب إىل هناك ومل٢٠ أو ١٠ كال، األمر طبيعي اذا جتشم أحد متاعب كثرية طوال :ْپَرْبهوپاَد

ما الذي يدعوين إىل جتشم كل هذه .  لكن ال اعتقد انه جناح اعتداد بالذاتلذلك، قد يكون. القمر وعاد بنجاح
  .ال وقت لدي ألمر مثيل) يضحك(املتاعب من اجل ملس القمر والعودة؟ 



عليه تبديل أوضاع  لكنحسناً، اعتقد أن ما تقوله، انه ليس أمراً مستحيال لذهاب أحد إىل هناك والعودة، : صحفي
  هل هذا صحيح؟. كثرية لتحقيق ذلك لكنك لن تقول انه مستحيل

  .اذا ذهب أحد إىل هناك فمن احملتمل أن ال يعود. كال: ْپَرْبهوپاَد
  ... اذا ذهب أحد إىل هناك :صحفي
 ميل عن ٦٠كالم مثل كنت بعيداً قرابة . "ذهبت وملست القمر وعدت"أو يكذب بالقول . لن يعود: ْپَرْبهوپاَد
  .القمر

  ما الذي سيمنع عودته؟: صحفي
  .ما الذي يدعوك إىل الذهاب إىل هناك؟ اخربين أوال: ْپَرْبهوپاَد
  . من اجل العلم، للحصول على عينات من سطح القمر:صحفي
 دراستها هل ميكن.  هل تعين القول أن حبثك العلمي يكتمل بالعلم بالقمر؟ مثة ماليني من سائر الكواكب:ْپَرْبهوپاَد
  مجيعاً؟
  .كال: صحفي
  اذن؟ ما الذي يدعوك إىل بذل كل هذه اجلهود لدراسة القمر؟ ما هي فكرتك؟: ْپَرْبهوپاَد
 اعتقد اهنا كما قلت باالضافة إىل احلقيقة اهنا موجودة وقابلة للوصول فما الذي مينع من الذهاب إىل هناك؟ :صحفي

  ملاذا تتسلق جبال؟
ذهاب إىل هناك لكن اذا كنت تتجشم كل هذه املتاعب للذهاب إىل هناك، فما الذي مينعك من  ميكنك ال:ْپَرْبهوپاَد

  .االقامة هناك؟ ألن اسباب الراحة هناك أكرب من هنا
  ما هو سبب ترك املكان ألنه أكثر راحة من هنا؟: صحفي
  .العمر أطول ومستوى احلياة أرفع، كل شيء، العلم متقدم.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
 انه يقول اذا كنت ذاهباً إىل الكوكب وتبذل كل هذه املصاعب فما الذي مينعك من االقامة هناك :َهياْچرۤيَڤ

  ...ببدنك احلايل وملاذا ختتار الذهاب إىل مكان لالقامة بالبذالت الفضائية ألن اجلو غري مناسب لنا 
  .لكن ذهابنا إىل هناك ليس بفكرة التوطن: صحفي

  .، الذهاب إىل هناك عبث اذن:َهياْچرۤيَڤ
 لكن من الواضح، اهنم ذاهبون إىل هناك يف مجيع االحوال وهلذا السبب انا اسعى إىل التفكري ما اذا كان :صحفي
  ...يوجد 
لقد ذهبت إىل  "،ب والعودة واالعتداد بالنفساذه تعتقد انك بعد بذل جهد مضين انك بالاآلن، هل: ْپَرْبهوپاَد
جاء األوروبيون إىل .  عظيم؟ اذا كان بامكانك االقامة هناك واالنتفاع باملكان فال بأسفهل هذا اجناز". هناك

اكتشف كولومبس هذه اجلزيرة وجاء الناس . ما سبب اقامتهم هنا؟ ذاك هو جناح. امريكا ليس جملرد الفرجة والعودة
  وانتفعوا هبا وإال ما الذي يدعو إىل جتشم املتاعب جملرد اجمليء والعودة؟

  .حسناً، هذه نقطة: حفيص
  . بأمر الذهاب إىل القمركِْرْشَن لكن ال صلة حلركة ذكر :ْپَرْبهوپاَد
  ...حسبت من كالم دان دونلى .. .ه من معىن انين استطعت فهم. كال، ادرك ذلك: صحفي
  .كِْرْشَنلكن لدينا بعض املعلومات يف األسفار املتصلة بذكر : ْپَرْبهوپاَد



 ١٩٧٥ ومن الواضح أن ال شيء حدث سنة ١٩٧٥شهود يهوه أن هناية العامل ستكون سنة  تنبأللمثال، : صحفي
  ...طائفتهم من وجه ما ألهنم قالوا ذلك واذا مل حيدث ستعاين أو بعده و
  .لكنهم قالوا اشياء كثرية: ْپَرْبهوپاَد
  .صحيح: صحفي
  ... اننا ذاهبون ١٩٦٥؟ قال الروس سنة ...لكن هل : ْپَرْبهوپاَد

  ... لذلك، عندما اخربين دان دونلي أن :حفيص
  .مل نصدق. لذلك، مل نصدق هذا الكالم: ْپَرْبهوپاَد
ما اقصده أنه عندما اخربين دان دونلي انك ذكرت يف بعض حماضراتك باستحالة وصول االنسان . حسناً: صحفي

حيدث ذلك فيمكن أن مل ضح اذا اإىل القمر وان أهل القمر سيعارضون دخوهلم القمر، بدا االمر يل مثل كالم و
 يوجد خطر دائم عندها.  عندما يسمعوا أمراً وال حيدث يف املستقبلكِْرْشَن مماثلة عند مجاعة ذكر يشكل كارثة

   ...بالتصرحيات اليقينية
  ؟مل يشكل مطلق خطر. ١٩٦٥القمر سنة عندما قال العلماء أهنم ذاهبون إىل  ... كال، خطر: ْپَرْبهوپاَد
حسناً : قالوا. اخلطر على اميان الذين شعروا يف مجاعة شهود يهوه الذين قالوا بنهاية العامل ومل حيدث شيء: صحفي

...  
واآلن يقولون يف سنة . مل حيدث شيء. ١٩٦٥أوال، قالوا بذهاهبم إىل القمر سنة . لكنهم ما زالوا يؤمنون: ْپَرْبهوپاَد
. فئة من الناس. فئة من الناس الذين خيدعون دوماً على هذه احلاللذلك، توجد .  وما زالوا يؤمنون برحلتهم١٩٧٥

  .لذلك، لن يوجد خطر خداع أمثاهلم
 واملريب الروحي كِْرْشَنمياهنم بـبفضل إ بطريقة ما ا سيتأثروِڤَدْنَت ْبَهكْيت ْسوامي ال اعتقد أن طالب: َهياْچرۤيَڤ

  .ور عارضةهذه ام.  لن يؤثر فيهموذهاب االنسان إىل القمر أم ال
فقط اذا ادىل مريب روحي لطائفة ما ببيانات حمددة حول ما ميكن لإلنسان حتقيقه أم ال واذا  ... كال، لكن: صحفي

  . وجنح االنسان باألمر فال بد أن ذلك ميثل حمنة إميان عند اتباعه. قصر املريب الروحي يف هذا الصدد
ما الذي مينعك من قول .  يف بدن مناسبيستطيع االنسان النجاح. يلةماقات مثملريب الروحي حبال يتفوه ا: ْپَرْبهوپاَد

  ...ذلك؟ لكن ذاك البدن املناسب ليس 
عندما تكلمت إليك، حتققت مما تقصده بكالمك انه اذا حتققت مهمة القمر فثمة  ... نعم، حسناً ذاك: صحفي

  .توضيحات ألمر مثيل ولن توجد حمنة إميان
  .أمر مستحيل على االطالقمل يقل انه : َهياْچرۤيَڤ
  .ميكنين تقدير حتمل مجيع اسئليت وكل شيء. شكراً جزيال. حسناً. نعم: صحفي
  .تناول هذه الربتقالة: ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ميكنك اخذها إذا شئت. هل تود اخذ هذا، قراءة هذه النشرات؟ اهنا تاريخ احلركة وهذه جملة: َهياْچرۤيَڤ
  .حسناً: صحفي
حنن ال نسعى .  صلة هبذا القمركِْرْشَنجيدر بك املالحظة أن ليس حلركتنا لذكر  ... كِْرْشَنحركتنا لذكر : َدْپَرْبهوپا

  .للذهاب إىل كوكب القمر
  ؟...امسك كان هوارد . نعم، ادركت ذلك: صحفي



  .ويلر: َهياْچرۤيَڤ
  .شكراً لكم.  ويلر؟ شكراً لكم:صحفي
  ).هناية. (شكراً لك: ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٦٨ كانون أول ٣٠ابلة صحفية في لوس انجليس مق

االصدار االول خيرج من املطبعة . جنم كوميدي واستبدلنا االسم لشهر كانون الثاين يف االصدار االول ... :صحفي
  .اليوم

   شهرياً؟هل تصدر: ْپَرْبهوپاَد
الشهر حول البطرق جاميس بايك مقالتنا الرئيسة هذا . وحنن نتناول االديان الشرقية. شهرياً، هذا صحيح: صحفي

