
  ١٩٧١ادثات مح

  ١٩٧١ كانون ثاني ٦محادثة في الغرفة في كلكتا 

  . بعوض:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم):١(أحد التيم 
  . دون ستار البعوضكم؟ ال ميكن النوم) ضحك. ( أوه:ْپَرْبهوپاَد

 إىل رياًليس كبلكن عددهم  ْبَهڤَْن اْدڤايَتيف كان يوجد عدد كبري من البعوض .  كال، ميكننا النوم):١(أحد التيم 
  .النوم دون احتراق قرص البعوضمتنع درجة 
  ).انقطاع. ( ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . البدن هذا احلجم فحسب،ليس حول.  اجلرذان يف هاواي مل تكن حبجم اجلرذان هنا):٢(أحد التيم 
  . توجد جرذان يف كل بيت:ْپَرْبهوپاَد

  . ليس يف كل بيت، كال):٢(أحد التيم 
  . على االقلْبَهڤََن اْدڤايَتجد جرذان يف  يو:ْپَرْبهوپاَد

  .لست موقناً اهنم مسموها. ختلصوا منها.  كانت توجد بعض اجلرذان لكنهم نظفوها):٢(أحد التيم 
  ).غري مفهوم ():٣(أحد التيم 
كنا سنحصل على .  كنا سنحصل على بقرة لكننا انضممنا إىل اسكون قبل احلصول على البقرة):٢(أحد التيم 

  .  يومياً ولديها عجل ربع جالون١٦كانت تدر .  دوالر٤٠٠ثمن ة بواحد
  ؟ ربع جالون١٦ :ْپَرْبهوپاَد

  .كان يوجد عجل أيضاً.  نعم، يومياً):٢(أحد التيم 
  . ال بد من توفر املرعى للبقر مث ال توجد مشكلة:ْپَرْبهوپاَد

  .جيب أن ينمو العشب يف احلديقة.  كان يوجد مرعى):٢(أحد التيم 
  ).هناية. ( ما ذاك؟ هل يقطعون؟ هذه ليست باألمر اهلام:َرْبهوپاَدْپ

  ١٩٧١ كانون ثاني ١٧ اهللا آبادمحادثة في الغرفة في 

.  وهذا وذاك، سخفڤيِڤكََنْنَدتكلموا عن .  نفوذ هنا بني املرتبة العليا، بني املثقفنيڤيِڤكََنْنَدكان لدى  :ْپَرْبهوپاَد
 و ڤيِڤكََنْنَدنفوذ مجيع هؤالء الرذالء، .  مل يكن هناكڤيِڤكََنْنَد  فئةنفوذ.  يف بلدكةحلسن احلظ، تلك الفرصة غائب

ألن . الطبقة املثقفةحمصور ب. لكن هذا النفوذ غائب بني العامة. ذاك هو العيب. بني املثقفنيشائع هنا ...  اوروبيندو
 .يف الطعام ال مييز ڤيِڤكََنْنَد. تلك هي النقطة. خص بذلك يرڤيِڤكََنْنَدالطبقة املثقفة تعين اخلمرة والنساء واللحوم و 

ما . نارايانَ يذهب إىل بطن نارايانَلذلك، . نارايانَاملاعز . نارايانَانت . نارايانَ، مجيع ْبراْهَمَنةالـ عمجي... كل "
  ".  آخريانَنارالكنه يعترض اذا اكله منر، منر ".  آخرنارايانَ واحد ذاهب، يهضمه نارايانَهو اخلطأ؟ 
   هذا ما يروجونه بالفعل؟:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ". آخرنارايانَ واحد يهضمه نارايانَ":َهْمَسدۤوَت
كان . لذلك، سألت. كما جند أنه يف غاية التدين" هذا؟ذا تأكل امل"، اهللا آبادقائد حمترم يف مدينة  لتسأ :ْپَرْبهوپاَد

.  آخرْبَرْهَمْن ذاهب يف بطن ْبَرْهَمْنلذلك، . ْبَرْهَمْن، نارايانَما العيب؟ :"اجاب. مع ذلك، سألت. يف مقام والدي
هم لكن ألهنم  وجوهلكن مع ذلك، لن نتردد بركلهم يف. طرةلذلك، لديهم نظرية خ". ْبَرْهِميت يهضمه ْبَرْهَمْن

 َهِرى. لمي أهنم خيلقون الفوضىلكنين ازداد هياجاً مع كل هذا السخف لع.  سلمياًيروجون، جيب أن يبقى االمر
   ...كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرىعدد كبري من الرذالء، ). الباب يغلق. (تفضل. كِْرْشَن

 احترامه  بكؤوس فضية وحلية سوداء يقدمْسواميذاك الـ لذلك، ذهبنا البارحة إىل ذاك املكان، حيث :َهْمَسدۤوَت
  .لك

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . الرئيس هلذا اهليكل، مكان يف غاية احلجم واجلمالْسواميناً، اصبح حس :َهْمَسدۤوَت
  . مكان جيد جداً:ْپَرْبهوپاَد

   ... خليط لكن يف غاية.  نعم:َهْمَسدۤوَت
  . لديهم:ْپَرْبهوپاَد

  .صنم رخامي ضخم لبوذا، مثني، وبالط من اليابان. نعم.  نعم:َهْمَسدۤوَت
   بالط؟:ْپَرْبهوپاَد

  . امريكي بىن هذا اهليكل:)١(أحد التيم 
   امريكي؟:َهْمَسدۤوَت
  .هويتهرف ال اع.  مسعت ان امريكي بناه):١(أحد التيم 
  يعطونا ذاك املكان؟ال  اذن، ملا :ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعتقد انه على استعداد لفعل ذلك:َهْمَسدۤوَت
   لديهم مقر سكين؟ هل بنوا مقر سكين؟:ْپَرْبهوپاَد

  .معظمه اهليكل. يناهد أي مقر سك مل اش:َهْمَسدۤوَت
   هيكل ضخم؟:ْپَرْبهوپاَد

  .يف غاية الضخامة واجلودة.  انه هيكل ضخم بغرف خمتلفة:َهْمَسدۤوَت
   هذا؟ڤََنچيتا ْبَه أفضل من :ْپَرْبهوپاَد

  .ْبَهڤَْن چيتا كال، ال اعتقد انه افضل من :َهْمَسدۤوَت
  . كان مسعى مل يكتمل:ْپَرْبهوپاَد
  . غري مكتمل:َتَهْمَسدۤو
اهنا قيد  ... ملا ال تنشر هذه البطانيات؟ مث ميكنك.  شكراًأوه، ... كِْرْشَن َهِرى، كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

  .االستعمال
  . مثة بطانية يف غرفتك:َهْمَسدۤوَت
  . بطانية أو فراش:ْپَرْبهوپاَد

  .تركوها يف غرفهم.  لديهم بطانيات يف غرفهم:َهْمَسدۤوَت



  .هذا مريح. اجلس). هندي. ( اجلب فرشة وابسطها:َرْبهوپاَدْپ
  ؟ أي نوع من احلياة يطلب حىت ميكنه السعادة؟ يف هيكل اهللا االنسانماذا يطلب ):١(أحد الضيوف 

  .السعادة هي مطلب االنسان. ليس لديك غطاء؟ ميكنك بسط الغطاء. ابسطها على حدة.  ليس على ذاك:ْپَرْبهوپاَد
   ... اهنا. السعيدلكن السعادة تعين زيادة بسعادة .  نعم السعادة،):١(أحد الضيوف 

سوكَْهْم آْتياْنتيكَْم  ،)٢١\٦. چ.ب (چۤيتاْبهَچڤَْد اآلن، األمر هو، ما هي السعادة؟ ذاك ما جاء يف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ".عادة هي تلك اليت جيري التمتع هبا حبواس عليةالسعادة املطلقة أو الدائمة أو أكرب س. "ْچراْهياْم–ْنْدرييا ياْت َتْد أتۤي

  ؟... العقل والفطنة - هل سيكون ذاك جبميع احلواس):١(أحد الضيوف 
  . نعم، كل شيء لكن يف حالتها العلية وليس يف هذا الوضع:ْپَرْبهوپاَد

   ليس يف هذا؟):١(أحد الضيوف 
  . الوضع:ْپَرْبهوپاَد

   ... دما يكون الفرد سعيداً بالذات، هو سعيد بسواها فهمت، وإال قيل عن):١(أحد الضيوف 
. هذه احلواس حمجبة اآلن حبجاب املفهوم املادي. لديه حواسه. اطلب الفهم. كال، كال.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

 اآلن، اللسان، عند تغطيته ال. اآلن، لديك لسان ... مثل لكل فرد. لذلك، هذه املتعة احلسية غري كاملة أو كاملة
  .اماۤيلذلك، الغطاء هو . ميكنه تذوق شيء

 ماذا كنت، كان يغيب عين يف هذه الدرجة، أنه مثل هنا، االنسان، ملاذا هم، جنمع االخبار ):١(أحد الضيوف 
   ... حبواسنا، عقلنا يرى أو يشعر

  .هذه عالمات حية لألوضاع احلية :ْپَرْبهوپاَد
لكن هذا وافر . باهلواء املطلوب أكثر ما يكون وخاص إلستعمالنااذن، لكننا نتأثر .  وضع حي):١(أحد الضيوف 

مع ان لدى لكن . لذلك، حنن ال نوصد عليه. وسوف يعطى لكل شخص يف مطلق االوقات، يف مطلق الظروف
  ... البلدان الغربية 

  .شرق-ليس سؤال غرب.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
كنت اتكلم عن تلك النقطة، أنه مع اننا نرى، ال اقول . روحية كال، كنت اتكلم عن املادية وال):١(أحد الضيوف 

   ... اهنم صنعوها، لكن ألنه ال يوجد نوع من احلياة اليت يطلبون، أو يف بلداننا الشرقية، ألهنم
شرق بل  -ال سؤال عن غرب ... غرب -شرق  ...اذا درست جممل األمر من منظور.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .األحياء
نعم، كيف ميكن احلياة على طريقة مثيلة حيث ال توجد قلة باألشياء باالضافة إىل عدم وجود  ):١(ضيوف أحد ال

  .  ...استمرارية تلك احلاجة ان االنسان يصبح مفقوداً؟ ذاك هو
  . تلك هي النقطة:ْپَرْبهوپاَد

  لذاك، أي نوع من الروحية ينبغي لنا أن نقود؟.  تلك هي النقطة):١(أحد الضيوف 
سوكَْهْم آْتياْنتيكَْم ): ٢١\٦ چۤيتاْبهَچڤَْد (ذاك سطر واحد  .. .ذاك ما سوف اشرحه، ذاك ...  تلك هي:ْپَرْبهوپاَد

 هي مبحث كل من الغريب والشرقي وكل فرد حىت القطط والكالب، سوكَْهْم آْتياْنتيكَْم. ْچراْهياْم-ْنْدريياياْت َتْد أتۤي
لكن االنسان . آْتياْنتيكَْم سوكَْهْموانات، ال تستطيع تعديل ما هي تلك لكن القطط والكالب، احلي. كل فرد



لكن كل فرد يبحث عن تلك السعادة . انه سؤال الدرجة فقط. نااذن، ال شيء شرقي وغريب عند االنس. يستطيع
  .كِْرْشَنتلك املشكلة بذكر ميكن حل اذن، اهنا مشكلة كل فرد و. الباقية

   بواسطة؟):١(أحد الضيوف 
 هذه كِْرْشَنأن حيل ذكر اآلن كيف ميكن . اقصد، خمطط عام، تقدير عام...   هواهذ. كِْرْشَنذكر  :ْپَرْبهوپاَد

  .غريب بل مشكلة مجيع األحياء-اهنا ليست مسألة شرقي. لكن هذه حقيقة. املشكلة هو أمر مفصل
  .االنسان، لدينا بالفعل.  نعم، األحياء):١(أحد الضيوف 

اذن، هذه .  ألف جنس من االبدان٤٠٠ ماليني و٨هناك .  ليس حىت حياة االنسان، حىت حياة احليوان:ْپَرْبهوپاَد
االنسان يستطيع لكن . ال قدرة عندها. اآلن، يف سائر االجناس سوى االنسان، ال ميكنها أن حتلها. مشكلة كل فرد

  .حلها
  . نعم، لدى االنسان فهم):١(أحد الضيوف 

  .كِْرْشَنذاك احلل هو ذكر و.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا تعين بذاك؟):١(أحد الضيوف 

  . كيف هي التفاصيل:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كال، لكننا راضون مع املاضي):١(أحد الضيوف 

  .كِْرْشَن لن ترضى مطلقاً دون ذكر :ْپَرْبهوپاَد
  . ما أقصده اهنا أو كنا حينئذ):١(أحد الضيوف 

  عين حينذاك؟ أي وقت؟ ماذا ت:ْپَرْبهوپاَد
   ... كنا بالكلية. كِْرْشَن ذاك الوقت يعين يف وقت الرب ):١(أحد الضيوف 

 كِْرْشَنلكن . أنت تقول أن ذاك. كِْرْشَنأنت تأخذ اجلزء من الوقت اثناء حضور  ... كِْرْشَن عند وقت :ْپَرْبهوپاَد
  .حاضر دوماً

   ... ، عندئذ حيصلها ألن نعم، لكن اذا قلت ذاك، يف تلك الطريقة):١(أحد الضيوف 
. اآلن، طعم املاء دائم". أنا طعم املاء". ْپسو كاوْنتيياَهْم أ‘َرُسو ): ٨\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَن يقول :ْپَرْبهوپاَد

أليس كذلك؟ هل تعتقد أن طعام املاء كان خمتلفاً اثناء .  حاضراً شخصياً أم الكِْرْشَنكان أهذه حقيقة دائمة سواء 
   شخصياً وطعم املاء خمتلف اآلن؟كِْرْشَنور حض

  . كال، ال ميكن):١(أحد الضيوف 
على هذا النحو، سوف جتد أن . أنا ضوء الشمس والقمر. ڤَيوهْرسۤو-ْپَرْبهاْسمي َششي األمر عينه، يقول، :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن  اذا درست ما هو ذكر هو احلل الوحيد ألرفع درجة كمال السعادة تلككِْرْشَنذكر 
   ...  اهللاةلذلك، نتضلل ألن يف نزل.  حنن نعطي االمساء):١(أحد الضيوف 

تعلم االسم فأين هو دون ان ؟ اذا امسك السيد فالن الفالين كيف يضللك وجود اسم.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .الضالل

   ...  ألن امساء كثرية اعطيت لألشياء عينها):١(أحد الضيوف 
مثل  ... اسم اهللا معطى."  هو األعظمكِْرْشَنمن بينها، . امساء اهللا ال حتصى"، شاْسْتَرالـلكن ذاك يف : ْپَرْبهوپاَد

 و َنْنَد َمهاَرَج بدور ابن َنڤَِرْنداڤْ يف كِْرْشَنلعب . ڤاسوِدَڤلذلك، يدعى . ڤَسوِدَڤ يف صورة ابن كِْرْشَن نزل



-پاْرْتَهىلذلك، هو معروف باسم . أْرجونَ بدور سائق عربة ْشَنكِْرقام . َنْنَدنَ- ياُشودالذلك، يدعى . ياُشودا
لذلك، . لذلك، نشاطاته ال حتصى وامساءه ال حتصى. هذه االمساء حسب خمتلف نشاطاتهختتلف لذلك، . ساَرْتهّي
 على  يعين اجلذابكِْرْشَن.  يعين اجلذاب على االطالقكِْرْشَنمن مجيع هذه االمساء، ألن  هو األعظم كِْرْشَن
لذلك، اذا إله واحد جيذبين . ال ميكن أن يكون اهللا. اهللا ليس جذاباً على االطالقكان لذلك، اهللا، اذا . االطالق

  .فذاك ليس اهللا العظيم ... وإله آخر جيذبه
   ...  السبب اننا نأخذ اسم اهللا أو أي شيء امنا هو حتقيق السعادة العظمى أو):١(أحد الضيوف 

أوال علينا فهم اسم اهللا، لدينا امساء خمتلفة هللا . نتكلم اسم اهللاحنن . ك السعادة العظمى هي أمر خمتلف تل:ْپَرْبهوپاَد
 -، ألنه زوج العزةماْدَهَڤ. َدنََمْدهوسۤولذلك، امسه . َمْدهو، ألنه قتل اجلين َدنََمْدهوسۤو  امسه.حسب نشاطات اهللا

 هو اسم اهللا ألنه اجلذاب على كِْرْشَناألمر عينه، . ليل مجيع االمساءاعمل على حت. ماْدَهَڤلذلك، هو . تعين العزةا م
. اآلن، كيف ميكنك االنكار ان اهللا ليس جذاباً على االطالق؟ هل هذا ممكن؟ اهللا جذاب على االطالق. االطالق

  هل ميكنك انكار هذه احلقيقة؟
  .اَمسوْنَدَرْمْشۤياجلاذبية املطلقة يف  كال، ال يوجد انكار، فهمت، ألننا نعلم فقط أن ):١(أحد الضيوف 

.  هو مجيل إىل درجة أن ألوف من كيوبيد ال تقارن به. تعين انه امسراَمسوْنَدَرْمْشۤيلكن  ... اَمسوْنَدَرْمْشۤي :ْپَرْبهوپاَد
 كيوبيد هو يفترض أن. كُوطي-َپكَْنَدْر). ٣٠\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (ُشوْبَهْم-ڤيِشَش-ياكََمنۤي-كُوطي-َپكَْنَدْر

  :كِْرْشَناألمجل لكن جاء عن 
  ْمـشْ َدالياتاكْـ–يـنْـَد ڤـتَـْم أَرنَـنَڤَ كْـْمـونَِڤ

  َچـْم سونْـَدرانَـ– أسيتاْمـبوَد ـَسـْمْمتَـڤََبـْرها
  ْمـَهـ شُوْب– يـِشـشْڤ – كَـَمنْـۤييا – كُوطي –َپ كَـنْـَدْر

  ـجامي ْبـَهْم تَـْم أَهـْمـشْپورو -ْم آديچُوڤينْـَد

يشكل ريشة . َسْمَتْمڤََبْرها. عيناه مثل بتالت زهرة اللوتس: ْمْش َدالياتاكْ–يْنَد ڤأَر. يعزف على نايه: َتْمَنَنڤَ كْوْمَنِڤ
 – َپكَْنَدْرلكن مجاله، مجاله بالكلية هو : َچْمسوْنَدراَن. وبشرته حتاكي غيمة داكنة: أسيتاْمبوَد. طاووس على رأسه

  .االمسر ليس مجيال...  حاملا نقول أمسر، حنسب أن ... مع ذلك، اجلمال. َهْم شُوْب– يِشْشڤ –يا كََمْنۤي – كُوطي
  . ذاك آخاذ أيضاً يف ذاك):١(أحد الضيوف 

لكنها فكرة تدل أنه مثل غيمة . الغيمة الداكنةب ألنه علي، ال ميكننا مقارنته. آخاذلكن مع ذلك هو . نعم :ْپَرْبهوپاَد
  َتْم أَهْمْمپوروْش - ْم آديچُوڤيْنَدَهْم  شُوْب– يِشْشڤ – كََمْنۤييا – كُوطي – َپكَْنَدْرل فوراً، لكن نقو. داكنة

 حسب  غري منحصرة وميكن أن يكون لك اسم هللا أيضاًلذلك، امساء اهللا). ٣٠\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (ْبَهجامي
.  يعين اجلذاب على االطالقكِْرْشَنألن يت ال حتد من مجيع تلك االمساء ال هو االسم االعظم كِْرْشَنلكن . مفهومك

واذا استعملت ذاك الوجه، اجلاذبية املطلقة، هذه هي الكلمة، . ال ميكنك القول أن اهللا ليس جذاباً على االطالق
  .كِْرْشَن

   ... فهمت، كت اسعى ...  ما كنت):١(أحد الضيوف 
  .ذاك ليس جيداً. اهللاهي ال تبتدع أمراً عن اآلن  الصعوبة :ْپَرْبهوپاَد

  . كال، ليس ابتداعاً):١(أحد الضيوف 
بتدعت أمراً أو سعيت إىل اذا الن تنجح .  مث سيكون ممكناًشاْسْتَرْزالـ كال، عليك التسليم برواية :ْپَرْبهوپاَد
  .التخمني



اجلانب االنساين الوصول إىل  ... سعى إىلايف الوسط، قد اكون امخن أو  ... أنا لست، فهمت ):١(أحد الضيوف 
  ... السعادة متتحن . حبد ذاته، اآلن كثري يطلبون السعادة

  . ذاك الغطاء املادي:ْپَرْبهوپاَد
  . االشياء املادية):١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 ... احلاجة جتربها الطبيعة وال يوجد سبيل خالل ... ألن هذه احلاجة هناك ...  اآلن، نطلب):١(أحد الضيوف 

    ...تعين، حبر...  اآلن عند االمتحان نعين يوجد جناسة كثرية
  . تلك ليست سعادة:ْپَرْبهوپاَد

   ...  سوف اصل إىل ذاك، كنت):١(أحد الضيوف 
ألن . ليست سعادة ...تلك  اآلن، نقطة واحدة هي أن املدخول أو الشحاذة، االقتراض أو السرقة. نعم :ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، تلك ليست سعادة. دة عليك الشحاذة، عليك الكسب أو السرقةاكتساب صعيد من السعا
   ... ما أقوله هو ذاك ما دام االنسان على قيد احلياة.  كال):١(أحد الضيوف 

  .حييا أزلياً". ما دام االنسان على قيد احلياة" لكننا ال نتحدث عن :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، انه ازيل):١(أحد الضيوف 

  .نعم :ْپَرْبهوپاَد
  . والعبودية األزلية هناك):١(أحد الضيوف 

  .العبودية ما دمت يف هذه العبودية املادية.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  يف صورة ما):١(أحد الضيوف 

   ...  كال، عليك الفهم أوال يف الروحي:ْپَرْبهوپاَد
   ... صورة معينة، ودوهنا نعم، حىت هناك صورة روحية، يتعني على الفرد ان حييا يف ):١(أحد الضيوف 

. انه ليس صورتك الطبيعية. مثل ارتديت معطفاً أسوداً. ليست صورة تقليدية.  تلك هي الصورة الطبيعية:ْپَرْبهوپاَد
  .  ...لذلك، املادي

   أليس لدى الروح حاجات؟):١(أحد الضيوف 
  . نعم، ال حاجات:ْپَرْبهوپاَد

   ...  دوهنا، فهمت):١(أحد الضيوف 
  . كل ما ترغب، حيضر فوراً:هوپاَدْپَرْب

   تقصد أن للروح صورة لطيفة، مع اهنا صورة مثيلة؟):١(أحد الضيوف 
  .نعم.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .للعقل صورة لكنه دون صورة خارجية ):١(أحد الضيوف 
  . للروح صورة:ْپَرْبهوپاَد

  . ...  مقبولة أيضاًة الفطن):١(أحد الضيوف 
  .لذلك، ملعطفك صورة. مثل لديك صورتك. ه معاطف خمتلفة هذ:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، كنت احسب يف هذه الصورة):١(أحد الضيوف 



  .اطلب فهم هذا. ملعطفك صورة ألن لديك صورة. عليك الفهم أوال.  ال تفكر على ذاك النحو:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، املاء، مع اهنا دون صورة لكن هلا صورة):١(أحد الضيوف 

  .لذلك، لقميصك صورة، ملعطفك صورة. لديك صورة. ملا ال؟ اطلب الفهم عملياً :هوپاَدْپَرْب
  ؟ أم اللتلك الروحهذه الصورة  ):١(أحد الضيوف 

لذلك، هذه الصورة، . لقميصك يد ألن لديك يد باألصل. صلألن لديك يد باالملعطفك يد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ء فقطالصورة املادية اليت تراها، عليها غطا

   الصورة املادية ملاذا؟):١(أحد الضيوف 
  . أنت، أنا، كل شيء:ْپَرْبهوپاَد

  .؟ روح ماذا؟تعين" يل" كال، ):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .روح صورة معينةلكل .  ذاك ما أقول):١(أحد الضيوف 
  . االصليةاصورهتلديها .  ليست صورة معينة:ْپَرْبهوپاَد

   ...حنن حنيا من األزل  ... يعين مجيعة أصلي):١(أحد الضيوف 
  .لديك صورة أزلية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . لدينا صورة معينة منذ األزل):١(أحد الضيوف 
  .لكن لديك صورة روحية أصلية. صورة معينة مادياً، تلك مادية.  تلك مادية:ْپَرْبهوپاَد

  . بداعي العبوديةن هذه الصورة الصورة الروحية هناك لكن اختذ االنسا):١(أحد الضيوف 
  . تنمو هذه الصورة حسب حالتك الفكرية:ْپَرْبهوپاَد

  . احلاالت الفكرية عائدة إىل احلاجة):١(أحد الضيوف 
  . الصورة اللطيفة، الصورة اللطيفة:ْپَرْبهوپاَد

  . أيضاً عائدة إىل احلاجة هذه):١(أحد الضيوف 
  . إىل احلاجة؟ نعمة عائد:ْپَرْبهوپاَد

  . مجيع هذه الصور مرجعها احلاجة):١(حد الضيوف أ
  . املاديكوضعيقتضيها حاجة لكنها .  حاجة:ْپَرْبهوپاَد

  .الروح يف املادة ألن كالمها هناكتبقى  ... ةادامل كل شخص يف ):١(أحد الضيوف 
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اآلن، كما لدينا صورة مادية):١(أحد الضيوف 
  .للروح صورة روحية.  ليس للروح صورة مادية:ْپَرْبهوپاَد

  . الصورة روحية لكن هلا صورة مادية):١(أحد الضيوف 
لديها نوع . أنا لدي نوع خمتلف من املعاطف. مثل أنت قبلت هذا النوع من املعاطف ...  ألنه جاء:ْپَرْبهوپاَد

  .خمتلف من املعاطف
   ... طبقاً لذاك يوجد.  نعم):١(أحد الضيوف 



 ا عينهيلكن الصورة الروحية باألصل ه. هذا مادي.  طبقاً خلياريلذلك، لدي قميص ومعطف.  نعم:ْبهوپاَدْپَر
  .تلك هي الصورة االصلية. كما لديك، لدي واحدة، ولديها صورة، كل فرد

  ... اآلن، سؤال الكسب أيضاً، التعريف ليس هنا، . حنن نطلب). غري واضح(... اآلن  سؤالنا ):١(أحد الضيوف 
الصورة الروحية، ال يوجد سؤال جانب لكن من . سؤال الكسب ما دامت لديك هذه الصورة املادية ردي :ْپَرْبهوپاَد
  .الكسب

   يف أي طريقة سوف حنيا يف تلك الصورة الروحية؟):١(أحد الضيوف 
. ههيتاْبويْپَرتيْبها-َرَس-شيْنَميا-َدآَنْن) ٣٧\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(ذاك عليك أن تعرفه، .  ذاك عليك أن تعرفه:ْپَرْبهوپاَد

  .تلك الصورة الروحية تعين هبجة كاملة، علم كامل وأزلية
  .تورييا ):١(أحد الضيوف 

  .، نعمتورييا :ْپَرْبهوپاَد
   ...  تلكتورييا يف ):١(أحد الضيوف 

  . هذه هي حياة تورييا، هبجة كاملة، علم كامل وأزلية:ْپَرْبهوپاَد
  .وذاك يعين أن املادة هناك). غري واضح( ...  فهمت، ألهنا صنيعة العامل):١(أحد الضيوف 

  .املادة دائماً هناك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اآلن، يف أية صورة كاملة؟ . اءلذلك، هذا الكون وكل هذه االشي. نريد العيش والتمتع.  آه):١(أحد الضيوف 

  . اخذ كل شيءاآلن، كيف ينبغي. ان، يف كل شيءيف كل مكلوجود األفضل 
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .تلك هي النقطة.  جيب أن يأيت اهليكل الكوين إىل األفضل):١(أحد الضيوف 
  .اطلب فهم صورتك مث تابع إىل الكوين. تكلم عن صورتك أوال.  ال تتكلم عن الصورة الكونية:ْپَرْبهوپاَد

   هل أنا منفصل عن املادة؟):١(أحد الضيوف 
  ألست منفصال؟ مث ملاذا تتكلم معي؟ ألست منفصال عين؟ ملاذا جئت للتقصى مين؟.  انت لست منفصال:ْپَرْبهوپاَد

   ...  كال، كال، ألننا):١(أحد الضيوف 
  هل انت لست منفصال عين؟ ...  اطلب أوال:ْپَرْبهوپاَد

  . بالطريقة املادية، نعم):١(أحد الضيوف 
  ؟حوال يف مجيع األلست منفصال عينأ :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، كل قطرة منفصلة عن االخرى):١(أحد الضيوف 
  .لذلك، كيف يقولون اهنم واحد. كل فرد منفصل عن اآلخر، كل فرد.  ذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد

   ... ْپِرَم كل فرد منفصل، لكن عندما نصل إىل ):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... فضلااليصل إىل  مث كل فرد حىت ):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ... .مونانه مض  ...):١(أحد الضيوف 
  .ال حتسب أنه عندما تصل تلك املرحلة لن تكون هناك فردية ... حىت. ذاك ممكن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .ال أقول أهنا لن تكون موجودة. موجودة الفردية ستكون ):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

لكن اذا . اليوم منحرفة لذلك، صورة العامل . على حنو معني معني ماذا كنت أقول كان فرد ):١(أحد الضيوف 
  .على الفورمجيع االشياء يمكن أن تتغري فاخذ كل فرد الطريقة املقدرة اليت هي جيدة لكل فرد 

   اآلن، ملاذا حتسب أن ذاك التفكري سوف يتوقف؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... أنا.  مل أقل، سيدي):١(أحد الضيوف 
  .الفولن يقوم اخل اذن، انت تقول من سيفكر؟ سيكون التفكري هناك، ستكون الفردية هناك ):١(أحد الضيوف 
  .ستكون الفردية هناك للذات باالضافة إىل اجلميع): ١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك ما أقصده):١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كيف ذاك النوع من احلياة أو أي نوع من الدين هو ذاك، على ذاك اآلن،):١(أحد الضيوف 

 أن كعلي. ال ميكنك التخمني. ال ميكنك التصور.  املعروفةِڤديةالـذاك جيب عليك تعلمه من االسفار  :ْپَرْبهوپاَد
  .تتعلمه من املرجع

   ...  املرجع):١(أحد الضيوف 
، ما هي أوضاعهمكيف حييا االملان أو اآلن ال فكرة لديك . اب إىل أملانيالنفترض اذا اردت الذه. نعم :ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه، توجد حياة . عليك التعلم منه أي نوع من احلياة هناك. هنا شاب، املاين. لذلك، عليك التعلم. تربيتهم
  . تلك احلياةاة تلك، علينا أن نسأل شخصاً حققاآلن، أي نوع من احلي. مثل ذاك
قد ) غري واضح(ذاك حنن ترعرعنا على هذه احلياة املادية  ... ما زلت، أنا ما زلت.  هناك امران):١(وف أحد الضي

 يفالطاقة، ال قلة ال يوجد ضيق من الوقت، ال ضيق من . ال نوصد الباب على اهلواء. يكون متوفراً مثل اهلواء
فقط بسبب ) غري واضح. (حنن حمكومون). حغري واض( أن ليس لدينا وجهة نظر واضحة ة الوحيدالقلة. املصادر
لكنها .  منذ وقت بوذاوت وغريهاملشيخوخة و والرضوقف املاردنا . وقعنا يف احلريةلذلك، . لذلك، تضللنا. اآلخر

  .ال توجد بلد مثيلة. مستمرة
  .لكن األولوية هي كيف حتترم كالم املوىل بوذا :ْپَرْبهوپاَد

   ... حد، فهمت، ذاك خالل االشراقي أمر وا كال، لد):١(أحد الضيوف 
فكرة عن غياب اآلن  يعطيك هل.  املوىل بوذا،املوىل بوذا، علينا التسليم انه مرجع.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  تقبل كالم املوىل بوذا هذا؟تلذلك، كيف . الشقاء

   ... مل حيدث ...  كال، ال افعل ألنه مل يكن):١(أحد الضيوف 
  . هذه احلياةإىلنعم، ذاك يعين انه كان يلمح إىل احلياة الروحية وليس  :ْپَرْبهوپاَد

 من هذا وال نتقاتل يةرقق احللذلك، كنت اتساءل انه اذا كان بإمكاننا اخللق، عندما حن.  نعم):١(أحد الضيوف 
لذلك، .  الناسليس) غري واضح(قلة؟ ألننا الد ووجما هو سبب و. حنن نتقاتل حول أشياء غري وافرة. حول اهلواء
 ،عندها فقطو ، حىتةحياة ماديإىل اجة بعد انقطاع احلاذا تدبرنا تلك النقطة واتضح كل هذا، عندها . توجد قلة

   ... ن هذه املادةعيرتقي كل فرد 



  هل يل أن اسأل عن امسك؟ ...  أوال:ْپَرْبهوپاَد
  .بِترييا ):١(أحد الضيوف 

  .َبِتل :ْپَرْبهوپاَد
  .َبِترييا ):١(أحد الضيوف 

  انت من هذه الوالية؟. َبِترييا :ْپَرْبهوپاَد
  . كال، انا من كراتشي، السند):١(أحد الضيوف 

  . به قبل تعلمهاملهم انه ال ميكنك التفكري، هذه الطريقة، هذا العلم العلي، َبترييااذن، السيد . بِترييا أوه، :ْپَرْبهوپاَد
  . لفهم كل هذه االمور):١(أحد الضيوف 

  .فهم بعد تعلمها من املرجعا :ْبهوپاَدْپَر
كنت مولعاً . كانت توجد مشكلة بسيطة يف كراتشي ... ١٩٣٩ منذ  ألنك تعلم، هذا سؤايل):١(أحد الضيوف 

ملاذا تعاين البشرية كل تلك . "وكل تلك االمور" ما هذا؟"تدبرت، . مات عندما كنت يف العاشرة فقط. بوالدي
 على حنو غري مرئي، فهمت، واملادي، تظهر. ور يف عقلي وتدبرت تلك املشاكلكان هذا السؤال يد" االمور؟

لقن جلميع البشر وراء يانه ... تعليم ألنه مل يلقن لكل فرد أو ألي نوع ال ؟لكن بالنسبة يل، داخلي، انه، فهمت
   ... العامل حىت ميكننا حتقيق ذاك النوع من احلياة

  .ورك كال، انت تفكر من منظ:ْپَرْبهوپاَد
  .ل من جهة البشرية بصفة روحاينببصفة شخص معني ...  يمنظور ليس من ):١(أحد الضيوف 

  . َتْت َسْتَتْت، َتْت، آُومْٰ العلم الروحي يدعى علم :ْپَرْبهوپاَد
  .آَهْم ْبَرْهماْسمي.  َتْت َسْتآُومْٰ ):١(أحد الضيوف 

. پاِتَنْپَرنيڤيدّْهي - َتْد. ڤيدّْهي-َتْد، َتْتتوصي بعلم ) ٣٤\٤ (چۤيتا ْبهَچڤَْدلذلك، .  َتْت َسْتآُومْٰ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ التسليمپاَتْپَرنيهل تفهم . پاِتَنْپَرني

  . التسليم):١(أحد الضيوف 
يم  تعين تسلپاَتْپَرني. پاَتْپَرنياذا اردت فهم العلم العلي ذاك، عليك قبول تلك الطريقة، . ڤيدّْهي-َتْد اذن، :ْپَرْبهوپاَد

  .م لهوالتسليم يسلتزم وجود شخص تسلّ
  .سلم له، نعمت شخص ):١(أحد الضيوف 

. عليك التسليم لشخص ما.  مبفردكَتْتلذلك، ال ميكنك التفكري بعلم . شيء واحدوليس يوجد شيئان  :ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي الطريقة

  ..  .ْبَهكْيتهناك مثانية اشكال من حتصيل العلم، تعين  ):١(أحد الضيوف 
 هي ْبَهكْيتذاك العلم تكتسبه مبشاعرك احلسية، و .  ليست علماًْبَهكْيت.  هي طريقةْبَهكْيت.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .النشاطات الصفية للحواس
  ... ميكن أن يسلم الفرد . ْبَهكْيت كال، التسليم يعين ):١(أحد الضيوف 

ما دمت . عليك التسليم.  فتلك هي الطريقةَتْتاذا اردت العلم بـ. ةتلك هي الطريق. ْبَهكْيت ال جمال إىل :ْپَرْبهوپاَد
  .فسوف تفشل" أستطيع التفكري، لدي القوة"تفكر 

  .ذاك ليس هناك" ذايت ذاك، أنا افكر" اعتبار ):١(أحد الضيوف 



   اذن، من هو الذي يفكر؟:ْپَرْبهوپاَد
   ...  التفكري يعين):١(أحد الضيوف 

  . حاملا تفكرانت تفكر. ، ال تستعمل علم جمرد كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كال، ذاك تفكري أحياناً عندما تصغي داخلك):١(أحد الضيوف 

  . يف مجيع االحوال، االصغاء أو التفكري، هذه طرائق خمتلفة الكتساب العلم لكن انت الذي تفعل ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، صوريت اخلارجية تقوم بذاك):١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لكن الصورة الداخلية قد تكون):١(أحد الضيوف 

ماذا تعين . قميصك ال يفكر. معطفك ال يفكر.  ما هي الصورة الداخلية تلك؟ انت الصورة الداخلية:ْپَرْبهوپاَد
تفكر؟ هل تعتقد ان معطفك وقميصك . اخلارجي هو معطفك وقميصك. باخلارجي والداخلي؟ الداخلي هو انت

  .انت الذي يفكر
  ...  نعم، انا املفكر لكن، ):١(أحد الضيوف 

  .انت املفكر". لكن" ال يوجد :ْپَرْبهوپاَد
   ... واحد على الدرك السفلي وواحد على الصعيد العلوي.  انا املفكر):١(أحد الضيوف 

  .سواء العلوي أم السفلي، انت املفكر.  ذاك أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، حسناً):١(أحد الضيوف 

للتفكري على الصعيد العلوي، يتعني عليك . لذلك، تفكريك قاصر.  لذلك، ألنك تفكر على الدرك السفلي:ْپَرْبهوپاَد
  .التسليم لشخصية علوية

  . لن يكون العلوي افضل من ذاك):١(أحد الضيوف 
عندما يتقصي من والده، ذاك صعيد لكن . تفكريه على الصعيد السفلي.  مثل الطفل يفكر بشيء ما:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن التفكري دائم. التفكري عينه لكن واحد سفلي واآلخر علوي. علوي

  . نعم، التفكري دائم):١(أحد الضيوف 
 من شخصية على الصعيد العلوي َتْتلذلك، عليك قبول علم .  هو الصعيد العلويَتْتلذلك، علم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .درك السفليوليس بنفسك ألنك على ال
   كال، كيف نعلم الفرق بني السفلي والعلوي؟):١(أحد الضيوف 

  .ملاذا تفكر؟ ألنك ال تعلم ... لذلك، انت.  ألنه ال تعلم:ْپَرْبهوپاَد
  .. كال، انه ليس كذلك):١(أحد الضيوف 

  .اذن، فكر لنفسك.  اذن، ال جمال إىل سؤايل:ْپَرْبهوپاَد
  ...   كال، كنا نسعى):١(أحد الضيوف 

  ملاذا جئت لتسألين؟.  أوال، اطلب فهم املبدأ:ْپَرْبهوپاَد
   ...  ليس لسؤالك بل جملرد):١(أحد الضيوف 

  . ألنك تفكر على الدرك السفلي:ْپَرْبهوپاَد
  ... كال، كال، لتدبرها، وليس للسؤال ):١(أحد الضيوف 



  .علي أن اؤكد ذاك. السفلي ملاذا تتدبر؟ التدبر ال يعين انك فكرت على الدرك :ْپَرْبهوپاَد
   ... حنن مجيعاً. ليس حىت ذاك): ١(أحد الضيوف 

  .اذن، اذا كان تفكريك صائباً، اذا كنت تفكر على الصعيد العلوي، ال جمال إىل اجمليء إيل: ْپَرْبهوپاَد
   ... جملرد أن كان ذاك.  ال جمال إىل اجمليء أو الذهاب):١(أحد الضيوف 

  . مجيع االحوال تقصي يف:ْپَرْبهوپاَد
  .قد يكون على الدرك السفلي أو الصعيد العلوي. ال نفع يف ذك.  كال، كال، مسعى روحي):١(أحد الضيوف 

د تفكري وشعور ووجيوجد فور الصعيد العلوي، الدرك السفلي، . يوجد. يوجد. يوجد.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... ي وغريههذه نشاطات العقل وهناك صعيد علوي ودرك سفل. ومشيئة

  . حنن نفوت بيت القصيد جململ األمر يف ذاك):١(أحد الضيوف 
كيف ميكنك الوصول إىل بيت القصيد هو . لكن أنت ال تفوت بيت القصيد ...  اذن، بيت القصيد:ْپَرْبهوپاَد

  ؟ تابعت التفكري على الدرك السفلياذاالصعيد العلوي 
  السفلي؟ ما هو الفرق بني العلوي و):١(أحد الضيوف 

  . انت ال تعلم؟ الطفل يفكر:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، دعنا نفكر مبا هو اعلى شيء):١(أحد الضيوف 

، انت تفهم ذاك چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . چۤيتاْبهَچڤَْد  ي هتلك. نعم.  ذاك جيب أن تتعلمه من أعلى شخص:ْپَرْبهوپاَد
  . دون تسليمكاذن، هذا حمال). َتْد ڤيدّْهي(العلم العلي بالتسليم 

   ...  لكن قد اكون قد سلمت نفسي لذايت):١(أحد الضيوف 
لتسليم لذاتك؟ اذن، كيف ميكنك اانت تفكر على الدرك السفلي وكيف ميكنك .  تلك محاقة أخرى:ْپَرْبهوپاَد

  .وهذا حمال دون هذا. التقدم؟ تسليمك يعين لشخص فوقي، حاملا تدعوه تسليم
  ِتـَنيپاِهي ْپـَرٰنتَـْد ڤيدّْ

  َپـريْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـۤيا
  ـمْْٰچۤيانَتي ِتى اوَپـِدكْشْٰـۤيانْ

  ْچـۤيانينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـينَـه

احملقق قادر على افضاء العلم ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. مريب روحيختاذ إب قيقةاحل تعلمت ان حاول"
جيب . مثل اذا طلبت العلم. هذا حمال ... علينا قبول هذه املبادئ وإال كيف ميكن جعل". يقةاحلقعاين  هإليك ألن

  .ذاك حمال". سوف اتعلم يف البيت"اذا قلت،. أن تدخل يف معهد، يف مدرسة أو كلية
   ...  عدد كبري فعلوا):١(أحد الضيوف 

  .هذه طريقة عامة". عدد كبري" ليس :ْپَرْبهوپاَد
  .الطريقة العامةفشلت  كال، ):١(أحد الضيوف 

  .الكليات مفتوحة.  كال، ملاذا تفشل؟ املدارس مفتوحة:ْپَرْبهوپاَد
   ... افون أيضاً لذلك، اهنم خي):١(أحد الضيوف 

  . مل يغلقوا ابواهبم على الرغم من ذلك:ْپَرْبهوپاَد
  .اليومسوف يأيت ذاك  ...  مغلق):١(أحد الضيوف 



 َچْتِشْتَڤ أْبهيچوروْم ِااناْرْتَهْم َس ْچۤيڤي-َتْد، ِڤديةالـلكن الطريقة هي، طريقتنا .  تلك نظرية أخرى:ْپَرْبهوپاَد
 اذا مل .َچْتِشْت. "َتْتجيب على االنسان مقاربة مريب روحي اذا اراد تعلم علم  ").١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك(

. ب.ش (اسوْر ْشِريا أوتََّمْمْچۤيَپْديَت جيْپرچوروْم َتْسماْد تقبل هذه املبادئ فكيف ميكنك احراز تقدم؟ 
ال جمال إىل . ك اخلاصةعندئذ، ميكنك متابعة التفكري على طريقت. هذا حمال دون قبول هذا املبدأ). ٢١\٣\١١

ذاك حمتمل لكن ليس إىل نقطة الكمال . اكمل نفسك بالتفكري كما يفعل اآلخرين، التخمني. االقتراب من احد
  .مطلقاً

  ما هي درجات الكمال؟  ... نقطة الكمال،):١(أحد الضيوف 
  .ذاك عليك أن تتعلمها.  ذاك عليك أن تتعلمها:ْپَرْبهوپاَد

   كال، اتعلمها من من؟ كال،):١(أحد الضيوف 
  . من مرجع أعلى:ْپَرْبهوپاَد

   اذن، كيف نعلم؟):١(أحد الضيوف 
  .ذاك جيب عليك البحث عنه. ذاك جيب عليك البحث عنه.  ذاك أمر خمتلف، من هو مرجع أعلى:ْپَرْبهوپاَد

  . مصيباً أم ال جيب علينا أن نفهم من هو الشخص االعلى ومن هو االسفل وما ان كان بوذا):١(أحد الضيوف 
 كِْرْشَن تقبل كِْرْشَنحركتنا لذكر .  املرجع االعلىكِْرْشَنلنفترض اننا قبلنا . ..  اآلن، املرجع االعلى:ْپَرْبهوپاَد

  .باملرجع االعلى
  . تقبل):١(أحد الضيوف 

  هل تقبل ذاك؟.  باملرجع االعلىكِْرْشَن كلما هناك، حنن نقبل :ْپَرْبهوپاَد
  . . .اقصد، اظهرت يل االطار ):١(أحد الضيوف 

 مثل ْزآشاْريا مقبول باملرجع االعلى ليس من قبل فحسب بل كبار كِْرْشَن.  ال جمال إىل االظهار:ْپَرْبهوپاَد
 مقبول كِْرْشَنلذلك، . شايَتْنيا يف اهلند، ِڤديةالـ، الذين يهدون احلياة شاْريااَمْدَهڤ و رامانوجاشاْريا و َشْنكَراشاْريا

اذن، اذا كنت ال ). َپَرنَتَرْم ناْشيتَمتَّه (ال مرجع يفوقين : چۤيتاْبهَچڤَْد  يف  كِْرْشَنيقول). انقطاع. (ع األعلىباملرج
  . باملرجع االعلىكِْرْشَن باملرجع االعلى فذاك شأنك لكننا نقبل كِْرْشَنتقبل 

   ...  وقت أو بلد حمدد، قال ذاك يفكِْرْشَناذن، شيء صار على ذاك النحو ألن ): ١(أحد الضيوف 
  .ال يعين وقت...  مرجع يعين.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، لذاك الوقت):١(أحد الضيوف 
  . للوقت):١(أحد الضيوف 

  .ذاك هو املرجع.  يف كل االوقات:ْپَرْبهوپاَد
  ... فيما بعد   كال، لكن سطعت كثري من األنوار الحقاً):١(أحد الضيوف 

يف كل االحوال، اختصار مفيد، اختصار مفيد، من جهتنا، حنن اعلنا، . نعم، افتحه). طرق على الباب (:ْپَرْبهوپاَد
تبارنا يف وسعك اع  ...ذاك هو.  هو املرجع األعلىكِْرْشَنأن بدعايتنا تتلخص ". كِْرْشَناجلمعية الدولية لذكر "

  . باملرجع االعلىكِْرْشَناذا مل تقبل التقصي منا ال جمال إىل اآلن، . لكن هذا ما نتبناه. حمدودين، ذاك شأنك
   ...  ما هي الصورة، أقصد):١(أحد الضيوف 

  .كِْرْشَنهنا صورة .  هو الصورةكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد



  . كال، كال، ليس تلك الصورة):١(أحد الضيوف 
   اذن، أي صورة؟:ْپَرْبهوپاَد

هلذا السبب، . لب انفسنا إىل مصري معني سوف يرضينا مجيعاً ما اقصده اننا نقبل مطلق شيء جل):١(أحد الضيوف 
   ... حنن

ال يوجد شيء يف هذا العامل املادي القادر على ارضاء . ذاك حمال.  ال شيء ميكن ان يرضي كل فرد:ْپَرْبهوپاَد
  .ال يوجد شيء مثيل. اجلميع

   ...  ألننا):١(أحد الضيوف 
لكن احلقيقة أنه ال يوجد شيء يف هذا العامل املادي ". ألن"كون هناك عدة قد ي ...  كال، كال، ألن:ْپَرْبهوپاَد

  .القادر على ارضاء كل فرد
   ...  ميكن ان تكون طريقة اليت ميكن):١(أحد الضيوف 

  . حمتمل لكننا ال نعلم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لذلك، ما يتعدى ذاك، جئت):١(أحد الضيوف 

من يقبل هذا؟ حنن . ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ڤَْرَج، كِْرْشَنيقول .  املرجع العظيمكِْرْشَننقبل حنن . كِْرْشَن مثل :ْپَرْبهوپاَد
 غري مقبول عند كل فرد فماذا يقال عن اآلخرين؟ كِْرْشَنلذلك، حىت أمر . رمبا قبل اآلخرون لكنك مل تقبل. قبلنا

  .ذاك حمال. ى ارضاء كل فردلذلك، ال ميكنك العثور على شيء ضمن هذا العامل املادي القادر عل
  . مل جند ذاك):١(أحد الضيوف 

  .هذا حمال.  حيتمل أن تعتقد، لكننا استخلصنا بعدم وجود شيء مثيل قادر على ارضاء كل فرد:ْپَرْبهوپاَد
   ...  حىت نسمع اجلميع، حيتمل أن نفعل ذاك):١(أحد الضيوف 

تلك .  غري مقبولكِْرْشَنحىت كالم .  هو املرجع األعلىكِْرْشَن أن  حيتمل أن يكون ذاك مثالية لكننا نسلم:ْپَرْبهوپاَد
 هو كِْرْشَن، مل يفهم ان كِْرْشَنحىت اثناء حضور .  معدودةقلةله سلمت  لكن "سلم يل" يقول، كِْرْشَن. هي احلقيقة

.  اهانهپالَشيشومثل . بري اهانوهعدد ك. لكن عدد كبري مل يقبلوه. اَركاڤْد و َنڤَِرْنداڤْ واهايل ڤَْزپاْنذَاهللا سوى الـ
  . مل يكن مقبوالكِْرْشَنلذلك، حىت 

   ... ال جمال إىل القبول أو.  قبول، انا اقبل كل فرد):١(أحد الضيوف 
اذا تقبل . كِْرْشَن مستوى العلم هو ما اذا كانوجزت أنك جئت أوال للتقصي مين أ ...  كال، كال، انت:ْپَرْبهوپاَد
ما الذي يدعونا إىل تضييع . ال العلم فيوجد احتمال كالمنا وإال نقتصر على تضييع الوقت مستوى كمكِْرْشَن

. يذهب إىل احملامي. مثل هنا حمامي.  فثمة احتمالكِْرْشَناذا وافقت على قبول مستوى . كِْرْشَنوقتنا؟ مستوانا هو 
. فال جمال إىل اجلدال".  اقبل هذاكال، كال، ال"اذا جاء شخص، . يتكلم، يتضرع، استناداً إىل كتب القانون

اذا مل يكن لديك . الم حوله ميكننا الكاذن، جيب أن يكون لديك مدار. وناملدار هو كتاب القان. احملاميان يتجادالن
   ... مدار

  . مدار السعادة هناك اآلن):١(أحد الضيوف 
ن ما هي تلك السعادة؟ ميكن ضرب املثل لك. ذاك جيد. مرادي هو السعادة.  نعم، مرادك هو السعادة:ْپَرْبهوپاَد

لكن كيف ميكن حتصيل العدالة يف وجود جدال وحول . عينه عند املتقاضني، ذهبا إىل احملكمة يطلبان العدالة
ذاك املرجع . وما هو مستوى السعادة؟ ذاك عليك اخذه عن مرجع. األمر عينه، السعادة هي مطلب اجلميع. القانون



اذن، سوف تقتصر على . كِْرْشَن اذا مل تقبل وال ميكننا الوصول إىل خالصة ما هي السعادة. كِْرْشَنالذي نقبله هو 
وا ذاك يعين اهنم كان..  .كان الضوء يصدر احياناً، واحياناً ... فهمت؟ كان). انقطاع. (آَريتاستهل . تضييع وقتنا

وحاملا مل يصل النقطة . قيقية كان الضوءحاملا وصل إىل النقطة احل. كان هناك لقاء، تعديل. يقومون بالتعديل
ليس علم ). ْچۤيانَڤي(انه علم حصويل . ْمْچۤياَنڤي-َتْد، ِڤَدْزالـلذلك، تقول . اذن، انه علم. احلقيقية ذهب الضوء

  .نظري، عشوائي
  . يتعني ادراكه):١(أحد الضيوف 

عديل السلك املوجب والسالب وحاملا يتم التعديل يتعني تعلمه مثل الكهربائي يتعلم كيفية ت. نعم ...  آه:ْپَرْبهوپاَد
كال، كال، ملاذا يتوجب تعديله على هذا الوجه؟ ميكن أن يتم على ذاك "ال ميكنك القول، . الصحيح يوجد ضوء

ال . ٤ تساوي ٢ زائد ٢  ...واحد زائد. ال ميكنك التخمني حول العلم.  ذاك لن يعطيك الضوءأوه،". الوجه
لنفترض . .. اذن، هذا التعديل. نه، ال يوجد ضوء دون تعديله على الوجه الصحيحن، املثل عياذ. ميكنك التخمني

قد تكون حمامياً وميكنك التفكري على وجه جيد . هلذا التعديل جيب أن استدعي رجل جمرب. هناك عطل يف منزيل
ك لكنه يعلم كيف يفعله، لكن من جهة الكهرباء فال بد لك من استدعاء كهربائي قد ال يكون على مستوى علم

  .األمر عينه، موضوع واسع مثل فهم اهللا يتعني عليك االستعانة خببري. خبري
  ..ذاكقصد  مل ا):١(أحد الضيوف 

اذا تعني علينا استدعاء خبري ألشياء اعتيادية أليس من . أي شخص، أي شخص.  كال، كال، ال اقصد انت:ْپَرْبهوپاَد
  م اهللا؟ ما رأيك يا مانويل؟الضروري االقتراب من خبري لفه

  . نعم، نعم:مانويل
وْم چورَس ". من اجل معرفة العلم العلي". اناْرْتَهْمْچۤيڤي-َتْد، ِڤَدْزالـلذلك، تقول  ...  ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد
 لكن هذا واجب. اخلبري.  زائفچورو يعين ليس چورو". جيب االقتراب. چوروجيب الذهاب إىل . "ْتتّْشَِِچِاڤاْبهي

اذن، جاء األمر . َپنيَشْدكَطُْهووهذا األمر من . ِڤدية شاْسْتَرذاك هو احلكم يف كل . ال يوجد من بديل. طالب العلم
التسليم أين؟ حيث يسلم؟ حلّمال؟ كال، .  تعين تسليمپاَتْپَرني. ْپَرنيپاِتَنَتْد ڤيدّْهي ): ٣٤\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد عينه يف 

اسا ْشِريا ْچۤيَپديَت جيْپَرچوروْم َتْسماْد ): ٢١\٣\١١ (ْبهاَچڤََت، جاء يف األمر عينه. چورولشخص فوقي، 
مثل دعاءنا هذا ." چوروجيب التسليم لـ". َپْديَتْپَرچوروْم ، لذلك، َتْسماد".  املستطلع لفهم العلم الروحي.أوتََّمْم

  . أوالچورو، بداية احلياة، بداية عمل اليوم، عبادة چوروالصباح، هو 
  لُوَك-ذَهىۤيل-ڤانََلدا-ساَرَسْم

