
  ١٩٧٠محادثات 

  ١٩٧٠ تشرين ثاني ٤محادثة في الغرفة، بومباي 

سافر إىل انكلتزا يف تلك .  جديأوه،ابن عمي، ...   أحد اقاربنا، منذ وقت طويل، كان جدي من أمي :ْپَرْبهوپاَد
يك اقامة لذلك، عل. عند عودته" ذهبت إىل انكلترا "ْبراْهَمَنةالـأشار  ... ، جداًَپْرسياْسااليام وأصبح طبيب 

". مث سيجري نبذ عائلتك. ْپراياْششيتَّ  دونال ميكنه البقاء يف الوطن وهذا ووصفات كثرية وْپراياْششيتَّمراسم 
) هندي(... طلب منه والده ووالدته، اجلميع ". لذلك، عندما عرضت عليه هذه األمور قال، سأخرج من البيت

  ).انقطاع(
لن حيتاج إىل ختصيص هذه . ْدَرۤوشكاغو أنه كان عامل بناء اثناء القيام بعمل  من شيُپولَ َپِتلالحظ  ":َتَهْمَسدۤو

احلديث عن املهن يذكرين مبشكلة . لكن يكون هذا بالعمل السهل. ألجانب اجلدد حسب مهنهملاملراتب الثالثة 
الغرب الذين ال  البيض اجلدد يف ساْدهوس من اً جيوشكِْرْشَنحركة ذكر سوف خترج .  البيضساْدهوسمهنة -أكرب

وا ايديهم لطخ ولن يَرَس-ْبَهكْيتسوف يكونوا راسخني يف .  اذا مل اكن خمطئاًكِْرْشَنهدف لديهم سوى نشر الرب 
  .بعمل سوى أمر دنيوي مثل كسب املعاش

  .اهنم مقتصرون على الدعوة. ال يفعلون شيئاً بالفعل.  اهنم ال يفعلون شيئاً:ْپَرْبهوپاَد
، امثاهلم من البيض، أشخاص من الغرب ساْدهوسكال، لكنه يقول أن جيوش من ): نديه) (١(أحد الضيوف 

   مث وعندها من سيقوم بكسب املعاش؟ساْدهوسسوف يصبحوا 
ملاذا يبكي على ذاك؟ ما هو شاغله الذي . سوف منده.  ما سبب بكاءه؟ دعه يأيت إىل هنا إذا كان جائعاً:ْپَرْبهوپاَد

ما الذي يدعو إىل البكاء؟ ما هو شاغل البكاء على . ونلاهنم يعلمون ماذا يفع" سيفعلون؟ماذا "دفعه إىل البكاء، 
ماذا ستكون . "ذاك مفهوم طفويل ... هذا ليس.  بالطعامبل؟ اذا كان جائعاً، دعه حيضر وسوف مندهقهذا املست

 وأن ساْدهوأن يصبح االنسان ليس من السهل . ذاك حمال. ذاك، حمال" ؟ساْدهو اذا اصبح كل انسان طبيعة اجملتمع
 كِْرْشَنالرب يقول . هذا حمال. هذا سؤال عاطل. هذه اسئلة عاطلة، ملاذ ينشرون؟ ال اعلم. َڤڤايْشَنيصبح 

لذلك، ". اترك كل شيء وسلم يل:"چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنكم سلم حىت اآلن؟ يقول الرب ". سلم يل"شخصياً، 
لكن ذاك " ؟ اذا سلم اجلميعماذا سوف حيدث للعامل"ذلك، هذا سؤال رذيل، كم هو عدد الذين فعلوا ذلك؟ ل

انه ليس بتلك . ساْدهوال يتوقع من كل شخص أن يصبح ). هندي. (ذاك ما جيهله. التسليم بالغ الصعوبة. حمال
ين تركوا كم عدد الذ". اترك هذا، اترك هذا"كم هناك؟ اعطينا الوصفة .  صفيةساْدهوالسهولة وال سيما طيبعة 

  .هذا؟ ذاك غري ممكن لكن مع ذلك هذه االسئلة السخيفة
   هل ينبغي يل االستمرار؟:َتَهْمَسدۤو
  . ْهْم:ْپَرْبهوپاَد
  " ... يف الغرب، كما يف اهلند ":َتَهْمَسدۤو
يف القرية مة كبرية، ألن كانت هناك عال ... )هندي( ... كال، تنتقد...   هذا النوع من االسئلة جتاب :ْپَرْبهوپاَد
 كيف سوف امد مجيع هؤالء أوه،"... بالقول قرية اليف علقت امرأة عجوز لذلك، .  اسبوعياًَهتَّ كان يقام

امي، ال "لذلك، قال ابنها، . بدأت بالبكاء" ماذا افعل؟. الرجال يف الليل؟ اين سيناموا؟ جاء عدد كبري من الضيوف



شرعت بالبكاء لذلك، ". انظري:"لك، جلب امه يف املساءلذ". كيف امد؟. كال، كال." سوف يرحلون. هتتمي
وهذا النوع من ". اين سوف أمد كل هذا العدد الكبري من الضيوف؟"احد، عدم وجود عندما شاهدت نظرياً 

  .افتراضياتاسئلتهم جمرد . االسئلة مثل ذاك
  . هذا مستمر:َتَهْمَسدۤو
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 مجع الصدقات من االخرين وسوف يتخلوا عن كثري ساْدهوس اهلند، سوف يتعني على يف الغرب كما يف":ْپَرْبهوپاَد

  " ... من
. لدي عدد كبري من األساتذة واملهندسني. ْچِرَهْسْتَهىهو . ساْدهوهو ليس . ساْدهو انه جيهل ما هو :ْپَرْبهوپاَد

هل . ساْدهو أْرجونَاصبح .  تعين شحاذ، جيهلساْدهو. ؟ الرذيل جيهلساْدهوسأليسوا . ْبَهكَْتْز-كِْرْشَنلذلك، اهنم 
   ... ْبَهَجِت ماْم أَنْنيا واضح، ساْدهووصف . ساْدهوكان شحاذاً؟ اذن، هو جيهل ما هو 

   ... اهنا تدفع دون لزوم. بتها امرأةت هذه الرسالة بالذات ك):١(أحد الضيوف 
. كِْرْشَنجتهلني ما هو ذكر . ساْدهو جتهلني ما هو انت" اذن، جيب االجابة عنها على الوجه الصحيح، :ْپَرْبهوپاَد

.  هو الوجودكِْرْشَن " يقول، ِڤَدْنَتجيْبَهكْيت ْسوامي"صحيفة جاين نشرت مثل هذه، " ملاذا تزعجني نفسك؟
  .استمر. محاقة مثيلة. انظر.  هو الوجود، يعين انه ليس هندوسياًكِْرْشَناذن، كل من يقول ". "اهلندوسية ال شيء

 ... الصدقات من اآلخرين وسوف يتخلوا عن مجيع اسباب الرخاء ساْدهوس سوف جيمع" ...  لذلك،:ْمَسدۤوَتَه
  "...  سامللعم  السنوات القادمة مشكلة وطنية على نطاق واسعستخلق لذلك، . والضروريات الشخصية

  . نعم، بدأت املشكلة:ْپَرْبهوپاَد
  " ...ا من قبليقول انه مل يشهد مثله ... ":َهْمَسدۤوَت
ال يفعلون شيئاً .  يف الواليات املتحدة ماذا يفعلون بصدد اخلنافس؟ لديهم ألوف اخلنافس؟ ... ماذا:ْپَرْبهوپاَد
  .تابع. تلك املشكلة موجودة مسبقاً. حياهلم

ظر صدمة يف الواقع، اجملتمع الغريب ينت. سوف ختلق مشكلة وطنية على نطاق واسع مل يشهدها من قبل":َهْمَسدۤوَت
  . وتوجد إىل جانبها رسالتان"كرمي شيخ.توقيع إى. كبرية

  . لكن العجوز تبكي:ْپَرْبهوپاَد
ال احب رؤية سبب ختصيص صفحتني كاملتني . "هل تريد مساع الرسالة التالية؟ هذه هي الرسالة التالية :َهْمَسدۤوَت

 ابيض سادة، ووضع ساريلبس  يتحول االنسان مبجرد ال.  تشرين الثاين٨! كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى"ملقالة حول 
 ال ينتج هبجة ۤيْزوپُچالـخمض احلليب على مثال . ندل على اجلبني ووضع خامت باالنف من طني خشب الصكتيلَ

  ." يعكس موقف اهلروبيةكِْرْشَنكالم تيم حركة ذكر . روحية
  .هذه دعاية لنا يف مجيع األحوال. انتبه :ْپَرْبهوپاَد

.  تصفية العقل؟ اهنا تغلق كل شيء آخركِْرْشَن َهِرىكيف ميكن لتسبيح . "اهنم غاضبون). ضحك (:َسدۤوَتَهْم
 أْدهيكارّيهروبية تيم احلركة يف جواب تنعكس  .تصفية العقل تكمن يف العلم بكل الشر والنأي عنه بوقت واحد

انا لست ملحداً لكنين اجد . ا معروفة عندنا مجيعاًفقر بلدن. عندما تفادى مشكلة فقر اهلند باعطاء اجوبة غري متصلة
  ."صعوبة هبضم العاطفية يف املقالة

  ما هي تلك العاطفية؟":ْپَرْبهوپاَد



  أي صحيفة هذه؟. أي صحيفة؟ اعتقد اهنا كانت صحيفة بومباي ... ذاك كان يف.  مل اقرأ املقالة:َهْمَسدۤوَت
  . هذه تاميز اهلند):١(أحد الضيوف 

  . بومباي:اَدْپَرْبهوپ
  .مباي ودهلي بوقت واحد اهنا تنشر من بو):١(أحد الضيوف 

  .اعتقد بوجود مقالة كبرية يف بومباي.  نعم:َهْمَسدۤوَت
   ما موضوعها؟ مناسب أم ال؟:ْپَرْبهوپاَد

  .داَس چوروكانت مقابلة مع التيم اذا كنت اتذكر مع  :َهْمَسدۤوَت
تقول هلذا السبب . كانت تستحق الثناء وكل ذاك.  مناسبة للغايةاملقالة االصليةكانت  ):١(أحد الضيوف 

  . دون ضرورة،قحم العاطفية وهذا وذاكيالرسالتان أن كاتب املقالة 
  .تاميز اهلندبعة األحد لـ  تلك كانت ط:ِرَبتيَنْنَدنَ

  . تشرين الثاين٨ :َهْمَسدۤوَت
  .ك كثرياًاعجبت. صفحتان مع صور مجيلة.  قسم اجمللة:ِرڤَتاَنْنَدنْ
  .ذاك كله" ... الدعاية كانت ملاذا دعاية صفحتني، "اهنا حسودة، ذاك . اتذكر.  نعم، نعمأوه، أوه، :ْپَرْبهوپاَد

ْبَهكْيت . س. إى.  تستحق القراءةكِْرْشَنمقالتك الرئيسة حول مذهب "تقول، .  توجد رسالة اخرى:َهْمَسدۤوَت
 ذكر مؤلف املقالة  .، اسكون، ومريديه االمريكانكِْرْشَنندي جلماعة ذكر ، املؤسس اهلپاَد ْپَرْبهوْسواميِڤَدْنَت 

 اثناء اقامتهم القصرية يف بومباي أهنا ليست ١٩٧٠ تشرين الثاين ٨ يف تاميز االسبوعية مراراً، يف سوَنَرَجْن. أر.ك
وصفه املعلم الكوين، الشخص  فوق مجيع االديان، بكِْرْشَنأوضحوا له أن . حركة هندوسية باملعىن الدقيق للكلمة

 كِْرْشَنلو كان كذلك، فما الذي مينعهم من الذهاب إىل باكستان واهلند لتسبيح اسم . العظيم، تصفية احلق املطلق
  " ... والطلب منهم التراجع عن عدواهنم؟ تراب هذه البلد حيث ولد السيد العظيم

  .؟ يطلبون منا نظراً لقصورهمماذا.  اآلن، علينا خدمة السياسة والسياسيني:ْپَرْبهوپاَد
  . عمل:َهْمَسدۤوَت
 كِْرْشَنهل تعين القول أن ذكر "اكتب ذاك . اذن، علينا مساعدة هؤالء الساسة الرذالء. ة مثيلةمحاق :ْپَرْبهوپاَد

  ". عندما يتسع وقتنامقصود خلدمة الساسة الرذالء؟ حنن نذهب إىل كل بلد وسوف نذهب إىل باكستان
   ...  ليس حلملهم على التراجع عن العدوان، بل):١ (أحد الضيوف

لدينا عدد كبري من . انضمامنا خمتلف. ليس ملساعدة الساسة املتلهفني كثرياً لالنضمام إىل باكستان":ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، الرذالء يف كل مكان سواء يف باكستان أم.  حىت يف اهلندكِْرْشَناالعداء مثل الذين ينتقدون حركة ذكر 

  .اكتب ذاك، على ذاك النحو"حنن مقصودون للفطناء، . لذلك، حنن ال نرضي الرذالء. اهلند
  ).هندي): (١(أحد الضيوف 

   نعم؟ اذن؟ ما هذا؟ مزيد؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع. ( اعتقد أن ذاك هو كل شيء:َهْمَسدۤوَت
. ال غري. خذ قطعة واحدة.  حسناً، اجلب شيئاً.خذ شيئاً. ي أمر لكن علينا العمل على حنو ال يتعسر عل:ْپَرْبهوپاَد

  .انتهى، كنت تشرب يف السابق
   ...  نعم، نعم:أحد التيم



   هل تشعر مبطلق تعسيري؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كال:أحد التيم
   أيضاً؟نيدخنمن املكنت .  ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
  . كال:أحد التيم
 ۤيْزاسَسّنۤي وذاك ما يدهش مجيع هؤالء الـ بسرعة كبريةألربعة االثيمةا عن النواهي اطالبنختلى .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

. مع ذلك، يزعمون التقدم الروحي. ال ميكنهم التخلي عن شرب الشاي والتدخني. اهنم مندهشون. املزعومني أيضاً
". نارايانَ"عض خياطبون بعضهم الب". نارايانَ. "شاهدوا املرح.  االهليةنما زالوا خدم التدخني والشاي ويزعمو

  .خرينليس اآلوالدك و). انقطاع. (اذن، ابدأ". نارايانَال توجد صعوبة ألنك . نارايانَأنا . نارايانَانت ). ضحك(
  . جدي:طفل

  ).هناية(؟ ... أَشكْيت اذن، :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٠ تشرين ثاني ٧محاذثة في الغرفة، بومباي 

  . السنوات اخلمسةهذه انتهت أيضاً يف خالل هذه :ْپَرْبهوپاَد
   ... نشاء ذاك، اهنا وذاك أيضاً، يف بلدان اجنبية، إل):١(أحد الضيوف 
   ... كنت اختيل طوال الوقت، اختيل.  نعم، انه أمر مدهش):٢(أحد الضيوف 

، كفلين سيد ملدة شهر واحد ... ذاك هو ... كال، انا.  لذلك، سافرت إىل الواليات املتحدة دون كفيل:ْپَرْبهوپاَد
كان ابن صديقي، وكتب له . مث تفذت خطيتهناك  اسابيع فقط ٣بقيت . ليس حىت شهر واحد. شهر واحد فقط

  ". لشهر واحدْسواميجياكفل "صديقي، 
   سيد امريكي؟):١(أحد الضيوف 

 لك ال نستطيع السماح"مع ذلك، اعترضت احلكومة . لذلك، ارسل ابنه يل كفالة. ْچَرأ كال، هندي من :ْپَرْبهوپاَد
، ، ما الذي يدعى، التبادل اخلارجيلكنين طلبت رؤية احلاكم الكبري". بالذهاب إىل هناك ألن شخص واحد كفلك

  .قاتل". ، ميكنك الذهابْسواميجينعم، . "لذلك، تلطف بالقبول. السيد راو
  .لدي جواز السفر.  كان االمر شديد الصعوبة يف ذاك الوقت):٢(أحد الضيوف 

  .از سفر، تأشرية دخول جو:ْپَرْبهوپاَد
. سنواتجعل صالحيته لثالث . أمنت جواز السفر. هي تأشرية الدخولاآلن  الصعوبة الوحيدة ):٢(أحد الضيوف 

   ... عد احلصول على جواز السفر وراسلتكتبت . لدي واحد. اآلن، احلصول على جواز السفر سهل
تعني علي أن اطلب منهم االنتهاء . فلسفيت خمتلفة بالكلية  ... لذلك، مل أكن امحل املال ويف وضع حرج:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، كنت . هذه عاداهتم اليومية ... الزنا والشراب واخلمرة واملخدرات والقمار. ثام االربعة وتربوا عليهاعن اآل
   ... كل شيء ألن ... كِْرْشَنلكن " من سيصغي يل؟. علي وقف هذا"اتدبر، 

  ؟ ...اخترت امريكا منذ البدايةملاذا . سأل أمراً هل يل أن أ):١(أحد الضيوف 
اذهب وانشر هذا املذهب بني الشعوب الناطقة باالنكليزية وال سيما البلدان "، َمهاَرَج چورو أمرين :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، اغتنمت أول فرصة . لذلك، خطر يل أوال السفر إىل لندن، اين هي لندن، لكنين كنت دون مال". الغربية



اعطوين غرفة درجة اوىل، صاحب .  إىل الواليات املتحدة جماناً على سفينة جتارية لشركة سكنديا البخاريةللسفر
. كنت دون مال فماذا باحلديث عن الطائرة. احدى السفن سافرت جماناً على ينلكن. احسنوا معامليت. الغرفة
  ما كان سؤالك؟ لذلك،

   ...  سؤايل كان كيف اخترت امريكا):١(أحد الضيوف 
حسناً، سوف "لذلك، قبلت، . اتيحت يل فرصة السفر إىل امريكا ألن سفينتهم تذهب إىل نيويورك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .نيويورك أفضل من لندن". نرى، سواء إىل لندن أو نيويورك
   ... يف نيويورك، اهلنود.  يوجد عدد من اهلنود يف نيويورك):١(أحد الضيوف 

  .ة عدد كبري من اهلنود يف لندنمث.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . يف لندن مئة ألف هندي١٢ يوجد قرابة ):١(أحد الضيوف 

  ).هندي. (يف الشارع سوف جتدها مثل مدينة هندية اعتيادية. عدد كبري من اهلنود.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هو صديقي القدمي):٣(أحد الضيوف 
بك هذا، وسوف نعىن  َڤَجياْنّيت َمُهوْتَس-چۤيتان معنيون بـحن... ، تركنا دهلي اورا كالنا من ه):٤(أحد الضيوف 

   ... انت قادم. أكثر أيضاً
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

جاء مع آلة التسجيل . جلب آلة التسجيل هذه. هو، رجل مثقف. كوماَر شارَم اذن، هذا  ):٤(أحد الضيوف 
    ...التقينا الليلة السابقة السيد َج. الجراء مقابلة معك

  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، سوف نطرح بعض االسئلة اذا مل متانع.  ومسح لنا باجراء مقابلة معك لصحيفتنا):٤(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وسوف ننتهي قبل سفرك إىل هناك):٤(أحد الضيوف 

لك، اذهبوا إىل هناك وانضموا يف لذ. ال يهم حىت اذا تأخرت قليال. كال، سيذهب رجايل. ذاك حسن :ْپَرْبهوپاَد
  .الليل مث سوف أصل

 كِْرْشَن السنوات اخلمسة أو الستة االخرية وسجلنا حركة ذكر امريكا من ... )غري مسموع ():٤(أحد الضيوف 
، و  وحدها اليت ميكنك أن حتصل من خالهلا على ذكر اهللاكِْرْشَن ْبَهكْيت مبفرده، اهنا كِْرْشَنذاك يعين ان . هذه هناك
   ...  مبفردهكِْرْشَن
تلك هي معضلة اجملتمع . كِْرْشَنلكنهم يغفلون  ... "اين هو اهللا؟" ... االنسان يبحث.  هو اهللاكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  .احلاضر

اهنا ال تستميل العيون فحسب بل قلبك وروحك .  جملدات؟ ... كتبت عدداً من الكتب أيضاً):٤(أحد الضيوف 
 لذلك، ال  ماذا؟.االحرى، تنتشي روحنا ونصل إىل تلك احلالة العقلية...   نظرة إىل الكتاب، قلوبناعند كل . أيضاً

   ... ؟ أنظر مجال بعد قراءة هذانعلم أي طور سنصل
   هل سيجيبوا باهلندية أم االنكليزية؟):٥(أحد الضيوف 

  ؟لغة أي :ْپَرْبهوپاَد
  ة أم االنكليزية؟سوف جتيب باهلندي.  هذا السيد):٥(أحد الضيوف 



  . كما تشاء:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنم يعرفون اهلندية):٥(أحد الضيوف 

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي ():٦(أحد الضيوف 
اذا اردت .  باالنكليزيةْسواميجياذا اردت طرح األسئلة باالنكليزية، سوف جييب .  كال، كال):٧(أحد الضيوف 

. .. ته باهلندية البارحة، كان حظي كبرياً وميكنين القول أنه فصيح باهلنديةمسع ... أن تسأله باهلندية، سوف آمل
  .ن سوى االنكليزيةوال يتكلم املريد. اتيحت لنا املناسبة يف البارحة واحلظ السعيد بسماعه باهلندية أيضاً). ضحك(

  . نعم، ال يتكلمون:ْپَرْبهوپاَد
  . ال يلمون باهلندية):٨(أحد الضيوف 

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
الكبري، ) ْسوامي(ذكرى يل عن سيدي  ... غنية واحدة، حىت ميكنك أن تعلم وسوف اعطيك ا):٧(أحد الضيوف 

  .الذي مل انقطع عن ذكره منذ أكثر من ستة أشهر
  ).هندي ():٦(أحد الضيوف 

 انا اتكلم اهلندية،  ...هينمن الطبيعي، انه وج. كان والدي تيم كبري. َڤڤايْشَنولدت يف عائلة ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  .ْدَهْرَماهنم غري منجذبني إىل هندو ). هندي. (االنكليزية

  ؟كِْرْشَن َهِرى، راَم َهِرى اذن، ما الذي جذهبم إىل ):٦(أحد الضيوف 
 ْشَنكِْر. ذاك هو خطأك.  هندوسيكِْرْشَنلكنك تعترب ). هندي(... هؤالء الناس، . كِْرْشَن اجنذبوا إىل :ْپَرْبهوپاَد

وأنا ). هندي. (اهللا هو اهللا -اهللا ليس هندوسياً، ليس مسلماً، ليس مسيحياً، ليس بارسياً. هو اهللا. ليس هندوسياً... 
 ... )هندي. ( الوحيدْدَهْرَم، ذاك هو كِْرْشَنذكر . ْدَهْرَم كِْرْشَن ... )هندي. (ْدَهْرَمغري معين بالدعوة إىل هندو 

  ).هندي. (ْدَهْرَمو ليس أدب هند. كِْرْشَنأدب 
، ملاذا يقول چۤيتاْبهَچڤَْد  كتابالتزام صارم ب). هندي(...  َڤشي أو ،كَلي، دوْرچااذن، اهنم غري معنيني باالرباب، 

 كِْرْشَن لـالقدمني اللوتسيتنيذاك يعين أن اللجوء إىل ". اقتصر على اللجوء إىل قدمي. اترك مجيع االديان"، ْبَهَچڤانْ
) هندي(حنن ال نتكلم عن اهللا، ). هندي. (عملياً، كان ذلك خيالف املفهوم اهلندوسي). هندي. (حيد الدين الوهو

حنن نعلم حب اهللا وال نعلم اخلوف . ما الذي يدعو إىل سوء الفهم؟ ال تسيء فهم الفلسفة. حنن نتكلم عن احلب
هل هناك مطلق صعوبة؟ . ْپَرشاَدْمكرم طريقة بالغة السهولة، حتضر وتغين وترقص وت). هندي - انقطاع. (من اهللا

اذن، . ْپَرشاَدْماذا حضر الناس إلينا، يغنون اغاين مطربة ويرقصون وبعد الشعور بالتعب يتناولون كميات كافية من 
ال حيق ). هندي. (انت حمام كفوء لكن ال ميكنك العيش دون مال). هندي(ماذا ميكن أن يكون أسهل من ذلك؟ 

ألنك مسؤول، اذا قطعت عنق . نعم). هندي(، ْچَرَهه ڤيَرَس شايَتْنياْش كِْرْشَن-شيْنتاَمين-ناَم. مسهله ألنه جيهل ما ا
احلياة ). هندي(اذن، . يتعني شنقكم-انتم حمامون-اذا ارتكبت جرمية. مثل يف قانونك. فسوف تكون مسؤوالماعز 
  . انا اقتل حياة، لن اكون مسؤوال عن دفعها حبيايتاذن،. حبياة

   لنا بأكل حلوم املعز وسائر احليوانات؟ِڤَدْزالـ تسمح ذا يف تلك احلالة، ملا):٤(حد الضيوف أ
سوف . ذاك ال يعين ان احلكومة تشجع على الشراب. مثل فتح احلكومة حمل لبيع اخلمرة.  ذاك حصر:ْپَرْبهوپاَد

اذا ادمن وسبب االضطراب يف . سؤولهو املاملدمن على اخلمرة االضطراب، وهي مساومة بسيطة له لكنه خيلق 



يوضح . ( تشمل كل شيءْبَهكْيت). هندي". (دفعت مثن الزجاجة"ال ميكنه القول، . الشارع فلسوف تعتقله الشرطة
ذاك ال يعين . انت تفهم اشعة الشمس.  تعين، مثل اشعة الشمسْچۤيانَ-ْبَرْهَم). اهلنديةب ْبَهَچڤانْ و آْتماَپَرم، ْنْبَرْهَم

  .لكن كالمها نور. قرص الشمسانك تعرف 
  . حمدودْچۤيانَ-ْبَرْهَم جمال ):٩(أحد الضيوف 

-َچْد أْنذََچُتو َجياْسيا ْبَرْبها ْبَرْبَهڤَُتو َج .)هندي( ... مثل االعتيادي، ... هذا هو ...  اهنا هذه األمور اليت:ْپَرْبهوپاَد
 َسْمهيتا-ْبَرْهَم( ... َتْم نيْشكَلَْم أَنْنَتْم أِشَش ْبهۤوْبَرْهَمْبهينَّْم َتْد -يتڤيْبهۤو-ڤَسوْدهاها-كُوطيشى أشيَش-كُوطي

  ).هندي). (٤٠\٥
   أطوار خمتلفة؟ هل هناك اطوار خمتلفة؟):٩(أحد الضيوف 

  ).هندي(. َرْشمي- سۤوْريا أو ِدَڤسۤوْريا أو لُوَكْرياسۤومثل .  مالمح خمتلفة:ْپَرْبهوپاَد
  . فهمت):٩(أحد الضيوف 

  ).هندي. (أطوار خمتلفة). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  ).أْريا( عليك السعي للوصول يف ثانية ):٩(أحد الضيوف 

  .ْچۤيانَ- َچڤَْد مث ْبَهْچۤيانَ- آْتماَپَرم مث ثانية، :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي ():٩(أحد الضيوف 

  ).هندي(لية وؤبري من املسكعدد  ... عائليت،) هندي. ( الصفيةْبَهكْيتتلك هي ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  . الترك صعب جداً):٩(أحد الضيوف 

  . انه صعب لكن مثة سبيل:ْپَرْبهوپاَد
  . مثة مراسم ما لذاك):٩(أحد الضيوف 

لدينا "كانوا قالوا، . مث لن يقبلوا. تعريف نفسي هندوسي، نعم). هندي(. أوپاْدهيلذلك، هذا هو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي" (ول اهلندوسية؟ما الذي يدعونا إىل قب. املسيحية

   ...  ذات التباين غري واضح لنا، لكن بعد أن مسعناك هذا الصباح):٩(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... ومرامسك ... ):٩(أحد الضيوف 
؟ ميكن ا اذا ذهبت للدعوة إليهاآلن، اذا ذهبت إىل أي مكان، ما الذي يدعوهم إىل العناية باهلندوسية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .لكننا ال نتكلم عن اهلندوسية واالسالم بل عن العلم باهللا. أن يسمعوا بعض الكالم
  . الفلسفة احلقة):٩(أحد الضيوف 

  .نعم". نعم، هنا مفهوم صائب:"لذلك.  قبلواأوه،ما هو اهللا؟ ما هو مفهوم اهللا؟ .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .االيابجملة  ):٩(أحد الضيوف 

  .االيابلة جم :ْپَرْبهوپاَد
  ).حديث بني اهلنود عن جملة االياب. ( عودة إىل الربوبية):٩(أحد الضيوف 
  ):٩(أحد الضيوف 

  . ألف عدد٥٠سوف اوزع . االيابجملة  ألف عدد من ٥٠انا احصل على .  كال، سوف ارتب التوزيع:ْپَرْبهوپاَد



يقول .  ليس احدمهاكِْرْشَن. ي أو هندوسي بصفة هندكِْرْشَنليس علينا عرض ). هندي - انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
اقبل شخصية ". اصبح هندوسي"ال اقول مطلقاً . تلذلك، جنح". انا الوالد صاحب البذرة. كل حي شقي:"كِْرْشَن

ذاك ما نثق . أي شغل لدينا لنصبح هندوس؟ لكنهم يريدون العلم باهللا".  واعمل على فهم الفلسفةكِْرْشَناهللا العظيم 
  .به