هل . هو مع مانلى هال... هل تعرف الدكتور بود، برمبوس بود من اجلمعية . واالطباق الطائرة والعلم النجمي
  تعرف مانلى هال؟ هل تعرف فرمبوس بود؟

  .كال: ْپَرْبهوپاَد
  .بارسي. هو من اهلند: صحفي
  . بارسي، نعم:ْپَرْبهوپاَد
لكنين تكلمت مع دان واخربته أن احد االمور اليت اود أن اسألك . نا يف الشهر القادمسوف يكتب مقالة ل: صحفي

عنها واعتقد ان أغلبية قراءنا وعدد كبري من الشعب يف الواليات املتحدة حمتارين بعدد االشخاص الذين يزعمون اهنا 
  ... ويقدمون من اهلند إىل هذه البلد الواحد تلو اآلخر ويقولون اڤتاَرْز

  . مجيعاًمحقىميكنين االعالن اهنم : َرْبهوپاَدْپ
  . كان ميكنك التوسع يف األمرااذ ... اردت أن.. هذا ما : صحفي
  .وأزيد أهنم رذالء مجيعاً: ْپَرْبهوپاَد
  ... على سبيل املثال َمهاريشي: صحفي
  .اعلنها للجميع. كان رذيال من الطراز االول: ْپَرْبهوپاَد
  ... خلفية قليلة حول ذلك ألن القراء عطيينت، هل توضح: صحفي
لكن األمر  ... ال احب أن اعرفه، لكن ما فعل.  من مسلكه لكن أفهم انه رذيل من الطراز األولال أعرفه: وپاَدْپَرْبه

  .كيف خيدعهم هؤالء الرذالء. املدهش أن أهل البلدان الغربية املفترض بتقدمهم
  ...اهنم يبحثون عن أمر ويأيت . همحسناً، اعتقد أن الناس تريد تصديق: صحفي
  .ذاك هو عيبهم. نعم، لكنهم يطلبون أمراً مبتذال: ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: صحفي
. ةشرطنا األول هو الشخصية، الشخصية االخالقي. ، حنن ال نعطي شيئاً مبتذالطالبنااآلن بالنسبة إىل : ْپَرْبهوپاَد

افعل ما حيلو  "يقول َمهارشيوكان .  نسمح له يدخول املعهد، الفهمت؟ حنن ال نعمد دون قبول شخصية اخالقية
لذلك، يطلب الناس اخلداع ويأيت عدد كبري من . فهمت". َمْنْتَر دوالر وسوف اعطيك ٣٥ادفع يل . لك



وسوف حيصل على املال ". سوف أدفع"لديهم املال وحيسبون . ال يطلبون التأدب، فهمت؟ مطلق شيء. املخادعني
  .فوراً

  .جنة فورية: صحفي
شاهدت يف لوس اجنليس تاميز؟ هذه . ادليت برأيي.  الذهاب إىل القمر طلبةمثل. هذا هو وضعهم. نعم: هوپاَدْپَرْب

  .الفرصة متعذرة
  .وهأ: صحفي
على هذا الكوكب، اذا اراد احد دخول البلد دون . ملا ال؟ لنفترض يف بلدك، لديك حصة للهجرة. نعم: ْپَرْبهوپاَد

كيف تتوقع على كوكب أهله أكثر تقدماً يطلق عليهم املالئكة يعمروا . هلجرة فلن ميكن ألحد الدخولذن دائرة اإ
 آالف سنة أن يسمحوا ألحد بالذهاب ودخول كوكب القمر فوراً؟ واالنسان يبيع التذاكر وحيجز االماكن ١٠

  هل فهمت؟ كل شيء، اهنم جيعلون من االمر مهزلة، فهمت؟. على القمر
  انت تقول بوجود حياة على القمر؟. ح يل بفهم ذلكامس: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  هل هم مالئكة؟.  مثة حياة:صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
   كيف تعلم باألمر؟:صحفي
  .ِڤديةالـ من أسفارنا، من االسفار :ْپَرْبهوپاَد
  من أي أسفار؟: صحفي
  .ِڤديةالـ االسفار :ْپَرْبهوپاَد
  .كيف هتجي االسم: صحفي
  .ِڤديةالـ :ْپَرْبهوپاَد
  .عذراً. ِڤديةالـ :صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... ساحمين اذا :صحفي
  ...ال بأس، ال : ْپَرْبهوپاَد
  . ال اقصد االهانة:صحفي
  .نعم. ال يعين ذلك. ذاك هو الفرق بالبلد. ال افهم هلجتك احياناً: ْپَرْبهوپاَد
  . بوجود حياة على القمر يذكرِڤديالـ ومن ذاك السفر، السفر :صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . لكنهم مالئكة:صحفي
اهنم من االحياء امثالنا لكن عمرهم ومستوى حياهتم وحضارهتم . املالئكة يعين اهنم متفوقون على االنسان: ْپَرْبهوپاَد

صفاهتم ربانية .  اهللامالئكة تعين شبه. اهنم متقدمون. شبه اهللا. وعلمهم الروحي أعلى وهذا سبب تسميتهم مالئكة
كما يوجد لديك حاكم هنا وبعض . حيكم بعضهم موسم الشتاء وحيكم بعضهم احلرارة. وحيكمون الشؤون اجلوية



الدوائر احلكومية، فما الذي يدعوك إىل عدم تصديق وجود دماغ كبري حيكم مجيع الدوائر ووجود ادارة؟ االنسان 
  ام دون حكم؟ فهمت؟ كل شيء جيري على ما ير بالطبيعة؟ما تعين. الطبيعة. ال يصدق ذلك

  ...انه جزء من حبث االنسان عن ذاته و . حسناً، اعلم أن هذا االنسان يسأل ذلك طوال الوقت: صحفي
لكن جيب أن يكون لدى االنسان حس عام اهنم سوف حياولون العوم يف سفينة فضائية ومثة أدمغة علمية : ْپَرْبهوپاَد
ما هو هذا؟ هل هذا . الت البديعة اليت تدعى كواكب عائمة يف اهلواء دون دماغ وراءهاوماليني من اآل. تعمل

  منطق جيد؟
  .ال بد يل من تدبر ذلك.  ال اعلم:صحفي
  .اهنم يعملون. ال بد من وجود دماغ هائل وراء هذا. كيف ميكن أن يكون. عليك العلم: ْپَرْبهوپاَد
  جيب أن أقول؟ املقر حيث يقيم املالئكة؟؟ ماذا ... انت تقول اآلن أن القمر :صحفي
  .ر احدهامالق. مثة كواكب غزيرة.  كال، مثة كواكب كثرية على الصعيد عينه:ْپَرْبهوپاَد
  ... كم خملوق من املالئكة زار األرض أو :صحفي
  فهمت؟.  اعتادوا الزيارة يف املاضي ألن اإلنسان كان يستحق الزيارة:ْپَرْبهوپاَد
  ...ل يف املاضي، هل تعين ألوف السنني أو  عندما تقو:صحفي
  . آالف سنة على األقل٥٠٠٠.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  هل هم يف صور البشر؟. ..  آالف سنة على األقل كان الوقت أي، هذا يعين٥٠٠٠ :صحفي
ن، اعتادوا من جهة املعلومات، كانت تقام قرابني كبرية وكان املالئكة من سائر الكواكب يزورو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .الزيارة
  ؟ِڤديةالـمرجعك هو ما جاء يف االسفار  ... ؟ وهذا...؟ أين ...اين : صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .فهمت.  فهمت:صحفي
  .مل ابتدع ذلك: ْپَرْبهوپاَد
  ...لكن اريد معرفة أين . أنا ال اقترح! كال! أعلم: صحفي
  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتاهل رأيت كتابنا  ... ْبهَچڤَْد چۤيتاوف جتد س. ، نعمِڤديةالـ مرجعي هو األسفار :ْپَرْبهوپاَد
  .شاهدته. لدينا واحد يف املكتب.  نعم:صحفي
. هذه هي الطبيعة املادية. أوصاف طبيعة اخرى تدعى الطبيعة الروحية. أوصاف هذه االشياء.  مثة أوصاف:ْپَرْبهوپاَد

ومجيعها تشكل السماء املادية ويقع . اليني من الكواكباألمر عينه، مثة م. السماء بقدر ما ترى هي كون واحد
 ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، هذا ما نستفيده من . وتوجد كواكب روحية. وراءها السماء الروحية وهي أكرب من هذه

 طالبيصبحون .  تطالع يومياً يف كل االرض لكن اإلنسان ال يفهمهاْبهَچڤَْد چۤيتا. ِڤديةالـفكيف بسائر األسفار 
َپَرْس ( من الفصل الثامن ٢٠مثة نص . لكنهم ال يتلقون أي علم. هذا كل ما جيري. زيفاً أو يتأهلون هَچڤَْد چۤيتاْب