  ڤَْمْچَهناْچَهنَتْ-تْرانايا كارونْيا
  ڤَْسياچوناْرنَ-اْناْپتَْسيا كَلْۤيْپر
  ڤينَْدْمشََرناَر-شْرّيه چوروڤَنِْدى 

، چورو قبل كِْرْشَنحىت  ... رْزآشاْرياحىت كبار، كبار .  ضروريچورو، قبول ِڤديةالـاذن، يف طريقة احلياة 
 كِْرْشَن. آشاْريااهنم . وضعوا القدوة اهنم كملة ومع ذلك، .پورّي إْشڤََر، چورو قبل شايَتْنيا املوىل .موينَپين َسْندي

ذاك ما جاء يف . لذلك، قبل أيضاً مع ان احلقيقة انه عند ذهابه، تعلم كل شيء يف أيام قليلة. آشاْريايعلم بلعب دور 
 خبري، أمور كثرية، مجيعها فنون يف خالل أيام قليلة لكنه اخذ ّيچويُّاصبح فارس خبري، ساحر خبري، . كِْرْشَنكتابنا 

ومع ذلك، لوضع . ةيُّوچيالـيعلم مجيع الرياضات . ْشڤََرِچيُّويدعى .  الكاملكِْرْشَنهو . چوروالعلم على يد 
 كنك تعلملذلك، ال مي". چوروانا اتعلم من . "چوروقدوة، لعب دور املعلم، اظهر لنا وجوب اخذ العلم على يد 



. ذاك ليس علماً. اذن، سوف خنلق كثري من التخمني، أمور كثرية. كال، ذاك حمال. من تلقاء نفسكمطلق علم 
لكنهم يقبلون معادلة . مث اكتشافاهتم الغزيرة. يقبلوه". قانون اجلاذبية: "حىت مجيع العلماء يقبلون املعادلة من مرجع

ر اذن، من مجيع وجهات النظ. چورواذن، يقبلون .  اسحاق نيوتنمثل هذه املعادلة اليت اعطاها سري. واحدة
ڤَْس تاڤَْد َپراْبَه. اآلن، يوجد نص آخر.  لالشياء اجملهولة عندناچورو يتعني علينا قبول .العملية، االشياء اجملهولة لنا

  محقى؟ أليس كذلك؟أليس كذلك؟ ما رأيك؟ أمل نولد . ولدنا مجيعاً جهلة. أُبوْدَهى جاَته. أُبوْدَهى جاَته
  .اِنَنْچۤي ):٢(أحد الضيوف 

أمل نولد محقى؟ ما . ولدت انت، انا ولدت، هو ولد، كل فرد. اقصد، خذ وضعنا الراهن.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  رأيك؟

   ...  املعىن الوحيد هو البكاء):٢(أحد الضيوف 
. هو يعاين" انا ابكي، طفل يبكي وتعلم االم ذاك، توجد بعض املتاعب،.  اذن، وجوه كثرية ال نعلم هبا:ْپَرْبهوپاَد
أمل نولد محقى؟ جاء يف . الوالد يدربنا واألم تدربنا. اذن، حنن نذهب إىل املدرسة. يطلب عون االم " ...اعطيه

هل ؟  دون االستعانة باملراجعلذلك، كيف حيرز التقدم. كل فرد يولد رذيال. ولد امحقاً: جاَته-أُبوْدَهى، ْبهاَچڤََت
  اصبحت حمامياً باجللوس يف املنزل؟

ادرس يف الكتب ويتعني على اجتياز االمتحان طوال .  كال، كال، اقضي االمتحانات عدة مرات):٢(أحد الضيوف 
  . ساعة١٤سنة مدة 
ميكنك أن حتققه مبفردك؟ كال،  -اذن، كيف ميكنك االنكار بصدد فهم العلم العظيم.  تلك هي الطريقة:ْپَرْبهوپاَد

صيغة الفعل هذه . هل تلم باللغة السنسكريتية؟ نعم. َچڤيْدهيلينتدعى . َچْتِشْتلذلك، يف الفعل، صيغة . اك حمالذ
  أليس كذلك؟. تعين اجباري َچڤيْدهيليْن. َچڤيْدهيليْنهذه هي . َچْدياْتكوْرياْت َچْتِشْت . رمبا تعلم أيضاً ... هي

  . نعم):٣(أحد الضيوف 
، العلم العلي، َتْت ... اناْرْتَهْمْچۤيڤي-َتْد. اجباري-َچْتِشْتلذلك، جاء، . اجباري. لسنسكريتية جيداً يعلم ا:ْپَرْبهوپاَد

ِاَڤ هي ). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأوموْنذََك  (َڤ نيْشَشياِتىاناْرْتَهْم َس جوروْم ِاْچۤيڤي-َتْد. ، ذاك هو علمْچۤيانَڤي
اآلن، مثل ليصبح االنسان متعلماً جيب دخوله ". جيب الذهاب"ية، ، ثانَچْتِشْتو .  تعين حتماًِاَڤ. نيْشَشياِتى

األمر . تلك هي احلقيقة. اآلن، أي نوع من املدرسة يتعني عليه االختيار، ذاك امر خمتلف لكنه جيب. املدرسة، جيب
. ْزَزْتشاْسـذاك هو حكم مجيع ال. لكن جيب فعله.  ستقبل هو أمر آخرچورواآلن، أي . چوروعينه، عليك قبول 

، ذهاب، أَنياَنْم.  تعين جلبَنيانَ وتعين قرب  َپأو. أوَپَنيانَ، َنيانَيَپأوهذا اخليط املقدس، .  كذلكِڤديةالـالطريقة 
  .املريب الروحيمن ب ارقت، االأوَپَنيانَاذن، . َنياَنْممثل ذاك، 

  .َسْمْسكاَر-أوَپَنيانَ ):٣(أحد الضيوف 
، هويتنا، خيط، ِڤديةالـتلك هي طريقتنا . املقدس هو الشهادة انه قبل مربياً روحياً وذاك اخليط . نعم:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، . تعين انه اقترب من املريب الروحي أوَپَنيانَ. َسْمْسكاَر-أوَپَنيانَتدعى َسْمْسكاَر  ... َپَنأواذن، . خيط مقدس
خذ . امحقاًحي، تلك هي والدته الثانية ألنه ولد عندما يقصد االنسان املريب الرو. ْدڤيَجحصل على والدته الثانية، 

. احليوانات تولد على تلك الطريقة أيضاً. تلك والدة اجلهل، كاحليوانات- تلك والدة مادية-الوالدة باقتران الوالدين
  .ْدڤيَج، أوَپَنيانَاذن، ما هو الفرق بني احليوان واالنسان؟ لذلك، . ال توجد طريقة خمتلفة، احلياة اجلنسية

  .هشۤوْدَرَجْنَمنا جاياِتى  :أحد الضيوف



لذلك، . يف الوقت احلاضرَسْمْسكاَر لسوء احلظ، تغيب . هْدڤيَجِڤْد ْد ْبَهَسْمْسكاَرْدَره َجْنَمنا جاياِتى شۤو :ْپَرْبهوپاَد
  علم باهللا؟اذن، كيف ميكن إلنسان من املرتبة الرابعة التخمني حول ال.  تعين مرتبة رابعةْدَرۤوش. ْدَرۤوشيبقوا 

  .َسْمْسكاَر-أوَپَنيانَ ال يسمح هلم مبراسم ْزْدَرۤوش لكن ):٢(أحد الضيوف 
َجْنَمنا ألن َسْمْسكاَر  هو من ال يتمم ْدَرۤوش. ك الوجهااآلن، ال تأخذها على ذ. كال، كال، كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
 ْزْدَرۤوشالـ وليس أن ْدَرۤوشفأنه يبقى َسْمْسكاَر ان لكن اذا مل يقبل االنس. ْدَرۤوشكل انسان يولد . هْدَرۤوشجاياِتى 

  ؟هْدَرۤوشَجْنَمنا جاياِتى اذن، كيف هي، أن . َسْمْسكاَرغري مسموح هلم امتام 
  ).غري واضح ():٤(أحد الضيوف 

نت لست أ"حبد ذاهتا، ال يوجد متييز "  بالوالدةْدَرۤوشاالنسان "لكن هذه الكلمة .  مثة شواهد كثرية:ْپَرْبهوپاَد
 بواسطة ْدڤيَجاآلن، يولد للمرة الثانية، . ، ألنه ولد رذيل امحقجاُتو-أُبوْدَهىبالوالدة،  "... انا لست. ْدَرۤوش

ت لكن ماقاوا احلكانوا يرتكب. وروبيني واالمريكينياملثال العملي هو هؤالء الطالب اال. ، بالتربية، بالتعليمَسْمْسكاَر
اآلن، عندما  ... َپطِْهْت-ه، ِڤَدْدڤيَجْد ْبَهِڤْد َسْمْسكاَر. ْدڤيَجلذلك، اهنم . چورومن منذ أن اقتربوا صلحت حياهتم 

، ذاك ِڤَدْزالـ بدراسة ق حْدَرۤوشعندما نقول ال ميلك . ْدَرۤوش، ليس بصفة ِڤَدْزالـ، يسمح له بدراسة ْدڤيَجيصبح 
هو، دون التخرج، ال ميكنك دخول كلية مثل انت اصبحت حمامياً لكن الوضع . يعين عدم قدرته على الفهم

انه مفتوح للجميع لكن جيب أن تتخرج من اجلامعة أوال مث تدخل . ذاك ال يعين أن القانون ممنوع للجميع. القانون
  .ْدَرۤوشاألمر عينه، كل انسان هو . القانون

  . جيب التأهل ملستوى معني من الفهم):٢(أحد الضيوف 
. ِڤَدْزالـ، ال جمال إىل دراسة ْدڤيَج، واستنارته بالتربية والعلم، دون أن يصبح َسْمْسكاَرام امتدون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

- ه و ِڤَدْدڤيَجْد ْبَهِڤْد َسْمْسكاَره ْدَرۤوشَجْنَمنا جاياِتى . ِڤَدْزالـ، يسمح له بدراسة ْدڤيَجبعد أن يصبح . َپطِْهْت-ِڤَد
، بعد دراسة ْپَرڤيوبعد . ْپَرڤي مث ْدڤيَج يصبح ْدَرۤوشرتقي تدرجيياً، من ي ...  يصبح عندئذ،.ْپَرڤي. ْپَرهڤَطِْهْد ْبَهِڤْد ڤي

 هذه هي طريقة كِْرْشَن اذن، حركة ذكر .ْبراْهَمَنيت ْبَرْهما جاناتۤي. ْبراْهَمَن، هو ْبَرْهَمْن عندما يفهم ،ِڤَدْزالـمجيع 
. مث حيرز تقدماً روحياً. ْبَرْهَمْن، يفهم ْبراْهَمَنوبعد أن يصبح .  كفوءْبراْهَمَنتدرجيية، طريقة تدرجيية لتحويله إىل 

مث حيرز . تلك هي بوابة العلم الروحي. ْبراْهَمَندون أن يصبح ال ميكن لالنسان احراز تقدم روحي لذلك،  ... دون
  .ْبهاَچڤََتعلم بـ مث إىل الَپَرماْتما، يصل إىل العلم بـْبَرْهَمْناذن، بعد العلم بـ. التقدم، حيرز التقدم

  ).سنسكرييت(، ِڤَدْزالـ تقول ):٤(أحد الضيوف 
وجاء يف الفصل السابع من . ْمْچۤياَنيڤ-َتْد. ْچۤيانَڤياهنا . اذن، هذه طريقة علمية. ِتَجه- ْريتمۤو-َبلَ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا علم. ْچۤيانَڤياهنا . َسهيَتْم-ْچۤيانَڤيْم ْچۤياَن. َسهيَتْم- ْچۤيانَڤيْم ْچۤياَن: چۤيتاْبهَچڤَْد 

  . تعين علمْچۤيانَ ):٣(أحد الضيوف 
  .تعين علم حصويل ْچۤيانَڤي.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

   ...  وْچۤيانَ عند تطبيق ):٣(أحد الضيوف 
. هذا علم. به، علم نظري، ما هو اهللا، ما هو اهللا وما هي صلتنا )ْچۤيانَ(اذن، علم . ْچۤيانَڤيتلك هي . نعم: ْپَرْبهوپاَد
اهللا كبري وانا "عندما تفهم بالكلية أن . ْبَهكْيتتلك هي . ْچۤيانَڤيعندما تعمل مبوجب ذاك العلم، ذاك هو  ... مث انت

واجبه هو . أليس كذلك؟ مثل االصبع هو شق من بدين. مث تفهم أن واجب الشق هو خدمة الكل" شق من اهللا
لكن االنسان يضلل مبزاعم ". مث واجيب هو خدمة اهللا" انا شق اهللا"، اذا فهمنا األمر عينه، اذا قبلنا. خدمة جممل البدن



 ْدهاْتماڤيمۤو-أَهْنكاَر، ڤََشهچونايه كَْرماين َسْركْريياماناين ْپَركِْرِته . مع انه حمدود وحمكوم بالطبيعة املادية. االلوهية
خيضع . ْدهاْتما كَْرتا أَهْم إيت َمْنياِتىڤيمۤو-كاَرأَهْن". أنا مستقل"هو امحق ورذيل إىل درجة توهم ). ٢٧\٣. چ.ب(

ذاك ". انا لست اهللا"لذلك، التسليم مطلوب، . للقانون الصارم للطبيعة املادية ومع ذلك يزعم االلوهية واالستقالل
بعد والدات غزيرة . "َپْدياِتىَرْپڤانْ ماْم ْچۤياَنناْم َجْنَمناْم أْنِتى َبهۤو): ١٩\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك هو العلم يف . هو العلم

). ١٩\٧. چ.ب (دوْرلَْبَهه- ه َسْرڤَْم إيت َس َمهاْتما سوڤاسوِدڤَ). ڤانْْچۤياَن(من التخمني، يسلم عندما يصبح عاقال 
  ما رأيك؟. ، هذا كله توهم"، أنا اهللا"انا مستقل"اذن، دون تسليمنا، ما دمنا نتوهم 

  . نعم):٢(أحد الضيوف 
لو كنت اهللا، كيف اصبحت خاضعاً للقانون الطبيعي؟ ملاذا قبلت هذا البدن الذي .  انه توهم، توهم حمض:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنلذلك، هذه احلركة هي حركة ثورية، ذكر . مل اطلبه؟ أي إله أنا؟ اذن، جممل العامل يغص هبذه االفكار
  .ما هو معىن اهللا) هندي ():٥(أحد الضيوف 

لذلك، اهللا . ال يعلم ماهية اهللا. لذلك، زعم االلوهية. حيسب أن اهللا لعبة. ال يعلم معىن اهللا ... هو ال :ْپَرْبهوپاَد
مل يتعني عليه . ، هو اهللا منذ والدتهكِْرْشَن. اهللا هو اهللا منذ البداية". ما هو اهللا:"كِْرْشَنينزل،  ... يظهر شخصياً

  .هو اهللا. بح اهللاليص...  مل يتعني عليه الذهاب إىل الغابة. التأمل
  . اهللا خمتلق، سيدي):٥(أحد الضيوف 

  .اهللا هو هللا. اهللا غري مصنوع مطلقاً. "ليس خمتلقاًاهللا  ":ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي( لكن، سيدي، حرف جي ):٥(أحد الضيوف 

كل وجه ميكنك التخمني من . هذا يعين هذا، حرف جي يعين هذا، وحرف او يعين هذا.  ذاك ختمينك:ْپَرْبهوپاَد
 ڤانَْپَرَمْم ْبَهڤيْتَرْم َپَپَرْم ْدهاَم ْپَرْهَم َپَرْم . ، األكربَپَرْبَرْهَمْن يعين كبري، ْبَرْهَمْن. ْبَرْهَمْن. اهللا أكرب. لكن اهللا هو اهللا

  .چۤيتاْبهَچڤَْد مل يذكر يف . كِْرْشَنذاك هو ). ١٢\١٠. چ.ب(
   ... ؟ يظهر اهللا مؤقتاًكِْرْشَنة الرب  هل كان اهللا موجوداً قبل والد):٣(أحد الضيوف 

. َتهڤََتتّْ. َجْنَم كَْرَم ِمى ديڤْياْم يُّو جانايت. انت ال تعلم. كِْرْشَنلذلك، عليك أن تتعلم ما هي والدة  :ْپَرْبهوپاَد
يڤْياْم يُّو َجْنَم كَْرَم ِمى دوإال ملاذا يقول، . ولد. انت حتسب أنه إنسان. ال تعلم ما هي الوالدة). ٩\٤. چ.ب(

لذلك، االفق . مثل طفل يرى طلوع الشمس من االفق الشرقي. .. ؟ ال يعلم احد ما هي والدته؟ حيسبهَتهڤَجانايت َتتّْ
هل االفق الشرقي والد الشمس؟ الشمس حاضرة دوماً لكنك ترى طلوعها يف الصباح . الشرقي هو والد الشمس

الشمس دائمة .  وليس أن الشمس تولد، تولد من االفق الشرقيهل منظورك. ذاك جممل األمر. من االفق الشرقي
. پي‘أُجو . اْتماڤْياۤيپي َسنّْ أ‘أُجو .  دائم احلضور لكنه يظهر للحمقى أنه ولدكِْرْشَناألمر عينه، . احلضور يف السماء

اذن، كيف ميكنك . پي َسْن‘ڤَُرو  إْشتاناْماْتما ْبهۤوڤْياۤيپي َسنّْ أ‘اُجو . هذه هي الكلمة املستعملة. أَجه". أنا ال اولد"
َجْنَم كَْرَم ِمى ديڤْياْم يُّو جانايت . ، يتحرركِْرْشَن بالوالدة الطبيعية؟ اذا علم احد ما هي والدة كِْرْشَنمقارنة والدة 

ال نرى اشعة . سمثل الشم.  يف كل حلظةكِْرْشَنوالدة . كِْرْشَن أن والدة َتهڤََتتّْاذن، ذاك العلم ليس علم . َتهڤََتتّْ
اذن، هل تلك هي الوالدة أم عندما تشرق هنا، تلك ستكون الوالدة؟ أي . هنا لكنها يف مكان آخراآلن الشمس 

  منهما هي والدة الشمس؟
  . اهنا تبقى هناك دوماً):٣(أحد الضيوف 



شمس يف مكان ما مسبقاً شروق ال. اهنا هناك مسبقاً لكن عندما تفهم، ميكنك الفهم اهنا والدة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 يف كل كِْرْشَناألمر عينه، والدة . ذاك ما جيري. وغروهبا يف مكان ما مسبقاً أيضاً لكن من منظورك ال توجد مشس

َجْنَم كَْرَم ِمى ): ٩\٤. چ.ب (كِْرْشَنلذلك، قال .  يف كل حلظة، عليك أن تتعلم عن ذاككِْرْشَنحلظة، خلوة 
لكن العلم . ، لتحررتكِْرْشَنلو عرفت . كل من يعلم هبا على امت وجه، حبق، يتحرر. َتهڤَ َتتّْيُّو َجَنيت. علية. ديڤْياْم
ِڤتِّ ماْم پي سيدّْهاناْم كَْششيْد َسَهْسِرشو كَْششيْد ياَتَتيت سيدَّْهىي ياتاتاْم أاناْم َمنوْشۤي.  ليس بتلك السهولةكِْرْشَنبـ
. چ.ب(مث كيف ميكن لإلنسان الفهم؟ جاء ذلك أيضاً .  حبقكِْرْشَنهم من بالغ الصعوبة ف). ٣\٧. چ.ب (تهڤََتتّْ

 ؟ْبَهكْيتوما هي . ْبَهكْْتيا  ... ليس بالتخمني. َتهڤَاڤانْ ياْش شاْسمي َتتّْا ماْم أهبيجانات ۤيْبَهكْْتۤي) ٥٥\١٨
) ١٦٧\١٩ َمْدْهيا. ش.ش. (الَنْم ْبَهكْتْري أوتََّمۤيكِْرْشنانوشلَْني ڤِْرَتْم، آنوكۤوأنا- كَْرمادى- ْچۤيانَشوْنياْم - اْبهيلَشيَتأْنۤي
. ْچۤيانَڤي- َتْدمث يوجد احتمال العلم، . اذن، جيب أن تتعلم هذه األمور). ١١\١\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-ْبَهكْيت(

لذلك، . ميكنه التخمني. تكمن الصعوبة يف الوقت احلاضر بالنظرية أن كل انسان يستطيع ابتداع طريقته بفهم اهللا
.  اذا اردت انقاذ نفسك من هذه احلالة الفوضويةكِْرْشَنجيب عليك االخذ إىل ذكر . تعم الفوضى. تعم الفوضى

صديق   ...).انقطاع. (تفضل. ابدأ. ليس هذا العدد الكبري. كِْرْشَن َهِرى. اعطين تلك السكني. ذاك هو اقتراحنا
 بصفة مريب كِْرْشَنمع ذلك، قبل .  على صعيد واحدكِْرْشَنلكالم مع ما أرفع شأنه، فارس كبري، وحيق له ا. كِْرْشَن
لذلك، اقبلك بصفة . انت وحدك القادر على رفعها، أعلم. احلرية اليت خلقتها، غري ممكنة يل لرفعها"وقال، . روحي

أي :) جانباً. (يم جيب على االنسان العلم بالقادر على رفع حريته وجيب التسلهلذلك، املطلوب أن." املريب الروحي
تلك هي . ال تأخذ شيئاً باليد اليسرى. ال تعطي شيئاً باليد اليسرى. ليس باليد اليسرى. تفضل. انسان؟ كل انسان

  .نعم. نعم. كِْرْشَن َهِرى. اآلداب
  . سوف أنظر هنا هذا الصباح):٢(أحد الضيوف 

كُوو كُوو  "،شروق الشمس يعلن). الطيور تبكي. (كِْرْشَن َهِرىلديك؟  ...  ليس لديكأوه،.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
هو . لذلك، كل من ينام بعد شروق الشمس، هو رذيل. لن يناموا بعدها. طريقة الطبيعة. نعم". كُوو كُوو كُوو

لكننا خلقنا حياة مثيلة أن علينا خرق مجيع . تلك هي الطبيعة. طفل فوراً، النهوض يف الصباح الباكر. نعم. رذيل
. چ.ب (ْپَرَنْدياْنِتىا، ماْم ِاَڤ ِسى ا دوَرْتياۤي َمّي َمَم ماۤيچونَدايڤّي ِهى ِاشا  ،لذلك، حنن نعاين.  الطبيعيةالقوانني

ومن .  يناموناماۤيوأولئك يف . اماۤيختطى . ينهض يف الصباح الباكر. ، هو حركِْرْشَنوكل من سلم لـ). ١٤\٧
كل من يسلم يل، يتحرر من جناسة . َپْدياْنِتىْپَرىي ماْم ِاَڤ أليس كذلك؟ . ، ينهضون يف الصباح الباكراماۤيليسوا يف 

  مسعت؟. َنڤَِرْنداڤْالساعة الرابعة يف . آَريتَچلَ فهمت؟ هناك َمْن." اماۤي
  .، كنت اتدبرپاَدْپَرْبهو :يامونا

 سوف جيتمعون يف أوه،. فوراً، والناس تركض. مجيع اهلياكل" چ،دونچ،دونچ،دونچدون" هناك فوراً :ْپَرْبهوپاَد
الشخص عينه الذي كان يقيم يف املنزل، يف حالة منحدرة جداً، حاملا . مئات من الناس سوف تذهب تلقائياً. اهليكل

  .الصحبة بالغة االمهية. نعم. تلقائياً.  يعتاد على مجيع تلك االمور تلقائياًَنڤَِرْنداڤْيذهب إىل 
. س يف هذا الوقت أيضاً، تطري على االشجار وتنهض اآلن وتصدر ذاك الصوت تلك الطيور اجلميلة، الطواوي:يامونا
  .َنڤَِرْنداڤْ أوه،

لذلك، مستوى هذه . التجار، لديهم مجعياهتم، مجعية ... أي صحبة. اذن، الصحبة أمر يف غاية االمهية :ْپَرْبهوپاَد
. صال هبذه اجلمعية سوف يترقى بالصحبة تلقائياًاجلمعية الدولية جيب احلفاظ عليه بعناية فائقة مث كل من يأيت باالت



. حىت يف عامل الطيور يوجد متّ وغربان، بالطبيعة، ولن يذهب الغربان إىل التم، ولن يأيت التيم إىل الغربان. حسناً
، كيف ميكنك كِْرْشَندون الوصول إىل صحبة ذكر . لذلك، الصحبة مطلوبة. نعم". الطيور على أشكاهلا تقع"

َرساڤَناها -كََم-يت ْهِرْتْبَهڤَْنڤيُدو َسْم- ْرياَمَم ڤۤي. چانْْپَرَسْنَستاْم  ... چانْْپَرَسْنَستاْم . ؟ املبدأ عينهكِْرْشَنكر تنمية ذ
. ، يف صحبة التيم، وإال الچاْتْپَرَسْنَستاْم يصبح مستساغاً جداً، . َسْمڤيَده-َرياڤۤي). ٢٥\٢٥\٣. ب.ش (كَْتَهه

  ).هناية(

  ١٩٧١ كانون ثاني ١٨ اهللا آبادنود في نقاش مع اله

كل . وإال هو ليس مربياً روحياً. مريب روحي ثقة يعين من حيمل أمر املراجع العليا. مريب روحي ثقة  ...:ْپَرْبهوپاَد
 مثل احملامي، ممثل). ١٩\٣\٦. ب.ش (ْپَرنيَتْم-َچڤَْتاْد ْبَهْدَهْرمانْ تو َسكْۤي. من يبتدع دينه اخلاص، ذاك رذالة

. األمر عينه، املريب الروحي يعين من حيمل أمر مرجع علوي. هو حمامي. القانون، يعين من حيمل أمر اهليئة التنفيذية
كل من ينشر هذه الرسالة " هذه وقال أن چۤيتاْبهَچڤَْد  علّم كِْرْشَن. كِْرْشَنأو  َرْبهوْپَمها شايَتْنياحنن حنمل أمر 

  ".يز جداً علي، هو عزچۤيتاْبهَچڤَْد البطينة لـ
لذلك، . نرياكاَر وسواه حنن نؤمن برب ال شخصي، ساي بابا واملؤمنون بـ ... )غري واضح( ):١(أحد الضيوف 

 هو َپَرماْتما فائق قطعياً، دون شك، لكن آْتَمْن، من كان )ِدڤََت( أو سواه من االرباب راَم يف صورة كِْرْشَناذا 
   ... الشخصي هناك، دون ارجاع إىلالكل، إله سائر االديان، اذا كان شيء 

  ؟ من يقول؟"الشخصي" من يقول، :ْپَرْبهوپاَد
  .السفر ):١(أحد الضيوف 

  ؟"الشخصي"من يقول، .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
جتده يف كل احناء اهلند، ذاك، موجز كل شيء، تلك الصورة الالشخصية، سوف . َچليْن-َڤشي ):١(أحد الضيوف 

  . هندوسيةڤَرۤوَپَچ، ْسليْن-ْجيُّوتْري. شخصية، الَپرۤو-ْجيُّوتْري
اجلمعية  ... حنن ندعو. اطلب الفهم. چۤيتاْبهَچڤَْد انت جتلب أمراً آخراً إىل جانب . ذاك جممل األمر :ْپَرْبهوپاَد

   ...  هذه، حنن ندعوكِْرْشَنالدولية لذكر 
  . لكن عليك فهم الصلة بينهما):١(أحد الضيوف 

لكن يتعني عليك العلم . حنن نعلمها جيداً. ليس علي تعلمها منك. ذاك نفهمه جيداً ... ك جممل األمرذا :ْپَرْبهوپاَد
قد تكون يف سائر . چۤيتاْبهَچڤَْد  هذه، مجيع هذه النظريات، ليست يف َچليْن-ْجيُّوتْرياذن، . چۤيتاْبهَچڤَْد أننا ندعو إىل 

نشر على حنو خاطئ يف االرض ت چۤيتاْبهَچڤَْد ألن . ى االخص علچۤيتاْبهَچڤَْد اآلداب، لكننا معنيون بنشر 
  . على األخصكِْرْشَنلذلك، مجاعتنا تدعى ذكر . بالتعليقات السخيفة، حنن نريد التصحيح

  ؟چۤيتاْبهَچڤَْد  ما هو الذي ينشر خطأ عن ):١(أحد الضيوف 
؟ ملاذا يوجد كِْرْشَنملاذا مصباح بدال من .  مصباحيوجد. ّيت َسمۤيچۤيتامثل البارحة ذهبت إىل  ...  خطأ:ْپَرْبهوپاَد

   ... چۤيتاْبهَچڤَْد  مصباح؟ وهذه كِْرْشَنمصباح؟ هل 
   ...  ال اعلم):١(أحد الضيوف 

  ؟كِْرْشَن؟ هل يقول كِْرْشَنملاذا مصباح بدال من . لذلك، اقول أن هذه دعوة خاطئة.  انت ال تعلم:ْپَرْبهوپاَد



   ...  خاصتناَمْنديَريف  ... اح معنا منذ أكثر من املصب):١(أحد الضيوف 
  . هناك أيضاًكِْرْشَن). هندي؟. ( ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

   ...  جيب أن يترقوا بتلك الفكرة ألن):١(أحد الضيوف 
يس صورة لذلك، ملاذا ل. كِْرْشَناهنا كالم ، چۤيتاْبهَچڤَْد األمر األول هو عندما نتكلم عن .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن

  . مل يضعوا الصورة):١(أحد الضيوف 
ليس حىت من .  املزعومة هذه ليست موثوقةچۤيتامجعية لذلك، . كِْرْشَنذاك يعين اهنم مل يفهموا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ما املفهوم الدنيوي على االقل، لنفترض يوجد اجتماع سياسي، انت تعلق صورة غاندي وصورة جواهر ال هنرو ألهن
  .كِْرْشَن، وال جند صورة واحدة لـْترّيَسمۤي چۤيتا، چۤيتاْبهَچڤَْد انت تدعو إىل . من الساسة

   ...  هيَجياْنّيت چۤيتا مثة سوء فهم، أن ):١(أحد الضيوف 
 وال ّيت َسمۤيچۤيتاْترّي هي َسمۤيذاك، . َجياْنّيت چۤيتامث تلتفت إىل .  كال، عليك ان جتيب عن سؤايل أوال:ْپَرْبهوپاَد

  .نعم. كِْرْشَنتوجد صورة واحدة لـ
  . حنن ال نعلم عن ذاك):١(أحد الضيوف 

  .اعتقد انك كنت حاضراً ... ذاك ليس. اوه.  أمل تكونوا حاضرين هناك؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح): (٢(أحد الضيوف 

  . هذا تضليل:ْپَرْبهوپاَد
  . إىل هناك مطلقاً مل اذهب إىل هناك مطلقاً، مل اذهب):٢(أحد الضيوف 

 چۤيتا واقيم چۤيتاْبهَچڤَْد ووجهوا الدعوة يل ألننا نعلم " ْبَهڤَْن چۤيتا"اآلن، . ذاك جممل األمر.  هذا تضليل:ْپَرْبهوپاَد
 على چۤيتاْبهَچڤَْد اهنم ميثلون .  ليس حاضراً؟ لذلك، اقول بوجود اماكن كثرية، وهنا أيضاًچۤيتاومتكلم  - َجياْنّيت

  .چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، وجودنا هو تصحيح تلك الدعاية اخلاطئة لـ. وجه خاطئ
   ما هي تلك الدعاية اخلاطئة؟):٢(أحد الضيوف 

هناك نص يف . مثل الدكتور راْدَهكْرْشَنْن. هناك احداث كثرية، احداث كثرية.  تلك احدى االحداث:ْپَرْبهوپاَد
ليس "يكتب َرْدَهكْرْشَنْن، ). ٦٥\١٨. چ.ب (اجي ماْم َنَمْسكوروۤي-ْدْبَهكُْتو َم-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْنالفصل التاسع، 

  ؟ن اين حيصل على هذا الفكرة احلمقاءم" كِْرْشَنللشخص 
  . أيضاًڤيِڤكََنْنَد كال، ذاك قاله ):١(أحد الضيوف 

  .چۤيتاْد ْبهَچڤَ مجيعاً، ينحرفون عن النص االصلي لـمحقىلذلك، اقول اهنم ! محقى مجيعهم :ْپَرْبهوپاَد
   ... ، بإعالن سائر التفسريات سخيفةْسواميجي ):٢(أحد الضيوف 

  .أويلال ميكنك التهو ، أوال اقتراحي أوالً اذا مل ميكنك التأويل! فسريال ميكنك الت!  نعم:ْپَرْبهوپاَد
، لين مصيباًال جيع. مصيباً على الوجه الصحيح، ال جيعلين أول سوف نصل إىل ذاك، أنك ال ت):٢(أحد الضيوف 

  ... أيضاً 
 على حاله، عندئذ أنا كِْرْشَناذا كنت اعرض ... ، ما دمت ائب ما دمت اعرض األمر الصيبصم انا :ْپَرْبهوپاَد

  .بصيم
  ؟"بصيمأنا "بكل احترام، هو كيف حتكم احلل الذي اطرحه ، ْسواميجي ):٢(أحد الضيوف 



؟ ال ميكنك واب، مستوى الصائبما هو الص:  عليك أن جتيب عن هذاأوال. كِْرْشَن ألنين اعرض ما يقول :ْپَرْبهوپاَد
كيف ". تتيم يب. اقتصر على التسليم يل. "ْبَهكَْته- َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن هنا، كِْرْشَنعندما يقول . وابابتداع الص

اعطين كوب "ت، اذا قل.  امسعين"... اعطين كوب"؟ اذا قلت، محاقة ه هذتأليس". كِْرْشَنليس لـ"ميكنك القول، 
  ، هل هذا تفسري؟"ْسواميجيليس لـ"واذا قلت، " ماء

   ...  أنا ال اقول وثانية ال أقول):١(أحد الضيوف 
  ".ْسواميجيليس لـ"وانت قلت، " اعطين كوب ماء"اذا قلت، .  كال، كال، اجبين أوال:ْپَرْبهوپاَد

   ... يقول كل فرد، أنما يقول املسيح، يقول حممد،  ... )غري واضح ():١(أحد الضيوف 
  ؟كِْرْشَنلـانت لكن ملاذا ال تسلم .  دعهم يسلموا للمسيح:ْپَرْبهوپاَد

   ...  كال، ذاك صحيح، لكن):١(أحد الضيوف 
  . ذاك صحيح، لكن انت ال تعلم كيف:ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَنلرب  هو أن يكون اكحىت طريقة تفكريك وغرض ... حىت انت ...  كال، فهمت، حنن):١(أحد الضيوف 
  ...  جممل الكون. .. رب

  . هو رب، الكونكِْرْشَن نعم، الرب :ْپَرْبهوپاَد
   الكون؟):١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، هل ذاك ما تريد أن تتكلمه معي):١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يف تلك احلالة سوف يتعني عليك ارضاء كل فرد):١(أحد الضيوف 

املسيحيون واملسلمون واليهود، . أنا ادعو يف اوروبا ... لكنه حمال. انا أدعو إىل ذاك.  انا ارضي كل فرد:َرْبهوپاَدْپ
  .جيبالذلك، أنا أقوم بو. كِْرْشَنيسلمون لـ

  ...  اذا مسحت يل، أود أن اقول بتواضع كبري ):١(أحد الضيوف 
  .جة ما، لكن اين ادعو، اهنم يسلمونمل تسلم، ميكنك عرض ح.  ال يسمح لك:ْپَرْبهوپاَد

  ... انت تقوم بعمل مدهش جداً، ال شك بذلك لكن األمر ):١(أحد الضيوف 
  . لكنك ال حتب ذاك العمل املدهش:ْپَرْبهوپاَد

  .، هذا شخص آخر ولسنا حننالذي نقضيهواجب الباحلكم على   ...):١(أحد الضيوف 
  .كِْرْشَن أن مجاعتنا تعطيك بوضوح حملة اننا ندعو إىل ذكر مرادي ... ما انت ...  اآلن:ْپَرْبهوپاَد

   ...  كل مجاعة اخذت):١(أحد الضيوف 
  .وإال غادر.  هذه، فمرحباً بككِْرْشَناذا كنت حتب فلسفة .  اذن، حسناً:ْپَرْبهوپاَد

   ...  جئنا إىل هنا):١(أحد الضيوف 
   ...  ألن أوالً تأكد أنك:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اذا رفضت أنت):١(أحد الضيوف 
اذا كان مستوى احلقيقة عندك خمتلف . أوال جيب عليك العلم ما هي احلقيقة. ال تتحدث، معاً.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  . هباىارضذاك شأنك و فكِْرْشَنعن مستوى احلقيقة عندي فما هي فائدة اجلعجعة؟ اذا كان لديك حقيقة سوى 



   ... لم البحث عن الع):١(أحد الضيوف 
   ... لنفترض. أوال اعرف موقعي ... اذا اخذت.  البحث عن اهللا يكفي:ْپَرْبهوپاَد

.  بصفة طالب العلمقصدتكرجاء والتماسي انين .  افهم موقعك وقلت منذ البداية باحترام كبري):١(أحد الضيوف 
   ... اآلن

  لعلم؟ هل تعلم ذاك؟هل تعلم ما هي طريقة البحث عن ا ...  كال، كال، ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  .كال): ١(أحد الضيوف 

   ... انت تبحث عن العلم. كال، اجبين أوال: ْپَرْبهوپاَد
   ...  األمر هو):٢(أحد الضيوف 

  .ال ميكنك ابتداع طريقتك. أوال امسح يل مبعرفة ما هي طريقة البحث عن العلم.  كال، امسعين انت:ْپَرْبهوپاَد
   ...  عنتغيرياًحتدث أنت . م تبدلت املفاهي):٢(أحد الضيوف 

ڤيدّْهي -َتْد): ٣٤\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف . چۤيتاْبهَچڤَْد عليك أوال أن تعلم انين اتكلم من .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .عليك التسليم أوال. پاِتَنْپَرنيَتْد ڤيدّْهي أليس كذلك؟ . پاِتَنْپَرني

   التسليم ملن؟):٢(أحد الضيوف 
  . ملن تبحث عن العلم منه:ْپَرْبهوپاَد

   ... التسليم و!  آه):٢(أحد الضيوف 
  . تفقد هويتك):١(أحد الضيوف 

وإال ال . مث ميكنك أن تسأل وتبحث عن العلم. أوال عليك العثور على شخص ميكنك التسليم له.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
دعوين إىل تضييع وقيت؟ هل سلمت يل؟ ما الذي يدعوك إىل تضييع وقتك؟ ما الذي ي. جمرد تضييع وقت ... يوجد

   ... اذا مل تسلم يل
   ...  أنا، أنا):٢(أحد الضيوف 

  . دون التسليم يلسؤايل أي شيءلك ق ال حي. اقتصر على الفهم. توقف عن هذا.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  قبل التسليم ألحد، جيب أن يرضى باالسئلة):٢(أحد الضيوف 

  .اآلن، ذاك الرضى، ال استطيع ارضاء نزواتك ... لذاك، ذاك. نعم  ... لذلك،:ْپَرْبهوپاَد
   ...  اهنا ليست نزوة):٢(أحد الضيوف 

  .، فيمكنك أن تسألينكِْرْشَناذا تكلمت عن ذكر . كِْرْشَن أدعو إىل ذكر ا اآلن، ان:ْپَرْبهوپاَد
  .االرتقاء فوق الوعي البدين قلت البارحة يف جلستنا اللطيفة، اتذكر، ان علينا ):١(أحد الضيوف 

  .چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك يف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وأن نكون يف وعي الروح):٢(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
كاَم، كُْروْدَهى، لُوْبَهى، ُموَهى،  اآلن، فكرة ختطي الوعي البدين هي ترك مجيع االمور الوحشة، ):٢(أحد الضيوف 

  .اَهْنكاَر
  .أَهْنكاَر ):٢(ف أحد الضيو



كاَم، كُْروْدَهى،  أيضاً أن چۤيتاْبهَچڤَْد تقول .  اآلن، ذاك أمر واحد موجود يف مجيع األسفار):١(أحد الضيوف 
هذا . "حنن الوحيدون الذين يعلنون"اآلن، اذا حتركنا بذاك االستكبار والغرور .  جيب منعهالُوْبَهى، ُموَهى، أَهْنكاَر

  .يزيد من كربياء الشخص" عليك التسليم من البداية "القول أنو" يدهو الدرب الصحيح الوح
  .أنت تتكلم معي، واحد. اذا تكلمت، اثنان، ال استطيع اجلواب ...  يقولكِْرْشَن اذن، ما استطيع فعله؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . كال، تكلمنا باملنطق):٢(أحد الضيوف 
  .اما أن تتكلم أو تدعه يتكلم. ازاء كل هذا املنطقطيع اجلواب ال است. ال تتكلم، اثنان.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .انا اتكلم اآلن.  أنا الذي يتكلم):٢(أحد الضيوف 
  .دعه يتكلم.  اذن، تكلم انت:ْپَرْبهوپاَد

 ناَم أو ْبَهكْيتذاك هو غرضنا لدخول .  اذن، علينا التخلص من مجيع هذه الرذائل املتصلة بابداننا):٢(أحد الضيوف 
  . أو سواهاْبهاَچڤََتو أ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
ستكبار، فلن تستمر األمور ال واأَهْنكاَرلكن على ذاك النحو، اذا تكلمنا من وجه آخر من  ):٢(أحد الضيوف 

  .ال ميكن أن تستمر األمور طويال. طويال
َسْرَڤ  يقول، كِْرْشَناآلن، . ة اآلن اذا توقفت عن املقاطع اذن، هل ميكنين االجابة اآلن؟ سوف اجيب:ْپَرْبهوپاَد
اذن، حىت وان . اميِپْبْهيُّو ُموكَْشيْشۤيپا-أَهْم ْتڤاْم َسْرَڤ). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ 

  ".اذا سلمت يل فسوف امحيك من السيئات"، كِْرْشَنكنت تقضي أعمار اثيمة جداً، يؤكد 
   ... كِْرْشَن. اك أمر آخر ذ):٢(أحد الضيوف 

  .كِْرْشَنكرشن، نعم،  ... كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
   ... ، وليس التسليم ملنكِْرْشَن التسليم لـ):٢(أحد الضيوف 

". كِْرْشَنسلم لـ"حنن نقول، نقول دوماً، ". سلم يل"حنن ال نقول . كِْرْشَنالتسليم لـ.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو ". كِْرْشَنسلم لـ"حنن نقول، ". سلم يل. اصبحت اهللا. كِْرْشَناصبحت "عينها، ال اقول لذلك، الكلمة 

لنفترض انين اقول،  ... حنن نقول. اطلب الفهم. كِْرْشَنلذلك، ال نقول كالماً خيتلف عن كالم . كِْرْشَنذكر 
  .مر عينهاأل.."  فوراً كوبْسواميجياعط  أوه،"واذا قلت انت، ". اعطين كوب ماء"

   ...  ذاك أيضاًچۤيتاْبهَچڤَْد  يقول يف كِْرْشَن ):٢(أحد الضيوف 
. ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم َسْرَڤ ْدَهْرمانْ ): ٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرْشَن كال، افهم هذا أوال، أن :ْپَرْبهوپاَد

  ".يل وحدي فقط
   ... انْْدَهْرم-َسْرَڤ، "انا الوحيد "):٣(أحد الضيوف 

دعه . ال استطيع االجابة على ذاك النحو. كال، كال. انت تتكلم ثانية. أنا اكلمك.  انت تتكلم ثانية:ْپَرْبهوپاَد
هذا . هو يطرح السؤال. انت تطرح السؤال. وإال هذا غري ممكن. دعه يتكلم. انت اوقفتين. كال، كال. يتكلم
اآلن، ماذا تقول؟ هل ). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم  َسْرَڤ ْدَهْرمانْ يقول، كِْرْشَناآلن، . حمال

  هو متكرب؟
   ... اذا قال شخص ذاك.  حيق له التكرب):٢(أحد الضيوف 

  .نعم: ْپَرْبهوپاَد



  .رمبا قال. ذاكذاك ال يعين .  دعه يقول ذاك لكن ال يعين أن كل فرد سوف يقدر على الطاعة):٢(أحد الضيوف 
 هذا إىل كِْرْشَن  قال .اآلن اخليار متروك لك التباعه أم ال" اذا اتبعتين"انت تقول، . لكنه ال يقول :ْپَرْبهوپاَد
، حىت اذا قال أي انسان. ذاك غري ممكن. أْرجونَ مثل كِْرْشَنذاك ال يعين كل انسان يف العامل يسلم لـ. أْرجونَ
سلم " يقول، كِْرْشَنلكن فلسفتنا هي أن . ذاك اخليار هو خيارك. ذاك، أو اهللا، يقول، ليس كل فرد يتبع كِْرْشَن

 أم كِْرْشَنسواء سلمت لـ. اآلن، هذا خيارك". كِْرْشَنارجو منك التسليم لـ"وحنن نتضرع إىل كل فرد، ". يل
  .نافذاك هو موق". كِْرْشَننرجو أن تسلم لـ"لكن حنن ندعو يف األرض، .  هو خياركَڤشياملوىل 
   سيدي، هل يل أن اتكلم اآلن؟):٣(لضيوف أحد ا

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
. چ.ب ( اؤمن هبذا األمر، أن الرب هو الذي يقول.چۤيتاْبهَچڤَْد أنا أؤمن بـبعد إذنك،  ):٣(أحد الضيوف 

٦٦\١٨(:  
  اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر -  َسـْرڤَ

   ڤْـَرَجمْٰـشَـَرنَٰ مْٰماْم ِاكَ
  يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَمْٰ تْـڤامَْٰأَهـ
  ـهشَوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو

ومع ذلك، يقول ". ختف ال. ذنوبك كل ك منوف اجنيس. ى التسليم يلضروب الدين واقتصر عل كل اعرض عن"
أنا ال اشارك يف الدنيويات وال تراين العني ) "سنسكرييت( أن چۤيتاْبهَچڤَْد يف الفصول السابع والثامن والتاسع من 

  ".الشحمية
   ...  مث جتد:ْپَرْبهوپاَد

  . نزيل البدنكِْرْشَن  كان ):٣(أحد الضيوف 
  . يناقضكِْرْشَن اذن، هل تعين أن :اَدْپَرْبهوپ

  . يناقضكِْرْشَن كال، ليس ):٣(أحد الضيوف 
  ذا السؤال؟ما هو معىن ه اذن، :ْپَرْبهوپاَد

  سيدي، اذا مسحت يل باملتابعة؟ ...  هيچۤيتاْبهَچڤَْد ، چۤيتاْبهَچڤَْد  ):٣(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

 ْچۤيانَ عند اعطاء كِْرْشَن يقال أن .كِْرْشَند ذاهتا يكشفها الرب املتجسد وليس  حبْچۤيانَ چۤيتا ):٣(أحد الضيوف 
  .داْنَتِڤ ياديڤْ يف بدن اصبح كان

  .أويلك نعم، ذاك هو ت:ْپَرْبهوپاَد
   ...  ذاك بالضبط ما):٣(أحد الضيوف 

لكننا . ذاك امر خمتلف. اماًما يقوله، حيسب ذاك، متكل  ... أي شخص  ...أي شخص.  كال، انت تقول:ْپَرْبهوپاَد
 كِْرْشَناآلن، انت تتكلم من وجهة نظر أن بدن . هو مطلق. كِْرْشَن وروح كِْرْشَننعلم بعدم وجود مغايرة بني بدن 

  .كِْرْشَنغري روح 
   ... يف كل بدن .. آه، كال):٣(أحد الضيوف 

  .تلك ليست احلقيقة.  تلك ليست احلقيقة:ْپَرْبهوپاَد
   ...  مل يستطع االثننيكِْرْشَن سيدي، ):١(أحد الضيوف 



هذا األمر؟ انت تقول اآلن من سيحسم . لكننا ال نقول كالم مثيل" ال يستطيع" كال، كال، انت تقول، :ْپَرْبهوپاَد
  .وأنا اخالفك

   ... هذا ليس البدن"، ت اذا قل):٣(أحد الضيوف 
ماْم " يقول، كِْرْشَن. چۤيتاْبهَچڤَْد حنن نتكلم . چۤيتاَچڤَْد ْبهاملفروض أن نتكلم حول .  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  ".إىل روحي"ال يقول مطلقاً . ِاكَْم
  ".أنا واحد" كال، يقول، ):٣(أحد الضيوف 

  . لذلك، هو واحد، البدن والروح، واحد:ْپَرْبهوپاَد
  ، الوجه املادي لفهمك، اهنم واحد؟ْسواميجي ):١(أحد الضيوف 

.  اذا كنت تقارنه باالنسان فوراًذَْهىمۤوكال، كال، تصبح  ... لذلك، تكلم. لذلك، هو غري مادي :ْپَرْبهوپاَد
 ْم َتنوم آْشريَتهذَها َمنوسۤيأڤَجاَنْنيت ماْم مۤو. چۤيتاْبهَچڤَْد هذا هو كالم  ... كال، انت تقول. ذَْهىڤَجاَنْنيت ماْم مۤو

  .چۤيتاْبهَچڤَْد هذا ما جاء يف ." نزلت يف هذه الصورة البشريةحيسبين احلمقى من البشر ألنين ). "١١\٩. چ.ب(
أ

عندما اتصور يف هذه الصورة  َمّيت-ذَْهىمۤوال يفهمين "مفهومي، هو يقول، من جهة  ...  اعتقد):٢(أحد الضيوف 
  ". هذهْچۤيانَاليت اعطي هبا 

  ؟َمّيت-ذَْهىمۤو اآلن كيف تفهم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . يب يعترفون ال):٢(أحد الضيوف 

  ، كيف افهم؟َمّيت-ذَْهىمۤو لنفترض انين :ْپَرْبهوپاَد
وميكن لإلنسان أن يعترف به على هذا  يف الصورة البدنية كِْرْشَن ميكن رؤية نعم، لكن ):٢(أحد الضيوف 

  .اذن، مل يكن من جمال لعدم فهمه. االساس
   .ْشَنكِْر ال يتعني علي تعلم مفهومك لـ األمر هو :ْپَرْبهوپاَد

  . كال، ليس عليك ان تتعلمه مين):٢(أحد الضيوف 
  . شكراً:ْپَرْبهوپاَد

   ...  لكن ما عليك تعلمه):٢(أحد الضيوف 
، َشْنكَراشاْريا، رامانوجاشاْريا، )ْزآشاْريا(لدي أئميت .  كال، كال، انا ال اتكلم عن وجهة نظري:ْپَرْبهوپاَد

   هو مرجعك؟نم. لدي عدد كبري من املراجع. ال بأس. لذلك، ال بأس. َمْدْهڤاشاْريا
   ...  أنا، ذايت، يف حواسي):٢(أحد الضيوف 

  . اآلن، انت لست مرجعاً:ْپَرْبهوپاَد
   ...  انا لست سوى ذايت):٢(أحد الضيوف 

  .اذن، اذن، ال جمال.  أنا اتبع عدد كبري من املراجع:ْپَرْبهوپاَد
   ...  أنا مبفردي):٢(أحد الضيوف 

اآلن، اذا قلت أن وجهة نظري غري صحيحة، ميكن أن اكون خاطئاً لكنين اسري على .  انت مرجع ذاتك:پاَدْپَرْبهو
   ... انا اخذ. خطى املراجع

  . ما هو الفرق هناك؟ سيدي، أنا اقبل ذاك):٢(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  . مئة باملئة، كالمك صائب بقول ما قلت):٢(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك ما جئت من اجله.  اريد فهم وجهة النظر تلك):٢(أحد الضيوف 
، أن اذا اردت الفهم فال بد لكن من التسليم چۤيتاْبهَچڤَْد اخربتك، يف يل وسبق .  لكن هذه نقطة الفهم:ْپَرْبهوپاَد

  .أوال
  ... ْز بل آشاْريا  التسليم ملن؟ ليس لـ):٢(أحد الضيوف 

  .من تسلم له مث تكلمك أوال أن جتد ي عل:ْپَرْبهوپاَد
   ...  العظيمآشاْريا ):٢(أحد الضيوف 

  . من تسلم له مث تكلملكن عليك ان جتد. سليم يل، ال بأساذا اعتقدت أنه ال يليق بك الت.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاتهَدتَّ-ْچۤيانَلـالتسليم  ):١(أحد الضيوف 

من جهتنا، اذا مل نسلم، اذا مل تسلم، . ، ذاك جيدّدتَّ-ْچۤيانَواذا حصلت على اذا سلمت .  نعم، ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  .هذه ليس طريقتنا. فانت مقتصر على تضييع وقتنا، حديث عطالة

  ... عليك معاملة الشخص ): ١(أحد الضيوف 
  .للبحث عن العلم منه ):٢(أحد الضيوف 

  .جئت للتحدي.  العلملقد جئت لتحدي.  لكنك ال تبحث عن العلم:ْپَرْبهوپاَد
  ).عدة رجال هنود يتحدثون بوقت واحد( ...  كال، كال، كال):٢(أحد الضيوف 

كل من يعتقد انين الشخصي، " يقول أن كِْرْشَنلكن .  يقول أن الالشخصيكِْرْشَن اآلن، انت تقول أن :ْپَرْبهوپاَد
  ".امحقذاك هو 

  . أمحقالساس، اذا دعاه احد الشخصي، هو على هذا اكِْرْشَنالرب .  متاماً):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... والالشخصي ال. كّيڤَِد ألنه ميلك بدناً، ولد من ):١(أحد الضيوف 
َجْنَم كَْرَم ِمى ديڤْياْم يُّو جانايت . كِْرْشَن أن على االنسان أن يفهم ما هي والدة كِْرْشَن لذلك، يقول :ْپَرْبهوپاَد

پوَنْر َجْنَم ناييت ماْم ِايت ْتياكْْتڤا ِدَهْم  ، حبق، يتحرر فوراًكِْرْشَنكل من يعلم .  تلك ليست انتَتهڤََتتّْ، اذن. َتهڤََتتّْ
 على الوجه الصحيح كِْرْشَناذا فهمت . ، يتحرر فوراًكِْرْشَنمن يقتصر على فهم كل ). ٩\٤. چ.ب( كاوْنتييا

  .ليس لديك ما تسألين عنه. فأنت شخص حمرر
   ...  انه ما):٢(الضيوف أحد 

انا موجود للمهيأين، لكنك حمرر، ليس عليك . ليس عليك ما تسألين عنه. اذن، انت حمرر.  كال، ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  .ما تسألين عنه

  . بقيتنا، حنن اشخاص، نذهب):٤(أحد الضيوف 
  .ليس لديك ما تبحث عنه، علماذا كنت حمرراً، ف.  اذن، انت حمرر، ليس عليك ما تسألين عنه:ْپَرْبهوپاَد

  .سبق وقال أن. الزمان واملكان.  شكراً لالصغاء):٥(أحد الضيوف 
  .اذا انت حمرراً فليس عليك الذهاب إىل مطلق مكان ألنك تعلم بكل شيء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ... يسمح يل  چۤيتاْبهَچڤَْد  هل الشرف الذي اسبغته علي بالقول انين حمرر مسبقاً حسب رواية ):٢(أحد الضيوف 



  .، فأنت حمرركِْرْشَن اذا فهمت :ْپَرْبهوپاَد
   ... ما زلت اشعر ...  ما زلت اشعر):٢(أحد الضيوف 

  . اذن، ليس عليك البحث عن العلم:ْپَرْبهوپاَد
  ...  ما زلت اشعر ):٢(أحد الضيوف 

  .انت حمرر.  انت راضي بذاتك:ْپَرْبهوپاَد
  . من يتبعك ليس حمرراً ذاك يعين ان):٥(أحد الضيوف 