  . اهنم يقبلون اهللا):٩(ضيوف أحد ال
  . جتلى يف اهلندكِْرْشَنمع ان . حىت اذا احتاروا). هندي. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...  ال نعتقد انه ينتمي إىل مكان معني أو):٩(أحد الضيوف 
 ال فوراً؟ تلك  فلماكِْرْشَنملاذا خطوة خطوة؟ اذا تعني عليك قبول ). هندي. (كِْرْشَنال يفهم  ...  ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  .هي الفطنة
   ...  لكن جيب أن تكون):٩(أحد الضيوف 

. كِْرْشَنانت ال تؤمن بـ". ينبغي"ملاذا ". سوف امحيك"، كِْرْشَنعندما يقول " ينبغي" ال سؤال إىل :ْپَرْبهوپاَد
. كِْرْشَناك يعين انك جتهل ذ. كِْرْشَنانت تشك بقدرة ). ٦٦\١٨. چ.ب (ِپْبْهيُّو ُموكَْشپا-اَهْم ْتڤَْم َسْرَڤيقول، 

  .نعم
   ...  لكن يف جزء واحد من):٩(أحد الضيوف 

   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... كِْرْشَن لفهم ):٩(أحد الضيوف 
  . هو يعين وراء سعته، لفهمه):٢(أحد الضيوف 

 على كِْرْشَن انت تريد فهم ملا ال تقبل به؟ ذاك يعين". انا الوجود" يقول، كِْرْشَن ما هي الصعوبة؟ :ْپَرْبهوپاَد
  ملاذا تتعمد القصور عن؟. طريقتك

  أو هل تؤمن أنك أمه؟.  كال، أؤمن به بوصفك خادم واخدمه):٩(أحد الضيوف 
التسليم هو .  طور آخر، أخفىسلم أوال مث بأية طريقة سوف تسلم، ذاك أمر خمتلف،. كال، ذاك ثانية :ْپَرْبهوپاَد
أوال ال يوجد . ذاك هو الفرق" كيف استطيع اخلدمة؟"مث تسأل، . يت أو هذه الغرفةأوال تدخل هذا الب. البداية

، من يطلبوا أن كِْرْشَن علىوا دألن من يتمر. ال منفذ. كِْرْشَنتسليم أو دون تسليم، تسليم بالكلية، ال منفذ إىل 
. چ.ب (َپَپَرْنَتاْنيت ِچى ۤيموتِّْهَن َسْرَس-ْدِڤَش-إْتشّْها.  بتقليده، موجودون يف هذا العامل املاديكِْرْشَنيصبحوا 

مجيع األحياء اليت جاءت إىل هذا متردت  ذاك اخللق،). ١٩\٨. چ.ب (ْبهۤوْتڤا ْبهۤوْتڤا ْپَرلۤيياِتى). هندي). (٢٧\٧
عل ما اف. كِْرْشَنحسناً، صر "لذلك، اتيحت هلا الفرصة، . كِْرْشَن، بتقليد كِْرْشَنأرادت أن تصبح . لوقالعامل املخ
وانت تريد أن تصبح دودة يف . ْبَرْهما؟ حسناً، صر ْبَرْهمابح صانت تريد أن ت. سوف اعطيك األسباب. حيلو لك

 تارة وتصبح دودة يف الغائط تارة، وهذا ْبَرْهماتصبح . لذلك، هذه االحياء تدور". الغائط؟ سوف اعطيك االسباب
ڤا َنـ َچْتياْدأو عندما ترجع إىل الربوبية، .  هو العامل املاديهذا. على هذا النحو، تبدل البدن. تارة وذاك تارة

پوَنْر َجْنَم ناييت ماْم ِايت ْتياكْْتڤا ِدَهْم . مث لن حتصل على الرجعة). ٦\١٥. چ.ب (َپَرَمْم َمَمنيڤَْرَتْنِتى َتْد ْدهاْم 
 ونشغل كِْرْشَنوطن، كيف نرجع إىل كيف نرجع إىل ال. ا التهيئة لتلك احلالةن عليلذلك،). ٩\٤. چ.ب (.كاوْنتيا

. أوال علينا طلب دخول ملكوت اهللا. ذاك سوف ينظر فيه الحقاً ... وصديق أأو مث سؤال أما أم . انفسنا يف خدمته
ذاك، سلم يل بالكلية، تاركاً سائر ). ٦٦\١٨. چ.ب (َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْمْدَهْرمانْ -َسْرَڤذاك هو الشرط، 



. ْبَهكَْت كِْرْشَن أو جناة عند ُموكَْشال توجد .  هناكوكَْشامي، ُمأَهْم ْتڤاْم ُموكَْشيْشۤي." مث اتوىل امرك. لاملشاغ
  .سوف يتوىل أمره. سوف يفعلها

  . شكراً لك):٩(أحد الضيوف 
  ).هناية. ( جاهز؟ حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٠شهر كانون أول 

  ١٩٧٠ أول  كانون١٢ انُدوِرىمحادثة في الغرفة في 

اذا افرط الطفل بالطعام، اذا افرط بالطعام، فال بأس . هو بدن ميت.  للشباب، كلما ازداد نوماً ، هو ميت:ْپَرْبهوپاَد
. واذا اصيب الطفل باالسهال فذاك جيد له. لذلك، كل من يفرط بالطعام، هذا سيء وال سيما كبار السن. عليه

الطفل يصاب باالسهال يعين خروج مجيع السموم اليت . ين املوت لهعندما يصاب كبري السن باالسهال فذاك يع
. .ِچ ُموْسْتِرىِب چوروِچ َبْسْتِر ْتْشِهِلى َهْن. باالسهال فانه يفقد حيويتهالشيخ واذا اصيب . تتجدد صحته. دخلت فيه

  ليسوا جاهزين بعد؟. مغازي؟ حان الوقتماذا تدعى؟ مثل؟  ... َپَرهناك 
   ... پاَدْپَرْبهواذا حصلنا على ذاك البيت، .  كال:َهْمَسدۤوَت
  . نعم، ميكنك احلصول عليه:ْپَرْبهوپاَد

   ميكننا؟:َهْمَسدۤوَت
ملا ال ميكنك؟ ما هي الصعوبة؟ اآلن، شاغلك هو احلث، . ملا ال؟ لقد تضرعت إىل امللك الذي يشاء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . باملئة٩٠مثة فرصة، . حثه
ريقة سوف تساعد أكثر، اعطاء املال شخصياً أم حث االخرين على اعطاء املال؟ سوف يعطي  أية ط:َهْمَسدۤوَت

  املال؟
   ...  نعم، وإال:ْپَرْبهوپاَد

   كم من املال؟:َهْمَسدۤوَت
  . مليون:ْپَرْبهوپاَد

  ميكنهم دفع املبلغ بكامله؟.  مليون:َهْمَسدۤوَت
ويصبح وضع امللكة يف . هذا امللك قريباًسيموت . تعامل بعناية فائقةجيب ال ...  نعم، ملا ال؟ هذا الرجل:ْپَرْبهوپاَد

تلك هي .  اذا اصبحت رئيسةلذلك، سوف حتتفظ بكرامتها وجاهها.  حاملا ميوت امللكغاية احلرج، يكاد يذهب
 التعامل سوف تقدر على. وهي امريكية. ال اعتراض عندنا بأن تصبح رئيسة املركز احمللي. اهنا سيدة طيبة. احلقيقة

وسوف حنافظ على احترامها حىت تكرم بقية عمرها كما . مع هؤالء الشباب والشابات االمريكيني حبنان امومي
 واعتقد اذا احبت السيدات االخريات. لذلك، علينا اقناعها. هذه هي احلقيقة. كانت ألهنا كانت تكرم مع زوجها

واعتقد أن تلك املرأة . ابنه امللككان  هذا العجوز مقعد، و.كان امللك. ألن ولدها ميت ... كنتها وحفيدهتا،... 
احداهن، احدى البنات، . نت حفيداهتااهل الحظت هذا؟ رمبا كانت كنتها والفتيات رمبا ك. الكهلة كانت هناك

 رائع يف ذاك.  يف غاية اجلمالكَْنۤيا-راَجبنات امللك . لذلك، يبدو أهنا من عائلة ملكية. فتاة، كانت يف غاية اجلمال
-راَجأْردِّْهى َرَجْتيا ِاَك يقال يف اهلند، اذا حصل احد على دوطة جيدة وزوجة مجيلة، . كَْنۤيا-راَجاهلند، بنت ملك، 



 ؟ هل ميكن ألحد اآلن ختيل ذاك.َڤڤَسوِد إىل كّيڤَِدعند زواج كم كانت الدوطة ...  لقد شهدنا بالفعل . كَْنۤيا
ال ميكن ألحد حىت التخيل يف الوقت . الفيلة واجلواري مزينة مجيعاً باحللي الذهبيةعدة ألوف من اجلياد والعربات و

ليس يف العائلة املالكة . لكن دوطة مثيلة كانت تعطى عند زواج ابنة امللك". مالحم"لذلك، حتدثوا عن . الراهن
عندما .  يف العائالت االعتيادية سواء زواج االبن أو البنت حىتفحسب، ما زال االغنياء ينفقون امواال طائلة للزواج

ال . لذلك، ميكننا أن نبدأ. ذاك كان الربهان انه ثري. ينفق الرجل ماال كثرياً عند زواج البنت واالبن يعترب ثرياً حبق
  اين هو؟. ؟ ذاك صحيحموكَْتَنْنَدميكننا االرتقاء، هذا، ما يدعى 

  ؟پاَدْپَرْبهو، موكَْتَنْنَد :أحد التيم
يدخل التيم . (ميكنك اجللوس براحة على هذه. ميكن أن جتلس الفتيات هنا. تعال إىل هنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ما ذاك؟). وجيلسون
  .طفلها، ولدها.  طفلها:اكاوَشلْۤي
لذلك، . كَناوج، املعروفة حالياً كاْنياكوْبَج من اهل ْبراْهَمَن، أجاميلَ اذن، كانوا يتحدثون عن أوه، :ْپَرْبهوپاَد

َسداشاُرو داْسياه - َپتْري أجاميلَه، ناْمنا َنْشَت- اسيْت كَْششيْد داسّي ... َپتْرياكوْبِج ْدڤيَجه كَْششيْد أسيت كاْني
. ال تصدر صوتاً:) جانباً. (داسّي، داْسياذاك، ما هو معروف اآلن، عاهرة، كن معروفات مبثابة . شيَتهدۤو-َچَسْمَسْر

ذاك . ْزْتريياكَْش عند زواج امللوك ت جواري كثرية تتبع امللكة مع الدوطةكما كان ... داسّي. صمت" اقطْع، اقطع"
جيب أن يكون الفرد زوج . َپيت-داسّي، داسّيي لعاهرة، ع الزوج الالشرأجاميلَلذلك، كان . ْتريياكَْشكان نظام 

 ... ْري أجاميلَه ناْمناَپت-داسّي. ذاك غري مسموح. ، زواج ديين، وليس صديق أو زوج بزواج غري شرعيَپيت- ْدَهْرَم
-َنْشططَ". اقطع، اقطع، اقطع، اقطع" يستحيل الشحن؟ ؟... ملاذا الصوت .أجاميلَ، امسه كان اجاميل ناْمنا

، ألنه كان شيَتهدۤو-َچداْسياه َسْمَسْرما هو سبب ضياع املسلك احلسن؟ .  تعين مسلك حسنَساشاَر. هَسداشاَر
جيب أن يكون مسلكه . َسداشاَرد التقدم يف احلياة الروحية، جيب أن يكون لذلك، كل من يري. يعاشر عاهرة، زنا
ميكنك أن تفعل ما "اذا قال احد، . ، جنس، غري منضبط، ال ميكنه احراز مطلق تقدمأَسداشارّي. شديد االنضباط

ختيل طريقتك ميكنك . افعل ما حيلو لك. "هذا ما جيري اآلن"  ...ميكنك التخيل على طريقتك. ال فرق. حيلو لك
، َسداشاَرهذه هي بداية . َسداشاَرجيب أن يكون الفرد . ِڤديةالـلكن ذاك غري موصى يف األسفار ". للعلم بذاتك

 َهِرى أو املبسطة يف العصر احلاضر، ِڤديةالـ َمْنْتراتالـل مث التسبيح أو تسبيح استغالنهوض يف الصباح الباكر واال
ال ميكنه التحرر دون .  تعين التحرر من اآلثامَسداشاَرلذلك، . َسداشاَرهذه هي بداية . َمْنْتَر-َمها، َمْنْتَر كِْرْشَن

، النواهي، َسداشاَرمن هم ليسوا . ودون التحرر من اآلثام بالكلية ال ميكنه فهم ما هو اهللا. االنتهاء بالنواهي االربعة
مع ذلك، لكن االنسان املتقدم يف الوعي، . اهي بالطبعبالطبع، ينتهون بالنو... يشبهون االنعام وال يتوقع ان ينتهوا 

احليوانات ال تقوى . يسيء استعمال وعيه املتقدم بدال من استعماله على الوجه الصحيح ويصبح أدىن من احليوانات
دمه االنسان ذو الوعي املتقدم يستخ. لكن لديها بعض النواهي غريزياً. على االنتهاء بالنواهي لغياب الوعي املتقدم

لذلك، حاملا يصبح االنسان دون . يف التشبعة احلسية بدال من التقدم يف احلياة الروحية ويصبح أدىن من احليوانات
فلسفته، ماذا تدعى؟ البقاء هو القانون االول . ال يأبه. ، ال حيفل باآلثام للحفاظ على بدنهَسداشاَرانضباط، دون 

   ... للطبيعة أو شيء مشابه
  . حفظ الذات:)١(أحد الضيوف 



يعتربون هذا البدن . ذاك جهل آخر. جيهلون ما هو حفظ الذات ... اذن، حفظ الذات.  حفظ الذات:ْپَرْبهوپاَد
 اذا مل لن ميكنك حفظ بدنك يف حالة جيدة. حفظ الذات هذا يعين حفظ هذا البدن وذاك غري ممكن. عني الذات
جند يف العيادات الطبية احلديثة . اهي يعانوا االمراض إىل حد مامن ال ينتهوا بالنو. ذاك غري ممكن. تنته بالنواهي
سوف جتد .  من االمراضاهنا ال تعاين من الكثري. سوف جتد. العامة ال ترتاد العيادات الطبية. زبائن مثقفني

لذلك، هذه . اهنم غري مرضى. لكن لن جتدها يف بيت االقل علماً. زجاجات االدوية يف بيت كل سيد حديث
.  اذا اردت التقدم يف احلياة الروحيةعليك االنتهاء بالنواهي لتقومي سيئات حياتك السابقة وهذه احلياة. دى البنوداح

من . "َپْمپاَچَتْم يشاْم أْنَت ، چۤيتاْبهَچڤَْد تقول . ذاك حمال.  دون التحرر من مجيع االرجاسال يستطيع احد فهم اهللا
، ِتى، املنشغلون يف الصاحلات فقط، كَْرَمناْم-پوْنياْم َپْم َجناناپاَچَتْم ْتْڤ اْنَت يشاْم " حترر من مجيع آثامه بالكلية

 تعين ْدڤَْنْدَڤ. ْدڤَْنْدَڤهذه احلياة، احلياة املادية، هي ). ٢٨\٧. چ.ب( ... نْريموكْتا-ُموَه-ِتى ْدڤَْنْدَڤ"أمثاهلم، 
ذاك ما . حىت يأيت البعض إىل هنا يقصدون قتايل. ورةكل فرد منا لقتال اآلخرين دون ضرطبع . القتال أو اخلصام

ما هو ذاك التوهم؟ قبول هذا البدن عني . كيف تنمو روح القتال تلك؟ بناء على التوهم. ُموَهى و ْدڤَْنْدَڤيدعى 
  . الذات

ما -الذاتتوهم قبول هذا البدن عني ...   اذا كان يف الوهم، كيف ميكنه -اذن، اذا كان االنسان منجساً باآلثام
سوف حيفظ نفسه يف مجيع اشكال احلياة النجسة وحيسب بتكلف أنه مصيب . هو معىن علمهم بالذات؟ هو متوهم

 ممكن أيضاً يف وجود ّيچيُّوالـالتأمل والتأمل . جيب االنتهاء. كال. هذا ما جيري. نوع من التأمل الغامضمارسة مب
 بل ةيُّوچيالـ وال يتبع احد املبادئ الثمانية للرياضة .ةيُّوچيالـانية للرياضة املبادئ الثم-اَمْپَرناۤيياَم، نيياَم، آَسَن، 

 انَْدْهۤي مث اهاَرْپَرْتۤي مث اَمْپَرناۤي مث آَسَن مث نيياْم و ياَماخلطوتان االوليتان، . يقتصروا على اجللوس والتأمل وذاك لن يعني
على الرغم من  َسداشاَر-َنْشطَجاء هنا اذن، . چۤيتاْبهَچڤَْد  أو َرشاْسْت اچيُّوهذه موضحة يف . يَسماْده مث ْدهاَرنامث 

للتقدم يف احلياة ) أشاَر(، معاملته ْبراْهَمَنعلى الرغم من والدته من والد . ْبراْهَمَنوالدة هذا الرجل من والد 
حية والتطبيق العملي يف احلياة،  أن يكون صادقاً ومنضبط الذات وعاملاً باحلياة الروْبراْهَمَنيفترض بالـ ... الروحية
اك ذ. ناْشطيَكذاك يدعى . .. ذاك يعين. شاْسْتَرْزالـ، أن يكون عنده اميان تام بنصوص آْشطيكْياْم، ْچۤياَنْمڤي، ْچۤياَنْم

 قد يؤمن االنسان. ليس انه ال يؤمن باهللا. ناْشطيَكيدعى . ِڤَدْز تعين من ال يؤمن بالـناْشطيَك. سهو املبدأ الرئي
املوىل بوذا مع أن . ا باودَّْهى بايلَ ناْشطيَكۤيِڤَد َنـ َمنۤي. ناشطيَك، يدعى ِڤديةالـباهللا لكن من ال يؤمن باألسفار 

، انتقد املوىل جاَتْم-ڤيْدِهْر أَهَهى ْشرويت-ياْچۤيانيْنَدسي ، يقال، ِڤديةالـ ألنه نقض املبادئ مقبول نزيل اهللا لكن
لذلك، انتقد حىت القربان .  لكنه كان يدعو إىل الالعنف للتوصية بقتل احليوانات احياناًنيةبوذا، اقصد املراسم القربا

يعلم ملاذا ". ِڤديةالـريب احلبيب، انت تتحدى املبادئ " يدعو، َڤڤايْشَنلكن الـ ... نيْنَدسي. انتقد. ياْچۤيايف 
على الرغم من ان حتدى املبادئ للموىل بوذا يقدم التيم سجدته . لذلك، هو تيم. ِڤديةالـيتحدى املوىل املبادئ 

ال . يعلم الرب، وكيف يلعب وكيف يضلل املالحدة. َش َهِرىَچدۤيَر، َجيا َجَشرۤي-بودَّْهى-ِكَشَڤ ْدْهِرَت. ِڤديةالـ
عند لكنك تشعر باألمل . اهللا غري موجود. نعم، ال حاجة إىل االميان باهللا"يقول املوىل بوذا، . يؤمن املالحدة باهللا
-َپشو-َدْرشيَت- ْهِرَديا-َسَديا. ألن مهمته كانت وقف قتل احليوانات" ملاذا تقدمه لآلخرين؟. مهامجتك باالذى

بدال . شعر الرب العظيم بالرأفة على قتل االنسان احليوانات دون ضرورة، وما زال ذلك جيري حىت اآلن. ْچهاَتْم
لكن ال يسمح . ؟ نعم يا بروسصحيحاًهذا أليس .  احليواناتعلى االقل، من يزعموا اهنم بوذيني، يقتلون ... من

 .بقتل احليوانات يف الدين البوذي



  ).هندي ():٢(أحد الضيوف 
، كل من ال يؤمن ِڤديةالـلكن حسب االسفار .  أيضاًِڤديةالـحممد، مل يؤمن باألسفار ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد

كل من ال "يقول املسيحي، ". كل من ال يؤمن بالقرآن، هو كافر،  املسلميقول. ناْشتيَك، هو ِڤديةالـباألسفار 
. ا باودَّْهى هايلَ ناْشطيَكۤيياَد َنـ َمتۤي"، شايَتْنيااألمر عينه، قال املوىل . هذا أمر شائع". يؤمن باالجنيل هو ملحد

 نقوم بالبحث أو نديل حنن ال. تلك هي طريقتنا. آشاْرياْزيعطي التعريف ألن عليه السري على خطى املراجع، كبار 
تلك هي طريقة النهج . پاَشَنْمآشاْريُّو، آشاْرياْزنقتصر على قبول األحكام اليت اعطاها كبار . ببيانات شخصية

جيب على االنسان التوجه إىل ). ١٢\٢\١ موْنذََك أوَپنيَشْد (َچْتشِّْهْتچوروْم ِاڤاْبهياناْرْتَهْم َسـ ْچۤيڤي-َتْد. ِڤديالـ
الدليل . ڤاكْيا شاْسْتَر چورو ساْدهو. لذلك، كل ما يقوله املريب الروحي، مقبول. واخذ العلم على يدهمريب روحي 

  .ذاك هو الدليل. احلقيقي، جيب ان يذكر يف األسفار، جيب أن يوضحه املريب الروحي أو الرباين
  .ْپَرمانَ-ڤاكْيا-َشْسْتَر ):٣(أحد الضيوف 

 تفسر من چۤيتاْبهَچڤَْد مثل اليوم احلاضر، . معرفته من خالل املريب الروحيوجيب . َرمانَْپ-ڤاكْيا-شاْسْتَر :ْپَرْبهوپاَد
يوضح . ذاك ليس توضيحاً. لذلك، استغالل. يصبحوا مراجع. وجوه سخيفة كثرية ألهنم ال يقبلوا توضيح املرجع

 چۤيتاْبهَچڤَْد علينا قبول . سخف كلههذا .  تعين احلواسپاْنذََڤ-َپْنَش تعين هذا البدن وأن ْتَركوروكِْشأن شخص 
لذلك، جيب قبول مريب روحي . عندما ال ميكنك الفهم، جيب أن تطلب من املريب الروحي توضيحها. دون تصرف
لذلك، . ذاك هو احلكم.  من اجل فهم ذاك العلم العليجيب مقاربة مريب روحي ثقة. ناْرْتَهْمْچۤيڤي-َتْد. ابتغاء الفهم

َجْنَمنا جاياِتى . ْبراْهَمَنذاك يعين انه ولد يف عائلة . ستلم اخليط املقدسم تعين ْدڤيَجه. ِڤَجهَج ْدْبكاْنيا كوجاء 
. ْدَرۤوشذاك هو املعىن احلقيقي لكلمة .  تعين أمحق يقتصر على الشكوىْدَرۤوش. )ْدَرۤوش(  أمحقيولد كل فرد. ْدَرهشۤو

 ْزايْشياڤ والـْزْتريياكَْشالـ وْبراْهَمَنةالـلذلك، ). َچدها(قل فطنة غالباً ما نقول، أ. ْدَرۤوشكل معدوم الفطنة هو 
 فطنته ايْشياڤ. ، فطنته درجة ثانيةْتريياكَْش.  رفيع املرتبة نظراً لرفعة فطنتهْبراْهَمَنالـ ... حسب. هي املرتبة العالية

هذا هو .  على درك البهائمَشْنذَالَ، ْنَشَمَپ، يطلق عليه ْدَرۤوشـوما دون ال.  تعين درجة رابعةْدَرۤوش. درجة ثالثة
 تعين معمد على الوجه الصحيح، الوالدة ڤيَجْدكلمة  ... يَجْدڤ هذا هو أجاميلَاآلن، جاء هنا أن . ِڤديالـالنهج 
ائلة حىت اذا ولد يف ع ْدَرۤوشوالدى االنسان الصلبية تعترب . ْدَرۤوشالوالدة االوىل على يد الوالد واالم هو . الثانية

 امتام ْبراْهَمَنوليد يتعني على ما زال . َسْمْسكاَر-َچْرْبهاْدهانَ اذا امت مراسم ْبراْهَمَنمقبول برتبة ه لكن. ْبراْهَمَن
اآلن، ما هو معروف باجملتمع اهلندوسي، مع أن كلمة هندوسي أطلقها  ... لذلك، هذا). َسْمْسكاَر(املراسم 
، ْبراْهَمَنةالـ -ڤَْرنَ امللتزم باتباع اربعة تقسيمات اجتماعية من ڤَْرناْشَرْم أو جمتمع ْرَمْدَه َسناَتَناهنا تدعى . املسلمون

 ْپَرْسْتَهىَناڤ، ْچِرَهْسْتَهى، رّيَرْهَمشاْب: وأربعة تقسيمات للحياة الروحية هي. ْزْدَرۤوشالـ وايْشياْزڤالـ، ْزْتريياكَْشالـ
لذلك، .  تعين مقام روحيآْشَرْم.  تعين مرتبة اجتماعيةڤَْرنَ. ڤَْرناْشَرْم  يدعىِڤديالـلذلك، النظام . اَسَسنّْۤيو 

 حينما تضيف كلمة مثة مغزى روحي. آْشَرْم. آْشَرْم ْچِرَهْسْتَهى، تلك احلياة العائلية تدعى ِڤديالـامللتزمون باملبدأ 
  .آْشَرْم تسمى اَسَسنّْۤي و ْتَهىْپَرْسَناڤ، ْچِرَهْسْتَهى، رّيَرْهَمشاْب: لذلك، مجيع املقامات. آْشَرْم

. آْشَرْمذاك هو ". هنا يقيم اشخاص متقدمون روحياً" ذاك يعين آْشَرْمحاملا توجد . آْشَرْميستطيع كل إنسان فهم 
املتزوج املقيم مع عائلته، . آْشَرْم رّيَرْهَمشاْب تلك عندما ينتهي التلميذ بالنواهي، يفترض رسوخه يف آْشَرْملذلك، 
 -األمر عينه، حياة االعتزال، اذا كان ينتهي بالنواهي. آْشَرْم ْچِرَهْسْتَهى -وزوجة واطفال، اذا انتهوا بالنواهيزوج 

ال البس الزي الزعفراين . آْشَرْم اَسَسنّْۤي، اذا كان ينتهي بالنواهي، ذاك هو اَسَسنّْۤيمث حياة الزهد، . آْشَرْم ْپَرْسْتَهىَناڤ



غري . ْدَهْرَم َسناَتَنهذا يقتل جممل اجملتمع اهلندوسي أو جمتمع .  واعيش بالشحاذةّياسۤيَسنّْبتقليد سواي واصبح 
سوف ينتحلون الزي دون . يوَچ كَليهذا . املؤهلني، جيهلون بالنواهي لكنهم يرتدون الزي حلل املشكلة االقتصادية

وقع يف . ْبراْهَمَنالـ وكان ينتهي بنواهي راْهَمَنْب يف عائلة تهدوالعلى الرغم من  أجاميلَزل لذلك، هنا أيضاً، . علم
فقد مجيع النواهي . شيَتهدۤو-َچَشْرَسْم اهاداْسۤيما هو السبب؟ . هَسداشاَر-َنْشطَ. لذلك، فقد مسلكه. حب عاهرة

اهرة مجيع النواهي بسبب معاشرة ع أجاميلَفقد هذا الرجل لذلك، .  حاملا فقد النواهياماۤيوزل، . ألنه عاشر عاهرة
، أكْشايه-َبْندى. جوَهىمعيشته  ... ، اصبحتْبراْهَمَن يف عائلة تهد، مث مع والَسداشار-َنْشطَ، دوراشاَرألنه كان 

  . تعين السرقةأكْشايه كايَتڤايِْ شاوْريايه، شاوْرياهيه-ىَبْند. اخلداع والسرقة
 ألهنا مل تكن َچْرهيَتلكن هذه املهنة .  تعين مفيدهيتا.  ..َچْرهياْم. َچْرهيتا، هذه املهنة هي .ْشِرّتيْم آْربيَته ،َچْرهيتاْم
عمل ضاء قعند ميكنين اهلرب من قانون امللك . يف النهاية، سوف يعاقب سواء بقانون امللك أو قانون اهللا. مفيدة

اسرق أنا "أو " اآلن، أنا اخدع هذا الشخص"لذلك، مع انه حيسب . ذاك حمال. بغيض لكن ال مفر من قانون اهللا
لذلك، ذاك ليس يف صاحله ألنه سوف يشنق حال . مثل من يقتل شخصاً آخراً. ذاك ليس يف صاحله" واكسب
لكن " أنا اخدع الدولة، انا اخدع اهللا وميكنين متابعة ترضية حواسي بكل تلك النشاطات"لذلك، حيسبون، . اعتقاله

جاء يف موضع آخر، . ياْم‘ ماْنىي ياُتو آْتَمُنو ساْدهوَنـ . ة لك تعين غري نافعَچْرهيتا. َچْرهيتا اهنا شاْسْتَرالـجاء يف 
 پي كِْلَشَد آَش ِدَبهسَْْم أَشنّْ أ‘ ماْنىي ياُتو آْتَمُنو ساْدهوَنـ . ، ليس نافعاً يف النهايةڤيكَْرَمهذا النوع من النشاطات، 

ما زال  -االول يف احلياة الروحيةذاك هو الدرس  -بائنة عن هذا البدن) آْتما(مع أن الذات ). ٤\٥\٥. ب.ش(
ميكنك املعاناة . هذا البدن املادي حاملا تقبلههذا  البدن، مع انه مؤقت، لكن سوف يتعني عليك املعاناة حسب 