األمر عينه، . هذه األشياء موجودة. توجد طبيعة أخرى أزلية). ڤْياكْتاْت َسناَتَنه‘ڤْياكُْتو ‘ْنيُّو ‘ڤُو َتْسمات تو ْبها
.  تعين أزيل دون بداية ودون هنايةَسناَتَن. َسناَتَنذاك ما يسمى . ء أزلية كذلكهناك، االحيا. الكواكب أزلية أيضاً

لذلك، حركة . األمر عينه، كل شيء، هلذه الظاهرة الكونية بداية وهناية. لكن هلذه الطبيعة، هلذا البدن بداية وهناية
  . هي وسيلة نقل ذاتنا إىل تلك الطبيعة، الطبيعة األزليةكِْرْشَنذكر 



  .ذاك حبث االنسان: صحفي
هو سعيد بطبيعته لكنه جيهل اين . كل فرد يطلب السعادة ألهنا امتياز كل حي. ذاك هو البحث. نعم: ْپَرْبهوپاَد
. ادة حيث تسود األمور الشقية األربعة وهي الوالدة واملوت واملرض والشيخوخةعيسعى إىل طلب الس. يسعد

دة هلم ولسائر البشر لكن أي عامل سعى إىل وقف املوت، وقف لذلك، عدد كبري من العلماء، يطلبون السعا
  الشيخوخة، وقف املرض؟ هل سعى أي عامل إىل ذلك؟

  .ال اعلم: صحفي
ققناه بصدد حنن حنقق تقدماً كبرياً فما هو التقدم الذي ح"اذن، ما هذا؟ ملاذا ال يأخذون بعني االعتبار : ْپَرْبهوپاَد

لكن مبادئ الشقاوة االربعة هذه تبقى . وا يف غاية الفخر حول التقدم يف التربية والعلموما زال. "هذه االمور األربعة؟
هل هناك دواء؟ ". انقطع املرض"فهمت؟ قد حتقق تقدماً يف العلم الطيب لكن ال يستطيع دواء الزعم . على حاهلا

ما هذا؟ . د اخترعوا القنبلة النوويةلق. اذن، ما هو هذا التقدم؟ بل على العكس، جند املرض قد ازداد بأشكال خمتلفة
االنسان يف كل حلظة، واخترعت ميوت . لكن هل اخترعوا شيئاً لوقف موت اإلنسان؟ ذاك سيكون فضلهم. للقتل

اهنم يسعون إىل وقف ازدياد . هل هذا فضل كبري؟ اذن، ال يوجد حل للموت. ذاك جممل األمر. شيئاً لتعجيل موته
لذلك، ال يوجد حل . تلك هي االحصائيات. حلل؟ يولد ثالثة اشخاص يف كل دقيقةلكن اين هو ا. عدد السكان

كان يوجد عامل كبري، الربوفسور . للوالدة، ال يوجد حل للموت، ال يوجد حل للمرض وال يوجد حل للشيخوخة
لعملية؟ لذلك، ال اين هي ا. ملاذا مل مينع الشيخوخة؟ كل فرد يطلب البقاء شاباً. اينشتاين مات يف شيخوخته أيضاً

اهنم . ال حيفلون باملشكلة احلقيقية ووسيلة حلها. اهنم خيادعون، هذا جممل األمر. حيفلون حبل هذا ألنه وراء حكمهم
. مثة حل حقيقي جلميع املشاكل اذا محلها االنسان على حممل اجلد. كِْرْشَنلكن هنا حركة، ذكر . ال حيفلون هبا

ملاذا ال حيفلون ويستمرون . لنقم بتجربة على األقل. لنطلب فهمها. َچڤَْد چۤيتاْبهوجممل األمر موضح يف . نعم
  بطريقتهم اخلاصة؟

ملاذا تشعر بأن الشباب اليوم يتوجهون أكثر فأكثر . لدي رأي لكن اود أن أسألك ... امسح يل بسؤالك: صحفي
  إىل االديان الشرقية؟

  .ألنك فشلت باعطاء الرضى: ْپَرْبهوپاَد
  نت ماذا؟أ: صحفي
مثة مرحلة، يف البداية، عندما يكون االنسان . طريقة حياتك املادية لن ترضيهم. فشلت باعطاء الرضى: ْپَرْبهوپاَد

ال " يدركون هملكن. اهنم وراء هذا". املال والنساء وشقة مجيلة وسيارة مجيلة ميكن أن ترضيين"فقرياً، فقد حيسب 
لذلك، مرحلتك هي، يف امريكا على وجه اخلصوص، لديك . يع ان ترضيكاملادة ال تستط.  بعد املتعة"يوجد رضى

هذا برهان ان . كفاية كل شيء-لديك ما يكفي من الطعام والنساء واخلمرة ولديك مأوى . ما يكفيك للمتعة
. هنا فقرية يف اهلند اليت يقال اااحلرية واالستياء أكثر يف بلدك منه. التقدم املادي ال يستطيع ان يعطي الفرد الرضى

. ألهنم يتابعون تلك التربية القدميةعلى الرغم من فقرهم فهمت؟ لكنك سوف جتد يف اهلند ان ذلك ال يزعجهم 
فهمت؟ ملاذا؟ ألن لديهم مسحة بسيطة من الصعيد ". حسناً. "اهنم ميوتون تدرجيياً لكنهم ما زالوا راضني. نعم

مجيع هؤالء . ال يوجد أمل. ذاك سيسعدهم.  احلياة الروحيةلذلك، من الضروري اآلن اخذ االنسان إىل. الروحي
 عندما تستوي لكن سوف تعلم مبصريك، وجهتك، ومستقبلك. ال هدف لديهم. جيهلون مصريهم. الناس يف الظلمة

  فهمت؟. كل شيء واضح. روحياً



ية أم مسيحية بكالم آخر، انت تشعر أن الكنيسة الغربية سواء أكانت يهود. لذلك، سوف اوجز ذلك: صحفي
  هل تقول اهنا رسالة غري متصلة أم اهنم فشلوا بعرض رسالتهم على الوجه الصحيح؟ ... اخفقت بعرض

،  منذ وقت طويلالنسان البدائيا االجنيل  خاطباالمر هو أن هذه الكنائس الغربية مثل املسيحية،. كال: ْپَرْبهوپاَد
ال شك أن فكرة اهللا موجودة يف االجنيل  ... لذلك، حينئذ. فهمت؟ كانوا يعيشون يف الصحراء وما كانوا متقدمني

اآلن مل يكن هؤالء الناس . تلك حقيقة". خلق اهللا هذا العامل"مثل عبارة  ... لكنهم. أو العهد القدمي، وذاك جيد
 فهمت؟ التوضيح. يطلب معرفة كيف حدث اخللق.  يف الوقت احلاضرتقدم االنسان علمياً... متقدمني يف تلك 

الذهاب إىل الكنيسة . لذلك، ال يشعرون بالرضى. فهمت. غري موجود هناك وال تستطيع الكنيسة أن تعطيهم
مثل الوصايا العشرة يف . عالوة على ذلك، اهنم ال يعملون باالصول الدينية عملياً. وتقدمي الدعاء رمسياً ال يروق هلم

اهنم حيافظون على املساخل بصورة منتظمة .  العامل املسيحيلكن عملية القتل سائدة يف". ال تقتل"مثل العهد القدمي 
ملاذا ". اعطي الكلب امساً سيئاً واشنقه. "ألن عليهم القتل -واخترعوا نظرية أن احليوانات دون روح وال تشعر

ين عصيان ذاك يع. احليوان ال يشعر؟ ملاذا ترتكبوا هذه اآلثام؟ لذلك، طبقة الكهنوت لن يقولوا شيئاً، اجلميع صامت
عة الوصايا العشرة دون طاهل يعين انك تتبع الدين جيداً لذلك، اين هو االصل الديين؟ . الوصايا العشرة عن عمد

ما الذي يدعوك إىل ". ال تقتل:"؟ كيف ميكنك قتل ما ال ميكنك خلقه؟ وترد الوصية هنا بوضوحلكتابك املقدس
  القتل؟ ما هو اجلواب؟ كيف جتيب عن هذا؟

   تسألين؟هل: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
هي وصية اخالقية وتنطبق يف كل االوقات لكن االنسان ليس معنياً " ال تقتل"حسناً، نعم، من الواضح أن : صحفي

 ...  
  ؟؟ أين هو دينك اذا كنت ال تتبع االحكام مسرحية فكيف ميكنه أن يسعدااهن. ليس معنياً بالدين: ْپَرْبهوپاَد
ال تعبد آهلة سواي ". "ال تقتل. "ال يعين شيئاً. انه موافق بالكلية.  أوافق معك بالكلية.انا ال اجادلك: صحفي
  .، هذه اخالقيات مجيلة لكنها ال تطاع"، اكرم أباك وأمك"ال تشتهي زوجة قريبك". أمامي

  ".ال ختطف زوجة جارك: ْپَرْبهوپاَد
  . زوجة، اشتهاء:صحفي
  لذلك، من هو املطيع؟: ْپَرْبهوپاَد
  .قلة. ال أحد: يصحف