بصرييت  ... انا أقول.  ال ختطئ ذاك؟... ملاذا". كِْرْشَناتبع "انا قلت، ". اتبعين"ال اقول، .. . انا لست اتبع:ْپَرْبهوپاَد
  ".كِْرْشَنانت وكل انسان، سلم لـ"انا اقول، ". سلم يل" يقول، كِْرْشَنهي أن 

   ... ليس، دعو ذاك ما تقوله حيثما ت):٥(أحد الضيوف 
، كِْرْشَن يقول، سلم لـكِْرْشَنلكنين اقول هذا، أن .  أم ال، ذاك شأيندعوحيث ا.  حسناً، ذاك شأين:ْپَرْبهوپاَد

  هل هناك فرق؟". كِْرْشَنسلم لـ"أقول، " سلم يل"
  ).غري واضح ():٢(أحد الضيوف 

   ... "كِْرْشَنسلم لـ"،ت؟ اذا قلچۤيتاْبهَچڤَْد ؟ اليست حسب چۤيتاْبهَچڤَْد ليست حسب ا :ْپَرْبهوپاَد
روح فوق الوعي البدين وما مل يعامله سواء، ) غري واضح( اذا كان لكل شخص هوية فردية ):٥(أحد الضيوف 

   ... يوجد قليل
ء، ميكنك رؤية املساواة لكنهم ليسوا احىت وأن كانوا سو ... ال ميكنك القول ...  كال، ال يوجد:ْپَرْبهوپاَد
هؤالء االشخاص يف "أن  چۤيتاْبهَچڤَْد وجيري حتليلها يف ) چونَ(هناك ثالثة جبالت . م غري متساويناهن. متساوين
   ...  وهؤالء االشخاص يفچونَ- َرُجو، وهؤالء االشخاص يف چونَ-َستَّْڤ

  . هي روح كل بدنآْتما، لكن آْتما تلك ليست شخصية ):٥(أحد الضيوف 
   ... علينا اوال ...  ذك كله:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اذا كان لديك القدرة على االرتقاء واالرتفاع إىل اعلى واعلى):٥(أحد الضيوف 
  .انت على الدرك البدين. آْتماانا لست على صعيد . آْتما انت لست على صعيد :ْپَرْبهوپاَد

   ...  كل من البدن والروح، معاً):٥(أحد الضيوف 
  ).١٨\٥. چ.ب (َسَم َدْرشيَنه َپْنذيَت. آْتما صعيد اذا كنت علىلن اجادلك  اذن، :ْپَرْبهوپاَد

   ...  لكن احلجة، انت صرحت):٥(أحد الضيوف 
. چ.ب (ْپَرسَّناْتما َنـ ُشوَشيت َنـ كاْنكَْشيته ْبهۤوَت-ْبَرْهَم. ذاك سيتوقف.  كال، ال توجد حجة:ْپَرْبهوپاَد

٥٤\١٨.(  
   ...  اهنا على احلجج تسقط):٥(أحد الضيوف 

  ):١٨\٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد هذا ما جاء يف . انظر ... اذا أنت.  كال:وپاَدْپَرْبه
  ىـَپـنِّ َسْم- ڤينَـيا -ڤيْدۤيا 
  تـينيـ َچـڤي َهـْسىْبراْهَمـنِٰ

  شَ پاِكى - شـوني شايڤَ شْـڤَ 
   َدْرشـينَـه- َسَم اَپـنْٰذيتاه



 حلوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  ،االصيل املتواضع بفضل العلم احلكيم يرى"
 َشْنذالَ العامل والكلب و ْبراْهَمَنالـ فسوف ترى اذا كنت على الصعيد الروحي،".  بعني واحدة)النجس(الكالب 

  . العامل على حد سواءْبراْهَمَناذن، ال حجة ألنه يرى الكلب والـ. والفيل على حد سواء
  . احلالة الصحيحةيك هتل ):٣(أحد الضيوف 

 انت لست حىت ذاك يعين، " ليس على املستوىْسواميجي"لكن اذا وجدت، .  احلالة الصحيحةي هتلك :ْپَرْبهوپاَد
  .َسَم َدْرشيَنه...  يف حالة

   ...  انت تقصد أنه اذا ارتكب شخص جرمية قتل):٣(أحد الضيوف 
  . نعم، ذاك صعيد بالغ الرفعة:ْپَرْبهوپاَد

   ... اذا ارتكب احد جرمية قتل، انت تراه.  كال، كال):٣(أحد الضيوف 
يرتكب جرمية " يفعل هناك؟ ملاذا تقول كِْرْشَنملاذا ال ترى ان " يرتكب جرمية قتل؟" اذن، ملاذا تبحث، :ْپَرْبهوپاَد

  ؟"قتل
  . حيمل على ارتكاب اجلرميةكِْرْشَن ):٢(أحد الضيوف 

   ...  والفضيلةةلا تعين ال متيز بني الرذَسَم َدْرشيَنه :ْپَرْبهوپاَد
  . تعين معاملة اجلميع سواءَسَم َدْرشيَنه ):١(أحد الضيوف 

حاملا ترى، . َسَم َدْرشيَنهذاك هو .  تعين ارتفاع التمايز بني الرذيلة والفضيلةَسَم َدْرشيَنه. ، كال، كال كال:ْپَرْبهوپاَد
  .َسَم َدْرشيَنهاهنا ليست " هذه فضيلة وهذه رذيلة"

  .َسَم َدْرشيَنهتتعادل الرذيلة والفضيلة يف  ):١(أحد الضيوف 
  .َسَم َدْرشيَنهذاك هو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . بكالم آخر، الرذيلة ال تعود رذيلة):٢(د الضيوف أح
حاملا تقيم التمايز، انت . َسَم َدْرشيَنهذاك هو ". هذه رذيلة وهذه فضيلة"لكن ال يرى، .  ذاك أمر خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
  .َسَم َدْرشيَنهلست 

   ...  آخر، يف حسب تأويل):٢(أحد الضيوف 
  .ذاك جممل األمر.  تعين ال فرقَسَم َدْرشي.  كلمة بسيطةشيَنهَسَم َدْر.  ميكنك تأويلها:ْپَرْبهوپاَد

  .الرذيلة عني الفضيلة. َسَم َدْرشي تعادل َسَم َدْرشي لكن ):٢(أحد الضيوف 
). ١٨\٥. چ.ب( ْبراْهَمَنَپِنى َسْم-ڤيَنيا-اڤيْدۤي ألنه جاء بوضوح، َسَم َدْرشيَنهنعم، ذاك  ...  كال، هنا:ْپَرْبهوپاَد

َچڤي َهْستيين َپّنى َسْم-ڤيَنيا-اڤيْدۤي. تلك عالمة االصالة ... ، شديد التواضعڤيَنيا العامل و ْبراْهَمَنالـ، َمَنْبراْهالـ
اآلن، املفروض أن الكلب اثيم وهذا .  العامل سواءْبراْهَمَناآلن، هو يرى الكلب والـ.  تعين كلبشونيَش. شونيَش

  .َسَم َدْرشيذاك هو . ه، الفاضل عني الرذيللذلك، بصريت.  العامل فاضلْبراْهَمَنالـ
  .ْشلُوكَْز اعتقد اهنم ارتكبوا اخطاء كثرية عند كتابة ):١(أحد الضيوف 

  لذلك، من يستطيع الكالم معك؟. َڤاَس ِدڤْۤييف اآلن انت جتد العيوب .  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كال، لكن، لكن):٢(أحد الضيوف 

  .َڤاَس ِدڤْۤيانت تعايب . ال تثري املتاعب. ارجو منك اخلروج. ارجو منك اخلروج. ذرين ارجو أن تع:ْپَرْبهوپاَد
  . حنن ال نطلب سوى فهمك هنا):٤(أحد الضيوف 



اذن، انت . َسَم َدْرشيال اريد القول، ! َسَم َدْرشيال اريد القول انين ! َسَم َدْرشيانا لست ). يصيح (:ْپَرْبهوپاَد
  .َم َدْرشيَس. َسَم َدْرشيقول، ت

  .َسَم َدْرشي جيب أن تكون ):٢(أحد الضيوف 
  . خاصيتَدْرَشَنذاك هو . كِْرْشَناقول أنك اثيم ألنك ال تسلم لـ.  لكنين مل ابلغ ذاك الصعيد:ْپَرْبهوپاَد

  .َسَم َدْرشيَنه اذن، جيب أن تبصر انت أيضاً ):٤(أحد الضيوف 
انا اقتصر على ترديد كالم  ... انا لست ضمن ذاك. على ذاك الصعيد كال، ما الذي يوجبين؟ انا لست :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن

  . ..حىت خاصتك..جئت  ...  اذن ذاك):٤(أحد الضيوف 
  .َسَم َدْرشي، قد ال اكون َسَم َدْرشيقد اكون . ذاك هو مرادي. كِْرْشَن انا اقتصر على تعليم تعاليم :ْپَرْبهوپاَد

  .َسَم َدْرشي جيب علينا عبادة هكنك تعلم انليس صحيح، ل): ٤(أحد الضيوف 
  . وليس كالميكِْرْشَنهذا كالم  :ْپَرْبهوپاَد

   ...  يقول ذاككِْرْشَنانت تقول أن !  آه):٤(أحد الضيوف 
   ... ذاك هو. .. ذاك هو. َسَم َدْرشيَنهلكن ذاك ال يعين أن الفرد اصبح  :ْپَرْبهوپاَد

  .چورو اذن، هو ال يطيع ):٤(أحد الضيوف 
  .ي هوفموق. ذاك جممل األمر.  هو التكرار ال غريفيموق.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، نريد فهم أكثر من جمرد آلة تسجيل):٢(أحد الضيوف 
كل من ينشر هذا العلم "ي ألنين معتمد على ذاك الوجه، أن فلكن ذاك موق. ..  نعم، قد تكون شريط:ْپَرْبهوپاَد

   ... يلدي موقف. َسَم َدْرشيليس لدي ما اتعلمه، ما هو لذلك، ". البطني هو عزيزي
ميكن قراءة النصوص، . ميكننا مطالعة الكتاب. ال بأس.  كال، اتباع اعمى واتباع بعني مفتوحة):٤(أحد الضيوف 

  .لكن ذاك ليس فهماً. الترمجة، الترمجة اهلندية
، َمْدْهڤاشاْريا، رامانوجاشاْرياعلمي مثل ما اخربتكم، لكنين افهم من م. أفهم ان ذاك ليس فهماً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هناك عدد كبري من كبار األئمة يف جممل اجلماعة اهلندوسية عملياً. شايَتْنيا، املوىل واميْس ونڤيْش
   لكن كل معلم الحق أضاف بعد تفسريات العلم، كال؟):٦(أحد الضيوف 

  . أوال دعه يصبح خليفة:ْپَرْبهوپاَد
  . انت خليفة احد):٤ (أحد الضيوف

  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لتحصيل العلماذن، تريد أن تفعل شيئاً.  نعم):٤(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟َسَم َدْرشي؟ هل اصبحت َسَم َدْرشيما هو .  وما هو اسهامك، اذن؟ ذاك ما نسأله):٤(أحد الضيوف 
   ... َسَم َدْرشيا  أنت تعلم اآلخرين كيف يصبحو):٦(أحد الضيوف 

  .؟ جيب أن يعلم العاملكِْرْشَن خاصيت هي ملاذا جيب أن يعلم اهلندوس وحدهم بـَسَم َدْرشي :ْپَرْبهوپاَد
  . جيب أن يعلم العامل أيضاً):٦(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .تعاليمه ... بالضبط وما هي تعاليمه؟ ذاك هو كِْرْشَن ماذا كان ):٢(أحد الضيوف 
اذا كان اهلندوس يرفضون العلم، فماذا استطيع أن افعله؟ اذا رفض اهلندوس العلم،  ... نتك اذن، اذا :ْپَرْبهوپاَد

  فماذا استطيع أن افعله؟
  . ال يوجد حتدي ألحد):٦(أحد الضيوف 
هنود ( ...  مفتوح اجلانب جيب أن نستفيد بشيء مع اننا لسنا يف وضع جلعلهذا حبث بسيط ):٣(أحد الضيوف 
  ).يتكلمون معاً
تقصى منه بانقياد وقم . اقتصر على االقتراب من مريب روحي"، كِْرْشَنيقول  ...  لكن طريقة العلم هي:َهْمَسدۤوَت
وبعد أن تفهم احلق سوف تعلم أن مجيع . حمقق الذات يستطيع افضاء العلم إليك ألنه شهد احلق. على خدمته

لذلك، اذا مل يكن االنسان على استعداد لالقتراب من املريب الروحي بانقياد . "األحياء شقوقي، اهنا يفّ وهي خاصيت
ماذا يدعوك . مل بأمر املريب الروحيعجيب ان تكون على استعداد لل ... دون حتدي بل بالتقصي باالنقياد واخلدمة

 يف كِْرْشَن هذا كالم .؟ سوف تقتصر على تضييع وقته ووقتك دون هذين املؤهلنيإىل االقتراب من أحد ملطلق أمر
. قم جبميع اشكال اخلدمة إليه. تقصى منه بانقياد. اقتصر على مقاربة مريب روحي"، كِْرْشَنيقول . چۤيتاْبهَچڤَْد 

  ".حمقق الذات قادر على افضاء العلم إليك ألنه شهد احلق
  . فرق بني الليل والنهار بني االتباع االعمى واتباعه):٢(أحد الضيوف 

مثل الربفسور، . التقصي املنقاد مث جيب أن تكون على استعداد لالمتحان.  ذاك ليس اتباع اعمى:َتَهْمَسدۤو
عليك القيام هبذا الفرض يف . مثل هذا"يقول، ". استاذي، كيف هذا؟". "تقصى مين"يقول، . الربفسور يف الكلية

ملاذا، ملاذا، "اذا اقتصرت على القول، . فال ميكنك التقدم يف الص. وإال لن حتصل على أي عالمة. وتفعله." البيت
  ؟... ملاذا

   ...  كال، كال، لكن):١(أحد الضيوف 
حسناً، اقبلك سيدي وأريد "ك وانت تقول، اذاك هو التقصي واالنقياد، ذاك السيد هن.  ذاك هو االنقياد:َهْمَسدۤوَت

  ".كال، هو امحق"أو ". لسيد، نعم، هو مصيبهذا ا"، ميكنك القول، بعد التنفيذمث يف النهاية، ". العمل بتعاليمك
  . واحدة فقطْشلُوَك اقتبست ):٦(أحد الضيوف 

  . صاحلة كغريها ألهنا مطلقةچۤيتاْبهَچڤَْد  يف ْشلُوَككل . هذا حمال.  ال يوجد بديل:َهْمَسدۤوَت
  .ۤيتاچْبهَچڤَْد  امسح يل بالقول، اخربك ما كلمة التسليم تعين بالصلة إىل ):٦(أحد الضيوف 

   ... "انا حمتار بصدد الواجب"، املريد الكامل، هو أْرجونَ نعم، املثل الكامل اعطاه :َهْمَسدۤوَت
  .أكثر منك أو مين  ...):٧(أحد الضيوف 

  ماذا يقول؟ ... كِْرْشَنارجون يقول إىل  ... كِْرْشَن إىل أْرجونَ يقول :َهْمَسدۤوَت
  عرف سواء تريد التسليم أم ال؟أريد أن ا.  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  . اسلم):٨(أحد الضيوف 
  . اجب عن هذا السؤال اوال، سواء تريد التسليم أم ال:ْپَرْبهوپاَد

  . نريد التسليم بعد الفهم):٦(أحد الضيوف 
أفهم اآلن، "يقر ، عندما أْرجونَ ارقراعد ب تبدأ چۤيتاْبهَچڤَْد ، تعاليم چۤيتاْبهَچڤَْد تعاليم .  اطلب الفهم:َهْمَسدۤوَت

  ".ارجو منك أن تعلمين. اآلن، انا روح مسلمة لك. انين حمتار بصدد واجيب



  ).عدد من اهلنود يتحدثون بوقت واحد.. (جئنا هنا ...  ال نريد):٦(أحد الضيوف 
   ...  وتسليم نفسكأْرجونَ اذا كنت غري مستعداً للسري على خطى :َهْمَسدۤوَت

   ... ِڤَدْنَت ْبَهكْيت ْسوامي قال ):٢(أحد الضيوف 
  . كال، كال، كال:َهْمَسدۤوَت

  ).اجلميع يتحدثون بوقت واحد( ...  عندما حنن مجيعاً):٢(أحد الضيوف 
ْبهَچڤَْد السبب أن  ...  تبدأچۤيتاْبهَچڤَْد امسحوا يل بتوضيح مرادي، أن . واحد واحد.  واحد واحد:َهْمَسدۤوَت

هذه ". ارجو أن تعلمين. بصدد واجيب وروح مسلمة لكاآلن انا حمتار "يقول، . ه، يقر جبهلأْرجونَ قّيمة ألن چۤيتا
، فال بد لنا من السري على خطى ، چۤيتاْبهَچڤَْد  بـ االنتفاعواذا، اذا اردنا االنتفاع، أو . چۤيتاْبهَچڤَْد هي بداية 

  . وجوب التسليموالنقطة االوىل هي.  هو السيد الكاملكِْرْشَن، و أْرجونَ املريد النموذجي
  . حنن نفهم اآلن ماذا تعين، التسليم):٢(أحد الضيوف 

. اذن، األمر عينه هنا اذا اردنا التعلم من مريب روحي، هو أن تأيت بإنقياد وعلى استعداد للعمل بالتعاليم :َهْمَسدۤوَت
فما هي فائدة "  مل تعجبينوليذهب إىل اجلحيم اذا. حسناً، رمبا اعمل بالتعاليم اذا اعجبتين"لكن اذا اعتقدت، 

  التقصي؟
   ... پاَدْپَرْبهوال نريد .  كال، كال، كال):٢(أحد الضيوف 
  .چۤيتاْبهَچڤَْد االنقياد هو الدرس الوحيد يف .  ليست تلك هي الفكرة):١(أحد الضيوف 

  ."ختلى عنن كل شيء. " ذاك هو الدرس الوحيد:َهْمَسدۤوَت
  .ذاك هو املثال الوحيد. ذاك هو الدرس الوحيد. ع املزيد كال، ال ميكننا مسا:ْپَرْبهوپاَد

  ".اترك سائر أشكال التدين واقتصر على التسليم يل" يقول، كِْرْشَن :َهْمَسدۤوَت
   ...  واحدةْشلُوَك انت تأخذ ):٢(أحد الضيوف 

  .ْشلُوَك، مطلق ْشلُوَك أي :َهْمَسدۤوَت
انظر املثل . اذن، اجب أوال. نعم.  هذهْشلُوَكال ميكنك التخلي عن .  هذهْشلُوَك ال ميكنك التخلي عن :ْپَرْبهوپاَد
ارجو أن . اآلن، انا اسلم لك. "َپنَّْمْپَرَهْم شاْدهي ماْم ‘شيْشياْس ِتى ، )٧\٢. چ.ب( يف حريته أْرجونَ قال . العملي
  . دون الوصول إىل تلك النقطةلن يوجد تعليم وال فائدة من التعليم."تعلمين

   ...  أي وقت وأي طاقة):٧(يوف أحد الض
عندما تكون . عليك أن جتد وقتك عندما تكون مستعداً للتسليم. عليك أن جتده.  ذاك ما عليك أن جتده:ْپَرْبهوپاَد

اذا كنت تعتقد أنك غري حمتار فال ميكنك التسليم مث " أنا حمتار اآلن واسلم لك "أْرجونَمستعداً للتسليم كما قال 
  . عليمتنتفي حاجة الت
  .هو الشرط االول" جيب عليك التسليم. " التسليم هو الشرط االول):٢(أحد الضيوف 

  ).هناية. ( نعم:َهْمَسدۤوَت



  ١٩٧١ شباط ١٤پوَر ُچوَركْْهمحادثة في الغرفة في 

جلب  هذا، هارّيكوْنَجبي   ... يف ايامه االخرية، اعطاه هؤالء االطباء الرذالء ابرةَمهاَرَج چوروكان   ...:ْپَرْبهوپاَد
" ملاذا تعطوين ابرة؟"قال شخصياً، . اعترض" ملاذا تعطوين ابرة؟"واعترض، . عدد كبري من االطباء َمهاَرَجْرْتَهى تۤي

كانوا يبتهلون على ". جيب أن نبذل كل ما يف وسعنا.  تلك هي معاجلتناأوه، "،واذا جلبت طبيباً، لن يتوقف الرذالء
ين اختراع وسائل جديدة عاختراع أدوية جديدة ي". اء مزيد من املتاعب للمريضشاغلنا هو اعط. "ذاك النحو

ال توجد . كال"، ما اذا كانت االبرة تضمن احلياةحاملا تسأهلم سوف جييبوا و. ذاك جممل األمر. العطاء املتاعب
كل علم سخيف ..  .)امليكروفون يتحرك(يف املستشفى، حاملا حتصل . نعم". دعنا حناول، نقوم بتجربة. ضمانة

  .لديهم، يقومون بالتجربة، على حساب حياة اآلخرين
رمبا "مث قالوا فوراً، ." ال عملية. كال، ال جمال"قلت، .  ساقهاهيماڤَّيتعندما كسرت اردوا اجراء عملية  :َهْمَسدۤوَت

  ".لن تسري ثانية
  . فهمت:ْپَرْبهوپاَد

لنفترض "قلت، ". حسناً، ال توجد طريقة للتيقن"قالوا، ". لتيقنحسناً، كيف ميكن لنا ا" لذلك، قلت، :َهْمَسدۤوَت
  .لكنهم كانوا يرون وجوب اجراء العملية". كال"قالوا، " مث هل سيصبح كل شيء على ما يرام؟. جربنا العملية

جمرد . ةليست لديهم فكرة أكيد. ذاك شاغلهم. يستطلعون، يعملوا على االقناع ويقوموا بالتجربة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  هيه؟ . اعتقد انين اخربتك قصة خادمي. مجيع هذه املستشفيات مقصودة للقيام بالتجارب. جتربة

  ).ضحك. (ارجو ان ختربنا القصة.  كال:َهْمَسدۤوَت
لذلك، استدعيت سيارة االسعاف فوراً ". انا اموت، أنا اموت! اوه "،كان اخلادم يبكي). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

عملية " يقومون بالتجارب وقالوا، . عند حضوريمث كان يوجد عدد كبري من االطباء اجلدد. تشفىومحلته إىل املس
مث . لنراقبه هذه الليلة. حسناً"قال، . اعطونا بعض املصطلحات الفنية مث جاء رئيسهم" ملاذا؟". "فوراً، هذا مطلوب

لذلك، ". نعم". "ميكنه أن يبقى يف عهدتك؟". ؟هل ميكنين الذهاب"لذلك، سألته، ". نقوم بالعملية يف الصباح التايل
اخذتوه  ... ". تعين سيدبابوجيكلمة  ... بابوجي"،  يف غيايبوقال خادم آخر يف اجلرية إىل زوجيت. ذهبت وعدت

لذلك، اخربتين زوجيت انه . "شرب). ضحك. (كان خمموراً ويبكي على تلك احلال. إىل املستشفى دون ضرورة
جاء اخلادم ". تضي العمليةوتق) ضحك(يقول الطبيب أهنا حالة جدية . كال، كال. "بب بكاءهكان خمموراً وهذا س
كان الرذالء على وشك . ؟فهمت".  أنا خبري اآلنأوه،" "ملاذا عدت؟ كانوا يريدوا اجراء عملية؟" يف الصباح التايل،

ما كل. تلك جتربيت العملية.  عمليةيكان يبكي من شدة السكر واعتربوا األمر يقتض. كان خمموراً. اجراء عملية
  ".عملية. تأخذه إىل املستشفى

  .پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل تلك عالمة احلضارة العصرية، ):١(أحد التيم 
  .بس. عملية. عملية. جيب خداع اجلن على تلك احلال ... ذاك هو.  عملية:ْپَرْبهوپاَد

  .املالطلبون  وي):٢(أحد التيم 
  .ذاك يف ايديهم. ر والعمليةاالب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل نسعى إىل تفادي االبر بقدر االمكان؟:كِْرْشَنَتمالَ 



). ضحك. (تذهب إىل طبيب وال سيما يف بلدكحاملا جيب أن تعطي الدم فوراً لكن .  ذاك هو رأيي:ْپَرْبهوپاَد
اعتقد . ري من الفحوصات الطبيةلدي خربة ألنين مررت بعدد كب. العمل االول مث سائر االبر. أونصة من الدم فوراً

. ذاك التدبري هناك. بالطبع، اهنا ليست مؤملة جداً.  بصدد اهلجرةثالثة أو اربعة فحوصات صحية واخذ الدم واالبر
. من االفضل املوت دون طبيب". اوال اعطاء دمك مث احلديث عن سائر االمور. "لكن الشاغل على تلك احلال

  . ومت بسالمكِْرْشَن َهِرىاقتصروا على تسبيح . تستدعوا أي طبيبال . ذاك هو خري مبدأ). ضحك(
ديك بعض املشاكل عندما يكون لمن جيب أن نستدعي  ... ما ال تكون على وشك املوت لكن عند:كِْرْشَنَتمالَ 

  غري املميتة؟
  .ال بديل). ضحك(ماذا ميكن أن تفعل؟ .  عندها خذ ابرة:ْپَرْبهوپاَد

  ىت سوف تشعر باالمل من االبرة؟ إىل م):١(أحد التيم 
  .ال جمال إىل السؤال إىل مىت.  اذا بقيت ملدة كافية لقتلك:ْپَرْبهوپاَد

   ... ال يوجد. ال تبدو مثل حالتك االعتيادية  ... اهنا ال تبدو):١(أحد التيم 
يعلمون انه ال توجد ضرورة . عحقن بعض املاء والدف. نعم.  احياناً عملهم هو اعطاء بعض املاء يف االبرة:ْپَرْبهوپاَد
من نوع أي  "،شهدت االطباء وبعض االميني. مع ذلك، سوف حيقنون بعض املاء، املاء املقطر، واخذ االجر. الدواء

  .مث يأخذ االبرة " ...اريد. افضل شيء"ج تريد؟ ابرة أم دواء؟ لذلك، من الطبيعي أنه سيقول، العال
  .ن حتصل على االثننيميكن أ.  أو كالمها:كِْرْشَنَتمالَ 

سوف ". سوف اشفى بسرعة. االبرةرضى بسأ"ألن املريض سيعتقد، . شهدت، تكلموا مثل ذاك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لكن االبرة يف يده سوف تكلف . ألنه اذا اعطوه زجاجة من الدواء، لن تكون غالية جداً. يستطلع على هذا النحو

لذلك، ". ج تريد، ابرة أم دواء اعتياديالعأي نوع من ال"ذاك،  روبيات على األقل، لذلك، سيستطلع مثل ٥
قيقة أن جممل احلضارة االنسانية هي جمتمع حلا. ذاك جممل األمر. مث يأخذ االبرة". سيدي، افضل الدواء"سيقول، 

 كَليصر جممل أهل ع. َميايَڤ ڤْياڤََهريِتىيف كل حقل من احلقول، . ذاك جممل األمر. من املخادعني واملخدوعني
. يف العادة، سوف يوجد خداع.  تعين معاملة اعتيادية، سوف خيدعڤْياڤََهريِتىكلمة . َميايَڤ ڤْياڤََهريِتى: احلاضر

. َميايَڤ ڤْياڤََهري: ْبهاَچڤََتهذا ما جاء يف . االمور االعتياديةسيوجد خداع يف . فماذا يقال عن االمور الكبرية جداً
 ونشر اجماد كِْرْشَن َهِرىاقتصر على تسبيح . كِْرْشَنذاك هو ذكر . املشهد افضلكلما اسرعت باخلروج من هذا 

. ب.ش (َپَدْمڤيَپَدْم َپَدْم ياْد . وإال، جيب أن تعلم أنه مكان خطر. وذاك جممل األمرما دمت حتيا  كِْرْشَن
  .يوجد خطر يف كل خطوة). ٥٨\١٤\١٠
  ).هناية. (١٩٧٠ شباط ١٤اوتر برديش، اهلند يف امسية والية  ،پوْرُچوَركْْههذه احملاضرة يف سجلت : مالَّيت

  ١٩٧١ شباط ١٧پور ُچوَركْْهمحادثة في الغرفة في 

 افضل كِْرْشَن افضل من سواه؟ ملاذا يف مطلق وجه من خدمة كِْرْشَنمث ملاذا احد النشاطات يف ذكر   ...:أحد التيم
 بوجه أو كِْرْشَن ساعة من اليوم يف خدمة ٢٣ك قضيت  سبحة، لنفترض ان١٦من االخرى؟ للمثال، مع تسبيح 
اذن، بدال من تسبيح . يةعضوال  لك فرصة اكمال تسبيحك وفرصة المتام طلببآخر، ويف الساعة االخرية سنحت

   ...  سبحة١٦



  .كِْرْشَن لكن ال ميكن االبتداع؟ عليك التقيد بأوامر :ْپَرْبهوپاَد
    ... اذن، ملاذا:أحد التيم

تسليمك ليس " ملاذا؟"ال ميكنك القول، . عليك التقيد بذاك. كِْرْشَنانه امر ممثل . ال يوجد سؤال ملاذا :هوپاَدْپَرْب
يغيب التسليم . جممل االمرذاك . جيب تنفيذه. انه مأمور". ملاذا؟"التسليم يعين انقطاع " ملاذا؟"كامال حاملا تقول، 

ال جمال " ؟تيلََكالـملاذا هذا "اذا قلت، . تيلََكمثل لدينا . علينا االتباع. املبدأ االساسي مضلل. "ملاذا؟"حاملا توجد 
ال ميكنك القول، . ذاك هو التسليم. علينا التنفيذ. ْزآشاْرياامرنا . َپْنْتهاَچَته َس َمهاَجُنو يَن ". ملاذا؟"إىل سؤال 

  ."ملاذا؟" واضح؟ يغيب التسليم حاملا يطرأ سؤال هل هذا" ملاذا؟"
   ...  ساعات ألغراض مادية١٠ أو ٨ لكن لنفترض انه منشغل بالعمل :ضيوفأحد ال

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   يف تلك الفترة؟كِْرْشَن كيف سيتصل بـ:أحد الضيوف

.  أيضاًكِْرْشَنذاك جيب أن يكون لـ ... للمعاش، للمعاش، اذا أيضاً.  ساعة يف اليوم٢٤ حسناً، لديك :ْپَرْبهوپاَد
افعله . افعله ... ذاك يعين كل ما تفعل، هذا يشمل املعاش أيضاً. ياْت كَُروشي. ياْت كَُروشي"، كِْرْشَنقال 
اذن، ما هو الفرق؟ صياغة احلياة على . املعاش، مثل حنن نعيش أيضاً، علينا أن نأكل، انت تأكل أيضاً. كِْرْشَنلـ

  . أيضاًكِْرْشَنحنو ان عملك ملعاشك يكون خدمة 
  . جيب أن يكون خلاصتنا ذاك ال:أحد الضيوف

. افعله". كلما تفعله، جيب وهب مثرته يل". َپَنْم، ياْت كَُروشيأْر- كوروْشَڤ َمْد يقول، كِْرْشَن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، هذا ). ٢٧\٩. چ.ب (َپْسياسي َدداشي ياْتياَت كَُروشي ياْج َجُهوشي ياْد أْشناسي ياْت َت". افعله يل"

. لذلك، اهلداية مطلوبة، املريب الروحي الثقة مطلوب. كِْرْشَنكن صياغة كل شيء لـكيف مي. يتطلب التدريب
، يتعني على الفرد قبول مريب كِْرْشَنمن اجل تنفيذ ذكر . ڤاْشَرياْمچوْرآداو . جيب على االنسان العمل هبدايته

يعلم كيفية االنتقاع . كِْرْشَن هبداية  والعمل هبدايته يعين العملكِْرْشَنهو ممثل . مث ينجز كل شيء. روحي ثقة أوال
 ْسواميوُچ َپرۤو كان مثل. چاَمَنْمچانوماْر-ساْدهوْپِرّتشَّْت -ْدَهْرَم-ڤاْشَرياْم َسْدچوْرآداو . كِْرْشَنبطاقتك خلدمة 
، كِْرْشَن مالزم دائم لـْسواميوُچ َپرۤوبالطبع،  ...  لكن عندما شاهدكِْرْشَنكان ال يعرف عن . رئيس وزراء

ه اخلدمة ذسوف اتقاعد من ه" قرر هلكن.  سطحياًعمل يف خدمة النوابيلكن كان يظهر انه كان رئيس وزراء و
-لذلك، ماذا فعل؟ كل املال الذي مجعه من خدمته. َرْبهوْپَمها شايَتْنيا عندما التقى "َرْبهوْپَمها شايَتْنياواقوم مبهمة 

 من النصف  باملئة ابقاها للطوارئ٢٥ باملئة القاربه و٢٥اعطى و.  فوراًَنكِْرْش باملئة لـ٥٠ انفق-كان مقداراً كبرياً
 يعين انه عمل طوال عمره بصفة وزير، ذاك يعين انه عمل كِْرْشَن باملئة لـ٥٠لذلك، هذه القسمة، . املتبقي
هل هذا واضح؟ . َپَنْمأْر -يات كَُروشي كوروْشَڤ َتْد َمْد:" يقولكِْرْشَن و كِْرْشَنألن الثمرة وهبت لـ. كِْرْشَنلـ

لكنه .  أنَّْس يوميا٦ًاكثر من املعاش ال يتطلب  ... كل فرد يعمل. لنفترض انين اكسب ملعاشي ... لكن شاغلنا هو
 آالف؟ مث يقول ٦ملاذا يكسب .  ملعاشه أنَّْس٦أكثر من إىل  حيتاج ال هلكن.  آالف شهرياً أو يوميا٦ًيكسب 
  .َپَنْمأْر-ُروشي كوروْشَڤ َتْد َمْدياْت كَ". هبها يل"، كِْرْشَن

ِاڤاْدهيكاَرْس ِتى ما  كَْرَمِنى ، يف موضع واحدچۤيتاْبهَچڤَْد َمْد  من ْشرۤي٢ اياأْدْهۤييف  كِْرْشَنذكر  :أحد الضيوف
  .ْپَهِلشو كَداَشَن

   . لكن ال تأخذ الثمرة.اَشَندْپَهِلشو كَ ما  ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  ".جيب عليك القيام بكل ما تقوم به"لواجب،  ابقضاء أمر :أحد الضيوف
. كان فارساً.  واجبهأْرجونَقضى  ... أْرجونَمثل  ... ال شخص. لذلك، جيب قضاء ذاك الواجب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

. ، واجبه هو القتالْتريياكَْشواجبه بصفة . أليس كذلك؟ كان فارساً. ذاك هو امتيازه. كِْرْشَنلكنه قاتل من اجل 
پوْمْبهْري أَته .  أيضاًْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك مذكور يف . األمر عينه، ميكن لكل انسان قضاء واجبه. كِْرْشَنه قاتل لـلكن
لكل فرد واجبه املعني لكن كيف يكمل بقضاء . ڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسياْس، َچَشهڤيْبها-اْشَرَمنْرڤَْشِرْشْتها -ْدڤيَج

  ).١٣\٢\١. ب.ش (ُتوَشَنْم-ْسڤَنوْشطْهيَتْسيا ْدَهْرَمْسيا َسْمسيدّْهْري َهري. ِرْشَنكْ سواء أرضى :واجبه هو
  ؟...  كيف ميكن حكم ذاك:أحد الضيوف

  ".قضيت واجبك جيداً. نعم"جيب أن يصادق، . كِْرْشَنذاك من خالل ممثل  :ْپَرْبهوپاَد
  ؟.. بنفسه أنه يقوم كيف ميكنه أن حيكم على أكمل وجه؟ كيف حيكم الفرد:أحد الضيوف

لذلك، اذا قبل . سريتكب خطأ. هو لن حيكم. كِْرْشَنممثل . مربيه الروحي سوف حيكم. لن حيكم.  كال:ْپَرْبهوپاَد
 من كِْرْشَنعليه أن يرى . وسيط شفاف. كِْرْشَناالنسان مربياً روحياً ثقة، ذاك يعين انه على اتصال مباشر بـ

َپْديَت ْپَرچوروْم َتْسماْد  ... لذلك، اهنا اجبارية، جيب أن يقبل االنسان. يخالل الوساطة الشفافة ملريب روح
َپِرى َش نيْشَنَتْم ْبَرْهَمِنى َشْبِدى ؟ چورووأي نوع من ). ٢١\٣\١١. ب.ش (اسوه ْشِرياه أوتََّمْمْچۤيجي
  .بةال صعو. األمور هناك. جيب فهمه. جيب دراسته. لذلك، هذا علم كبري. پاَشماْشَرياْمأو

  .جْريناين ڤَْشْتراين ڤيهايا ٢ اياأْدْهۤييف  كِْرْشَنقال  كما اخربت عن النجاة و:أحد الضيوف
  .َپراينْچِرْهناِتى أَپراين، ڤاينّ ڤَشيْتراين أَن. َپراينأ :ْپَرْبهوپاَد

والروح حسب تلك الرواية، واحد، اذا كانت الروح هناك، كانت الروح هناك قبل الوالدة، .  نعم:أحد الضيوف
لذلك، الروح مستمرة دوماً، تبدل البدن بعد اآلخر مث . هناك بعد املوت، وثانية الروح ترجع يف صورة جديدة

   ... كيف تنجو؟ كيف سوف تنجو
، كِْرْشَن حمرر تعين يف الوقت احلاضر يف هذا العامل املادي، يقبل بدناً مادياً وعندما يصبح خادم ثقة لـ:ْپَرْبهوپاَد

لكن حاملا يقبل اخلدمة بصفة جندي . ما دام ليس جندياً، ال يعطى البذلة. مثل جندي.  بدن روحيفسيقدم له
). ١٩\٨. چ.ب( ياِتىْپَرلۤيڤا ْتڤا ْبهۤوْتْبهۤولذلك، انت تقبل ابدان خمتلفة يف العامل املادي وذاك هو . يعطى البذلة فوراً

، كِْرْشَنلكن حاملا تصبح تيماً كامال لـ.  يتعني عليك قبول آخر، ثانيةْشِهْدڤانۤيانت تقبل نوعاً من االبدان، يصبح 
َمْم  ... نقله فوري. مث يفارق هذا البدن، ال يعود إىل هذا العامل املادي) ٩\٤. چ.ب (پوَنْر َجْنَم ناييتْتياكْْتڤا ِدَهْم 

أليس كذلك؟ .  اآلن، والدة بعد والدةهل هذا واضح أم ال؟ انت تقبل بدناً مادياً. األمر عينه، يقبل بدناً روحياً. ِايت
   واضح؟اهل هذ. أليس صحيحاً. تقبل بدن انسان تارة وبدن كلب تارة وبدن ملك تارة. ذاك هو التناسخ
  ...  أْرجونَ اخرب كِْرْشَن لكن :أحد الضيوف

  اليس ذلك حقيقة؟.  أوال، هل هذا واضح؟ اآلن، انت تقبل خمتلف انواع االبدان:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:حد الضيوفأ

 اً روحياً وتقبل بدنكِْرْشَنتذهب مباشرة إىل . كِْرْشَنتتيم بـال يتعني عليك قبول بدن مادي حاملا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .مث حياتك أزلية
  ؟...  مث لن يعود حيصل على بدن مادي ثانية:أحد الضيوف



ماْم . كِْرْشَن عندما تتيم بـينقطع قبول االبدان املادية). ٩\٤. چ.ب (پوَنْر َجْنَم ناييتْتياكْْتڤا ِدَهْم .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي الوحدة. كِْرْشَن، حيصل على بدن مثل كِْرْشَن يعين كل من يذهب إىل ماْم ِايتو . ِايت

املاضي؟ هل تعتقد أنت أم أنا مل نكن يف " يف امليدان، أْرجونَ إىل كِْرْشَن مث ماذا يعين عندما يقول :أحد الضيوف
  ؟... وانت وأنا لن نكون

لذلك، . انت مقتصر على تبديل االبدان. انت أزيل. انت موجود. كانا يف املاضي أْرجونَ و كِْرْشَن اذن، :ْپَرْبهوپاَد
انت .  موجود وأنت موجود أيضاًكِْرْشَنما هي الصعوبة بفهم هذه احلقيقة؟ .  موجود وانت موجود أيضاًكِْرْشَن

  .ذاك هو الفرق.  ال يبدل بدنهكِْرْشَنيل االبدان، لكن مقتصر على تبد
  ؟كِْرْشَن لن تندمج الروح يف ذاك النور، نور :أحد الضيوف

  . ما هو ذاك االندماج؟ لديك ذاك الدماغ، اندماج:ْپَرْبهوپاَد
   ... اخربت ...  اخربت:أحد الضيوف

. أنا ابدل االبدان. ن االندماج؟ انت تبدل االبدان، انت فردبينما انت تتكلم ع. الروح تبدل االبدان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اآلن، . كَْرَميبدل الفرد االبدان حسب . ذاك مستمر. حيتمل أن ابدل إىل بدن كلب، حيتمل أن تبدل إىل بدن مالك

التبديل من انت جمرب على . أيضاً لكن بدنك سيكون روحياً بالكلية كِْرْشَنعندما تتيم بـجيري هذا التبديل البدين 
اذا لديك شيء رخيص، وتعطل .  ما دمت حتصل على بدن ماديواحد إىل آخر، واحد إىل آخر، واحد إىل آخر

األمر عينه، ما دمت حتصل على . لكن اذا اشتريت شيئاً جيداً فسوف يبقى طويال. فعليك شراء شيء جديد آخر
. على اكثر األبدان قيمة، بدن روحيحاملا حتصل ينقطع التبديل و. هذا البدن الرخيص، بدن مادي، عليك تبديله

َجْنَم كَْرَم ِمى ديڤْياْم يُّو ، كِْرْشَن  يقول.ذاك بسيط جداً. ملاذا ال تفهم على ذاك النحو؟ اذن، ذاك عليك أن حتصل
 كما هو، َنكِْرْشلكن كل من يعلم . كِْرْشَن، يعتقد أن هناك من يفوق كِْرْشَنمن ال يعلم ما هو . َتهڤَجانايت َتتّْ

پوَنْر َجْنَم َته، ْتياكْْتڤا ِدَهْم ڤَ كَْرَم ِمى ديڤْياْم يُّو جانايت َتتَّْجْنَم. كِْرْشَنمبجرد العلم بـ. حيصل على ذاك البدن الدائم
جممل املشكلة . كِْرْشَنليس عليك سوى فهم . هل هذا واضح؟ اذن، عليك فعل ذاك). ٩\٤. چ.ب (ناييت َمْم ِايت

  ). يدق على الطاولة مشدداً على النقاطپاَدْبهوْپَر. (ستحل
  ).هندي (:أحد الضيوف

 مبجرد قضاء اخلدمة كِْرْشَن وميكن فهم كِْرْشَنحاول فهم ). هندي. (ال ميكنك االبتداع). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
ل و، عليك قبكِْرْشَنم اذا اردت فه). هندي). (٥٥\١٨. چ.ب (ْبَهكْْتيا ماْم أْبهيجانايت يقول، كِْرْشَن. التتيمية

 ْبَهكْْتيا ماْم أْبهيجانايت يقول، كِْرْشَن. ال تفسد الوقت. ال ينفع. ال ميكنك اقتراح بديل. اخلدمة التتيمية هذه
محاقة كل ). ٦٦\١٨. چ.ب (َپريْتياْجياْدَهْرمانْ -َسْرَڤ. كِْرْشَنأوال بالتسليم لـ: وذاك يبدأ). ٥٥\١٨. چ.ب(

  .چۤيتاْبهَچڤَْد تلك هي بداية . كِْرْشَناقتصر على التسليم لـ.  بعيداًا، القهاعرفته
  ).هندي (:أحد الضيوف

.  خمتلفةَجْنَم، َمَرنَلذلك، .  مليون سنة ما فعل، يتذكر٤٠منذ . ڤانْْپُروكَْتْم يوَچإَمْم ڤيڤَْسڤَيت ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
ملاذا ال تفهم الفرق بني نشاطاتك ونشاطات .  تتذكر لكنك الَسْمْبَهَڤانت . أنت ال تتذكر. يتذكر). هندي(

حاملا تعتقد . ذَْهىأڤَجاَنْنيت ماْم مۤو. مث سوف تقدر على فهمه"  مثلي؟كِْرْشَن"ملاذا حتسب أن . ؟ ذاك مطلوبكِْرْشَن
. ، الرذالءىذَْهمۤوتلك هي خالصة ". لذلك، هو انسان مثلي. النه ولد مثل انسان. "ذَْهىمۤوانت "  مثليكِْرْشَنأن 

  ... )هندي. (كِْرْشَنجيهل ما هو ). ١١\٩. چ.ب (َپَرْم ْبهاڤَْم جاَنْنُتوذَْهى مانوشيْم َتنوْم آْشريَتْم، آڤَجاَنْنيت ماْم مۤو



.  على حاله، مث يسمح لهكِْرْشَنيفهم  ... )٥٥\١٨. چ.ب (ڤانْ ياْش شاْسمي َتتّْڤََتهاْبَهكْْتيا ماْم أْبهيجانايت ۤي
  .ليس قبل ذاك." ادخل. تفضل"

، كِْرْشَناهلند أن كل شخصية ربانية سلمت لـنشهد يف ، لكن )غري واضح(ماذا عن احلجة، ليس  :أحد الضيوف
  حىت مهامتا غاندي؟

  . كال، كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كان يأخذ أيضاً:أحد الضيوف

 مل يسلم مهاْتما.  خمتلف مث عليك فهم ما هو التسليمْشَنكِْرالتسليم لـ. ال تقل أمر مثيل.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
كان يعمل . سلم البناء وطنه وقتله ابناء وطنه). هندي يضحك. (لذلك، قتلته. سلم نفسه لك.  مطلقاًكِْرْشَنلـ

  . مطلقاًكِْرْشَنمل يعمل لـ. ذاك جممل االمر. من اجل بلده
  . معهچۤيتاْبهَچڤَْد  لكن كانت :أحد الضيوف

  .أنت ترى من العمل.  لكن، لكن، ال لكن:ْبهوپاَدْپَر
   ... ما هو الفرق؟ اقصد، مهامتا غاندي.  أيضاًچۤيتاْبهَچڤَْد  أنا قرأت :أحد الضيوف

اقتصر على نشر مذهب . مهامتا غاندي، لديك نفوذ كبري. "كتبت رسالة له.  مطلقاًكِْرْشَن مل يسلم لـ:ْپَرْبهوپاَد
. ْسڤَراْجلكنه بقي يف السياسة بعد حتصيل ". ال تدخل السياسة. ْسڤَراْجاآلن، حصلنا على . تاچۤيْبهَچڤَْد ، كِْرْشَن

، كِْرْشَنلو سلم لـ. وذاك هو سر معروف. لذلك، قتل. وكان مساعديه يشعرون باالمشئزاز ألنه كان يتدخل
مل يفعل   ...".كِْرْشَنمن اجل ن اآللعلي اعمل . ْسڤَراْجحصل شعيب على . ْسڤَراْجحسناً، اآلن، عملت من اجل "

 لو چۤيتاْبهَچڤَْد  فوراً ونشر اَسَسنّْۤيكان جيب عليه دخول سلك . كِْرْشَنال ميكنك القول انه سلم لـ. ذاك مطلقاً
سوف اخربك قصة اخرى عن . ؟ علينا أن نعلم من وجهة النظر العمليةكِْرْشَنماذا فعل لـ.  بالفعلكِْرْشَنسلم لـ

ماذا تفعلون  "،اخويت لدعوتهذهب  ... لذلك، تقصى مهامتا غاندي.  إىل ديرناَمهاَرَج چورودعاه . يمهامتا غاند
كال سيدي، "قالوا،". ؟ْتشْرَكغزلون على آلة هل ت"لذلك، سأل، ". كِْرْشَنحنن نعبد الرب "اجابوا " يف ديركم؟

  .لههذا ما قا". ْتَشْرَكيف غياب لن اذهب إىل هناك .  هو ريبْتَشْرَك
  ؟ْتَشْرَك ما هي :أحد الضيوف

وقال ). ضحك. ( صوتا١٦ً سبحة، كان ينسج ١٦مثل انت تسّبح . ألنه كان ينسج يومياً.  نعم، املغزل:ْپَرْبهوپاَد
. ذاك عملي."  هو ريبْتَشْرَك.  اذن، لن اذهب إىل هناكأوه،". قالوا، كال، سيدي" ؟ْتَشْرَكانت ال تنسج "بصراحة، 
مل تكن هناك كثري من  ... كان".  سبحة١٦ كِْرْشَن َهِرىجيب تسبيح "كما اننا كنت نصر، . رفضو. لدينا جتربة
   وذاك ما يدعى؟ْتَشْرَككما اخذنا حنن . الناس اخذوها جبدية كبرية.  تبيع يومياًْتَشْركَْز

  .ل املغز:أحد التيم
ع يف املتاجر ألن كل فرد كان ا يب وكان ذاك املغزلْتَشْركَْزكثري من .  جتارة جيدة جداًتوكان. ل املغز:ْپَرْبهوپاَد

أمر، أطاع كل ألن مهامتا غاندي  ... اذن. كان هناك اكوام كبرية وترمى بعيداً بعد بعض الوقت. يشتري ويشتري
 رفض". اذن، لن اذهب". كال، سيدي"اجابوا، " ؟ْتَشْرَكهل ينسجون " مجاعة ديرنا فهمت؟ لذلك، سأل. شخص
 كِْرْشَن هي ْتَشْرَك"واذا قلت، ). ضحك. (ذاك جممل األمر. ْتَشَرَك؟ سلم لـكِْرْشَنعين انه سلم لـهل ي. الدعوة
  ).ضحك. ( تنقطع احلجةأوه،، "أيضاً

  ).هندي (:أحد الضيوف



  .نعم. النزول. ما هو معىن النزول؟ ما هو معىن النزول؟ النزول). هندي. (أڤَتاَرنْ تعين أڤَتاَر :ْپَرْبهوپاَد
  . من املفهوم النوعي أم الصورة: الضيوفأحد

  .ذاك هو عيبك.  بالالشخصية، ال ميكنك فهم ما هي الصورة الروحيةألن دماغك معبأ.  مفهوم الصورة:ْپَرْبهوپاَد
  . تلك هي املشكلة:أحد الضيوف

   ... مجيع اللغط جيب أن). هندي. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:أحد الضيوف

انت تقبل امرأ . اهنا جهل. هذه ليست فطنة. ما هي الفطنة هذه؟ اهنا جهل) هندي(  ...لذلك،.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو ). ١٩\٧. چ.ب (َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَنْبَهكْتيناْم َجْنَمناْم أْنِتى . ڤانْْچۤياَناجلهل هو . ذاك هو اجلهل. خطأ
َنـ ِتى ڤيدوه ، ْبهاَچڤََتجاء يف . ، ال قيمة لعلمهكِْرْشَن بـومن ال يعلم. كِْرْشَنال يعلم بـ. هذا جهل. العلم

ْم ونڤيْشَتْد ، لفهم، ونڤيْشالعلم، ما هو غرض العلم؟ الوصول إىل ). ٣\٥\٧. ب.ش (ْمونڤيْشَچتيْم ْهي -ْسڤاْرْتَهى
اذن، دون الوصول . ِڤدية َمْنْتَرهذه . ونڤيْش صورة الفطن حبق، يقتصر على مالحظة. َپْشياْنيت سوَرياهَپَدْم َسدا َپَرَمْم 

ما دمت ال ). ٧٥\٧. چ.ب (ا َسماْشِرَتهماۤييوَچڤَْسيا ْپَركاَشه َسْرناَهْم . انه جهل. إىل تلك النقطة، ال قيمة لعلمك
  .، ذاك يعين ان علمك ما زال حمجباًكِْرْشَنتفهم 

  ناَهـمْٰ ْپـَركاشَـه َسـْرڤَـْسـيا
   َسـماڤْـرِٰتَـه- ماۤيا - يوَچ
  يامْٰ ناْبهيجاناتي‘ذُْهو مۤو

  لُوكُو ماْم َأَجـْم َأڤْـياياْم

 أنا العاصم  أينال يعرفون ،هكذا.  الباطنةقدريتستار وراء أبقى حمتجباً عنهم   بلحمقى واجلهلةللكشف ذايت أ ال"
مثل االنسان الذي يقتل سواه يف اجلهل انه . يرتكب االنسان الذنب بسبب اجلهل. َپپااجلهل يعين ". غري املولود
مثل هنا احلياة . ك هو اجلهلذا. ال يعلم ان احليوان سوف يقتله. مثل االنسان الذي يقتل احليوانات. سيقتل أيضاً

. أليس كذلك؟ اذا قتل احداً، سوف تقتل أيضاً. قانون الدولة. اذا اخذت حياة فيجب أن تعطي حياتك. حبياة
ملاذا . القتل يعين ذنب. ذاك جهل. اهنم يقتلون احليوانات. لذلك، ملاذا ال يكون قانون اهللا مثل ذاك؟ لكنهم جهلة

اذن، جممل هذا العامل، العامل املادي . ذاك هو اجلهل. ه سوف يقتل أيضاًيعلم القانون أنال . لذنوب؟ اجلهليرتكبون ا
ال .  فقطكِْرْشَنذاك جهل هو، اقصد، يتبدد بذكر . َمَچَتَمسي ما ْجيُّوتري . َتَمسيلذلك، يدعى . يغص باجلهل

. غري ممكن. وإال ال. كن رفع ذاك اجلهل، ميكِْرْشَنبذكر ). ١٢\٢٠ اْنْتيا. ش.ش (َپَن ماْرَجَنْمِشُتو َدْر. بديل
. َس َمهاْتما سودوْرلَْبَهه. يندر ما جند االرتقاء عن درك اجلهل بالكلية. َس َمهاْتما سودوْرلَْبها، كِْرْشَنلذلك، يقول 

، هو كِْرْشَنلذلك، من سلم لـ.  نادر جداًكِْرْشَن الذي سلم لـَمهاْتما لكن َمهاْتماْزحيتمل وجود عدد كبري من 
  . كاملّيچيُّو كامل، هو َمهاْتما

؟ لنفترض احد مل يسلم بالكلية، كيف جيري االختار؟ للمثال، لنفترض وجود طريقتان پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل :أحد التيم
   ... كِْرْشَنخلدمة 
  . جيب عليه استشارة مربيه الروحي:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، هل ينبغي يل تضييع وقت .  هذا السؤال امحقأوه،"ي،  واقول لنفسعلى بايل لنفترض طروء اسئلة :أحد التيم

   ... لكن يف املقابل" ياملريب الروح
  .عليك ارجاع املسألة فوراً إىل مربيك الروحي. ال ختمن.  كال:ْپَرْبهوپاَد



  ).ضحك. ( عندئذ، سوف اطرح عليك االسئلة طوال النهار ولن يتسع وقتك ألمر آخر:أحد التيم
  .مرحباً بك. مرحباً بك.  كال:ْپَرْبهوپاَد
. مل اعد اركز على التسبيح"كنت اسّبح مث قلت لنفسي، . لنفترض للمثال، الليلة السابقة. .. اذن، كيف :أحد التيم

   ... مث كيف." اآلن، جيب علي النوم
 ١٦ اكمل .نوم النهار كله( سبحة مث النوم، ١٦جيب عليك اكمال . لذلك، شرعت قواعد للتسبيح :ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك. (ال اعترض. سبحة مث نام طوال النهار
   ...  لكن عندئذ:أحد التيم
 سبحة مث اخلد ١٦اذا كنت مدمناً على النوم، اقتصر على تسبيح . ال تتفوه بالتفاهات.  ال يوجد عندئذ:ْپَرْبهوپاَد