لذلك، . على بدن انسانسيكون العذاب هناك إىل حد ما حاملا حتصل .  اذا حصلت على بدن كلبحسب ذاك
وإال ." ليس جيداً ألنك تعاين يف هذا البدن مسبقاً. انت تقوم باالعمال البغيضة. ىيمان ساْدهو، نـ ْبَهى ِدَڤشِرقال 

حىت مع علمك . لذلك، انت تقبل. القانونهي لذلك، الضرورة اآلن . انت تعاين. ملاذا تسرق؟ انت حباجة إىل املال
سيئات واذا تابعت،  ما قدمت من لذلك، انت تعاين اآلن بسبب. أن السرقة سيئة لكنك تقبلها نظراً لوجود املعاناة

مثة امور كثرية للعلم لكن ال . َچْرهيتاْملذلك، .  فسوف ترجع يف بدن آخر وسوف تعاينارتكاب هذه احلماقات
. اقتصر على التأمل وسوف تصبح اهللا. ميكنك أن تفعل ما حيلو لك:"أمور مبتذلة جداً. جيري حبثها يف اليوم احلاضر

 ذلك،ل." ذاك كل ما يف األمر
 ٦وحاملا تدرك، انت اهللا يف خالل  ... انت. تأمل" يقولون، ۤيْزچيُّوما يزعم من . مثة خداع كبري يف كل مكان

لن . هي مساومة للساقطني يف هذا العامل َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى ... لذلك، الطريقة الوحيدة يف هذا العصر." أشهر
يف ظل الظروف، . اشكال االشياء البغيضةمجيع ب عليهم ارتكاب لذلك، جي. يقدروا على االنتهاء جبميع النواهي

.  وسوف ترتقي تدرجيياً إىل أرفع درجات احلياة الروحيةَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىاعطى اهللا مساومة بأن اقتصر على تسبيح 
.  ارتكاب جنايات دونَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىلذلك، خذ طريقة تسبيح . اًسلفانت ساقط . سائر األمور سوف تلحق

ما الذي يدعوك إىل الزنا؟ كل فرد حيتاج .  من اجل انقاذ نفسك من اجلنايةومارس بعض الرياضات بالنأي عن الزنا
حسناً، "، شاْسْتَرالـلذلك، ترخص . هذه هي الضروريات البدنية. مايْتهوَنْم—ياْبَه-نيْدرا-آهاَر. إىل احلياة اجلنسية

لكن ما الذي يدعوك إىل الزنا؟ ما هو هذا؟ . ذاك مرخص". واجنب اطفال صاحلنيتزوج ومارس احلياة اجلنسية 
لكن ذاك ". لن احتمل مسؤولية احلياة العائلية وسوف احيا عازباً وامارس اجلنس مع النساء. "احلياة دون مسؤولية

سوف . ِڤديةالـاالسفار هذه هي نصيحة ". ذاك ليس صاحلاً. " ماَنىيساْدهوَنـ . َچْرهيتاْمذاك هو . ليس صاحلاً



". ألن حياتك العائلية منضبطةيف الوقت احلاضر انت حتسب أنك قادر على تفادي العذاب . تنتهي إىل العذاب
اذا مل  رّيَرْهَمشاْبميكنك أن تبقى بصفة . لذلك، اذا حسبت أن احلياة العائلية مسؤولة، نعم، اهنا حياة مسؤولية

  باملئة من احلرية فورا٧٥ًميكنك أن تتحرر، . ما الذي يدعوك إىل الزواج؟ نعم. ةتأخذ هبا، اذا مل تتحمل املسؤولي
هذا ما جيري .  وما زلت ال تريد البقاء دون زواجرّيَرْهَمشاْبلكنك ال تود حتمل رياضات . ْرياَرْهَمشاْباذا مارست 

الزنا مع الرجل واملرأة . شيَتهدۤو-َچْمَشْراها َسَسداشاُرو داْسۤي-َنْشطَ. َسداشاَرذاك ما جاء هنا، . يف االرض ويزداد
 عندما كنت اردت شراء وكالة احدى الشركات الكبرية ... عندما كنت. سوف يسقطه إىل هذه احلياة البغيضة

لذلك، كان السؤال ما ان كنت . لذلك، تعني علي اعطاء كفالة أمانيت. شركة نقليات مسيث. اعمل يف ايام شبايب
.  اذا جرى اعتقالهسوف يهان يف عائلته. صبحوا دون امانهألن أغلبية العازبني ي. يف ذاك الربنامج متزوجاً أم عازباً

لكن جيب عدم  ... لذلك، ال خيون االمانة بسهولة كبرية إال يف أسوأ احلاالت. افراد عائلته املصاعبسيواجه 
ن ال لذلك، حن. تلك هي احلقيقة. لكن العازبون دون مسؤولية ويرتكبون كل أشكال اآلثام. اللجوء إىل ذلك

ونشهد عملياً أن ذلك بالغ الفعالية وجتري االمور على . جيب عليك الزواج. كِْرْشَنسمح بالزنا يف حركة ذكر ن
 ).هندي. (حسناً. خري وجه

  . البارحةِهَم ڤَيتَچْبَهحتدثت مع ) هندي ():٤(أحد الضيوف 
  .أْتشّْها :ْپَرْبهوپاَد

  .مقابلة ءالجرا بت مين احلضور طل):٤(أحد الضيوف 
   اذن، انتهت مقابلتك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . لدي معظم اسئليت واجوبيت لكنها ما زالت):٤(أحد الضيوف 
  .لكن جيري نشر التقرير اخلاطئ احياناً.  ميكنك السؤال:ْپَرْبهوپاَد

  .انا رجل مسؤول، سيدي.  ينشر الناس التقرير اخلاطئ):٤(أحد الضيوف 
 ان يقول أن كل الوجود وْسوامي ِڤَدْنَت ْبَهكْيت نعم، لكن نشرت تلك الصحيفة تقريراً غري مسؤوال، أن :اَدْپَرْبهوپ

   ... ذاك". اهلندوسية ال شيء
  . كانت القراءة بغيضة):٤(أحد الضيوف 

  . ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري مفهوم (:أحد الضيوف

  . ال استطيع تصديقه بالفعل):٤(أحد الضيوف 
". َچْمِرَدْن وتعلم قرع ۤياْترا-َرْتَهى ومراعاة كِْرْشَن-راْدهادربه والده على عبادة "،  كال، كتب يف مقالته:ْبهوپاَدْپَر

، فكيف ميكنه القول أن ۤياْترا-َرْتَهى ويلتزم باملراسم اهلندوسية، كِْرْشَن -راْدهال من يعبد كلكن . هذه صحيحة
  .ذا تناقضه. اهلندوسية ال شيء؟ انظر الرذالة

كره ت يةايناجلو. يةايناجلطائفة الاحد اتباع هو تلك الصحيفة مالك . ، مثة سبب لذاكَمهاَرَج): ٤(أحد الضيوف 
  ؟...

  .ن نتفادى الصحافة؟ لذلك، حناملقاالتلذلك، كيف ميكن لرجل متحيز كتابة . شهدإ :ْپَرْبهوپاَد
  .لكنه اساء التمثيل. لرجللكنه مسجل، ذاك ا.  كال، رمبا الشريط):٤(أحد الضيوف 
  . احب أن اطرح عليك سؤاال):٤(أحد الضيوف 



   ... لكن تلطف بالنشر الصحيح.  حسناً، اسأل:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم):٤(أحد الضيوف 
  ).غري مفهوم ():٥(أحد الضيوف 

  ما زلت تريد التقصي منها؟). انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
  . من جممل املصلحة):٤(أحد الضيوف 

رمبا مل .  يف مجيع االحوالطاليبألهنم . يف حضوري، ميكنك التقصي مين.  اذن، ميكنك التقصي مين:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، اذا كان لديك سؤال فيمكن أن تسألين. يستطع احدهم االجابة على الوجه الصحيح

 يف احدى املدارس الثانوية هنا ومعين ، انا معلم اللغة السنسكريتية واالنكليزيةَمهاَرَج. نعم.  نعم):٤(أحد الضيوف 
   ... كثرياً جداً
لذلك، ال اجد . مثل هؤالء الشباب والشابات، انضموا قلبياً. التعاطف الشفهي لن يؤثر.  اذن، انضم إلينا:ْپَرْبهوپاَد
  .أي هندي

  ؟ ...هل هنا بعض. انا مستعد لالنضمام لكن االعباء العائلية ):٤(أحد الضيوف 
 من ارباب طاليبأغلبية . اذن، ال يعين اننا لسنا أرباب عائالت. انت رجل عائلة.  اذن، ميكنك االنضمام:ْپَرْبهوپاَد
 الربفسور طاليبمثل احد . وبعضهم يقمن على حدة. هذه الفتيات متزوجات. التاآلن، مجيعهم عائ. العائالت

لذلك، ال يعين االمر . َنڤَِرْنداڤْير مؤسسة نيو كما انه يد. ليس انفصال. لكنه يقيم بعيداً. هو متزوج. هوارد ويلر
  .هذا هو املطلوب. كِْرْشَنىل إميكنه أن يقيم على حدة أيضاً لكن جممل حياته منقطعة . االقامة معنا

  . احب أن اقيم معك واسافر معك):٤(أحد الضيوف 
تلك هي .  دفع نفقاتك العائليةناميكن اذن، ملا ال تأيت وتقيم وتسافر معي؟ ما الذي مينعك؟ لكن ال :ْپَرْبهوپاَد
ذاك . لكن ال ميكنين أن ادفع لك. تلك مسؤوليتك. ال ميكننا دفع شيء لكن ميكنك االقامة مع عائلتك. الصعوبة
هل تبيع يف كل ). انقطاع( ... يوجد. يف تلك احلالة، ال ميكن دفع شيء.  مجع الصدقاتمننعيش حنن . حمال
  ).هندية. (اوروبا

  ؟ ...، هل توظفين يفَمهاَرَج ):٤(وف أحد الضي
  .لكن دون راتب. طيع توظيفك من أي وجه نعم، توظيف، است:ْپَرْبهوپاَد

   ... اود االنقطاع إىل هذا العمل. امحل شهادة املاجستري يف االنكليزية واخرى يف اهلنديةأنا  ):٤(أحد الضيوف 
  . اذن، تفضل:ْپَرْبهوپاَد

   ...  عائليت لكن نفقات):٤(أحد الضيوف 
   ما هي ادىن نفقة حتتاجها عائلتك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . شهريا٥٠٠ً ):٤(أحد الضيوف 
 للحفاظ على عائلة يف هذه ذاك ليس مبلغاً كبرياً. اعلم بذلك. ٥٠٠نعم، انت حتتاج إىل .  ذاك غري ممكن:ْپَرْبهوپاَد

  فع لك؟ روبية ليست مبلغاً كبرياً لكن اين هو املال؟ كيف اد٥٠٠االيام 
  . سوف اكون قنية جيدة جداً ملنشوراتك):٤(أحد الضيوف 

لكن أمر واحد استطيع عمله، ميكنك أن تتابع االقامة . ميكنك القيام هبا. انت شاب متعلم مؤهل.  اعلم:ْپَرْبهوپاَد
ليم اطفالك تدبري تع ... ميكننا. الطعام الذي نستطيع تأمينه لك عليك قبول و. ذاك استطيع تدبريه. مع عائلتك



. ميكننا تويل أمر اطفالك. ميكننا تويل أمر الزوج والزوجة. ذاك متعذر.  ميكننا دفع شيءلكن ال. أيضاً، كل شيء
عالوة على ذلك، عندما يوجد سؤال الدفع لقاء اخلدمة فذاك غري جيد ألن الدفع يعين . لكن ال ميكننا أن ندفع لك

  ). يشتغل حلظة واحدةۤيْرَتَنكيط شر. (انه ال خيدم السبب. انه خيدم املال
  ).انقطاع( امه تصغي إىل هذا التسبيح ):٤(أحد الضيوف 

   ...  حسبْدَهْرَماذن، ما هي . ْدَهْرَمقامة  كال، كال، ظهر إل:ْپَرْبهوپاَد
   ... ْپَرتيْشطْها-َسماجي-أْريا تعين شاْسْتَر. ْدَهْرَم-شاْسْتَر ):٤(أحد الضيوف 

  ؟ْدَهْرَم ِڤَد شاْسْتَرما هي  اذن، :ْپَرْبهوپاَد
  .ِڤديةالـ ْدَهْرَم ):٤(أحد الضيوف 

  . اذن، ما هي تلك؟ أوضحها عملياً:ْپَرْبهوپاَد
   ... انَ، ْدهۤييَسماْدهياَم، نيياَم،  ):٤(أحد الضيوف 

  ؟ْدَهْرَم مقصد واذن ما ه.  كال، تلك هي الطريقة:ْپَرْبهوپاَد
  . العلم بالذات):٤(أحد الضيوف 

   ما هي الذات؟:َرْبهوپاَدْپ
  ).ضحك. ( ذاك ما يتعني فهمه):٤(أحد الضيوف 

وعند ". ْدَهْرَمقامة ظهرت إل"ها لكنه يصبح، قصد ومْدَهْرَمليس لدى احد أدىن فكرة عن .  هذا ما جيري:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ْرَمْدَه إىل تكدعومث ما هو حتقيقك الشخصي ب". ما يتعني فهمها" "؟ْدَهْرَمما هي "سؤاله، 

   ... َسداشاَر ):٤(أحد الضيوف 
  . ليست الغايةَسداشاَر.  هي الوسيلةَسداشاَر :ْپَرْبهوپاَد

  هل يل أن اعلم ما الذي محل هؤالء الشباب على ترك اجملتمع الرخي احلايل واالنضمام إىل هذه):٤(أحد الضيوف 
 ...  

   ...  ألهنم يبحثون بإخالص عن:ْپَرْبهوپاَد
   عذراً، سيدي؟):٤(أحد الضيوف 

آوان حان . انتهى شاغلهم املادي ألهنم متتعوا باملاديات مبا فيه الكفاية.  اهنم يبحثون بإخالص، بإخالص:ْپَرْبهوپاَد
. مث الطور التايل هو التوق الروحيما تكون حاجياتنا املادية كاملة عندحنن نتمتع . ذاك طبيعي. التحري الروحي
 تعين ياكاْنذۤي-كَْرَمحياة  ... ياكاْنذۤي-كَْرَمبعد اهناء حياة . اساْچۤيأْتهاُتو ْبَرْهم جي، َرسۤوْت داْنَتِڤوذاك موضح يف 

 يف عائلة ثرية دتلكن احلقيقة أنه حىت وان ول. ياكاْنذۤي- كَْرَمذاك ما يدعى .  صاحلة وتنعم باحلياةتقضي اعماالانك 
 هوالكار، ةسعادصاحب ال، بارحة، اجرينا مقابلة مع هولكارلمثل ا. جداً، ال ميكنك جتنب معاناة الطبيعة املادية

حصل على زوجة مجيلة جداً وعائلة مجيلة جداً، وقصر فخم لكن شهدنا انه ليس . كان ملكاً. السيد العجوز
اهنم يتوقون إىل القصور والسيارات والرصيد . احلمقى عدم وجود سعادة يف هذه احلياة املاديةجيهل اذن، . سعيداً

م حتري يبدأ عندهلذلك، من سبق هلم التمتع بكل هذه االشياء دون العثور على السعادة، . صريف وغريهامل
متتع اطفاهلم حبياة مادية حىت الشبع لكن دون .  يف امريكااقول متتعوا حبياة مادية ... )انقطاع" (كيف اسعد؟:"آخر

   .لذلك، حيضرون إىل هذه احلياة الروحية. سعادة
  . الليلة السابقة أن املفترض العثور على هيكل يف هذه املدينةنرييف درسك املقلت  ):٤(أحد الضيوف 



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 رّيَرْهَمشاْب على مثال آْشَرْمأال تعتقد أنه بدال من بناء هيكل، . ِڤديالـ َچماْر لكنك تدعو إىل ):٤(أحد الضيوف 
   ... هذا سيكون

  ).يضحك. ( دون هيكلڤْياْبهيشاري رّيَرْهَمشاْبوسوف يكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يصبح هيكالذاك  آْشَرْم ):٤(أحد الضيوف 

هذان االمران .  هيكل والتعليم بوقت واحدحنصل على مركز يتعني علينا اقامةحيثما  ...  نعم، ذاك حنن:ْپَرْبهوپاَد
  .التعليم املسئم دون عبادة اهليكلصرت على اذا اقت رّيَرْهَمشاْب بدال من ڤْياْبهيشاريسوف ينزلق إىل . انمزالمت

  ؟ ... يف االنسان، كيف تريد اقامة الطريقةكِْرْشَن واهناض ذكر كِْرْشَن َهِرى إىل جانب تسبيح ):٤(أحد الضيوف 
. حاهنم ال يقتصروا على التسبي.  يومياًشاْسْتَرالـ  نقتصر على تلقنيحنن. هذا الصباحانت شهدته ما  ذاك :ْپَرْبهوپاَد

 .تسيبحهم مستند إىل الفهم وهذا سبب مثابرهتم
اشاهد الشباب من خمتلف . درستهمأنا . نظام التعليم يف هذا البلد إىل حد بعيدتدهور ، َمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 

 األفضلما هو . اتماقدي حىت يف هذه املدينة ويرتكبون كل أشكل احل.أس.الكليات، شباب وشابات يتناولون أل
  ؟...
  .ذاك ما كنت اوضحه.  حاملا يوجد انغماس يف الزناحتضر مجيع الصفات السيئة.  ذاك ما كنت اوضحه:َرْبهوپاَدْپ

  ، ما هو انطباعك عن شباب هذا البلد؟َمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 
ن والشباب اعلم أن التربية الروحية غائبة يف كل مكا. ذا البلد أو تلك البلدهل ال يوجد عندي تقدير :ْپَرْبهوپاَد

  .والشابات ساقطني يف كل مكان
  العلمانية يف وجه التربية الروحية؟تقف  هل ):٤(أحد الضيوف 

اتبع الدين الذي حيلو لك، ذاك ". افعل ما حيلو لك"فهمت؟ ذاك هو االنغماس، .  العلمانية أمر زائف:ْپَرْبهوپاَد
يف بلدنا، حنن نقول اآلن وخاصة . لشعبجيب أن تكون الدولة مسؤولة عن التقدم الروحي ل. جممل االمر
لذلك، تلك خسارة كبرية . تربية روحيةمطلق  أو اهلندوس ياهباراَرتۤيلذلك، حنن ال نعطي . هبارَتڤَْرَشاهلندوسية، 

  .للدولة العلمانية
  النظام الدميقراطي احلاضر على افضاء تربية روحية؟يقدرة  هل تعتقد ):٤(أحد الضيوف 

  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  تدعو إليه؟الذي نظام ما هو ال اذن، ):٤(أحد الضيوف 

 مع نيةْبَرْهَمالـألن تدريب االنسان، امللك الصاحل يهتدي بالتربية بالطبع  تدعو إىل امللكية ِڤديةالـ التربية :ْپَرْبهوپاَد
لكن . ان متربياً جداًاالذى باملواطنني ألن امللك كاهنا كانت استبدادية أحياناً لكن ال سبيل فيها إىل احلاق 
  . على صاحل املواطننيالدميقراطية تعين العناية باالصوات مما يلهيهم عن السهر 

  ).غري واضح(، أال تعتقد أن امللكية َمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 
اء سوف يعم السالم والرخو. كِْرْشَنلذلك، حنن ندرب الناس على التتيم بـ.  أيضاًذاك متعذر كال، :ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . أقليةيشكلون  كِْرْشَن ألن تيم كِْرْشَنانتخاب تيم اآلن وال ميكنهم .  قادة من التيمكِْرْشَنعندما ينتخب تيم 
  .تعم الفوضى

  ، هل تعتقد بإمكانية حتويل الغرب إىل اهلندوسية؟َمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 



   ... حنن ال.  اهلندوسية هي وجهة نظر طائفية:ْپَرْبهوپاَد
  .َسناَتَن اقصد، بتربيتهم على تربية ):٤(حد الضيوف أ

  .ِڤديةالـالكلمة النموذجية هي احلضارة  ... ميكن. نعم. ِڤديةالـ الطرق :ْپَرْبهوپاَد
  .ِڤديةالـ احلضارة ):٤(أحد الضيوف 

 إىل احلضارة تاآلن لكن اذا رجع، خرجت كثري ِڤديةالـمن احلضارة . تلك هي احلضارة االصلية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ِڤدايْش َش َسْرڤايْر ان الكلمة هي ) ١٥\١٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد سوف جتد يف . كِْرْشَن باالصل، فذاك هو ذكر ِڤديةالـ

  .كِْرْشَن يعين التتيم بـِڤديةالـ ذاك يعين ان اتباع طريقة احلياة .اَهْم ِاَڤ ِڤْدياْم
  ).غري واضح ():٥(أحد الضيوف 

  . تعين االنتهاء بالنواهيِڤديةالـطريقة ال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، ما هي النواهي؟):٥(أحد الضيوف 

َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر . لكن جرى اختصاره، اختصاره يف هذا العصر. ذاك هو املبدأ الكبري.  كنت اوضح:ْپَرْبهوپاَد
جممل ال ميكنك تقومي ). ٢١\١٧آدي . ش.ش ( أْنياْتهاَچتْرينامايَڤ ِكڤَلَْم، كَالو ناْسىت ِاَڤ ناْسىت ِاَڤ ناْسىت ِاَڤ 

  . يف كل مكانكِْرْشَنلذلك، حنن نقدم حركة ذكر .  هذهَهِرْر ناَمسوى بواسطة  يوَچ كَلييف البشرية 
   ... ، هل تستجيب اجملتمعات الغربية والشرقية بصورة خمتلفة هلذه الدعوةَمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 

. ال فرق، الشرق والغرب. الشرق والغرب.  يف كل مكان٤ تساوي ٢ زائد ٢. ال ميكنك قول ذاك.  كال:ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه . لذلك، عندما تدعو، تتكلم علمياً، ال يوجد فرق يف الفهم يف الشرق والغرب. فيْچۤيانَ ،اهنا علمية
  .مفهوم

  ).هندية(، َمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 
 كَْرَم- چونَا ْشِرْشَتْم ڤَْرْنياْم َمۤي-شاتوْر): ١٣\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك ما جاء يف  ... ْدَهْرَم-َرْمڤَْرناْش.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

يف الوقت احلاضر، ينتحلون ادوار .  االكفاءْزْتريياكَْشالـ االكفاء، ْبراْهَمَنةالـحنتاج إىل حنن لذلك، . َچَشهڤيْبها
 هالكن.  مجيعاًَشْنذالَْز.  دون مؤهالتْزْدَرۤوشمجيعهم . ڤَْرناْشَرْم ذاك ليس . دون مؤهالتْتريياكَْش والـْبراْهَمَنالـ

  .تأهيلهم على الوجه الصحيحعند تدريبهم و احلقيقية ڤَْرناْشَرْم، ڤَْرناْشَرْمتصبح 
  ... ؟ كيف  اذن، أين يتدربون):٤(أحد الضيوف 

 أم عائلة ْدَرۤوشال يهم سواء ولد يف عائلة . اياً كانعندما نفتح مركزاً سوف ندرب .  ذاك ما نقترحه:ْپَرْبهوپاَد
  .ألهنم بعد تدريبهماآلن  ةْبراْهَمَن لكنهم ْبراْهَمَنالـمثل اهنم ولدوا يف عائلة خمتلفة غري . ْبراْهَمَن

  ..اذن. من جهة، قلت أن امللكية والدميقراطية، لن تساعد هذه القضية ... )هندي ():٤(أحد الضيوف 
  . فهمت):٥ (أحد الضيوف

  .، قلت أنه جرى تشويه ذاك التقرير الذي نشر يوم امس يف احدى صحف املدنَمهاَرَج ):٤(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   كيف حتب تعديل بيانك؟):٤(أحد الضيوف 
  .الكذب بياين واضح هناك لكن جرى اساءة التعبري يف العنوان بغرض :ْپَرْبهوپاَد

  ...   اعتقد):٤(أحد الضيوف 



لذلك، ما دمت تسألين هنا، ). هندي. (كِْرْشَنويتدربون يف احلياة الروحية، ذكر  علي شباب املدنيقبل  :ْپَرْبهوپاَد
   ... يعلى يد بتلقي التدريب تكشريطة جدي

  . انا شديد اجلدية):٤(أحد الضيوف 
  .انا أطلب من الشاب امثالك احلضور واالنضمام.  اذن، أهال بك:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري مفهوم ():٥(أحد الضيوف 
لكن اذا أقبل شباب مثقفني على . ية، ال ميكنهم فهم اهلندطاليبانا اتكلم باالنكليزية بسبب . نعم.  تعال:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ال توجد صعوبة.  فسوف يقدروا على فهم االنكليزيةغرارك

  .َمهاَرَج شكراً لك، ):٤(أحد الضيوف 
اذن، ). هندي. (نعم. شكراً. ارجو أن تطلب فهم الفلسفة). انقطاع. (ل التسجيل قليالشّغ. كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك غري ممكن. لكن اذا طلبت راتباً فذلك غري ممكن. حنن نتوىل امرك. اقم معنا مع عائلتك. انضم إلينا. اهال بك

  . جيب علي إعالة اخيت وامي ووالدي):٤(أحد الضيوف 
لكن اذا اردت املال فذاك غري . ذاك ميكنين قبوله). هندي. (ذاك جيد). هندية. ( ليأتوا مجيعاً ويقيموا معي:َدْپَرْبهوپا
  .ممكن

  . كال، ال اطلب املال):٥(أحد الضيوف 
  ).انقطاع - هندي. ( اذن، تعال مع جممل عائلتك:ْپَرْبهوپاَد
عليك أن تصبح متكال سواء . كِْرْشَنعين االتكال على تامة هنا االق. كِْرْشَناتكل على . ال تكن اتكالياً: ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَن َهِرى. نعم. كِْرْشَناذا اتكلت على سوف حتل مشكلتك لكن . على سيدك أو رئيسك أو اخيك أو سواه
  .ضحوا بالكثري من اجل املساواة السياسية. ال حتفل بالعائلة ... )هندي. (ال تتدبر يف املال). انقطاع(
   ...  رمبا الناس، االتباع االكرب سناً):٥(حد الضيوف أ

سوف حتصل ). انقطاع - هندي. (لقد خلقنا هذه املشكلة). هندي. (ليس اجلميع.  ليس هؤالء دوماً:ْپَرْبهوپاَد
  ):هندي. (غري ممكن) هندي. (وسوف ميأل احد بطنك) َبَر(على خبزك 

  اناْم ِشتَنَشْ ِشتَناناْمنيتْيُّو نيتْۤي
  ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم كُو َبهۤوِا

  )١٣\٢\٢ أوَپنيَشْدكَطَْهى (
لذلك، اهنا قادمة؟ ). هندي - انقطاع(اذن، ملاذا ال تؤمن هبذا؟ . انت تعلم بكل هذا. ِڤديةالـهذه هي االحكام 

 وجود عليك ان تكون على استعداد حىت يف). هندي (اداو ْشَردّْها. جيب أن نتحلى باالميان). انقطاع - هندي(
. كنت اقيم مبفردي. كانت توجد صعوبة كبرية يف البداية. اَسَسنّْۤي سلك يلوعند دخختليت عن عائليت . املصاعب

  .كِْرْشَن َهِرى. لكنين مل احفل بذلك
يريد الدفع . مرة واحدة  دفع رسومهاميكنهال ...  يةعضو، لنفترض احد يعىن بالْسواميجي ):٦(أحد الضيوف 

  .طيقسبالت
  . نعمأوه،. سوف نقبل.  ذاك جيد:ْبهوپاَدْپَر

  . اخربوين أنه يستحيل عليهم دفع املبلغ دفعة واحدة):٦(أحد الضيوف 
   ... بالتقسيطال بأس .  ال يهم:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنم على استعداد لدفع املبلغ بقسطني أو ثالثة):٦(أحد الضيوف 



  .ميكنك احضارهم. هذا مقبول.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
ال استطيع دفع املبلغ دفعة " لكنه اخربين، يةعضودفع رسوم اليريد . چايل جاء أحدهم، هو بن):٦(أحد الضيوف 

 " ... واحدة
  . بالتقسيطهايدفع. ال يهم.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  . اخربته انين سأسألك ما ان كنت توافق أم ال):٦(أحد الضيوف 
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك الرجل حيضر يومياً):٦ (أحد الضيوف
  .، نعمْتشِترجي أو ْتَشكَْرڤَْريتالسيد .  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .خياف الناسانه . ْتَشِترجي ):٦(أحد الضيوف 
  .كنزة وبنطاليلبس طاقية على رأسه، و. كال. نعم.  هو شاب صاحل:ْپَرْبهوپاَد

  . طلب مين البارحة أن اسألك):٦(أحد الضيوف 
  ).انقطاع. ( اين عصاي؟ اعطين كوب ماء:وپاَدْپَرْبه

  . بالتقسيطها أنا على استعداد لدفع):٦(أحد الضيوف 
   ... اذا كنت تطلب. تعال وانضم إيل.  اذن، ال مشكلة:ْپَرْبهوپاَد