  .اجملتمع البشري هو جمتمع حيوان. هم فهمت؟ لذلك، كيف تتوقع تدين:ْپَرْبهوپاَد
  ...اآلن، أنا ال اسألك ...  على هذا اخلط. حسناً، لكن امسح يل بأن أسألك هذا: صحفي
  .خذها. خذها: ْپَرْبهوپاَد
ما هو تفسريك أو كيف خيتلف . منك الفهمارجو . أنا ال أسألك أي من هذه االسئلة باستخفاف.  شكراً:صحفي

  الوصايا العشرة؟ كيف ختتلف؟. باألصل عن االخالقيات اليهودية املسيحية
  .ال فرق: ْپَرْبهوپاَد
  .أقصدها بصورة الشخصية" انت"عندما أقول ... يف تلك احلالة ماذا تقدم  اذن. حسناً: صحفي
  .نعم، نعم: ْپَرْبهوپاَد



  يك لتقدميه خيتلف عن االخالقية املسيحية أو اليهودية؟باالساس، ماذا لد: صحفي
  ".اتبع وصايا اهللا"رساليت هي .  ألن كما اخربتك، أن ال أحد يعمل بوصايا اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  ".انت تطيع هذه الوصايا"بكالم آخر، : صحفي
ذاك ". اعمل هبذه الوصايا"ى القول بل اقتصر عل" أنت مسيحي، ادخل يف اهلندوسية أو تعال إيل"ال أقول : ْپَرْبهوپاَد
طع "لكنين اقول " اهللا ليس هناك، بل هنا"ال أقول أن . تلك هي مهميت. سوف اجعلك مسيحي أفضل. هو امري

ال أقول . كال.  بصفة اهللا دون غريهكِْرْشَنال اقول أن عليك الوصول إىل هذا الصعيد وقبول . تلك هي مهميت". اهللا
وأعطيك وسيلة حب اهللا بكل . تلك هي مهميت". ارجو منك حب اهللا. ك طاعة اهللارجو من"بل أقول . هذا

  .وسيلة احلب شريطة موافقتك. سهولة
  ...حسناً، ترى، نعود إىل هذا ثانية : صحفي
  .لذلك، انت تفهم انين ال اختالف عملياً: ْپَرْبهوپاَد
  .اقّدر. نعم، افهم: صحفي
  ".اطلب حب اهللا"اقتصر على القول . انت تؤمن باهللا. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...افهم كالمك . ليس األمر انين حمتار. .. ما زلت ....حسناً، أنا : صحفي
  أما زلت حمتاراً؟: ْپَرْبهوپاَد
؟ ...هو ملاذا انه  ... مىت قلت، انين وعدد كبري من قراءك ... ما حيريين أو جيعلين. افهم ما تقوله.  كال:صحفي

ال اريد وضع الكالم يف فمك لكن امسح يل . امسح يل بأن اصبح واضحاً يف عقلي. ال ثانيةامسمح يل بطرح السؤ
مهمة اليهودي أو املسيحي صاحب االخالقية الغربية، عني هل تقول أنه اذا كانت مهمتك . بقوهلا على هذا النحو

إىل الدين الشرقي اذا كان هدفهم امسح يل بطرح السؤال عينه، ملاذا الشباب عموماً غري مسحورين، حياولون التوجه 
  ملاذا يتوجهون إىل الشرقي اذا كان غرضهم واحد؟. عني الغريب
  .تعليمي عملي. ألن هؤالء املسيحيون ال يعلموهنم عملياً: ْپَرْبهوپاَد
  .بكالم آخر، انت تعلمهم ما تشعر انه عملي، يومي، طريقة يومية لتحصيل حتقيق روح االنسان: صحفي
لكنك ال تعلمهم وسيلة .  تعلم حب اهللا، ذاك حسنْبهَچڤَْد چۤيتااالجنيل والعهد القدمي و  ... كيف. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك هو الفرق وهذا سبب اجنذاب الشباب. انا اعلمهم وسيلة حب اهللا. حب اهللا
  .اهنا طريقة الوصول إىل هناك. ة عينهالذلك، الغاي. حسناً: صحفي
وانت " ال تقتل"ة موجودة، وسيلكما قلت، ال. ة موجودةوسيلحىت ال. انت ال تتبع مطلقاً. يلةليست الوس: ْپَرْبهوپاَد

  .تقتل
  ...هنايتك . النهاية عينها ... فهمت، لكنك:  صحفي
  .النهاية عينها: ْپَرْبهوپاَد
  ...اهنا عينها، لكن تلك هي الطريقة : صحفي
  .ا اعلمهم عملياً كيف يتبعون وكيف يفعلونان. اس وسيلة االتباع يعلمون النالطريقة عينها لكنهم ال: ْپَرْبهوپاَد
ماذا ينبغي يل أن  ... واحد أغلب. لقد ابتدأنا تكملة لألطفال.  كثرياً مؤخراًه بالسؤال عن ما نواجهحامس: صحفي
أو العمل شقاق بني االنسان، أو حب الرجل أو املرأة االمريكية هللا ك األمر اخلاص الذي يزود أكرب ذاأقول؟ 

حنن هنا يف هذا البلد تعلمنا ولدينا خلفية أخالقية . ها، املشكلة اجلنسيةعرضبالوصايا العشرة، هو املشكلة، كيف سأ



اآلن، يف هذا البلد، ال اعلم . املراهقةسن  خنرج منه لكن عندما يبلغ الشباب ونأمل أن. سيئمر أصرفة بأن اجلنس 
لكن يبدو . حنن منر بكل هذا. اآلن، اعرب عن أمر واضح. ة مرعبة بوضوحيبدأ مبواجهة مشكل. عن سائر البلدان

هو به يشعرون ما  بأن أوالأنه اصبح مستحيال على الكنائس الغربية اعطاء الشباب شيء يتمسكون به حىت ميكنهم 
للتغلب على هذا  يعلم أو يساعد الشاب منوال يوجد يف التربية الغربية . كيف يتعاطون بهثانياً أمر مجيل طبيعي و

اآلن، هل تعطي الشباب شيئاً لالمساك به . مررنا هبا مجيعاً. اهب مررتوأنا . مشكلة عويصة جداًواصبحت األمر 
  ...يف رسالتك 

  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  للتمسك به، واذا كانت تلك هي احلالة فما هو؟ ... :صحفي
  .نعم اعطي. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ماذا؟: صحفي
جيب أن تتزوج مثل . كال. ال أمسح هلؤالء الشباب باالقامة بصفة اصدقاء. أطلب من مجيع مريدي الزواج: ْپَرْبهوپاَد

هو . تزوج هذا الشاب منذ اربعة ايام. على هذا النحو، أنا اعلمهم. صفك معيلهاواملتحضرين، وتعامل زوجتك ب
يف السابق، . هذه الفتاة متزوجة. دة كبريةلذلك، لدي عدد كبري من املريدين املتزوجني ويقيمون بسعا. بروفسور

  .ال أمسح هبذا، ال امسح بذلك. كانا يقيمان بصفة صديق وصديقة
  . سنة١٦ أو ١٥ أو ١٤ماذا عندما يكون شخص ابن . امسح يل مبعرفة أمر أساسي أكثر .. .حسناً، امسح: صحفي
 رّيْبَرْهَمشا. رّيْبَرْهَمشا. رّيْبَرْهَمشا كيف يصبحوا بالطبع، أمر آخر هو اننا نعلم شبابنا. األمر عينه: ْپَرْبهوپاَد

  .يعين كيف نقود حياة تبتل
   ماذا؟:صحفي
  .رّيْبَرْهَمشايا هوارد، أوضح حياة : ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، افهم: صحفي

 عموماً، ال حيدث الزواج حىت يصبح. حسناً، انه التحكم باحلواس ويعلمنا كيف نتحكم باحلواس: َهياْچرۤيَڤ
  .٢٥، ٢٣، ٢٢الشاب يف 
  . يف تربيتهقصدانت ت: صحفي
فهمت؟ . ازوجهما.  سنة٢٤ سنة والشباب ليس أكثر من ١٧ أو ١٦لنقل، قرابة . حنن خنتار الفتاة. نعم: ْپَرْبهوپاَد

ڤا ْدِرْشطَْپَرْم . فهمت؟ لديهم شاغل أفضل. كِْرْشَنن انتباههم موجه إىل ذكر عنايتهم ضئيلة باحلياة اجلنسية أل
ال "فهمت؟ مث . بل نعطي شيئاً أفضل" ال تفعل هذا"ال نقول . فهمت؟ حنن نعطي البديل). ٥٩\٩. چ.ب (نيڤَْرَتِتى
  فهمت؟. تأيت تلقائياً" تفعل

  .يف الوقت احلاضر: صحفي
  . افضلحنن نعطي شاغال.  فوراً:ْپَرْبهوپاَد
  ما هو؟: صحفي
 يف عمل اهليكل، يف الطباعة، يف الكتابة، يف كِْرْشَنيعاً بشاغل ذكر مثل شبابنا وشاباتنا، منشغلون مج: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . ون وال يدخنوندور السينما أو املالهي وال يشربال يرتاون . دةسعابال يشعرونو التسجيل، يف أشياء كثرية