دعين اكل هنوة . ْپَرشاَدْماكرام اآلن ي عل. "ْپَرشاَدْمال تكرم ). ضحك. (لكن ال تأكل أيضاً. إىل النوم بقية النهار
  ".أعود إىل النومقليب، مث سوف 

   سبحة اوىل من سواها مث هل هناك أمر آخر؟١٦ اذن، هل هناك أولوية يف اخلدمة؟ اقصد، :أحد التيم
). ضحك. (ر اذا مل تستطع اجناز شيء آخ والنومْپَرشاَدْم سبحة واكرام ١٦اقتصر على تسبيح .  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا امر لك. مث دون مث. هذا امتياز خاص لك
  هل التسبيح افضل من القراءة؟.  يف وضع حيث يوجد خيار بني التسبيح والقراءة:أحد التيم
  . نعم، التسبيح عني القراءة:ْپَرْبهوپاَد
   لكن أيهما افضل؟:أحد التيم
ذاك .  سبحة١٦لكن عليك اكمال . ح أم القراءة ال فرقالتسبي. انه مطلق. ذاك ما اوضحته.  ال تفضيل:ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية( ... دعنا. حسناً. جممل االمر
  ١٩٧١محادثات شهر اذار 

  ١٩٧١ اذار ١٨حديث في الغرفة في بومباي 

مثل قطرة من . حيث يوجد النور، يوجد ضياء فوراً.  حينما حتضر الشمس، يوجد اشعة الشمس فوراً:ْپَرْبهوپاَد
كيف . حاملا تلمس اللسان وجتعل جممل الدم مياه، موتتنتشر فوراً يف جممل البدن اخذ قطرة من السم  ندع. السم

ال أاذا كان لشيء مادي تأثري كبري مثيل، فوراً، ). غري واضح(يتوسع، حبة صغرية من البوتاسيوم سنايد؟ حبة فوراً 
، قادر على االنتشار على كِْرْشَن هوية روحية، األمر عينه، اكرب. ميكن لذرة روحية أن تفعل ذاك؟ ذاك يدعى علم

". اتوسع يف مجيع ارجاء بدين. "يَن َسْرڤَْم إَدْم َتَتْم). غري واضح. (لدينا قوة حمدودة. حنن ذرات روحية. االطالق
. ْچياأْبهي ليس كِْرْشَنلذلك، . اْچۤي- َسْرَڤلذلك، كيف ينتشر وعيه يف كل ارجاء العامل؟ . وهو كبري دون حد

حبة . هذا مثل لطيف). ١\١\١. ب.ش. (ڤَراطْْچياه ْسْڤ أْبهياْد إَتَرَتْش شاْرْتِهْشْنڤَۤي‘َجْنماِدى أْسيا ياُتو . ْسڤَراطْ
يانايد ال تذكر الطعم ألنه حاملا يوجد طعم، اخلواص الكيماوية لبوتاسيوم س. مال طع. يانايد كافيةمن بوتاسيوم س
. لذلك، ال يوجد طعم. انتهى). ضحك. ( ميكنه القول ما اذا كان حاذقاً أم حلواًال). ضحك( ... انتهى، ال ميكنها

  ).هناية(



  نيسانمحادثات شهر 

  ١٩٧١ نيسان ٦حديث في الغرفة في بومباي 

يف هذا  ْسپۤيپاطريقة القتل خمتلفة لكن اذا اقتصرت على قتل مجيع .  إىل هذه األموريصلونلذلك،   ...:ْپَرْبهوپاَد
بالطبع، .  فلن يبقى احدْسپۤيپا تاذا رفعت السيف وقتل. پيپاألن كل فرد هو أحد على قيد احلياة  يبقى فلنالعصر 

-پاَپ. َجپۤي-َپپاسوف تقتل هنا  كِْرْشَنلكن طريقة حركة ذكر . يوَچ كَليذاك سوف يتم يف املرحلة االخرية من 
. أو أن اهللا غري موجود. شاْسْتَرالـ حسب كالم اذا سرقت، سوف يعاقبين اهللا"يعلم .  تعين مثل رجل هو لصبۤيَج

. ويرى أن من ارتكب السرقة قد جرى اعتقاله وسيق إىل الشرطة. يعلم ذاك." اذن، سوف تعاقبين الدولة، الشرطة
ملاذا؟ . مع ذلك، يفعلها.  ويرى عملياًشاْسْتَرالـلكن مع ذلك، يعلم سواء من منظور الدولة أو منظور . شهد أيضاً

جيب قتله بواسطة حركة . لذلك، لن تقتل مبجرد الرؤية أو العلم. هبذرة ارتكاب اخلطايا موجودة يف قلب. بۤيَج-پاَپ
ناْم َپريْترانايا سْدهۤولذلك، طريقة القتل هذه هي . جيب تصفيته من القلب سوف يتخلى عن كل شيء. كِْرْشَنذكر 

وإال كيف يتخلى االنسان عن .  هذه، بذرة اخلطيئة، تقتلَجبۤي-پاَپاذن، ). ٨\٤. چ.ب (ڤيناشايا َش دوْشكِْرتاْم
  .انت تشهدها عملياً. تقتل) بۤيَج-پاَپ(مجيع اخلطايا؟ ألن البذرة االصلية 

هنا جتد حرب فيتنام، جتد هنا  ... ال يوجد كائن معروف، فائق، هنا  ...الوالدة االهلية ليست :أحد الضيوف
  .وال محاية من هذا" ان يأيت وحيمينا"بكوا هللا چالديش، جتد كل املعاناة وسوف يبن

اخربين  ،لاثللم. حسناً، هذا النوع من احلماية، البكاء عند وقوع اخلطر، مشهود من التاريخ السابق أيضاً :ْپَرْبهوپاَد
". ذ اخيانق. ريب انقذ زوجي"يف احلرب االخرية يف املانيا أن مجيع النساء ذهبت إىل الكنيسة للدعاء، صديق املاين 

. اهللا غري موجود"لكن مل يعد احد وقالوا النفسهم، ". ألن مجيع الرجال كانوا  يف اجلبهة ومل تبق سوى النساء
  .ت النساءداحل". مجيع ادعيتنا غري نافعةكانت 

  . مث جيب أن يأيت اهللا:أحد الضيوف
  . اذن، اهللا ليس حامل طلباتك:ْپَرْبهوپاَد

    ... اصبحن ملحدات:أحد الضيوف
ملاذا ختلق احلرب؟ درهم وقاية خري من .  الكنيسةيفانت ختلق احلرب وتدعو .  اهللا ليس حامل اوامرك:ْپَرْبهوپاَد

سوف تعتدي على ). ١إُشو َمْنْتَر  (َتَن ْتياكِْتَن ْبهوْنجيْتها ...  فسوفكِْرْشَنما مل تكن من تيم . .. قنطار عالج
ما هو النفع؟ بعد خلق احلرب بسبب  ... اآلن، بعد خلق احلرب. ها تلك جيب قتلبۤيَج-پاَپ. ملكية اآلخرين

، اذن، من اراد خلق هذه احلرب؟ اهنم خيلقون "ارجو أن تنقذين"عيبك، اذا ذهبت إىل الكنيسة ودعوت إىل اهللا، 
ن، جيب ملاذا؟ فعلتها بإذن اهللا؟ اذ". ارجو منك وقفها. اآلن، خلقت احلرب. "حروهبم وجيعلون اهللا حامل اوامر

.  تطلب من اهللا ان يأيت وينقذككيف ميكنك أن جتعل من اهللا حامل اوامرك؟ انت ختلق أمراً بعيبك مث. عليهم املعاناة
. جيب عليك أن تعاين لذلك: انت خلقت أمراً. ْپَهلَ ْبهوْك-كَْرَم-ْسَڤذاك هو، يعين، . .. ما هو جوابك؟ ذاك هو

اذا خرقت قانون الطبيعة وخلقت مرضك؟ أليس حقيقة أنه عندما تأكل، مل. لقد خلقت مرضاً ما، عليك ان تعانيه
  .لقد خلقت ذاك املرض. تفرط باالكل وتعاين من مشاكل املعدة، انه جيب املعاناة لبعض الوقت

  .يف كل االحوال، مل يفعلوا شيئاً). غري واضح. (النساء واالطفال، خمتلفون) غري واضح( لكن :أحد الضيوف



يادا . لكن من خيلقوا احلرب هم املسؤولني عنها.  عند وقوع احلربيف كل مكانهذا أمر شائع  حسناً، :ْپَرْبهوپاَد
  ):٨-٧\٤. چ.ب(علينا الفهم أوال . يادا ْهي ْدَهْرَمْسيا

  ْرَمـْسياـيادا يادا ِهـي ْدَه
  ْچـالنيْر ْبَهـڤَـتي ْبهاَرتَ

  ْرَمْسياـهانَـْم َأْدَهَأْبْهـيوتّْ
  َأَهـْمى جاِمـرِٰتَداتْمانَـمْٰ ْس
  نامْٰساْدهۤوايا َپـريتْراٰن

  كْرِٰتاْمـايا شَـ دوشْٰڤيناشـ
   َسمْٰـْستْهاَپـناْرتْهايا-ْدَهْرَم 

  ى يوِچىَسمـْبَهـڤامي يوِچ

 ساْدهو؟ ساْدهومن هو . ناْمساْدهۤو. ناْمساْدهۤوَپريْترانايا خص هو مقصود على األ. ساْدهو يةاذن، أوال علينا تبني هو
املداومون على خدمة التتيم ). "٣٠\٩. چ.ب (ْر ِاَڤ َس َمْنَتڤْياهساْدهوْبهاْك -ْبَهَجِتى ماْم أَنْنيا. ذاك وصف أيضاً

األمر عينه . دوْشكِْرَتْس أو قتل ساْدهوْس مطلق، سواء انقذ كِْرْشَن لكن. ساْدهوْس النقاذ كِْرْشَناذن، نزل ". يب
وينزل العادة اقامة أصول . َپناْرْتهاياَسْمْسْتها-ْدَهْرَم. نامْٰساْدهۤوايا نريْتراَپ.  أحداً، يتحرر فوراًكِْرْشَنألن عندما يقتل 

- َسْرَڤ.  أو الفصل األخريچۤيتاْبهَچڤَْد  يف الفقرة االخرية من كِْرْشَنذا ما ذكره ما هي أصول الدين؟ ه. الدين
". نزلت العادة اقامة األصول الدينية". َپناْرْتهاياَسْمْسْتها- ْدَهْرَم...  كل ما). ٦٦\١٨. چ.ب (َپريْتياْجياْدَهْرمانْ 

لذلك، .  هو مطلق دين ال يطلب التسليم هللا، هذا ليس ديناًياَپريْتياْج، َپريْتياْجياْدَهْرمانْ -َسْرَڤلكنه يقول ثانية، 
اآلن، اخربين ما ان . هذا هو الدين الوحيد). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤيقول، 

  كنت مصيباً أم ال؟
  ؟... ا فقط، عندهساْدهوْسماذا استطيع القول؟ اذن، عند مهامجة  :أحد الضيوف

. چۤيتاْبهَچڤَْد انت اقتبست من . چۤيتاْبهَچڤَْد أنا اجيب من . چۤيتاْبهَچڤَْد انت اقتبست من .  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ما .  هذا وذاكأْدَهْرَم أو اهللا ينزل عند وجود كِْرْشَن أن يناخربت. چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، جيب اعطاء جوابك من 

لكن عموماً، هذه احلركة مقصودة خللق . جيب فهم هذه االشياء -ساْدهو، من هو ْدَهْرَمو ، ما هأْدَهْرَمهو 
.  هو عينهكِْرْشَن، اسم كِْرْشَن واسم كِْرْشَن، كِْرْشَننزلة . عليك التعاون. اذن، جيب أن تعطيها الوقت. ساْدهوْس

سوف . اذن، اعمل على تشجيع هذه احلركة." كِْرْشَنني اسم  وبكِْرْشَنال توجد مغايرة بني . َنمينُنوه-أْبهينََّنْتڤَْم ناَم
، فكيف ستجد السعادة؟ نزل كِْرْشَنلكن اذا مل تتعاون مع . كِْرْشَنمرحباً . كِْرْشَننزل اسم . تدرك انقطاع القتال

. ة حمترمون مجيعاًانتم ساد). ٢١\٣. چ.ب (ياْد ياْد آَشَريت ْشِرْشطَْهى. استقبله.  هذهكِْرْشَن حبركة ذكر كِْرْشَن
؟ كيف ميكنك كِْرْشَن واذا رفضها قادة اجملتمع، فأين هو الترحيب بـَتْت َتْد ِاِڤَتُرو َجَنه. مث ستتبع العامة. اقبلوها
َپناْرْتهايا، َسْمْسْتها-ْدَهْرَممث سيوجد . كِْرْشَنجيب على اجلميع الترحيب هبذه احلركة، حركة ذكر ). هندي(توقع؟ 
 و ڤَْزپاْنذَ؟ الـ اثناء حضوره شخصياًكِْرْشَنكم شخص استقبل مثل . سيتم كل شيء. ناْمساْدهۤو َپريْترانايا

، كم عدد الذين علموا انه ْتَركوروكِْشيف ملحمة . كِْرْشَنمل يعرف احد به بصفة .  هناكاللۤي-َنڤَِرْنداڤْ و ۤيْزوپُچالـ
ذاك مذكور يف . ، حقق النجاةْتَركوروكِْش قتل يف ملحمة كل من. انتفع اجلميع. ؟ لكن انتفع اجلميعكِْرْشَنكان 

. چ.ب( ... ْم َتنومذْها مانوشۤيأڤَجاَنْنيت ماْم مۤو. كِْرْشَناذن، حققوا النفع لكن مل يفهم كل فرد . َڤَم ِدْشْبهۤيتعاليم 
 بصفة كِْرْشَنون ال يقبل. ْسواميْزيريدون  ... يوجد عدد كبري من العلماء حىت اليوم. .. عدد كبري). ١١\٩

 چۤيتاْبهَچڤَْد يقرأون . حىت يف اليوم احلاضر، فماذا يقال عن سواهم؟ حىت يف الوقت احلاضر. شخصية اهللا العظيم
 يسعى كَْمَسكان . كَْمَسشاغل . .. ذاك هو شاغلهم، قتل. ذاك جممل األمر. كِْرْشَن، ْبَهَچڤانْويعملون على قتل 



، اساتذة، ال چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، عدد كبري من املعلقني على " ؟كِْرْشَن، كيف اقتل ، بالتفكري دوماًكِْرْشَنلقتل 
.  بصفة شخصية اهللا العظيمكِْرْشَناهنم ال يعرضون   ...ذاك هو. چۤيتاْبهَچڤَْد  عن كِْرْشَنشاغل هلم سوى ابعاد 

ملاذا؟ ملاذا هذا املوقف ". كِْرْشَنشخص ليس لل"حىت علماء مثل الدكتور راْدَهكْرْشَنَن، يكتب، . اخربتك مراراً
. پاْتَسْم-آسوري و پاْتَسْم-دايڤّيحنن نبحث اآلن،  ... ؟ ذاك هوكِْرْشَنالشرير؟ كيف حتصل على عون 

 طبعة من ٦٦٤.  واستبدالهچۤيتاْبهَچڤَْد  من كِْرْشَن هذا جممل االمر، الغاء .كِْرْشَن يعين قتل پاْتْسْم-آسوري
  ).هناية. (ْپَرساَد. هذا ما جيري. چۤيتاْبهَچڤَْد 

  ١٩٧١أحاديث شهر حزيران 

  ١٩٧١ حزيران ٢٢حديث مع برفسور كوتوفسكي في موسكو 

 ِڤديالـعلم االجتماع احلديث يستهدف الدولة أو الشعب بصفة مالك دولة معينة لكن مفهومنا  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
متتع . "َتَن ْتياكِْتَن ْبهوْنجيْتها). إَش(املالكية للحاكم العظيم . "ْم َسْرڤَْمإشاڤاْسياْم إَد): ١ َمْنْتَر، ْدَپنيَشإُشو(هو 

، َپنيَشْدإُشوهذا هو ". دون التعدي على ملكية سواك. "كَْسيا ْسڤيْد ْدَهَنْمْچِرْدَهه ما ". بقسمتك اليت قسمها لك
كنت أطالع الصحيفة اليومية  ... ِڤَدْزالـلذلك، تعطيك . اْترانوپالـ والفكرة عينها موضحة يف خمتلف .ِڤَدْزالـ

حنن على استعداد :"ي يعقد مؤمتراً شيوعياً وأعلن الرئيسعكان جملس الشيوخ الشيو. أنباء موسكو يف اليوم اآلخر
 لإلشتراكية أو الشيوعية سيعمل على ِڤديالـلذلك، اعتقد أن املفهوم ." لإلنتفاع بتجربة اآلخرين من اجل التحسن

للمثال، تقضي الفكرة يف الدولة االشتراكية أن يكون لكل فرد طعامه وأن ال . ة الشيوعية إىل حد كبريحتسني فكر
، بتوفري الطعام إىل حد عدم جتويع سحالية أو ِڤديالـ) رب العائلة (ْچِرَهْسْتَهىكذا، يوصى يف مفهوم . جيوع أحد

 ْچِرَهْسْتَهىيوصى .  السفلية فماذا بالكالم عن اإلنسانجيب توفري الطعام حىت هلذه املخلوقات. حّية موجودة يف بيته
ميكن ". أرجو حضور كل جائع. الطعام جاهز:"بالوقوف يف الطريق خارج البيت قبل تناول طعامه واإلعالن

اجملتمع احلديث يعترب الدولة ملك الشعب لكن املفهوم . لصاحب البيت تناول طعامه يف حال عدم استجابة أحد
 اْترانوپالفكرة عينها موضحة يف ). ڤَْمَدْم َسْرإڤاْسياْم إشا(كل شيء ملك امللك العظيم ): ١ َمْنْتَر إُشو( هو ِڤديالـ

لذا، أعتقد بوجوب نشر هذه األفكار يف أوساط . ِڤديةالـمثة عدة مفاهيم مفيدة حول الشيوعية يف األسفار . خمتلفة
  .ملذلك، كنت متشوقاً إىل الكال. كبار املفكرين عندكم
من هذا املنظور، ترجم . يف بلدنا من املثري لإلهتمام وجود عناية كبرية يف تاريخ الفكر القدمي: األستاذ كوتوفسكي

 وأجزاء من اْترانوپالـسيهمك العلم أننا نشرنا بعض . معهدنا ونشر عدد كبري من األعمال األدبية للتربية اهلندية
كما نشرنا .  بكاملهاَمهاْبهاَرَت الروسية وقد متت ترمجة الطبعة الثانية من  باللغةرامايانَمثة جملدات من . رامايانَ

ة إىل  العناية بتلك املنشورات كبريتكان.  مع التعليق عليها باللغة السنسكريتيةْسمِريت-َمنوجممل ترمجة كتاب 
. بعد شهر مستحيلكان احلصول عليها يف سوق الكتب . ليس لدينا خمزون اآلن. درجة أهنا نفدت خالل أسبوع

 القدمية ونشرنا عدد كبري من هذه ِڤديةالـمثة عناية فائقة بني املطالعني هنا يف موسكو واإلحتاد السوفيايت بالتربية 
  . من هذا املنظورالكتب

  .اْترانوپبني هذه الـمن  پورانَ-َمهادعى ت ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .پورانَ- اَمه: األستاذ كوتوفسكي



 حنن نعرض النص السنسكرييت األصلي وتعريبه ومعاين املفردات مث -لقد ترمجنا النص بكامله.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
حنن نترجم كل شيء .  ألف نص١٨من  ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمعلى هذا الوجه، تتألف . الترمجة مث التفسري على النص

جزم احلكماء . پورانَ ڤََتَچْبها كل نص معروض على هذا الوجه يف جممل .ميكنك أن ترى. حسب املعىن احلريف
) ْپَهلَْمَچليَتْم َتُروْر - َپكَلْ-َچَمني (ِڤديةالـ أهنا الثمرة اليانعة لشجرة األماين ڤََتَچْبهادعاة فلسفة ) آشاْرياْز(الكبار 

لذا، لدينا . ْمَتَوَچْبهاـاللذي دعا إىل هذه  على األخص اشايَتْنياوهي مقبولة عند مجيع العلماء اهلنود واملوىل 
  .سأريك اياها اذا أردت رؤيتها.  بكاملها يف ترمجتها االنكليزية والعربيةْمَتَوَچْبهاـال

، النصوص ِڤَدْزالـيبدو يل أن لدينا مجيع النصوص الرئيسة للتربية اهلندية القدمية ابتداء من : األستاذ كوتوفسكي
  ..للمثال، توجد ستة أو تسعة طبعات . موجودة يف مكتبات موسكو ولينينغراد كريتيةاألصلية باللغة السنس

   ماذا؟مل جيلب أي كتاب معك؟: ) جانباً (:ْپَرْبهوپاَد
  .ْسمِريت-َمنومن كتاب  ... :األستاذ كوتوفسكي

  ؟ْبهاَچڤََتمل جتلب أي كتاب معك؟  :ْپَرْبهوپاَد
  .يما يف يف فرع لينيغراد من معهدناوال س.  النسخ موجودة:األستاذ كوتوفسكي

  .نعم :ْپَرْبهوپاَد
 لذلك، لدينا - يف روسيا االمربيالية يف لينينغرادتأسس بصدد، فرع لينيغراد ألن هذا املعهد  ... :األستاذ كوتوفسكي

  .  يف لينينغرادفرعاً ملعهدنا يتخصص
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

ستجد هنا قائمة مبا متت ترمجته . شكراً جزيال... لدينا مليون .  بتاريخ التربية األسيوية:األستاذ كوتوفسكي
  .والدراسات اليت اجنزت حول تاريخ الدين اهلندي وحالته واهلندوسية يف اهلند اليوم

  . اهلندوسية موضوع بالغ التعقيد:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
- من املنظور األورويب بل طريقة حياةيف الواقع، حسب ما أفهمه ليس ديناً). يضحكان(نعم : األستاذ كوتوفسكي

  .دين، فلسفة، كل ما تطلبه
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ... دين، هندي، طريقة فلسفة، طريقة حياة، دين، كل شيء :األستاذ كوتوفسكي
 الذي يدعى إندوسانت تعرف هنر .  كلمة هندو ليست كلمة سنسكريتية بل اطلقها املسلمون:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . باللغة السنسكريتيةسنْدهو
  . نعم، نعم، نعم.نعم: األستاذ كوتوفسكي

  .هندو غري وارد يف القاموس السنسكرييتمصطلح لذا، . سندو قالوا هندو بدال من :ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: األستاذ كوتوفسكي

 و ْبراْهَمَن: اجتماعية) ڤَْرَنْز(تب مثة أربعة مرا. اْشَرَمنْرڤَ وشاع استعماله لكن النظام التربوي احلقيقي يدعى :ْپَرْبهوپاَد
 و ْپَرْسْتَهىَناڤ و ْچِرَهْسْتَهىو ْبَرْهَمشارّي : روحية هي) أْشَرَمْز(وأربعة مقامات . ْدَرۤوش و ايْشياڤ و ْتريياكَْش
ب مفهوم التربية  حسآْشَرَمْز وأربعة ڤَْرَنْزال يصبح اإلنسان متحضراً دون تبين هذا النظام املؤلف من أربعة . ّياسَسنّْۤي
هذا ما يدعى  وجيب على اإلنسان تبين نظام املراتب االجتماعية األربعة واملقامات الروحية األربعة. ةِڤديالـ
  . القدميِڤديالـتربية اهلند مستندة إىل هذا النظام . اْشَرَمنْرڤَ



  .اْشَرَمنْرڤَ: األستاذ كوتوفسكي
). طَْمْشْسِر  َمۤياياْم ڤَْرْن-توْرشا (ونڤيْشأن هذا النظام من خلق ) ١٣\٤ ( چۤيتاْبهَچڤَْد يوجد نص يف :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

أشعة الشمس . الشمس من خلق اهللا. انه سائد يف كل األرض كالشمس.  حمال ألنه من خلق اهللااْشَرَمنْرڤَلذا، تغيري 
للمثال، .  هذا سائد يف كل األرض بشكل أو بآخراْشَرَمنْرڤَكذا، نظام . يف كل مكان-سيا واهلنديف أمريكا ورو

و والتجارية نتاجية  اال املرتبةاْزايْشيڤ هي املرتبة االدارية و اْزْترييكَْش. اهنم دماغ اجملتمع.  أفطن البشرْبراْهَمَنةالـ
 األرض حتت أمساء خمتلفة أهنا سائدة يف كل األرض ألهنا من خلق هذه الطبقات األربعة سائدة يف.  العمالْزْدَرۤوش

  .ْدَهْرَم اْشَرَمنْرڤَ. اخلالق األصلي
  ... هذا اْشَرَمنْرڤَمن املثري لإلهتمام حسب رأي بعض العلماء االوروبيني والروس أن نظام : األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
أخر وستجد جمتمعاً أكثر بساطة ومساواة إذا طالعت النصوص القدمية من األسفار  من خلق مت:األستاذ كوتوفسكي

.  وليس من البدايةِڤديالـ جرى تقدميه يف املرحلة األخرية من العهد اْشَرَمنْرڤَرأي هؤالء العلماء أن نظام . ِڤديةالـ
  ...النصوص القدمية وستجد أنه مل يكن سائداً يف اهلند التقليدية القدمية إذا عملت على حتليل 

  .ذاك هو) يضح (:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .اثناء هذه الفترة ألن ليس لدينا لسوء احلظ معلومات كثرية عن اهلند التقليدية القدمية ... :األستاذ كوتوفسكي

توْر شا): ١٣\٤ (تاْبهَچڤَْد چۤي انه مذكور يف ... هذه ْبهَچڤَْد چۤيتامن جهتنا، ...  لكن من جهة :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
". ك الشمس إىل مالْبهَچڤَْد چۤيتاتكلمت :" سنة وجاء فيها٥٠٠٠ كشفت منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا. ْسِرْشطَْم  َمۤياياْم ڤَْرْن-

هل يستطيع العلماء األوروبيون الرجوع بالتاريخ إىل .  مليون سنة٤٠لذا، اذا قمت بتقدير تلك الفترة فستعادل 
  مليون سنة؟٤٠الرجوع  سنة؟ هل ميكنهم ٥٠٠٠

  . نعم:األستاذ كوتوفسكي
كما جاء ذكر نظام .  سنة على أقل تقدير٥٠٠٠ هذا قائم منذ اْشَرَمنْرڤَ لدينا دليل أن نظام :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 ونڤيْشك يف اجاء ذ). ٥٨\٨َمْدْهيا . ش.ش (پومانْپوروِشَن ڤَتا اشاَراْشَرمنْرڤَ): ٩\٨\٣ (پورانَ ونڤيْش يف اْشَرَمنْرڤَ
جند تشبيهه يف . نظام طبيعي بل  ليس ظاهرة فترة تارخيية حمسوبة يف العصر احلديثْدَهْرَم اْشَرَمنْرڤَلذا، . پورانَ

لذا، هذا التقسيم موجود يف البنية . ني وبطن وساقني بالبنية البدنية املؤلفة من دماغ وذراعْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم
توجد طبقة من الرجال الذين يعتربون الدماغ وطبقة يعتربون ساعد الدولة وطبقة منتجة . االجتماعية بطريقة الطبيعة

  .ال حاجة إىل تقفي التاريخ بل هو طبيعي منذ بداية اخللق. وما شاكلها
. انت تقول بوجود هذه التقسيمات األربعة يف كل جمتمع لكن تبينها ليس بتلك السهولة: األستاذ كوتوفسكي

الصعوبة . تصنيف الطبقات االجتماعية املختلفة واملهنية إىل أربعة تقسيمات يف كل جمتمع دون صعوبةللمثال، ميكن 
  الوحيدة هي يف اجملتمع االشتراكي إذ كيف ميكنك تبني الفئة االنتاجية من العمال؟

  .هذا تقسيم.  للمثال، حنن ننتمي إىل الطبقة الفكرية:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . الفطن، نعم:األستاذ كوتوفسكي

  .اذن، هذا تقسيم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . أيضاًوميكنك أن تشمل مجيع املثقفني يف هذه الطبقة. ْبراْهَمَنةالـطبقة الفطناء، : األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد



  .مث الطبقة االدارية: األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .يف كل مكان ... :كياألستاذ كوتوفس
  .ْتريياكَْش :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

؟ تلك هي الصعوبة ألن مجيع اآلخرين عمال مصانع، عمال ْزْدَرۤوشالـ واْزايْشيڤلكن أين الـ: األستاذ كوتوفسكي
    ...لذا، يوجد فرق كبري من هذا املنظور. مزارع مجاعية وما شاكل ذلك

  ...ظور  من هذا املن:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
رأيي بني اجملتمع االشتراكي وسائر اجملتمعات اليت سبقت االشتراكية يوجد فرق حسب ...  :األستاذ كوتوفسكي

 ْبراْهَمَنة: ميكنك ترتيب مجيع الطبقات املهنية واإلجتماعية إىل هذه التقسيمات املعينة يف اجملتمع الغريب احلديث ألنه
   ... الطبقة املالكة هذا، الطبقة االنتاجية، هياْزايْشيمث ڤ... عذراً ... اْز ْترييَشكْ ...اْز ْترييكَْش،  اْزْتريي كَْشو

  ... هذا هو :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ... لوسائل االنتاج :األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
أصحاب املصانع على (االنتاجي  إىل مراتب املفكرين واإلنتاجيني وأصحاب النظام ْزْدَرۤوشو  :األستاذ كوتوفسكي

  ).ل املثالسبي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 هنا ألن لديك فئة ادارية يف املصانع وميكنك ايْشياڤلكن ال توجد مرتبة .  والعمال اليدويني:األستاذ كوتوفسكي
  . أي العمال أنفسهم لكن ال توجد فئة وسيطةْزْدَرۤوش مث يوجد اْزْترييكَْشتسميتهم 

لكن سيضطرب .  عملياًْزْدَرۤوشيف هذا العصر، مجيع البشر . ڤَهَسْمْبَه-ْدَرۤوشكَالو :  هذا ما جاء:لَ ْپَرْبهوپاَدْشرۤي
 موجود هنا وذاك ضروري على الرغم من أن ْبراْهَمَنالـ. ْزْدَرۤوشالنظام االجتماعي اذا كان ال يوجد سوى 

هذا هو التقدير العلمي . لنظام االجتماعي على هذا النحوستعم الفوضى دون تصنيف ا. ْزْدَرۤوشدولتكم دولة 
 حفظاً ْبراْهَمَنة ليصبحوا ْزْدَرۤوش لكن ال بد لك من تدريب بعض الـْدَرۤوشرمبا كنت تنتمي إىل مرتبة الـ. ِڤَدْزـلل

ال بد من وجود . َمَنةْبراْهالـوال ميكنك االعتماد على . ْزْدَرۤوشال ميكن اعتماد اجملتمع على الـ. للنظام االجتماعي
الساقان والدماغ والساعدان مطلوبة للتعاون . دماغ وساعدين وبطن وساقني من اجل حتقيق ضروريات بدنك

. ستحل يف كل جمتمع دون وجود هذا الترتيب الرباعي لذا، ميكنك أن ترى أن الفوضى. لتحقيق مهمة جممل البدن
أنا ال .  الدماغ ضروري لكن مثة قلة باألدمغة يف الوقت احلايل. وخللاماۤيستكون . لن يعمل على الوجه الصحيح

 َمهاَرَجكان للمثال، . يف السابق كانت السنة اهلندية ملكية. أحتدث عن دولتك أو دوليت بل على الصعيد العاملي
 لك من خلق ال بد. اعتزل العرش قبيل موته ودخل الغابة لإلستماع عن العلم بالذات. ْتريياكَْش ملك كْشيْترۤيَپ

طبقة من الفطناء وطبقة من اخلرباء باإلدارة وطبقة إنتاجية وطبقة عمالية اذا اردت احلفاظ على سالم ورخاء العامل 
پاَد -باهۤورو-موكَْهى): ١٣\١٧\١١. ب.ش (ِڤديالـذاك هو املفهوم . ال ميكنك جتنبه. هذا مطلوب. كله
لن تسري .  تعين الساقاَدپ تعين اخلصر وكلمة أورولساعد وكلمة  تعين اباهوكلمة .  تعين وجهموكَْهىكلمة . جاها

  .الدولة بنعومة دون قيام هذه املراتب األربعة على حنو منهجي متالئم سواء أخذت هذه الدولة أو تلك الدولة



 اجملتمع  مستند إىل الترتيب الطبيعي للعمل يفاْشَرَمنْرڤَعلى العموم، يبدو يل أن جممل نظام : األستاذ كوتوفسكي
  .يف أي جمتمع أكثر تعقيداً وصقاللكن أصبح تقسيم العمل . القدمي إىل حد ما
  . ليس معقداً:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .ترتيب اجملتمع إىل أربعة مراتب يثري احلرية البالغة ... :األستاذ كوتوفسكي
 دون االتصاف بالصفات ْبراْهَمَن يدعي أنه راْهَمَنْب ولدت احلرية الحقاً يف اهلند عندما أصبح ابن :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد 

.  بدافع التطري أو التقليد وهذا ما سبب اختالل النظام االجتماعي اهلنديْبراْهَمَناآلخرين بصفة  وقبله. ْبَرْهَمنيةالـ
 امللكلدى   كان.ْبراْهَمَن يف كل مكان حلاجة العامل إىل دماغ ْبراْهَمَنةالـ ندرب كِْرْشَن يف حركة ذكر  حننلكن

جند يف التاريخ أن بعض . مل يكن امللك مستقال.  واحلكماءْبراْهَمَنةالـ جملس شورى مؤلف من كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج
 يدلون باملشورة ْبراْهَمَنةالـكان . ْبَرْهَمينالـامللوك كانوا ليس كما جيب وجرى خلعهم على يد جملس الشورى 

 ؟أُشوَكمىت كان . هذا ليس يف التاريخ البعيد. كي مع أهنم مل يشاركوا يف السياسةإىل امللك حول قضاء الواجب املل
  .منذ ألوف السنني تقريباً

  .هذا يعادل ما ندعوه اهلند القدمية والوسطى: األستاذ كوتوفسكي
  . اهلند الوسطى.نعم...  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 كانت منفتحة للغاية وكان القسم الكبري من -، أنت مصيبيف اهلند القدمية واإلقطاعية... : األستاذ كوتوفسكي
 موجودين حىت يف العصر املغويل إلعطاء املشورة إىل األباطرة ْبراْهَمَنةالـكان . ْبراْهَمَنةالـاالدارة والتشريع بيد 
  ... واإلداريني املسلمني

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...يف االدارة  ... :األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ۤيلَ ْپَرْبهوپاَدْشر
  .ومثل ... :األستاذ كوتوفسكي

إىل استاء النواب . كان. ، كان وزير مالية يف احلكومة االسالميةوْسوامّيُچ َپرۤو اسالفنا، آشاْرياز :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
وجه، فسوف اذا استقلت فجأة على هذا ال. ال اقبل استقالتك ألنك يدي اليمىن"وقال حد بعيد عند استقالته 

كانوا يشكلون جملس .  مقبولنيْبراْهَمَنةالـ كان -تلك حقيقة. اذن، تلك حقيقة. يوجد تاريخ طويل". اعتقلك
ذهب اسكندر املقدوين من .  يعاصر اسكندر املقدوينْپَتچوَردَْْشنكان امللك اهلندوسي  للمثال،. شورى للملك

رمبا . ْپَتچوَشْنْدَر يف عهد اإلمرباطور شاَنكْياكان رئيس الوزراء . َتْپوچَشْنْدَرقبل  اليونان إىل اهلند وقهر جزء منها
  .شاَنكْيامسعت هذا االسم 
  . نعمأوه، :األستاذ كوتوفسكي

شاَنكْيا  سياسي كبري ومنطقة السفارات األجنبية يف مدينة نيودهلي تسمى اليوم ْبراْهَمَنكان . نعم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .َ تيمناً بهپوري

  .َ، نعم، اعرفهاپوريشاَنكْيا  :ألستاذ كوتوفسكيا
ما زالت معظم . كان على جانب كبري من العلم. ْبراْهَمَن سياسي كبري و پورّي  شاَنكْيا كان:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  قبول راتب بعدمْبراْهَمَنلكنه حافظ على مقامه بصفة يف اهلند  َپْنذيَتشاَنكْيا يدرس التالميذ تعاليم . تعاليمه قّيمة

. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك ما جاء يف .  يصبح كلباً اذا قبل براتبْبراْهَمَنمن املفهوم أن الـ. مع أنه كان رئيس الوزراء



هذه هي .  يقيم يف كوخ لكنه كان رئيس الوزراء عملياًَپْنذيَتشاَنكْيا كان  لذا،. كان يشري لكنه مل يقبل التوظيف
 هو مثال على مقياس َسْمِريت-َمنوكتاب . ِڤديةالـ هو مقياس احلضارة ْبَرْهَمينالـ والدماغ ةْبَرْهَمنيالـالتربية 
ال ميكنك الرجوع بالتاريخ ملعرفة تاريخ كتابته لكنه يعترب من الكمال إىل درجة أنه الشريعة . ْبَرْهَمنيةالـالتربية 

 كاملة إىل درجة َمنوشريعة . تعديل النظام االجتماعيال حاجة إىل جملس تشريعي لسن القوانني اليومية ل. اهلندوسية
 اليت تعين أهنا صاحلة للماضي واحلاضر كاالداو- ْتريجاء يف اللغة السنسكريتية أهنا . أهنا صاحلة يف كل األزمنة

  .واملستقبل
ن خيضع يؤسفين مقاطعتك لكن اجملتمع اهلندي يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر كا: األستاذ كوتوفسكي

  . حدثت تغيريات كثرية. لإلدارة الربيطانية حتت حكم قانون بعيد عن القانون اهلندوسي عند حد علمي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .تدعى يف ... :األستاذ كوتوفسكي
  ...نعم، ابتدعوا اخرى  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 ْسْمِريت- َمنوندوس يعملون هبا كانت خمتلفة عن شريعة  الشريعة اهلندوسية الفعلية اليت كان اهل:األستاذ كوتوفسكي
  .األصلية

ادخل حق . حىت جواهر الل هنرو الراحل قدم قانونه اهلندوسي اخلاص.  لقد احدثوا اآلن تغيريات:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
-َمنوكوماً بشريعة تغريت أشياء كثرية لكن كان اجملتمع البشري مبجمله حم. ْسْمِريت- َمنوالطالق وهذا مل يكن يف 

  .اهلندوسية احلديثة ال تلتزم باألسفار اهلندوسية بصرامة.  قبل العصر احلديثْسْمِريت
  . نعمأوه، :األستاذ كوتوفسكي

 قبل العصر ْسْمِريت-َمنوتغريت أشياء كثرية لكن كان اجملتمع البشري مبجمله حمكوماً بشريعة  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .احلديث

  ... يف مجيع العصور يف اهلند :فسكياألستاذ كوتو
اهلندوسية احلديثة ال تلتزم باألسفار اهلندوسية . لقد احدثوا اآلن تغيريات كثرية. ْسْمِريت-َمنو :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .بصرامة
  . نعمأوه، :األستاذ كوتوفسكي

  ...اهلندوسي القدمي مرادنا ليس الرجوع إىل اجملتمع ... اهنم ليسوا .  كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . هذا حمال:األستاذ كوتوفسكي

. ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمللمثال، جاء وصف الفكرة الشيوعية يف . فكرتنا هي استمداد خري أفكار من الفكرة األصلية
ذلك، عالوة على . تلك هي وجهة نظرنا.  ال تتبنوها؟ اهنا شيء جيد، جتربة جيدةملا. طْهَرييوْدهيْش َمهاَرَجوصفها 

من الناحية العلمية، غرض احلياة البشرية هو . غرض احلياة البشرية: احلضارة احلديثة مفتقدة إىل نقطة بالغة األمهية
وهذا ما . جاء أن عمل افراد اجملتمع البشري سيحبط ما مل يصل إىل نقطة العلم بالذات). َڤَتتّْ-آْتَم(العلم بالذات 

اهنم يتقاتلون على الصعيد االفرادي .  الرغم من كل الرقي االقتصادي وسواهحيدث يف اجملتمع احلديث بالفعل على
ميكننا أن نشهد اذا تدبرنا األمر بأعصاب باردة أننا . واإلجتماعي والسياسي والوطين بدال من حفظ السالم واهلدوء

 كل التحسن يف أقسام العلوم ما زلنا حنافظ على العقلية عينها املشهودة يف جمتمع احليوانات السفلية على الرغم من
 أن هذا البدن البشري غري مقصود للكدح من أجل التشبعة احلسية ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمخالصتنا املستندة إىل . الكثرية



ال توجد دائرة علمية تبحث ما حيدث هلذا . لكن الناس ال تعلم شيئاً يتعدى ذلك دون علم عن احلياة بعد املوت
 ِدَهىكلمة . ِدِهى-ٱْسمْني ياْتهاِدهيُنو ): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف . ذاك قسم علمي كبري. البدن بعد هالكه
 صاحب ِدهّي. ڤََنْم َجراٱْسمْني ياْتها ِدِهى كاوماَرْم ياوِدهيُنو .  تعين صاحب هذا البدنِدهيَنهكلمة . تعين هذا البدن

للطفل بدن معني يتغري إىل نوع آخر عند منوه لكن . ىل أخرىالبدن يقطن داخل البدن بينما يتغري البدن من صورة إ
حنن نقبل أبداناً . الناس ال تفهم هذا. كذا، حنن نبدل البدن بآخر عندما يتبدل بالكلية. صاحب البدن هو هوما زال 

كن زال كنت طفال ل. تلك حقيقة ال ختفى على أحد. خمتلفة حىت يف هذا العمر من الطفولة إىل الصبا إىل الشباب
ما هي الصعوبة بفهم أنه سيتعني علي قبول بدن آخر بعد هالك هذا البدن؟ . لدي اآلن بدن خمتلف. بدن طفوليت
  . هذا علم كبري

 الديانة خيتلف التوجه بإختالف. كما تعلم، توجد طريقتان متناقضتان للتوجه إىل هذه املشكلة: األستاذ كوتوفسكي
  ... هبذا الشكل أو سواه مجيع األديان بالتغيريتعترف لكن 

  . حيدث:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . تغيري مكان الروح:األستاذ كوتوفسكي

  . التناسخ:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...كما يف الدين املسيحي والبوذية والدين اهلندوسي .  يدعى تناسخ الروح:األستاذ كوتوفسكي

  . أنا ال أحبث األديان معك:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .نعم.  نعم:تاذ كوتوفسكياألس

  . أنا أتكلم علم وفلسفة:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم:األستاذ كوتوفسكي

  ... ذاك هو :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...لكن آخر . اذن، العلم والفلسفة... اذا استطعنا  :األستاذ كوتوفسكي 

حنن معنيون أنه لن يصعب الفهم . لكن ليست هذه عنايتناميكن القاء نظرة على الدين من وجهة ما  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
أن صاحب البدن سيأخذ بدناً آخراً عند حدوث التبديل البدين بكامله اذا كان صاحب البدن دائم على الرغم من 

  .التحوالت الطارئة على البدن
  .احب البدن واحدال توجد ظاهرتان بل البدن وص. مقاربة أخرى هي عدم وجود انفصال: األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .البدن عني مالك البدن: األستاذ كوتوفسكي

  . كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . يهلك مالك البدن هبالك البدن:األستاذ كوتوفسكي

  . كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ... ال يوجد تباين :األستاذ كوتوفسكي

  . ال يوجد قسم علمي يف اجلامعة لدراسة هذه احلقيقة علمياً؟ ذاك هو اقتراحيلكن ملاذا. كال :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:األستاذ كوتوفسكي



أقر طبيب خمتص  .قد يكون األمر كما تقول لكن ال بد من وجود قسم علمي لدراسته.  هذا غائب:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
لذا، مثة رأي . عض الرسائل ويؤمن بقوة بوجود الروحتبادلت معه ب. جبراحة القلب يف تورتنو، مؤخراً بوجود الروح
 مرجع كِْرْشَن.  حول هذا األمر وهو مرجعكِْرْشَنلدينا كالم . آخر لكن طريقتنا هي قبول العلم من املرجعية

 .چ.ب (كِْرْشَنيقول .  مقبولة يف الدوائر العلمية والفلسفية يف كل األرضْبهَچڤَْد چۤيتا. آشاْرياْزمقبول عند مجيع 
١٣\٢:(  

  ميـْن يـاتْها ِدِهىـْس‘ِدهـيـنُو 
  كاوماَرمْٰ يـاوڤَـنَـمْٰ َجرا

  ْپـراْپـتيـْر - تَتْـها ِدهانْـتََر
  ـيـاتي تَـتَْر نَـ موْهْزْدهـۤيـَر

عند  الذات تنتقل هكذاالشيخوخة، ، إىل الشباب إىل  الطفولةمن، بدن باستمرار يف هذا الالذات املتجسدة متر كما"
  .العلمي أكرب مرجعية يف تقليدنا كِْرْشَن هذا كالم ."غيريهذا التمبثل  قق لذاته يضطرب احملال. آخربدن  إىل املوت

  . نعم، أعلم:األستاذ كوتوفسكي
 يعين أن علينا ِڤديالـالفهم . ِڤديةالـتلك هي طريقة الفهم .  حنن نسلم بكالمه دون حماجة:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . دون حماججةِڤَدْزالـالتسليم بكل ما جاء يف 
ا أن نؤمن سوى باألشياء استناداً إىل ال ميكنن. تتمثل الصعوبة أننا ال نؤمن بشيء دون حماجة: األستاذ كوتوفسكي

  .احلجة
  ... نعم، ذاك :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ...هنا األساس  :األستاذ كوتوفسكي
  . كال، كال، ذاك غري جائز:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . االبراز:األستاذ كوتوفسكي
كلمة . َپريْپَرْشِنَن ِسڤَۤيا ِهي ْپَرنيپاِتَنَتْد ڤيدّْ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء يف . هذا جائز.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

لكن من جهة . ال يوجد انكار للحجة. تعين حجة واحلجة جائزة لكن ليس مبوقف حتدي بل مبوقف للفهم َپريْپَرْشِنَن
   .للمثال، روث البقر. بناء على ذلكيسلمون هبا  ِڤَدْزالـ، اهنا معصومة عن اخلطأ وعلماء ِڤديةالـالنصوص 

  . نعم:األستاذ كوتوفسكي
 أنك تتنجس حال ملس براز حيوان وحىت اذا ملست برازك ِڤديالـاآلن، احلكم . انه براز حيوان :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . بالوضوء بعد التغوطِڤديالـيقضي النظام . ويقتضي عليك التوضؤ باإلستحمام
  .هذه نظافة علمية مفهومة: توفسكياألستاذ كو

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .وجوب تنظيف نفسك ... :ضيف

  ... اآلن :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، هذا صحيح: األستاذ كوتوفسكي

. ميكنك تطهري مكان جنس به.  لكن جاء يف موضع آخر أن روث البقر طاهر مع أنه براز حيوان:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
من جهة االعالن أن براز احليوان جنس وجيب عليك االستحمام بعد ملسه لكنها تعلن بطهارة .  تناقض ظاهريهذا

  .هذا تناقض حسب علمنا.  موضع آخرروث البقر يف



  . نعم:األستاذ كوتوفسكي
 ِڤَدْزالـأال يقبل اتباع أليس صحيحاً أن روث البقر طاهراً؟ . ِڤَدْزالـ لكنه من املسلمات عند أتباع :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  بطهارة روث البقر؟
  . ذاك هو:ضيف

  .روث البقر حيتوي على مجيع اخلواص املعقمة أذا اجريت حتليال له  واحلقيقة أنك ستجد:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .هذا ما ال أعلمه: األستاذ كوتوفسكي

  ... انت ال تعلم، لكن يوجد :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...هذا ما ال اعلمه، لكن . جيب أن اختربه :األستاذ كوتوفسكي

  ...نعم، جيب أن تطلب فهمه  :ضيف
لذا، حىت إذا . قام استاذ يف كلية طبية بتحليله واكتشف أنه حيتوي على مجيع اخلواص املعقمة.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

قد يوجد استثناء لكنه . تمّعن لكن ستثبت صحتها اذا عملت على حتليلها بِڤديةالـوجدت تناقضاً يف النصوص 
  .مقبول وستجده صحيحاً عند حتليله وفحصه

  ... لكن رمبا :األستاذ كوتوفسكي
 لكن ما هو سبب التسليم هبذا – هذا استثناء –ثناء وارد، لكن ما اقصده أن روث البقر براز ت االس:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .يل، سوف جتده صحيحاًثناء، انك اذا عملت على فحصه علمياً، بالتحلتاالس
  .نعم، اذا عملت على حتليله من وجهة النظر العلمية فذاك صائب: األستاذ كوتوفسكي

 أن عظام ِڤديةالـالصدفة عظام حيوان وتقضي احلكمة . للمثال، الصدفة.  مثة شواهد أخرى:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
املراد .  تسلم بطهارهتاِڤَدْزالـ يف غرفة الرب ألن لكن حتفظ هذه الصدفة. احليوان جنسة وملسها يستدعي االستحمام

ال يقبل بكالمك سوى عند استناده إىل . هذا هو املبدأ الذي يتبعه العلماء. ِڤديةالـأننا نسلم جبميع األحكام 
الربهان ). ْپَرمانَ(مثة أشكال خمتلفة من الربهان . ال يطلب منك اسنادها إىل وجه آخر. ِڤديةالـالنصوص 

كذا، مجيع . الكالم املستند إىل كتاب القانون مقبول يف احملكمة القانونية. ْپَرمانَ-ْشرويت يدعى ِڤديالـتشهاد باإلس
  .ْشروتيْز تسمى ِڤَدْزالـأعتقد أنك تعلم أن .  مقبولة عند العلماءْپَرمانَ-ْشرويتالبيانات املستندة إىل 
  .نعم: األستاذ كوتوفسكي

  ):١٠١\٢\١  سيْنْدهو- َرساْمِرَت-كْيتْبَه (ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  -ديپورانَا-ْسـْمـِرتي-شْروتي

  نايڤ ْمْدهيـيڤ-ـراتْـَرـشََپنْ
  ْرْبَهكْتي َهـِرْر أيكانْتيكّي

  َپـِت كَـلْـڤَپاتايايـأوتْـ

 هو ْپَرماناَنْزىل  إكل ما ال يستند.  بْنَشراْتَر واْترانوپوالـ شاْسْتَر-ْسْمِريت و  ْشرويتأي نظام جيب استناده إىل أدلة
  .فوضى

  -ديپورانَا-ْسـْمـِرتي-شْروتي
  نايڤ ْمْدهيـيڤ-ـراتْـَرـشََپنْ

  ْرْبَهكْتي َهـِرْر أيكانْتيكّي
  َپـِت كَـلْـڤَپاتايايـأوتْـ

 هو ْزْپَرماناَن إىل كل ما ال يستند. راْتَر بْنَش واْترانوپوالـ شاْسْتَر-ْسْمِريت و  ْشرويتأي نظام جيب استناده إىل أدلة
  .فوضى



لنفترض اليوم وجود خمترب .  ميكن اثباته بطريقة علميةِڤَدْزالـ حتتويه ماكل هل تسمح يل بقول شيء؟ : ضيف
. لنفترض أن لديك مشغل أو معهد علمي. تسلم بصحته دون التطرق إىل ملكيته. مفاد ذاك املخترب صحيح. علمي

نعم، أدلت اهليئة العلمية بذلك :"العامة بذلكستسلم ف" حيحهذا غري ص:"أذا أعلن هذا املشغل أو املعهد العلمي
  .ونسلم به

  . نعم:األستاذ كوتوفسكي
  .ليس على االنسان فحصه شخصاً بل يأخذ كالم مرجعية ويقبله :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . االنسان االعتيادي، انسان اعتيادي:ضيف
اهلند حمكومة باألئمة ). آشاْرياْز(عة يسلم هبا كبار املعلمون  املشروِڤديةالـالبيانات  لذلك، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

النفع أنين ال أضيع . أتباعهم هبميسلم  وِڤَدْزـيسلمون بال. كَراشاْرياَشْن  وڤاشاْرياَمْدْه و رامانوجاشاْريا -)آشاْرياْز(
أوفر وقيت . أنا أسلم به. ن طهارته تعلِڤَدْزالـ جملرد أن اً أم جنساًوقيت بإجراء البحث ما اذا كان روث البقر طاهر

 َدِڤ لعلم اهلنديات والسياسة أو ما شاكلها ألن ِڤَدْزالـعلى هذا الوجه، مثة بيانات خمتلفة يف . ْپَرمانَ- ْشرويتبقبول 
  ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف . تعين علم

  طُوـيشْڤيَسـنِّي دِر ْهْمَهـشاا يَسـْرڤَـْس
  شَ ْمَهـنَـُپوانَـْم َأۤيـْچْر ـه ْسْمِرتيتَّـّم

  يُّوْر َأَهـْم ِاڤَ ِڤـْديرڤايشْ شَ َسِڤـدا
  َهـْمشاْد ِاڤَ يڤ -  ِڤَدْد ِركْ - ِڤـدانْتَ

، أنا احلقيقةيف  .ِڤَدْزالـغرض العلم يف  أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مين .األحياءمجيع ب ويف قلقائم  أنا"
  ."ِڤَدْز بالـملاالع وأنا ،ِڤداْنَتمؤلف 
رمبا يقبلون بصحتها اذا تفحصوها .  بل مبا تقول انت اليوم اعتقد أن العلماء التجريبيني لن يقبلوا هباين لكن:ضيف

  .بطرقهم مبزيد من العناية
كما سبق وذكرت أن طريقتنا، طريقة انسان اليوم، متثل العصر العلمي اجلديد .  نعم، صحيح:األستاذ كوتوفسكي

  ...يف االرض 
  . جرهبا مرة اخرى:ضيف

  .لكن لن يقبل احد بأمر دون نقاش. جرهبا مرة اخرى.  انت حمق:ألستاذ كوتوفسكيا
  . كال، احلجج جائزة:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

الدليل، الدليل والدليل واجب . لن يصدق احد جملرد اهنا مدونة يف هذا الكتاب أو سواه. نعم :األستاذ كوتوفسكي
  روع كثرية يف العامل؟هل يل بطرح سؤال عليك؟ هل لديك ف. للتصديق

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  أين هو مركزك الرئيسي وأين توجد فروعه؟: األستاذ كوتوفسكي

  ... املقر الرئيسي :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن جلماعة ذكر :األستاذ كوتوفسكي 

   . فرعاً بالطبع٥٥ لدينا :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .٥٥ :األستاذ كوتوفسكي

  .مقري الرئيسي يف لوس اجنليس. نعم: تاذ كوتوفسكياألس



   لوس اجنليس؟:األستاذ كوتوفسكي
  . لوس اجنليس:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ... ألنين استلمت رسالة من أملانيا الغربية، وحسبت أن رمبا :األستاذ كوتوفسكي
  .هناك فرع...  كال، ذاك هو :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . فرع:األستاذ كوتوفسكي
وانا اسعى جلعل مقري الرئيسي . لكن مقري يف لوس اجنليس. يوجد فرع. داَس كِْرْشَن فرع أملاين، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .اشترينا عقاراً هناك. شايَتْنياذاك املكان، هو مكان والدة املوىل .  منذ عوديت إىل اهلندماۤياپوريف 
  ؟ماۤياپور يف :األستاذ كوتوفسكي

  هل مسعت باالسم؟. ماۤياپور :وپاَدْشرۤيلَ ْپَرْبه
  . هناكماۤياپور.  نعم، نعم:األستاذ كوتوفسكي