  . اجلامعيةشهادةال امسح يل باحلصول على ):٦(أحد الضيوف 
اذا استطعت فتح مركز، مركز جيد، سوف ادعو .  دراستكاهني. ال بأس. احصل على شهادتك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اقرأها. يتعني علينا نشرها. دعايةأنا اكتب اآلن نص ". تعالوا واقيموا معي وتدربوا"كثري من الناس، 
ال يوجد متييز بالطبقة أو ). ضحك. ( يف االرضچۤيتاْبهَچڤَْد  أكفاء للدعوة إىل ْبراْهَمَنةمطلوب، ":َهْمَسدۤوَت

  ".قدم الطلب إىل اسكون. يدة بالقبولالعق
  !پاَدْپَرْبهو أوه، أوه، أوه، :يامونا

 مؤهل يستطيع الدعوة إىل ْبراْهَمَنميكن للعضو مدى احلياة ارسال أي فرد من عائلته للتدرب بصفة ":َهْمَسدۤوَت
  شرها يف الصحيفة؟نهل ست".  يف االرضچۤيتاْبهَچڤَْد 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك. ( ذاك جيدأوه، :َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا مدهشة. پاَدْپَرْبهو تلك مالحظة مدهشة، أوه، :يامونا

  .حنتاج إىل كثري من الشباب والشابات. حنتاج إىل أعداد كبرية من الناس.  علينا الدعوة يف االرض:ْپَرْبهوپاَد
   ...)سي.يب.جي(ة يئة االداريل هذه إىل اعضاء اهلا جيب ارس:َهْمَسدۤوَت
  .يف الغرب، وجيب وضع الدعاية يف الصحف أيضاً ... :َهْمَسدۤوَت
  .علينا حتضري الطلبات.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل انسخها؟:َهْمَسدۤوَت
  .اطبعها على االلة الكاتبة. خذها.  نعم، خذها:ْپَرْبهوپاَد
  ... يف اليوم التايل جاء رجل اعات يف كلكتا و ذلك يف احد االجتمَمْدهوْدڤيَش اعلن، پاَدْپَرْبهو :هيماڤَّيت



   رجل واحد فقط؟:ْپَرْبهوپاَد
  . جاء اثنان:َهْمَسدۤوَت
  ." نرىسوف. امسحوا لنا باالقامة هنا" مع اطفاله الستة وزوجته، كانوا على استعداد، :هيماڤَّيت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك(.  وجاء عجوز كان يبدو وكأنه على وشك املوت:هيماڤَّيت
.  كفوءْبراْهَمَن إن كانميكننا امتحان ما اذا كان قادراً، . ائزعجال مانع بالكال، ". شباب" اذن، اكتب :ْپَرْبهوپاَد

  . كفوءْبراْهَمَن هو ،أوالً
لكنهم مل ". عند عودتنا، تعال وانضم إلينا" ذاك اليوم، لذلك، قلنا، َپروَد  مدينة كنت يف طريقك إىل:هيماڤَّيت
  .عدلوا عن رأيهم. ا عند عودتناحيضرو
  ).هندي. (ال يستطيع العجزة االنضمام. االنضماملسوى الشباب ال ميكن . ال ميكنهم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .أشوَك كوَمَر ):٦(أحد الضيوف 
. ةلذلك، ارجو منك احلضور بعد اكمال دراستك واالنضمام إىل هذه احلركة اجلليل.  نعم، اتذكرأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  ملا ليس احلركة االصيلة خلري البشرية؟. اهنم ينضمون إىل احلركة الشيوعية، هذه احلركة وتلك احلركة
   ...  أنا ال انضم إىل أي):٦(أحد الضيوف 

   ...  كال، اقصد القول:ْپَرْبهوپاَد
   ...  أريد االنضمام):٦(أحد الضيوف 

  .غالباً ما ينضموا.  غالباً ما ينضموا:ْپَرْبهوپاَد
  . كما أن اخي يوافق على البقاء معك):٦(أحد الضيوف 

  . ذاك جيدأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . أنا مستعد لالنضمام إليك فوراً):٦(أحد الضيوف 

  .ذاك سيكون كفاءة جيدة.  كال، اهني دراستك:ْپَرْبهوپاَد
  . كبريَمْنديْر چۤيتايوجد فيها . پورلَكْْهملا ال تزور  ):٦(أحد الضيوف 

  . هنا أيضاًَمْنديْر چۤيتايوجد .  يف كل مكانَمْنديْر چۤيتا يوجد :وپاَدْپَرْبه
 چۤيتاال توجد سوى . ليس على تلك احلال. خليطاً من عدة ارباباصبح لديهم  ...  كال، هناك):٦(أحد الضيوف 

  .دون سواها چۤيتاواحدة وجممل اهليكل، ينتمي إىل 
  .ملا ال تطلب منهم دعوتنا؟ مث سنذهب فوراً. دعوة يل وجهوا الاذا اذن، سوف اذهب :ْپَرْبهوپاَد

  .چۤيتا ْپَرشاَرهو  جممل اهليكل ):٦(أحد الضيوف 
   لكن كم عدد الدعاة الذين خيرجون؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤيْدياَنْنَد ْسوامي، ڤيْدياَنْنَد جيب أن تعلم أن ):٦(أحد الضيوف 
  . كبريامحق هو أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  . كالأوه، :)٦(أحد الضيوف 
  . أعلم:ْپَرْبهوپاَد

  .چوجرايتهو . چوَجَرْت بىن ذاك من ):٦(أحد الضيوف 



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هناك بىن هيكال):٦(أحد الضيوف 

تعين " چۤيتا"، "چۤيتا. "كِْرْشَننصب صنم على صورة امرأة وال يوجد .  آباد شاهدت هيكله يف مدينة امحد:ْپَرْبهوپاَد
تعين ما مل يأخذ االنسان  چۤيتا. چۤيتالكنه ال يفهم . ال غري. انفقه. ميلك املال. چۤيتا اعتقد انه يفهم لذلك، ال. امرأة

يروج لنفسه انه عامل أو هذا أو ذاك . ذاك هو االمتحان. چۤيتا بصفة شخصية اهللا العظيم فال يفهم شيئاً عن كِْرْشَن
. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ.  العظيم بصفة شخصية اهللاكِْرْشَنقبل هل لكن امتحاننا هو 

". أنا اهللا" يعلن كِْرْشَن بصفة شخصية اهللا العظيم؟ كِْرْشَنلشخص يقبل هل ذاك ا. هو االمتحانذاك ). ٦٦\١٨
قد يكون لديه . و شاغلهذاك ه. ذاك جممل األمر. يبذر املال، املال العام. امحقهذا  مياْسوإليس كذلك؟ لذلك، 

  .كِْرْشَنبعض املؤهل جلمع املال، لكنه ال يعلم ما هو 
  ).غري واضح( هو الوجود ):٦(أحد الضيوف 

  .تاقد انه مت لكن اع:ْپَرْبهوپاَد
  . َسْدَهَنْنَدْسواميَسْدَهَنْنَد ميت، ... أم اآلن ميت هل هو هو  ):٦(أحد الضيوف 

حىت ما يزعم من اتباع . لذلك، اهنا حركة ثورية. ذاك هو االمتحان. و االمتحانلذلك، ذاك ه.  اعلم:ْپَرْبهوپاَد
احلقيقي هو العلم بشخصية  چۤيتا غرض .چۤيتا، سوف تعلنهم هذه احلركة رذالء جلهلهم بالغرض احلقيقي للـچۤيتا

 أْرجونَويقول . َمْنىي يانْ ماْم ڤََديت َمْدَهياَسْرڤَْم ِاَتْد ِرَتْم ): ١٤\١٠ (چۤيتاْبهَچڤَْد يف  ذاك ستجد. كِْرْشَناهللا العظيم 
 بصفة الشخص كِْرْشَنمن ال يفهم ". أنا شخصية اهللا العظيم "كِْرْشَنيقول ".  مجلة وتفصيالاصدق كل ما اعلنته"

. فقطبذل جهداً ضائعاً ). ٨\٢\١. ب.ش (ْشَرْم ِاَڤ ْهي ِكڤَلَْم. ؟ هو عدمي النفعچۤيتاْبهَچڤَْد العظيم، كيف درس 
 بصفة شخصية اهللا كِْرْشَنأال توافق على تلك النقطة؟ اذن، كل من ال يقبل . ذاك هو االمتحان. ذاك جممل األمر

  .موكَْتَنْنَديا يا رأيك اذن، . ذاك هو امتحاننا. يصبح غيب فقط. چۤيتاالعظيم، جاهل بـ
  .پاَدْپَرْبهونعم، : موكَْتَنْنَد
  ):١\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . واء فهم أم ال ذاك هو االمتحان، س:ْپَرْبهوپاَد

  وْهرِٰٰنشْ شْياتها ْچـۤياْسياسي تَـ

 َمّي.  تعين تعلق، حبَتآَسكْ ."... َتآَسكْ ، بـَت آَسكَْمّيكيف مبجرد مجع العقل علّي،  ... منكمأي 
 ... ياهآْشَر – ْدَم. اچيُّو ْبَهكْيت، ويقضي ياهآْشَر –  يونَْۤجْن َمْدْميوَچ. كِْرْشَنب يتعلق العقل حب. َمناها-َتآَسكْ

ذاك ". مث يستطيع الفهم دون شك وبالكلية ما أنا. " ماْم َسَمْچـَرْمياْمَشأََسْم. ياهآْشَر – ْدَمهبداية مريب روحي ثقة، 
 ْدَموملاذا؟ ذاك هو .  على الوجه الصحيحاچيُّوالـ بصفة شخصية اهللا العظيم، مل يقض كِْرْشَنن مل يفهم مان يعين 

لذلك، هؤالء االغبياء، ال . ْپَتْمْپرا- َپراَپَرْمِاڤَْم ): ٢\٤(وجاء . ياهآْشَر – َمْد. ، ال يتبع السلسلة املريديةياهآْشَر –
قد تكون الكلمة الذعة  ... حنن نقول ... أي منكم. چۤيتاْبهَچڤَْد نهم فهم لذلك، ال ميك. يعملوا بكل هذه املبادئ

 تستعمل لغة الذعة هنا). هندي. (روْتُشتلك كلمة الذعة دون شك لكنه ). هندي. (جداً لكن تلك هي احلقيقة
  ).هندي(... 

اهدت فيه هذه احلركة، منذ اليوم االول الذي ش  كِْرْشَنانا مصمم على  ... )غري واضح ():٦(أحد الضيوف 
  .وليس على سائر احلركات



لكن اذا مل يكن خملصاً، ال ميكننا . نعم. جنذهبم فوراًأينما نتوجه، جند املخلصني، .  اذن، تلك هي حركتنا:ْپَرْبهوپاَد
سوف . نيمجيع طاليب، اجنذوا فقط ألهنم خملص. تلك هي قيمة هذه احلركة.  فوراً اذا كان خملصاًهجنذب. جذبه

  .ينجذب كل خملص يبحث عن احلق املطلق
  ).غري واضح( ...  أنا ال افهم):٦(أحد الضيوف 

.  هبداية ممثلياچيُّو ْبَهكْيتجيب عليه قضاء . "لذلك، جاء. أْشَرياه-ْم يوْنَجْن َمْديوَچ. ْچَرِاكا. ْچَرِاكا :ْپَرْبهوپاَد
  ".آْشَرياه-َمْد"

  . انا شديد االمتنان لك):٦(أحد الضيوف 
كل من يلجأ إىل . ِچىاناهي َتِرى ْتۤي كِْرْشَنا ْبَهِجى، آْشَريا اليۤي .ْپراْرْتَهنا- طْهاكوَرداَسَنُروَتَم  وهناك :َرْبهوپاَدْپ
  عاطيألنه اذا رضي ... ْپَرساَده- َچڤَْتْپَرساداْد ْبَهياْسيا ." كِْرْشَنيقبله .  عنهكِْرْشَنتيم، ال يتخلى هو ) آْشَريا(
ال يهم ما ان كان امحقاً .  سوف يقبله فوراًكِْرْشَن". ، هنا تيمكِْرْشَن أوه،"اذا أوصى بغيب،  ...  فوراًْشَنكِْر، الذامل

ال ميكن  ... ْپَرڤَْت َچْپَرساداد ْبَهياْسيا هذا هو معىن  ... ْپَرياْسيا . سوف يقبله بناء على توصية ممثله. أم رذيال
، ال دخول إىل كِْرْشَناذا استاء ممثل . پي‘َچتيه كوُتو ْپَرساداْد َنـ -ْسيايا.  دون توصيتهكِْرْشَندخول ملكوت 

. يف مكتب العمل، لنفترض وجود سكرترية. يرفض فوراً.  مهما كانت رفعة علمه أو أياً كانكِْرْشَنملكوت 
عندما كنت بيني عصاين أحد املكتيف جتربيت الشخصية، . جيري طرده فوراً. الكاتب الذي ال يقبل أمر السكرترية

". اخرج من املكتب فوراً"جاء املدير العام وقال، . ارسلت تقريراً إىل املقر العام. اً فتياً يف شركة كيماوية كبريةمدير
. سوف جيربك على اخلروج. اذا مل خترج فسوف اخابر البواب. كال اريد"قال،. أراد االبتهال من عدة وجوه

لذلك، عند ". الطاعة هي أول التأدب" ... الرجل فوراً لكنه عصىشعرت باالسف بسبب طرد ذاك ". اخرج
  . صارم للغايةكِْرْشَن. "اخرج فوراً..". كِْرْشَنعصيان ممثل 

  ).غري واضح(منذ الغد كان ال يستطيع احلصول  ... )غري واضح ():٦(أحد الضيوف 
القدمني  هي أكرب جناية، ارتكاب جناية عند ىَپراْدَهڤاڤايْشَن ،لذلك، يف طريقتنا. نعم. افهم. نعم :ْپَرْبهوپاَد
تلك تفسد . ، تلك أكرب جنايةَپراْدَهىأيف وجود .  األولَڤڤايْشَن، واملريب الروحي يعترب الـَڤڤايْشَن لـاللوتسيتني

  .شايَتْنيا سوف جتد يف تعاليم املوىل ... َشريتاْمِرَت شايَتْنيااهنا مذكورة يف . جممل احلياة الروحية
  .يف صحيفة البارحة أن احداً تربع بعقار لكقرأت  ):٦(لضيوف أحد ا

  أين اطلعت عن هذا؟. اقترح التربع لكنه مل يفعل. كال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(ك تل يف ):٦(أحد الضيوف 

  .وعد أحد.  نعم، وعد أحد:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(سوف امتكن من احلصول ، َمْنديْر كِْرْشَن-راْدها) غري واضح( وسوف ):٦(أحد الضيوف 

   نعم، ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد
  .، انت ما زلت هناْسواميجي ):٦(أحد الضيوف 

  . ميكنين البقاء هنا اذا اعطاين أحد عقاراً:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، كال، أيب وأمي، جيرباين على ترككم مجيعاً يف داري):٦(أحد الضيوف 

   اين؟:ْپَرْبهوپاَد
  . على مقربة):٦(أحد الضيوف 



   ال يستطيع والدك ووالدتك احلضور إىل هنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يريدان احلضور):٦(أحد الضيوف 

  .حضرا هنا من قبل
  ).هناية. ( أوه:ْپَرْبهوپاَد

 ١٩٧٠ كانون أول ١٣حديث في الغرفة في إنُدورى 

هو  كِْرْشَن، نيْتياألنك  ... اناْمنيْتيُّو نيْتۤي - لن تنتهيكِْرْشَنلكن صلتك بـ.  خاصتكِدڤَتاانتهت  ... :ْپَرْبهوپاَد
اذا اقتصرت على االنشغال هبذه . تلك هي وظيفة البدن البشري. تلك الصلة، علينا اعادة اقامة تلك الصلة. نيْتيا

انت لذلك، ك. ذاهب يف الغد وإىل هنااآلن جئت أنا مثل  ... الصلة الزائلة سوف. الطبيعة الزائلة، فستخسر الوقت
األمر عينه، بعد هذا البدن، ال اعلم أية صلة، أي . صلة اخرىاآلن سوف يكون لديك . الصلة قائمة منذ اسبوعني

،  اآلناهلنود. سىأي مجاعة سوف أقيم مث سوف انال علم يل ب. والد، والدة، سوف احصل وأية صلة سوف اقيمها
اذا كان الصيين يقاتل يف سبيل . يف سبيل اهلنداآلن تل يقا. نسى.  االخريةاً يف والدتهن صينيا كلكن لنفترض انه

 َمْدْهيا. ش.ش (داَس كِْرْشَنَپ َهيا نيْتيا ِڤَر ْسڤَرۤوجۤي، َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، يلقن . هذا هو املرض. الصني
پوَنْر ْتياكْْتڤا ِدَهْم  مث .ذاك ما علينا اقامته. كِْرْشَن لكن اخلدمة األزلية هي َديَتْسحنن مجيعاً خندم ). ١٠٩-١٠٨\٢٠

مث، ال يعود يقبل مزيداً من االبدان املادية وخيلق جمتمعاً آخراً، عائلة اخرى، صلة ). ٩\٤. چ.ب (َجْنَم ناييت ماْم ِايت
لنفترض . لذلك، حنن نقسم. كِْرْشَن، يف جمتمع كِْرْشَنـلذلك، ألننا ال نعي ب.  بعد مفارقة بدنهاخرى، جو آخر

ال حيمي سوى احليوان ذي اليدين . يقتله. كال". ولد يف امتنا. ال نعتربه اخاً. اان يف اهلند أو امريكوالدة حيو
. چ.ب (َنهَدْرشۤي-َسَمَپْنذيَته . لذلك، علمه قاصر. كِْرْشَنألنه ليس تيم . ذي القوائم االربعةمهمال محاية والساقني، 

أنا "، "أنا مسيحي. "دين زائل. ، ال دين أزيلكِْرْشَنود دين حنن نتقاتل بني االديان املختلفة لعدم وج). ١٨\٥
َپريْتيْجيا ماْم  نَْسْرَڤ ْدَهْرمانا): ٦٦\١٨. چ.ب (كِْرْشَنلذلك، حلل مجيع املشاكل، ذكر ". أنا مسلم"، "هندوسي

.  لذلك، علينا الدعوة. لكنهم جيهلون هذاچۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، اهنم يطالعون . حيل كل شيء. كِْرْشَنخذ إىل . ِاكَْم
 هذه هي .چۤيتا ثالثة عشر سنة، لكن ال يعلم احد أن هذه هي الـڤَنَْْبَه چۤيتا أو چۤيتاْبهَچڤَْد اهنم حيضرون درس 

 يعين كِْرْشَن. مث سوف يكون جيداً.  دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، حنن نعرض . اخربين). هندي(ملاذا؟ . احلقيقة
جملدات وسنوات من احملاضرات وما هو النفع؟ ال تعلم " تعين شيء آخر، ْتَركوروكِْشهذا و ين ع يَڤپاْنذَهذا و 
  .ْشَرَم ِاَڤ ْهي ِكڤَلَْم. جمرد تضييع للوقت. باملبادئ

  پوْمساْمْدَهْرَمه ْسڤَنوشْطْهيتَه 
  كَتْههاسو ياه–ڤيشْڤَكِْشَن 

  َرتيْم ياديپاَديْد نُوتْ
  شَْرَم ِاڤَ ْهي ِكڤَلَْم

  )٨\٢\١. ب.ش(
اذا مل يفهم ما هو اهللا وصلته اذا كان احد خيدم سبيل دينه، على خري وجه، على خري وجه، خري وجه مزعوم، لكن 

كل ما فعله، جمرد وأصوله الدينية، ف األحكام والنواهي، ةبعد اخلدمة أو مراعا، أو اهللا كِْرْشَنبه وال ينجذب إىل 
. ميكنكم ان تفسحوا املكان هنا. تفضل، تفضل. دة وبالغة االمهية جيكِْرْشَنلذلك، حركة ذكر . تضييع للوقت



 ؟ ...من قبل من؟ ال يعلم؟ اذن، اين. تفضل. نعم، حنن جاهزون.  متوفر اآلن، متوفر.  عليك الذهابأوه،. افسح
  ).هناية(

  ١٩٧٠ كانون أول ١٣ انُدوِرىمحادثة في الغرفة في 

  عت عن فلسفتنا؟هل مسعت عن فلسفتنا؟ هل مس :ْپَرْبهوپاَد
  .ال اصدق سوى ما اخربتك به، ما قلته. كل ما طالعته، لكن ال اصدق ما طالعته): هندي) (١(أحد الضيوف 

   هي تلك التعاليم؟الكن مع ذلك، ما هو مفهومك عن فلسفتنا؟ م.  كال، كال، ذاك أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
   من؟ يل؟):١(أحد الضيوف 

   كال، كما حنن؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، فهمت ما مسعته منك، لكن مل افهم مفهومك هللا):١(أحد الضيوف 

. ْچَرَههڤي-آَنْنَد-شيْد-ه َسْشكِْرْشَنَپَرَمه إْشڤََره ): ١\٦ َسْمهيتا-ْبَرْهَم. (مفهومنا هللا هو انه شخص علي: ْپَرْبهوپاَد
نيْتيُّو . نه الشخص العظيمهو شخص كما انك انت شخص لك. الرب العظيم هو شخص.  تعين الربإْشڤََركلمة 
". أنا اخلادم األزيل هللا"هو علمنا بالذات، فهم ذاك . أو هو السيد وحنن اخلدم. هو الرب وحنن املربوبون. ْاناميْتۤي

األمر عينه، الشاغل . لذلك، شق الشيء مقصود خلدمته". مجيع األحياء هي شقوقي):"٧\١٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف 
  .ذاك جممل األمر. حياء هو خدمة اهللالوحيد جلميع األ

ن

   ...  يف وقت الحق مثچۤيتاْبهَچڤَْد  َسْنَجيااذا كتب  ... )غري واضح( ... ، فهمت أنْسواميجي ):١(أحد الضيوف 
   مث ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

ا تبلغ عندم). غري واضح( ... كِْرْشَنحسب رأيي، عندما الرب ). غري واضح( ...  مث الثبات):١(أحد الضيوف 
، مث حتصل على بصرية املاضي  َستَّْڤ-شودّْهَهىيبلغ العقل الغيبوبة الروحية، وإىل سوف  الغيبوبة الروحية، آْتما

  .واملستقبل واحلاضر
اَس ڤْۤيأن اآلن لنسلم . فيها الحقاً َڤاَس ِدڤْۤيمث توسع  اعطيت بسبعة ابيات چۤيتاْبهَچڤَْد  أنت تقول اوال أن :ْپَرْبهوپاَد

   واالبيات السبعة األصلية؟َڤاَس ِدڤْۤي توسع فيها، هل جتد أي فارق بني توضيح َڤِد
  ).غري مفهوم( ... بالطبع، ذاك هو.  كال):١(أحد الضيوف 

ْبهَچڤَْد ال يوجد ما يقال ضد لذلك، . هل هناك أي فرقف توسع فيها، َڤاَس ِدڤْۤيأن لو سلمنا فرضاً  مث، :ْپَرْبهوپاَد
  .َڤاَس ِدڤْۤي من تقدمي افترضنا أهنحىت لو ا چۤيتا

  . ال شيء):١(أحد الضيوف 
 ُچوْسوامۤيْسمجاعتنا الـلكن كتب . شيكْشاْشطََك، اعطى مثانية ابيات فقط، َرْبهوْپَمها شايَتْنيا مثل :ْپَرْبهوپاَد

ذاك ليس . ثمانية األصليةلكن ال يوجد فرق بني كتاباهتم وبني االبيات ال. جملدات استناداً إىل تلك االبيات الثمانية
  .باألمر اهلام جداً
أوتِّْشطَْهى ماْم  قال، بل ْبَهَجَن اجللوس وقضاء أْرجونَ من كِْرْشَنالرب مل يطلب  أمر آخر، ):١(أحد الضيوف 
   ... ذاك هو. سوف اقاتل. "ذاك القتال هو حقك! وقاتل! وقاتل! اهنض وقاتل): ٧\٨. چ.ب (أنوْسَمَر يودّْْهيا

  اذن، قتال من؟.  نعم:هوپاَدْپَرْب



  ". قتال عدوك):١(أحد الضيوف 
   من هو عدوك؟:ْپَرْبهوپاَد

قد يكون عدوك . شيء، لكن جيب أن تعلم هوية عدوكمطلق  حىت الطبيعي، بدنياً، أي شيء، ):١(أحد الضيوف 
  ).جزء غري واضح(صديقي 
 ڤَْزڤايْشَنحنن الـ ... عدواً؟ اذن، بالطبع، حنن ال نقولكيف ميكنك القتال دون أن جتد .  ذاك اقتراح جيد:ْپَرْبهوپاَد

حري، شخص يف . ا القتال عندما تقتضي احلاجة إليهجيب علين. ال نقول مطلقاً. ال نقول بعدم وجود حاجة للقتال
عض لذلك، يعترض الب".  بالقتال، أن يصبح عنيفاً؟أْرجونَ كِْرْشَنملاذا ينصح "، سألنيويورك، يدعى غولدمسيث، 

، ڤَْزڤايْشَنلذلك، حنن الـ. ذاك هو رأينا. لكن ال معىن لالعتراض على فعل شخصية اهللا العظيم. على هذا النحو
سألين سيد ما، . ميكننا القتال. ڤَْزڤايْشَنال يعين ذلك افتقارنا إىل القوة عند وجود احلاجة إىل قتال سوى الـ. نسّبح

 َهنومانْكان البطل ، يف احلربني". َڤڤايْشَنمل تر . كال"و ."  يقوى على العملال.  جتعل االنسان بليداًڤيةڤايْشَنالـ"
  .َمهاْبهاَرَت و رامايانَ  وقاتالأْرجونَو 

  . قاتال):١(أحد الضيوف 
   أفضل منهما؟َڤڤايْشَنومن يستطيع أن يكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ال أحد):١(أحد الضيوف 
  .كال. يعين انه بليد ال َڤڤايْشَن اذن، :ْپَرْبهوپاَد

   ... اذا استدعت احلاجة.  كال، ذاك مثبت جيداً):١(أحد الضيوف 
". أنت اهللا. أنا اهللا. مات اهللا. اهللا غري موجود"يقولون، . اذن، قتالنا احلاضر هو االحلاد، ضد االحلاد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

جئت إىل هنا لقتال هؤالء املالحدة، . ا نبقى قاعدينال تظن أنن. لذلك، قتالنا شديد القوة. حنن نقاتل هذه املبادئ
فهمت؟ . لذلك، نواجه عناصر مناوئة كثرية. حنن نقاتل املالحدة يف االرض. فهمت، وحنن نذهب إىل كل مكان

 لكنهم عادوا وقبلوا اهللا. يف املرة االوىلإليها عندما ذهبت يف امريكا " مات اهللا"كانوا يروجون ". مات اهللا"يقولون، 
، "انت اهللا"، "أنا اهللا"، "كل فرد هو اهللا"لذلك، تلك النظريات امللحدة . قبلوا". ْسواميجيمل ميت، لكنه هنا مع 

شخصية اهللا ". كِْرْشَناهللا هو "نقول، . حنن نقاتل هذه املبادئ -"اهللا غري شخص"، "اهللا غري موجود"، "مات هللا"
  .لذلك، انه قتال. ي دعوتناهذه ه". هو شخص، ومل ميت. كِْرْشَنالعظيم هو 

  .ليس ميتاً.  انه مل ميت):١(أحد الضيوف 
  . كيف ميكن أن يكون ميتاً؟ كيف ميكنك التفكري على هذا النحو، أن اهللا قد مات؟ تلك محاقة:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك هو جهلك ...  اذا قلت أن اهللا مات، ذاك يعين انك):١(أحد الضيوف 
ويف الوقت الراهن، ظهرت نظريات وأصول دينية كثرية دون . تل هذا اجلهل، جهل كبري اذن، حنن نقا:ْپَرْبهوپاَد
-ذاك هو الدين احلقيقي. فهمت؟ لكننا نتمسك باملبدأ أن الدين الوحيد هو التسليم لشخصية اهللا العظيم. ضرورة
  .التسليم

  . التسليم الكامل):١(أحد الضيوف 
. ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ، كِْرْشَنيقول . لدين احلقيقيذاك هو ا.  التسليم الكامل:ْپَرْبهوپاَد

َجْنَمناْم أْنِتى ناْم َبهۤو. كِْرْشَنهذا كالم ). ٦٥\١٨. چ.ب (اجي ماْم َنَمْسكوروۤي-ْبَهكُْتو َمْد-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن



َپْدياِتى تاْمْس َتْتهايَڤ ْبَهجامي ْپَرىي ياْتها ماْم ذاك هو التسليم،  -َپْدياِتىَرْپ). ١٩\٧. چ.ب (َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَن
  .هذه الكلمات هناك). ١١\٤. چ.ب (أَهْم

 )غري واضح(...  كِْرْشَنحيث حيلل الرب  ... )غري واضح( ...  االخريةْشلُوَك ال احب سوى ):١(أحد الضيوف 
  .اچيُّوتدعى  معاً آْتماجلب عقلك و طريقة لكن ... 