.  من اهلندهمستوردا مل. وهناك امكانية ألن هؤالء الشباب والشابات امريكيني مجيعاً. دربتهم عملياً على التحكم
  . لذلك، اذا نشرت هذا النهج فسينحل كل شيء. ملاذا اخذوا إىل هذا؟ النهج لطيف إىل درجة اهنم حيبوه

  ...لذلك، انه : صحفي
لكن تنظيم كل شيء حتت راية . حنن ال نقول ذلك. حنن ال مننع االختالط بالنساء أو نوقف احلياة اجلنسية: ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، كل شيء جيد على هذا النحو. مجيع هذه صعد ثانوية. هدفهم أرفع. كِْرْشَنذكر 
  هل هذا ما فعل غاندي؟: صحفي
  .مل يكن يعلم بشيء عن هذه التربية. ؟ ماذا يعلم غاندي؟ كان سياسياًماذا: ْپَرْبهوپاَد
  . وجنحتبتل ٣٦ حسناً، اننا اقرأ انه عندما كان ابن :صحفي
لكن مل . ل، ذاك حسنتابتدأ بالتب. ذاك جيد. بالطبع، كانت لديه بعض التربية اهلندوسية، نعم ... ذاك هو :ْپَرْبهوپاَد

  .نعم، هذا جممل األمر. كان سياسي تقريباً، رجل دولة. فهمت. غاندي افكار روحية متقدمةعند يكن 
   ...  جيداً واذا كان كذلكحسناً، يبدو اجلواب. رجل بالغ الشجاعة. نعم: صحفي

. كل شيء سيكون جيداً.  بالسعادة البالغةسوف يشعروا.  اذا تعاونت معياآلن، ميكنين تغيري جممل بلدك: هوپاَدْپَرْب
لذلك، حركيت . تلطف هؤالء الشباب بالتقدم والتعاون. ال يتعاون أحد.  جيدة شريطة تعاونككِْرْشَنحركة ذكر 

وطلبوا الفهم وتقدمي هذا النهج فسوف تصبح بلدكم  قادة الشعب االمريكي تقدملكن اذا . تتقدم لكن ببطء شديد
  . من امجل بلدان العامل

  كم مضى على انشغالك هبذا؟ ... أنت :صحفي
  . سنتني ونصف:َهياْچرۤيَڤ
  .سنتني ونصف؟ ما هو عمرك اذا مسحت يل بالسؤال: صحفي

  .٢٨: َهياْچرۤيَڤ
  .كيلوعمل على حتهذا األمر واآلن، . ٢٨انت : صحفي
  ).يضحك. ( إىل حد بعيد:َڤَهياْچرۤي
 يتكلم عنه، كيف تأثرت به؟ هل وجدت ْسواميمن نقطة عملية، ما هو هذا األمر اجلنسي الذي كان : صحفي

  .فعالية يف ما تفعله، كنا نتكلم عنه؟ اهنا مشكلة كبرية عندي بالنسبة إىل الشباب
  ...لذلك، .  الرغبة اجلنسية أقوى الرغباتورمبا كانت. حسناً، مثة رغبات، ولدينا رغبات كثرية: َهياْچرۤيَڤ
  .نعم، نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن إىل هايعاد توجيهها وتوجه. تتدفقلذلك، هذه الرغبات : َهياْچرۤيَڤ
   حسناً، افهم أن، لكن ما أقوله هل هي فعالة؟ هل تعمل؟:صحفي

 بالغة الصعوبة يف البداية على االخص لكنها ميكن أن تكون. لكن عليك التمسك هبا.  نعم، اهنا تعمل:َهياْچرۤيَڤ
  .عليك أن تطلب عملها. عليك حلها لتجعلها تعمل. تعمل

  .بكالم آخر، ليست أمراً حيملك على الشعور بالترك. اآلن، اريد فهم هذا بالكلية: صحفي
  . كال، عندما تشهد أمراً أفضل:َهياْچرۤيَڤ
  ...ذاك . ذاك ما أعين ... ذاك ما أنا :صحفي
  .انت تقبل شيئاً أفضل. نعم: ْپَرْبهوپاَد



  .مثة بديل".  املسهالن املسها، لن:"نك أو شفتك بالقولليس أن تعض لسا. ذاك، نعم.  أفضل:صحفي
من طبيعة االنسان عدم التخلي عن أمر دون أن  ...  انت متلك السعة على املتعة ولن تتخلى عن أمر:َهياْچرۤيَڤ

   ...  عليك احلصول على أمر أفضل من الذي تود التخلي عنهلذلك، احلالة أن. يكون أفضل
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .كم من الوقت مضى منذ وجودك هنا، سيدي: صحفي
مث عدت إىل اهلند مث رجعت يف كانون . اعتقدكما  ١٩٦٧ وكنت مريضاً يف ايار ١٩٦٥جئت يف ايلول : ْپَرْبهوپاَد

  . منذ سنة تقريبا١٩٦٧ًاول 
  ملاذا جئت إىل هنا؟. همت نعم، ف:صحفي
اذا قبلتها فمن املمكن نشر هذه . ألنين اريد اعطاء هذه التربية إىل العامل وفكريت أن امريكا بلد متقدم: ْپَرْبهوپاَد

لكن لدي أمل اآلن ألن هؤالء االمريكيني املثقفني جيدون عناية هبذه . تلك هي فكريت. الفكرة يف ارجاء االرض
لذلك، أنا كبري السن وحيتمل أن أموت لكنين .  مقاالت جيدةلصحف والكتب ويكتبونوحنن ننشر ا. احلركة
عند نشرها جيداً، فسوف يتم . حتققت هذه التجربة. سوف تستمر وستجد القبول. سوف تنمو.  الفكرةغرست

  .لذلك، انا آمل. وهؤالء الشباب الذين جاءوا إىل، يأخذوها جدياً. قبوهلا دون اخفاق
  .اهنا جملة مجيلة.  جملتكشاهدت: صحفي
  . االياب:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، جملة مجيلة:صحفي
  .شكراً لك.  شكراً جزيال:ْپَرْبهوپاَد
  اين تطبع؟.  شيء مجيل:صحفي
  . يف نيويورك:ْپَرْبهوپاَد
  كم عدد اعضاء احلركة تقريباً؟. جملة مجيلة ... رأيت االصدار االخري. يف نيويورك: صحفي
  .لدي أكثر من مئة مريد يلتزمون بأصويل: ْپَرْبهوپاَد
  . مئة:صحفي
مجيعهم من . نعم، عملهم جيد جداً. بعض املريدين يف لندنيعمل .  فرعا١٣ًلدي . يف فروع خمتلفة. نعم: ْپَرْبهوپاَد
أكربهم . ٢٤، ٢٥وإال . ٢٨طاليب بالسن هو أكرب .  شباب حنو الثالثنيماهن. زوجتهم. نعم. زوجتهم. املتزوجني

 ... عقليتهم هي. لذلك، اجعلهم سعداء يف احلياة املتزوجة. فهمت. والفتيات، لقد رأيت هذه الفتاة.  الثالثنييف
ميكنهم العيش ببساطة بأقل متطلبات بدنية لكن تفكريهم بالغ الرفعة يف ذكر . اهنم ليسوا وراء حياة الغرور الزائف

لكنين . مويت حمتمل يف أي وقت.  سنة٧٣ألنين كبري السن،  ...لذلك، انا متأمل جداً انه حىت وإن مت . كِْرْشَن
جئت إىل . تلك، مهميت، هي ناجحة على هذا الوجه. سيحملها هؤالء الشباب. ضمنت اآلن أن حركيت ستستمر

ن ألن امريكا و اآلخرألن كل ما تقبله امريكا، يقبله. كا جيب ان تبدأ من امريكِْرْشَنالفكرة أن حركة ذكر بهنا 
وهناك عدد كبري من . لذلك، ميكنهم الفهم بسهولة، وحيملوها. يف الواقع، امريكا ليست بلداً فقرياً ...ترب تع

  .كل هذه التناقضات، جئت إىل هنا واعتقد انين ناجح، نعميف وجود لذلك، . الشباب احلائرين
ارجو منك ) يعطس( ... ينخرالكم من االتباع ا. ال يبدو هذا عدد كبري من االتباع يف كل هذا الوقت: صحفي
  .املعذرة



  .ال بأس: ْپَرْبهوپاَد
  .؟ مئة فقط...كم عدد االتباع هناك، ضمن : صحفي
  .اكثر من مئة بقليل: ْپَرْبهوپاَد
  .أكثر ينضمون إلينا. بالطبع، مثة ناس أكثر يأتون إىل اهلياكل. هؤالء املعمدون امللتزمون: َهياْچرۤيَڤ
  وجودة؟كم عدد اهلياكل امل: صحفي
واحد يف لوس اجنليس، واحد يف سان فرنسيسكو، واحد يف نيويورك، واحد يف . ١٣.  هيكال١٣ لدينا :ْپَرْبهوپاَد

وكولومبوس مث لندن . سانت ىف، واحد يف بفلو، واحد يف بوسطن، واحد يف مونتريال، واحد يف فانكوفر وسياتل
  .هاواي ... وهامبورغ، على هذا النحو