   هل زرت اهلند؟:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . مرات٧ أو ٦ نعم، :األستاذ كوتوفسكي

  ).يضحك( أوه :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . كنت هناك، احبه:األستاذ كوتوفسكي

  ؟شايَتْنيايث ولد املوىل ، حماۤياپور هل زرت :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .ْمماۤياپوَريدعى  ... ماۤياپور كال، :األستاذ كوتوفسكي

  .مدراسذاك جانب ... ، انه ْمماۤياپوَر :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، نعم:األستاذ كوتوفسكي

  .پوَرْممايلَ :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .، نعمپوَرْممايلَ يوجد :األستاذ كوتوفسكي

  .مدراس ذاك مدينة :هوپاَدْشرۤيلَ ْپَرْب
  . نعم، نعم، نعم:األستاذ كوتوفسكي

  اذن، اين اقمت يف اهلند؟.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
   أنا؟:األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
ر ، البنغال، بيهامهاراستر، جوجارات زرت عدة أماكن، دهلي، يف دهلي، راجستان، يف أوه، :األستاذ كوتوفسكي

...  
   اين اقمت يف البنغال؟:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

   يف البنغال؟:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

   ...َشْنتينيِكَتْن كنت يف كلكتا، :األستاذ كوتوفسكي
  .َشْنتينيِكَتْن  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .، يف عدة قرى وبلدات صغرية أيضاًَچَنْسَپْر ٢٤ ويف بلدة يف َشْنتيِكَتْن ... :األستاذ كوتوفسكي



  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ؟...وانت باالصل من .  البنغال:األستاذ كوتوفسكي

  . كلكتا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .أه، كلكتا.  كلكتا:األستاذ كوتوفسكي

  .ولدت يف كلكتا، نعم. نعم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .انت زرت باكستان. اذهب إىل البنغال الشماليةنعم، لسوء احلظ مل .  افهم:األستاذ كوتوفسكي

  .پوْرُچوَركَْه. پوْرُچوَركَْه نعم، كلكتا، بومباي وعدة أماكن، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...انه وضع صعب جداً يف .  أوه:األستاذ كوتوفسكي

  . كلكتا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد 
  ...البنغال وكلكتا  ... :األستاذ كوتوفسكي

  .نعم :ْبهوپاَدْشرۤيلَ ْپَر
  .بسبب الالجئني من بنغالديش ... :األستاذ كوتوفسكي

كان عدد .  أيام وكانت املشاركة فيه منقطعة النظري١٠ طوال ۤيْرَتَنكَسْنلكن اقمنا احتفال .  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
ْبهَچڤَْد  و رۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمْشحماضرات من ...  ألف يومياً وكانت عنايتهم باالستماع إلينا ٣٠الزوار ال يقل عن 

لذلك، استجاب الناس من مجيع االرض وال سيما . ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم و ْبهَچڤَْد چۤيتادعوتنا مستندة إىل . چۤيتا
  .ما هو اسم ذاك املكان؟ باريس؟ يف املدة االخرية. عنايتهم على االخص. الشباب االمريكي

   ماذا؟:اْمسوْنَدَرْشۤي
  ؟... اشتروا مؤخراً :ْپَرْبهوپاَدْشرۤيلَ 

  . يف بعض الضواحي، فوننت روز، فونني أو روزأوه، :اْمسوْنَدَرْشۤي
   اه، قرب باريس؟:األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
   يف فوننت بلو؟:األستاذ كوتوفسكي

نطلب من طالبنا االمتناع عن أربعة . يطة جداًلذلك، طريقتنا بس. اشتروا منزال مجيال.  نعم، نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...ال زنا : نواهي

   من؟ اربعة؟.  من؟ آسف:األستاذ كوتوفسكي
ال زنا وال أكل حلوم، حلوم أو مسك أو بيض، ال قمار وال مخرة وال خمدرات مبا فيها .  نواهي:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَن َهِرىب على الطالب االمتناع عنها وتسبيح جي. هذه مسكنات ومنبهات. السجائر أو الشاي أو القهوة
. الطريقة بسيطة جداً. وهبذه الطريقة وحدها، سوف جتد، كيف يتقدم هؤالء الشباب والشابات بسرعة. َمْنْتَر-َمها

ال هذه كتبت هذه الكتب طو. اعطيتهم. ْبهَچڤَْد چۤيتا و ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمعالوة على ذلك، اطنان من الكتب مثل 
 ١٢ صفحة، حنو ٤٠٠لدينا كتب كبرية تصل صفحاهتا إىل . السنوات ولديهم ما يكفيهم للقراءة، طوال العمر

.  جزء واحد ورحيق التتيم جزء واحدشايَتْنيا بستة اجزاء، تعاليم املوىل ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم يف جزئني، كِْرْشَن: كتاب
 كل شهر مع هذه املعلومات املسهبة، بعنوان ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمشر فصال من حنن نن... وهذه ... على هذا النحو، انا 

 هي سوكَْت-پوروَش". سوكَْت-پوروَشمتابعة : "العنوان هو. هنا أيضاً". اخلطوة االوىل يف حتقيق اهللا"مثل، 



، األمر عينه، انه ذكر من بلدك يف يوجد ذكر لينني.  هذا قدماًكِْرْشَناذن، حنن نسعى إىل دفع ذكر . ديْسُتوْتَرْم ِڤ
اذن، انت تسعى لفهم .  هو شخصية تارخيية أيضاً كما ان لينني شخصية تارخييةكِْرْشَن. كِْرْشَنذكر . وجه آخر
  . قائمة على هذا النحوكِْرْشَنحركة ذكر . كِْرْشَنحنن نسعى لفهم فلسفة  وفلسفته

  .. ولديك عدد كبري من املشاركني :األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ؟٥٥يف هذه الفروع الـ ... :األستاذ كوتوفسكي
وهذا يعين .  آالف من املعمدين باالضافة إىل املعجبني، هناك عدد كبري٣ نعم، أكثر من أوه، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .يف كل فرعتيم مئة  إىل ٢٥ولدينا حنو .  فرع٥٥يوجد .  ألف ممن التزموا باملبدأ مثل هؤالء الشباب٣٠٠٠
لكن هل يعين أن هؤالء الطالب ينأون عن اجلامعات االوروبية الغربية؟ للمثال، هل ميكن : األستاذ كوتوفسكي

  ام إىل حركتك؟م العماد واالنضواظب على حضور احملاضرات أن يتلقىلطالب جامعي ي
- واطلب فهم فلسفتنا وأدرس كتبناقدماد وإال ت نرحب بك اذا اردت اإلقامة معنا واستالم العم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

ال حيضر الطالب ويطلب أن يصبح من مريدينا . اطلب فهم الفلسفة. توجد كتب وجمالت وأسئلة وأجوبة كثرية
حنن ال ندعوه ألن يصبح من مريدينا بل اخليار عائد إليه اذا أراد أن يصبح . فجأة بل يزورنا وخيالطنا ويطلب الفهم

  .مريداً
  . كال، نعم:ستاذ كوتوفسكياأل

  . نعم، ال توجد دعاية:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
ماذا حيدث اذا افترضنا شخصاً من غري الطالب بل عامل أو ابن مزارع؟ هل يزهد بكامل : األستاذ كوتوفسكي

  حياته وينضم إىل حركتك يف أحد املراكز؟ كيف سيعتاش يف احلياة املادية؟
  ...لدي ... مر هو  األ:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ... يف جمرى احلياة اليومية :األستاذ كوتوفسكي
  .نعم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ... احلياة املادية :األستاذ كوتوفسكي
  ...اآلن، احلياة املادية، اهنا  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

   هل يتلقى االجر للبقاء يف ذاك املركز؟:األستاذ كوتوفسكي
يتعني . ْبراْهَمَنالـ يف كل األرض لغياب عنصر ْبراْهَمَنة كما اخربتك، هذه احلركة مقصودة خللق :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 والتخلي عن واجبات ْبراْهَمَنلذا، جيب عليه تبين واجب . ْبراْهَمَنعلى الشخص اجلدي الذي يأتينا أن يصبح 
. تضم حركتنا عدة أساتذة. بوقت واحد اذا شاءلكن ميكنه احلفاظ على وظيفته وفهم حركتنا . ْدَرۤوش أو ْتريياكَْش

يتابع وظيفته لكنه ينفق معظم مدخوله على حركة ذكر . هو مريدي. يوجد هوارد ويلر استاذ يف جامعة اوهايو
الذين يقيمون يف اخلارج يفترض هبم التربع بنصف مدخوهلم حلركتنا ) ْزْچِرَهْسْتَه(أرباب العائالت . كِْرْشَن

 أنه ال شايَتْنيا َمهاْپَرْبهويلقن لكن . بع لإلنفاق على العائلة وإدخار الربع املتبقي للطوارئ الشخصيةواإلحتفاظ بالر
كل من :"شايَتْنيايقول املوىل . ْدَرۤوش أو ْبراْهَمَنأو يف سلك الزهد أو ) ْچِرَهْسْتَهى(اذا كان الفرد رب عائلة ما يهم 

 ْدَرۤوشا ْنۤياسّي، پْپَر، كيڤيپا كيچالية هي الكلمات الفعلية باللغة البن. " يصبح سيدي الروحيكِْرْشَنيفهم العلم بـ
  چالية؟هل تفهم بعض البن. ِكِنى َنيا



  .قليال: األستاذ كوتوفسكي
  ... كال، لكن :األستاذ كوتوفسكي

  .مبثابة ترداد صويت.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:األستاذ كوتوفسكي

 كِْرْشَنكل من يفهم العلم بـ. َهيا" چورو "ِڤتَّا، ساي-َڤّتتّْ-ياي كِْرْشَن. مبثابة ترداد صويت. نعم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ).١٢٨\٨ َمْدْهيا .ش.ش(يصبح سيداً روحياً 
  .چورو :األستاذ كوتوفسكي

  .املريب الروحي ... :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . من خمتلف الطبقات االجتماعيةْبراْهَمَنةلق لكنك تنكر وصفة األسفار اهلندوسية خب: األستاذ كوتوفسكي

  .بل أنا اقيمها.  ال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
) ڤَْرَنْز(جيب أن يكون كل فرد من الطبقات  - وغريهااْترانوپالـ - حسب مجيع األسفار: األستاذ كوتوفسكي
  .األربعة مولوداً فيها

  .كال :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...ب أن يولد فيها جي ... :األستاذ كوتوفسكي

  .الكال، كال، ك. الك :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .لكنه ال يعّين ... :األستاذ كوتوفسكي

  .كال، كال، كال.  كال، كال، كال، كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ... هذا هو الرئيسي :األستاذ كوتوفسكي

  .أنا متأسف. الك. الك :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .ڤَْرَنْز أساس مجيع  ...:األستاذ كوتوفسكي

 ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء يف . أقول بكل احترام أن كالمك غري مصيب.  كالمك غري مصيب:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
 الطباع املاديةبناء على  ْدَرۤوش  وايْشياڤ  وْتريياكَْش  وْبراْهَمَنةاألربعة  اجملتمع البشري مراتب خلقتلقد ):"١٣\٤(
  .) ڤيْبهاَچَشه- كَْرَم -  چونَ ْسِرْشطَْم  َمۤياياْم ڤَْرْن- توْر اش( ااألعمال املالزمة هلو

 الذين سعوا إىل تدومي هذه ْبراْهَمَنةالـأوافق معك أن هذا كان اضافة الحقة على يد : األستاذ كوتوفسكي
  .الصفات

ليس . ذاك ما قتل التربية اهلندية وإال ملا استدعت الضرورة التقسيم إىل اهلند والباكستاناك، كال، ذ :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
 كْشيْترۤيَپ َمهاَرَج حتت راية واحدة حىت عهد ڤَْرَش-ْبهاَرَتهذا فحسب بل جممل الكوكب األرضي كان يسمى 

 اآلن ڤَْرَش-ْبهاَرَتلذا، .  فيما بعدباكستانفصلوا ال. هذا تاريخ. من املنظور التارخيي مث ابتدأ االنفصال بالتدريج
. ِڤديةالـ حسب مفاد األسفار ڤَْرَش-ْبهاَرَتاصبحت مقعدة مقسمة إىل قطع صغرية وإال كانت األرض تسمى 

 هلذه ْبهاَرَت منذ حكم االمرباطور ڤَْرَش-ْبهاَرَتلكن اصبحت تدعى . يف السابقڤَْرَش - ڤِْرَتالكانت تدعى ا
ال يعود . مسيحي، اسالمي، يهودي-دينمطلق أنظر إىل . دائمة الوجودهذه  كِْرْشَننت تربية ذكر لذا، كا. األرض

لذلك، يدعى . ِڤديالـلكن ال ميكنك اقتفاء أثر بداية هذا السفر . تارخيهم إىل أكثر من ألفني أو ثالثة آالف سنة
 ْدَهْرَماملعتقد الديين قابل للتغيري على خالف . نياًكانت هذه التربية جلامعة البشر وليست معتقداً دي). َسناَتَن(قدمي 



اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا الذي يقول يف كِْرْشَناطلب فهم ذكر . احلقيقية
 ذاك .) ڤَْرَجْم َشَرَنماْم ِاكَْم ْدْهْرمانْ َپريْتياْجيا - َسْرَڤ (ختف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  يلتسليمعلى ال

أليس كذلك؟ هل . حياتنا هي بالتسليم. تلك حقيقة.  مسلم ألحد ما-أنت أم أنا.  التسليم هللا-هو العلم احلقيقي
  ختتلف معي حول هذه النقطة؟ 

  .اإلنسان إىل حد مايسلم : األستاذ كوتوفسكي
  .ملدى الكامل نعم، إىل ا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .جململ الشعب. جيب عليك التسليم للمجتمع على سبيل املثال: األستاذ كوتوفسكي
  .وجود هذا التسليم ضروري.  نعم، جململ الشعب أو الدولة أو امللك أو احلكومة أو كل ما تقوله:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

الفارق الرئيسي . حكومة أو امللك نصف تسليمالصعوبة الوحيدة أننا ال نقوى على التسليم لل: األستاذ كوتوفسكي
  .هو التسليم مللك أو شخص أو اجملتمع

وجوب التسليم دائم سواء سلمت للسنة . ذاك جمرد تغيري بالصبغة لكن مبدأ التسليم موجود.  ال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
لذا، . هذا غري ممكن. حياة دون تسليمال توجد . تلك حقيقة. امللكية أم الدميقراطية أم االرستقرطية أم االستبدادية

ْدْهْرمانْ  - َسْرَڤ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنحنن نعلم الناس التسليم هللا مصدر كل احلماية كما يقول 
الفارق هو . ال ميكن ألحد مطلقاً".  أنا ال أسلم ألحد.كال:" ال ميكن ألحد االدعاء. ڤَْرَجْم َشَرَنماْم ِاكَْم َپريْتياْجيا

عندما يصبح ): ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنلذلك، يقول . كِْرْشَنمرمى التسليم القطعي هو . وجهة التسليم
).  ْپَرَپْدياِتىْچۤياَنڤانْ ماْم ناْم َجْنَمناْم أَْنِتىَبهۤو(الفرد عاقال بالفعل ويسلم يل بعد التسليم ألشياء كثرية عمر تلو عمر 

  ). دوْرلَْبَهه-ْتما سواَسـ َمه يتإڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم ( مثيل نادر الوجود َمهاْتما
أثبت تاريخ البشرية أن البشرية . لكن يبدو يل أن ذاك التسليم ينطوي على مترد بوقت واحد: األستاذ كوتوفسكي

كانت مترداً على . حدثت الثورة الفرنسية يف العصر الوسيط. مل تتطور سوى بالتمرد على شكل من أشكال التسليم
  هل توافق؟. لكن هذه الثورة عينها كانت تسليماً للشعب بوقت واحد. التسليم

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
جيب أن يكون التسليم مصحوباً بتمرد ضد جهة والتسليم جلهة . سليم ال يتوقف هنائياًلذا، الت: األستاذ كوتوفسكي

  .ثانية
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . لكن ال يكفي وضع توقف تام للتسليم:األستاذ كوتوفسكي
  . كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . التسليم متالزم مع مترد ضد اآلخرين:األستاذ كوتوفسكي
  . كِْرْشَن لكن سينقطع التسليم عند التسليم لـ:ْبهوپاَدْشرۤيلَ ْپَر

  .أواه: األستاذ كوتوفسكي
  . ذاك تسليم تام، ليس اكثر من تسليم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .ينقطع: األستاذ كوتوفسكي
  . التسليم النهائي:ضيف



لكن ذاك واف . قتضي التغيري بالثورةكل تسليم سواه ي.  ال مزيد من التسليم- ذاك توقف بالكلية:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
طفل يبكي وينقله الناس من حضن إىل آخر دون أن : سأضرب لك مثال. تشعر بالرضى. كِْرْشَنعند الوصول إىل 

  ".نعم، الرضى التام:"ن حاملا يصل الطفل إىل حضن أمه، يتوقفيتوقف عن البكاء لك
  ... الرضى النهائي :ضيف

لكن جوهر كل هذا التسليم هو . سيستمر هذا التسليم، هذه التغيريات بشكل من األشكال لذا، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
سواء تسليم هلذا أم .  مبجملهاماۤي هو كِْرْشَن أن هذا التسليم بتجاهل ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء يف . اماۤيتسليم إىل 

سليم قائمة دون انقطاع لكن حيقق اإلنسان عملية الت.  مث ستسعدكِْرْشَنذاك لكن التسليم النهائي هو التسليم لـ
  .كِْرْشَنغاية الرضى والتعايل بالتسليم لـ

   يف اهلند؟ْبراْهَمَنةالـأمل تواجه مواقف معادية لتعاليمك من اهلندوس األرثدوكس أو : األستاذ كوتوفسكي
  . أخضعناهم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .آهاه: األستاذ كوتوفسكي
لذا، مل يتقدم . ِڤديةالـ األسفار - ميكن ملطلق هندوسي تقليدي التقدم والتحدي لكن لدينا أسلحتنا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

هؤالء الفتيان أمريكيون مسيحيون ويهود ونراهم اآلن :"يقولون. أنا حمبوب حىت عند رجال الدين املسيحي. أحد
 آباءهم ويقدمون يل السجدة يزورين. اهنم يقرون باألمر". لكننا قصرنا عن ختليصهم. متيمني باهللا
يف . لذا، كان استقبايل حاراً". ، قدومك إىل هنا لتعليم ذكر اهللا كان من دواعي حظنا العظيمْسواميجي:"ويقولون

 ذهبوا إىل البلدان الغربية ْسواميْزر أن عدد كبري من تقاهلند كذلك، ملا انك سألت عن اهلند، مجيع املذاهب األخرى 
من جهيت، ال فضل يل بل . اهنم يقرون بذلك. كِْرْشَنعن حتويل حىت شخص واحد إىل ذكر قبلي لكنهم قصروا 

اذا كان لديك الدواء الصحيح واعطيته . تلك هي ثقيت.  دون تصرفِڤديالـالفضل عائد إىل فعالية عرضي العلم 
  .إىل املريض فسيشفى حتماً

   ما هو عدد اتباعك يف اهلند؟ ؟يك مريدااللوف منكم مريد هندي لديك من : األستاذ كوتوفسكي
   يف اهلند؟:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: األستاذ كوتوفسكي
. كما أنه يف اهلند ال يوجد سؤال. مئات، ألوف، ماليني -يف اهلندكِْرْشَن  يوجد عدد كبري من تيم :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنال يوجد هندوسي واحد ال يذكر 
  ...نعم، أفهم لكن هذا على االخص : األستاذ كوتوفسكي

يوجد ماليني من . لقد زرت اهلند ومذهبنا معروف هناك. َڤڤايْشَنالـيدعى مذهب . ڤَْزڤايْشَن :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .ڤَْزڤايْشَنالـ

  . نعمأوه، :األستاذ كوتوفسكي
. َڤڤايْشَنليس مريدي لكنه .  اهلنديةهو قائد خطوط الطريان) هندي حاضر( للمثال، هذا السيد :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

يوجد استاذ مسلم من كبار تيم الرب . كِْرْشَنيوجد حىت مسلمني من تيم .  يف اهلندكِْرْشَنكذا، مثة ماليني من تيم 
يف  يف كل مكان، كِْرْشَن أن ذكر شايَتْنيا َشريتاْمِرَتجاء يف كتاب . لذا، هذا طبيعي. پوْرُچوَركْْه يف جامعة كِْرْشَن

. انه موجود يف قلبك أيضاً وليس شيئاً غريباًً عنك. ملطلوب سوى اهناضه هبذه الطريقة ال غريليس ا. قلب كل حي
الشمس ال تشرق . أنه مثل طريقة شروق الشمس. وهبذه الطريقة يتعني علينا اهناضه.  يف قلب كل حيكِْرْشَنذكر 



هبذه .  يف كل مكان لكنه حمجب اآلن بطريقة ماكِْرْشَنكذا، ذكر . اهنا موجودة لكنها تشرق يف الصباح. فجأة
  .الطريقة يتم اهناضه وبعثه باملخالطة

  .جئت إىل موسكو باألمس: كوتوفسكياألستاذ 
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

   هل شاهدت شيئاً هنا يف موسكو؟:األستاذ كوتوفسكي
  . كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .ثرياً كال؟ ليس ك:األستاذ كوتوفسكي
  .أنا ال أعىن كثرياً بالفرجة.  ال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . لكن يف كل االحوال، ما دمت قد جئت فال بد من رؤية معامل املدينة:األستاذ كوتوفسكي
  ... أنا لست :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

 ال تشاهد -األمر املثريجمرد االقامة يف فندق من الطراز القدمي ليس ب. لكن يف كل األحوال: األستاذ كوتوفسكي
  .هل تغادر يف اليوم بعد الغد. عدداً كبرياً من الناس

  ... بعد غد . ذاك هو برناجمي:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ؟...أين تتوجه من هنا  :األستاذ كوتوفسكي

  ؟... اليوم بعد غد أو :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  . االربعاء:اْمسوْنَدَرْشۤي

  .نغادر يف صباح اخلامس والعشرين. اين والعشرين اليوم هو الث:أحد التيم
  . اخلامس والعشرين:اْمسوْنَدَرْشۤي

  . الصباح:أحد التيم
  هل أنت متوجه إىل الواليات املتحدة أم أوروبا؟: األستاذ كوتوفسكي

  . نعم، اوروبا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .آه، باريس.  إىل اوروبا:األستاذ كوتوفسكي

اهنم يقومون بالترتيبات لعيد . لدينا احتفالني كبريين يف لندن وسان فرنسيسكو. باريس.  إىل اوروبا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .پورّي ّناْتَهىَجَچهل زرت . ورّيپ ّناْتَهىَجَچعيد العربات هذا يقام يف . ياْتَر-َرْتهاالعربات 

  . نعم، نعم:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...يقام هذا االحتفال منذ زمن سحيق : فسكياألستاذ كوتو
  .نعم.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ... تقليد بالغ يف القدم :األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .  التقليد اهلندوسي لعيد العربات هذا:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  جم عربات هائلة احل:األستاذ كوتوفسكي



  . عربات هائلة:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ... عدد هائل من املشاركني :األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .تلك العربة، عربة مثرية لالهتمام ... :األستاذ كوتوفسكي

  .سائر البلدان تدرجيياًوقد قدمناها يف البلدان الغربية يف لندن وسان فرنسيسكو وسنقدمها يف ،  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ... توجد جالية هندية كبرية يف لندن: األستاذ كوتوفسكي

  . كال، كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .بني خمتلف افراد اجلالية اهلندية...  :األستاذ كوتوفسكي

 فرنسيسكو تطمح أن اجلالية اهلندية يف لندن وسان. هذا من تنظيم االنكليز واالمريكان. الكال ك :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .هل تعرف الكلمة؟ صاحب - تصبح

  .مستغربون) يضحك (:األستاذ كوتوفسكي
  .مستغربون.  نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

   ...شينيڤاْسكن الربفسور ل. العملية احلديثة للغربنة جارية يف هذا العامل). يضحك: (األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ...بفضل بعض علماء االناسة يف جامعة دهلي  ... :كياألستاذ كوتوفس
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

، ْبراْهَمَنةالـ عملية الغربنة بني –يقول بوجود عمليتني .  مثري لإلهتمامه امر أوافق معه أن:األستاذ كوتوفسكي
 وما شاكلها على يد الطبقات الدنيا ةْبراْهَمَنالـالطبقة العليا بصورة رئيسة وعملية سنسكرتة وهي عملية تبين شعائر 

  .جتري عملية مثرية لإلهتمام يف اهلند اآلن. مبن فيهم األجناس
. چ.ب( يقول كِْرْشَنكنت أخربه أن . كنت أتكلم إىل سيد حمترم يف اليوم اآلخر يف مومباي :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

٣٢\٩:(   
  ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي  ِهـْمما
  اهينَـيُّو -وه پاَپ يـْسي پـ‘ى ي
  ْسْدرا تَـتْها شـۤوْساۤيـيشْ ڤايُّـويْسـتْر

  ْميـتَچ ْمَپـراي انْتي ۤيپـ‘ِتى 

املصري فإهنم يرتقون إىل ، ال نساء أم جتاراً أم عما؛ وضيعةدةوالمن  واكان وان ، يبون يلوذمن، ان ْپِرْتها ابن يا"
اآلن، . من طريق اللياذ يب سريتقون إىل املقام العلي أيضاً.  يشمل ذوي الوالدة الوضيعة بأمر اللياذ بهكِْرْشَن ."خرياال

 هذا؟ لنفترض أن اإلنسان وضيع الوالدة ْبهَچڤَْد چۤيتا أهل الطبقات اهلندوس االجتماعية العليا أمر ملاذا يتجاهل
ملاذا ال تنشر الطبقة العليا هذه الرسالة حىت ". بإمكانية رفعه إىل املقام العلي اذا قبلين" يقول كِْرْشَن).  يُّوَنياه–پاَپ (

نتيجة كانت أن اهلنود رفضوا املسلمني بدال من قبوهلم وهذا ما أدى إىل يتسىن ارتقاء الوضعاء؟ ملاذا يرفضوهم؟ ال
 الرفيع للمرة األوىل كِْرْشَنلذا، حنن نسعى إىل رفع اإلنسان إىل مقام ذكر . أصبحوا األعداء اخلالدين للهند. التقسيم

 ال متس الروح بل حتجبها  أن الشوائب املاديةِڤَدْزالـجاء يف . بغض النظر عن وضاعة والدته ألن الروح صفية
 خلع هذا اجلو املادي عن -تلك هي مهمة احلياة اإلنسانية. ينبغي رفع هذا احلجاب فيصبح الفرد صفياً. مؤقتاً

  . فتكمل احلياةكِْرْشَنأنفسنا والوصول إىل الفهم الروحي والتسليم لـ



صباح الغد الباكر إىل اجلنوب ولن اقدر لسوء احلظ، انا اغادر يف ... شكراً لعنايتك بعدد : األستاذ كوتوفسكي
  .على مساعدتك لكن رمبا ميكنك لقاء بعض الناس من خالل سفارتك

  ...جئت إىل هنا لرؤيتك على االخص . كال، ال يعنيين :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .بعض الناس من الكنيسة االثدوكسية املسيحية ببعض النقاشقد يرغب  :األستاذ كوتوفسكي 

لذلك، يف حال .  جامعة االنسان وجندر تقديرها عملياً األمر يعىن. أنا مستعد اذا جرى بعض النقاش:َرْبهوپاَدْشرۤيلَ ْپ
  .ميكنين االلتقاء هبم. وجود امكانية، ميكنين لقاء بعضهم اثناء اليومني

  ... من السفارة، القيام ناتراجن حسناً، ميكنك أن تطلب من السيد :األستاذ كوتوفسكي
راحة، ال تعىن هبذه  ال بأس اذا التقاهم مساعدي ألن احلكومة اهلندية بص. كال، ليس على هذا النحو: ْپَرْبهوپاَدْشرۤيلَ

  .نعم، برناجمهم خمتلف. احلركة كثرياً
  . نعم:األستاذ كوتوفسكي

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .نية يف االيديولوجية الغربية العامة نعم، بالطبع، برنامج احلكومة اهلندية أكثر علما:األستاذ كوتوفسكي

كنت احتدث، يف . يعمل يف اخلدمة احلكومية... احد السادة .  لكن بالطبع، بعد الناس ليسوا سعداء:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
... ذهبت "اخربين . كان يزورين يف مدينة اهللا آباد. كان يف دائرة االحصائيات، السيد دال من كشمري. ١٩٥٠

  .لقرى، ويقول اهنم ال يشعرون بالسعادةاذهب إىل ا
  ... الناس :ضيف

  ... يوجد اشخاص يف بعض الدوائر االدارية الذين ...  نعم، :األستاذ كوتوفسكي
  ...كال، الصعوبة هي  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .السادة واملوظفني الربيطانيني السابقني...  :األستاذ كوتوفسكي
من .  متأخرون مئة سنة إىل الوراءهماهنم يطلبون التقليد، الغربنة، لكن. ة هي أن اهلند ضائعة الصعوب:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .املنظور الدنيوي، منظور التقنية، اهنم مئة سنة إىل الوراء
  لكن ماذا ميكن فعله للهند؟.  هذا صحيح:األستاذ كوتوفسكي

  ...ليس ذاك .  كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .حتسني أوضاع احلياة، الغربنة هي املشكلة الرئيسة :األستاذ كوتوفسكي

. يف حال جرى توزيع الثروة الروحية اهلندية فسيزيد ذلك من شرف اهلند. مثة شيء واحد أشهده :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
 اذا سيفهم الناس خارج اهلند أهنم حيصلون على شيء من اهلند. ما زال الناس يعجبون بالتربية اهلندية حيثما أتوجه

  .جرى نشر كنز العلم الروحي للهند على الوجه الصحيح
ذاك . جيب جعل التراث التربوي اهلندي معروفاً يف كل مكان.  هذا صحيح دون شك:األستاذ كوتوفسكي

  .تدريب املربني الروحيني؟ اهنم جالسون يف اهلند سينتفع الشعب اهلندي من كيفلكن . صحيح
  ...ند  كال، اهل:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

القرى اهلندية حتتاج إىل مساد . وال صلة هلم لإلنتفاع من نشر تراثهم التربوي يف األرض ... :األستاذ كوتوفسكي
  ...وجرارات وما شاكلها 

  . نعم، ال اعتراض عندنا على ذلك:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد



  .ال أعتقد أنك ستعارض. نعم: األستاذ كوتوفسكي
  . كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

لكن هذا التقدمي " غربنة"قد يدعوها أحد .  لكن يف الوقت عينه ال بد من فعل شيء يف اهلند:األستاذ كوتوفسكي
  . الزراعة والصناعة وما شاكلها-للثورة التقنية الصناعية مطلوب يف مجيع جماالت احلياة اهلندية

 وبقي فارساً بعد ْبهَچڤَْد چۤيتا فارساً قبل فهم أْرجونَكان . َپڤيْشڤَرۤوهذا ... اآلن، هذه الصورة  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
لقد جئنا . حنن ال نقول بوجوب تغيري وضعك. للمثال، انت استاذ حمترم ومعلم. لذا، ال نريد تغيري الوضع. فهمها

ال أريد . ، ال أريد قتل اقاريبكِْرْشَن:" يرفض القتال بالقولأْرجونَكان . هذا كل ما يف األمر. إلقناعك بفلسفتنا
): ٧١\١٨ .چ.ب(اجاب ". ما هو قرارك اآلن؟:"كِْرْشَن ويف اخلتام سأله ْبهَچڤَْد چۤيتالكنه تعلم ". هذه اململكة

رساً قي فاكان فارساً وب. هذا يعين تغري وعيه).  َتَڤَنْمَش ڤَكَريْشىي(بأوامرك  للعمل ستعداداال هبةعلى أأنا . نعم
  .هذا مطلبنا. لكن تغري وعيه

  ...ث تغيري يف اجملتمع بالوقت عينه بالطبع، اهلدف النهائي ملطلق وعي امنا هو احدا: األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  ...ذاك . جعله جمتمعاً أفضل ... :األستاذ كوتوفسكي
  . هذا تلقائي:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
ال يسعدين أن يكون اهلدف النهائي هو عدم ازعاج اجملتمع ألن مثة أشياء كثرية يتعني تغيريها : فسكياألستاذ كوتو

  .خالل الوعي يف اجملتمع احلديث
  ...ذك  :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .خالل بعض الوعي ... :األستاذ كوتوفسكي 
  .للمثال، حنن ال تتعاطى باملسكرات. ضات وحدودها هذا التغيري املبدئي يعين العمل بأحكام الريا:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  .البساطة وما شاكلها - ال تعاطي باملسكرات: ضيف
  ...  لذا، اذا تبىن أحد هذه العملية:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . سيحدث التحول تلقائياً:ضيف
الزنا واملسكرات وأكل اللحوم  -  سيحدث تغيرياً يف جممل حياة الفرد ألن هذه األشياء األربعة:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  . عوائق كأداء يف وجه التطور االجتماعي-والقمار
ذاك سيجعل احلياة أبسط ألن شخص ال يقرب الزنا واملسكرات وما شاكلها يعين أن يقود : األستاذ كوتوفسكي
  .حياة بسيطة باملقارنة

  . نعم:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
لكن بالوقت عينه، هل جيعل بعض .  حييا االنسان حياة أبسطموافق سوف.  ذاك صحيح:األستاذ كوتوفسكي
  ؟...االشياء اكثر تعقيداً 

  . نعمأوه،.  نعمأوه، :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
كال، كال، لن يغري املعقد لسبب بسيط أن من ال يتورط هبذا األمر ويعيه، سوف يعي أيضاً للعمل الشاق  :ضيف

  .قة احد اذا طلب الطعام وال ميكنه سرقتهاملزاحم عندما يوقن أنه ال يستطيع سر



 كِْرْشَنلكن اذا استطعت، سوف يكون لديك عدد كبري من االتباع، إىل مدى تعديل ذكر : األستاذ كوتوفسكي
للمثال، على مشكلة امريكا يف حرب . هذا على يد عدد كبري من الشباب االمريكيني سوف يؤثر على موقفهم

  فيتنام؟
  .اً دعاة حرب لعلمهم أن احلرب امر خاطئ لن يكونوا مطلق:ضيف

 حث كِْرْشَنمثل . لكن نتجنب احلرب غري الضرورية". جتنب احلرب"ال نقول، .  كال، كال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  .كانت ضرورة. كانت ضرورة.  على القتالأْرجونَ
  . الستئصال الشر االضايف:ضيف

هذه . َسْمَبْنَدى-نْريَبْنْدِهى كِْرْشَن. ال يرفض شيء. نتقاع بكل شيء كانت ضرورة لكن جيري اال:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
يف وجود ضرورة، ضرورة مطلقة، ال بأس باحلرب لقضية عادلة . كال". لتتوقف احلرب "كِْرْشَنحقيقة، مل يعلن 

  .وليس حسب اهواء الساسة، كال
  ...اذن، .  ذاك صحيح:توفسكياألستاذ كو

  .ال بأس... هناك . اذن، ال بأس اذا امكنك وضع برنامج ما :ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
   حماضرة يف معهدكم يف اليوم القادم أو بعده؟ْسواميجي هل مثة امكانية بالقاء :اْمسوْنَدَرْشۤي

  ).انقطاع. ( ال اعتقد ألنه وقت العطالت:األستاذ كوتوفسكي
  وما كان اآلخر؟". العلم بالتقليد املشروع"، ِڤديةالـمفهوم الشيوعية ...  :ْپَرْبهوپاَدْشرۤيلَ 

  ..."القيم العلمية  ":اْمسوْنَدَرْشۤي
  ...ذاك هو العنوان الذي اردته ". اجملتمع العلمي دون طبقات ":ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

  هل كتبت هذه املواضيع يف مكان ما؟ :األستاذ كوتوفسكي
لكنه قال أن السفارة مل تستلم رسالة . لذلك، سألت السفري. ألنين مل استطع االتصال به... سألت  :لَ ْپَرْبهوپاَدْشرۤي
  .لذلك، ميكنك اخذ مالحظات اذا شئت. مثيلة

  .كِْرْشَنذكر ؟ ...اهنا لكنها ليست هنا؟ .  نعم، قراءة نص حماضراتك جديرة باالهتمام:األستاذ كوتوفسكي
، ارفع رياضة كِْرْشَنكال؟ كال، ما هو هذا؟ ذكر . كال، اهنا يف رحلة سهلة إىل سائر الكواكب :َرْبهوپاَدْشرۤيلَ ْپ

  .يةچيُّو
لذلك، اذا كان هناك احتمال انتفاع الناس بكالمه يف مكان .  بعد يومني فقطْسواميجي سوف يرحل :اْمسوْنَدَرْشۤي

  هل هذا ممكن؟. عام أو جمموعة ما
.  يف صباح الغد إىل اجلنوب ولن اعود قبل الواحد من متوزيليرحال استطيع املساعدة ل... نه  ا:سكياألستاذ كوتوف

االتصال ببعض املنظمات الدينية من هي نصيحيت هذه ... رمبا . اذن، من هذا املنظور سوف يكون صعباً، نعم. نعم
ذاك سوف ... ذاك سوف يكون . نقاشذاك جيد اذا استطاع احملاضرة يف جمموعة وجرى بعض ال. خالل السفري

طائريت يف ستقلع يف الغد لكين ال استطيع تدبري ذلك بنفسي لكن ... لذلك، ميكنه العودة . يكون ممكناً جداً
  .السادسة صباحاً
  . هل تعين أن على بعض رجال السفري رؤيتك:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد

كنهم االتصال ببعض املنظمات الدينية وتنظيم اللقاءات  نعم، يبدو يل أنك رجال السفري مي:األستاذ كوتوفسكي
  .سيكون جديراً باالهتمام. ال توجد صعوبة بذلك. واملؤمترات



  .سوف ندبر أمراً.  اذن، ميكنك القول:ْشرۤيلَ ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية... (ذاك ممكن .  ذاك ممكن:األستاذ كوتوفسكي

  ١٩٧١ حزيران ١٢٨َدْرشََن في سان فرنسيسكو 

  )َجَپصوات دخول التيم وتقديهم السجدة وتسبيح ا(
   اذن، اين هدية زواجك؟ماذا؟، كيف حالك؟ اذن، انت متزوج اآلن؟ اَنْنَدَجۤي :ْپَرْبهوپاَد
   عفواً؟:َجياَنْنَد
. ف دوالرآال ١٠اآلن، انت متزوج، جيب أن تضاعف املبلغ، .  دوالر عندما كنت عازبا٥٠٠ً اعطيتين :ْپَرْبهوپاَد

  اين اخوك؟). غري واضح. (كِْرْشَن َهِرى .تعال
  . اعتقد انه يف لندن:َمكَْهْنلَلَ
   ماذا يفعل اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اْتراۤي-َرْتَهى يبين عربات :َمكَْهْنلَلَ
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . للعيد:َمكَْهْنلَلَ
 نارايانَ-َنَر. ، ادخلواكِْرْشَن َهِرى). دةالتيم يدخلون ويقدمون السج. (نارايانَ-َنَر نعم، انت اخ أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  هل كل شيء على ما يرام؟ اين مركزك؟. شاب ممتاز
  . توسكن:)١ (أحد التيم
   اين؟:ْپَرْبهوپاَد

  . توسكن، اريزونا):٢(أحد التيم 
ڤ  ؟داسّي يْنَدُجوكيف . تفضلوا) مزيد من التيم يدخلون (:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا تتحسن):٣(أحد التيم 
 اْتراۤي-َرْتَهى مناسبة ْشۤياَمسوْنَدْراستهل . تفضلوا). مزيد من التيم يدخلون). (غري واضح( كل فرد سوف :ْبهوپاَدْپَر
مث وصلت إىل العربة تدرجيياً .  األوىلاْتراۤي-َرْتَهى على سيارة وكان ذاك اْتراۤي-َرْتَهىهل تعلم؟ نصحته باقامة . هنا

  ملاذا؟.  هذه السنة مل يكن كافياً كما اعتقدْپَرشاَدْمتوزيعك . ، مزيد من التحسنمزيد. حنن نتحسن. واآلن اهنا هنا
   تقصد أن الكمية غري كافية؟:َمكَْهْنلَلَ
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد
   التشكيلة غري كافية؟:َمكَْهْنلَلَ
. كنت يف موسكو. قلذلك، هذا هو الفر. كل فرد؟ هل حصل كل فرد؟ حسناً ... السنة السابقة. نعم :ْپَرْبهوپاَد

 زهور مجيلة و كِْرْشَناآلن، بلدك، اعطى . مل استطع أكل الفاكهة. مل استطع العثور على هذا ... لذلك، هناك
، وال َڤڤايْشَنوتلك البلد فخورة جداً بالتقدم لكن ال توجد فاكهة، ال توجد زهور، ال يوجد .  جيدينْزڤَايْشَنڤ

 ... دوْرچاتوجد قصة، أحد عباد . .. هذه هي". حنن نتقدم"فهمت؟ . ناهنم فخورو ... وهذا هو. توجد حرية
ولدي احلبيب، هل " تسأل عابدها، دوْرچا، الدنيا ماتا دوْرچا لذلك، اهنا قصة، .ماتا دوْرچاچال، يعبدون يف البن



دي طعام وليس ليس ل". "ما هو هذا؟". ال احتاج سوى إىل شيئني. نعم، امي، انا يف غاية السعادة"، "انت سعيد؟
هل تلك سعادة؟ ال طعام وال ". أنا سعيد لكن ال طعام وال ثياب"هذه قصة، حاول الفهم، . فهمت". لدي ثياب

ال طعام وال . األمر عينه، هذه البلد روسيا، اهنم فخورون بالتقدم لكن ال توجد كفاية من الطعام وال حرية. ثياب
  .هذا هو اجلوهر. حرية، ذاك جممل األمر

 َچْتَج. َچْتَجألن الطبيعة متغرية، . اآلن يف امريكا أنت سعيد.  يف بلدك سوف تصل إىل ذلك الوضع، حمتملاذن،
جيب عليك االنتفاع هبذه الفاكهة .  يف كل بلدككِْرْشَناذن، قبل حدوث مزيد من التغيري، انشر ذكر . تعين متغري

اآلن، نشر هذه احلركة يف .  فعلت كل ما يف وسعي.ذاك هو طليب. ال تنحرف.  وعش سعيداًكِْرْشَنوالزهور لـ
 اماۤيهذه . هذا كله سخف. لذلك، انا اطلب منك، ال. مثة ميل ما، احد. ال تنحرفوا. كل االرض عائد إليكم

هذه هي ." ملاذا تكدح من اجل عاطفة، تسبيح ورقص؟ تعال، اطلب اخلدمة واسعد مع زوجتك واطفالك. "تتغلغل
اردت أن اعطيهم بعض التسهيل، ألنكم ال . مل أطلب من طاليب الزواج ليصبحوا طفل مفقود. اماۤيهذه هي . اماۤي

كل فرد منا صاحل مثل . هذا غري جائز، كال. لكنين ارى اآلن ان بعضهم ينحرف. تقدروا على العيش دون زوجة
القنية . كال. ّياسَسنّْۤية واطفال، هو  ال يعين دون زوجّياسَسنّْۤي. كِْرْشَن ألننا ضحينا بكل شيء من اجل ّياسَسنّْۤي

. ّياسَسنّْۤيمث هو ".  ال غريكِْرْشَنسوف احصل على . "هذا واجب الفهم. ّياسَسنّْۤيذاك هو . كِْرْشَنالوحيدة هي 
، سوف ختدم كِْرْشَنلكن اذا خدمت ". كِْرْشَنليس لدي من اخدمه، ليس لدي من اخدمه سوى "هذه العقلية، 

اذا سكبت املاء على جذور الشجرة، ترتوي مجيع . الطريقة عينها.  كنت القن هذا السيد اهلنديمثل ما. اجلميع
مع أن الطعام . اذن وضعت الطعام هنا، وليس هنا، ليس هنا تشبع مجيعاً تلقائياً. االوراق والزهور والفروع تلقائياً

اذا خدمت . هذا عملي. ى كل فرد اخلدمةيتلق ... هنا، وليس هنا، ليس هنا لكن يشبع هذا كله تلقائياً، هذا
ملاذا جئت إىل . لنفترض أنا، أنا هندي جئت إىل بلدكم. اهنا خدمة االنسانية وغريها. ، فكل خدمة مشتملةكِْرْشَن

دون تفرقة بالعقيدة أو املذهب . ، تلك خري خدمةكِْرْشَنالتتيم بـ.  تلك هي اخلدمةبلدكم يف هذه السن املتأخرة؟
اذهبوا إىل كل االرض، واعطوا . هذه خري خدمة. كِْرْشَنجيب أن حيصل كل فرد على . كال. و العرقأو البلد أ
حىت يف اهلند، حيث . وبالفعل، اهنم يشعرون اآلن، ألهنم هنود. تلك خري خدمة ميكنكم أن تقوموا هبا. كِْرْشَن

 ألف شخص ٣٠، كان "ريكيني جيدينهؤالء التيم االم"، لكن عندما شاهدوا كِْرْشَنيوجد عدد كبري من تيم 
لدي هذا السحر "قلت، " ، ما هو سحرك؟ْسواميجي"ذاك الرجل يسألين، كان وما هو سحرنا؟ . حيضر يومياً

. هنا اهللا. ساال اخدع الن. ذاك هو سحري. كِْرْشَناهللا هو !. هذا الرذيل هو اهللا"ال ابتدع . املتمثل بعدم الكذب
اذا . كِْرْشَنملاذا ال جيب أن يكون اهللا مرئياً؟ انت ترى ". ذاك هو شاغلي. ، اخدموا اهللانظروا اهللا، كونوا مع اهللا

حاملا تشاهد اشعة الشمس، نور ". كِْرْشَن هنا أوه،"فيما انت تشرب املاء، تتذوق، ". انا طعم املاء "كِْرْشَنقال 
اْم َش ِتَجْش شاْسمي ڤْۤيْپِرْتهيَچْنْدَهه پوْنيُّو " ؟َنكِْرْش هنا أوه،حاملا يوجد عبري زكي، ". كِْرْشَن هنا أوه،"القمر، 

. ؟ افتح الفصل السابعچۤيتاْبهَچڤَْد اين هي . چۤيتاْبهَچڤَْد هذه مجيعها موصوفة يف الفصل السابع من . ڤَساوْپهاڤي
  .اقرأه. لسابعالفصل ا. امحلوها على حممل اجلد وانشروها. اذن، اهنا حركة يف غاية االمهية. يصل احد إىل هذا

أنا . ِڤديةالـ َمْنْتراتالـ يف آُومْٰ، انا طعم املاء، نور القمرين، املقطع اللفظي )أْرجونَ (كوْنّيتيا ابن ":وَجَننڤيْش
  ".الصوت يف االثري

تريين هل تستطيع ان "؟ يقولون، كِْرْشَناذن، من مل ير . كِْرْشَن اآلن، من ال يشرب املاء؟ طعم املاء هو :ْپَرْبهوپاَد
من ال يستطيعون أن يروا . هنا اهللا، اشعة الشمس. انت تشرب املاء. اذا مل تر اهللا، فمن سوف يريك؟ هنا اهللا". اهللا؟



 لفهم َپْسياَتتطلب الوف غزيرة من السنني من ت بصفة شخصية اهللا العظيم كِْرْشَنألن رؤية  ...  هو اهللاكِْرْشَنأن 
.  بصفة شخصية اهللا العظيمكِْرْشَنبعد والدات غزيرة، يفهم الفرد ). ١٩\٧. چ.ب (ْنىتَجْنَمناْم أناْم َبهۤو .كِْرْشَن

من بني الوف الرجال، قد ). ٣\٧. چ.ب (َسَهْسِرشو كَْششيْد ياَتيت سيدَّْهىياناْم َمنوْشۤي. انه ليس بتلك السهولة
.  ليس باألمر السهلكِْرْشَناذن، فهم . كِْرْشَنومن بني ألوف من الكملة، ميكن لواحد فهم . يعىن واحد بالكمال

لكن . ذاك ليس مبقام اعتيادي. ذاك املقام، بالغ الرفعة". دعين اخدمهما. راينّراْدها مع كِْرْشَنهنا "اذن، من فهم 
انت تشرب املاء، الطعم، اآلن، .  الوصفة اليت تراها هناكِْرْشَن، يعطيهم كِْرْشَنإىل مقام فهم عاثر احلظ ال يصل 

 يف نشاطاتك اليومية، فسوف تقدر يف يوم من االيام على فهم كِْرْشَنعلى هذا النحو، اذا ذكر ". كِْرْشَنهنا "ر، تدب
. كِْرْشَن أيضاً ألهنا ظاهرة قدرة كِْرْشَن الطاولة هي ههذ  ... هو الوجود ألن كلكِْرْشَنبالفعل، . كِْرْشَنما هو 
ما هي مقومات هذه الطاولة؟ األرض واملاء واهلواء ). ٤\٧ .چ.ب ( بودّْهْري ِاَڤ َشڤايوه َمُنو كَْهْمَنلُو ‘ُپو آمْري ْبهۤو

اهنا حقيقة، ". انا كل شيء من هذه املادة"مثل مالك الشمس يقول، ." تلك ظاهرة قدريت" يقول، كِْرْشَن. والنار
 ملاذا؟ ألن وجودها .لن ينبت شجر وال عشب حاملا تنقطع اشعة الشمس.  الشمسألن كل شيء خيرج من اشعة

هي اذن، اذا قلت أن اشعة الشمس هي الوجود فما هو العيب يف ذلك؟ ألن طاقة الشمس . راجع إىل اشعة الشمس
، هذه كِْرْشَناذن، اذا قلت اهنا .  هي اليت تكشف الوجودكِْرْشَناألمر عينه، طاقة . اليت حتفظ هذا العامل املادي

ْڤ تاين ناَهْم ِتْشْبهۤو-ْسْتهاين َسْرَڤ-َمْت". ن الوجود يستند إيل، أنا بائن عنهرغم أ" يقول، كِْرْشَنلكن . حقيقة
 يف كِْرْشَن هنا، فما الذي يدعوين إىل عبادة كِْرْشَناذا كان  "ڤادۤيةاۤيماالـيقول فالسفة ). ٤\٩ .چ.ب (أڤَْسْتهيَته
وجوده يف اهليكل؟ لكنهم سوف يطرحون،  يف كل مكان، فما الذي مينع كِْرْشَناذا كان . تلك رذالة" اهليكل؟

انا يف اهليكل وليس يف مكان "كرشن يقول،  ... ذاك هو.  يف كل مكان سوى هناكِْرْشَن ليس يف اهليكل، كِْرْشَن"
 ۤيْزاسَسّنۤي. هم واستمروا بالدعوةماعملوا على تفهي. اذن، هذه االشياء ال يفهمها الرذالء". آخر مع انين الوجود

 ماآلن، اطلب منك. هنفذوا هذا على هذا الوج. مقصودة لالدارة) سي.يب.جي(دعوة واهليئة االدارية للمقصودون 
   دعوتك جتري على ما يرام؟أعمال ، هل َمهاَرَجَجَن ونڤيْشاذن، . أن ترحيوين لإلنقطاع إىل الكتابة فقط

  .پاَدْپَرْبهو.  نعم:وَجَننڤيْش
َدَك، َشَك، َبهۤوكوطۤي: اَسَسنّْۤيأربعة مراحل من . َپريڤْراَجكاشاْريا. على الدوام جيب أن يدعو ّياسَسنّْۤي :ْپَرْبهوپاَد

 يف اَسَسنّْۤي دخول سلك ِڤديةالـحسب احلضارة جيب على كل انسان النه  ... يف البداية. َرَمَهْمَسَپڤْراَجَك و َپري
ملاذا ال تدخل سلك "هذا العجوز سألت مثل  ... لذلك، ان دخول االنسان يف السلك امر روتيين. سن معينة

اذن، يوجد أوال .  صعبةاَسَسنّْۤيال احد حيب ألن حياة . لكنه متردد"  اآلن بعد بلوغ اطفالك سن الشباب؟اَسَسنّْۤي
لذلك، خيرج .  وتعين قطع صالته حبياته العائلية، يدخل السلك رمسياً لكنه غري معتاد على العيش املستقلكوطيَشَك

وبعد قليل من املراس، .  تعين كوخكوطّي. َشكوطۤيوالطعام، امداد الطعام يدعى . ين كوخاً ويقيم فيهمن القرية ويب
سوف اعتمد . سوف اتوجه إىل كل رجل يف القرية واطلب بعض الطعام. ال جتلبوا الطعام"يقول إىل افراد العائلة 
ل الطعام من مكان واحد بل من عدة امكنة مث بعد ال يقب. تعين عديد َبهۤو. َدَكَبهۤوذاك يدعى ". عليهم وليس عليكم

، فما الذي يدعوين  اآلن يرزقنا بالطعامكِْرْشَن"  املشكلة االوىل هي مشكلة، عندما ميارس،  ألن ... بعض املراس
 .ڤْراَجَكَپري. ، عندما يبدأ بالدعوةَپريڤْراَجكاشاْرياذاك هو ". إىل البقاء يف مكان واحد؟ لعلي ابدأ بالدعوة

عندئذ، ميكنه . اب اخلربة، بعد قضاء الدعوة، ميكنه اجللوس يف مكان واحدسمث بعد اكت.  تعين التجولڤْراَجَكَپري
 َهِرىألنه اذا اخذت إىل . ال غري. اذا قلد منذ البدايةسوف يفسد و. هاكوَرطْ داَسَهري مثل كِْرْشَن َهِرىتسيبح 



املرحلة االوىل، املرحلة . داوموا على االنشغال. ال تفعلوا هذا). ضحك). (غري واضح(، عندئذ يف البداية كِْرْشَن
 ألف مرة، دون اكل قبل اكمال ٣٠٠، تسبيحهاكوَرطْ داَسَهري مثل َرَمَهْمَسَپعندما يصبح االنسان . االخرية
 الوقت، سوف اكتفي هبذا القدر من الطعام، سوف انام هذا القدر من. "ذاك امر خمتلف. ال اكل، ال نوم. تسبيحه

توجد ). چايلبن. (يقول أنك ختدع الناس. َمهاَرَج چوروذاك ال يوصي به . كال". ولن افعل شيئاً سوى التسبيح
 يف مكان كِْرْشَن َهِرىانت تسّبح "). چايلبن" ( أنت؟َڤڤايْشَني نوع من أ:"َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيتاغنية كتبها 

؟ أوال، استعد للوصول إىل مرحلة كمال كحتسبيماذا تعلم ما هو . "هذا خداع حمض"). چايلبن". (منعزل
كيف تزين اهليكل، كيف تدعو الناس، اقامة الوليمة، : كِْرْشَنداوم على االنشغال يف خدمة . ِسڤاهذه هي . التسبيح

، حتمل كََرْندََْر مثل. داوم على االنشغال، دوماً. على هذا النحو ال جتلس عاطال. كتابة التب، توزيع الكتب والعلم
. انه على استعداد للقيام هبذا التعمري وتوزيع الكتب واحلساب. انا مسرور جداً. هو عامل. اعباء مسؤولية كبرية

 سبحة ١٦بالطبع، جيب اكمال . ليس لدي خدمة اآلن. احبث عن خدمة. على هذا النحو، سوف نبقى يف انشغال
 سبحة؟ ال تستغرق اكثر من ساعتني، ١٦ملاذا . كِْرْشَن عن مكان عمل وقت الراحة، اقتصر على البحث. مئة باملئة

اذن، . ال غري.  ساعات٧ أو ٦ ساعة؟ ال ميكنك النوم اكثر من ٢٤ماذا ستفعل يف .  ساعة٢٢ويتبقى لديك 
مكان انقص النوم واالكل بقدر اال. النوم بالغ االمهية يف بلدكم لكن انقصه. ساعتني للتسبيح وسبعة ساعات للنوم

  .وسوف حترز التقدم
- أهاَر: ألن هذه ثالثة من اربعة. ، قهروا النوم واالكل واجلماعڤيجيتاو-ڤيهاَر-نيْدراهاَر، ْسْسوامۤيوُچذاك هو 
عندما تنتهي، انقطع النوم . احلياة الروحية تعين انقاص هذه االشياء. هذه هي احلياة املادية...  مايْتهون-ْبَهيا-نيْدرا

اذن، ال ميكننا قطعها هنائياً ما دام هذا البدن لكن جيب أن تكون . كمال احلياة الروحية...  روحيواالكل، ذاك 
. لن نأكل اكثر ولن ننام أكثر ولن جنامع أكثر. جيب أن تكون السياسة على ذاك النحو. سياستنا على ذاك النحو

 ال حياة جنسية، ال ْبَرْهَمْتشارّي، ّياسَسنّْۤيو . غريميكنهم اجملامعة لإلجناب فقط، ال ) ْچِرَهْسْتَهى(ارباب العائالت 
تلك هي . لكنها تسهيل لغري القادرين على احلياة دون احلياة اجلنسية. احلياة اجلنسية حمظورة. جمال إىل احلياة اجلنسية

 هو اَسَسنّْۤيلذلك، . ن حياة جنسية دوْزۤياسَسنّْۤي  وْسْبَرْهَمْتشارۤيمثل هناك . احلياة املادية وإال احلياة اجلنسية غري هامة
فهمت؟ اعتقد أن من لديهم اطفال، جيب عليهم . اَسَسنّْۤي يعين جتنب احلياة اجلنسية، وهذااخلروج من املنزل بالقوة، 

. فكرة، ألن مجيع كبار احلكماء، انتظروا اذا تزوجوا) غري واضح(ليس . تلك هي فكريت.  والدعوةاَسَسنّْۤيدخول 
 زوجة كِْرْشَنلذلك، كان يتدبر الزواج وارسل له .  كبريّيچيُّو كان موين كَْرَدَم. موين كَْرَدَم...  موين پيلَكَمثل 

لكنه ". حسناً، لعلي اتزوج. كِْرْشَنكنت اتدبر الزواج وارسل "لذلك، قال لنفسه، . ّ، ابنة ملكيتِدڤَهۤوصاحلة، 
وافق ". سوف ارحل حاملا ترزق بأطفال. ن اطفالت دوسوف اقبل ابنتك زوجة ما دام"اشترط على والدها 

عندما يوجد طفل، اعتقد أن على الرجل ...  ّياسَسنّْۤياذن، ". انا اضع ابنيت يف عهدتك. افعل ما تشاء"الوالد، 
  .اَسَسنّْۤيدخول سلك 

 هو هدايتهم كِْرْشَنني لذلك، واجبنا بوصفنا ممثل. كِْرْشَنالناس تعاين من احلاجة إىل ذكر . لكن الدعوة أهم شواغلنا
. اين هي الصعوبة؟ اعتقد اننا حنيا افضل من سوانا يف االرض. لكن ال صعوبة ... وجيب أن نقبل كل انواع

 سوف يرزق كِْرْشَن. ، ذاك جممل األمركِْرْشَناين الصعوبة؟ كل ما علينا هو أن نصبح تيم خملصني لـ). ضحك(
. استمرا حبملها. حتملتم اعباء مسؤولية كبرية. ال تترددوا. وا بالدعوةاذن، يف وضعنا، استمر. كل شيء. بكل شيء

سنقيم اآلن احتفال كبري يف . التيم يقدمون السجدة. (كِْرْشَن َهِرى. استمروا، تقدموا. ال تتقاتلوا حول اشياء تافهة



 ٢٥ مئة ألف واعطاين طلبت.  ألف من بريل٢٥اخذت تربع . اشتريت قطعة من االرض ... لديهم .ماۤياپوراهلند، 
نتطلب يف اهلند . حجر االساس، حجر االساس. يتعني تنميتها.  هبذا املالاذن، اشتريت قطعة ارض. ال بأس. الف
دد ما هو ع...   مركز٥٠لدينا . اذن، تربعوا ببعض الرجال من كل مركز. مئة رجل على االقل، امريكيني... 