، ۤيْزچيُّوالـمن مجيع . "َچِتناْنَتراْتَمنا- ِڤشاْم َمْدپي َسْريناْم أچيُّو، )٤٧\٦. چ.ب( كِْرْشَن كالم لكنك تعلم :ْپَرْبهوپاَد
  هل تقبل هذا؟." من يداوم على ذكري ضمن عقله هو املمتاز

  ؟ۤيْزچيُّوالـ بني مجيع ):١(أحد الضيوف 
ذاك هو النص االخري من فصل . ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو" ... ۤيْزچيُّوالـبني مجيع . "ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو :ْپَرْبهوپاَد

  ".هذه غري ممكنة يل اچيُّو-َچأْشطاْنممارسة  "أْرجونَقال  عندما ... يناْمچيُّو. اچيُّو-كْْهياساْن، فصل اچيُّوالـ
  . كال، بالطبع ال):١(أحد الضيوف 

 ."... لكن مع ذلك، كل. اهنا ممكنة باملمارسة. نعم، مارس: كِْرْشَنعندما قال ذلك، اجاب . ، قالكال: ْپَرْبهوپاَد
، من يداوم على ذكري، هو ۤيْزچيُّوالـمن بني مجيع :"ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو، ةيُّوچيالـأوجز جممل الرياضة 

  ". املمتازّيچيُّوالـ
  .اچيُّو-كَْرَم تلك ):١(أحد الضيوف 

  ؟ اين وجدت هذا؟اچيُّو كَْرَم ملاذا تقول :ْبهوپاَدْپَر
  .اچيُّوَچ أْشطاْناليس هذا مذكوراً ، عليك قضاء ". كلما تفعله". كل ما تفعل"):١(أحد الضيوف 

 يداوم على ّيچيُّو كَْرَم ."... كل من يداوم على ذكري"قال، . حنن نبحث هذا النص.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
 ... ْتشّْهوريَت-ْپِرماْنَجَن. كِْرْشَنلكن أرفع مبدأ هو املداومة على ذكر . ذك جماز. ذاك جيد.  أيضاًكِْرْشَنذكر 

، بتنمية احلب ْتشّْهوريَت-ْپِرمْنَجَن. اچيُّوالـميكن للتيم الصفي مزاولة تلك ). ٣٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمذاك مؤكد يف 
، أليس كذلك؟ ذاك غري آْتماوأمر آخر، أنت تقبل العقل مبثابة . ذاك هو أرفع الكمال ... ذاك هو. الكامن هللا
  .آْتماالعقل ليس . صحيح

  .عندما ال يشرد عقلك.  والعقل، جيتمعانآْتما. آْتما كال، كال، العقل ليس ):١(أحد الضيوف 
  .آْتمالكن العقل ليس . ذاك جيد. آْتما نعم، العقل ثابت يف :ْپَرْبهوپاَد

  . كال، كال):١(أحد الضيوف 
  . العقل مادة، مادة لطيفة:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك هو القانون.  حتماً):١(أحد الضيوف 
اذا العقل صفي . آْتمالذلك، يصبح العقل، يتغري لون الدخان حسب حالة . آْتما العقل نوع من دخان :ْپَرْبهوپاَد
. چ.ب(لذلك، علينا تلقني مجيع مريدينا .  يف حالة جناسةماآْتوالعقل جنس اذا كانت .  يف حالة صفيةآْتماكانت 

  .ْرَتياْنُتو ماْمَسَتَتْم كۤي. كِْرْشَن َهِرىداوم على تسبيح . ْرَتياْنُتو ماْمَسَتَتْم كۤي): ١٤\٩
   ... ْرَتياْنُتو يُّو ماْمَسَتَتْم كۤي ):١(أحد الضيوف 

من يداوم على . "ڤَْرتاها-ْدِرذَْهى). ١٤\٩. چ.ب (ڤَْرتاها-ياَتْنَتْش َش ْدِرذَْهىْرَتياْنُتو ماْم َسَتَتْم كۤي.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .َمهاْتمامتجيدي ويسعى بعزم كبري على الوصول إيل، هو 

   ... ْبَهكِْتْش-يناْم ْهِرَديشو ڤا َمْدچيُّو ناَهْم تيْشطْهامي ڤايكوْنطِْهىكما قلت،  ):١(أحد الضيوف 



. هذا ما جرى بالفعل.  يف صورة تيم أيضاًكِْرْشَنينزل . لذلك، موقع التيم جليل. ذاك هو. يتيْشطْهام :ْپَرْبهوپاَد
 ٥٠٠يف تلك االيام منذ  ... املسلم-لذلك، كان بعض اهلندوسي. شايَتْنيا طْهاكوَر مسلماً، تيم املوىل هريداَسكان 
 َرْبهوْپَمها شايَتْنيامل يطلب . بعض االضطراب خللق َهىّناَتَجَچلذلك، مل يدخل هيكل . مع ذلك، ذاك ما جيري. سنة
مل يرد الدخول ومل . َرْبهوْپَمها شايَتْنيالو أمر لكان دخل بالطبع، " من يستطيع منعه؟. َهىّناَتَجَچادخل هيكل "منه 
يَتْنيااعتاد ". جيب أن تدخل "َرْبهوْپَمها شايَتْنيايقل  -چاياْنيت َمْدَرَد ياْتَر َتْتَر تيْشطْهامي نا.  زيارتهَرْبهوْپَمها ش

بدال من االقتراب من اهللا، سوف اذا سّبحت لذلك، . جاء إىل التيم حيث كانوا يسّبحون. هذا امر عملي. ْبَهكْتاها
 َهىّناَتَجَچ، كان َهىّناَتَجَچ طْهاكوَر إىل هريداَسبدال من ذهاب . تلك هي احلقيقة اليت شهدناها. يقترب منك اهللا

. يومياً. َسموْدَرمث كان يستحم يف ". كيف تشعر؟ ماذا تفعل؟. " يزوره يومياً وجيلسشايَتْنيااملوىل كان . يذهب إليه
 وقضى َسموْدَر طْهاكوَر، محل جثته شخصياً ودفنه على شاطئ هريداَسوعندما مات  ... َرْبهوْپَمها شايَتْنياكان 

ك تنمي نجيد أ". َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىإمام تسبيح "، ياْراناماش لقب منح ...  طْهاكوَرهريداَسكان . مراسم اجلنازة
تنمية العلم الروحي تلك ). ٣\٧. چ.ب (َسَهْسريشو كَْشسيْد ياَتيت سيْدَهىياناْم َمنوْشۤي. انه جيد جداً. هذا العلم

من بني . َهْسريشواناْم َسَمنوْشۤي): ٣\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، جاء يف . لكن االنسان ال يطلبه. تعين كمال احلياة
من بني الذين يطلبون . پي سيدّْهاناْمياَتتاْم أ. ألوف من الناس، قد يسعى واحد لتنمية العلم ابتغاء التقدم الروحي

  ".كِْرْشَنتنمية العلم الروحي، يكاد واحد يفهم ما هو 

ا

  .ريفهمه أمر كب.  صحيح جداً):١(أحد الضيوف 
ال يستطيع  ... كِْرْشَنلفهم ). ٩\٤. چ.ب. (هڤََتتّْ ِمى ديڤْياْم يُّو َجَنيت كَْرَمْنَم َج. تلك هي النجاة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

فماذا يقال عن تنمية حبه . فوراً. ، لكن مع ذلك، إىل حد ما، اذا استطاع احد فهمه، يتحرر فوراًكِْرْشَناحد فهم 
. والتيم، النجاة تافهة عندهم.  فذلك يكفي لنجاته،كِْرْشَني، اذا فهم احد ق، بالعلم وحده، بالعلم احلقيكِْرْشَنلـ

  .ْسَمْن‘موكْتْري موكوليتانْ َجليه ِسڤَِتى 
  .اچيُّو كَْرَم يف اليوم االول من هذا التدشني، وكان هناك تعريفات ):١(أحد الضيوف 

. اچيُّو-كَْرَماك هو  ألف بقرة، ذ١٠ذبح . اچيُّو كَْرَمكان يتكلم عن . فهمت). ضحك. ( احلاكمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  .اچيُّو كَْرَمتلك سخافة احلديث عن 

   ...  لذلك، سوف اعرض فعلياً):١(أحد الضيوف 
 كنت حاضراً؟ وعندما بدأ اآلخرين التخبيص بالكالم. اراد الذهاب فوراً.  اصيب احلاكم ببعض احلرية:ْپَرْبهوپاَد

 ...  
ال أحد يقول . اوافق معك.  هو صائبشاْسْتَرْزالـتند إىل  يساكل م.  احببت مجلتك ذاك اليوم):١(أحد الضيوف 

  .ذاك
  . نعم، تلك حقيقة:ْپَرْبهوپاَد

  . تلك هي احلقيقة):١(أحد الضيوف 
  .كَْرَم ال تعين ابتداع شيء وتصبح كَْرَم :ْپَرْبهوپاَد

  .شاْسْتَرْزالـ اهنا مكتوبة، كلما، يف ):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اچيُّو-كَْرَم تلك هي ):١(ف أحد الضيو



  .أكَْرَم و ڤيكَْرَم، كَْرَمكنت على وشك توضيح كل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك( ماذا يعلم؟ ):١(أحد الضيوف 

ذبح البقر جيري ، كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج، أرض راَمَشْنْدر، ارض الرب كِْرْشَنيف اهلند، ارض احلكماء، ارض  :ْپَرْبهوپاَد
  .انظر املرح. اچيُّو كَْرَمويتكلمون عن . دون قيود

  . ذاهبة إىلكِْرْشَن ال اعلم اين هذه اهلند ذاهبة، ارض ):١(أحد الضيوف 
  .كال، علينا أن نبذل كل ما يف وسعنا ...  حسناً:ْپَرْبهوپاَد

  .انه واجبنا.  علينا قتال هذه العادات):١(أحد الضيوف 
  .ماقة احلهاطلب منك قتال هذ. انت رجل عسكرياذن، .  نعم، اصبت الكالم:ْپَرْبهوپاَد

  . فئة من الناسعسوف امج. ، اود اجمليء معك احياناًْسوامي ):١(أحد الضيوف 
  .اين؟ حدد موعد ما. سوف اذهب.  نعم، سوف اذهب:ْپَرْبهوپاَد

  . يارد فقط١٠٠ ألنين قريب من اهليكل، ):١(أحد الضيوف 
  ؟َتكَْت) ؟(؟ َتكَْتذك .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .َتكَْت كال، ليس ):١(أحد الضيوف 
ما هي فكرتك؟ مركز .  تلكَتكَْت تلك، يف مستعمرة َتكَْتحنن نفكر بفتح فرع قرب .  فهمت، اوهأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  هل هي منطقة جيدة؟. كِْرْشَنذكر 
  ).غري واضح. (توكوريسأقاتل . خربك سأ):١(أحد الضيوف 

  .فكر مرتني قبل العمل. ، كالكال.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
   كانون االول؟١٥ صباح الثالثاء، :َهْمَسدۤوَت

  . صباح الثالثاء؟ الصباح، علي الذهاب إىل قرية يف مكان ما):١(أحد الضيوف 
  . اعطيهم بعد السابعة:ْپَرْبهوپاَد

  . آه، كال، حينما الفرصة):١(أحد الضيوف 
   ...  حسناً، اذن، اجعل:ْپَرْبهوپاَد

  . اجلميع منشغلني يف املساء:َسدۤوَتَهْم
  لكن املساء حىت أي وقت؟ الثالثاء؟. .. املساء أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .١٦ حىت ):١(أحد الضيوف 
ذاك االحتمال ألننا . غري ثابت لكن مثة احتمال.  حىت السادس عشر؟ اذن، رمبا نذهب يف السابعة عشر:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، اذا ثبت ذلك، فعلينا أن نستعد.  دهلي يف الثامن عشرنفكر مبوعد مع رئيس الوزراء يف
  ).َهْمَسدۤوَتيبحث موعد لالنشغال مع  ():١(أحد الضيوف 

  ؟ ... هل هناك من ارتباط،:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهْمَسدۤوَت
   مىت؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).١يبحث تاريخ االرتباط مع  (:َهْمَسدۤوَت
  .َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتة رمحته االهلية  اخلامس عشر هو يوم جلو:يامونا



  .اذن، علينا اقامة.  اخلامس عشر هو يوم اجللوة؟ أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ما املفروض عمله؟:َهْمَسدۤوَت
  . مث نسّبح، بقدر ما نستطيع امدادهپانْ َجليپوْش سوف نصوم حىت الثانية عشرة مث نقدم :ْپَرْبهوپاَد

  .ن، الثالثاء بعد الظهر من الثالثة حىت الرابعة اذ):١(أحد الضيوف 
  .اكتب امسه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل يل بامسك؟:َهْمَسدۤوَت
  .سوسوى. ْچهونْ أنماجيور  ):١(أحد الضيوف 

  .َمَهراسَت انت من :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم):١(أحد الضيوف 

  . مهاراست، اهنا امة حماربة:ْپَرْبهوپاَد
   اهلاتف؟:َهْمَسدۤوَت
   اهلاتف؟ اهلاتف؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهلاتف، كال، ليس لدي):١(أحد الضيوف 
   ... چالية، يكاد الروح املهارست والروح البن:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟)غري واضح) (هندي ():١(أحد الضيوف 
  .تركوا فوراً.  منذ طفولتهم كثريةهؤالء الشباب أيضاً، مدمنني على اشياء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك جيد):١(أحد الضيوف 
  .ْنذيَتَپ كْياشاْنآكلة حلوم، وصفهم . مريطاعة أل أًتركوا كل شيء فور: ْپَرْبهوپاَد

  . ال نأكل اللحوم يف بيتنانا لكنْزْتريياكَْش مع أننا ):١(أحد الضيوف 
  .ليس اجلميع بل بعضهم. يد وليس من املسلخ جياز هلم اللحم بالصْزْتريياكَْشالـ :ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح. ( ال ميكن اكل اللحوم سوى عند انقطاع كل طعام آخر):١(أحد الضيوف 
  .١٩٤٥ منذ وقت طويل، قرابة اَسَسنّْۤيدخل سلك . اَسَسنّْۤيليس يف سلك  ... )غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

   هذا الشهر؟إىل هناك يفاآلن  هل انت ذاهب ):١(أحد الضيوف 
  .تفضل ...  كال، ميكنين الذهاب إىل أي مكان حبال جرى التدبري:ْپَرْبهوپاَد

  ).نقاش باهلندية مع سائر اهلنود ():١(أحد الضيوف 
  .َمهاَرَج َجَنَك :يامونا

  .ْبراْهَمَنكان سياسي كبري و . ْنذيَتَپ كْياشاْن، كْياشاْن :ْپَرْبهوپاَد
  ؟شايَتْنيا  هل كان يعاصر املوىل:يامونا

  . سنة٣٠٠٠. ليس...   سنة٥٠٠٠كان منذ .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   كان تيماً كبرياً؟:َهْمَسدۤوَت
  . كال:أحد التيم



   كال؟:َهْمَسدۤوَت
  .كان حسابياً.  كان سياسياً):١(أحد الضيوف 

  .ذاك جممل األمر.  ملتزمْبراْهَمَن عامل كبري، ْبراْهَمَن كان :ْپَرْبهوپاَد
  .َنْنَدَمهاْتما جرى عزله ذات مرة يف صباه بشيء من ):١( الضيوف أحد

  .َنْنَد :ْپَرْبهوپاَد
وذات يوم، سوف اخلعك عن العرش هنا مث ) غري واضح (لفتحسناً، منذ اليوم ا" مث نذر، ):١(أحد الضيوف 

  ).خيرب قصة. (، ورحل)غري واضح(ميكنك أن تدعوين 
  . عزم عظيم:َهْمَسدۤوَت

  . نعم:اَدْپَرْبهوپ
   كان تيماً كبرياً؟:يامونا

  .كال: ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، هو ليس مرجعاً:يامونا

  .رجل دنيوي. ذاك جممل األمر. كان سياسياً واخالقياً.  كال، كال، ليس مرجعاً من املفهوم الروحي:ْپَرْبهوپاَد
   كم سيكون عدد احلاضرين؟:َهْمَسدۤوَت

  لم عن أمر؟، كنت تتكْسواميجي ):١(أحد الضيوف 
َپِدى ڤََنْم َستّْڤَْم َنـ دوْرَجْنِتى، َستَّْڤ ڤََسْنيت، َتْد ِاَڤ َشـ دوْرَجَنْس تو  ... )انقطاع( ... ال اجد. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  . هذا نص آخر. َپِدى
  ).سنسكرييت): (١(ضيف 
  ؟ ...االعضاء مدى احلياة؟ ذاكهل ميكن احلصول، ادراج بعض .  اذن، عملنا بعض االعضاء مدى احلياة:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ ... عضو مدى احلياة يعين):١(أحد الضيوف 
من خالل ). غري واضح(وإال كيف ميكننا ادارة هذا املعهد؟ .  بعض االعضاء مدى احلياةحنن نريد.  معهد:ْپَرْبهوپاَد

  التلغرام؟ أو االجابة؟
  . اعتقد أهنا عادت:َهْمَسدۤوَت
   من ارسلها؟:ْپَرْبهوپاَد

شديد . نرجو اجلواب بوقت الوصول الثابت، سورات ".انُدوِرى، چڤانْ مارچيتا ْبَه، ڤانْچيتا ْبَه طائفة :ْمَسدۤوَتَه
  . هكذا اجاب)." غري واضح(، على يد َجْنوال. اللهفة

  .لنتبع ذاك. ال ميكننا السفر إىل سورات فوراً.  اذن، حنن مرتبطون مسبقاً:ْپَرْبهوپاَد
  ). واضحغري (:َهْمَسدۤوَت
  ).غري واضح. (ال تكلفة. رواية. تلك هي روايته.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، ما هو الربنامج هناك؟:َهْمَسدۤوَت
  ".الرسالة تتبع. ال ميكننا السفر إىل سورات فوراً بسبب ارتباطات كثرية. " ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( ...  دراجة آلية):٢ (أحد التيم



قاء هنا؟ بالقطار؟ ما هي ل دراجة آلية؟ تستطيع؟ الذهاب والعودة إىل هنا حلضور الا هل انت موقن، أهن:ْپَرْبهوپاَد
   املسافة؟

  . دقيقة١٥ حنو :َهْمَسدۤوَت
  .ذاك جممل األمر.  ذاك جيدأوه، :ْپَرْبهوپاَد

 چوروة املريب الروحي لـحنن نصوم حىت الظهر ألنه يوم جلو.  اليومْپَرشاَدْم كال، كال، لن نكرم :َهْمَسدۤوَت
  .َمهاَرَج
   خلوة؟:يامونا

  .ال شيء.  لن نكرم شيئاً على االطالقأوه، خلوة؟ :َهْمَسدۤوَت
  .صيام.  لن نتناول شيئاً حىت الثانية عشر:ْپَرْبهوپاَد

  يف بييت؟). ..غري واضح ():١(أحد الضيوف 
   ... عائلتك عضو مدى احلياة، فذاك سوف يكونلكن اذا اصبح احد افراد .  كل ما دبرته، ال بأس:ْپَرْبهوپاَد

   ترى؟ن هل شاهدت كتبنا؟ هل حتب أ:َهْمَسدۤوَت
. لذلك، اهنم مهيأون.  وغريهَمنوثار اقدام االسالف احملررين مثل آ ... )انقطاع. ( اذن، ميكنك التوضيح:ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكن أن تكون كاملة. لذلك، احكامهم ونواهيهم غري كاملة
. هذ بريكلي، كاليفورنيا. سي.هذا يف واشطن، دي). غري واضح( ... هذه. هنا جملتنا الشهرية، االياب :َسدۤوَتَهْم

مل تصدر بعد لكن چالية البن. چاليةاهلندية واالنكليزية والفرنسية واالملانية واليابانية والبن: تلك اجمللة بستة لغاتننشر 
طبع الباب االول . ١٩٦٥هذا الكتاب منشور منذ . الكتب فيما كان يف اهلند بعرض هذه پاَدْپَرْبهومث شرع . قريباً
االبواب التالية يف مطبعتنا يف تطبع يتألف الباب االول من ثالثة اجزاء مثيلة مث .  يف اهلندْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْممن 

  ودراسته بدال منْد ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَملذلك، يستطيع االنسان االنتفاع بكتاب . بوسطن، امريكا مثل هذا، فصل فصل
 ...  

  ).غري واضح ():١(أحد الضيوف 
شخصية اهللا العظيم " يسميه، پاَدْپَرْبهو. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم، هو الباب العاشر من كِْرْشَن وهنا، كتاب :َهْمَسدۤوَت

 صورة ملونة تظهر تسليات ٨٤هناك . انظر ما امجلها. وهو حافل بالصور اليت رمسها طالبه االمريكان" كِْرْشَن
. اهل العامل الغريب ألول مرة يف تاريخ االرض على فكرة عن اهللا وصورته وأفعاله ودارهحيصل لذلك، . كِْرْشَن
مل حنصل على نسخة . هذا أمنوذج فقط. هذا هو اجلزء االول وهناك اجلزء الثاين.  هذا طبع يف جزئنيكِْرْشَنكتاب 

 وفيه صور شايَتْنيا الذي ال بد انك تعرفه، يف تعاليم املوىل َشريتاْمِرَت شايَتْنيا و شايَتْنياوىل مث تعاليم امل. مطبوعة بعد
  .اهنا باالسود واالبيض. لكنها ليست ملونة

  .شايَتْنيا هو مريد توكاراَم ْشرّي ):١(أحد الضيوف 
  ).غري واضح( يف مهارسترا بالتسبيح أيضاً ساح :ْپَرْبهوپاَد

يوضح يف املقدمة انه توجد .  دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد يسميها . چۤيتاْبهَچڤَْد  نشر پاَدْپَرْبهوواألهم أن  :َهْمَسدۤوَت
 چۤيتاْبهَچڤَْد ال تعرض . كِْرْشَنومجيعها ال متثل حىت اآلن  مطبوعة يف مجيع اللغات چۤيتاْبهَچڤَْد نسخات كثرية من 

.  وعرض انفسهمچۤيتاْبهَچڤَْد يريدون اغفال متكلم . كِْرْشَنون  دچۤيتاْبهَچڤَْد غرضهم هو عرض . دون تصرف
هذا . لذلك، ترسخت هذه احلركة ألهنا تعرض الشيء احلقيقي.  دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد  پاَدْپَرْبهولذلك، عرض 



 بقلم ْنْدهو سي- َرساْمِرَت-ْبَهكْيتمث يوجد أيضاً رحيق التتيم وهو موجز كتاب . يف سان فرنسيسكو، كاليفورنيا
 مع املفردات والترمجة االنكليزية وتفسري رمحته نيَشْدَپإُشو. هذا الكتاب هو دليل اخلدمة التتيمية. ْسواميوُچ َپرۤو

يوضح تسبيح ) غري واضح (كِْرْشَنذكر ). غري واضح (اچيُّو ْبَهكْيت) غري واضح(لذلك، هي الكتب هي . االهلية
حىت يتسىن لن يف اهلند وقدمنا برنامج االعضاء مدى احلياة . دينا عدد كبري من الكتبلذلك، ل. َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى

عضو . واحدة هي عضو مدى احلياة. وبرنامج العضوية ذاك، هناك اربعة اشكال من العضوية. توزيع هذه الكتب
ليت سوف تطبع يف مدى احلياة يعين انه حيق للعضو احلصول على مجيع الكتب املطبوعة باالضافة إىل الكتب ا

 يف االرض جماناً واذا سافر يف اوحيق للعضو االقامة يف أي من مراكزن. املستقبل باالضافة إىل اشتراك جملة االياب
مث هناك عضوية املتربع وحيق للعضو .  روبية١١١١لذلك، مثن تلك العضوية هو مبلغ . ح مراكزناتاهلند سوف نف

.  روبية٥٥٥والثمن هو . االياب لكنه ال حيصل على الكتب املستقبليةمجيع الكتب املطبوعة واشتراك مبجلة 
وهناك عضوية واشتراك سنوي مبجلة .  روبية٢٢٢واشتراك مبجلة االياب والثمن . وعضوية اشتراك مدى احلياة

لك، لذ. دعم هذه احلركة مستند إىل بيع الكتب. على هذا النحو، نعمل على جتنيد االعضاء لدعم حركتنا. االياب
 اذا  على هذا النحوكِْرْشَنال بد لنا من توزيع العلم بـ.  مث سيحدث التغيريكِْرْشَنجممل االرض بذكر ميكننا اغراق 

  .اخربهم عن برنامج عضويتنا. نرحب بك عضواً وصديقاً أيضاً. اردنا رؤية التغيري يف االرض
  .، افتح مركز هناْسواميجي ):١(أحد الضيوف 

  .اود فتح مركز.  ذلك اود:ْپَرْبهوپاَد
   كال، كال، اآلن؟):١(أحد الضيوف 

  . ليس بعد:ْپَرْبهوپاَد
   وكم عدد املراكز يف اهلند؟):١(أحد الضيوف 

  . ثالثة عملياً:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ اهنم يدعون إىل أمر آخركوَمريْس-ْبَرْهَم، هل مسعت عن ْسوامي ):١(أحد الضيوف 

  . اجلميع ذاك أمر خمتلف يعرفه:ْپَرْبهوپاَد
 أو أمر ما، كِْرْشَنلذلك، كانوا ميرون يب، يلقنون عن  ... كنت يف ...  ذات مرة كانوا):١(أحد الضيوف 

  . خاصتهم خمتلفةچۤيتاْبهَچڤَْد وكانت 
اآلن، أال . ذاك أمر خمتلف.  هنا على يد تيم أصفياءهقد يكون اداء موسيقي لكن). انقطاع. ( ذاك ما جيري:ْپَرْبهوپاَد

 ٥ ذاك اكثر من ۤيْرَتَنكوال ميكنهم متابعة .  ال يشارك به احدۤيْرَتَنك؟ عندما يقيم االخرون ڤَْنچيتا ْبَه هنا يف ترى
   ...  ساعات دون٥ طوال ۤيْرَتَنكلكننا نستطيع متابعة . دقائق

  ).حديث غري واضح. ( ساعات هناك لكان سّبح اجلميع٥لو بقينا : َهْمَسدۤوَت
 لدينا. هنا يكمن السر.  أيضاً لكنها لن تكون فعالة ألهنم ليسوا اصفياءَمْنْتَر َمهاكال، ميكنهم تسبيح . م نع:ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَنال شاغل هلم سوى مرضاة ). ١١\١\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت (شوْنياْم-اْبهيالشيتاأْنۤيتيمنا، ... 
لكن اقتراحنا . َ جملرد اخذ شيءَسْمْسْتهان- ْدَهْرَمكل فرد إىل بعض ه يتوج. كِْرْشَن مقابل شيء من ۤيْرَتَنكيقيمون 

  . وذاك خمتلفكِْرْشَنهو وهب كل شيء لـ
  . كل فرد مسرور من التيم، كل فرد:َهْمَسدۤوَت

  ).غري واضح): (هندي) (٢(أحد الضيوف 



تنشغل به ال بأس بذاك، انت ال . نحواآلن، ملاذا تضيع وقتك على ذاك ال.  ذاك عندما تفعله سوف اخربك:ْپَرْبهوپاَد
  .شاغل يشغلكألنك دون 

  .، عدة اشخاص يتحدثون بوقت واحد)غري واضح( ... بالطبع، انا ال افعل). غري واضح ():٢(أحد الضيوف 
كالم غري (. ىكَنيْشطَْه، وهذا هو أناڤِْرتَّهذا . َمْدْهياَمهذا . يُّوينهذا يدعى . ڤِْردَّْهىهذا يدعى ): هندي (ْپَرْبهوپاَد
  .احلوانيت اآلن مغلقة). واضح

  ).غري واضح (:َهْمَسدۤوَت
تفهم الفرق بني هذه الصحبة هل . اْتْدهايرۤي، أوْتساَهْن). انقطاع. (لذلك، ذهب إىل كلكتا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  وسواها؟

  . نعم:َنْنَدنَِرڤَتۤي
احندار . درب روحي حقيقي، وليس زائف لالعتياشحنن نسعى خللق . ذاك فهم. جيب فهم ذاك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ليس يف اهلند فحسب بل يف كل . اهلند عائد إىل تلك الروح، أن كل فرد يأخذ االشياء لالعتياش، ذاك جممل االمر
.  صاحبأكْهيلَمثل هذا . لذلك، يأخذون الدين لالعتياش ايضاً. اهلند على االخص بسبب الفقر الشديد. مكان

  هل تعلم ذاك؟.  لالعتياشَمْنْتَر كِْرْشَن ِرىَهاراد تسبيح 
  . نعم):٣(أحد التيم 
". كِْرْشَن َهِرىأنا اعلم سبل شفاء املرض بتسبيح "كان يقترح .  كيف؟ كيف كان؟ كال، انت ال تعلم:ْپَرْبهوپاَد

بالطبع، ال يستطيع . ركةاحلصفاء ذاك يعين اهنا حماولة لقتل . لذلك، اراد الذهاب إىل البلدان االجنبية المتهان هذا
 أوه،.  لشفاء املرضَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىاستغالل : احد قتل حركتنا، لكن هذا النوع من التفكري خيالف صفاء حركتنا

  .لن تبقى
  .لن تبقى على احلائط. ستبقى اذا وضعناها على النافذة.  كال:َهْمَسدۤوَت
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  .عناها على النافذة ستبقى اذا وض:َهْمَسدۤوَت
  . النافذة تعين اهنا تصبح مظلمة:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح(اعتقد ذاك .  نعم:َهْمَسدۤوَت
اآلن، من سيتوىل هذه املهمة؟ . ليست الفكرة وحدها، جيب تنفيذها باملفهوم العملي. ال بد من ذلك. نعم :ْپَرْبهوپاَد

   ... اكتب إىل..ذاك ما يتعني معرفته
  جي،يب،سي؟ - اهليئة احلاكمة:َتَهْمَسدۤو
  . جي،يب،سي:ْپَرْبهوپاَد