  . هيكل١٣ بد من وجود أكثر من مئة شخص يف حسناً، ال: صحفي
  ...قرابة . نعم، اكثر من مئة، نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ال اعلم:َهياْچرۤيَڤ
  .هناك اكثر من مئة. نعم، لدي قائمة: ْپَرْبهوپاَد
  . يف كل هيكل١٠ على أقل تقدير ألن ذلك يعين معدل :َهياْچرۤيَڤ
  . يف هذا اهليكل٢٠ لدينا هنا قرابة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  من اين املال الالزم لطباعة جملة االياب؟. ٢٠ قرابة :صحفي
  ).يضحك. (اهللا يرزق: ْپَرْبهوپاَد
وال بد يل . أنا مستطلع قليال.  من ذلك لكن اهللا ال يكتب الشيكات وأشياء مثيلةاًحسناً، نعم، كنت موقن: صحفي

  ...من القول 
  .هذا جممل األمر. ت تدفعاهللا ميلي إليك وان: ْپَرْبهوپاَد
  .ال بد يل من القول أن اجلواب عن ذاك السؤال هو جواب مبهم جداً: صحفي
 دوالرات فقط وجممل ٧جئت إىل هنا امحل . سوف تصاب بالدهشة ... جئت إىل هنا. نعم) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  .على األقل.  دوالر شهريا٥٠٠٠ًنفقات املعهد ليس أقل من 
  اعين هل هي تربعات؟.  ألف سنويا٦٠ًة ذاك قراب: صحفي
  .اعتقد اهنا أكثر.  ألف على األقل٥ :ْپَرْبهوپاَد
  . ال فكرة لدي:َهياْچرۤيَڤ
 دوالر يف ٤٠٠ أو ٣٠٠وندفع .  دوالر اجيار شهري٤٠٠هذا اهليكل، حنن ندفع  ... ألننا ندفع. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .كل مكان لدينا
   والتيم حلضور املراسم؟البغري الطحسناً، هل يأيت : صحفي
سّبح وارقص .  هذاْپَرساَدحنن نقدم . "ْپَرساَداكرموا . تفضلوا، سّبحوا"كال، حنن نسمح للجميع .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وعد إىل منزلكْپَرساَد واكرم ْبهَچڤَْد چۤيتاوامسع 
  .بكالم آخر، اذا ارادوا التربع فيمكنهم: صحفي
  .نعم. الناس تدفع. "اذا احبوا، ميكنهم الدفع. نعتمد على التربعات"لب التربعات، ذاك حنن نط.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا كيف تطبع اجمللة؟. نعم: صحفي



  .لذلك، ليس لدينا مدخول ثابت. الناس تشتري. اجمللة أيضاً، حنن نذهب إىل السوق ونعرضها للبيع: ْپَرْبهوپاَد
  .اوه، ال تريد: صحفي
  .اهنا ال تنقص. كِْرْشَنلكن حركتنا تزداد برمحة . كِْرْشَنحنن نعتمد على .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .انا مستطلع حول ذلك ألهنا جملة مجيلة. ذاك جيد: صحفي
  . لذلك، اطلب مساعدتنا:ْپَرْبهوپاَد
  .عفواً: صحفي
 جاء احد وساعد هذه اذا. امريكا خاصتك مثة عدد كبري من االثرياء يف .حاول مساعدة هذه احلركة: ْپَرْبهوپاَد

فهمت؟ هذا الشاب . حنن ننازع بشدة. ليس لدينا مال. احلركة، واحد أو اثنان، ميكننا احراز تقدم ثابت جداً
. مجيع الشباب كل ما يكسبوهينفق االمر عينه، . لذلك، ينفق على احلركة كل ما يكسبه. برفسور يف جامعة اوهايو

نريد طباعة قرابة . ال ميكننا طباعة هذه اجمللة بالقدر الكايف. إىل الدعايةلكن هذا ليس كافياً، فهمت؟ حنن حباجة 
  ).النفخ يف احملارةصوت ( آالف ٥حنن ننشر قرابة .  ألف شهرياً لكن ال يوجد لدينا مال٥٠

  من الذي ينفخ يف القرن؟: صحفي
  . احملارة:َهياْچرۤيَڤ
  . حسبت اهنا قرناً:صحفي
  ئق؟ما هو ذاك؟ سا: ْپَرْبهوپاَد
  .احلمل اليهوديقرن : صحفي
  .لذلك، ننفخ يف احملارة بعد تقدمي الدعاء إىل الرب. صوت حمارة. نعم. صوت هذه احملارة يعترب مسعوداً: ْپَرْبهوپاَد
ليس السؤال الرئيس لكن األمر الذي أريد معرفته ثانية كان، ثانية، . اعتقد انين طرحت السؤال الرئيس: صحفي

كانت ابنيت مشغولة بتلك االمور لبعض .  الذي خيب أمل كثري من الناسشييَمهارخاص مثل ملاذا هذا، وعن أش
  .الوقت وزالت الغشاوة عن عينيها

نعم، علم النفس هو أن شعبك، مجيع الغربيني وال سيما الشباب يتوقون إىل شيء، فهمت؟ لكن الصعوبة : ْپَرْبهوپاَد
و . ويبتعد" عليك االنتهاء هبذه النواهي األربعة"اجيب فوراً ". ، عمدينْسواميجي"اذا جاء أحد . مثلي ...أن 
تناول دواءي، سوف . ميكنك فعل ما حيلو لك" هذا ال يفرض مطلق تقييد، فهمت؟ مثل الطبيب، اذا قال شييَمهار
  سوف حيب اجلميع طبيب مثيل، فهمت؟". تشفى
  .ماسوف يقتل عدد كبري من الناس لكنه حمبوب إىل حد . نعم: صحفي
أوه، ال ميكنك فعل هذا، ال ميكنك فعل ذاك، ال ميكنك أكل "والطبيب الذي يقول ) يضحك. (نعم: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، يقبل . لكن يف الوقت عينه، يريدوه مبتذال جداً. تلك حقيقة. لذلك، يطلبون شيئاً. هو ازعاج". هذا
وإال . فهمت. "امسح لنا باالنتفاع. من خيدعهمطلبون يهؤالء الناس . "اهنم ينتهزون الفرصة. املخادعون وخيدعوهنم

 وسوف تصبح َمْنْتَرالـخذ هذه . ليس عليك سوى حتقيق ذاتك وقد نسيت. انت اهللا، كل فرد هو اهللا"ينصحون 
ميكنك أن تشرب، ميكنك االنغماس يف اجلنس . وال تقييد للحواس. ميكنك السيطرة على كل ما تطلب. اهللا وقوياً

 دقيقة من التأمل وليس علي ١٥سوف اصبح اهللا مبجرد . "الناس على هذه الشاكلة". كل ما تشتهيدون قيود و
 دوالر يف بلدك ليست باملبلغ الكبري يف ٣٥اقصد "لذلك، ماليني من الناس ستكون مستعدة ".  دوالر٣٥سوى دفع 

. لى اخلداعع هنا ألننا ال نقوى وحنن نبكي) يضحك. ( مليون دوالر٣٥لكن اذا ضاعفتها مبليون فتصبح  ...بلدك 



نعم، "ونقول " ال تقتل"ال ميكننا السماح بوصية . حنن نقول اذا اردت بالفعل فال بد من االنتهاء هبذه النواهي
  . فهمت. ال ميكننا اخلداع على هذا النحو. "خيلو احليوان من الروح. احليوان خيلو من الشعور. ميكنك القتل

  ...من العار أن عدد كبري من الشباب شعروا باالستياء ألن . ء، اردت العلمحسناً، هذا كل شي: صحفي
سوف تساعد بلدك، جممل . سوف تساعد البشرية. هذه احلركة جيدة جداً. لذلك، ارجو منك مساعدتنا: ْپَرْبهوپاَد
  ...لذلك، سوف اطلب منكم ألن . اهنا معتمدة. دون خداع. اهنا حركة أصيلة. البشرية
   الذي اعتمدها؟من: صحفي
  . كِْرْشَناعتمدها : ْپَرْبهوپاَد
  كيف تقول ذلك هنا؟ ...هل يوجد يف اهلند هيئة ترخيص للناس بالدعوة أو : صحفي
لذلك، عندما يصبح احد .  مل يكن هناك لوجود كنائس كثرية يف اهلند واملفترض هبم أن يكونوا ربانيني:ْپَرْبهوپاَد

الشباب جيلس . شهادات يف اهلندال توجد . ثل الزواج يف بلدك يتطلب شهادةم. لك شهادة كافيةتتيم رباين ف
لكن مع ذلك . ال توجد شهادات. أنا افعل ذلك. ناهنم يعرضو. ب والكاهن وكبار السنوالشابات أمام االقار
أخذ والزوج ي" زوجي مدى العمر"ماذا ستفعل الشهادة؟ تلك املراسم جيدة، الزوجة تأخذ . صلتهم مدى العمر

لكن مع ذلك، . كال.  يف اهلندال يوجد يف التاريخ اصدار شهادة. ال ميكن فصلهما". عشرييت مدى العمر"الزوجة 
اآلن، استغرب وخاصة أنا اشعر بالتأسف الشديد بالقول أن قادتنا املستغربني املزعومني . صلتهم جيدة، مدى العمر