   مراكزنا اآلن؟
  . كما مسعت٧٠ :ڤيْشنوَجَن
  .٦٨- ٦٥ قرابة :كََرْنْدَهَر
اذا ارسلت . سوف جيري التقدم بالتطبيق العملي. ال يتطلب أن يكون متقدماً. اذن، رجل من كل مركز :ْپَرْبهوپاَد

لدينا امور . لكن رجل واحد على االقل. اذا استطعتم ارسال املزيد، فذاك جيد ... رجال من كل مركز إىل اهلند
مثل .  ألن العمل يف اهلند مهم يف هذا الصدد، بسبب االستعمار الطويل، قتل تربيتهم االصلية.كثرية لالجناز يف اهلند

 أو مئة سنة مل ٥٠حىت منذ . مل يعرفوا. يف اهلند، كانوا ال يعرفون شرب الشاي واخلمرة واكل اللحوم والزنا
، كان شرب الشاي هذا جمهوال اعلم يف طفولتنا. من اجل حكمهم، عرض الربيطانيون هذه االمور خفية. يعرفوا

مثل يف حيايت، ال اعرف ما هو اكل اللحوم، ال اعرف مطاردة النساء أو . اكل اللحوم، كان ال جمال. عند العائالت
اذن، بسبب االستعمار االجنيب، قتلوا وبعد االستقالل هؤالء القادة الرذالء . الزنا ألننا ترعرعنا على هذا النحو

هذا ما ". كل الدجاج، كل البيض. "هذه دعاياهتم" عيب بأكل اللحوم؟ ما العيب بالشراب؟ما ال: يقتلون أيضاً
لذلك، عندما حيضر . قتل التربية االصلية يف اهلندلاذن، يف الوقت احلاضر، تقوم احلكومة بدعاية كبرية . جيري

. ينجذبوا ألهنا تربيتهم االصلية، سوف " صاحل، هذا تيم صاحل وصفيَڤڤايْشَن هذا أوه،"االمريكان ويدعوا ويروا، 
اذن، عندما يشاهدون هؤالء االجانب . لكنهم جيربوا على قبول شيء آخر بالسبل املتكلفةقلبياً ال يريدون فعل ذاك 

واحلكومة ال حتب حركيت هناك ألنه من الطبيعي ان ينجذب الشعب اهلندي عندما يشاهد . .. واالمريكان
 عينها ۤيْرَتَنكَسْنك؟ الصنم عينه و امثل يف كلكتا وبومباي، ماذا كان هن.  صفيَڤَنڤايْشاالمريكيني يظهرون خصال 
 اخذ كيف" ألف من الناس؟ جاءوا للفرجة، ٤٠ أو ٣٠ سبب حضور ا هولكن م. وكنت اتكلم لنصف ساعة
ة فرصة طيبة اذن، مث. هذا الرجل أيضاً. هذا هو السبب الوحيد. اصيبوا بالدهشة". االمريكيون إىل هذه الفلسفة

لذلك، اعتقد أن كل . سيكون عمال جيداً. حنن حنتاج إىل الرجال للدعوة هناك. للدعوة يف اهلند من هذا الوجه
. الشعب منجذب جداً. هناك تنظيم مسبق. مركز يستطيع التربع برجل واحد وميكن لبعض القادة منكم احلضور

. لكن دائرة اهلجرة، سوف تضطهد. مكاناً، ال توجد قلة بالطعاميتربعون باملال، يريدون ان يعطونا ...  اهنم حباجة
اذن، كيف سننفذ هذا؟ سوف . سوف نبقي مئة رجل يف اهلند على االقل دوماً. علينا تدبري األمر بطريقة أو باخرى
. االرضاآلن عليكم وضع خطة للدعوة يف كل ). التيم يقدمون السجدة. (ال غري. ننظر يف هذا األمر ونقوم بالالزم

  ؟َمهاَرَج ڤيْشنوَجَناذن، كم عدد املراكز يا 
  . اثنان فقط:ڤيْشنوَجَن
  ).انقطاع(ذاك جيد . نعم) ضحك. (عليك فتح مثانية اخرى.  اثنان، ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

   بأقرب فرصة ممكنة؟اَسَسنّْۤيترخيص لدخول ) غري واضح( اذن، هل تريد اعطاء ):١(أحد التيم 
، ال ّياسَسنّْۤي أم ْچِرَهْسْتَهىسواء ننجزه بصفة . لكن شاغلنا األول هو الدعوة. ك سأخربك، ليس فوراًا ذ:ْپَرْبهوپاَد

، ّياسَسنّْۤي كان شايَتْنيا واملوىل ْچِرَهْسْتَهى كان راماَنْنَد رايامثل . العمل احلقيقي هو الدعوة. هذه رمسيات فقط. يهم
 ْچِرَهْسْتَهى واهللا عينه، يتلقى درساً من ّياسَسنّْۤيهو . اللۤي-شايَتْنياهذه هي . راماَنْنَد رايالكنه كان يأخذ الدرس من 



 هي مبادئ تنظيمية ْپَرْسْتَهىَناڤ، ْچِرَهْسْتَهى. اذن، األمر احلقيقي هو وجوب القيام بالدعوة باخالص. هو مريده
. اذن، اقبله املقام مناسب لك.  كل شيء به، ذاكذاك ما يتعني علينا القيام. كِْرْشَناحلياة احلقيقية هي خدمة . مادية

اذا . ذاك هو الشاغل األول.  كما يناسبك لكن الدعوةْبَرْهَمْتشارّي، تبقى ّياسَسنّْۤي، تبقى ْچِرَهْسْتَهىانت تبقى 
لذلك، انت . لذلك، انا سعيد جداً. جيد مركزاآلن  توفر، ي. افتقرت إىل الدعوة واصبحت جمرد شاب، لكنه فعل

ذاك .  جيداًكِْرْشَنلكن علينا خدمة . ْچِرَهْسْتَهى هو كََرْنْدَهَر. ْچِرَهْسْتَهىال يهم ما اذا كنت . تفعل ذلك أيضاًس
وإال، سواء بصفة . تلك هي سياستنا.  أفضلكِْرْشَناذن، علينا أن جند يف أي وضع ميكننا خدمة . هو معيارنا االول

  ):١٢٨\٨ َمْدْهيا. ش.ش( يقول َرْبهوْپَمها شايَتْنيا. ، ال فرقّياسَسنّْۤي أم ْچِرَهْسْتَهى
   نيڤاسّي ِكَن نَيا،شۤوْدَرْپَر، كيبا كيبا ڤي

  َهيا" چورو"ِڤتَّا، ساي - ڤَتَتّْ-كِْرشَْنياي 

 أم ْچِرَهْسْتَهى انه ال يهم سواء هو َرْبهوْپَمها شايَتْنيايقول  ... كِْرْشَنلذلك، . چوروعمل الدعوة خمصص للـ
ذاك جممل . چورو والدعوة، عندئذ هو كِْرْشَناذا كان يعلم ما هو ذكر . ال يهم. ْدَرۤوش أم ْبراْهَمَنأم  َرْسْتَهىْپَناڤ

مع ذلك، توجد مبادئ . ذاك مطلوب. ال يهم ما حنن، لكن انا ادعو جيداً. لذلك، علينا أن نصبح كذلك. األمر
لكن . ذاك أمر خارجي.  سيكون مثل هذاْچِرَهْسْتَهىون مثل ذلك،  سوف يكْبَرْهَمْتشارّي و ّياسَسنّْۤيتنظيمية مثل 

لذلك، . كِْرْشَنحركة ذكر جيري تقدير اذن، لديكم فرصة طيبة، لديكم اسم جيد، . الشاغل االول هو الدعوة
ه عيشوا بعناية كبرية وادعو بعناية كبرية وجدياً، عندها يف هذا العمر سوف تنجحون، ترجعون إىل اهللا يف دار

پوَنَر ِدَهْم ْتياكْْتڤا ِدَهْم . لنا باخالص يف هذا العمراذا عمسينتهي شاغلنا . ليس عليكم االنتظار لعمر آخر. الباقية
بعد مفارقة هذا البدن، ال يعود ثانية إىل هذا العامل . "كِْرْشَنذاك ما يضمنه ). ٩\٤. چ.ب (پوَنْر َجْنَم ناييت

ما الذي يدعونا إىل عدم التصديق؟ اذن، اخدموا . كِْرْشَنهذا ما قاله ".  يأيت إيل،ماْم ِايتمث اين يذهب؟ ." املادي
ملاذا ينبغي لك االنتظار عمر آخر؟ ال نعلم . تلك هي الفطنة.  فوراًكِْرْشَنيف هذا العمر باخالص كبري والرجوع إىل 

اجعل . كِْرْشَن هذا العمر يف خدمة اذن، علينا أن نكون مسؤولني جداً يف. رمبا كان ممكناً. يف أي صورة سنرجع
داوم على التفكري، كيف ميكنين . كِْرْشَنجيب االنتفاع بكل حلظة خبدمة . ال تضيع حلظة واحدة. نفسك ناجحاً

اذا ال . يوجد عمل كايف. اذا مل ترد أن تعمل فذاك أمر خمتلف. العمل كايف. ؟ التوجيه هناك مسبقاًكِْرْشَنخدمة 
ما هي ". كِْرْشَن َهِرىارجو منك تسبيح "كنكم االستمرار والتقاء أي رجل والطلب منه، ميكنكم فعل شيء، مي

ارجو "لكن اذا طلبت منه، . ميكنه عدم التسبيح. ذاك جهدك للطلب منه يف خدمتك. الصعوبة؟ ميكنكم أن تطلبوا
  ).هناية( ... ارجو"ارع وتقول،  اذا مل تستطع فعل شيء، اذا التقيت بأحد يف الش."... كِْرْشَن َهِرىمنك تسبيح 

  ١٩٧١ حزيران ٢٩حديث في الغرفة في لوس انجليس 

 ١٠خذ . انت تنتج الكتب.  باملئة١٠. جيب اخذ بعض الوقت لكن وقت ال حيد ونفقة ال حتد، غري جيد :ْپَرْبهوپاَد
ال توجد . ة واحدةكانوا يرسلون يل بطاق. ميكنك حتصيل أكثر من ذاك. ١٥٠٠ميكنك حتصيل اكثر من . باملئة

  .رسائل منهم
ارسلت . ارسلت البعض إىل لندن. ثرك بعض الشيكات أتكان. پاَدْپَرْبهوذاك جممل سبب جميئهم، .  كال:كََرْنْدَهَر

  ).انقطاع. (جمموعتني إىل لندن، اثنني، إىل لندن
  .مل يكن سيئاً جداً. لك، كتب يللذ. ْتشيَدَنْنَدخبار  اذن، يف كل االحوال، كنت شديد اللهفة إىل ا:ْپَرْبهوپاَد



 حسناً، كان يف املستشفى، وحدث خالف مع احلارس كما اعتقد واعتقلوه بسبب اخلالف واودعوا يف :كََرْنْدَهَر
  . أشهر٦السجن مدة 

   القتال؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:كََرْنْدَهَر
  مع من سيقاتل؟.  لكنه ضعيف:ْپَرْبهوپاَد
لدينا حمام يسعى للحصول على .  للحصول على حكم معلقلقضيتهلدينا حمام يعمل   ...علكان بالف.  نعم:كََرْنْدَهَر

ما الذي .  أشهر٤اعطوه أدوية وكان ضعيفاً وهو يف املستشفى منذ ...  حكم معلق ألنه كان مريضاً وكان
  .يدعوهم إىل سجنه؟ أصيب بوعكة طفيفة

املزيد ورمبا ضرب احلارس حىت حتمل واخرياً مل يستطع ذلك لاعتقد اهنم سخروا منه .  سخروا منه:شۤياْمسوْنَدَر
  . أشهر٦يلقوا به يف السجن ملدة 

كانوا يعطوه محية خاصة، حىت ال يستطيع أن يأكل سوى قليال من  ... ومل يعطوه شيئاً لألكل يف السجن :كََرْنْدَهَر
  .املزيد من اخلضارلن يعطوه . غالباً وقليل من اخلضارعلى طبق اعطوه حلوم ... . اخلضار
   نعم؟ اين هو السجن؟:ْپَرْبهوپاَد

  سجن؟هو ال أين :شۤياْمسوْنَدَر
  . سجن البلدية، سجن بلدية لوس اجنليس:كََرْنْدَهَر
   إىل هناك؟ْپَرشاَدْم اذن، ال ميكننا ارسال :ْپَرْبهوپاَد
. لن يسمحوا له بوضع السبحة. اكال ميكنك حىت ارسال كتب إىل هن. لن يسمحوا بادخال شيء.  كال:كََرْنْدَهَر

  .اخذوا كل شيء منه. لن يسمحوا له باحلصول على مسبحته أو خيطه املقدس
   هل ميكننا زيارته؟:شۤياْمسوْنَدَر
  .ذهبت إىل هناك يوم السبت املاضي، قبل جميئي. ساعات الزيارة يوم السبت واالحد.  ميكننا زيارته، نعم:كََرْنْدَهَر
  .، كيف هو هنا اذن:ْپَرْبهوپاَد
  .يقول انه يسّبح ويدعو.  حسناً، عمله جيد:كََرْنْدَهَر
   حسناً، ماذا ميكن فعله؟:ْپَرْبهوپاَد
. اذا كان الوزير سيسمح، ميكننا اعطاء الكتب.  حنن نسعى لرؤية الوزير هناك وادخال بعض الكتب إليه:كََرْنْدَهَر

  .وإال لن يسمحوا له بأي كتاب
   ماذا؟ما هو هذا؟. ذا الشاب الفقري متاعب غري ضروريةهل  ترى وإال سيسببوا اذن،:ْپَرْبهوپاَد

  . حبوب اهلال:اَنْنَدْدۤي
  ).التيم يقدمون السجدة. (نعم.  أوه:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو مثن اخلزانة؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهو خزانة؟ ما هو حجمها، :كََرْنْدَهَر
  . ليست كبرية جداً:ْپَرْبهوپاَد

  . دوالر٤٠ رمبا :َرْنْدَهَركَ
  ؟ذوال ف:ْپَرْبهوپاَد



  مثل خزانة؟ خزانة مثيلة أو مثل تلك؟. ٤٠رمبا أكثر من .  حديدأوه، :كََرْنْدَهَر
  . خزانة:ْپَرْبهوپاَد
  . دوالر٧٠ أو ٦٠رمبا .  خزانة:كََرْنْدَهَر
  . ال اعتقد ان هذا مثن كبري:ْپَرْبهوپاَد
  . اقدام٦ارتفاع .  عليها ميكننا احلصول:كََرْنْدَهَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . خزانة ثياب:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  شيفرسون؟ مثل خزانة :أحد التيم
   مصنوعة من الفوالذ بدال من اخلشب؟:كََرْنْدَهَر
   الفوالذ أرخص؟:ْپَرْبهوپاَد
  .اخلشب ارخص.  كال، الفوالذ أكثر:كََرْنْدَهَر
  . ال فوالذ، اعتقد، جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف نبحث عن واحدة.  حسناً:كََرْنْدَهَر
  . ومدفئة:ْپَرْبهوپاَد
   مدفئة صغرية؟:كََرْنْدَهَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ذات رأسني؟:كََرْنْدَهَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً:كََرْنْدَهَر
  .كِْرْشَن َهِرى :أحد التيم
  ).هناية. (كِْرْشَن َهِرى :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١شهر تموز 

  ١٩٧١ تموز ٢٩حادثة هاتفية في غاينزفيل م

.  البقاء والبهجة والعلمصورة وكبار احلكماء يف السلسلة املريدية، بدنه ِڤديةالـكما تقطع به مجيع االسفار  :احملدث
الصورة اليت . لكن مجيعها صوره، صورته االصلية، صورته العلية هي صورة فىت راعي. صورة اهللا وامتداداته ال حتد

واحلكماء يف السلسلة . ِڤديةالـ كما ترد يف االسفار كِْرْشَناذن، اذهب تعاليم . كشفها سوى ألقرب تيمهال ي
، پاَد ْپَرْبهوْسواميْبَهكْيت ِڤَدْنَت . سي.إىهو رمحته اإلهلية . املريدية اليت ذكرهتا، واحد هو ضيفنا هلذا احلديث اليوم

 اليت يعلمها ليس بالكلمة وحدها بل كِْرْشَنمعلم يف الغرب لفلسفة ، أكرب كِْرْشَنمؤسس اجلمعية الدولية لذكر 
، ينتسب إىل خط سلسلة كِْرْشَنبوصفة مريد .  بناء على أمر مربيه الروحي١٩٦٥جاء إىل هذه البلد يف . باملثال

 على كِْرْشَن سنة عندما كان الرب ٥٠٠٠ ذاك، منذ أبعد منويف اهلند  شايَتْنياملوىل ا ر سنة لظهو٥٠٠تعود إىل 
  ؟كِْرْشَنما هو ذكر . مرحباً سيدي. هذا الكوكب وسجلت كلماته



ذاك ما يدعى .  إىل امتدادات غزيرةكِْرْشَنامتد . كِْرْشَن يعين أن كل حي هو شق من كِْرْشَنذكر . نعم :ْپَرْبهوپاَد
 كِْرْشَنمع اننا متصلني بـلكن . اذن، حنن االمتدادات املنفصلة، حنن االحياء. امتداد شخصي وامتداد منفصل

تلك هي . كِْرْشَنلذلك، نسينا عملياً أننا شقوق . اتصاال محيماً فأننا منفصلون اآلن نتيجة اقتراننا بالطبيعة املادية
نسى والده بطريقة ما ويتسكع يف الشارع بصفة رجل فقري لكن هذا . مثل ابن رجل ثري ... وألن. احلقيقة بالفعل
 هذه مقصودة ألننا نسعى الهناض ذاك الذكر االصلي أننا شق كِْرْشَنلذلك، حركة ذكر . نسى فقط. ليس وضعه

ملاذا ينبغي له البقاء يف هذا العامل املادي ويعاين الشقاوة الثالثية؟ اذن، حنن نريد اهناض ذاك الوعي . كِْرْشَنمن 
. ت وينبغي أن يكون لقبه عائلة الساداتمثل شخص ولد يف عائلة السادا. كِْرْشَنالوعي االصلي هو ذكر . األصلي

 مقصودة لذاك الغرض، الهناض وعيه ِڤديةالـلذلك، االسفار . لكن لسوء احلظ، نسى موطنه ويقبل لقباً وضيعاً
  .اَهْم ْبَرْهماْسمي. االصلي
من كان مربيك .  كما قلت بناء على امر مربيك الروحي١٩٦٥ جئت إىل هذه البلد يا سيدي سنة :احملدث

  .لروحيا
  .پاَد ْپَرْبهوْسواميو سيدِّهاْنَت َسَرْسڤَّيت ُچْبَهكْيت َرَمَهْمَسپاَد َپنوڤيْش آُومْٰ مريب الروحي كان :ْپَرْبهوپاَد
، هل كان كِْرْشَنك الذي ذكرناه سابقاً، هذه السلسلة املريدية اليت تعود إىل ا اآلن يف خط السلسلة ذ:احملدث

  مربيك الروحي قبلك؟
  . سنة٥٠٠٠ منذ كِْرْشَنالسلسلة املريدية ابتدأت من .  نعم:اَدْپَرْبهوپ
   هل مربيك الروحي ما زال على قيد احلياة؟:احملدث
  .١٩٣٦ كال، اختلى سنة :ْپَرْبهوپاَد
  رأس هذه احلركة يف العامل؟ هل ذاك صحيح؟اصبحت  اذن، يف هذا الوقت بالذات :احملدث
لذلك، انا اسعى ملرضاة مريب .  باهللا لكنين امرت هبذا على االخص منذ البداية لدي عدد كبري من االخوة:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك جممل األمر. الروحي
  هل ذاك صحيح؟. هذه منطقتك. إىل هذه البلد، الواليات املتحدةاآلن  ارسلت :احملدث
  .قة باالنكليزيةاذهب وتكلم هبذا الفلسفة إىل الشعوب الناط"ل، وقامرين بال ،منطقيت.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . العامل الناطق باالنكليزية:احملدث
  .ذاك كان أمره. نعم. والعامل الغريب على االخص.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  سنة وبدأت١٦ أو ١٥ عندما جئت، سيدي، إىل هذه البلد منذ حنو :احملدث
  . سنة١٦، ١٥ كال، كال، ليس :ْپَرْبهوپاَد
 لدينا أديان .يغيب فيه الدينىل هذا اجلزء من العامل، مل تأت إىل جزء من العامل إ. عذراً.  سنوات٦ أو ٥ :احملدث
نقطع إىل شكل من م شعب يؤمن باهللا و.متدينة غالبيتها وأعتقد ان هذه البلد تعتقد أنيف الواليات املتحدة كثرية 

 التعبري الديين احلي يف هذا البلد ماذا ترى انك قادر على اضافته إىل. واتساءل ما هو رأيك . اشكال التعبري الديين
  باجمليء إىل هنا واضافة فلسفتك إليها؟

  .كنت ضيف صديق هندي يف بتلر عندما جئت إىل بلدكم ألول مرة. م نع:ْپَرْبهوپاَد
  . يف بنسلفانيا:احملدث
  . واسعدين رؤية عدد كبري من الكنائسن، كانت بلدة صغريةاذ. نعم.  بنسلفانيا:ْپَرْبهوپاَد



  .نعم. نعم.  عدد كبري من الكنائس:دثاحمل
لذلك، غرض جميئي إىل . رتب مضيفي ذاك. وتكلمت يف عدد منها هناك. عدد كبري من الكنائس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

، هي تعليم شايَتْنيامهمتنا هي، مهمة املوىل . ذاك مل يكن غرضي. هذه البلد مل يكن القضاء على العملية الدينية هنا
  . غري الحب اهللا
 لكن على أي حنو، اذا مسحت يل بالسؤال، على أي حنو اعتقدت وتعتقد اآلن، أن تعاليم حب اهللا اليت :احملدث

  افضل من تعاليم حب اهللا املوجودة يف هذا البلد ويعود وجودها إىل عدة قرون يف العامل الغريب؟أو حتملها، خمتلفة 
 حسب مرجعية األسفار كِْرْشَنهو عندنا عني . .. يعترب. شايَتْنيااملوىل ألننا نسري على خطى .  تلك حقيقة:ْپَرْبهوپاَد

  .ِڤديةالـ
   أي موىل هو ذاك؟:احملدث
  .شايَتْنيا املوىل :ْپَرْبهوپاَد
   سنة إىل اهلند؟٥٠٠هو الذي جاء منذ .  اوه نعم:احملدث
مثل انت خبري يف هذه . ، طريقته موثوقةلذلك. كِْرْشَن ويعلم وسيلة حب كِْرْشَناذن، هو عني .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ذكر اهللا، اهللا . ذاك موثوق جداً". افعلها على هذا النحو"اذا فعل احد شيئاً، اذا علمته شخصياً، . املؤسسة

سوف . اقتصر على التسليم يل"ويقول يف النهاية، . هو يتكلم عن نفسه. ْبهَچڤَْد چۤيتا يف اهللاأنه  كِْرْشَنأعلن . ميعلّ
.  لتعليم االنسان كيف يسلمشايَتْنياكرشن ثانية يف صورة املوىل نزل لذلك، . لكن اساء االنسان الفهم". اتوىل امرك

 ألننا نسري على خطى املوىل ، يسلمونكِْرْشَنالطريقة جليلة إىل درجة ان حىت االجانب الذي مل يسمعوا اسم 
طريقيت "أو " هذا الدين افضل من هذا الدين"ال نقول، . ك غرضياذن، كان ذا. الطريقة يف غاية الفعالية. شايَتْنيا
  .األعمال خبواتيمها ،ياِتىَپريشۤيْپَهِلَن توجد كلمة سنسكريتية هي . حنن نريد أن حنكم بالنتيجة". افضل
  ؟ ... االعمال:احملدث
  . خبواتيمها:ْپَرْبهوپاَد
  . نعمأوه، :احملدث
ميكنك أن تقول أن طريقتك جيدة جداً لكن علينا أن . لقول أن طريقيت جيدة جداً ميكنك القول، ميكنين ا:ْپَرْبهوپاَد

  . جيدة االتباع أن طريقة الدين اليت تقود االنسان إىل حب اهللاْبهاَچڤََتجاء يف   ...ذاك هو. حنكم باخلواتيم
  .ذاتك ليس الوحيد الذي يعلم هذا التعليم بالنلكن بالطبع، انت تعلم، أن دي.  نعم:احملدث
  . عملياً ما هي فعاليتهالكن.  هناك عدةنقد يكو.  ذاك ما أوضحه، أن ذاك ليس الوحيد:ْپَرْبهوپاَد
 اآلن، لنسلم فرضاً يف اجلزء من العامل حيث، اذا كنت افهم فلسفلتك وتارخيك على الوجه الصحيح، يف :احملدث

 ، الذي هو اهلند، يف اجلزء الشرقي من العامل، كماجزء العامل حيث صدرت هذه الفلسفة املعينة وهذا املعتقد املعني
  تباع هناك؟عدد كبري من االة هناك؟ هل لديك حجهل هي نا. ننظر إليها على االقل

 ألف ٣٠ إىل ٢٠عقدت اجتماعني لعشرة ايام يف كل مكان وحضره . كنت يف اهلند مؤخراً. وه نعمأ :ْپَرْبهوپاَد
 طبيعياً لكن القادة املزعومون يف الوقت احلاضر يريدون استبدال كِْرْشَنيم لذلك، وضع اهلند اهنم ت. شخص يومياً

  .ةادامل هذا بذكر كِْرْشَنذكر 
   ...  متوافق مع الدين اهلندوسي الذيكِْرْشَن هل معتقد أو فلسفة ذكر :احملدث
  . مع أي دين:ْپَرْبهوپاَد



   عذراً؟:احملدث
انه ليس للمسيحي .  وهذا مفهوم عند اجلميع٤ تساوي ٢ زائد ٢.  العلم باهللانه. ألن اهللا واحد.  أي دين:ْپَرْبهوپاَد

اآلن، كيف حنب . األمر عينه، اهللا حقيقة عند اجلميع.  هي حقيقة عند اجلميع٤ يساوي ٢ زائد ٢. وال اهلندوسي
  .ك هيتل. هذه هي الطريقة الوحيدة. اهللا

  قة حب اهللا؟ اآلن، هل تدعي أن طريقتك حلب اهللا هي طري:احملدث
  .هلذا العصر على االقل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هلذا العصر؟:احملدث
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ العصر احلايل؟يوَچ-كَلي هل تعين :احملدث
، يقول أن هذه هي الطريقة شايَتْنيا يف صورة املوىل كِْرْشَن.  يصف هذهكِْرْشَن.  طريقة موثوقةاألهن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
وحتدث . لذلك، اهنا موثوقة.  يقولكِْرْشَن. يقول. للعلم بالذات أو العلم باهللا أو تعلم كيف حتب اهللالوحيدة 
اآلن ويف كل  مركزاً ٦٠لدينا .  من قبلكِْرْشَنوإال هؤالء الشباب والشابات من االجانب مل يسمعوا بـ. عملياً

  ن الطريقة موثوقة؟كيف حيدث ذلك دون أن تكو. مئة تيم ومجيعهم منقطعونمركز حنو 
لكن البشر يسمون أرباهبم .  بالطبع مطلقاً وانت مصيبكِْرْشَن حسناً، انت تعلم اهنم مل يسمعوا بـ:احملدث

هناك سواهم يف خمتلف . يف العامل الغريب يسمون رهبم املسيحعدد كبري . كِْرْشَنانت تسمى ربك . تسميات خمتلفة
  .الذي يعبدوناجزاء العامل لديهم امساء خمتلفة هللا 

مثل حنن . حنن نقول يف هذا الصدد أنك اذا كان لديك اسم تشري به إىل اهللا، ال بأس. ذاك صحيح.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى نسّبح 

هذا .  هو شخصية اهللا العظيمكِْرْشَن). ٢٨\٣\١. ب.ش ( ْسڤَياْمْبَهَچڤانْتو  كِْرْشَنْش، يةِڤدالـحسب االسفار 
 أن عليك تسبيح شايَتْنيااذن، يقول . هذا هو االسم االصلي. الوف وماليني من االمساء. امساءه ال حتصى  ...هو

اذا كان لديك اسم . كِْرْشَننك تسبيح حنن ال نطلب م.  لكن اذا كان لديك اسم هللا فيمكنك تسبيح ذاككِْرْشَن
  .حنن نطلب منك تسبيح االسم القدوس. فعلي هللا فيمكنك تسبيحه

ماذا . يف منتصف الستينات اقل من عقد من الزماناآلن جئت  ... عندما جئت إىل هنا ...  لكن قبل:احملدث
  يات املتحدة؟ماذا كان الدافع وراء جميئك إىل الوال. كانت؟ هذا ما اسعى ملعرفته منك

اذن، .  نشر ذلك يف األرض وسوف يقبلواَرْبهوْپَمها شايَتْنيااراد . ذاك موضح مسبقاً. ذاك موضح مسبقاً :ْپَرْبهوپاَد
  .وهذا ما حيدث. لذلك، جئت هبذا الغرض". اذهب وافعله"، َمهاَرَج چوروقال 

يعبد يف هذا اجلزء من العامل يقة اليت كان اهللا انه كان يوجد عنصر من االستياء على جانبك بالطرمن  ال بد :احملدث
  .وإال ملا كان يوجد من مربر للمجيء إىل هنا. قبل جميئك
عنايتهم . توجد عناية قليلة باهللا ... كل جزء من االرض، كل انسان عملياً. كل جزء.  ليس هذا اجلزء:ْپَرْبهوپاَد

  .بالكلب أكرب
  هل ذاك صحيح؟. اية باهللا انت على العموم تطلب زيادة العن:احملدث
  .تلك هي العناية الوحيدة اليت جيب أن تكون لدينا يف احلياة البشرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وانت ال تعىن بأي اسم هللا على وجه اخلصوص:احملدث



اذا . سوطريقة هذا العصر هي تسبيح االسم القدو. غرضنا، مهمتنا هي أن يصبح االنسان تيم اهللا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .كان لديك مطلق اسم هللا بالفعل فسوف تنجح بتسبيح ذاك االسم

صحيح؟ يف . ، يبدو انه يلعب دوراً بالغ االمهية يف معتقدك الديينَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى، كِْرْشَن تسبيح اسم :احملدث
  . قليالكِْرْشَنالواقع، اعتقد انين سوف اسألك وبعض اتباعك اجلالسني معنا الليلة تسبيح اسم 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
.  ما زلت اتساءل كم تعلم عن بعض اجلوانبينلكن. هناية مناسبة هلذا الربنامج اخلاصذاك  يكونسرمبا  :احملدث

   ... مل اقرأ كثرياً بالطبع لكن القليل مما قرأته من كتاباتك وجملتك ونشراتك ... عند القراءة قليال
  . ليس معتقدي رمبا اصحح هنا أنه:ْپَرْبهوپاَد
يبدو يل يا سيدي انه يوجد تشديد . امسح يل بصياغته على ذاك الوجه.  حسناً، كما تفسره يف كتاباتك:احملدث

  .كبري على الصلة بني الفرد واهللا
  . نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... أكثر مما :احملدث
  . ذاك لكل فرد:ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا صحيح؟.  من الصلة بني االنسان واالنسان نعم لكن تشديد أكرب على تلك الصلة:احملدث
ال . نسانفهمت؟ مث ميكننا فهم ما هي الصلة بني االنسان واال. حنن نقيم أوال صلتنا املفقودة باهللا.  كال:ْپَرْبهوپاَد

ريكية كالكما تشعران بالصلة االم. اآلخر هو امريكي. مثل انت امريكي. توجد صلة عملياً يف غياب النقطة احملورية
اذن، علينا أوال اعادة اقامة صلتنا .  دون فهم اهللا فهم ما أنا وال ما انتاذن، ال ميكنك. ألن احملور هو امريكا

مثل يف بلدك أو سواها من البلدان، . وإال يوجد متييز. املفقودة باهللا مث ميكننا اقامة أو احلديث عن االخوة العاملية
ملاذا ال حتق . أليس كذلك؟ لكنهم ال يعتربون احليوانات وطنية. سان يف تلك البلدالوطين يعين والدة االن ... الوطين

لذلك، ال يعتربوا سوى االنسان املولود يف هذا البلد . ال يوجد وعي اهللا. املواطنية للحيوانات؟ ذاك علم قاصر
  .مواطن وليس سواه

  .، ما تتكلم عنهذاك ليس مستنداً بالضرورة إىل اصول دينية، بالطبع.  نعم:احملدث
  .الدين دون فلسفة جمرد عاطفة.  كال، ذاك مبدأ فلسفي:ْپَرْبهوپاَد
   ال تعتقد بوجود اسباب وجيهة لوجود هذه األحكام والنواهي يف هذا الصدد؟:احملدث
لسفة هو الدين دون ف. وإال تبقى عاطفية، معيبة. األحكام والنواهي جيب اقامتها على مستند فلسفي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .مث تكمل االشياء. جيب اقتراهنما، الفلسفة والدين. عاطفة والفلسفة دون الدين هو ختمني
   ... امل، يف العامل الغريب، على االقل، بقدر ما أعيه، نشدد كثرياً على الدين وعاعتقد أن يف هذا اجلزء من ال :احملدث
  . استناداً إىل الفلسفة:ْپَرْبهوپاَد
ما اود القاء الضوء عليه، ما اود التشديد عليه هو اننا نشدد كثرياً على الدين من  ... ىل الدين حسناً، إ:احملدث

   ... اآلن. اخالقيات الدين. وجوه تعامل االنسان مع االنسان
  . كال، مرادنا ليس ذاك:ْپَرْبهوپاَد
   ... كِْرْشَن يف حركة ذكر :احملدث



 مرادنا. حنن ال نعىن كيف يعامل االنسان انسان آخر. أن نكون واضحنيجيب  ... خاصتنا.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
 ...  

  ؟كِْرْشَن مبثابة جزء من حركة ذكر :احملدث
  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   هذا ليس مهماً؟:احملدث
 سائر لعلمنا حاملا يفهم االنسان كيف يتعامل مع اهللا فسوف حيسن التعامل مع. هذا ليس مهماً.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .البشر تلقائياً
  .لنأخذ الدين املسيحي على سبيل املثال ...  لكنك تعلم:احملدث
   ...  كال، ال اريد:ْپَرْبهوپاَد
.  انت تعلم الوصايا العشرة للمثال، يوجد تشديد ثقيل على الوصايا العشرة يف الصلة بني االنسان واالنسان:احملدث

  .يءذاك النوع من الش" ال تسرق". "ال تقتل"
ال :"اين هو الدليل؟ مل يقل املسيح. لإلنسان وحده" ال تقتل"لكنين اقول أن املسيح مل يقل، مل يقصد، : ْپَرْبهوپاَد

  .ال تقتل مطلق حيوان". تقتل االنسان فقط
  . مطلق حياة:احملدث
  .ذاك هو الدين.  مطلق حياة:ْپَرْبهوپاَد
  . مل امسع هبذا التفسري من قبل:احملدث
ملاذا تفسرها على ذاك ". ال تقتل االنسان"مل يقل،". ال تقتل" لكنك تفسر على حنو خمتلف، لكنه قال، :اَدْپَرْبهوپ
  .الوجه
   هبذا املسلك؟ ما ستكون عالماته؟ ماذا سيكون تعبريه اخلارجي؟كِْرْشَن كيف اتبني أحد اتباع حركة ذكر :احملدث
أكل اللحوم .  الكاملكِْرْشَنذاك هو تيم .  عيباً فيهدال جت. ل األمرذاك جمم. مبسلكه، هو سيد كامل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ممنوع
   ال أكل حلوم؟:احملدث
حىت ال يدخنون، فماذا بالكالم عن سائر . اهنم حمظورون عن املسكرات. اهنم حمظورون عن الزنا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .قصراً.  هبذه النواهي، يصبحون من الكملةاذن، اذا انتهوا. وحمظورون عن االنغماس يف القمار. املخدرات
  . أو النساء حسب ظين:احملدث
  . شخصمطلق.  النساء أو الرجال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟... ال مكان للنساء يف الدين، أليس كذلك.  الرجال أو النساء:احملدث
األصول . عون األصول عينهااهنم يتب. مثل حنن نزوج الشباب والشابات.  للنساء والرجال احلقوق عينها:ْپَرْبهوپاَد
واذا انغمسنا يف هذه األمور، الزنا واكل اللحوم واملسكرات . اذن هذه هي األعمدة االربعة للحياة الكاملة. عينها

  .واذا ابعدناهم عنها تصبح النواهي اعمدة احلياة الكاملة. والقمار فاهنم يصبحوا األعمدة االربعة للحياة االثيمة
هل سؤال اخري، . كِْرْشَن َهِرى َمْنْتَرأن اسألك سؤاال واحداً زيادة وأود أن اهني الربنامج بتسبيح  اآلن، اود :احملدث

  ).هناية(؟ هذا البلد، يف الواليات املتحدة السنوات الست اليت امضيتها يف شعرت بالتشجيع أم االحباط يف



  ١٩٧١ تموز ١٨حديث في الغرفة في ديترويت 

معي وابديت استعدادك لرؤييت ) غري واضح(اعتقد انين .  اسابيع واستلمت جوابك٤جئت منذ   ...:حمسن حسان
رمبا استطعت .  عن غرض احلركةم نفسي إليك اوال وآمل بتعلم املزيدلذلك، اقد. واحملت، اقتراح لكتابة اطروحيت

  .وضعها يف االطروحة
. بالغة االمهية، متنع خطأ كبري يف العامل العصري حنن نتطلب املساعدة من شخصيات امثالك، ألهنا حركة :ْپَرْبهوپاَد

خماطرة من وجه ان احلياة االنسانية هي فرصة للعلم بالذات لكن قادتنا اساءوا . احلضارة العصرية خماطرة كبرية
ك فلكنين غري البدن لكن مثل انت جالس هناك واذا اعتربت قميصك ومعط. خطأ اساسي". انت عني البدن"الفهم 

األمر عينه، احلضارة احلديثة، التعليم، كل شيء مستند إىل هذا املفهوم . انت الشخص، فذاك خطأ كبريفقط وليس 
. العقل والفطنة واألنا، ذاك هو القميص، الثوب اللطيف. البدن هو قميصي ومعطفي. لكننا غري البدن. البدين للحياة

مثل القميص . هذا هو الكثيف -ار واهلواء واالثرياالرض واملاء والن: وهذه العناصر اخلمسة اليت تؤلف البدن هي
اذن، . حجم الروح يعادل واحد على عشرة آالف من رأس شعرة. لبساليت تاألمر عينه، حنن الروح . واملعطف

احلي يتناسخ من بدن إىل .  هذه بالغة االمهية من هذا الوجه، أهنا تسعى الفهام االنسان قوامهكِْرْشَنحركة ذكر 
ذاك البدن انقطع وجوده لكنين ما .  يف طفوليتكان بدين صغرياً. افة إىل البدن احلايل أيضاً، حنن نتناسخآخر، باالض
كال سوف ابقى لكن . لذلك، ال يوجد سبب لإلميان أنه عندما افارق هذا البدن، سينقطع وجودي. زلت موجوداً
 تسعى كِْرْشَنحركة ذكر . ا هو اجلهلهذ.  عمل الروحيةلذلك، االنسان ليس معنياً ببحث كيف. يف بدن آخر

  .الهناض الوعي الصفي للمجتمع البشري حىت ميكنه العلم بذاته والعمل مبوجبه مث تنجح حياته
   هل يل أن أسأل يا سيدي كيف تشكلت هذه احلركة، وكيف جاءت إىل العامل الغريب؟:حمسن حسان

  ؟...  سؤالك هو كيف هذه احلركة:ْپَرْبهوپاَد
كيف خلقت هذه . انت أبو هذه احلركة.  نعم، كيف تشكلت هذه احلركة عندما جئت إىل هنا:حمسن حسان

  ؟... الفكرة داخلك؟ ألن كل فرد يسألين هذا السؤال، كيف هذه احلركة
 وقربان ۤيْرَتَنك الغرفة االخرى، ارتفاع اصوات نعديل مبالحظة ي. ( راسخة جداًكِْرْشَنحركة ذكر  :ْپَرْبهوپاَد

لسوء احلظ، . يف اهلند، كانت موجودة.  هناككِْرْشَنلذلك، كانت حركة ذكر .  هناكچۤيتاْبهَچڤَْد كانت . )النار
لذلك، مل يستطع . چۤيتاْبهَچڤَْد  واساءوا تفسري كِْرْشَن ما هو وا والفالسفة األقل فطنة، مل يفهمميْساْسوبعض 

 يف ْبهَچڤَْد چۤيتا ومع اقراءة كِْرْشَن هي كالم چۤيتاهَچڤَْد ْب، مع أن كِْرْشَنكانوا ال يعون ما هو . االنسان الفهم
  ؟چۤيتاْبهَچڤَْد هل قرأت . االرض

  .من البداية إىل النهاية.  نعمأوه، :حمسن حسان
 لكن معدومو الضمري حىت اساتذة كبار، سعوا إىل توضيح شيء منتفعني كِْرْشَناذن، انه كتاب لفهم  :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، كانت هذه . كِْرْشَن بدال من فهم چۤيتاْبهَچڤَْد ارادوا عرض مبتدعاهتم من خالل . چۤيتاْد ْبهَچڤَبشعبية 

 ٥٠٠بعثها منذ . َرْبهوْپَمها شايَتْنيابعثها . لكن طمسها العلماء االغبياء.  سنة٥٠٠٠احلركة موجودة مسبقاً منذ 
منذ  ڤيُنود طْهاكوَر ْبَهكْيتبعثها . َرْبهوْپَمها َتْنياشاي منذ وقت حنن نسعى لبعث هذه احلركة من وجوه خمتلفة. سنة
".  العامل الغريب يفاذهب وانشر هذه الفلسفة" وأمرين َمهاَرَج چورو سنة، بعثها ٥٠مث قرابة  سنة ١٥٠ أو ٢٠٠حنو 

االمور القبول رائعاً، ألن كان لذلك، .  دون تصرف كما قرأتچۤيتاْبهَچڤَْد بناء على امره وعرضت جئت لذلك، 



حلركة كانت ا. كال. لذلك، فعلت على حنو جيد جداً وإال اهنا ليست حركة ابتدعتها. عرضت يف صورة صفية
  .ذاك جممل األمر. تلك هي خدميت. انا مقتصر على عرضها على حاهلا. موجودة

  . يف شيكاغوكِْرْشَن- راَمارسالية ؟ لدينا كِْرْشَن-راَمإرسالية  سيدي، ما رأيك ب:حمسن حسان
ألهنم عرضوا .  إىل حد بعيدچۤيتاْبهَچڤَْد ، اذا مسحت يل بالقول بصراحة شوهت كِْرْشَن- راَمارسالية  :ْپَرْبهوپاَد

ميكن . وقبلوا زعم الوهيته". راَم، انا عني كِْرْشَنأنا عني  "كِْرْشَن-راَمقال .  بصفة اهللاكِْرْشَن-راَمشخصاً يدعى 
 تعرض زعم كِْرْشَن-راَم ارساليةاذن، . توجد سبل كثرية للفهم. ينا رؤية الدليلأوال، عل. لكل انسان زعم االلوهية

 كِْرْشَن-راَمفلسفة .  فأهنا فلسفة خمتلفةكِْرْشَن هذا هو عني كِْرْشَن-راَموأمر آخر هو لنفترض أن . االلوهية هذا
 يقول إيل كِْرْشَنلكن . ق تقود إىل روما يقول ان كل مجيع الطركِْرْشَن-راَم، ألن چۤيتاْبهَچڤَْد خمتلفة عن فلسفة 

". اترك كل شيء واقتصر على التسليم يل). "٦٦\١٨. چ.ب (َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْمْدَهْرمانْ -َسْرَڤوحدي، 
ل؟ اذن، أي نقب.  ميكننا التسليم لكل من نشاءكِْرْشَن-راَميقول بينما " اقتصر على التسليم يل"، كِْرْشَناآلن، يقول 

 أمراً خمتلفاً، أي منهما كِْرْشَن-راَم أمراً وقال كِْرْشَن؟ ما هو رأيك؟ اذا تكلم كِْرْشَن-راَم أم طلب كِْرْشَنطلب 
  تفضل القبول؟
  .كِْرْشَن :حمسن حسان

  . مضللةكِْرْشَن-راَم ارساليةلذلك، .  ذاك هو اجلواب:ْپَرْبهوپاَد
يزورون اهليكل يف شيكاغو وعدد كبري من اهلياكل يف . س معرفته هناك سؤال آخر يود كثري من النا:حمسن حسان

اود تسجيل معىن هذه الشعائر ألن .  إىل االصنام وال سيما العمادپۤوجاحيبون الشعائر، اثناء تقدمي . الواليات املتحدة
  .توضيحها بالتفصيل بالغ االمهية

 حضانة االطفال حيث يعطى االطفال بعض الدمى مثل. هذا ضروري للتقدم يف الوعي الروحي. نعم :ْپَرْبهوپاَد
). غري واضح(اذن، هذا ليس كهذا، مثل هذا ). غري واضح(اخلشبية، اقصد، بعض اخلطط لتشكيل بعض االجبدية 

سوف تساعد لذلك، . كِْرْشَنيف البداية، علينا حب . اذن، عليك االتباع). ْزآشاْريا(هذا النظام عرضه كبار األئمة 
  .هذه هي العملية القياسية. كِْرْشَن على اهناض حبنا لـهذه الطريقة
  . للشعريةِڤديةالـ هذه هي الفلسفة :حمسن حسان

سوف جتد انك اذا ذهبت إىل اهلند، هناك الوف من اهلياكل والشعائر عينها متبعة .  ومن تقدمي كبار األئمة:ْپَرْبهوپاَد
. ، االحكام لعبادة الربأْرَشَن ڤيْدهيهذا ما يدعى . ِرْشَنكْ وقبل وقت كِْرْشَنمذ الوف والوف السنني منذ وقت 

وإال ال . اذن، جيب اتباعها. َپْنَشراْتَر-ناَرَد، احكام مرجع ڤيْدهي-َپْنَشراْتريَكتدعى ...  َپْنَشلذلك، . اهنا متبعة
  .تلك هي عملية التصفية. حتدث تصفية الفرد

   ... احتراق النارعن اهنم يضعون ايديهم يف الزيت و. العماد هل تتلطف بذكر شيء عن معىن شعرية :حمسن حسان
هذه شعرية . ِڤديهذا .  وهو صب السمن املصفى على النارياْچۤيااهنا تدعى .  يضعون ايديهم على الزيت:ْپَرْبهوپاَد

لشخص العظيم، اذن، تقدمي االطعمة إىل ا. النار هي فم اهللا. ِڤدية، تقدمي السمن املصفى وحبوب الطعام إىل النار
  .َپرۤو

   ما هو غرض احلركة يف املستقبل؟ هل هناك غرض للمستقبل؟:حمسن حسان
مل تعرض يف السابق بصورة صفية يف . ألهنا حركة اصيلة، سوف تتقدم شريطة عرضها بصورة صفية :ْپَرْبهوپاَد

ا يف صورة صفية على الوجه اآلن، اهن. لذلك، مل يستطع االنسان اخذها أو فهمها. البلدان الغربية على األقل



رسلناهم حيثما نذهب، حىت اذا ا. اهنم يأخذون... . وحتدث) ْزآشاْريا(كما عرضها األئمة  َپراَپَرْمالصحيح لنظام 
من العامل لذلك، هذه الطريقة عظيمة الفعالية ويقبلها الناس يف أي جزء ). غري واضح( أي بلدة؟ )جانباً. (إىل القدس

غلبية هنا كما تشهد من الفئة املسيحية واليهودية وهناك تالميذ من الفئة االسالمية، من فئة األ. دون أي متييز
  .وساجمل

  .من اهلرمية الفوقية إىل اسفل) غري واضح(هل تسمح باخباري عن بنية .  اآلن، هلذه احلركة بنية:حمسن حسان
  .كِْرْشَن نعم، اهنا، هذه احلركة ابتدأها :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:نحمسن حسا
 إْشڤََر إىل َمْدْهڤاشاْريا، من َمْدْهڤاشاْريا إىل ڤْۤياَس ِدَڤمن . ڤْۤياَس ِدَڤ إىل نارَد ومن نارَد، كِْرْشَن مث من :ْپَرْبهوپاَد
 َبلَ ِدَڤ  مثكَڤرياَج داَس كِْرْشَنالستة مث ْس ْسوامۤيُچو، مث مريديه، الـَرْبهوْپَمها شايَتْنيا مث پورّي ماْدَهِڤْنْدَر مث پورّي
  .َرْبهوْپَمها شايَتْنيا وأنا من اجليل العاشر من َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، حنن نلتزم من . َشَناْبهۤوڤيْدۤي

  بعدك، هل هناك صدر قرار حول هوية من سيخلفك؟.  نعم، العاشر:حمسن حسان
لدي عدد كبري . كما أقوممجيعاً وموا هؤالء التالميذ الذين عمدهتم، سوف يق. مجيعهم سيخلفون.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

األمر عينه، مجيع هؤالء املريدين الذين عمدهتم، ويتدربون ليصبحوا مربني روحيني . من االخوة باهللا الذين يعملون
  .يف املستقبل

   ...  الذين عمدهتم، امريكيني؟ انا اتكلم جمردْسواميْس ما هو عدد :حمسن حسان
  .١٠ حنو :ْپَرْبهوپاَد
   ... ، من هم ادىنْسواميْسوخارج . ْسواميْس ١٠ لديك :سانحمسن ح
، و أْدهيكارّي داَس، يطلق عليهم ْزْچِرَهْسْتَه وحدهم حىت ْسواميْسميكنهم ليس . اآلن، اصبحوا الئقني :ْپَرْبهوپاَد

ضور مربيهم لكن من باب اللياقة، ال يفعلون يف ح. ، كل فرد يستطيع، هو كفوء لقبول مريدينْسْبَرْهَمْتشارۤي
ميكنهم جتنيد مزيد من االعضاء . ميكنهم قبول املريدين واالنتشار. وإال، لديهم الكفاءة. هذه هي اآلداب. الروحي
لذلك، . هو عامل. ليس نفسي. مثل هنا يف هذا اللقاء احد مريدي، هو يعمل بدور كاهن. جيري تدريبهم. يف هذا

  .لذلك، لديهم الكفاءة على قبول مريدين. يْسْسوامبعض تالميذي يعملون بصفة كهنة، بعضهم 
 هل لديك أمل يف املستقبل أن حركتك سوف تقوم بطباعة عدد كبري من الكتب، بناء املدارس :حمسن حسان
  ؟... ألطفالك، ألن

  أمل تر؟. لدينا عدد كبري من الكتب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
، لديهم مكتبة كبرية كِْرْشَن-راَم ... )ري واضحغ(لدي معظم مطبوعاتك لكنين اسعى .  نعمأوه، :حمسن حسان

املتخصصون لديهم عدد كبري من العلماء هلذه احلركة ...  وكثري. كنت اتساءل. وهذا هو مصدر مدخوهلم عملياً
وحجة واحدة امسع من بعض املعلمني، يقولون أن هذه احلركة تصر على التسبيح وال تفتح مجيع . بأديان خمتلفة
  .ويتعني علي اجابتهم. رى لسائر االدياناالبواب االخ