بالطبع، اغلبها . اذن، خرجت صحف كثرية يف السنوات الثالثة أو االربعة املاضية). غري مفهوم (:َهْمَسدۤوَت
  .الناس متلهفة لقراءة شيء من خمتلف وجهات النظر ... مجاعات خنافس لكنها اصبحت

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... كِْرْشَناذن، اذا نشرنا صحيفة من وجهة نظرنا، ذكر .  تعبوا من الصحف القدمية:َتَهْمَسدۤو
  .سي.يب. اكتب فوراً إىل اعضاء جي:ْپَرْبهوپاَد

  يف الصحيفة، سوف يفعلون مثل سائر الصحف؟ من سيكتبها؟املقالة  لكن ستكون :َهْمَسدۤوَت



. من شركة مجع االخبارراء االخبار ميكنك ش. وجوب وجود اخبارصحيفة يومية تعين  ...  ليس مقاالت:ْپَرْبهوپاَد
سوف تغطي تكاليفك باحلصول على . نعم. وانت تأخذ الدعاية. سوف ميدون بسعر بسيط. كسوف ميدون

مثل . ابتداء صحيفة اخبارية ليست جتارة خاسرة شريطة قدرتك على التنظيم. الدعايات وحتصل على ربح كايف
ال و. الناس تريد االطالع على االخبار اليومية ومتد كمية هائلة ... يف االخبار اليومية ... طيالصحف اليومية، تع

اذا اصدرت مئة ألف نسخة، ميكنك أن تطلب ألف دوالر لكل . اصحاب الدعايات سوى عدد النسخ الصادرةيهم 
  .سوف يدفعوا الفني دوالر. سوف يدفعوا. صفحة

  . نقيم مركز اخبار يف كل مدينة ذاك يعين علينا أن:َهْمَسدۤوَت
مثل حنن . انت متد املادة وسوف يطبعوا. ميكنك اجراء تدبري مع أي مكان الصحف.  كال، ليس بالضرورة:ْپَرْبهوپاَد

  .فوراً، يطبعوا كل شيء يف خالل ساعتني. ليهمإاألمر عينه، اجعل قالبك وارسله . نطبع يف اليابان
  .لصحيفة اليومية يومياً ونقلها من مدينة إىل اخرى يستغرق الوقت لكن جيب أن خترج ا:َهْمَسدۤوَت
  .يوجد مكان لطبع الصحف يف كل مدينة.  حسناً، ميكننا النشر من كل مدينة:ْپَرْبهوپاَد

   ... على الصعيد الوطين، مثل الوطين ... ):٤(أحد التيم 
احدة، مدينة كبرية مثل نيويورك، مثل لندن، نعم، أوال، ننشر يف مدينة و. اذن، علينا التنظيم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

اذا نشرت . املدن الكبرية اهلامة يف اهلند هي كلكتا وبومباي. الكبرية، مدن االرض الكبريةاملدن . بومباي، طوكيو
دهلي . دهلي ذات امهية ألهنا العاصمة وإال ليست مهمة كمدينة كبرية مثل بومباي وكلكتا ... بوقت واحد، كلكتا

تستمد امهيتها جملرد اهنا مقر . ما هي قيمة واشنطن؟ ال شيء. مثل واشطن. ن املكاتب احلكومية هي مدينة ميتةدو
شركات كبرية، . لكن كلكتا و بومباي، مدن هامة يف اهلند. االمر عينه، دهلي وإال ال امهية هلا. رئيس اجلمهورية

وأصبحت باألصل كلكتا وحدها . كلكتا و بومباي- ء، كل شيءميناء، مجيع االثرياء، كل شكل من اشكال الثرا
لكن سكان كلكتا خيلقون . كانت كلكتا مدينة يف غاية االمهية. ألن الربيطانني جعلوا كلكتا العاصمة. بومباي اآلن

 جعل، َبنرجي سوْنْدَرَنتهسري .  سياسياً ذات مرة١٩٠٥لذلك، كان الوضع عينه سنة . وضعاً بالغ التعقيد احياناً
چال بنچال شرقية وچال، جعلها بن تقسيم البنكولريالسيد اراد . چال، تقسيم البنسورندَرناْتَهى َبنرجية حرك
 كان ويف البداية،. كان. مل يكن غاندي هناك.  عملياًةيهو أبو السياسة اهلند ... سورْندَرناْتَهى َبنرجيو . غربية

فاً يف الربملان باسم كان معرو. سورندرنات. طق االسم تسليمن".ال تسليم"كان يدعى . معروفاً يف الدوائر االوروبية
 إىل ١٩١١للك، نقلوا العاصمة سنة .  لذلك، كانت تقوم اضطرابات يف كلكتا.نافذاً اًكان سياسي. التسليم ال

هل شاهدت بيت احلاكم قرب مبىن هاملتون حيث . وإال كانت كلكتا العاصمة منذ بداية االحتالل الربيطاين. دهلي
  .كنت تسعى لشراء

   مبىن احلكومة؟:َهْمَسدۤوَت
  .نهام، مبىن ضخمغانه امجل من قصر بك.  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .مبىن احلكومة.  مبىن احلكومةأوه، :َهْمَسدۤوَت
  . نعم، بيت احلاكم:ْپَرْبهوپاَد

   ... انه حماط مثل:َهْمَسدۤوَت
قصر . وإال يف السابق كان يف غاية اجلمال.  حالته متهدمة اليوم.كان بيت احلاكم. نعم.  حديقة كبرية:ْپَرْبهوپاَد

  .سياسة السيد كولري كانت جلب احد االمريات من انكلترا وجعلها ملكة اهلند. ضخم يف اهلند



  . ملك اهلند:َهْمَسدۤوَت
جيب :  هذا النظاملذلك، عرض. كان يعلم أن الشعب اهلندي مييل إىل امللكية. تلك كانت سياسته.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لو حكم الربيطانيون اهلند لصاحل اهلند، . ذاك كان اقتراحاً جيداً. احد اوالد العائلة املالكة ملك اهلندأن يصبح 
  .سياسة السيد كولري جيدة جداًكانت . وجعلوا ملكاً من العائلة املالكة لكانت جناحاً كبرياً

  . مل حيدث ذلك:َهْمَسدۤوَت
مل حيبوا اعطاء امهية إىل . اهلند تعاين من السياسة احلزبية. مثل اليوم، احلزب ... اعضاء الربملان.  عينه األمر:ْپَرْبهوپاَد
الدميقراطية املزعومة حسب السياسة احلزبية . لذلك، فشل املخطط بكامله. ارادوا احلكم حسب نزواهتم. امللكية
ألن الشعب من احلمري وينتخبون "  هي حكومة احلمريهذه الدميقراطية"ذاك اليوم قلت . قلت ... امللكية. سخيفة

هذه التعاليم . َپَهَنْمَسيودِّْهى كْريياِتى راَجْن َس كيْم أْشنو اذن، ماذا ميكنك أن تفعل؟ . محاراً آخراً رئيس احلكومة
 ... ْسَڤ. تهال ميكنه تغيري عادا" تعتقد انه سوف يتابع مضغ احلذاء؟أال اذا جعلت الكلب ملكاً . "بالسنسكريتية

املثل اذا جعلت . اذا استلم منصباً جيداًعادات االنسان حىت ال ميكنك تغيري . ياْسيا ْبهاڤَْسيا َنـ َس سودوَرِتى كَْرَمه
بالفهم . فهمت؟ لذلك، ال ميكنك تغيري شيء مادياً. الكلب ملكاً فسوف ينزل عن العرش فوراً وميضغ االحذية

   ... الروحي وحدها ميكن للفرد التغري
) غري واضح(شاهدت ذاك الكتاب ويقول يف كتابه أن البقرة اذا جلست على  ... ْنذيَتَپ كْياشاْن :َهْمَسدۤوَت

  .مرتفع
على سقف البيت لكن ال يعين ذلك انه اصبح رجل الوقوف الغراب من عادة  ... اذا جعلت غراب. نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .كبري
  .راطي يف امريكا هو احلمار رمز احلزب الدميق:َنْنَدنَِرڤَتۤي

   ... حاملا.  يف كل مكان:ْپَرْبهوپاَد
  .لديهم شعار.  رمزهم هو محار:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ألهنم محري.  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . رمز احلزب اجلمهوري هو الفيل ورمز احلزب الدميقراطي هو احلمار:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 توجد دميقراطية لكن تلك الدميقراطية من ت، كانِڤديةالـحسب احلضارة  . ما قيمة اصوات احلمري:ْپَرْبهوپاَد

 العلماء واحلكماء كانوا ْبراْهَمَنةالـ من ةلذلك، هيئة خمتار.  كما يف انكلتراكانت توجد هيئة سرية. اختيار هيئة
داية حياته بصفة كان يتدرب منذ ب. يرشدون امللك وكان امللك مثقف جبميع وجوه احلكم حسب املبادئ الدينية

 كانوا . بوقت واحدْبراْهَمَنةالـكانت يتدرب بوصفه وريث العرش وكان يهتدي مبجلس من احلكماء و. امري
ليس . وهناك شواهد على خلع امللك اذا كان سيئاً.  اخلطأ حال ظهورهيكتشفون. يسهرون على نشاطات امللك

َن ڤَرا قتل راَمَشْنْدر. راَمَشْنْدرمثلما فعل الرب . .. عرشكان خيلع عن العرش لكن ولده يتوىل ال. الغراض سياسية
. كان ذاك هو النظام. من العائلة عينها.  ونصب على العرش انه كان وفياًَشَنڤيْبهۤياثبت اخوه . لكنه مل حيتل مملكته
 لذلك، سوف .النين هزمتك"ليس .  كان يستبدل بعضو من عائلته سواء ولده أو اخوه أو سواهدحىت امللك الفاس

كان االمرباطور يف اهلند . جممل االرضلذلك، كانت اهلند حتكم . هناك شواهد عديدة. كال". اجلس على العرش
كان امللك يف كل دولة يتدرب على الطريقة . لذلك، مل حتدث انقالبات. وملوك خمتلف الدول، عائالهتم كانت

 حبالسيد كولري ذاك درس  ... امللكية. لكمال هذه امللكيةيا .  واحلكماءْبراْهَمَنةالـعينها ويهتدي هبيئة من 



وإال كان . اآلن، حكومة الكونغرس قتلتهم ... حىت هذه الدول، الدولة املزعومة. لملكيةلالشعب اهلندي 
ميكنك أن ترى . ن بكثري كانت افضل من اآلانُدوِرىمدينة انظر .  حيافظون، الضروري وكانوا يتطوروننيالربيطاني
. ن االمري احمللي لكل دولةلذلك، كان االنكليز يبقو.  قائمةما زالت. كانت مدينة ثرية. ملباين، من جممل املدينةمن ا

خلقوا هذه الطبقة . علموا السياسة، اذا خلقت اقطاعياً. وألهنم كانوا حيفظوهم، كانوا اصدقاء الربيطانيني
عيني إىل جانب الربيطانيني عندما بدأ غاندي وسائر القادة  لذلك، كان مجيع االمراء واالقطا.االرستقراطية لدعمهم

  .هبذه احلركة
ال مملكة بعد اآلن ألنكم . "ورداً على ذلك، حرمتهم العامة من مملكتهم. لذلك، استغرق نقل السلطة وقتاً طويال

 مجيع االقطاعيني االقطاعيون فور اعالن االستقالل، ... لذلك، سلبوا. اهنا سياسة كبرية". دعمتم الربيطانيني
ذاك كان . شاهدنا احد البيوت للبيع.  مل يكن احداً منكم معيأوه،كانوا يف كلكتا؟ . واالمراء حرموا من ممتلكاهتم

 أوه،عندما كانوا اغنياء يف طفولتنا، . ما امجله ... اذا شاهدته. شاهدته؟ نعم. طاغور طْهاكور. بيت اقطاعي كبري
يف اسكوت، حيث بقينا، ذاك كان بيت . مثل عائالت اللوردات يف انكلترا.  من البيوتهناك كثري. كان بيتاً للرؤية

وكيف درجة ثالثة . اصبحت ملكة البيت. اآلن، بيت يوكو، الفتاة اليابانية من الدرجة الثالثة. عائلة احد اللوردات
كيف يتجرأ هذا . نسان اآلنما هو مدى احندار اال ... اهنا غرفة اجللوس وصورة عارية كانت. منحدرة النوعية

يريدون التغيري لكن ألن . مدى احندارهم. الرجل على تعليق تلك الصورة يف غرفة اجللوس حىت يراها كل من يزوره
اصبحوا متحضرين عن درك . نعم. تلك هي حركة اخلنافس. لديهم علم، فمصريهم عامل احليوان) غري واضح(ليس 
 ".عد إىل فأر"انت تعرف تلك القصة؟ . ڤَهيَك ْبهاْر موشوَنپالقصة عينها، . احليوان

  . نعم، مسعت تلكأوه، :َهْمَسدۤوَت
. القطة تالحقين". ماذا االمر؟". "اذا تلطفت باطالقي. سيدي، انا حمرج:" القصة هي أن فأر جاء إىل رباين:ْپَرْبهوپاَد

ما " "سيدي، أنا حمرج. "عاد ثانية". صر قطاًحسناً، ". "أن حتولين إىل قط" "اذن، ماذا تريد؟." حيايت مهددة دوماً
على هذا النحو، عاد ثانية ". حسناً، صر كلباً". "اريد أن اصبح كلباً". "ماذا تريد؟". "الكالب تطاردين". امرك؟

ر ص. حسناً. "ْپَرْبهو ْبَرْهماَنْنَدمثل ) ضحك-يزجمر( ... وعندما اصبح منراً، كان ... حىت صار منراً بربكة الرباين
اصبحوا منراً وألن تدريبهم سيء فال بد من أن يرجعوا فأراً . فهمت؟ لذلك، هذه احلضارة على تلك احلال". فأراً
، فسوف تصبح دودة يف كِْرْشَندون حتسني نفسك يف ذكر . تلك هي طريقة الطبيعة. تلك هي الطريقة. ثانية

– پورانَ َپْدَمهذا نص  - اذا مل ينتهزها الفردصورة االنسان هي فرصة للخروج من التناسخ لكن. الغائط ثانية
 كِْرْشَنملاذا جيب أن يكون . أنا اهللا. "جيهلون ما هي احلياة وكيف تدور، ويتكلمون الترهات. فسوف خيسر فرصته

شا دايڤّي ْهى ِا. اهنم يف يد احكام الطبيعة بالكلية. املدى الذي احندر االنسان إليه. "هو اهللا؟ هذا من وضع االنسان
. أنا ذاك. أنا هذا. أنا اهللا"القوانني الصارمة للطبيعة وما زالوا يزعمون ). ١٤\٧. چ.ب (اا دوَرْتياۤيچوَنَمّي َمَم ماۤي

ما هي دودة الغائط . لكن مثة احتمال. وال حيفلون حىت اذا احندروا إىل وضع دودة يف الغائط"  ... أنا. أنا حر
يعلم العامل أن دودة ). ١٨\٥. چ.ب (َدْرشيَنه-َسَمَپْنذيتاها . ليست شيئاً خمتلفاًاهنا . تلك؟ اهنا من االحياء أيضاً

. اآلن، نبدأ.  واآلخر دودة الغائطْبَرْهما من االحياء لكن االختالف هو العمل واصبح واحد ْبَرْهماالغائط و 
عليك أن . ديدي مث إىل املطبعةجيب ارسال القالب إىل خمتلف اجلهات وسيعملوا قالب ح. اهنا غري صعبة). انقطاع(

  ؟ماذا. ترسلها يومياً
  . خري مكان لالبتداء هو بوسطن:َهْمَسدۤوَت



  .ميكننا أن نبدأ من بوسطن حىت على نطاق صغري.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . مثل صفحة أو صفحتني:َهْمَسدۤوَت
   ... لقد شهدت. كما بدأت أنا على هذا النحو. ال بأس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .عدد كبري من مقاالتك كانت تعليق على االحداث اجلارية.  نعم، شاهدت االياب األصلية:ْمَسدۤوَتَه
ميكنك اجناز . جيب أن تكون اهليئة التحريرية يف غاية الفطنة للحديث عن االياب مع السياسة اجلارية. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ؟چرييَرَجذلك يا 
  . ميكنين أن احاول:چرييَرَج
كل فرد . أي واحد منكم. خذ صحيفة واكتب التعليق على االخبار اليومية. اطلب عملها فوراً. حتاول :اَدْپَرْبهوپ

ْبُهوكْتاَرْم  هو كِْرْشَن و كِْرْشَنلدينا . لدينا امور كثرية للعمل. اذن، ابدأ فوراً. وأرين تعليقك. منكم يستطيع ذلك
 من االرض؟ مسرحهم فدانما هؤالء الساسة التافهني وثالثة ). ٢٩\٥. چ.ب (لُوَك َمهيْشڤََرْم-َپساْم َسْرَڤَت-ياْچۤيا
لذلك، ما هي االخبار . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك ما ذكرته يف اجلزء الثاين من .  من االرض ومسرحنا ال حيدفدان ٣هو 

ثري من االخبار شريطة ميكننا امداد ك. لدينا عدد ال يعد من االكوان.  من االرضفدان ٣اليت يستطيعون نشرها؟ 
وهذا ما ينطبق على . لقد نشرنا عدد كبري من الكتب ال ميكنهم حىت مطالعة هذه الكتب. استعداد االنسان ملطالعتها

من ال يستطيع النهوض يف . نعم. ذاك هو االمتحان. تعال عند اخلامسة...  ال ميكنهم ) يضحك. (سائر التيم
هذه الساعة، ساعة قبل شروق الشمس، هي ، ْرَتموهۤو-ْبراْهَم. متحانذاك هو اال. الصباح، غري جدي روحياً

  .أسعد األوقات
  . ميكنين اخبار اجلميع أنك تريد برنامج اجمليء عند اخلامسة:َهْمَسدۤوَت
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

 آَريت-َچلََمْنوحيضروا ألن بعد أن يسمعوك " تعال لرؤييت عند الساعة مخسة" اذا اراد احد برناجماً، اقول :َهْمَسدۤوَت
   ... سوف يزداد تدبرهم حول

  . نعم، اخربهم:ْپَرْبهوپاَد
  . اعتقد اهنا فكرة جيدة:َهْمَسدۤوَت
مث سوف ارى ". اذا اراد احد رؤيتنا، نرجو أن حيضر عند اخلامسة يف الصباح" ميكنك أن تعلن اآلن، :ْپَرْبهوپاَد

جيب علينا مجيعاً الذهاب إىل .  مصيب باالقتراحداَس چورو حىت. الذهاب إىل دهلياآلن قررت . مدى جديتهم
  .دهلي
 ليس جمهزاً لعشرة اشخاص يف داَس چورواملكان حيث يقيم . َمهاَرَج چورو قد تكون التحضريات صعبة، :يامونا

  .جيب علينا اعداد. الوقت احلاضر
  .تعرفني بيت بريلَ.  جيدةلَشاْدَهْرَملديه .  كال، ميكننا التدبري يف مبىن بريلَ:ْپَرْبهوپاَد
  .وجهت لنا الدعوة لقضاء عشرة ايام هناك.  نعم:يامونا

  .اذن، من الذي وجه الدعوة.  اذن، ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .وجه لنا الدعوة) غري واضح(احد املتصلني باهليكل يف دهلي و اتصل بنا  ):٣(أحد الضيوف 



ري عن أي قطار حجز مقاعدنا إىل دهلي واكتب فوراً رسالة إىل پوَجمن اذن، أوال خذ مجيع املعلومات : ْپَرْبهوپاَد
 لتحضري اقامتنا دهلي يف ْدَهْرَمشالَ بريل ان يطلب من َڤْدْهرو  على أيضاً، أنكِْرْشَن َتمالَ يف بومباي و َڤْدْهرو

  . اهنم حجزوا مقاعدناعلينا أوال التأكد من. ْدَهْرَمشال اهنا بريلَ.  خاصتهمْدَهْرَمشالَاذن . هنا فوراً
   اذن، املسكن ملك السيدة بريلَ؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . كال، انه هيكل، هيكل كبري جداً:ْپَرْبهوپاَد

   يف أي يوم؟دهلي اذن، علينا حجز املقاعد إىل :َهْمَسدۤوَت
  . السابع عشر:ْپَرْبهوپاَد

   تريد املغادرة يف السابع عشر؟:َهْمَسدۤوَت
  ما هو اليوم، السابع عشر؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اليوم هو الرابع عشر):٣(أحد التيم 
   كال، اليوم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اليوم هو االثنني:َهْمَسدۤوَت
   اذن؟:ْپَرْبهوپاَد

  . السابع عشر هو اخلميس:َهْمَسدۤوَت
   اخلميس؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اخلميس هو السابع عشر:َهْمَسدۤوَت
  .سوف نبدأ قبل الظهر اذن، اخلميس، :ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو هل تريد الذهاب بالطائرة ):٣(أحد التيم 
  . كال، انا اسأل تذكرة واحدة للطائرة:ْپَرْبهوپاَد

   سوف تطري إىل دهلي مبفردك؟):٣(أحد التيم 
   مطار دهلي؟:يامونا

 رحلة متواصلةاهنا . لوس لساعتنياستطيع اجل.  أن يأخذينداَس چورواطلب من . ال صعوبة باالمر.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .من هنا

  . كال، تتوقف مرتني):٣(أحد التيم 
  . ذاك ال يهم:ْپَرْبهوپاَد

  . لكن الطائرة عينها):٣(أحد التيم 
  .وسوف تأتون مجيعاً بالقطار.  الطائرة عينها:ْپَرْبهوپاَد

  ؟انُدوِرىمدينة  هل نفتح حساب مصريف هنا؟ هل نفتح حساب يف :َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . هذا الصباح مع السيد هويل:َهْمَسدۤوَت
   مىت ستصل؟داَس چورو اذن، عندما نعرف موعد وصولك، ميكننا اخبار :يامونا

  ؟ ما هو اخلميس ذاك؟ ... اخلميس ميكننا. مث تأتون يف اليوم التايل بالقطار.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اخلميس:َهْمَسدۤوَت



  .البيت الصناعي.  البيت الصناعيوه،أ :ْپَرْبهوپاَد
  . انه يدعى بيت الصناعة):٣(أحد التيم 
   اسم الكامل، هل تعلم؟َڤْدْهروبيت صناعة . بيت الصناعة.  الصناعة، ذاك جممل األمر:ْپَرْبهوپاَد

  .سي.أر ):٣(أحد التيم 
  .شريش ريكالميشن، بيت الصناعة، تلَبري. دي.أر، مساعد السيد َڤْدْهرو. سي.أر :ْپَرْبهوپاَد

  . بومباي، الغرب:َهْمَسدۤوَت
  . بومباي:ْپَرْبهوپاَد
  هل الربملان يعمل ثانية؟: يامونا

   هْم؟:ْپَرْبهوپاَد
 اعتقد ان الربملان يعمل موسم بعد آخر وكنت اتساءل اذا تذكروا هذا اذا كان الربملان يف ):١(أحد الضيوف 
  .املوسم ثانية
  . كال:چرييراَج
  . كال:يامونا

   الربملان يف املوسم اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد
وأعلبية ) غري واضح(عندما يكون يف املوسم حيضر مجيع الساسة من قالعهم و . خارج املوسم اآلن.  كال:يامونا

  ).غري واضح(اعضاء الربملان 
   اذن، مىت يبدأ الربملان؟:ْپَرْبهوپاَد
  .تمعون ثانيةينفصل لشهر واحد مث جي). غري واضح( سوف يكون :يامونا

   ... كِْرْشَن َهِرى، كِْرْشَن َهِرى. تفضل.  تفضل:ْپَرْبهوپاَد
  . من جهة رؤية رئيس الوزراء، هذا افضل االوقات ألنه ليس مشغوال:چرييراَج
  .اين هي تلك الصورة؟ كانت الصورة اليت اعددهتا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ). واضحغري(الصورة مع الرسالة ) غري واضح ():٣(أحد التيم 
  .اذن، كم طالت املدة اليت تكلمت هبا مع رئيس الوزراء ... اذن.  اوه:ْپَرْبهوپاَد
  . دقائق١٠ رمبا :يامونا

   اذن، وجدت بعض العناية؟:ْپَرْبهوپاَد
صديق محيم هلا اخربنا .  عند زيارهتا مشغولة بأمور اخرىت كاناكما اقول، ال شك اهن.  كانت عنايتها تأدباً:يامونا

 - نا شريط مسجليدول- ه أهنا كانت متأثرة، كان مساعدها الشخصي متأثراً جداً وقالتد اآلن عنداَس چورويم يق
اتينا بوقت  وول. أهنا سوف تود رؤيتنا ثانية وكانت يف غاية االسف اهنا مل تدرك اننا كنا باالنتظار طوال هذا الوقت

  .ض الوقت يف املستقبلبع) غري واضح(على هذا النحو ). غري واضح(لكانت أبكر 
  . ماّيچيُّوشاهدنا ) غري واضح( يف ):٤(أحد التيم 
  .فلسفة ضغط االنف.  يضغط على االنف:ْپَرْبهوپاَد

  . أيضاًاچيُّو-َهطَْهى ):٥(أحد التيم 
  ).غري واضح (:يامونا



   اذن، ماذا كانت فلسفته؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اً للذات اعمل بعض التمارين وتعلم باهللا، كن مدرك:يامونا

  "هل انت مدرك للذات؟" كان عليك أن تقويل له، :ْپَرْبهوپاَد
  . احاول ألنين مل انا رذيلة حبق:يامونا

   ...  اذا اخربوك انه اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  .قضاء بعض التأمل). غري واضح(مترين وتنفس ) غري واضح ():٥(أحد التيم 

  .هو مصقول على حنو مادي.  اجتماعي جداًْسوامي اجتماعي، ْسوامي هو :يامونا
  ).غري واضح ():٥(أحد التيم 
   ويدخن أيضاً؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مل اسأل عن رذائله:يامونا

  ". درجة راقيةْسوامي" يف نيويورك، يلقبوه ):٥(أحد التيم 
  . مثاله عن احلياة الروحية مستند إىل الرخاء املادي:يامونا

أن يضغط  ّيچيُّوالـيقتضي على . ؟ العلم أكثر تقدماًّيچيُّوالـذهاب إىل النهج اذن، ملاذا جيب عليهم ال :ْپَرْبهوپاَد
ميكنه شراء التذكرة والطريان . العلم الطائرةبينما اعطانا قبل اقتداره على الطريان يف السماء انفه لسنوات طويلة 

  ما هو نفع ضغط االنف؟) ضحك. (فوراً
  .ْمَتڤََچْبهاـال انت توضح ذاك يف :يامونا

  ما هو النفع، تضييع الوقت؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ) غري واضح(عن عندما تسري على املاء، السري على املاء هو أمر زائف ) غري واضح (:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .سنتنيكلفة بقارب  ألنه يستطيع ركوب ّيچيُّواثنني باملئة 
ريان يف السماء هو الغرض النهائي للحياة فقد اعطانا العلم اذا كان السري على املاء أو الط.  ذاك جممل األمر:ْپَرْبهوپاَد

 شبه حتققت ألن ذاك مادي فقط، ةيُّوچيالـإىل درجة أن هذه الرياضة اآلن والعلم املادي من التقدم . مجيع الفرص
  .تفضل. رخاء مادي

  ).غري واضح (:يامونا
يزداد . ماْمَس. يد من الوزن بسرعة كبرية، آكلة اللحوماكل اللحوم يز.  نعم، اكل اللحوم بافراط والسمنة:ْپَرْبهوپاَد

   ... ذاك. تشاهدي يف بلدك، روسيا؟ اجلمال الروسي عبارة عن بطن كبري، ضخم. اجللد ألجل اكل اللحوم
  .االملان.  االملان يشبهون ذلك أيضاً:يامونا

.  عينه من جهة أكل السمن املصفى أيضاًواألمر. اذا اكلت اللحوم، سوف تسمن بسرعة كبرية.  االملان:ْپَرْبهوپاَد
أكل اللحوم تعندما لكن ). ضحك( ... مارواريس مثل .بطنكسوى يزيد لن لكن السمن املصفى . ذاك أيضاً

. ِڤَد-آيوْر يف چونَ- ْدَرڤْيايوجد فصل يدعى  ... ذاك هو. سوف تصبح بنيتك متينة، كتلة من العضالت اجليدة
كيف اجروا . ذلك، اجروا حتليال ملختلف انواع الطيور الالمحة والسباع واحليواناتل. چونَ-ْدَرڤْياهناك كتاب، 
ماذا . اشكال اللحوممئات من ." اذا اكلت ذاك النوع من اللحم فسوف حتصل على تلك النتيجة"التحليل؟ ذاك 

يور والسباع لكن هناك عدد كبري حىت من الط. نعم.  اكل حلم بقرة أو كلب أو خنزيريعرفون؟ يقتصرون على
  ".انت ما تأكل"واعتقد ان برينرد شو كتب كتاب عنوانه . واحليوانات وكثري من التحليل



  . جورج برنارد شو:َهْمَسدۤوَت
  .كان برنارد شو نباتياً.  حيوانات وحيوانات المحةنلذلك، اهنم يصبحو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ه باستثناء انه يتناول الكبد من اجل صحت):٦(أحد التيم 
   الكبد؟:ْپَرْبهوپاَد

  .اعتاد اكل بعض الكبد على فترة منتظمة من اجل صحته.  نعم):٦(أحد التيم 
  .هناك حتضريات كثرية مستخرجة من الكبد.  دواء:ْپَرْبهوپاَد