  . لكنها مل تكن موجودة يف السابق. هلندوس مرسوم شهادة الزواج هذه، هذا وذاكاخضعوا ا
  الطالق يف اهلند؟حاالت هل هناك كثري من : صحفي
كنت رب . خذ حيايت العملية. الشباب والشابات املتقدمني املزعومني، اصبحوا اآلن وراء الطالق. نعم: ْپَرْبهوپاَد
فهمت؟ ال هي .  تصور الطالقلذلك، مل اتوافق مع زوجيت عملياً لكن مل يكن هناك. عنهااآلن ختليت  وعائلة

  . ن اآلن الطالققدمواهنم ي. كان هذا جمهوال. تصورت وال أنا
  .التربية الغربية. نعم: صحفي
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  هل هناك اتباع داخل اهلند؟: صحفي
  .ليس شخصياً لكن سائر اخويت باهللا، هذا املذهب جيد جداً. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ...كم هو العدد : صحفي
اسأل أي هندي .  باملئة٨٠قرابة . ، ماليني ومالينيكِْرْشَن، ذكر ڤيةڤايْشَنلدينا هذه الفلسفة الـ. ماليني: ْپَرْبهوپاَد

اهنم ميارسون هذا . يلامثاقد ال يكون مريدي لكن هناك عدد كبري من الربانيني . كِْرْشَنوسيتحدث عن ذكر 
  .الشاغل
  ... مع يهل حتصل على تدريب رمس: صحفي
  .هنا صورة موالي الروحي.  عمدينَمهاَرَج چورونعم، : ْپَرْبهوپاَد
  .فهمت: صحفي
لذلك، حصلت على شهادة من اخي باهللا . لذلك، عندما ارادت بلدك شهادة جلعلي مواطن دائم. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  . يف بالدناوإال ال توجد حاجة إىل شهادة. ذاك جممل األمر. انين معمد



خر، ال يوجد شيء مثل الذهاب إىل درس يف اهلند حيث تذهب إىل درس أو دير للدراسة مدة بكالم آ: صحفي
  ...أربع سنوات 

  .لديهم مئات الفروع، نعم. چاوذييا َمطْهىلدينا معهد، معهد . نعم، مثة دير. كال، هذا الدير: ْپَرْبهوپاَد
  تذهب إىل دورة دراسية رمسية؟: صحفي
 ْبهَچڤَْد چۤيتا. أي شخص يستطيع القراءة. هناك كتابان، ثالثة، ذاك جممل األمر. اسية رمسيةنعم، دورة در: ْپَرْبهوپاَد

 كتاب ْبهَچڤَْد چۤيتاألن . ال حاجة إىل تعلم أطنان من الكتب. سوف تتعلم كل شيء. شايَتْنيا أو ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد و 
لذلك، . همت؟ لذلك، اقصد، ذات معىن وصلبةف. جيد، اذا كان بامكانك فهم خط واحد، سوف تتقدم مئة سنة

  .دعهم يطرحوا االسئلة، وحاول فهم ما هي هذه احلركة.  لشعبك مبطالعتهامسح.  دون تصرفْبهَچڤَْد چۤيتانشرنا 
  .ماكميالن تنشر هذه الطبعة: صحفي
  .نعم، ماكميالن تنشر: ْپَرْبهوپاَد
  لفترة من الوقت؟هل تذهب إىل هذا املعهد  ... اآلن، عندما انت: صحفي
  ...لكن انا تدربت على يد والدي الذي كان يف هذا اخلط . ال توجد فترة حمددة: ْپَرْبهوپاَد
  ...والدك : صحفي
على االمجال،  ...  وتعمدت١٩٢٢، نعم مث التقيت موالي الروحي سنة دربين والدي منذ الطفولة. نعم: َدْپَرْبهوپا

فهمت؟ لذلك، تدربنا . كِْرْشَن باملئة من الناس يف العائلة من تيم ٩٠، ٨٠كانت توجد خلفية ألنين كما قلت لك 
. منذ ذلك الوقت، امنيت هذه الفكرةالتقيت . ١٩٣٣ع، قبلت موالي الروحي سنة رمسياً، بالطب. منذ بداية حياتنا

  .نعم
  . بصورة مستقلة١٩٣٣لذلك، كنت تنشر هذه الكلمة منذ . فهمت، فهمت: صحفي
  . عمليا٥٩ًمنذ  ... أنا انشر بصفة داعية منذ.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ...ماذا فعلت منذ ذلك الوقت . مته، ف٥٩: صحفي
. يف السابق، كنت اعمل بصفة مدير يف شركة كيماوية كبرية. كنت أعمل باالدوية. كنت رب عائلة: ْپَرْبهوپاَد

  ...شر جملة االياب هذه كنت ان. لكنين كنت اعمل على تنمية هذا العلم مع انين كنت رب عائلة
  ...ك تلكنت تنشر : صحفي
  .يف اهلند: ْپَرْبهوپاَد
  .فهمت: صحفي
مل يكن . لذلك، كنت أنفق كل ما كنت اكسبه.  بأمر موالي الروحي١٩٤٧ابتدأت سنة . نعم، نعم: ْپَرْبهوپاَد

ت هبذا العمل منذ لكن شرع. لذلك، كنت أقوم هبذا العمل منذ وقت طويل. هناك أي عائد لكنين كنت اوزع
  . بعد قطع صاليت العائلية١٩٥٩
  هل لديك اطفال؟: صحفي
  .لدي شباب. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  تركتهم لتوك؟: صحفي
زوجيت يف عهدة . تركتهم وشأهنم. كان لدي زوجيت، واحفادي واجلميع لكن انقطعت صليت هبم. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .نعم. اوالدي الكبار



  ".اراكم الحقاً"؟ اقصد اجد بعض الصعوبة بالفهم، هجر العائلة وهذا األمر ...حسناً، هل هذا : صحفي
جيب . جيب على كل رجل هجر صالته العائلية يف سن معينة بعد اخلمسني. ِڤديالـنعم، هذا هو احلكم : ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك ليس جيداً.  العائلة، كالليس حىت املوت، البقاء يف. ِڤديةالـتلك هي التربية . عدم البقاء يف احلياة العائلية
  .هل لك بايضاح األمر: صحفي
اذا لكن . مث يوصى بعدم دخول احلياة العائلية. ، احلياة الروحيةرّيْبَرْهَمشاأوال، يتدرب الصيب بصفة : ْپَرْبهوپاَد

. ٢٥ أو ٢٤سنة يتزوج يف .  يف احلياة العائليةىعندئذ، يبق. "حسناً، تزوج" يسمح له قصر عن ضبط حياته اجلنسية
لذلك، يترك الزوجان البيت يف . يف تلك الغضون، يرزق ببعض االطفال.  سنة، يسمح له بالتمتع باحلياة اجلنسية٢٥

على هذا الوجه، عندما حيرز الفرد بعض التقدم، . سن اخلمسني ويسافرا إىل مجيع احملاج للتجرد عن احلنان العائلي
لذلك، ". اَسَسنّْۤيوتسمح له بدخول سلك . عائلة وسيعتين هبا اوالدها البالغنيالعودة والعناية بال"يطلب من زوجته 

جيب على الفرد عدم البقاء يف احلياة العائلية . ِڤديةالـهذه هي احلضارة . يصبح وحيداً وينشر العلم الذي اكتسبه
 سنوات على ١٠ طوال ّياسَسنّْۤيبأن يصبح البوذي يف البوذية مثة حكم اجباري . كال. منذ الوالدة حىت املوت

لذلك، اذا بقي احد يف حياته العائلية، فلن ميكنه احراز . ألن جممل الفكرة هي حتصيل الكمال الروحي. نعم. األقل
ألن . لكن هذا نادر جداً. ، فذاك يساعدكِْرْشَنلكن اذا كانت العائلة، جممل العائلة من تيم . مطلق تقدم روحي

  .كِْرْشَنلكن التربية مجيلة إىل درجة أن كل فرد يبقى يف ذكر .  على خالف الزوجةْشَنكِْرالزوج قد يكون من تيم 
  هل تعتقد من وجهة النظر العملية، هل تعتقد أن حلركتك فرصة النجاح هنا يف امريكا؟: صحفي
  ما رأيك؟. لديها فرصة كبرية من جهة ما شهدته: ْپَرْبهوپاَد
  ة جداً؟ حقاً؟ماذا تعتقد من وجهة نظر عملي: صحفي

ال سيما انين اعتقد يف هذه . ال اعلم شيئاً على نطاق واسع، لكن احتماالت حتماً.  احتماالتمثةنعم، : َهياْچرۤيَڤ
  .املناطق، يف املدن

  . عامليةمنطقة: صحفي
  .حي يف وسط فريجينيابتشكيل بالطبع، حنن ابتدأنا : َهياْچرۤيَڤ
  ديد؟انتم؟ ملاذا وسط فريجينيا بالتح: صحفي