   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .، تقدم كل أشكال الكتب عن كل دينكِْرْشَن-راَممهمة ...   خيربوين أن:حمسن حسان

  . لدينا منوعات كثرية من الكتب:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:حمسن حسان



، حنن نعرض من وجوه خمتلفة لكن هدفنا  صفحة٤٠٠ كتاب على االقل، وكل منها حنو ١٢لدينا : ْپَرْبهوپاَد
 انت تقول ؟... أليس لديك. عرضنا كما اعتقد.  من خالل افكار فلسفية خمتلفةكِْرْشَن، فهم كِْرْشَنالرئيس هو 

  .أنك رأيت مجيع هذه الكتب
  . نعم:حمسن حسان

، رحلة سهلة إىل سائر ۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمْشر، رحيق التتيم، شايَتْنيا، تعاليم املوىل كِْرْشَن لدينا كتاب :ْپَرْبهوپاَد
  . على هذا الوجهعرضنا كثري. يةچيُّو هو أرفع رياضة كِْرْشَنالكواكب، ذكر 

  .انت تصر على التسبيح.  ماذا عن معىن التسبيح:حمسن حسان
جذب إىل االشياء ر احلظ، قصري العمر وينثألن االنسان يف هذا العصر عا. التسبيح يسهل الطريقة جداً :ْپَرْبهوپاَد

كل انسان يستطيع التسبيح وحىت الطفل . لذلك، التسبيح هو صعيد عام. الزائفة وبليد وال حيملها على حممل اجلد
يستطيع التسبيح، العجوز يستطيع التسبيح، االمحق يستطيع التسبيح، الفطن يستطيع التسبيح، الثري يستطيع التسبيح 

 عني كِْرْشَن مطلق، اسم كِْرْشَنوالتسبيح يعين، ان . لذلك، ناجح. بيح عاماذن، التس. تسبيحوالفقري يستطيع ال
ال توجد مغايرة بني االسم . ويف عامل االضداد هذا ال فرق بني االسم واملسمى. مطلق يعين ال توجد اضداد. كِْرْشَن
.  بصورة مباشرةكِْرْشَنبة  يعين مصاحكِْرْشَناذن، تسبيح اسم . كالمها الشيء عينه.  يف العامل املطلقواملسمى

يف اذا وضعته قضيب حديدي سوف حيمى مثل .  بصورة مباشرة، فسرعان ما تتم تصفيتهمكِْرْشَنوألهنم يصاحبون 
ضيب حديد ألنه اكتسب يف أي مكان وسوف حيرق مع انه ققضيب النار ميكنك ملس . النار مث يكتسب صفة النار

مث نستطيع العمل روحياً .  دوماً فسوف نكسب اخلاصية الروحيةِرْشَنكْاألمر عينه، اذا صاحبنا . خواص النار
  .هذه هي النقطة. بسرعة كبرية
 سيدي، عدد كبري من الناس يطلبوا معرفة شيء عنك ووجدت أنه ال يوجد شيء كايف عنك :حمسن حسان

  الكالم عن حياتك؟) غري واضح(هل ميكنك . وأستطيع كتابة جملدات عن حياتك
لكنين كنت . ماذا يعمله، ذاك كل شيء. ماذا يفعله. اَسَسنّْۤيعدم التقصي عن حياة  حسناً، جيب :اَدْپَرْبهوپ

  .لذلك، ميكنك رؤيتها من هناك. َپنيَشْدإُشوحيايت موجزة يف .  يف السابق، ذاك جممل األمرْچِرَهْسْتَهى
املتحدة وكيف تنشر الرسالة؟ قيل يل  بداية رحلتك االوىل إىل الواليات ىهل ميكنك استعادة ذكر :حمسن حسان

   ...  دوالرات مث٦أنك جئت إىل هنا حتمل 
لذلك، حصلت على تصريح بطريقة ما . ألن حكومتنا اهلندية، حكومة اهلند ال تسمح باخراج املال.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 كنت مرتاحاً جداً يف بالطبع،. لذلك، جئت إىل هنا بصعوبة كبرية. نقلي جماناًعلى  كبرية شحنشركة وافقت و
مع ذلك، جئت مث قضيت . لذلك، كان سفري شقياً جداً. ومع ذلك، ألنين لست معتاداً، اصبت باملرض. البحر

 يف متوز، وبدأت بالدعوة ١٩٦٦ يف ايلول مث ١٩٦٥يف سجلت اجلمعية سنة واحدة هنا وهناك دون وضع ثابت مث 
.  فرعاً ونفقاتنا كبرية٦٠لدينا اآلن . يذ تدرجيياً وتنامت، فرع بعد آخرمث جاء التالم. شارع افنيو الثاين على يف حمل

            تيم حىت مئة وحىت ٢٥ ولدينا ليس اقل من اتجيارالحنن ندفع ا.  ألف روبية٧٠٠حسب التقديرات اهلندية، قرابة 
  .كِْرْشَنلذلك، اهنا تنمو برمحة .  يف كل مركز١٥٠

   من مريدك، أمر اساسي؟ اآلن، ماذا تتوقع:حمسن حسان
األمر . دعويت حسب تعاليم مريب الروحيمثل . سوف يتابعوا الدعوة عينها.  اهنم يشاركون بالدعوة أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  .عينه، سوف يدعوا حسب تعاليمي



   ماذا اذا احنرف احد عن تعاليمك؟:حمسن حسان
لن تنقرض، اقصد، لن . ذاك أزيل.  كل شيء روحي.ألن هذا، هو علم روحي. كنت اوضح.  ال خسارة:ْپَرْبهوپاَد

الطريقة، الربنامج، عجزوا عن اهناء جممل  ملنفترض اهن. اذن، كلما تعلموا، االساسي لسائر العلم. هتلك مطلقاً
من جهة االحياء االعتيادية، . لذلك، ال خسارة عملياً. فسوف حيصلوا على فرصة، فرصة اخرى لبداية صورة بشرية

، حىت وان مل يكتمل، كل ما تعلموه، كِْرْشَنلكن ذكر .  خلقوه يف هذا العمر، بعد مفارقة هذا البدنكلمايضيع 
االنتظار للعمر دون لكنهم يتدربون حىت اهناء الطريقة وتستغرق طيلة العمر . سوف يالزمهم ألنه روحي ولن يهلك

ا، وهي الزنا واملسكرات وأكل اللحوم والقمار لديهم االحكام والنواهي املتوجب العمل هب. ذاك ليس هدفنا. التايل
سوف جتد،  ...  ساعة٢٤، طيلة ْپَرشاَدْم كِْرْشَن، ال يتناولوا سوى َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىوالتسبيح بطريقة مشرعة 

 ٢٤ كِْرْشَنحناول ذكر . كِْرْشَناألمر عينه، شاغلنا هو .  حينما تدخل هيكلناسوف جتدهم يف انشغال بأمر ما
لذلك، هذه الوصفة الروحية اعتقد لن جتدها يف العامل الغريب على األقل لن جتد انشغال . تلك هي طريقتنا. اعةس
  .  ساعة٢٤

  .كِْرْشَن خدمة الرب :حمسن حسان
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

ون اآلن، كيف سيك. هو متزوج ولديه طفلني، تؤامني. َبهوالْشَڤ هل يل أن اسأل للمثال، لدينا :حمسن حسان
  ؟ ...املستقبل كما تراه من اآلن حىت

، و كِْرْشَنمن مجاعتنا ألننا نؤمن بـحمتاج  وال يوجد كِْرْشَنانت تؤمن بـ. مستقبل كل فرد هو كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
. چ.ب (كِْشَمْم ڤَهاِمى أَهْم-اچيُّو". املنشغلون خبدميت، اسهر على حاجاهتم شخصياً "چۤيتاْبهَچڤَْد  يقول يف كِْرْشَن

ميد لذلك، .  هو اهللاكِْرْشَن ميد بضروريات كل فرد ألن كِْرْشَن، كِْرْشَناملنشغلون خبدمة . رمبا تعلم هذا). ٢٢\٩
 چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك ما جاء يف . لكنه يعىن عناية خاصة بتيمه، تيم اصفياء. ذاك أمر واحد. اهللا ضروريات كل فرد

)٢٩\٩:(  
  ـوهۤوِتـٰش ْب-َهـمْٰ َسـْرڤَ ‘َسُمو 

  ياهيْسـتـي نَـ ْپـر‘ـيُّـو نَـ ِمى ْدِڤـشْٰ
  اْبَهكْتۤييى ْبَهـَجـنْتي تو مامْٰ 

  ـْمپـى اَهشاـو  ِتى ِتـٰشَميِّ

، وأنا يقطن يفَّ،  يلهو صديقتتيم من خيدمين ب لكن يعند سواسية الكل. حدأل حنازوال أ أحداً  أحسدالانين "
 يطعم حىت القطط والكالب، وملاذا لن يطعمنا، حنن منشغلون خبدمته؟ ملاذا؟ اهنا جمرد كِْرْشَناذن، ".  كذلكصديقه
 ألف ٤٠٠ ماليني و ٨لذلك، هناك .  يطعم النملةكِْرْشَن يطعم الفيل، كِْرْشَنينبغي لإلنسان الفهم أن .  فهمسؤال

ه فلماذا ال يطعمنا؟ ال شاغل لدينا سوى م يطعكِْرْشَن بالكلية، كِْرْشَناذن، اذا نسى احد . جنس من اجناس احلياة
من جهة اطفالنا، هؤالء االطفال، يكرمون . مطلق مشكلة بالفعلال نواجه . اذن، اهنا مسألة ثقة وتسليم. كِْرْشَن
لكن ليس لدينا كما اخربتك روبية شهرياً ألف  ٧٠٠، حنن جنول االرض، ننفق قرابة ْپَرشاَدْم، حنن نكرم ْپَرشاَدْم

 على ال يذهب احد إىل املصنع، ال يذهب أحد إىل العمل لكننا ما زلنا حنافظ. ليس لدينا شاغل. مدخول ثابت
  .مؤسستنا

  . وهذه معجزة حقيقية حبق، نعم:حمسن حسان
  .، تأخر الوقتپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل :أحد التيم



   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل أصبح الوقت متأخراً، :أحد التيم
  ).غري واضح( اذن، أنا :ْپَرْبهوپاَد

   ... بذل طاقيت، وعرض صورة مجيلةنبغي يل كيف ي هل ستقبل تعليقاً عن، األمر النهائي، :حمسن حسان
ليس يف جلسة  ... ما مل تفهم جيداً.  نعم، اطلب فهم جممل الفلسفة جيداً مث سوف ترسم الصورة جيداً:ْپَرْبهوپاَد
ان فهمها صعب لكن أمر واحد هو . عليك أن تتعلم هذه الفلسفة. عليك طرح االسئلة وسوف اجيب. واحدة

  .َڤڤايْشَن والعمل مببدأ الـِرْشَنكْدون االنقياد لذكر 
 اعطيك نسخة عنها حاملا اطبعها وسوف ابقى على أنآمل، . اشكرك كثريا هلذه املقابلة الرائعة :حمسن حسان

معين برؤيتك وذلك  - پاولجامعة ديمن انا - پاولهناك عدد كبري من االساتذة يف جامعة دي. اتصال يف املستقبل
  .ء بعض احملاضراتلدعوتك يف املستقبل اللقا

لن توجد صعوبة .  من أي وجه من وجهات النظر وسوف نقدر على االجابةا اذن، اطلب فهم فلسفتن:ْپَرْبهوپاَد
  .اذن، ال صعوبة لالجابة عن مطلق عنصر معارض. كِْرْشَنألننا نتلقى دروسنا من 

  .كِْرْشَن َهِرى.  شكراً ثانية:حمسن حسان
، الباب الثالث والرابع ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم، الباب الثاين من ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمالباب االول من  ... )انقطاع (:ْپَرْبهوپاَد
 دون تصرف حجمه چۤيتاْبهَچڤَْد ليس أقل من ألف صفحة وكتاب وكل منها  كتب كبرية ٥هناك . واخلامس
ميكننا ) غري واضح(من املال حنن اذن، أي مبلغ .  الف دوالر٢٥ أو ٢٠اذن، وكل كتاب يكلفنا .  صفحة١١٠٠

  .االنشغال بطباعة الكتب
  . نعم، يبدو يل أن هذه أكرب مشكلة، تكلفة العمليات:حمسن حسان

  هل رأيت مطبوعاتنا؟.  يعطيكِْرْشَن.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  .لدي معظمها. رأيت الكتب.  كال:حمسن حسان

  .ْمَتڤََچْبهاـالاجلب بعض فصول :) جانباً. (نه عامل كبريا. نشر بالفصول الصغري، ْبهاَچڤََت :ْپَرْبهوپاَد
  .، لديه معظمهاپاَدْپَرْبهو. نعم: التيم

  ؟ْمَتڤََچْبهاـال لديك فصول :ْپَرْبهوپاَد
  .؟ ذات الغالف الرقيقپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل هذه الفصول الصغرية، :أحد التيم
  .نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لب؟ لديه مثل الرب يف الق:أحد التيم
  .سوف جتد هناك اهنا كتابة علمية.  لديه:ْپَرْبهوپاَد

  .رائعة.  نعمأوه، :حمسن حسان
وهذا سهل .  اذن، حنن ننشر مجيع كتبنا على صعيد علمي حىت يتسىن لألساتذة واملعلمني والفالسفة قراءهتا:ْپَرْبهوپاَد

عمل شاق حىت اذا عرضت على الدوائر العلمية اذن، حنن نقوم ب. املفردات والنص السنسكرييت والترمجة. جداً
  .فسوف ينتفع اجملتمع االنساين

   هل تطبع يف اليابان وامريكا؟:حمسن حسان
  .حينما اسافر، اسافر حول العامل ... انا.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ما هو انطباعك؟. ذهبت إىل روسيا. بضعة دقائق اخرى. ..  اود السؤال:حمسن حسان
  .يف شوق كبري. اهنم يف شوق الستقبال هذه احلركة.  يف روسيا نعم، االنسان عينه:َدْپَرْبهوپا

  هناك؟) غري واضح( وهل تنوي فتح :حمسن حسان
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . فهمت:حمسن حسان
ألهنم دون  ... دون احلصول على ترخيص من احلكومة. احلكومة صارمة.  لكن حكومتهم صارمة جداً:ْپَرْبهوپاَد

برفسور واحد يدعى الدكتور كوتوفسكي، اخربين أن . مقتصرون على مطالعة كتب لينني هذا. بية يف االسفارتر
ومع ذلك، ترمجت إىل اللغة الروسية  -تلك ليست فلسفة جيدة جداً – داَس تولَسّي رامايانَ، رامايانَاهلنديات، 

ليس لدينا السبل  ... حنو.  كتب هذه التربيةلذلك، اهنم يف شوق إىل. انظر.  يف خالل اسبوعفدت مجيع الكتبن
  . يف روسياكِْرْشَنوإال هناك حقل خصب لذكر . اآلن

  .انت املؤسس.  انت مؤسس هذه احلركة:حمسن حسان
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هل هي عينها يف كل االرض، اجلميع يتكلمون اللغة، اللغة االنكليزية، ذهبت وفعلت األمر عينه، :حمسن حسان
   ... كِْرْشَن إىل هناك، تسبيح وتلقيت تيمك مبعجزة الرب ذهبت

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  واملريدين؟  ...:حمسن حسان

. ال يهم. روباوال يهم سواء يف امريكا أو روسيا أو ا. حنن نتبع الطريقة عينها يف كل مكان.  الطريقة عينها:ْپَرْبهوپاَد
  .اليابان، الطريقة عينها

  . بالطريقة عينها إىل االبدكِْرْشَنت عازم على خدمة الرب  اذن، ان:حمسن حسان
  .لذلك، أنا ابذل كل ما يف وسعي.  نعم، ألن مريب الروحي امرين على هذا النحو:ْپَرْبهوپاَد

   كم عمرك؟:حمسن حسان
   أنا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:حمسن حسان
  . اآلن٧٦ أنا :ْپَرْبهوپاَد

  ، عائلة؟هل لديك أطفال.  سنة٧٦ :حمسن حسان
  . نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  . كم عددهم:حمسن حسان
  . لديك احفاد احفاد:ْپَرْبهوپاَد

   لديك ولدين؟:حمسن حسان
  . بنات٢ أوالد و٢...   اوالد٣لدي .  ولدين:ْپَرْبهوپاَد

  ما هي صلتك مبهامتا غاندي؟. ل يل مع غانديي كما قكانوا :حمسن حسان
 فقدت عناييت هبذا األمر  مثكنت معنياً. لذلك، تبعت غاندي. لوطنيني يف شبايبغاندي، كنت من ا: ْپَرْبهوپاَد

حنن نقتصر . انه موضوع طويل جداً.  دائمكِْرْشَنذكر . لذلك، هذه دائمة.  بعد لقاء مريب الروحيالظاهري املؤقت



اهنا . م به يف الليل، ليس حقيقةكلما ما حتل. مجيع هذه النشاطات مثل احللم يف الليل لكنها باطلة مجيعاً. على احللم
األمر الوحيد الذي ينفعنا هو . اهنا باطلة. احالم النهار. األمر عينه، هذه احالم النهار أيضاً، هذه النشاطات. باطلة
  ).هناية. (سوف يستغرق بعض الوقت. تلك هي احلقيقة. كِْرْشَنذكر 

  ١٩٧١ تموز ٢٠حديث في الغرفة في نيويورك 

  .اطلب منك تشغيله) غري واضح(وجدت الشريط،   ... وهنا هو):١(أحد التيم 
  وصل؟) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

مأخذ (هل يوجد قابس . ومساعة أذن) غري واضح(دواسة قدم هنا . جاء) غري واضح( نعم، ):١(أحد التيم 
  ؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيلهنا، ) كهربائي

  . يوجد قابس هناك):٢(أحد التيم 
  ).غري واضح ():١(أحد التيم 
   وصلة؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل هل هذا املصباح املكتيب جيد، ):١(أحد التيم 
  اثنان أو واحد؟هل يوجد .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .  اعتقد بوجود واحد، مما يعين أن علي استعمال مهايئ):١(أحد التيم 
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  .ال يعمل). صوت طرق(ما رأيك باالحتفاظ به على االرض؟ . إىل احلائطالشريط هذا  لن يصل ):١(أحد التيم 
  . ال توجد ملبةأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .أوه.  ال ملبة):١(أحد التيم 
  .اردت تغطية ذاك الصندوق مث ميكننا وضعها هنا.  نعم، نعم، ميكنك وضعها هنا:ْپَرْبهوپاَد

  ).تيم يدخل). (غري واضح(اللمبة . غطيها) غري واضح( حسناً، سوف ):١(أحد التيم 
  .ْپَرْتياُتوَشْپَريت، ؟ ْپَرْتياُتوَش هل تعلم اين هو .ْپَرْتيُتوَش.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ما هي الترمجة، :ياُتوَشْپَرْت
  . ميكنه ارضاء اجلميع:ْپَرْبهوپاَد

  .هريبولْ :ياُتوَشْپَرْت
  ).غري واضح( وحده يرضي اجلميع، ميكنه زعم هذا ِرْشَنكْتيم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ؟پاَدْشرۤيل ْپَرْبهو :ياُتوَشْپَرْت
   نعم؟:ْپَرْبهوپاَد

  . أود ان اعطيك هذا:ياُتوَشْپَرْت
  .خذ ذاك) :جانباً (:ْپَرْبهوپاَد

  .اً وأود تقدميه هدية دوالر واربعة وثالثني سنت١١٣٣انه حساب ادخاري ويوجد مال فيه، .  هذا هنا:ياُتوَشْپَرْت
  .، هل ميكنك تويل هذا االمرآْتِريا ِرشي :شۤياْمسوْنَدَر



   ما هذا؟:ْپَرْبهوپاَد
 العناية بتفاصيل احلصول آْتِريا ِرشييستطيع و...  آْتِريا ِرشيذاك خيص  ... ذاك جمرد.  انه وصل سحب:ْپَرْتياُتوَش

  .على املال من احلساب لتفعل به ما تريد
  ).غري واضح(املقدار، ميكنك سحبه من حسايب ) غري واضح (:َدْپَرْبهوپا

   ...  كنا ننوي باألصل:ْپَرْتياُتوَش
  . ذاك جيد، هذا حسن:ْپَرْبهوپاَد

  .ةاهنا تقدمة متواضع. ْبراْهَمَنانه دوالر وخيط . َشپورو َمها هذاه تقدمة ):١(أحد التيم 
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... على هذا فوراً؟ اريد احلصول ألن تعمل ):١(أحد التيم 
  . كال، كال، اذا اردت االنضمام، انضم:ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، ليس على طريقتك.  اريد أن افعل ذلك جيداً):١(أحد التيم 
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، ميكنك فعل هذا الحقاً):١(أحد التيم 
  ).غري واضح. ( ملا الحقاً؟ اآلن:ْپَرْبهوپاَد

وكنت . اردت شراء آلة جيدة جداً. ، اردت أن أسألك، سوف أود شراء آلة تسجيل لكپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل :َرْتياُتوَشْپ
ميكنك تسجيل اربع قنوات بوقت واحد أو تسجيل قناة واحدة على . اتدبر احلصول على آلة ذات أربعة قنوات

  .حدة اذا اردت
   ستانربغ؟ ستانربغ؟:ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، كال، ليست سوين بل سوين االحتراقية:وَشْپَرْتياُت

  .هلا مثانية خطوط.  مثانية خطوط):٤(أحد التيم 
  . ستعمل يف أي مكان يف العامل:ْپَرْتياُتوَش
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
. الثانيةلذلك، ليس عليك القلق عن السرعة احلالية وعدد الدوائر يف .  ألن التحكم بالسرعة الكترونياً:ْپَرْتياُتوَش

وميكنك تسجيل صورتك على احدى . لذلك، ستعمل يف مطلق مكان يف العامل. سوف تعمل على فولتات خمتلفة
  . على قناة اخرى، وميكنك خلطها معاً يف النهايةْمِرَدْنَچ على القناة االخرى و كََرتاَكالقنوات و 
   هل هي كبرية جداً؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ميكن القول اهنا كبرية حسناً، اعتقد :ْپَرْتياُتوَش
   هل ميكنك محلها؟:ْپَرْبهوپاَد
لكن، هناك اربعة امتار مما يعين . تعرف ذلك من حجم الشريط. ماركة سوين متضامة جيداً.  حتماًأوه، :ْپَرْتياُتوَش

  .ميكنك تسجيل اربعة خطوط، اربعة قنوات بوقت واحد
   وهل هي ستريو؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ي ورباعيئثنا ستريو :ْپَرْتياُتوَش
  .هذه مثانية خطوط. پاَدْپَرْبهو ْشرۤيلمثل خاصتك، اربعة خطوط، ...   ذاك يعين مثانية:ْپَرْبهوپاَد



  . مثانية خطوطت كال، اهنا ليس:ْپَرْتياُتوَش
  . كال):١(أحد التيم 
لكن ميكنك . ة قنوات اربعخدامستاال ميكنك سوى التسجيل يف اجتاه واحد عند . هذه مثانية قنوات :ْپَرْتياُتوَش

  .استعماهلا على اساس استريو قياسي والتسجيل باالجتاهني
  . أوال هذه الطريقة مث تلك الطريقة:ْپَرْبهوپاَد
 نعم، ميكنك فعل ذاك او ميكنك استعمال اربعة قنوات بوقت واحد والتسجيل باجتاه واحد اذا اردت :ْپَرْتياُتوَش

  .القنوات االربعة
  اك اربعة ميكروفونات؟ هن:ْپَرْتياُتوَش
 ل موسيقي ستريو جيد، يفضل استخدامصنع تسجي.  ميكروفونت بوقت واحد٤ نعم، ميكنك استعمال :ْپَرْتياُتوَش

  .اربعة قنوات ألنه عندئذ ميكنك خلطها بعد ذلك وجعلها كاملة
   اهنا سوين؟:ْپَرْبهوپاَد
اهنا افضل . مصنوعة يف السويد. وفونات، هذه ميكروفوناتلديهم ميكر.  حقاًكِْرْشَن انظر، هذه رمحة :ْپَرْتياُتوَش

  .سعرها معتدلنوع ميكن اجياده، و
    ... ملاذا الصوت ليس:ْپَرْبهوپاَد
  .هذا منخفض جداً.  انه منخفض جداً اآلن:ْپَرْتياُتوَش
  .٢ و ١ كال، انه يصل إىل :ْپَرْبهوپاَد
  . انه عند الصفر:ْپَرْتياُتوَش
  ). على آلة التسجيلپاَدْپَرْبهويسمع صوت . (اذن، يبلغ واحد. صفر انه :ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك جيد:ْپَرْتياُتوَش
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  . تصل إىل عشرة:ْپَرْتياُتوَش
  . اعلم ذاك:ْپَرْبهوپاَد
ما ان كانت . سي.يب.چي و ْبَهڤاَنْنَدانفاق املال عليه لكن عندئذ تساءل نوي  اذن، هذا ما كنت ا:ْپَرْتياُتوَش

 شراءها لكهلذا السبب، تربعت باملال، حىت ميكنين . الكتب أو اجلولة حول العاملدعم طباعة االولوية لصندوق 
  .ْچِرَهْسْتَهىعندما اصبح 

  . هذا املال:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، اراد التربع باملال لشراء آلة التسجيل):٤(أحد التيم 
   ...  نعم، لكن:ْپَرْتياُتوَش
الكتاب أو مساعدتك بدفع تذكرة اجلولة دعم طباعة ان يتربع باملال لصندوق . سي.يب. اقترح جي):٤(تيم أحد ال

  .حول العامل
انه مشروع، اردت أن اعمل مكتبة جلميع شرائطك وتوفريها للجميع  ...  رأيهم أنه قد توجد اولوية على:ْپَرْتياُتوَش

  .وحفظها مث فهرستها
  .آلة تسجيل نعم، اردت :ْپَرْبهوپاَد



  ؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل هل تعتقد ان هذا يناسب حاجاتك، :ْپَرْتياُتوَش
  .اردت شراء واحدة ماركة ستانربغ.  نعم، اردت:ْپَرْبهوپاَد
   تانربغ؟:ْپَرْتياُتوَش
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
 اهنا آلة جيدة جداً، وسوف تركتها يف ديترويت، أتذكر؟.  حسناً، لدينا تانربغ هنا ميكنك استعماهلا:ْپَرْتياُتوَش

لذلك، . لدي وظيفة مربمج كمبيوتر. اتركها هنا يف نيويورك ألن علي الذهاب إىل مينيبوليس للتدرب بسبب عملي
كيفية استعماهلا  شاْريااَشْنَدن و َچداْدَهَرسأعلم . علي الذهاب إىل هناك لبعض الوقت لكن سوف ارجع إىل نيويورك

  .اهنا آلة جيدة حبق. استعماهلا اثناء النهارحىت يستعملوها مث ميكنك 
   اذن، اين هي اآللة؟:ْپَرْبهوپاَد
   عفواً؟:ْپَرْتياُتوَش
   اين هي تلك اآللة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا تانربغ:ْپَرْتياُتوَش

  .اإلهليةة رمح صاحب الياتكلم تاستعملها عندما ا اآلن يف اهليكل و اهن):٤(أحد التيم 
  ، اين هي تلك اآللة؟ اذن:ْپَرْبهوپاَد
  .إى وميكروفون.پاهنا موصلة إىل جهاز .  اهنا حالياً يف غرفة اهليكل:ْپَرْتياُتوَش
  . اذن، اجلبها وسوف نرى:ْپَرْبهوپاَد
  . حول استعماهلا يف غيايبشاْريااَشْنَدن و َچداْدَهَرعلي املغادرة الليلة لكن سأعطي تعليمات إىل .  حسناً:ْپَرْتياُتوَش

  . آلة تانربغ جيدة:هوپاَدْپَرْب
  .مصنوعة يف النرويج.  نعم، اهنا آلة جيدة:ْپَرْتياُتوَش
  . وليست غالية جداً:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، طلبتها من النرويج مباشرة ووفرت مبلغاً كبرياً:ْپَرْتياُتوَش
   كم دفعت؟:ْپَرْبهوپاَد
  .ها قبل انضمامي إىل احلركةتاشتري.  دوالر٥٥٠نت  دوالر وقائمة االسعار يف ذاك الوقت كا٢٢٥ :ْپَرْتياُتوَش
   دوالر؟٥٥٠ اذن، مثنها :ْپَرْبهوپاَد
  . دوالر٢٢٥ نعم، كان ذاك هو السعر يف امريكا وطلبتها بثمن :ْپَرْتياُتوَش
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  . حصلت عليها من النرويج مث دفعت الضريبة:ْپَرْتياُتوَش
  نها؟ اآللة عي:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، بالضبط:ْپَرْتياُتوَش
  .اذن، ميكننا االنتفاع هبذا ألغراض اخرى.  مث جلبتها، اهنا تعمل:ْپَرْبهوپاَد
  لكن رمبا اشتري هذه ذات يوم، ما رأيك؟.  نعم:ْپَرْتياُتوَش
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
   هل تعتقد اننا نستطيع استعمال هذه اآللة ذات يوم؟:ْپَرْتياُتوَش



  . ال اعلم، لكنين اعلم أن تانربغ جيدة جداً:پاَدْپَرْبهو
وعملي هو برجمة الكومبيوتر واعتقد انه ميكن استعمال . آالت يعول عليها.  نعم، اهنا متينة الصنع:ْپَرْتياُتوَش
  .الكمبيوتر
   الكمبيوتر؟:ْپَرْبهوپاَد
د أن اهم انتفاع به ملساعدتنا هو كتابة أعتق.  ... نعم، ميكن استعماله من وجوه كثرية يف اجلمعية:ْپَرْتياُتوَش

  .ميكن أن يكتب الكمبيوتر تلقائياً. التسجيل والتدقيق والكتابة
   تلقائياً؟:ْپَرْبهوپاَد
  .هنا جمرد عملية آلية، مثل تناسق اخلطوط يف النهاية وكل شيءاهنا تلقائية، أل.  حتماً:ْپَرْتياُتوَش
   ميكنك تعلم ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .پاَدْپَرْبهو أنا مربمج كمبوتر، :ُتوَشْپَرْتيا
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد

  . تعلمته يف املدرسة الثانوية وعملت مربجماً):٤(أحد التيم 
   مث ملا ال تأخذ كمبيوتر؟:ْپَرْبهوپاَد
  . دوالر٦٠٠ميكنك شراء كمبيوتر بثمن . وميكننا احلصول على كمبيوتر.  حتماً:ْپَرْتياُتوَش

   حقاً؟،أوه ):٤(أحد التيم 
ولديهم . ياً دوالر شهرياً لثمانية ساعات يوم١٨٥ ساعة كمبيوتر اسبوعياً لقاء ٤٠ ميكن احلصول على :ْپَرْتياُتوَش

كما ان لديها . دورات، هذه الشركة لديها دورات كمبيوتر لتعليم االطفال قراءة احلساب وعمله خالل الكمبيوتر
مث حتصل على . ، ميكن للكمبيوتر تصحيحها ببضعة تعليماتاذا كتبت النص وكان هناك اخطاء. مدقق مدهش

مث عندما تكمله، ميكنك تغيريه مئات املرات اذا . النص الذي تريده وجيري حفظه على القرص املغنطيسي للكمبيوتر
  . بعد اكمالهاردت لكن سوف يطبعه الكمبيوتر تلقائياً

   انت تعلم كيف تنجز ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .، حصلت على أرفع عالمة يف ذاكپاَدْپَرْبهو نعم، ):٤(أحد التيم 
ميكنك خترمي البطاقة مث ادخاهلا يف آلة تدعى آلة فوتون وطباعة صفحة .  هلذه الكمبيوترات بطاقات خمرمة:ْپَرْتياُتوَش
  .جممل العملية تلقائية. سوف خترج فوراً. ميكن أن تكتب ما تريد وهذا ما ترسله للمطبعة. كاملة

  .هذه الشرائط وختزينها، مجيع االشرطةميكن حفظ  ):٤(م أحد التي
 صفحة على ١٠٠ ألف حرف وذاك حنو ٣٠٠لديك قرص حيفظ قرابة  ...  حتماً، ميكن ختزينها مث:ْپَرْتياُتوَش

  .االقل
  .ال اعلم ملاذا مل خيطر ذلك على بال احد من قبل. پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل هذه فكرة رائعة، ):٤(أحد التيم 

  . سوف اترك هذا هنا، جيد؟ سوف اترك هذا هنا:ْتياُتوَشْپَر
  . حسناً، اقرأه:ْپَرْبهوپاَد
   ... لديهم فورتران. هذا اساس جممل اللغة ...  وهذا خيرب:ْپَرْتياُتوَش

   آلة هونيويل؟):٤(أحد التيم 
  .وهي تثقيفية.  اهنا هونيويل، نعم:ْپَرْتياُتوَش



   فورتران لربجمة هذه اللغة؟خدامستطيع است هل ن؟... أي لغة ):٤(أحد التيم 
   ...  نعم، هناك اربعة لغات، هناك:ْپَرْتياُتوَش

  ؟ فورتران؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل لكن ما هي االفضل لربجمة كتب ):٤(أحد التيم 
  . كال، هناك برنامج يدعى حترير ميكنك أن تراه وخمصص لكتابة النصوص:ْپَرْتياُتوَش

   فورتران؟ مثل):٤(أحد التيم 
  . حسناً، كال، اهنا ليست لغة خاصة حبد ذاهتا لكن تعلمها سهل:ْپَرْتياُتوَش

   لغة سهلة؟):٤(أحد التيم 
  . اهنا يف غاية السهولة:ْپَرْتياُتوَش

  .مل استعملها مدة طويلة اآلن.  كنت استعمل فورتران):٤(أحد التيم 
  .ال حاجة ملعاودة كتابته ثانية.  وليس عليك سوى كتابة النصتعديلهذا يدعى .  ميكنك تعلمها فوراً:ْپَرْتياُتوَش

  .كتابة الكتاب بسرعة خاطفة ولصقه. ، هذا رائعپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ):٤(أحد التيم 
  .وتنضيد احلروف متوفر.  حتماً:ْپَرْتياُتوَش

  . أيضاًتصويرها، ليس هذا فحسب بل ستخرج الصفحات منضدة وميكن پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ):٤(أحد التيم 
األمر -ال حاجة للتنضيد والتدقيق بالغ السهولة وسريع.  نعم، وهذا ينفي احلاجة إىل تصميم الصفحات:ْپَرْتياُتوَش

عليك  ... حىت يف وجود التعديالت. هو ستقدر على احلصول على صفحة كاملة مهما اجريت من التعديال عليها
لكن هبذا .  يعين اعادة كتابة جممل الصفحةهادة، ال تريد فعل ذلك ألنيف الع. تبديل كلمة وهذا جمرد تبديل طفيف

  .تكتبها بكل سهولة
اتساءل مىت سيأيت اليوم الذي سنقدر فيه على استعمال الكمبيوتر "، پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل اعتدت التفكري ):٤(أحد التيم 

حة خترج فقائياً والتصميم تلقائي أيضاً ألن الصال حاجة للتنضديد بل يتم تل. وها قد جاء اليوم" ؟كِْرْشَنيف ذكر 
  .ال حاجة سوى لتصوير الصفحات. لذلك، ال حاجة للتصميم. عندما تكتب ستكون الصفحة كاملة. كاملة

. ميكنك اجناز كتاب من الف صفحة يف ليلة واحدة.  ميكن اجناز كتاب كامل اذا كان لديك آلة فوتون:ْپَرْتياُتوَش
  ).غري واضح(كل ما حتتاجه هو . لكتاب بليلة واحدةميكنك كتابة جممل ا

  . هذه اآلالت مدهشة):٤(أحد التيم 
  . اهنا سريعة:ْپَرْتياُتوَش

  . اهنا مدهشة):٤(أحد التيم 
  . تنتهي الصفحة يف ثانية:ْپَرْتياُتوَش

  . دماغ كهربائي):٤(أحد التيم 
  . نعم:ْپَرْتياُتوَش

  . كهربائي كبري):٤(أحد التيم 
  .ال تغيري باحلروف أو غريه.  وكاملة دوماً:ياُتوَشْپَرْت

  . لكن حاملا مترض االلكترونيات يتوقف جممل الشيء:ْپَرْبهوپاَد
   ... هذه هي.  كال، اهنا آالت يعول عليها):٤(أحد التيم 
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد



  . نعم، االحتمال هناك):٤(أحد التيم 
  .ب تصليحه الدماغ يتعطل ومن الصع:ْپَرْبهوپاَد
  .ميعول عليه.  حسناً، لدينا رجال صيانة يف املوقع طوال الوقت:ْپَرْتياُتوَش
  . لكن انا احترك من مكان إىل آخر:ْپَرْبهوپاَد
ويل هذا مقترن بشبكة واسعة حىت تتوفر هذه الكمبيوترات يف كل مدينة يف يجهاز هون ...  حسناً، لديهم:ْپَرْتياُتوَش

  .ميكننا االتصال مع سائر اهلياكل من خالل اجلهاز. ن، وسوف نتصل مجيعاًالواليات املتحدة اآل
  أم هلذا الغرض؟.يب. ملاذا هونيويل افضل من أي):٤(أحد التيم 
  .شد حسناً، ألن تركيزهم على هذا ا:ْپَرْتياُتوَش

   على برنامج الكتابة هذا؟):٤(أحد التيم 
انه ال . استعملت كل واحد تقريباُ. جمنا، هو افضل جهاز ملشاركة الوقتلربنا...   نعم، ألعمال الكتابة:ْپَرْتياُتوَش
انه يعمل . ال اتذكر مىت كان ال يعمل ... استعملته لعدة اشهر ومل يتعطل قط، رمبا. اهنا سريع ويعول عليه. يصدق
  .دوماً

  . يعول عليه):٤(أحد التيم 
   دوالر شهرياً؟١٨٠ يتقاضون :ْپَرْبهوپاَد
  . ساعة يف االسبوع٤٠ دوالر شهرياً ١٨٥ :ْپَرْتياُتوَش

  . ساعات٥ مثاين ساعات يومياً، ):٤(أحد التيم 
الر و مئة د١٣٠٠ أو ١٢٠٠اعتيادياً،  ...  نعم، ذاك اكثر من دوالر بالساعة لوقت الكمبيوتر وهو حبق:ْپَرْتياُتوَش

 صباحاً، وهذا سبب الكلفة ٢ء حىت  يف املسا٦الوقت ما بني   ...هناك امر آخر، عليك ... شهرياً لكن ألن
لكنه افضل وقت ألنه بعد الساعات وميكن احلصول على استجابة سريعة من الكمبيوتر لعدم وجود احد . الصغرية

    ...وعادة. انه جيد حبق. يعمل يف هذا الوقت
   ما هو جممل السعر؟:ْپَرْبهوپاَد
 ١٣٢ميكنك احلصول على . كل من احلالة العلوية والسفلية دوالر الذي يستعمل ٧٠٠ مثن الكمبيوتر :ْپَرْتياُتوَش

  .حرفاً
  ؟لكل شيء دوالر ٧٠٠ :ْپَرْبهوپاَد
   ...  دوالر٧٠٠ نعم :ْپَرْتياُتوَش

   هل ذاك استئجار؟):٤(أحد التيم 
  . دوالر شهريا٨٥ًاالجيار .  كال، ذاك هو مثن الشراء:ْپَرْتياُتوَش

  ر؟ دوال١٨٥ باالضافة إىل ):٤(أحد التيم 
  . دوالر، نعم١٨٥ باالضافة إىل :ْپَرْتياُتوَش

  . دوالر٧٠٠ أو تشتري اآللة بثمن ):٤(أحد التيم 
    ... لكن اذا اشتريت، عندك خيار:ْپَرْتياُتوَش
   دوالر دفعة واحدة؟٧٠٠ واذا دفع احد :ْپَرْبهوپاَد



لكن ميكن استئجارها مببلغ . ع احد لصيانتها لكمث عليك صيانتها أو التعاقد م. ك لشراء اآللةا حسناً، ذ:ْپَرْتياُتوَش
   ...  دوالر شهرياً مع الصيانة والورق والشريط٨٥

  . دوالر مث دفع الصيانة٧٠٠ عليك ان تشتريها مببلغ :ْپَرْبهوپاَد
  .آالت تليتايب جيدة ويعول عليها. ال اعتقد ان الصيانة صعبة.  انت بصيانتهاتقمإال اذا  نعم، :ْپَرْتياُتوَش
  .سواء تعمل على صيانتها أو تدفع ذاك. الصيانة خمتلفة.  كال، كال، ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  . صحيح:ْپَرْتياُتوَش

  خبط اهلاتف؟ ...  اآللة جمرد آلة كاتبة موصلة بالكمبيوتر):٤(أحد التيم 
لوقت الواحد على اآللة عينها شاركة املميكنك استعمال اكثر من خدمة . عليك اجراء خمابرة تلفونية.  نعم:ْپَرْتياُتوَش

. سي. يف واشنطن ديكنت استعمل كمبيوترات خمتلفة على آلة واحدة مبجرد خمابرة ارقام خمتلفة. مبخابرة رقم آخر
قرب بلتيمور، قرب ...  يف مينيبوليس، انا استعمل كمبيوتر ال يقع يف. ميكن أن يكونوا الوف االميال بعيداً، ال يهم

  .املسافة ال هتم. هي احلالةهذه . سي.طن ديواشن
   انت تستلم املخابرة اهلاتفية؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، مبخابرة هاتفية واحدة ألن اخلطوط متصلة ببعضها البعض:ْپَرْتياُتوَش

  ).غري واضح( مثل كنت تتكلم مع ذاك الكبري ):٤(أحد التيم 
لذلك، هذا . كان يستعمل الكمبيوتر عينه. لكمبيوتر يف بلتيمور خالل جهاز اكَْرميصديق بصل ت كنت ا:ْپَرْتياُتوَش

  ).غري واضح(وميكننا . يعين انه ميكننا التواصل
  . ليس لدينا اتصال كثري باخلارج:ْپَرْبهوپاَد
 آلة مثيلة متصلة يهاذا كان لدميكن هليكل آخر االتصال  ...  ميكننا االتصال جبميع اهلياكل من خالل:ْپَرْتياُتوَش

  ... وتر جبهاز الكمبي
   ما هو الفرق بني هذه اآللة وتلك اآللة؟:ْپَرْبهوپاَد
هذه الواحدة، املعروضة، تستعمل شريط .  ليست سوى بقناتني وهذه اربعة قنوات... هذه الواحدة :ْپَرْتياُتوَش

 ونصف بوصة ميكنك استعمال ذاك ١٠كما ميكنك احلصول على شريط .  ونصف بوصة١٠احترايف كبري قياس 
ألنه ميكنك شراء هذه يف صناديق، احترافية ووضعها على اشرطة أصغر حجماً اذا اردت، وذلك بقص . احلجم

  .الشريط الالزم للتسجيل ووضعه على دوالب اصغر
  .اذن، اجلب آلة تانربغ أوال مث سنرى :ْپَرْبهوپاَد
. اهنا ممتازة. ميكروفونات ماركة كوناهذه . خذ هذا، هذا مع امليكروفون:) جانباً. ( سأترك كل هذا هنا:ْپَرْتياُتوَش

  تريد االحتفاظ بذاك؟
  .اريد رؤية الكمبيوتر ...  اريد رؤية فقط):٤(أحد التيم 
  . حسناً:ْپَرْتياُتوَش

  ).غري واضح ():٤(أحد التيم 
  . حسناً:ْپَرْتياُتوَش

   ... ، بالفعلپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ):٤(أحد التيم 
   اآللة؟ ما هو مثن هذه:ْپَرْبهوپاَد



  .مع السعر تقريباًاالرقام تتوافق .  دوالر٢٥٠ لست متأكداً لكن ستكون حنو :ْپَرْتياُتوَش
  . وجدت تانربغ افضل من سوين:ْپَرْبهوپاَد
لكن . االرخص ليست جيدة ألن احملركات ليست قوية بالقدر الالزم.  جيدةمرتفعة الثمن آالت سوين :ْپَرْتياُتوَش

لذلك، قطع قليلة متحركة . التحكم الكتروين بالكلية مع سولينويد...   حمركات٣اً وله مثل سوين ذاك غايل جد
  .واعتقد اهنا آلة ممتازة

   ما هو ذاك؟):٤(أحد التيم 
بعض هذه . ذاك اذا مل حتصل على اجملموعة الطالبية مث عليك دفع كل هذه االسعار.  ذاك خمتلف عن هذا:ْپَرْتياُتوَش

  . االحوالاالسعار تنطبق يف كل
  ما هو هذا؟. اريد النظر إىل الربنامج. ، انت تعلم عنهه اسعار اجلملة هذ):٤(أحد التيم 
  .ذاك آلالت التسجيل.  ذاك جهاز دوليب للتسجيل بضوضاء أقل:ْپَرْتياُتوَش

  ما هو هذا؟). غري واضح( ملاذا ال تنظر إىل ذاك؟ سوف احتفظ هبذا ):٤(أحد التيم 
  .تلك هي الدورات املتوفرة عرب الكمبيوتر.  جلهاز الكمبيوتر ذاك:ْپَرْتياُتوَش

   عرب الكمبيوتر؟):٤(أحد التيم 
  . نعم، الكمبيوتر يعلّم:ْپَرْتياُتوَش

  .مثل هذه الكمبيوترات، ميكنك تعلم اللغة.  نعمأوه، ):٤(أحد التيم 
  . انه مثل معلم ميكانيكي:ْپَرْتياُتوَش

   هذه عرب اآللة، صحيح؟دْتإحىت لغة لكن ميكنك تعلم  ):٤(أحد التيم 
   اآللة تعلّم لغة؟:ْپَرْبهوپاَد
ميكننا وضع . چۤيتاْبهَچڤَْد ميكننا كتابة برامج لتعليم .  توجد لغة تدعى علّم، ميكنك كتابة براجمنا للتعليم:ْپَرْتياُتوَش

  ).هناية. (مجيع األسفار على برامج الكمبيوترات
  ١٩٧٠شهر آب 

  ١٩٧١ آب ٥هيكل في لندن مؤتمر صحفي في ال

أنا "انا احسب . لدينا وعي معني يف الوقت احلاضر.  هي اهناض الوعي األصلي لإلنسانكِْرْشَنمهمة  :ْپَرْبهوپاَد
. حنن شق من اهللا. تحديدلكن حنن لسنا امريكي وال هندي وال أي من هذا ال". أنا امريكي"وأنت حتسب " هندي

بسبب " أنت خمتلف عين"حنسب . ا إىل ذاك الوعي فسوف حتل مجيع مشاكل العاملاذا جئن. تلك هي هويتنا الباقية
ذاك هو .  فسوف نعلم أننا واحد، الروح عينها رمبا يف ثياب خمتلفةكِْرْشَن، لكن اذا جئنا إىل ذكر  اآلنوعينا املعني

اذن، حركة . تلفة لكن اهدافنا عينهارمبا يف ثياب خم. مثل حنن مجيعاً من البشر، سيدات وسادة. چۤيتاْبهَچڤَْد توضيح 
حترير االنسان من مجيع هذه ). ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (ڤينريموكَْتْم-پاْدهيَسْرڤُو.  هي عملية تصفيةكِْرْشَنذكر 

.  كامالهوبعد تصفية نشاطاته حبواس صفية جتعل. كِْرْشَنويتصفى االنسان يف ذكر . ِڤَن نْريَملَْمَپَرْت-َتْت. تحديداتال
ال حاجة ألن يصبح االنسان فيلسوفاً أو عاملاً أو مفكراً . وطريقتنا بالغة البساطة. اك هو كمال احلياة االنسانيةذ

اذن، هذا علم .  ألن الرب عني امسه وعني صفته ألنه مطلق بتسبيح االسم القدوسميكننا االتصال بالرب. كبرياً



فهم إىل لذلك، حنن ندعو االنسان اجلدي . يف أي من اجلامعاتلسوء احلظ، ال توجد دائرة تعليم هلذا العلم . جليل
ذاك سوف حيل مجيع مشاكل . هذه احلركة اجلليلة لصاحل البشرية واذا امكن املشاركة فيها والتعاون معنا ان امكن

 لذلك، .چۤيتاْبهَچڤَْد حيتمل أن مسع معظمكم اسم . كتاب العلم املوثوق. چۤيتاْبهَچڤَْد تلك هي اشارة . االرض
 و رامانوجاشاْريا هذه، كتاب العلم املوثوق ويصادق عليها مجيع أئمة اهلند، چۤيتاْبهَچڤَْد ىل إحركتنا مستندة 

اطلبوا فهم هذه احلركة وانشروها بقدر . لذلك، مجيعكم ممثلني حمترمني للصحف. شايَتْنيا واملوىل َمْدْهڤاشاْريا
  .ل األمرذاك جمم. االمكان من اجل خري جامعة البشر

رمبا عدد اكرب من الناس يف العامل اليوم يبحثون عن . وجود املزيد نعم، رمحتك، يبدو لعدد كبري احتمال :صحفية
وأنا أتساءل ان كنت توافق معي على ذلك . ضوء روحي جديد أكثر من قبل أو على األقل يوجد دليل على ذلك

  واذا اخربتين السبب؟
مثل اذا اخرجت السمكة من املاء فال . حنن روح وال نشعر بالسعادة يف اجلو املادي. ا نعم، هذه غريزتن:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، االنسان يبحث . األمر عينه، حنن ال نشعر بالسعادة مطلقاً دون اجلو الروحي. تستطيع السعادة على اليابسة
 السبب ان االنسان يبحث عن احلياة اذن،. يصبح من اخلنافس. عن التقدم العلمي والتنمية االقتصادية، انه غري سعيد

  .  هو الوسيلة الصحيحةكِْرْشَنالروحية وذكر 
   ... انت. اذن، انت تود تشجيع حركة االنسان هذه للوصول إىل حياة روحية.  شكراً:صحفية
د لدراسة لذلك، حنن ندعو كل فر. تلك هي احلقيقة.  نعم، ال ميكنك السعادة دون االخذ إىل هذه احلركة:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه احلركة اجلليلة وفهمها
كان أول  ...  إىل بريطانيا منذ فترة ما عدد كبريّيچشي َمِهْش يُّويمهار ما يثري قلقي قليال هو منذ وصول :صحفية
ويشعر الفرد أحياناً اهنم غري اصيلني كما . وزچورعدد كبري من الناس و ظهر بعده فجأة  مسع عنه الناس وچورو
ساءل ما اذا كنت تشعر ان من الواجب اصدار حتذير للناس الباحثني عن حياة روحية جديدة وكنت ات، جيب

  . اصيل لتعليمهمچوروبوجوب توخي العناية الكبرية باالقتراب من 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل تشعر بوجود خطر ما؟:صحفية
بتذل أو اذا اردت ان ختدعي فهناك عدد  مچورولكن اذا اردت .  هو أمر جيدچورو بالطبع، البحث عن :ْپَرْبهوپاَد

يطلب الناس اخلداع ألهنم وراء أمر .  اذا كنت خملصة خملصچورو سوف جتدين كلكن.  املخادعنيوزچوركبري من 
لذلك، جيد . لكن ألننا نطلب من الناس عدم االنغماس يف الزنا وأكل اللحوم والقمار واملسكرات. مبتذل جداً

مييل الناس إىل ." َمْنْتَرالـاشتري هذه . كال، افعل ما حيلو لك"واذا قال احد، . و ازعاجالناس أن هذا صعب جداً أ
. ال يريدون قضاء بعض الرياضات. اهنم يطلبون من خيدعهم وهذا ما يشجع املخادعني على احلضور مما يعين ذلك

لنفترض حضور بعض املخادعني . لكنهم على غري استعداد لقضاء الرياضات. احلياة االنسانية مقصودة للرياضات
".  أشهر٦ خاصة وستصبح اهللا خالل َمْنْتَرادفع يل وسوف اعطيك . افعل ما حيلو لك. ال رياضات"ويقولوا، 

  .اذا اراد الناس اخلداع على هذا النحو فسوف حيضر املخادع. اذن، هذا مرادك. وذاك ما جيري). ضحك(
   اذن، هل تعتقد بوجوب تنبيه اجلمهور؟:صحفية
  . جيب عليهم التزام اجلدية:ْپَرْبهوپاَد



 زائف، هل جيب چورووانتهى امره إىل بكل جدية  اقصد اذا طلب انسان العثور على احلياة الروحية :صحفية
  تنبيهه؟
من جهة العلم الدنيوي، يتفرغ االنسان لتحصيله لوقت طويل وجهد وفهم واذا كان  ... لكن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 ٦وكيف ذاك؟ يتوهم انه سيصبح اهللا يف خالل . اً إىل احلياة الروحية فال بد له من التزام اجلديةاالنسان متوجه
  .؟ ما الذي يدعوه إىل ذاك؟ ذاك يعين انه يطلب اخلداعَمْنْتَر مبجرد شراء أشهر

  ؟...  االصيل يفرض بعض النواهيچورو وكيف يتبني االنسان ان :صحفية
مثل عندما تذهب إىل السوق لشراء شيء . چوروتند إىل الشخص الذي يبحث حقاً عن  ذاك بالطبع يس:ْپَرْبهوپاَد

  .تهلأصااألمر عينه، عليك التأكد من . ما، من الطبيعي أن تتأكد من انه اصيل أم ال
  ؟...  كيف ميكن تبني اذا مل يكن اصيال:صحفية
ن نفتح عدداً كبرياً من املراكز ونتيح الفرصة لذلك، حن.  ذاك يتطلب بعض العلم، قدر بسيط من العلم:ْپَرْبهوپاَد
  .لتبني األصيل وسواهلإلنسان 
  ؟... ما هو عدد اتباعك يف العامل أم انك ال تستطيع االحصاء :صحفية
  . مطلق أمر سخيفملطلق أمر اصيل يوجد ويوجد عدد كبري من االتباععدد قليل من االتباع  :ْپَرْبهوپاَد
   ... تباع املعمدين، امللتزمنياقصد عدد اال ...  كم:صحفية
  .٣٠٠٠ لدينا حنو :ْپَرْبهوپاَد
   وهذا العدد يزداد طوال الوقت؟:صحفية
  .ال حيب النواهياالنسان . ألن لدينا نواهي كثرية.  نعم، ينمو ببطء كبري:ْپَرْبهوپاَد
  اين أكرب عدد من االتباع؟ يف امريكا؟.  نعم:صحفية
عدا . وهناك ماليني يف اهلند، ماليني اتباع هذا املذهب. وروبا، وكندا واليابان واستراليا يف امريكا، يف ا:ْپَرْبهوپاَد

  .لكن هناك ماليني وماليني يف اهلند. عن اهلند، توجد جمموعات صغرية
  . هل تعتقد أن حركتك هي السبيل الوحيد إىل العلم باهللا:صحفية
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . احلركة هي السبيل الوحيد للعلم باهللاهل تعتقد أن هذه: أحد التيم
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، اين الدليل؟:صحفية
. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ -َسْرَڤ يقول، كِْرْشَن. كِْرْشَن من املراجع، من اهللا، :ْپَرْبهوپاَد

٦٦\١٨.(  
  يء آخر، فهل تصدقه؟لكن اذا قال شخص آخر أن اهللا اخربه بش :صحفي

  . ال يعين ذلك اننا ال نقبل سائر الطرق الدينية:اَمسوْنَدَرشۤي
اذا اردت الذهاب إىل أعلى طابق يف البناية فأنت . طواتوجود اخلمثل . ، ال نؤمن بسائر الطرق كال:ْپَرْبهوپاَد

كن اكمال الدرجات لذلك، يصل البعض إىل مخسني درجة ويصل البعض إىل مئة درجة ل. تصعد على السلم
  .يتطلب ألف درجة