ليس زيت كبد . لكن اعلم انه اعتاد اكل الكبد. رمبا ال اعلم بالضبط.  كال، ليس مستخرج الكبد):٦(أحد التيم 
  . أو أي شيءالسمك
يوصى املصابني بفقر الدم مبستخلص . ستخرجة من الكبداملتحضريات هناك كثري من االدوية، ال كال، :ْپَرْبهوپاَد
  .الكبد

   هل يسمح لنا بتناول ذاك؟):٦(أحد التيم 
  .ال، لكن ميكنك أن تأخذ اذا كنت على حافة املوت ك:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرى سّبح :يامونا
  . مرض مثيل وإال تواجه املوت فيمكنك انقاذ نفسكاقتضاء عند :هوپاَدْپَرْب

   ... أكل الكبد طازجاً دون طبخهل يعين هذا حبواز  ):٦(أحد التيم 
اذا كان واضحاً أنك ستموت دون مستخلص .  اذا كنت على حافة املوت وليس يف االحوال االعتيادية:ْپَرْبهوپاَد

  .الكبد فيمكنك تناوله
  ).غري واضح(ال ميكنك القول حىت حيدث .  ال ميكنك القول):٣(تيم أحد ال

  . عند مواجهة املوتبتناول مطلق شيء النقاذ حياتهيوصى  االنسان  ألن:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن َهِرى سّبح :يامونا

  . لكن بالنسبة للملتزمني جداً، فاهنم مستعدين حىت للموت:ْپَرْبهوپاَد
   على التسبيح؟ْزڤَايْشَنڤالـ ألن يقتصر :يامونا

لذلك، ما الذي يدعوين إىل االحنراف عن مبادئي؟ املوت . املوت حتمي سواء اليوم أم غداً" اقتراحهم هو :ْپَرْبهوپاَد
تناول ذاك الدواء أو ؟ ما الذي يدعوين إىل تغيري مبادئي؟ تمي وما هو النفع حىت اذا عشت عشر سنوات زيادةح

ال . اذا اعطيت احداً بعض الدواء الذي خيلده فذاك أمر خمتلف. ذاك غري ممكن)". أَمَر (ينلدخيمستخلص الكبد لن 
اذن، اليوم أم غداً، أم بعد مئة ". حتمي كاملوت. "فما الذي يدعو إىل اخلوف من املوت؟ سيحضر املوت. خيلد احد

ال حاجة إىل مئة سنة، وتضييع . ، فذاك جيعل احلياة ناجحةكِْرْشَنلذلك، اذا انتفعت كل حلظة يف ذكر . سنة
  .الوقت؟ حلظة واحدة كافية للحياة

  . يهتف اسم ولده االصغرأجاميلَ؟ لدي سؤال عن النهاية، عندما كان پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل :هيماڤَّيت
  .نارايانَ :ْپَرْبهوپاَد
  . احلقيقينارايانَ هبا  كان يذكره لكنه كان يهتف امسه، كان يتذكر حياته السابقة، اليت كان يعبد:هيماڤَّيت
  .نارايانَ :ْپَرْبهوپاَد
  أليس هذا صحيحاً؟. نارايانَ انقذه لذلك، :هيماڤَّيت



  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  انقاذهنارايانَقتصر على اهلتاف وتعني على ا ليس انه :هيماڤَّيت
  . نعم. تذكره. ، تذكره"نارايانَ" لكنه تذكر جمرد هتاف :ْپَرْبهوپاَد

  . احلقيقينارايانَ تذكر :ماڤَّيتهي
ذاك أمر . ، يذكر فوراً صورة الرب وتسلياته وكل شيءكِْرْشَن ألنه عندما يسّبح االنسان اسم الرب :ْپَرْبهوپاَد
  .طبيعي
  .ل تذكر الرب بالفعلب ليس انه كان يسّبح غائباً عن الوعي وانقذه الرب على ذاك النحو :هيماڤَّيت
لكن حسب رأي اآلخرين، حىت جمرد التسبيح . ْريت طْهاكوَرڤَاناْتَهى ْتَشكَْرڤيْشڤْشرۤيل  مالحظة  تلك هي:ْپَرْبهوپاَد

 معلقاً أن هذا التسبيح يشري ْريت طْهاكوَرڤَاناْتَهى ْتَشكَْرڤيْشڤْشرۤيل كتب لكن . ْمَتڤََچْبهاـالجاء ذاك يف . كان كافياً
  . فوراًنارايانَانه تذكر . إىل السياق
بدأت بالتسبيح واخربته اهنا كانت عاهرة، مل تكن .  والعاهرةهاكوَرطْ هريداَس يف تلك الصلة عينها، قصة :هيماڤَّيت
   ... هل بدأت بالتسبيح مبجرد تلك الصحبة، أم بالعشرة السابقةفصاحلة 
  .ته ثالثة ايامصاحب. هاكوَرطْ هريداَسبنفوذ . صحبة كال، بال:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، بدأت . الربفسور َسْنيال يعرض نظريته أهنا حصلت على الصحبة يف أعمارها السابقة كان لكن :هيماڤَّيت
  .بالتسبيح
  . ملاذا اعمار سابقة؟ ذاك ليس سبباً وجيهاً:ْپَرْبهوپاَد
  . الالوعي، تذكرت بالعقل الالوعي:هيماڤَّيت
  .ذاك ليس هو. كال، كال.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .داد جملة االياب يف احدى اع:هيماڤَّيت
  ملاذا يف السابق؟. هاكوَرطْ هريداَس عشرة مباشرة مع .ذاك مقاله.  ذاك ليس هو:ْپَرْبهوپاَد
  .أهنا قضت بعض التسبيح يف السابققصد  ن:هيماڤَّيت
  .كثريةعثراته . الربفسور َسنيال ليس شديد التقدم.  مثيال ال جند شيئاً:ْپَرْبهوپاَد
  املقالة؟ مسعت عن تلك :هيماڤَّيت
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( ذاك أن :هيماڤَّيت
 شايَتْنيايقول  ... ه املباشرةصحبت. ، لكن ليس سابقاً بالضرورةشاْسْتَرالـ حسناً، تلك املالحظة ال ختالف :ْپَرْبهوپاَد

  ):٥٤\٢٢ َمْدْهيا. ش.ش (َرْبهوْپَمها
  اَچ َسْرڤَ شاْستَْر كَي َسنْساْدهوَچ  َسنْساْدهو

  ڤَ سيدّْهي َهياَچ َسْر َسنْساْدهولَڤَ ماتَْر 

هذه هي ." ليس بالضرورة ان على االنسان اكتساهبا يف السابق، كال. كل النجاح-حىت حلظة اتصال مع تيم صفي"
. دّْهي َهياَڤ سَچ َسْر َسْنساْدهولََڤ ماْتَر ، َرْبهوْپَمها شايَتْنياقال .  تأثري مثيلساْدهواحلالة يف الغالب، لكن لصحبة 

  ؟شيكْشا-َسناَتَن يف شايَتْنياتعاليم املوىل طالعي مل تأ
ي

  هل ينطبق ذاك على قراءة كالم التيم االصفياء؟: ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



   حىت اتصال طفيف مع كتبك لديها التأثري عينه؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 كْشيْترۤيَپ َمهاَرَجمثل . هستالم يكون الفرد يف غاية التشوق إىل اجيب أن.  بالطبعالتأثري أمرينيتطلب  :ْپَرْبهوپاَد

كان .  أيضاًْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمن سمعوكانوا ي. ، وكان هناك عدد كبري من احلاضرين أيضاًْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْممسع 
كون الزوج فحال والزوجة خصبة جيب أن ي: مثل. اذن، جيب اخذ االمرين جدياً.  يف غاية اجلديةكْشيْترۤيَپ َمهاَرَج

.  مث تثمر البذرةلغرس البذرة أيضاًلذلك، جيب أن يكون احلقل خصباً أو مستقبال . حلدوث احلمل وإال ال حبل
  .يتطلب االمر اجلهتني

  . اذا بدأت البذرة بالنمو وافتقرت إىل االسباب الكافية فسوف متوت بالكلية:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .عمن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  صحيح؟. اع على االطالقي لكن اذا نبتت البذرة الروحية فكل ما ينبت ليس قابال للض:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .يواجه املنع أحياناً. ال يضيع لكنه قابل للمنع.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . بسبب امليل إىل البعث:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
كان الفرد متقدماً كثرياً لكن . اك جيلب سؤال العمر السابقذ...  على ذاك الوجه يتعني على الفرد ثانية :ْپَرْبهوپاَد

متقدماً يف  طْهاكوَرَچلَ بيلَْڤ َمْن كان .طْهاكوَرَچلَ بيلَْڤ َمْنمثل . يستأنف من تلك النقطة. جرى منعه لسبب ما
حاملا مسع حل فوراً استعاد تلك النقطة فوراً ور هلكن. جرى منعه بطريقة أو بأخرى. ْبَهكْيت-ْبَهَڤ حىت عمره السابق

، كيف ميكن كِْرْشَنلو كان لديك شوق مثيل لـ.  انت مولع باللحم وغريه، والعظام واجللدأوه،"كالم العاهرة، 
  ). التيم يسجدون(سوف اتناول ". أن تكون

 ال يوجد مالذ ، أنهْجيُّويتْبَرْهَم؟ تكلمت يف اليوم اآلخر عن الروح وموقعها يف پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ):٦(أحد التيم 
لذلك، . لذلك، علينا ان حنط على كوكب ما.  مستقردون) غري واضح(مثل حنن حنلق يف السماء وحنلق . هناك

  مكانمطلق البقاء يف ةالروح غري املستقرتستطيع كنت افكر أن سبب عدم ثبات موقعنا عائد إىل هذا البدن لكن 
 ...  

لكننا نطلب .  الالشخصي ليس هبجة علية بل بقاء ال غريْنْبَرْهَم. جة العلية نعم، لكن هناك مستقر هو البه:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، تغيب البهجة. البقاء والعلم الكامل وحياة البهجة: ثالثة

   ... مثل حنن حنتاج إىل مستقر ألن لدينا البدن.  نعم):٦(أحد التيم 
تفتقر إىل لذلك، . كِْرْشَنتلك هي صحبة . ياة البهيجةهذا احلي إىل مستقر احلحيتاج األمر عينه، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 وحتط ثانية إىل هذه البهجة املنعكسة – مثة بعض البهجة الروحية لكن ليس لديها علم .دون احلصول عليهاالبهجة 

  .هلذا العامل املادي
  ؟ْجيُّويتْبَرْهَم ال يستمدون هبجتهم هناك يف ):٦(أحد التيم 
ميكن ضرب مثل ضوء .  عبارة عن بقاء ال غريْجيُّويتْبَرْهَمالبهجة غري موجودة، . هبجة هناك ال توجد :ْپَرْبهوپاَد
حنن نطلب . هناك شجر كثري وازهار كثرية ومثار -لكن على كوكب تأثري الضوء هناك. ليس سوى ضوء. الشمس

  .املنوعات هي أم البهجة. منوعات البهجة
  . املنوعات هي توابل احلياة:التيم
   ماذا؟:هوپاَدْپَرْب

  . توابل احلياة:هيماڤَّيت



حنن . هذه ختلو من املنوعات، جمرد ضوء الشمس. نطلب املنوعات. لذلك، حنن احياء، حياة.  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  .نتلهف إىل ضوء الشمس لكن ليس ضوء الشمس وحده. حباجة إىل ضوء الشمس

  ؟ تشعر بالسئم؟ ال نشاط؟ ال مكان تقصده؟ْجيُّويتْبَرْهَمجداً يف مسئماً .  ال بد انه يصبح مسئماً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   سئم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . مسئم، مضجر:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   لكنهم يشعرون بالرضى يف البداية، اهنم بلغوا هدفهم، أليس كذلك؟:هيماڤَّيت
، البهجة العلية لكن ْجيُّويتْبَرْهَميبحثون عن . علمونال ي). ٣٢\٢\١٠. ب.ش (بودَّْهياه–أڤيشودَّْهى  :ْپَرْبهوپاَد

يذهبون إىل امللكوت الروحي، . لذلك، فطنتهم ليست صفية. البهجة العليةال يعلمون باملؤمنون بالالشخصية 
  .لذلك، علمهم ليس كامال. الصعيد العلي دون علم بإمكانية احلصول على البهجة العلية احلقيقية

  ؟ ...أم عليهمعندما يطلبون الرجوع ل الرجوع سهل جداً عليهم  ه:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
لذلك، تلك املنوعات غري موجودة وهذا ما جيذهبم ثانية إىل .  كال، يرجعون تلقائياً ألهنم وراء املنوعات:ْپَرْبهوپاَد

عاد إىل فتح .  اليت هي النجاةْنَتداِڤاراد أن حياضر على . ڤيِڤكََنْنَدلنأخذ . ۤيْزاسَسّنۤيمثل عدد كبري من . العامل املادي
بالطبع، مل يكن متقدماً . داْنَتِڤألنه مل يستطع العثور على منوعات البهجة يف ثانية املستشفيات والعمل اخلريي 

 وغريها يف داْنَتِڤكان يتكلم عن  .. .هو عامل كبري. پاْتريكاْرهو .  هناّياسَسنّْۤييوجد . هناك عدد كبري. كثرياً
  .فهمت؟ هناك عدد كبري منهم. يف السياسة ومحاية البقراآلن هو ..  .السابق
، ال مرجع هلا لوقت طويل، هنار ْجيُّويتْبَرْهَمالروح تدخل ذاكريت ضئيلة أن يف وقت ما مسعت ان عندما  :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  هل هذا صحيح؟ ما هي الفترة؟. ْبَرْهما أو عمر ْبَرْهما

  .مثل ذاكليس .  ليس ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  .شكراً.  ليس مثل ذاك:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. بودَّْهياه-ْبهاڤاْد أڤيشودَّْهى- ْتڤَّي اْسَت، ْبهاَچڤََتجاء يف .  لكنه يشعر بالعسر دون منوعات احلياة:ْپَرْبهوپاَد

ى الرغم من االرتقاء عل "يرجعون ثانية"). ٣٢\٢\١٠. ب.ش (َپَدْم َتَتهَپَرْم كِْرْتشّْْهِرنَ ْهيا آرۤو. فطنتهم غري صفية
  .َپَتْنِتى أْدُهو َتَته، ْجيُّويتْبَرْهَمإىل 

  ؟ْنْبَرْهَم يسبق مفهوم نريڤانَ ومفهوم :َهْمَسدۤوَت
  . وهذا العامل املاديْجيُّويتْبَرْهَم يقع بني نريڤانَ مفهوم :ْپَرْبهوپاَد

  . على الطرف فقط:َهْمَسدۤوَت
  .نريڤانَاخللق املادي، ذاك هو  ...  الذي يصدر عنه بداية اخللقكاَرنَحميط . اْرَنَڤكاَرن. كاَرناْرَنَڤ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤَريجا ):٤(أحد التيم 
  .، نعمڤَريجا :ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكن الذهاب إىل هناك؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . ملا ال؟ نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ذهب إىل هناكأْرجونَ ):٤(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ؟أْرجونَ ماذا كان غرض :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
كانت مركبة ). ضحك. (كال. ال يقوى على ذلك. مل يذهب مبفرده.  اخذه الظهار صديقهكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن
   اذن، ذهب إىل السماء الروحية؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
عل ذلك؟ كان هناك رجل غين يف كلكتا يدعى  اذا ال يستطيع فكِْرْشَناذن ما هو نفع صداقة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

أي من اصحابه مل ميتلك رأى اذا . لذلك، كان ينظر. كل رجل دائرة خمتلفة يف شبابهل ... كان غنياً. موتيالل سيل
 ".ليس لديك بيتك اخلاص. انت صديق موتيالل سيل"اذا قال الناس، "قال، . بيتاً يف كلكتا، كان يشتري بيتاً له

 قصة ،هناك احداث كثرية مثيلة. كان غنياً. اشترى بيتاً له".  ميلك بيته اخلاصانمن الناس عين؟ ال بد ماذا سيقول 
. ااصحابه ميلك بيتاً يف كلكتمن أحد كان يتأكد أن كل و. ويل، حنو مئة سنةيف الواقع، ليس منذ وقت ط. نبيلة

. ى مكانه، كيف حدث، مباين فخمة، حديقةمل يستطع ان يتعرف عل). يضحك. (اسوَدم اآلخر هو كِْرْشَنصديق 
  . ؟ اعطين بعض املاءكِْرْشَن يف كتاب اسودامهل قرأت عن 

ويسري على خطاه ...   َنڤَِرْنداڤْ أن التيم يف التعلق خيتار احد اهايل شايَتْنياجاء يف تعاليم املوىل ). غري واضح (:يامونا
غري (؟ َنڤَِرْنداڤْ لقرية املربني الروحيني عندنا هو ممثل أزيل هل ذاك يعين أن احد. حىت ينجح يف خدمته التتيمية

  ).واضح
   ...  ما هو ذاك؟ دعين:ْپَرْبهوپاَد
التيم يف التعلق خيتار احد االهايل ويسري على . كِْرْشَن، عزيزة جداً على َنڤَِرْنداڤْ، َنڤَِرْنداڤْع اهايل يمج" تقول، :يامونا

  ".خطاه ليتسىن له النجاح
  ". ابناً يلكِْرْشَنسوف ارى "ال تفكري بنفسك بصورة مباشرة . َنڤَِرْنداڤْمنقطع إىل اهايل  ...  تيم:هوپاَدْپَرْب

  . كال:يامونا
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
  .كال: يامونا

  .ڤاَداماۤي ذاك :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:يامونا

  .ام ياُشودا عليك السري على خطى :ْپَرْبهوپاَد
  . ذلك من قبلاخربتين.  نعم:يامونا

  . سوف تنجحي، عندئذ:ْپَرْبهوپاَد
  .َنڤَِرْنداڤْلذلك، حنن نسري على خطى احد اهايل .  دوماًَنڤَِرْنداڤْ لكنك قلت أنك يف :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ).ضحك. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . املعني ذاكَرَجڤْجيب أن يذكر الفرد نشاطات ساكن " جاء، :يامونا

  ؟پوركَ بنت يك اآلن، لد:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم):٤(أحد التيم 
   هل لدينا ارتباط هذا الصباح؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   هْم؟:ْپَرْبهوپاَد



  .الثامنة ونصف.  سأل اذا كان لدينا ارتباط هذا الصباح:َهْمَسدۤوَت
  .يرسلوا السيارةسوف . ، نعمپارمول أوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:يامونا

   ما هي املسافة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . املفروض اهنا يف اجلرية:َهْمَسدۤوَت
  .كان امرياً يف السابق.  ذاك جممل االمرأوه، :ْپَرْبهوپاَد
   هلذه املنطقة؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( اعطى :َهْمَسدۤوَت
  . امللكي تلك هي عالمة العز:ْپَرْبهوپاَد
   هذا؟ أليس ابنه؟َمهاَرَجاالسبوع املاضي؟  هو ابن الرجل الذي رأيناه :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . كال، كال، هو عجوز أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . لن اذهب إىل ذاك املكان ألنين انتظر السيد هومينغ:َهْمَسدۤوَت
   هومينغ قادم؟:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف نفتح حساب مصريف). غري واضح. ( نعم:َهْمَسدۤوَت
  . بالضبط:ْپَرْبهوپاَد

  .وف نفتح حساب شخص واحد فقط س:َهْمَسدۤوَت
اذن، ماذا علينا أن نفعله يف هذا ). التيم يسجد. (مؤسسة وآخر اجلمعية الدولية، حساب جاري حساب :ْپَرْبهوپاَد
  الصدد؟

  ).غري واضح ():٤(أحد التيم 
  ).هناية - هندي. (هذا مفهوم مادي) هندي(اين ابنك؟ ) انقطاع( املاء؟ :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٠ كانون أول ١٥غرفة في سورت محادثة في ال

فهم دون  كيف ميكنك تعليم اآلخرين. ؟ هذه اسئلة عامةْبهاَچڤََت، هذه الكلمة، ْبهاَچڤََتتفهم معىن هل  :ْپَرْبهوپاَد
  ؟هذا السؤال العام

  ).غري واضح ():١(أحد الضيوف 
، د تسيء الفهم قصراً على مساع اآلخرينق. ل األمر تلعب دور املعلم قبل استيعاب جممك ذاك جيد لكن:ْپَرْبهوپاَد

   ... لذلك، أنا أسألك. قد ال تعرض األمر احلقيقي
  ).غري واضح ():١(أحد الضيوف 

 على يد ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمعلمك تأمر آخر هو وجوب . لكن جيب عليك العلم) غري واضح - هندي (:ْپَرْبهوپاَد
؟ هل ميكنك أن ْبهاَچڤََتما هي . ْبهاَچڤََتب عليك أوال العلم ما هي جي. ْبهاَچڤََت الذي يعكس حاله ْبهاَچڤََت

 بدال من احلديث  هذهْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم) غري واضح(تعطيين فكرة عما فهمت؟ امسح يل أوال بفهم ما فهمت عن 



 من َمْد ْبهاَچڤََتْمْشرۤيهل قرأت . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْملذلك، ال ميكنك توضيح ما هي . ذاك ضروري. عن التعليم
  هل قرأهتا؟. ڤُو أْتَرْپُروجّْهيَت كايَتْدَهْرَم بدايتها؟ 

  . نعم):١(أحد الضيوف 
جيب أن . ْبهاَچڤََت؟ جيب أن تعكس حياتك ْمَتڤََچْبهاـال؟ مل تقرأ حىت النص األول وانت تريد تعليم ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  ؟كالم اآلخرين) غري واضح(راً على قصكيف ميكنك القبول . ْبهاَچڤََتتفهم ما هي 
  ).غري واضح ():١(أحد الضيوف 

  ).هناية. (ذاك هو طليب. مث تكتب.  بطلب الفهمك؟ لذلك، أنا اباركماذا :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧٠ كانون أول ١٧محادثة في الغرفة في سورت 

   ...  ذاك عني:ْپَرْبهوپاَد
  .أَر َسَب ْبْهِرْتيا). هندي( ...  على ذاك النحو، ختيلْسڤادۤياماۤيحيتمل موت ): هندي) (١(يوف أحد الض
. هذا طور. اآلن يأخذون. لذلك، لديهم.  لكن ال يستطيع احد أن يعطيهمْنْبَرْهَماهنم وراء .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 لكن دون اَسَسنّْۤي، ذاك هو  بالكليةهؤالء اخلنافس عن العمليتخلى لذلك، . اَسَسنّْۤيذاك هو الطور، طور ). هندي(
ما هو الطور ). هندي( ... فقط) َچاْتۤي(يوجد ميل للزهد .  ألهنم دون دليلفطنتهم غري صفية. ال يوجد دليل. دليل

  أليس كذلك؟). يضحك". (قف هنا. نعم، تعال هنا:"حنن نعطي ذاك. التايل بعد الزهد، ال علم هلم
  .بالضبط.  نعم:َهْمَسدۤوَت
. لذلك، مل يستطعوا اعطاء الوقوف. لكن جيب عليهم الوقوف". ال نطلب هذا:"قفوني.  اهنم ناجحون:ْپَرْبهوپاَد
). هندي(واين هو الوقوف؟ . يريدون بعض الوقوف. لذلك، هذه احلركة ناجحة.  هنا الوقوفأوه، ... لكن هنا

  .سوف تسقط. لذلك، ما مل جتد أرض صلبة، ال ميكنك الوقوف
  ).هندي): (هندي) (٢(أحد الضيوف 

السجود ملربيه الروحي مث  ... )انقطاع -  هندي(؟ ماذا ... پولني-هوناْدْهَر-كرياطَ. ڤيْشَنِڤى َنَمهْپَرْبَه :ْبهوپاَدْپَر
ال متلك . ذاك ال ينفع. ال ميكنك مقاربة اهللا بصورة مباشرة. َپراَپَرْممذهب  ... )هندي. (كِْرْشَنملربيه الروحي حىت 

). هندي). (١٥١\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (اَپۤي كِْركِْرْشَن- جوور. ذاك غري ممكن. اشرةالقوة على مقاربة اهللا بصورة مب
ال ميكن ألحد قراءة كل هذه الكتب حىت طوال . لدينا كتب، ما يكفي من الكتب. امسح هلم بدراسة هذه الفلسفة

  ).انقطاع. (عمره
   ...  سوف اذهب):٢(أحد الضيوف 

  .لهل تعمل بالفع). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لذلك، أنا اصاحب أيضاً أماكن معينة مثل):٢(أحد الضيوف 

 هذا. ميكنك أن حتصل ... اآلن، هنا يف هذا اجلزء. ميكننا الذهاب إىل هناك مع كامل الفرقة.  دبر أنت:ْپَرْبهوپاَد
   ... من اهلند. فوراً ميكننا الذهاب... 

  . من اهلند، نعم):٢(أحد الضيوف 
  .كننا الذهاب إىل اندونيسيا مي:ْپَرْبهوپاَد



  . ميكننا الذهاب إىل هناك يف هناية شهر اذار):٢(أحد الضيوف 
. سيْملَ بعد انتهاء برناجمنا يف لنسافر إىل اندونيسيا. رتب على ذاك الوجه. تعال معنا انت أيضاً.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .افعل ذلك

  ).غري واضح ():٢(أحد الضيوف 
.  يف الوقت الراهن على االقلال يستطيع احد اعطاء شيء أفضل ما اعطيه أنا إىل العاملم. حقيقة تلك :ْپَرْبهوپاَد

  ).هندي(
  .سوف ارتب اجلولة.  هناك عدة اشياء ميكنك أن تعطينا):٢(أحد الضيوف 

  ؟لدينا هنا برنامج سياحي انت حاضر، :ْپَرْبهوپاَد
   ... أنا.  كنت هناك):٢(أحد الضيوف 

   ...  اذن، هذا الربنامج:ْپَرْبهوپاَد
  ... احد التيسري يف متناول  اردت االنضمام إىل املعسكر يف العامة لكن مل يكن ):٢(أحد الضيوف 

التايل، سوف يكون عندنا يف على كل حال،  ... كان بإمكانك الذهاب إىل.  كال، كان بإمكانك اعالمه:ْپَرْبهوپاَد
  .الغد

  .االزعاج من مطلق وجهبالتسبب ال اريد ): ٢(أحد الضيوف 
  .سوف تزيدنا حتسناً.  كال، لن تزعج:َهْمَسدۤوَت

  . سوف احضر يف الغد):٢(أحد الضيوف 
طموح  ... )انقطاع. (اليابان. .. انه ليس سؤال. مستطلع حبق، سوف يلقطه ... )انقطاع( اين تقيم؟ :ْپَرْبهوپاَد
). ٦٦\١٨. چ.ب (ْدَهْرمانْ َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم-َسْرَڤ"يقول،  كِْرْشَن.  يشاءكِْرْشَن. كِْرْشَناهنا خدمة . شخصي

  .لذلك، حنن نقوم بالدعوة
  ).غري واضح ():٢(أحد الضيوف 

لقد شهدوا ما يكفي . نعم، ذاك هو الوضع.  تلك، هي وضع جممل العاملجيْچۤياسا-ْبَرْهَم تلك الكلمة، :ْپَرْبهوپاَد
  .ْنْبَرْهَميريدون معرفة ما هو . الوضعهو اآلن ذاك . من هذا السخف املادي

  .يوَچْتِرتا انه يدعى ): ٢(أحد الضيوف 
وذاك بعد زمن . يوَچَسْتيا مث سوف يأيت، . .. لكن. يوَچ-كَليهذا يدعى . يوَچ كال، هذا ليس هذه الـ:ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية. (َجيا. كِْرْشَن َهِرى. نعم). يضحك. ( ألف سنة٤٠٠طويل، بعد 

  ١٩٧٠ كانون أول ٢٠ في الغرفة في سورت محادثة

وملا ليس الرب العظيم شخصية؟ ما هي هذه الفلسفة؟ اذا كان اهللا هو الوالد، . الدك شخصيةواذن، ل :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ماذاكيف ميكنك االثبات أن اهللا دون شخصية؟ . جيب أن يكون شخصاً

   ...  آه:َهْمَسدۤوَت
  . هو حمتار:ْپَرْبهوپاَد
  .أنا حمتار: ١(م أحد التي



اذا عندما اجد أن لوالدي رأس ولوالده رأس ولوالده رأس، . اطلب فهم هذه الفلسفة فقط). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
والوالد األصلي، ما الذي مينع أن يكون له رأس؟ ما هو هذا الشخص الفقري، . تابع ... رأس، رأس، رأس، رأس

. ليس هللا ساقني". ليس هللا رأس"هذه النظرية السخيفة جارية،   ...هذا). ضحك(سيد، قال أن ليس لديه رأس؟ 
  ".فراغ"و، "مات"ويقول البعض،  ... ذاك يعين ... الشخصي يعين دون رأس، دون ساق، دون." ليس هللا يد
  .كِْرْشَنحياولون قتل . كِْرْشَن اهنم حياولون قتل :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. حساد. هذا هو شاغلهم -، لئام، لصوص، محقى، رذالءراكَْشَس. غلهمذاك هو شا.  ذاك جممل األمر:ْپَرْبهوپاَد
أنت "هذا تلميح، ". ليس لك ساق"اذا قلت ". انت اعمى"ذاك تلميح أنك " ليس لك عيون،"لو قلت  ... ألهنم
. أنت عدمي الرأس. أنت مقعد. انت اعمى"على هذا النحو، عندما انكر حواسك، أنا اعين الطعن يف اهللا ". مقعد