  . حيث ابتدأت أنا مبساعدة اآلخريناهناحسناً، : َهياْچرۤيَڤ
  انت ابتدأهتا؟: صحفي
  .فدان ١٣٨اشترى عقاراً قرابة : ْپَرْبهوپاَد
  هل ميكن أن أسألك عن سبب اختيار وست فريجينيا؟: صحفي

  . واالقامة هناك اقتصادية جداًةجبلي منطقةحسناً، : َهياْچرۤيَڤ
  .حب استطالع. سهلةليست . حسناً، اقصد مثة جبال هنا أيضاً. يةنعم، اهنا جبل: صحفي

كال، االقامة هناك اقتصادية جداً وموقعها جيد أيضاً ألننا شيدنا هياكل يف نيويورك وسائر املناطق يف : َهياْچرۤيَڤ
  ...لذلك، اهنا مركزية . لذلك، اهنا على هذا النحو بني الشرق والغرب. الشرق
  .هو أقرب. يعمل يف جامعة اوهايو. مر واحد أن الداعم الرئيس هووأ: ْپَرْبهوپاَد
  اين انت؟: صحفي

  .يف جامعة اوهايو ستيت: َهياْچرۤيَڤ



  حيث يعلّم؟ كيف جاء إىل التعليم اآلن؟: صحفي
  .هذه فرصة عيد امليالد: َهياْچرۤيَڤ
  ة الكرة؟هل لديك تذاكر لكر.  انت يف عطلة:صحفي

  .كال: َهياْچرۤيَڤ
  اوهايو ستيت أو جامعة اوهايو؟.  الكرةطيين تذكرة لكرة جئت كل هذه املسافة إىل هنا وال ميكنك ان تع:صحفي

  .نعم اهنم يلعبون اآلن هنا. اوهايو ستيت: َهياْچرۤيَڤ
  هل تعتقد؟: صحفي

  .تلك لعبة الطبق الوردي. كال: َهياْچرۤيَڤ
اعتقد انين طرحت معظم االسئلة . نك جتهل ذلكنعم، سوف اشعر أنك مل حترز صعيد اخلروج ذاك مع ا: صحفي

تعلم، ما  ... هل لديك شيئاً تود قوله مثل بعض الكشف يل أو للقراء أو شيء مثيل. اليت جئت إىل هنا لطرحها
اذا كان على االنسان حتصيل أي هدف يف حبثه عن التحقيق ) يضحك. (أنت تقوله حقاً، ال توجد طريقة للخروج

. لذلك، رسالتك ال ختتلف عن رسالة موسى أو املسيح أو أي قائد ديين آخر. يها كما تستحقفإن عليه العمل عل
  .اذا كان يتعني على الناس اتباع الوصايا العشرة فذاك هو مكاهنا

مثل  ... و. لكن اعمل مببدأك. "انت حتضر إلينا. ختلى عن، هذا الدين"ال نقول  ... حنن نطلب من الناس: ْپَرْبهوپاَد
 جتتاز امتحان املاجستري يف جامعة هندية، فأنه يسافر إىل جامعة اجنبية للدراسة حيدث يف اهلند احياناً مع انه. لبطا

 بغض كتابك الديينميكنك اتباع االمر عينه، . لذلك، ما هو سبب سفره؟ للحصول على مزيد من االستنارة. العليا
ال استطيع حضور . انا يهودي. أنا مسيحي" جيب أن تقول  لكن اذا كنت جدياً بصدد اهللا؟ ملذاالنظر عن ماهيته

  ؟ما هو اعتراضك اذا كنت اتكلم عن اهللا". كنيسيتال استطيع السماح لكم بالكالم يف "ملاذا تقول ". اجتماعكم
، ال  وليس احلصرأنا موقن انك تعلم وأنا أعي انه مؤخراً على سبيل املثال. حسناً، اوافق معك بالكلية: صحفي

  .  ذاكتغري. طيع الكاثوليكي احلضور إىل هنا ألهنا كنيسة اخرىيست
  هل شاهدهتا؟ اين هي تلك الصحيفة؟. اآلن، كتبت رسالة إىل البابا: ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا هنا: َهياْچرۤيَڤ
  هل اجاب؟. رسالة إىل البابا: صحفي
اين هي االخرية؟ من . ست يف هذه الصحيفةهل هي يف هذه الصحيفة؟ كال، لي. كال، مل استلم مطلق رد: ْپَرْبهوپاَد

لذلك، ارسلنا هذه الرسالة لكن لسوء احلظ، مل . اجلب العدد االخري، نعم. بالباب؟ اطلب جلب العدد االخري
  كيف هذا؟. نستلم اجلواب

إىل عدم مييلون  ... اهنم. تلك هي الطريقة اليت افكر هبا. اعتقد انه مل يفهم امهيتك بالقدر الكايف للرد: صحفي
  .له أو اعطاء امهية شأهنماعطاء امهية ألمر ليس من 

  ).صمت(اقرأه . هل تعتقد ان ذاك جيد؟ هل تقرأ أو قرأت هذا: ْپَرْبهوپاَد
   ما هو مقام الزهد؟:صحفي
  .ليس لدي صلة عائلية.  هذا زهد:ْپَرْبهوپاَد
  )صمت فيما يقرأ الصحفي الرسالة. (أوه، اوه: صحفي



دعنا . ماذا استطيع أن افعل؟ انا مستعد للكالم مع أي رباين. تدت التعاون مع كل فرد على خالفهماع: ْپَرْبهوپاَد
يريد . البابا مضطهد باقتراح منع احلمل. نرسم برناجماً حىت يتسىن نفع الناس لكنهم يذهبون إىل احكامهم املسبقة

  .الناس منه السماح باستعمال وسائل منع احلمل
  .م مطلق جوابلكنك مل تستل: صحفي
 االنسان اذا كانأين هو الدين لكن . اذا رأينا أحداً يتبع مبدأ ديين معني ينمي حبه هللا فذاك دين ممتاز: ْپَرْبهوپاَد

  ؟ينمي حبه للجن أو املال
  .صحيح: صحفي
أو اليهودية أو ال نقول انك تتبع املسيحية أو االسالم  ... اذا أمنيت. ذاك هو امتحاننا. فهمت) يضحك: (ْپَرْبهوپاَد
فهمت؟ يتعلم االنسان اآلن ان ". من هو اهللا؟ أنا اهللا. يتأهلونلكنهم . سواء امنيت حب اهللا.  ال نقول هذا-اهلنوسية

  هل تفكر على هذا املنوال؟. كل فرد هو اهللا. انظر املرح. كل فرد هو اهللا
  ؟ماهر باباهل تعرف : صحفي
  . كل فرد هو اهللانه يدعو أن. هو رذيل آخر: ْپَرْبهوپاَد
  .زعم اإلهلية إىل نفسهي: صحفي
  .هذا ما جيري. انظر. هو اهللا: ْپَرْبهوپاَد
  هل تعرفه؟: صحفي
  .ألوهيتهانه يروج . ال احفل مبعرفة أمثاله. مسعت امسه: ْپَرْبهوپاَد
  . سنة٤٥ سنة، ٤٠يقول انه مل يتكلم يف : صحفي
  لنفترض انين جئت إليك، اذا قلت انين الرئيس جونسون فهل ستقبلين؟. ذاك يعين جهل الناس ما هو اهللا: ْپَرْبهوپاَد
  .ال اعتقد ذلك) يضحك(كال : صحفي
حنن نعلم ما هو . ذاك هو العيب. ه بصفة اهللا جلهلهم باهللانلكن هؤالء االشخاص، الرذالء سوف يقبلو: ْپَرْبهوپاَد

  . هو الفرقذاك. لذلك، ال ميكننا قبول مطلق رذيل يزعم االلوهية. اهللا
  .حسناً، من الغباء مبكان خروج احد وزعم االلوهية: صحفي
هو خمادع واملخدوع رذيل آخر . هو رذيل رقم واحد. لكن ما هو مدى رذالة من يقبل بزعمه االلوهية: ْپَرْبهوپاَد

 يف األسواق، يف كل شخص يزعم االلوهية واصبح اهللا من االبتذال إىل درجة اصبح متوفراً. جيهل ماهية اهللا. أيضاً
  .كل مكان
. مما يعين أن اهللا يشبه االنسان. حسناً، ال شك أن املفهوم الغريب هو أن االنسان خملوق على خيال اهللا: صحفي

  .لذلك، ميكن أن يكون مطلق انسان هو اهللا
اين هي تلك ...  احبث عن خيال اهللا سواء أكانت صورته أم ال. لديك عدد كبري من العلماء. ال بأس: ْپَرْبهوپاَد

  اين هي تلك الدائرة للعلم مباهية اهللا؟ اين هي دائرة املعرفة؟. الدائرة؟ لديك دوائر كثرية مثيلة، دائرة فنية، دائرة هذا
  .ال توجد دائرة اهللا الليلة، سأخربك بذلك اآلن ... ال اعلم اذا: صحفي
ولن تقبل مبطلق رذيل يزعم . هي دائرة العلم باهللا كِْرْشَنوهنا، هنا حركة ذكر . تلك هي الصعوبة: ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية. (االلوهية، لن تقبل سوى اهللا بصفة اهللا
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