  ؟چرييراَجما رأيك يا . يطعنون يف اهللا، هذا هو دعائهم. وذاك هو دعائهم. مثل ذاك". أنت رذيل
  .پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل نعم، :چرييراَج
انت أعمى، أنت مقعد، أنت "ذاك يعين، " ريب، انت معدوم الساق والرأس والعني"عندما تقول، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، علينا قتال . همهذا هو دعاء. اذن، هذا دعاء". حلسانت عدمي ا"-"حلسانت عدمي ا). "ضحك" (دون رأس

ذاك يعين انه . نعم.  اثناء كالميغادر شخص االجتماع يف الصباح. دعاة الالشخصية الرذالء والفراغية هؤالء بقوة
  .نعم. رذالء، لئام، حثالة البشر-مجيع هذه التهم) يضحك(مل يستطع أن يتحمل 

  :١٢ َمْنْتَر، إُشوَپنيَشْد ْشرّي من َمْنْتَرالـ يف هذه :)٢(أحد التيم 
  أنْْدَهْم تََمه ْپَرڤيشَنْتي

  َسْمْبهۤوتيْم أوپاَسِتى‘يى 
  تَتُو ْبهۤويا ايڤَ ِتى تَُمو
  يا يو َسْمْبهۤوتْياْم َرتاها

  ".لقيدخل املنشغلون بعبادة املالئكة أظلم مناطق اجلهل وأسوأ منهم عباد النور الالشخصي املط"
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، ملاذا نشهد اهنم حيرزون تقدماً روحياً؟):٢(أحد التيم 
 اَسَسنّْۤي هذا؟ دخل سلك ڤيِڤكََنْنَدأال ترى داعية الالشخصية . يزلون.  كال، ال حيرزون مطلق تقدم روحي:ْپَرْبهوپاَد

 تبحث عن ملاذا"ينشغلون باخلدمة التتيمية، يقولون، فيما ال . اهنم ال يتقدمون بل يزلون. مث عاد إىل فتح املستشفيات
اهنم . اهنم يزلون. ذاك ليس تقدماً. ذاك كل شيء." ، هذا الرجل الفقرينارايانَ-َدريْدَراهللا يف كل مكان؟ هنا اهللا، 

  .َدريْدَر يف نارايانَعثر على ". َدريْدَر نارايانَاصبح "عم، از مبنارايانَويطعنون يف اآلن يزلون 
   ما هي تلك الكلمة؟:ڤَتۤيَنْنَدنَِر

اهنم فخورون . ڤيِڤكََنْنَدهذه كلمة ابتدعها ابتدعها . نارايانَ-َدريْدَر.  تعين فقري، فقريَدريْدَر. َدريْدَر :ْپَرْبهوپاَد
من اجل ماذا يفعلون . هذه جمرد كلمات طنانة". َدريْدَر، نارايانَعندما يأيت الفقري إىل بابك، جيب أن تعامله بصفة "

   بالفعل؟َدريْدَر
  . اذن، تلك هي خدمة يف جبلة اجلهل:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   تلك خدمة يف جبلة اجلهل؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ



مجيع االعمال اخلريية يف العامل؟ ذاك أوضحته هذا ما هي اخلدمة اليت تقدمها . ال ميكنهم اخلدمة. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
املرضى يف . يوزعون األدوية أو مواساة املرضى. اهنم حياولون مساعدة الفقري، لكن عدد الفقراء يف ازدياد. الصباح
لكنهم يزيدون .  يف ازدياد فذاك صائبكِْرْشَنلكن اذا كان عدد اهلياكل، هياكل . املستشفيات يف ازدياد. ازدياد

ننا يف تقدم؟ لكنهم حيسبون اهنم حيرزون  يعين ا عدد املستشفياتةديازهل ما هو رأيك؟ . من عدد املستشفيات
  .أين هي دائرة االنعاش االجتماعي يف بلدك؟ نفقاهتا يف ازدياد. التقدم

  ).غري واضح( نعم، :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
وإال الطريقة الطبيعية هي جيب أن يكون كل انسان .  ذاك يعين أن البنية االجتماعية يف حالة سيئة جداً:ْپَرْبهوپاَد

مثل االبن قد يكون ابن رجل  ... ميكنك. لكن ما الذي جيرب الدولة على مساعدهتم؟ ذاك ليس جيداً. كتفي ذاتياًم
أليس كذلك؟ اذا تعني على الوالد تزويده باملال ملعاشه، . غين لكن اذا كان الوالد يعيله فليس سوى ولد عدمي النفع

أنا اعيل عدد كبري من "مع انك قد تكون شديد الفخر . تلك ليست شهادة جيدة. فانه يكون ولداً عدمي النفع
  .ما الذي يوجبك على االعالة؟ دعهم يكتفون ذاتياً". اوالدي
   لكن ما تستطيع الدولة أن تفعل؟ هل تترك املواطنني وشأهنم؟:يادوباَر
ن على انفسهم وراضني  عند املواطنني حىت يصبحوا معتمديكِْرْشَنجيب على الدولة تنمية ذكر .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي احلضارة املثالية. بالذات
  . لكن امريكا بعيدة كل البعد عن ذاك:يادوباَر
 چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . هذه ليست عالمة التقدم.  لذلك، اهنا ليست تقدماً مع شدة فخرهم بالتقدم:ْپَرْبهوپاَد

اذا كان الفرد راسخاً يف وضع مثيل ال يهتز . ڤيشالْياِتىپي دوْهكِْهَن َنـ چوروناياْسمْني ْسْتهيِتى ): ٢٣-٢٠\٦(
هذه هي . پي دوْهكِْهَن َنـ ڤيشالْياِتىچوروناياْسمْني ْسْتهيِتى ." حىت يف أخطر احلاالت، تلك هي السعادة احلقيقية

ليس . حدشاهد وايوجد ". راسخ يف وضع مثيل ال يهتز حىت يف وسط اخطر احلاالت: ياْسمْني ْسْتهيِتىالكلمات، 
لذلك، كان .  سنة٢٠٠ منذ َچَرَن كِْرْشَنك يف بلدة ولأحد املمن ذرية  وجد اقطاعي كبرييكان منذ وقت طويل، 

واجاب " هل استطيع مساعدتك من أي وجه؟ -وسألهمن كبار العلماء  ْبراْهَمَنذهب إىل . كثري االحسان
لذلك، .  يل بعض االرزطاليبحيمل "، "يف راضي؟ك". "انا راض جداً. ال احتاج إىل عونك. كال"، َپْنذيَتالـ

ذاك جممل . اذن، كان راضياً". ذاك يكفي. اقطف أورقها واعصرها. زوجيت ولدينا شجرة متر اهلندي تلكتغليه 
يقيم  وكان رئيس وزراء اهلند. كان أكرب سياسي. ْنذيَتَپ كْياشاْنرمبا مسعت عن األمر عينه، . لكنه كان عاملاً. األمر
جيب عليك . كل فرد راضي، مكتفي بذاته.  للهندِڤديةالـلذلك، تلك هي احلضارة . ومعة ويعطي النصائحيف ص
. يك حتمل كل هذه املتاعبألن عل السيارة كِْرْشَناعطاك و.  يف بلدك ميال للوصول إىل املكتب٥٠الذهاب اآلن 

هذا ."  إىل املكتب رغم انين املك سيارة ميال للوصول٥٠جيب علي الذهاب "وال تفكر، ". انا متقدم"انت تفكر، 
 سيعيل ويسوق چاوَرسوْنَدَرنعم، كان . هذا وهم". عندي هذه السيارة. أنا سعيد. انا متقدم"انت تفكر، . وهم

. فهمت؟ وكل هذه العجلة. اح الباكركان يتعني على هذا الفقري النهوض يف الصب.  ميال إىل هونولولو٥٠السيارة 
 ميال ٥٠ما هذا؟ . ترك وظيفته". كِْرْشَناتكل على .  ترك هذه الوظيفةهمن االفضل لأن  سوْنَدَرچاوَروجد "لذلك، 

 لذلك، يوجد دوماً ضوضاء دائمة حيثما تتوجه". حنن متقدمون"مع ذلك، اهنم راضون و. بالسيارة، ما اتعب ذلك
    .ألن لديهم سيارات كثريةيف بلدك 
  .ثر وتعقبها مشاكل اك:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ



ضوضاء يف السماء وضوضاء يف الشارع وضوضاء عند احلفر ). يصدر ضجيجاً( جمرد، حيثما تتوجه، :ْپَرْبهوپاَد
وعندما ".  امريكا متقدمة جداً يف املكائنأوه،"لكنهم يفكرون، . أليس كذلك؟ أال تشعر باالزعاج). ضحك(

؟ بالطبع، لديكم مدينة مجيلة وشوارع ماذا. أصوات كثرية تصدر، على الدوام). ضحك(يوجد خزان الزبالة ذاك؟ 
وهناك خرب أن سيدة كانت . خلقتم كل هذا العدد الكبري من املتاعب ... لكن هذه املتاعب. جيدة يف كل مكان

  ؟ كذلكليسا. ويفكرون جبدية كبرية بوسيلة لوقف كل هذه االصوات. اصيبت باجلنون من األصوات. مريضة
  .ديهم اآلن طائرات خاصة ان ل:اْمسوْنَدَرشۤي

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . تصدر صوتاً رهيباً حتطم النوافذ وكل شيء آخر:اْمسوْنَدَرشۤي

هذا ما كنت اشعر به . نعم. حاملا تأيت طائرة فوق البيت تبدو مثل صاعقة.  يف بومبايمشْْبهومع اآلن حنن  :ْپَرْبهوپاَد
 هو اهذ.  حنن خنلق حضارة مؤملة جداً لكننا حنسب اننا نتقدم.فهمت؟ اذن، هذا يدعى ومهاً. َپراڤَْج. على االقل

َتْسيايَڤ .  ال مشكلةْمَتڤََچْبهاـالوتقول . ال نقتصر سوى على خلق املتاعب ومع ذلك، حنسب اننا نتقدم. الوهم
مث . كِْرْشَن على طلب ذكر اقتصر). ١٨\٥\١. ب.ش (َپرى أْدَههڤيُدو َنـ لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرَمتاْم أوْپَرياِتَت كُوَهُتوه 

 إىل الشقاء لكنه يقبل عليك، يفرض ال تطمح. َتلْ لَْبْهياِتى دوْهكَْهڤَْد أْنياَته سوكَْهْمكيف سأعتاش؟ ذاك اجلواب، 
اذن، ال تطلب السعادة أو . كل ما هو مقدر لك استالمه.  السعادة عليك أيضاًاألمر عينه، سوف تفرض. عليك

 ڤََرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم  الذي دون طلبه، كِْرْشَناقتصر على طلب ذكر .  جيريذاك سوف. تغفل الشقاء
ال يتدخل . لكنه ال يفعل ذاك.  أن جيربك على التتيم بهكِْرْشَنيستطيع . ألن عليك فعله-افعله). ٦٦\١٨. چ.ب(

الطيور والسباع .  مسبقاًموجودة االخرى االشياء. لذلك، عليك طلبه، ليس ألشياء اخرى." افعله"يقول، . خبيارك
احلكومة . ال يواجه مشكلة الطعام. ملاذا جيب أن يكون طعامك مشكلة؟ مثل السجني. مشكلة الطعامال تواجه 

ذاك هو العمل ". لن اصبح جمرماً:"جيب عليه أن يطلب. تلك هي مشكلته. جمرم همشكلته الوحيدة هي أن. متده
. ت كنت سجيناًحىت وان. موجود كال، الطعام "ماذا سوف آكل؟"ذا قلت يف السجن، ا ... لكنه يفكر. احلقيقي

ملا يستثنيك؟ لقد خلقت مشكلتك . األمر عينه، اهللا أمد مجيع االحياء، القطط والكالب. احلكومة امدت طعامه
َپرى و َنـ لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرَمتاْم أوڤيُدْپَرياِتَت كُوَتْسيايَڤ ِهُتوه . كِْرْشَناملشكلة احلقيقية هي كيف تنمي ذكر . بيدك
 . هو ذاككِْرْشَنذكر ). ١٨\٥\١. ب.ش (أْدَهه

  ؟كِْرْشَننفسها اذا امنى االنسان ذكر  هذه املشاكل سوف حتل :يادوباَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، ال حاجة ملعاجلة املشكلة:اْمسوْنَدَرشۤي
  ؟ هل هناك أي مشكلة؟ على االقل، ال نواجه مشكلة الطعام أم الِرْشَنكْحنن تيم .  ال توجد مشكلة:ْپَرْبهوپاَد

  االفراط باالكل؟.  توجد مشكلة:َهْمَسدۤوَت
. أضمن لك ذلك. لن تواجه مشكلة الطعام. اذا كان لديك أي مشكلة، انضم إلينا. هذا عملي) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم.  حيثما تتوجهسوف تأكل هنوة قلبك
   هل يلزم اهناء األصوات يف اهليكل عندما ال يكون هناك شيء نفعله؟):٤(أحد التيم 
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  . بعد الظهر هذا):٣(أحد التيم 



  .عليك القيام بذلك يف الصباح عندما ال يوجد شيء.  ليس بعد الظهر:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن َهِرى ):١(أحد التيم 
  .كِْرْشَن َهِرى) يهند. (كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

  . اليومۤيْرَتَنكَسْن رقص يف ):٤(أحد التيم 
 ٨ملاذا جيب وجود مشكلة؟ هناك . ال توجد من مشكلة بالفعل.  رمبا يف ارتباط آخر ال ميكنه الرقص:ْپَرْبهوپاَد
ئة غري  بامل٨٠وأغلبيتهم قرابة  ...  ألف٤٠٠من بينها، البشر حنو .  ألف جنس من اجناس احلياة٤٠٠ماليني و
 باملئة من املتحضرين ولديهم ١٥ أو ٢٠يوجد قرابة . اذن، مجيع هذه األحياء ال تعرف مشكلة الطعام. متحضرين
يف اهلند على االقل قبل مئة سنة مل تكن توجد مشكلة الطعام حىت عند طبقة . لقد خلقوا املشكلة. مشكلة
 أو ١٩٣٣ سنة؟ يف ٥٠ملاذا . مع على حنو يغيب املشكلةكان اجملت ... كال، مل تكن توجد ...  أو أيْزْدَرۤوشالـ
هل ميكنك تزويدنا ببعض "، ذلك، ذهب إىل بيت. ج بني انفسهم اراد احد احلليب، احد احلجاَنڤَِرْنداڤْ يف ٣٦

ما الذي "عندما عرض عليها الثمن، قالت زودت املرأة فوراً و.  ارطال١٠لذلك، كان قرابة " وكم تريد؟" احلليب؟
كان احلليب . تلك كانت جتربيت العملية". ميكنك اخذه"" رطل حليب؟ ٢٠ين إىل تقاضي املال لعشرة أو يدعو
  .تلك هي احلقيقة. اذن، حنن خنلق املشاكل باحلضارة االحلادية. متوفراً

  . قلت ذات مرة اننا جند حلوال ملشاكل خلقناها بأنفسنا وحنسب انه تقدم:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . خلقنا أمراً كبرياً مث وجدنا كثرياً من احللول:َهْمَسدۤوَت
حىت  و، توجد مشكلةتما زال. انتم تبنون الكثري من الطرقات السريعة.  مثل نضرب املثل من بالدكم:ْپَرْبهوپاَد

حنن ). هندي(). ٨١\٥\١. ب.ش (َتْسيايَڤ َهُتوه ڤَْرياِتَت كُوڤيُدو). هندي(تفضل . الطرق السريعة تغلق أحياناً
كان . أْرجونَمثل . ال غري. كِْرْشَنقم بعملك لكن واظب على ذكر  ... ذاك ليس. ال نطلب من احد وقف العمل

هل ). انقطاع - هندي. ( حىت يف ميدان املعركةكِْرْشَنن وظيفته لكن لقنه ذكر ع كِْرْشَنمل مينعه .  فارساًأْرجونَ
  اين هو ذاك الكتاب؟. تود رؤييت؟ نعم

  .، هناچۤيتاْبهَچڤَْد  :َسدۤوَتَهْم
 صفحة لكن ستكون ٤٠٠هذا يعادل . الف صفحة من هذا احلجم ... )اانقطاع. (َتكيْنشيْد أْدهۤي :ْپَرْبهوپاَد
  .انه متوفر لبعض الوقت. نعم. لكننا سوف نستعمل ورق يف غاية الرقة.  ألف صفحةچۤيتاْبهَچڤَْد 

   اين؟):٢(أحد الضيوف 
  . مركزنا يف اهلند يف:ْپَرْبهوپاَد

  . انه عينه):٢(أحد الضيوف 
  اين سائر كتبنا؟.  كال، انه رحيق التتيم:ْپَرْبهوپاَد

  هل اجلبها؟.  يف حقيبيت:َهْمَسدۤوَت
 ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ" لنفسه بالقول، كِْرْشَنيروج ). انقطاع. ( نعم، اجلبها:ْپَرْبهوپاَد

. كِْرْشَنكم مرة يفعلها؟ اذن، حنن ندعو نيابة عن ". اقتصر على التسليم يل. اترك كل شيء). ٦٦\١٨. چ.ب(
 چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . انه بالغ الصعوبة. كِْرْشَنلذلك، ال تتوقع أن كل فرد سيكون من تيم . قال شخصياً، عملياً

)٣\٧:(  



  ـوامْٰ َسـَهْسِرٰشـۤياٰنَمـنوشْٰ
  تي ْسـيدَّْهيىْد ياتَشيكَـشْـ

  ياتَـتاْم أپي ْسـيدّْهانامْٰ
  ْن مامْٰ ِڤـتّي تَـتّْـڤَـتَـهشيكَشْـ

لذلك، ". العلم يب حبقالذين حيصلونه، يندر من يتوصل إىل  ومن بني الكمال، أحد طلب قد يبشر، آالف البني من"
وإال، املوضوع بالغ .  من خالهلاكِْرْشَن َهِرى ظهور حركة شايَتْنيا بالغ الصعوبة لكن رمحة املوىل كِْرْشَنذكر 

  كثري من الزهور؟). صمت. (الصعوبة
  .م نع:َهْمَسدۤوَت
  . اذن، ملاذا ال نعطي كل فرد:ْپَرْبهوپاَد

  رد؟كل ف :َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل متارس التأمل يف مركزك؟):٣(أحد الضيوف 
أو يف احلقيقة، حنن غارقون دوماً يف التأمل ألن كل ما نفعله، .  تأملنا يتألف من تسبيح االسم القدوس:َهْمَسدۤوَت

مبدأ التأمل امنا هو مجع .  دوماًكِْرْشَنلذلك، عقولنا اليت هي مركز نشاطاتنا غارقة يف . ِرْشَنكْأمنا نفعله نيابة عن 
على هذا النحو، . هب حبك يل. جبلين. اسجد يل. تتيم يب. اذكرين دوماً"، كِْرْشَنكما يقول . كِْرْشَنالعقل على 

   ...كِْرْشَناذن، اذا اردنا الذهاب إىل ". سوف تأيت إيل
ڤانْ ْبَهَجِتى يُّو ماْم َسـ َچَت آْنَتراْتَمنا، ْشَردّْها-ِڤشاْم َمْدپي َسْريناْم أچيُّو. اچيُّوالـك هي أرفع أشكال تل :هوپاَدْپَرْب

 ّيچيُّوالـمن يداوم على ذكري يف قلبه بتتيم، هو "، كِْرْشَنيقول ". كل فرد ").٤٧\٦. چ.ب (ِمى يوكَْتَتُمو َمَته
والتسبيح .  هذه، حاملا تبدأ بالتسبيح وتسمعها، تذكر فوراًكِْرْشَناذن، حركة ذكر . ِڤشاْمپي َسْريناْم أچيُّو". األرفع

ڤانْ ْشَردّْها. اقتصر على دراسة هذا النص. ، ال ميكنه التسبيحكِْرْشَندون حب . ليس من عمل أي انسان اعتيادي
 تعين اننا ندرب االنسان ليصبح أرفع كِْرْشَنلك، حركة ذكر لذ". ضمنياً، هو األرفع. "ْبَهَجِتى يُّو ماْم، آْنَتراْتَمنا

  .ّيچيُّو
   هل يتعني عليهم املمارسة يومياً؟):٣(أحد الضيوف 

حىت الطفل يصفق . ، ينضم حىت الطفلَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىكل فرد، عندما تسبح .  املمارسة يف غاية البساطة:ْپَرْبهوپاَد
َهِرْر ناْم َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم إيَڤ ِكڤَلَْم، كَالو ، )٢١\١٧آدي . ش.ش (شاْسْتَرْزلـالذلك، يوصى يف . بيديه وينضم

رمبا يستطيع واحد أو . انه بالغ الصعوبة. ال يقوى احد على التأمل يف هذا العصر. ناْسىت ِاَڤ ناْسيت ِاَڤ ناْسىت ِاَڤ
ال يتطلب العلم أو الثراء . ن الطفل يستطيع املشاركةلكن التسبيح سهل إىل درجة أ. اثنان التأمل لكنه ليس للجميع

وتوقف . كان يصدر بعض الرعد. كنا نرقص. حىت املرأة  ...كما هو عليه، اذا شارك يف هذا. أو االستنارة، كال
 ٥ أو ٤ منذ  اآلنيف البلدان االوروبية واالمريكية ... وهذا ما حيصل عملياً. هذا معتمد.  حاملا بدأ التسبيحالرعد

   ... سنوات
   التسبيح هو تأمل فكري، أليس كذلك؟):٣(أحد الضيوف 

 ألن ترداد  وامسهكِْرْشَن عالق لعدم وجود مغايرة بني كِْرْشَنو. العقل عالق. عالقالتسبيح والسمع، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وتسلياته وامسه وصورتهكِْرْشَنلذلك، ال توجد مغايرة بني .  مطلقكِْرْشَن.  عالقكِْرْشَنصوت 

  شْكِْرشْنَ-شينْتاَمني-ناَم
  ْچَرَههڤي-َرَس-شايتَنْيا



  كْتُومۤو-وْرنَه شودُّْهو نيتْياپ
  نامينُوه-ْبهينَّتْڤاْن ناَم

  . أيضاًپوْرنَ، نيْتيا، شودَّْهى، موكَْت هي ناَملذلك، .  ال ينفصالنناميَنه و ناَمألن 
   ... اهنا تدعى.  يف الغيبوبةالتأمل، يدخل...  ما هي الغيبوبة ):٣(أحد الضيوف 

لكنهم، دعاة . ذاك هو التأمل احلقيقي. ونڤيْشالتأمل الفعلي يعين مجع العقل على صورة  ...  الغيبوبة هي:ْپَرْبهوپاَد
   ... الالشخصية والفراغية، ابتدعوا أشياء كثرية لكن التأمل الفعلي يعين

  ؟ ... التأمل العلي):٣(أحد الضيوف 
  .كِْرْشَنالتأمل العلي يعين ذكر الرب .  التأمل العلي:ْپَرْبهوپاَد

   أين ستكون هذه الكتب متوفرة؟):٣(أحد الضيوف 
الكتب موجودة يف امليناء لكن لدينا بعض . بعض الصعوبة اجلمركيةاآلن لدينا  ...  هذه الكتب هي:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، سوف حنصل . كل شيء جاهز.  من دهلياستلمنا اخلرب هذا الصباح. الصعوبة يف حتصيل الترخيص اجلمركي
  .على الكتب يف خالل اسبوعني

  . خالل اسبوعني):٣(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .سورات بصفة دائمةلن تدخلوا  يف سورات، ):٣(أحد الضيوف 
ليس . طعة من االرضاعطانا شخص ق ... انُدوِرىمثل يف مدينة . فسوف نفتحاذا اعطيتنا مكان ما .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، قطعة . وسوف ندبر اقامة املنطقة السكنية. ال هناك أيضاًقطعة من االرض فحسب بل سوف يشيدون هيك
  . ألف قدم مربع٤٠٠االرض تلك مساحتها 

   يف سورات؟):٣(أحد الضيوف 
ميكننا فتح . وال يصعب علينا. برناجمنا دويل. سوف نبدأ اذا حصلنا على مكان. نعم. انُدوِرى كال، يف :ْپَرْبهوپاَد

  .نعم. كنت اسّبح حتت شجرة يف املنتزه. بدأت يف نيويورك على تلك احلال ... نبدأ. فرع حىت حتت شجرة
  ).غري واضح ():٤(أحد الضيوف 

خلقت احلكومة . ر صعب جداً والضريبة وهذا وذاكياالسترياد والتصد. لالعضاء وليس للعامة. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اعطينا شيئاً ونعطيك كل ما . فقطنوزع على االعضاء . كال. حنن ال نبيع. شكراً... لذلك، اقتراحنا . زعاج كثريا

وتوزيعنا . سألت فلدينا فرصة للتوضيح ومث اذا قرأت كتبنا). يضحك. (مل تنته بل أقيمت التجارة. ال جتارة. لدينا
. ذاك جممل األمر. ك، تبنينا هذه الطريقة، وهذا لالعضاء فقطلذل. نعم. للكتب يعين نشر مهمتنا بصورة غري مباشرة

ضريبة هذا وضريبة ذاك وتلك  - ألن اآللة احلكومية معقدة. نعم". هذه الكتب ليست للبيع يف اهلند. "طبعنا ذاك
   ... الضريبة

  .اهنا للبيع هناك.  اريد أن اضع يف اهلند أيضاً):٣(أحد الضيوف 
  .صعوبة لعدم وجود :ْپَرْبهوپاَد

  . يوجد صعوبة مع السلطات:َهْمَسدۤوَت
  .ميكنك أن تبيع إىل اهلنود.  ليس يف اهلند):٣(أحد الضيوف 

  .حنن نبيع.  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . امريكا، اليابان:ْپَرْبهوپاَد



  . ميكنك أن تبيع لكن ليس يف اهلند):٣(أحد الضيوف 
ذاك هو . ال ميكننا الوثوق ... ، هذه الضريبة حاملا نبيعقوم عوائق كبرية كال، اهلند، ميكننا البيع لكن ت:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، هذا املال الذي تدفعه للعضوية سوف . عندما أدركنا أننا سوف حنصل على عدد كايف من االعضاء. التايل

متازة غري ممكن يف لكن الصعوبة االخرى هي أن هذا النوع من الطباعة امل. نعم. ينتفع به لبدء مطبعة وطباعة الكتب
  ؟ماذا. ؟ أي كتبشايَتْنيا وتعاليم املوىل كِْرْشَنلقد شاهدت كتابنا . كال. اهلند

  . ميكنك احلصول يف بومباي):٣(أحد الضيوف 
اآلن، ما . ْس مثن النسخة أن١٢ََّ روبية و٢طلبوا . طلبنا قائمة من مطبعة تاميز اهلند عن جملتنا االياب.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  السعر الذي سوف نبيعه؟هو 
  . سوف يكون هذا مكلفاً):٣(أحد الضيوف 

وحىت اذا دفعنا، هذه الطبيعة، هذا النوع من الكتاب، من الصعب طبعه يف اهلند، ورق .  مكلف جداً هنا:ْپَرْبهوپاَد
  .ممتاز مثيل وطباعة

 مع اهنا تباع بسعر يات املتحدةحىت حسب مستويات الوال دوالراً على االقل ٢٠تستحق هذه الكتب  :َهْمَسدۤوَت
الكتب الفنية مثل هذه عموماً مع رسومات ملونة كثرية تنشر  ... اذا اشتريت كتاباً من هذه النوعية.  دوالرات٨

  . دوالر٢٠ويطلبون 
  ؟ رسائل٥ شاهدت تلك الرسالة هنا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٤(أحد الضيوف 
   هل هذا صحيح؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم):٤(أحد الضيوف 
  .هنا مطلقاًإىل  اعتقد اهنا ال تصل ):٥(أحد الضيوف 

ب ابقاء هذا جينعم؟ ملاذا . سوف تستمر على هذا املنوال". اعطيتها إىل هذا وذاك"،  من الطبيعي، كتب:ْپَرْبهوپاَد
ة تأكد من عودجيب أن ت. كال.  كل ما تأخذ، وذاك يعاد أم ال اذا كان؟ انت ال تعلم يف اخلارجالقدر من احلساب

. ماذا يدعى؟ فيكتوريا ... اين هو الصغري ذاك. ما هو ذاك؟ انت تأخذ وتسأله. كم تطلب اآلن. كل ما تأخذه
  ...ريا ، وواحد فيكتوْدُهويتّ من هناك لكن اعدته؟ اعدته؟ اخذت من هناك قميص واحد، و هعدت به؟ اخذت

  . فعلت البارحة):٥(أحد التيم 
   هل معك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، مل اجده):٥(أحد التيم 
ما دعن. ة كل ما تعطيه؟ جيب أن تتأكد من اعاد.. عليك العثور هناك؟ بعد تذكريي؟ بعد تذكريك؟ ملا ال :ْپَرْبهوپاَد

كيف ميكنهم االبقاء على احلساب؟ عليك أن . هناك كثري من الثياب". سوف ارى"سألتك اين هي اآلن، قلت، 
  .اذن؟ دعنا حنّضر. كيف هو نزاع. من اخذ؟ اعثر. عتعلم كم سلمت وكم ستسترج

  ).انقطاع. (هنا بعض الرسائل.  هو احلاكمكِْرْشَن ):٥(أحد التيم 
  ).هناية. (اهنا مل ترسل بعد. سجلت البارحة ... :ْپَرْبهوپاَد
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