  . وانت صعدت ألف درجة:صحفي



  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  مجيعنا هذا الصباح بأن نصبح اتباع فما علينا أن نعطيه أو نتخلى عنه؟رغبنا  اذا :صحفية
  . أوال، جيب عليك ترك الزنا:ْپَرْبهوپاَد
  ؟...  هل يشمل ذاك احلياة اجلنسية بالكلية:صحفية
   ماذا؟:پاَدْپَرْبهو

   ما هو الزنا؟:صحفية
  . اجلنس خارج الزواج:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، احلياة اجلنسية مرخصة ضمن الزواج لكن ليس خارجه:صحفية
. لكن االنسان منضبط. متارس احليوانات احلياة اجلنسية دون صلة.  تلك هي احلياة اجلنسية للحيوانات:ْپَرْبهوپاَد

  .اذن، احلياة اجلنسية دون زواج هي الزنا. يف كل دينيوجد نظام زواج يف كل بلد، 
  . لكن اجلنس مسموح ضمن الزواج:صحفية
   ...  نعم، ذاك هو:ْپَرْبهوپاَد
   ...  وماذا جيب على االنسان تركه أيضاً:صحفية
  . مجيع اشكال املسكرات واملخدرات:ْپَرْبهوپاَد
   هل ذاك املخدرات واملشروبات الكحولية؟:صحفية

  . مطلق شكل من املسكرات واملنبهات:هوپاَدْپَرْب
   ...  حىت الشاي و:شۤياَمسوْنَدَر
  .اهنا من باب املنبهات.  حىت الشاي والسجائر:ْپَرْبهوپاَد
  ماذا غريه؟.  اذن، هذا يشمل الكحول واحلشيشة والشاي:صحفية
وجيب أن .  اللحوم والبيض والسمك وغريه.مجيع اشكال الطعام احليواين. جيب ترك الطعام احليواين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .يترك القمار
   هل يتعني على االنسان ترك عائلته؟ اعتقد ان اجلميع يقيمون يف اهليكل، هل هم؟:صحفية
  .ن ترك مجيع هذه النشاطات االثيمةدوال ميكن تعميد احد .  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
   اذن، جيب على االنسان ترك عائلته أيضاً؟:صحفية

   العائلة؟:َرْبهوپاَدْپ
  .نعم...  ليدخل:صحفية
 اذا ترك مجيع هذه النشاطات االثيمةاالنسان  جيب على.  بالفرد بلحنن ال نعىن بالعائلة.  بالطبع، العائلة:ْپَرْبهوپاَد

  . هذهكِْرْشَناراد العماد يف حركة ذكر 
   ... لكن ماذا عن.  اذن، تترك العائلة أيضاً:صحفية

  . كال، كال، ال يتعني على االنسان ترك عائلته:شۤياَمسوْنَدَر
  أليس علي اجمليء واالقامة هنا؟.  لكن اقصد اذا طلبت العماد:صحفية

  . كال:شۤياَمسوْنَدَر
  . ليس بالضرورة:ْپَرْبهوپاَد



   ميكنين البقاء يف املنزل؟أوه، :صحفية
  . نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد
  ان ترك عمله؟ ماذا عن العمل؟ هل جيب على االنس:صحفية
  .ذاك جممل األمر. َمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى عليك ترك هذه العادات السيئة والتسبيح على هذه السبحة، :ْپَرْبهوپاَد
   هل يتعني علي اعطاء دعم مايل؟:صحفية
  .اذا اعطيتنا فذاك جيد وإال ال يهم. ك رغبة طوعيةتل كال، :ْپَرْبهوپاَد
  . آسفة، مل افهم:صحفية
  .كِْرْشَنحنن نعتمد على اهللا، أو .  حنن ال نريد االعتماد على الدعم املايل ألحد:پاَدْپَرْبهو

  . اذن، ال يتعني علي اعطاء مال على االطالق:صحفية
  . كال:ْپَرْبهوپاَد
   اصيل عن جوور زائف؟چورو هل هذه االمور الرئيسة اليت متيز :صحفية
  ).هناية( ... خاصتنا. ل االصيل ليس رجل اعماچورو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١ آب ٩حديث في الغرفة في لندن 

ذاك كان يناسب . لذلك، تعاليمه، عامة، تعاليم، ال ميكن تطبيقها على االنسان املثقف العصري املتقدم :ْپَرْبهوپاَد
 والفلسفة وجيب عرضه على اساس العلم ... وعي اهللا اآلن. تقدم االنسان اآلن يف العلم والفلسفة. اولئك الناس

  .وإال لن يقبله االنسان
فلسفة  ... مل استطع فهم، االضداد بالتأكيد، غري مفهومة.  توجد نقطة فلسفية اود منك أن توضحها:ضيف

لكن يرى االنسان العامل . ، مفهومة عند مجيع البشر، كل شيء ضمن البدن، ميكن القولكِْرْشَنالوحدة البائنة لـ
اذا امكنك أن توضح يل ... وهذه الثنائية، اود . اماۤي بكالم آخر، بصفة وهم، .عينه يف الوقت كِْرْشَنبائن عن 
 هو الوجود، كل شيء مث كِْرْشَنتوافق هذا، الوحدانية أو فكرة املنظور الوحداين أن ت اقصد، كيف ... الفرق بني

   توضيح هذه النقطة يل؟هل ميكنك. كِْرْشَنيف الوقت عينه أن العامل، يوجد وهم يف هذا العامل بائن عن 
عند اعادة سوف تتكلم مثل كالمي . مثل انت تسجل كالمي على آلة التسجيل.  هذا سهل الفهم:ْپَرْبهوپاَد
  أليست هذه هي احلقيقة؟. لكنين لست حاضراًتشغيلها 
  . نعم:ضيف

ل آلة اشتغاثانية، عند . مشخص يسمع، هنا شخص يتكل.  سوف يبدو اآلن انين اتكلم من وراء هذا العامل:ْپَرْبهوپاَد
  ).هناية( ... التسجيل

  ١٩٧١ آب ١٠حديث في الغرفة في لندن 

  . توجد عليها كنيسة كبرية:شۤياَمسوْنَدَر
  . قد يكون ذاك افضل، بسبب وجود فسحة أكرب هناك:ْدَهَنْنَجيا

  .مل ندخل بعد.  مل نشاهدها بعد:شۤياَمسوْنَدَر



  . الذهاب والقاء نظرة على ذاك سوف اسعى لترتيب أمر:السيد أرنولد
  . وأيضاً ذاك اآلخر عند الزاوية:شۤياَمسوْنَدَر
. ال ميكنك الصعود.  لكن ال ميكنك الذهاب إىل اخلارج.؟ تلك بناية ضخمة)غري واضح( الكنيسة :السيد أرنولد

  .وال يوجد مكان آخر
  ).غري واضح (:شۤياَمسوْنَدَر
  .خمة لكنها يف حالة سيئة من التصليحبناية ض.  قرب اوكسفورد:السيد أرنولد
  . سوف نركز على االخريات:شۤياَمسوْنَدَر

  .اهنا تقع يف أكرب مساحة. املساحةافضل من جهة ) غري واضح (:ْدَهَنْنَجيا
  . علي معرفة وقت عودة جورج:شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا يدعى؟...   ميكن أن يعطي جورج:ْپَرْبهوپاَد

  . املصادقة:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   املصادقة؟:شۤياَمسوْنَدَر
    ...ما يدعى؟ ردة فعل أو.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   صفاته؟:ْدَهَنْنَجيا
  املعرض، ماذا يدعى؟.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . حقلة موسيقية:شۤياَمسوْنَدَر
  . معرض موسيقي:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
   ... جيمع الدعم املايل من نيويورك، لكن من االفضل أن :ْپَرْبهوپاَد

 حسناً، معظم املال الذي حيصلون عليه من هذه ا حلفالت املوسيقية ليس من احلفلة حبد ذاهتا بل من :شۤياَمسوْنَدَر
  .االسطوانات واالفالم املستندة إليها، الفيلم

  . والعموالت:ْدَهَنْنَجيا
  . اسطوانات للموسيقى وفيلم احلفلة العموالت املدفوعة عند صنع:شۤياَمسوْنَدَر
  . آها:ْپَرْبهوپاَد

اذن، .  مليون دوالر من االسطوانات والفيلم١٩مجعوا حنو مليون دوالر من احلفلة و.  مثل بنغالديش:شۤياَمسوْنَدَر
  .ميكن أن تكون يف أي مكان. هذه ال تتطلب أي مكان خاص

  .قبل لكن هنا افضل ألن جورج مل يظهر من :ْدَهَنْنَجيا
  .ستكون كبرية هنا أيضاًاهنا  اعتقد :شۤياَمسوْنَدَر

   ... اذا النتيجة، اذا علم الناس، اذا كانت.  نعم:ْدَهَنْنَجيا
  .يف امريكا فقط.  لن يظهر للعموم:شۤياَمسوْنَدَر

 يناهز  مليون، ما٣٥٠سكان اوروبا حنو  ...  سوف حيضر اجلميع من جممل اوروبا لرؤيته، دون شك:ْدَهَنْنَجيا
  . مليون٤٠٠



 جيب أن أوه،:" يف لوس اجنليسقال عندما شاهد االصنام.  حسناً، وعدوا بذلك بالفعل، اصدر بيانني:شۤياَمسوْنَدَر
حنن . ر حفلتك هناوحسناً، حنن ال نريد حض"مث يف نيويورك، ألنين قلت، ". يكون لدينا مكان مثيل يف لندن

ال بد يل من الوفاء اعلم انين وعدت، و"ر يف نيويورك، واجاب،وعدتنا باحلضو" قلت، "... وعدت. نتطوع
 َهِرىعدم حضور هذه احلفلة وسوف اقيم حفلة موسيقية خاصة لـطلب منكم اعطيتك كلميت لكن أ. بوعدي
  . فيما بعدكِْرْشَن
  . اذن، عليك بتذكريه":ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  وسية؟ ماذا عن اجلالية اهلند:ْپَرْبهوپاَد

  .ميكننا اهلامهم مبساعدتنا. ميكننا تنظيمها.  حسناً، ميكننا اجناز هذا وقت حضورك هنا:شۤياَمسوْنَدَر
  . هل هم على استعداد للتعاون معنا أم ال؟ ألهنم افتتحوا هيكال هندوسياً:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . ال يوجد تعاون كثري من جهتهم:ْدَهَنْنَجيا

   ماذا؟:وپاَدْپَرْبه
  . يريدون هيكلهم احمللي اخلاص:شۤياَمسوْنَدَر

  . ويتربعون ببعض املال مث يذهبواْپَرشاَدْم ويكرمون آُروتيك يأتون وحيضرون :ْدَهَنْنَجيا
يعلمون كيف جيمعوا املال من جاليتهم يف اجلرية، .  يعلم اهلنود كيف ينظمون هذه األمور افضل منا:شۤياَمسوْنَدَر

  .ميكنهم القيام بذلك.  اثنني يف كل مرةجنيه أو
  .هالث حضرنا حفلة موسيقية هندية ذات ليلة يف سو:السيد أرنولد

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
وصور االصنام هناك  وكان لديهم جهاز تلفزيون صغري جداً. رحبوا بنا حبرارة بالفعل...   كان ذلك:السيد أرنولد

 شخص كان حاضراً يف ٥٠٠جيب أن اذكر أن اكثر من . سبيح واحبوهاحول الت) غري واضح(، كِْرْشَن َهِرىو 
  .تلك القاعة
  . ال يوجد هيكل هندوسي على اجلانب الغريب، الطرف الغريب:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح( يوجد واحد :السيد أرنولد
   هل يوجد؟أوه، :شۤياَمسوْنَدَر
  . للسيخ:السيد أرنولد
  .كن اقصد هيكل هندوسيل.  السيخ، نعم:شۤياَمسوْنَدَر

  .ال اعتقد قادة هذه اجلاليات يرغبون جبمع املال لنا: ْدَهَنْنَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
جيمعون املال حلفالهتم ونفقات هيكلهم لكن . ع املال لنا ال اعتقد أن قادة اجلاليات اهلندوسية يريدون مج:ْدَهَنْنَجيا
   ... وانه ضعيف. ليس لنا
  اذا؟ م:ْپَرْبهوپاَد

   ...  جتمع مئات الوف الروبيات، بالبيع والتنظيم، تنظيم رفيع املستوىَسْدَهى جيڤَْت الل اعتقد طريقة :شۤياَمسوْنَدَر



  .اذا كانوا، ميكنهم.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .ذاك هو الفرق.  لكنه يقول اهنم ال يرغبون:ْپَرْبهوپاَد

   ... د اهنم يرغبون عند هذه املرحلة، سيدي، بسبب مل ينجز سوى القليل الجلهم، واشعر وأناال اعتق:السيد أرنولد
   ...  سوف يتكلمپاَدْپَرْبهو و َهىّناَتَجَچ حسناً، لدينا عيد عربات :شۤياَمسوْنَدَر
  .اصدار دعوة إىل الصحف احملليةوجوب نعم، لكن يف جالياهتم، اقترحت منذ وقت طويل : السيد أرنولد

ماذا ميكنهم فعله؟ . ، اهنم اوروبيون، امريكيونْمِلْتشَّْس اهنم أوه،:" طبقة الكهنة يروجون الدعايات ضدنا:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، انا اتيح لالوربيني واالمريكيني الفرصة ليصبحوا .  يف اهلندألن النظام الطبقي بالغ التمكن". انه ليس جيداً

  .ضى، اهنم ال يشعرون بالرْبراْهَمَنة
ما الذي يدعوهم ...  لذلك، جيب علينا.  كما يقولون أن هنا يف هيكلنا اهنم ال يسمحون ألحد بالكالم:ْدَهَنْنَجيا

ما الذي يدعونا إىل سؤاهلم، "ألننا ال نسمح هلم باحلضور والكالم عن اهلندوسية حىت يقولوا، . للكالم؟ هذه اقواهلم
  ".السماح هلم بالكالم هنا، يف مجاعتنا

  .پۤوجارۤيْس مع ذلك، يطلبون منا امدادهم بـ :ۤياَمسوْنَدَرش
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .رّيپۤوجالن يتطوع احد من جاليتهم بدور . پۤوجارۤيْس يطلبون منا امدادهم بـ:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟پۤوجارۤيْس يطلبون منا :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ا األمر؟ اذن، ملاذا ال يتولو:ْپَرْبهوپاَد

 كنت امسع ؟... و" رّيجاپۤوتعال واقم معنا، كن " يف املركز اهلندوسي، مل يطلبوا، زوجان سأال، :شۤياَمسوْنَدَر
  .ذاك

   ... رّيپۤوجا لكن ال ميكننا أن نصبح :ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك يعين املشاكل.  حتت رعايتهم:شۤياَمسوْنَدَر

 لكنه َشكَْريقف حامال . وةكسدون  يف املركز اهلندوسي لكنه ڤاسوِدَڤم لديهم صن.  اذن، نصبوا صنماً:ْدَهَنْنَجيا
حلضور ارّي پۤوجاويطلبون من . انه يقتصر على الوقوف هناك. ليس مكتسياً، والغرفة غري مزينة جيداً على االطالق

فهمت؟ ". حنن صاحلون باحضار صنم. حنن صاحلون"هل فهمت تفكريهم، يقولون ألنفسهم، ...  لكنهم. والسهر
لذلك، ". لكنهم يعلمون مسبقاً ان اهللا هنا. الصنم للطبقات الدنيا من الناس حىت يشاهدوا وتذكريهم ان اهللا هنا

  .يلتفتون ويديرون ظهورهم للصنم ويتحدثون على هذا النحو، والصنم هنا
  .نا، اهنم على غري استعداد للتعاون معْدَهَنْنَجيااهنم، كما قال .  كال:ْپَرْبهوپاَد

، اذا بقي اجلو، ْپتاَهىَس-ْبهاَچڤََتاعتادوا عندما كنت هنا، واعتقد اذا كان لديك .  حسناً، لست موقناً:شۤياَمسوْنَدَر
  .ال اعلم ... واجلو جيد
  . اليت نقيمهاْپتاَهىَس-ْبهاَچڤََت، اذا كان على استعداد للتعاون مع َسْبتاَهى-ْبهاَچڤََتلكن  :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، ذاك ما اقصده:َدَرشۤياَمسوْن



 اذا كان ْپتاَهىَس-ْبهاَچڤََت و َپْنذيَتْسلكن ما هو نفع .  بعض، يأيت كاهن ما من اهلند ويتعاونون معي:ْپَرْبهوپاَد
  ؟لديهم شعور بعدم التعاون معنا

   سوف تتكلم ليلة السبت يف املركز اهلندوسي؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . يف اخلامس عشر:ْدَهَنْنَجيا

سوف نعلم اذا تعاونوا، اذا كانوا . لذلك، سكون ذاك داللة جيدة.  السبت، ليلة السبب القادمة:اَمسوْنَدَرشۤي
  .اعتقد سيكون هناك حشد كبري. سيحضروا
اطفاهلم ال . اهنم انكليز أكثر من هنود. ليسوا هنود واهنم انكليز.  اهنا العائالت اهلندية الشابة أيضاً بالفعل:ْدَهَنْنَجيا

لذلك، عندما يشاهدوننا وعندما يذهب التيم إىل هناك، إىل اجلاليات . طقون باهلندية ويلعبون مثل االطفال الغربينيين
ألهنم يذهبون كل .  بطريقة ماكِْرْشَنفأهنم يف شوق ألخذ الكتب ألهنم يستطيعون القراءة وميكنهم االتصال بذكر 

ذاك هو جممل . انه عاطفي. انه لكبار السن. وهذا مسئماجتماعاهتم هناك ويسمعون الكاهن ضور يوم احد حل
هؤالء االوروبيون، ال "والشباب يعلمون، .  وأمور أخرىرامايانَكبار السن ويصغون إىل قراءة حيضر لذلك، . األمر

  ".بد اهنم يفعلون أمراً أصيال وإال ما الذي يدعوهم إىل التضحية بالكثري؟
  اب اهلنود؟ اذن، كيف جنذب الشب:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لكنهم متأثرون:ْدَهَنْنَجيا

  . طلبوا منا اعطاء دروس يف املركز اهلندوسي:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  . طلبوا منا اعطاء دروس يف ذاك املركز أيضاً:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن، ملا ال تعطي الدروس؟:ْپَرْبهوپاَد

  ’الدعاية واجلذب. ميكننا جذهبم للحضورلكن .  ال حيضر عدد كبري:شۤياَمسوْنَدَر
شاغلهم الوحيد هو يوم االحد ويف املرة االخرية اليت حضرت رمحتك االهلية إىل هناك، السنة ...   ذاك:ْدَهَنْنَجيا

   ... ڤيِڤكََنْنَدلديهم صور . غص بالسخافاتت هالكن. املاضية، ذاك حني يعقدون اجتماعهم، يف تلك القاعة
  ملاذا ال ختابر ذاك السيد شاه؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . الدكتور شاه:شۤياَمسوْنَدَر
  . ال ميكنه مساعدتنا:ْپَرْبهوپاَد

  .ما زلنا غري موقنني بصدده.  ال اعلم:شۤياَمسوْنَدَر
   وهل جاء السيد أهوْجيا ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   ... نناهناك عدد كبري هنا الذين حيترموننا، الذين سيساعدو. هوه- أو:شۤياَمسوْنَدَر
  . ارادين الذهاب إىل بيته:ْپَرْبهوپاَد

  . آها:شۤياَمسوْنَدَر
  . من اوكالند ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  . هو من اوكالندأوه، :شۤياَمسوْنَدَر
   ...  لذلك، زار هناك:ْپَرْبهوپاَد

  .لدي بطاقته، نعم. اعرفه.  زينأوه، :شۤياَمسوْنَدَر



   لديك بطاقته؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َرشۤياَمسوْنَد
   ملا ال ختابره اآلن؟:ْپَرْبهوپاَد

  .اعتقد أن لدي رقم هاتفه وكل شيء أيضاً ...  نعم، لدي بطاقته:شۤياَمسوْنَدَر
  ". منك احلضور فوراًارجو"كان يتكلم جدياً، .  اذن، خابره حىت حيضر إىل هنا اآلن:ْپَرْبهوپاَد

  . لدي عنوانه يف دهلي أيضاً:شۤياَمسوْنَدَر
  كم يسلفنا املصرف؟.  لنفترض اآلن أن التقدير هو ربع مليون جنيه:هوپاَدْپَرْب

   ...  ال اعتقد املصرف يف هذه الوالية، عند شارع كينغ، هامرمسيث:السيد أرنولد
  . هوه:ْپَرْبهوپاَد

  .هنهليس لديك ما تر. ال اعتقد أن املصرف سيسلفنا أي شيء.  الفرع عند شارع كينغ، هامرمسيث:السيد أرنولد
  .وهأ :ْپَرْبهوپاَد

يقع فهمت، عندما نتحدث عن قاعة كينغواي، الكبرية، قبل هنا كان املصرف .  هذا هو األمر األول:السيد أرنولد
وأي من هذه . نا املال لالحتفاظ مبوقعهمنوفاظ بعقاراهتم ويف النهاية كان يسلفيف ذاك املكان وكانوا يف شوق لإلحت

 هذا ما اظنه، اجبارياً، انه يف خالل.  هناك مصارف اخرى أو مجعيات مباين على املوقعاألربعة الذي نراها اآلن،
 ...  

  لن يسلف املصرف املال لتلك العقارات؟أ :ْپَرْبهوپاَد
لكن مدير املصرف حيث . ك منهماال يضمن الفرد ترقب ذ ...  زين، رمبا فعلوا لكن لن يكون سوى:السيد أرنولد

ا املوقع هذللمثال  ... قد يسلف نصف أو ثالثة ارباع املبلغ اذا اعتقدوا انه شيء جيدحيفظ حساب هذا اهليكل 
، اذا مل نشتريه، فاالقتراح هو ان املوقع سيهدم يف املستقبل القريب القامة فندق ضخم عند شارغ كينغ ومهرمسيث
كانوا ). غري واضح(، للموقع وحده بناء على هذا قد يسلف املصرف جزء من املال. مما يعين أن املوقع بالغ االمهية

  .معنيني
  .اذن، ذاك امر كبري. ذك يعين أن الكنيسة ستصبح مبىن جديد :ْپَرْبهوپاَد

  .استخدامهمكاتية كان داوسون أو منزل من نوعه إللشراء م كان السيد ديوار متلهفاً :السيد أرنولد
ميلك حمل  .قالت اهنا سوف ختربه. خرج. معدودةيف خالل دقائق ) السيد اهوْجيا(سوف خيابر  :شۤياَمسوْنَدَر

  .احلرفيات اهلندية
  املطلوب هو نصف مليون؟.  استطعنا تدبري املال أو نصفه بطريقة ما لنفترض:ْپَرْبهوپاَد

  . للعقار اجلديد:السيد أرنولد
  من املصرف؟خر اذن، من املمكن تدبري ربع املليون اآل. ربع مليون اذا استطعنا التدبري :ْپَرْبهوپاَد

  .انا موقن من ذلك.  اعتقد اذا وضعت ربعه، ربع مليون فمن احملتمل أن يسلف املصرف الربع اآلخر:السيد أرنولد
اذا كان العقار نصف مليون جنيه فسوف .  هو أهنم يسلفون املال حسب قيمة العقاره ألن ما يفعلون:ْدَهَنْنَجيا
  ....يكونوا 
  سعى هلذا العقار؟ اذن، ملاذا ال ن:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر



ليون ذاك واذا وافق املصرف على املميكنين مجع ربع ). غري واضح(عون هذا السيد إىل  اذن، سوف احتاج :ْپَرْبهوپاَد
  .تسليف الربع اآلخر فيمكننا التفاوض فوراً

  . سوف يكون جيداً اذا استطاع اهلنود املساعدة:شۤياَمسوْنَدَر
  . اقترح أمراً عملياً:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . من جهة جورج، هو طوباوي تقريباً اآلن:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  ألن:ْپَرْبهوپاَد

  . ال ميكنك التعويل عليه مطلقاً:شۤياَمسوْنَدَر
  .اية اجلديةلو كان مريداً لكان فعل ذلك منذ وقت طويل لكنه ليس يف غ  ...:ْپَرْبهوپاَد

  .شيئاً من هذا القبيل زين، مل اطلب منه :شۤياَمسوْنَدَر
ملاذا ليس لدينا هيكل مثيل :"وقالطلب؟ استحسن األمر عندما زار هيكل لوس اجنليس  اذن، ما هو ذاك ال:ْپَرْبهوپاَد
  ".يف لندن؟

   ... مل افعل.  إليه هنا حوهلالمجيء إىل هنا والتحدثلكان بانتظاري ...  أنا...   حسناً هو:شۤياَمسوْنَدَر
  . لكن لقاءه صعب:ْپَرْبهوپاَد

  . هو يف اخلارج اآلن، سألتقي به حاملا يعود:شۤياَمسوْنَدَر
   ملا ال ختابره يف نيويورك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعلم اين هو:شۤياَمسوْنَدَر
  . ذاك انت حتصل عليه:ْپَرْبهوپاَد

  . ال اعلم مكانه:شۤياَمسوْنَدَر
  . لكن ميكن لرجاله اخبارك:ْبهوپاَدْپَر

  .زوجته أو سواها، شخصان يعلمان. ال يعلموا عادة. رجاله هنا لن خيربوا :شۤياَمسوْنَدَر
  زوجته هنا؟هل  اذن، :ْپَرْبهوپاَد

  .مديره تريي هناك. ه مجيعاً يرافقو:شۤياَمسوْنَدَر
  . بوب ديالن يعلم مكانه:ْدَهَنْنَجيا

  .أنا موقن انه ليس الرقم عينه.  رقمه منذ سنةعندي. ديالن يبدل رقمه كل اسبوعنيلكن  نعم، :شۤياَمسوْنَدَر
  .ه يف ليلة واحدة، ميكنهن اذا وافق، ميك:ْپَرْبهوپاَد

  .آل ابرمهوفيتس. كانهمبيعلم ميكن أن رك  لدي رقماً يف نيويوأوه، :شۤياَمسوْنَدَر
   ...  الكبرية يف شارع اكسفورد اجلديد اتساءل ما ان كانت شركة اسطواناته:السيد أرنولد
   األخوة ورنر؟:شۤياَمسوْنَدَر
   ... جاميس. جاميس واسم آخر. اسطوانات.  كال، كال:السيد أرنولد
  . هناأوه، :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم، يف شارع اكسفورد اجلديد:السيد أرنولد



  . نعم:أحد التيم
   ...  اهنم وكالء لكل شيء عملياً:السيد أرنولد
  .كانهمبرمبا يعلموا . مع جورج أيضاًاآلن  نعم، الرجل الذي يعمل هناك، رجل كبري احلجم، هو :شۤياَمسوْنَدَر
  .تلك الشركة املعينةيتعلق ب أمر  ...:السيد أرنولد
  . ديريك تايلر:أحد التيم
  . اسطوانات كيىن:ْدَهَنْنَجيا

   ... حيتمل علمهم. وكالء اسطواناتزين، هناك عدة .  اسطوانات كيىن، كيىن:شۤياَمسوْنَدَر
  .اميز أو آخر، أو وكالءيتوالها ج ومؤجرة جممل البناية :السيد أرنولد
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
يوجد مصرف ميدالند الذي حيتل الطابق .  يف شارع اكسفورد اجلديدرؤيتها بسهولةاآلن  ميكنك :السيد أرنولد

  .االرضي
  كذلك؟ انه هنا، أليس :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:السيد أرنولد

  .ليس جمرد اقتراح ما دمت هنا،  لذلك، لنجد اقتراحاً ملموساً:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، علينا العمل من وجهات النظر . اليت ميكننا احلصول عليهااآلن شاهدنا األمكنة اجليدة .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .اجلالية اهلندية وجورج: االخرى هذه
  .رف املص:السيد أرنولد
  .؟ هل رأيته؟ هو بالغ الثراءپالَُچوماذا عن السيد  ... هناك.  واملصرف:شۤياَمسوْنَدَر

   ... ليس اشياء مادية لكنه حيب اعطاء االشياء بدال من. تربع باالشياء املاديةي نعم، لكن ال :ْدَهَنْنَجيا
لذلك، تبنانا، . فقد ولده. ضر طوال الوقتكان حي. اعتاد حبنا. هلذا الغرض كال، مل يقارب بلباقة :شۤياَمسوْنَدَر

  .اعتاد أن يعطينا بعض اهلدايا، املال. شيء من هذا القبيل
  . أفضل شيء اعطى كان سجاد:ْدَهَنْنَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .السجادة البنفسجية يف اهليكل.  اعطى سجاد:ْدَهَنْنَجيا

   كم هو مثن السجادة يف اهليكل؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .مجيع املواد. اْتراَرْتَهۤيواملواد الالزمة ملركبة .  جنيه٣٠٠ :ْنَجياْدَهَن

   أين هو؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يقيم يف ْسْترتون:ْدَهَنْنَجيا

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . قرب ستريتون:ْدَهَنْنَجيا

   ... يل عليه العطاء شيءميكننا التعو..  .هو، أنا موقن انه.  رقم هاتفه؟ سأخابره، خابرهك هل لدي:شۤياَمسوْنَدَر
  . اذن، تشاوروا، ما هو الثمن املطلوب:ْپَرْبهوپاَد
  .، هو هناتشربيا، ابن السيد َنْنَدالل تشْبريا هناك :ْدَهَنْنَجيا



  . انه ليس كبري الثراء:شۤياَمسوْنَدَر
  . كال، ليس كبري الثراء:ْدَهَنْنَجيا
  . هناتشْبريا :ْپَرْبهوپاَد

  .ابنه.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . َنْنَدالل:ْدَهَنْنَجيا

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟َنْندالل :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
   ما هو اسم والده؟:ْپَرْبهوپاَد

  .رراَمَشْنْد، راَم :شۤياَمسوْنَدَر
  .رراَمَشْنْد أوه، :ْپَرْبهوپاَد
  .َپْدَم هناك السيد :ْدَهَنْنَجيا

  .أن يساعدنا هؤالء الرجال بالعمل القانوين لكنهم ليسوا اثرياءميكن .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . اذن، امجع ربع مليون:ْپَرْبهوپاَد

  ).يبدأ بالضحك. ( زين:شۤياَمسوْنَدَر
  . والسيد ارنولد سوف يساعد يف املصرف، الربع:ْپَرْبهوپاَد

  ).التيم يضحكون(. .. صرف ال اعتقد ان مصريف سيسلفها، يا سيدي لكننا سنذهب ونرى امل:السيد أرنولد
   ... مث ميكننا فوراً.  وسوف ندفع للمصرف تدرجيياً:ْپَرْبهوپاَد

  . فهمت، املأساة هي، سيدي، ان ليس هلذا اهليكل حساب يف مصريف:السيد أرنولد
   اذن، ملا ال نذهب ونفتح حساباً يف مصرفه؟:شۤياَمسوْنَدَر

  . السيد أرنولد يف مصرف ميدالند:ْدَهَنْنَجيا
وإال مصرف .  اذن، ملا ال تفتح مجيع احلسابات هناك؟ أو تطلب من املصرف احلايل اننا نقترح هذا:ْپَرْبهوپاَد

  .ميدالند معروف، انه مصرف جيد
   ...  هل أقترح عليهم التوجه إىل وستمنستر ناشيونال واخبارهم اهنم سيحتاجوا هلذا التسليف الجل:السيد أرنولد

  . وافقوا، وستمنستر ناشيونال لكنهم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . للموافقة على الدفع حلساب كينغواي هذا:ْپَرْبهوپاَد

علموا جيداً أنه . كان ذاك لويد الذي وافق عندها الهنم كانوا يسعون النقاذ عقاراهتم.  كالأوه، :السيد أرنولد
  . سواه اذا اشتراهسوف جيري هدم جممل املكان عاجال أم الحقاً

  . هذا ما جرى:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيد أرنولد
  . اذن، وعدهم بإجيار دائم:شۤياَمسوْنَدَر
   ما كان الثمن؟:ْپَرْبهوپاَد



  . مليونان ونصف جنيه:ْدَهَنْنَجيا
   ... ذهبت إىل هناك.  مليونان ونصف وهو السعر الذي اخربهتم أن املناقصة عليه:السيد أرنولد

  .يونان ونصف مل:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:السيد أرنولد
  . هو أن املصرف كان على استعداد لتمويل جممل األمرداياَنْنَد ما مل خيربنا :شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . جممل األمر:شۤياَمسوْنَدَر
  . حسناً املصرف ومجعية املبىن:السيد أرنولد
 بتمويل األمر كله لكنه ارسل لنا رسالة تقول أهنم كانوا سيمولون بناية مجعية املبين واملصرفقامت  :شۤياَمسوْنَدَر
  .الثلثني فقط
  .فرصة ضاعت.  اذن، هو ليس بالغ الفطنة:ْپَرْبهوپاَد

بالطبع، . كانوا سيجمعوه ذهبت إىل مصرف ميدالند، إىل خمتلف الدوائر ووجدت املبلغ بالتمام الذي :السيد أرنولد
   ...  فعله لكنين فعلت وأنااعلم انين ما كان ينبغي يل. مصرف ميدالند من زبائن كان بعض املناقصني

   كان املصرف على استعداد لتمويله وفوت عليه الفرصة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم ومل حىت خيربنا:شۤياَمسوْنَدَر
نال على  كان املصرف سيسلف الثلثني فقط مث كانت مجعية البناية ستساعد وكان وستمنستر ناشيو:السيد أرنولد

   ... لكن بالطبع، اعتقد. استعدد للتمويل، أنا موقن
  . افتقر األمر إىل اللباقة:ْپَرْبهوپاَد

  . كال:شۤياَمسوْنَدَر
  . دون فطنة:ْپَرْبهوپاَد

  . مل خيربنا:شۤياَمسوْنَدَر
  . فطنته ليست رفيعة:ْپَرْبهوپاَد

   ...  لو اخربنا أن التمويل مئة باملئة:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟ماذا :ْبهوپاَدْپَر

بالطبع، اخربته باملناقصة بسعر مليون ونصف ومتنيت عليه ارسال . سال رسالة لكر ابتهلت إليه ال:السيد أرنولد
-ألنه لألمانة، اشعر أن املكان كان شاسعاً ومعظمه مؤجر. رفع املناقصة إىل مليونني ونصفبرسالة لك تفيد 

  .معظم الدفعات إىل املصارف كانت ستدفع بسهولة-هاشركات مثل اسطوانات ديكا وكوداك وما شاكل
  . طلبت منه التشاور مع خبري:ْپَرْبهوپاَد

   ...  زين، بطريقة أو بأخرى:شۤياَمسوْنَدَر
  . كان ذك مليونني ونصف وهي نصف مليون:ْپَرْبهوپاَد

  .رمبا من االفضل أن نرتفع خطوة خطوة.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف يتوفر دوماً مكان كبري.  ذات يوم، سوف حنصل على مكان كبري:اَمسوْنَدَرشۤي



  . لكن مل يكن يوجد حىت ألف جنيه هنا:ْدَهَنْنَجيا
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
وكانوا يتطلعون إىل . حينئذ، مل يكن يف صندوق اهليكل حىت ألف جنيه ...  مل يكن يوجد حىت ألف:ْدَهَنْنَجيا

  .ونني ونصف، مليون ونصفصفقة تعادل ملي
  .تلك هي النقطة. كان املصرف على استعداد للتمويل.  كال:ْپَرْبهوپاَد

سوف نضمن هلم  نا وطلبت منه املراجعة والكالم مع مدير املصرف متعهداً أنداياَنْنَد فهمت، ثقفت :السيد أرنولد
لكننا بدال من دفع الفائدة على السلفية  دائماً اذا ساعدونا على متويل هذه البناية وسوف نضمن هلم اجياراًاالجيار 

   ... سندفع املبلغ األصلي دون كلفة، كان ذلك جمرد
  ).ضحك. (ال تشكو على ما مضى. َنـ َتْسيا ُشوَشَنَنْرْتهي يف مجيع األحوال، :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، شكراً، شكراً:السيد أرنولد
  . ال تبكي على حليب سكب:ْدَهَنْنَجيا

  .َنـ َتْسيا ُشوَشَنَنْرْتهي ذاك سنسكرييت، :وپاَدْپَرْبه
 ملكان يف وسط لندن مثل هذا، جيد للمكاتب وكنيسة صغرية ورمبا مكتبة لكن لن نقدر على جتنيد :شۤياَمسوْنَدَر

ان ابعد قليال مثل يف جرية يف مكيأيت اجلميع لكن . عدد كبري من الناس للمجيء للسكن ألنه يف وسط املدينة
  .طالب

   جرية طالب؟ ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، سوف حيضروا:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن، ملا مل تفاوض ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  . سوف حيضروا يومياً ويصبحوا من التيم تدرجيياً:شۤياَمسوْنَدَر
ىل هذه ملاذا جيل الشباب منجذب إ"كل فرد يسألين، .  بني الشباب كال، يوجد توق إىل معهد مثيل:ْپَرْبهوپاَد
ة لالستقبال، يفهمون القيمة على يعند الشباب قابل"بطريقة ما اجيب، . عدد كبري من رجال الصحافة" احلركة؟

  ).ضحك". (خالف احلمقى كبار السن
  .حنن كبار السن.  زين، ميكننا، زوجيت وأنا:السيد أرنولد

  ).ضحك. (ن كبار احلمقى احياناًيدعى كبار الس. انتما االستثناء. انتما استثناء) ضحك (:ْپَرْبهوپاَد
   ... هي أكرب مين، وتطلب مين ضبط النفس عندما يثور غضيب، أشياء خمتلفة حتدث...   زوجيت مرتني:السيد أرنولد

ال حيبوا قبول . لكن اعتيادياً، كبار السن مصقولني.  انك متسامح لفهم االشياء على ما هي عليهو ه االمر:ْپَرْبهوپاَد
كما ارى، فئة كبار السن، رسخوا   ... بالفعل. ذاك أمر آخر. أو اهنم ليسوا جديني بصدد الدين "أي شيء جديد،

عليك . هنا شيء جيد"لذلك، . ذاك هو الفرق). غري واضح(لذلك، ال يطلبوا التغيري . يف عاداهتم على حنو خمتلف
  ).هناية( ... يتزاخربت املوىل "بارحة، مثلما قلت الليلة ال. بالقوالصيغت . ال مييلون إىل ذاك النحو". قبوله



  ١٩٧١ آب ١٤حديث في الغرفة في لندن 

جاءت إىل هنا منذ عدة ايام لالطالع على مزيد .  لذلك، مساكنهم ليست بعيدة جداً وكانت مستطلعة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .كِْرْشَنعن ذكر 

  .شاهدت البعض على الشارع: سيدة انكليزية) ١(أحد الضيوف 
   اين؟:پاَدْپَرْبهو

  . حنن نقيم هناك، وشاهدهتم عدة مرات يغنون يف الشارع وسألتهم عما يفعلون، حقاً):١(أحد الضيوف 
  اذن، هل تعلمني شيئاً عن حركتنا؟. كال. قد تسقط.  ميكنك تركها هنا:ْپَرْبهوپاَد

  . قيل يل شيئاً عنها، يف اليوم اآلخر):١(أحد الضيوف 
اذن، جيب أن . اهللا هو اهللا. اهللا ليس مسيحياً وال هندوسياً وال مسلماً. اهللا هو اهللا.  ذكر اهللا حنن ندعو إىل:ْپَرْبهوپاَد

ال . لذلك، ال يهم الدين الذي ينتمي إليه الشخص. حنن ندعو إىل حب اهللا. تلك هي حركتنا. يذكر كل انسان اهللا
َس ڤاي . ن املمتاز هو الذي يصبح تابعه حبيب اهللالدي: ْدَهْرَم ْبهاَچڤََتتعريف . نريد سوى أن نرى انه حيب اهللا

ذاك هو الدين املمتاز اذا باتباعه يصبح االنسان ، )٦\٢\١. ب.ش. (َپُرو ْدَهْرُمو ياُتو ْبَهكْتْري أْدُهوكَْشِجىپوْمساْم 
    ...ذاك هو. ال يهم الدين الذين يتبعه لكن االمتحان هو ما اذا كان سيصبح حبيب اهللا. حبيب اهللا

  . اذن، ال تسعى إىل حتويل االنسان عن دينه):١(أحد الضيوف 
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  ...  ميكن أن يكون االنسان مسيحياً ):١(أحد الضيوف 
  .ذاك جممل األمر. حنن نعلم كيف يصبح االنسان حبيب اهللا.  يف مجيع االحوال:ْپَرْبهوپاَد

  .اذن، حنن نفعل األمر عينه.  نعم):١(أحد الضيوف 
اذا وجدت انه . ذاك هو االمتحان.  الكلبناك، سواء اصبح حبيب اهللا أم حبيبلكن االمتحان ه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .اصبح حبيب الكلب، فدينه عدمي النفع
   كيف يعلم؟):١(أحد الضيوف 

كل فرد . شهدذاك ميكنك أن ت. ذاك جممل األمر.  نعم، ميكنك أن ترى ما اذا كان حيب اهللا أم الكلب:ْپَرْبهوپاَد
. ميكن ملطلق انسان أن يشهد. ذاك ميكنك أن تشهد. يستطيع أن يشهد ما اذا اصبح حبيب الكلب أم حبيب اهللا

  .االمتحان احلرج هناك. االمتحان هناك
  . استعمل املسيح تعبري حب اهللا أو حب املال:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
يقول . ذاك هو االمتحان.  املال أو الكلب هو تعبري االميان. ذاك يقول، أو كل فرد يقول شيئاً خمتلفاً:ْپَرْبهوپاَد
   :َرْبهوْپَمها شايَتْنيا

  چايتَْم نيِمِشَنيو
  ڤِْرشايتَْمْپراشَكْشوشا 

  ڤَْمَچتْ َسْرايتَْم َجنْۤيشۤو
   ڤيَرِهَن ِمىڤينَْدُجو

ڤِْرشايَتْم، ْپَرَشكْشوشا ". املطرالبكاء مثل اهنمار "، ڤِْرشايَتْمْپَرَشكْشوشا ".  سنة١٢كل حلظة مثل  "،چايَتْميو
.  هذه صورة مثالية."... دون اهللا، دون"، ڤَريِهَن ِمى يْنَدُجو".  أجد كل شيء فارغاًأوه،. "ڤَْمَچْت َسْرايَتْم َجْنۤيشۤو

يعي أن تتجرد اذا اصبحت حبيب اهللا، من الطب. اْتڤَريكْتْري أْنياْتَر ْسۤي-َڤَپِرشانوْبَهْبَهكْتيه اذن، امتحان آخر هو، 
ڤ



مل ينصح قط بالتنمية . مثل املسيح. سواء هذا أو ذاك. حب اهللا وحب العامل املادي ال يتوافقان. عن امللذات املادية
ذاك امتحان . ضحى بكل شيء من اجل اهللا. لذلك، اشياء كثرية. االقتصادية، التنمية الصناعية، أو هذا وذاك

. اذن، ذاك هو حب اهللا. ، لكنه مل يفعل"انت، أوقف هذه الدعوة "باعقخضع لل". هنا حبيب اهللا"واحد، ذاك 
 التابع إىل تلك صللذلك، املثال هو املسيح وجيب أن ي. لذلك، ذاك هو حب اهللا. ضحى بكل شيء من اجل اهللا
 أن نريد. ذاك ال يهم. لذلك، ما نقول هو أن تتبع أي درب ديين. ذاك هو االمتحان. النقطة إىل حد ما على االقل
واذا كان االنسان جدياً بصدد حب اهللا، ال يهم كيف ينمي ذاك . تلك هي دعايتنا. نرى ما اذا كنت حبيب اهللا

. ال يهم. ال يهم من أي جامعة استلم درجته. مثل شخص يريد أن يكون طالب رياضيات. ال يهم. احلب الكامن
لذلك، اذا كان جدياً بصدد . ألن هدفه هو العلم. مثل الطالب من بلد يسافر إىل بلد آخر. ميكنه الذهاب. ال يهم

. كال".  جيب أن اتعلم هذا الفن من هذه اجلامعةأوه،"لن مييز، . حب اهللا، فال يهم من أي وجه يتعلم ذاك الفن
يف ال يهم سواء أكانوا . لذلك، من يطلبوا اهللا بالفعل، يقبلون. اذن، مبدأنا اننا نتعلم حب اهللا. ال يهم. مطلق جامعة

سّبح اذا كان .  القدوسسّبح االسم. والطريقة بسيطة. اهنم يقبلون. ال يهم. امريكا، يف روسيا أو افريقيا أو كندا
اذا كان لديك أي اسم، اسم اهللا مث سّبح . كِْرْشَنحنن ال نطلب منك تسبيح . حنن ندعو إىل هذا. عندك مطلق اسم

  .ذاك
  . حنن نقول املسيح):١(أحد الضيوف 

ليس . ال اعتراض عندنا بتسبيح االسم، االسم القدوس املسيح". ابن اهللا"قال . لكن املسيح مل يقل انه اهللا :هوپاَدْپَرْب
اذا مل يكن لديك اسم هللا فسّبح مفهومنا السم ". املسيح االسم القدوس هللا. "لكننا ندعو إىل ذاك. لدينا اعتراض

  .كِْرْشَنحنن ال نقول . كِْرْشَناهللا، 
  ْسشَكْتي-َسْرڤَ- أكاري َبهوْدها نيَجناْمناْم

  نيياميتَه ْسَمَرِنى نَـ كالَهپيتا تَتْراْر
  پي َمماْبَهَچڤاْنپا ِاتاْدِرشّي تَڤَ كِْر

  َچهدوْردايڤَْم ْدِرشَْم إهاَجني نانورا

  ...لذلك،. سم هللا يف كل الكن القدرة التامة هللا هناك. هناك امساء كثرية هللا ... ، كل اسم هللاشايَتْنيايقول املوىل 
ويف أي مكان، يف أي وقت، أي شخص، يف مطلق ظرف، . وليس هناك احكام أو نواهي لتسبيح االسم القدوس

 ليس يف هذا ؟... ملاذا"... ريب، انت رحيم انك يف هذا العصر"، َرْبهوْپَمها شايَتْنيايقول اذن، . ميكنه التسبيح
لكن انا عاثر . وميكنين االتصال بك مبجرد تسبيح امسك القدوس. امسكانت دائم يف الفعالية يف . "كل عصر. العصر

كما لدي واحد . سبحة هذاامللديهم جراب  ... اآلن، هؤالء الناس يتعلموا. احلظ إىل درجة أنين ال اميل إىل ذاك
اآلن، اين .  راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم- َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى . أيضاً

َهِرى كِْرْشَن  اين اخلسارة؟ وأين ضيق الوقت؟ اهنم يسريون على الشارع، كِْرْشَن َهِرىاذا سّبحت . هي اخلسارة
اتكلم أنا جالس هنا، واآلن، أنا .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى 

اذن، اين هي الصعوبة؟ لكن اطلب من الناس تسبيح االسم .  حاملا اهني الكالمكِْرْشَن َهِرىسوف اسّبح . معك
ال حاجة له للذهاب إىل الكنيسة، إىل اهليكل، أو إىل اجلحيم أو . وأمر بسيط مثيل. لسوء احلظ. القدوس، لن يقبل

اذن، ". پاِاتاْدِرشّي َتَڤ كِْر. لن يقبلوا هذه النظرية.  حظهم عاثر لكن يف أي حالةميكنه تسبيح االسم القدوس. اجلنة
لو كان . ال مثن، ال خسارة. ال تكلفة." اهللا كبري الرمحة، لكنين عاثر احلظ إىل درجة ال استطيع تسبيح امسه القدوس

اوروبا، امريكا ألن هؤالء الشبان من . ذاك تشهده عملياً. هناك بعض الكسب، ملا ال تطلبوه؟ والكسب هناك



الطرائق االخرى  ...ليست الطريقة . لكن اشهد الطريقة اآلن). ضحك. (ال اود املناقشة ... وسائر االماكن، كانوا
  .مثة فوز عظيم. نعم.  اخلدمةقبلسبها حت

  . نشهد ذاك):١(أحد الضيوف 
دعنا نتعاون .  املسيحية أو اهنا علمانيةال حتسب ذاك ضد. اذن، ماذا تريد أكثر؟ لذلك، دعنا نتعاون. نعم :ْپَرْبهوپاَد
. هذا ما ينبغي أن يكون الغرض احلقيقي لتيم اهللا. لننضم معاً". سّبح االسم القدوس"دعنا ندعو يف االرض، . بالكلية

اذا . كِْرْشَن َهِرىال نقول ان عليك تسبيح . ما الذي يدعونا إىل حسدهم؟ ال يهم. اهنم يدعون إىل حب اهللا ... هنا
. ذاك جممل األمر. لكننا ندعو إىل هذا املذهب، مذهب تسبيح االسم القدوس. ال غري. ان لديك امساً هللا، سّبحهك

ما . لذلك اهنم حسودون. اذن، ما هو االعتراض من سائر املذاهب؟ لكنهم حسودون ألن اجليل الصاعد يتبناها
لن ابيعكم . سوف افضل احراق هذه الكنيسة"ل الذي يدعوهم إىل احلسد؟ نريد شراء احدى الكنائس والكاهن يقو

اذن؟ ماذا ". اعطيها لكمافضل احراق هذه الكنيسة لكن لن . "؟ هذا كالمههملاذا؟ ما اخلطأ الذي ارتكبنا". اياها
  فعل؟

  . ال تقلق هبذا الشأن):١(أحد الضيوف 
لكنه يرفض . اهنا برسم البيع. س الفارغةلكن هناك عدد كبري من الكنائ. ذاك أمر خمتلف.  كال، ال اقلق:ْپَرْبهوپاَد

  ".بيعها حاملا ننوي الشراء
  ؟كأمورسائر ؟ كيف ميكنك اجناز  عند التسبيح هل عليك التفكري مبا تقول):١(أحد الضيوف 

  األمور؟سائر  :ْپَرْبهوپاَد
  . تتطلب التركيزة أمور كثري):١(أحد الضيوف 

  . مث سوف نفكر بالتركيز دعنا نسّبح االسم القدوس أوال:ْپَرْبهوپاَد
   ... ال ميكنك ...  أمران):١(أحد الضيوف 

  .فوراً. ذاك هو التركيز.  ومسعت، ذاك هو التركيزكِْرْشَن َهِرىاذا سّبحت . ركز، التركيز تلقائي.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن ميكنك أن تقرأ أو تكلم احداً):١(أحد الضيوف 

يف ..  .مثل الطفل الصغري، يتعلم. القراءة الحقاًستأيت . ال نطلب سوى التسبيح. ة ال جمال إىل القراء:ْپَرْبهوپاَد
  .َبَهَر َپَهَر) هندي (؟... ما ذك؟ ذاك ... منهجنا التعليمي يسّبحون

  . ألف باء تاء.االجبدية. َپَهَر :رجل هندي
هذا ما فعلنا يف . ٤ تساوي ٢ زائد ٢. مثل ذاك" ألف باء تاء. "بالتسبيح، بالسمع يتعلمون.  يسّبحون:ْپَرْبهوپاَد
 ٣اذن، بتكرارها . ٤ تساوي ٢ زائد ٢. وسوف نكرر. ٤ تساوي ٢ زائد ٢. صيب سيسبح مثل ذاك. طفولتنا

  .٤ تساوي ٢ زائد ٢مرات، افهم 
   هل جتد ذاك التسبيح يستمر يف قلبك؟):١(أحد الضيوف 

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  لتسبيح يستمر يف قلبك؟ هل جتد أن ذاك ا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ملا ال؟ ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد

  . يزداد عمقاً وعمقاً):١(أحد الضيوف 



 انت رذيل، انت غيب"اذا دعوتك باالسم، أال يذهب إىل قليب؟ . كل ما نسمع، يذهب إىل القلب. نعم :ْپَرْبهوپاَد
غضب، ستشعر بالدعوتك امساء سيئة  اذا  اغضب ما مل يذهب إىل قليب؟أال يذهب إىل قليب؟ ملاذا. انت تسمع.." .

  .انه يدخل من خالل االذن يذهب إىل القلب.  ملاذا االسم الطيب؟ انه يذهب.ذاك يعين انه يذهب إىل قلبك
   ...  انا افعل ذاك، أقول دعاء صغري احياناً):١(أحد الضيوف 

  لبك؟سوف يبقى دوماً يف ق.  اذن، اذا سّبحت مراراً، سوف يبقى:ْپَرْبهوپاَد
  . يبقى دوماً):١(أحد الضيوف 

 َهِرى راَم -َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى داوم على التسبيح، . ال مهرب.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 َهِرى. "قلب اآلخرين، ميازحون أيضاً. ليس يف قليب فحسب. يبقى يف القلب. َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

املرة  ... حنن. يننين، يقلدوناذا استطاعت البقاء يف قلوب اآلخرين، ملا ليس قليب؟ اولئك الذين ميازحو!" ِرْشَنكْ
 َهِرى"بعض االهايل الشباب يسّبحون، . توقفت بضعة دقائق يف اثينا. السابقة، عندما كنت مسافراً إىل افريقيا

. نعم". كِْرْشَن َهِرىهؤالء مجاعة "استطاعوا الفهم، . كِْرْشَن ىَهِرفهمت؟ حاملا شاهدونا، بدأوا بتسبيح !" كِْرْشَن
لكن . اذن، يكسبون.  سواء بالتقليد أو املزاحكِْرْشَن َهِرى، جيربون اآلخرين على تسبيح تيلََكاذن، من ثياهبم، من 

حية بالفعل، سوف اذا كانت رو. طلق فعالية، سوف يكسب حىت باملزاح املثيل مكِْرْشَن َهِرىاذا كان لتسبيح 
  .يكسبوا مبجرد املزاح

كنت اذهب إىل هناك احياناً للسري وتسبيح . يوجد منتزه كبري يف مانشستر عرب الشارع من اهليكل :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. طوال النهار!" كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى"سوف يتبعوين، . سبحايت وهناك عدد كبري من االطفال الصغار يف املنتزه

  . مرةمئة
اهنم يضحكون، . يف مونتريال". كِْرْشَن َهِرى"حيثما نتوجه يف بومباي، . يف كل مكان. يف كل مكان :ْپَرْبهوپاَد

 سوف واذا كان للتسبيح أي تأثري،. اريد رؤية كل فرد يسّبح. وذاك مطلوب. سوف يصفقون، لكنهم يسّبحون
اذن، طلبنا هو .  ملستها مبزاح أو جدياً أو حبذرالنار، اذافعل سوف ت. يكون له تأثري فأنه سواء يسّبح مبزاح أو جدياً

لذلك، واجب مجيع املذاهب . جممل العامل يعاين نتيجة احلاجة إىل ذكر اهللا. لنتعاون. أن ندعو إىل هذا املذهب
  .ذاك جممل األمر.  أو اسم آخر لديكمكِْرْشَن َهِرىالدينية هو تعليم هذا الفن البسيط لتسبيح 

وكانت تظهر يل ان لديهم شيئاً يكاد يشبه ". لريمحين املسيح، أنا االثيم الشقي" لديهم هذا الدعاء، :ۤيَنْنَدنَِرڤَت
  .اريهم. املسبحة

  . فهمت، هنا):١(أحد الضيوف 
  .ماال َجَپ اهنا تكاد تشبه :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .مئيت سبحةونتبادل الدور . نفعلها يف بعض، الكنيسة االثودكسية ):١(أحد الضيوف 
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  .هذه لالحصاء ...  و):١(أحد الضيوف 
  .كِْرْشَن َهِرىنسّبح . ميكننا أن نفعل األمر عينه.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . املسيح ابن اهللا، ارمحنا):١(أحد الضيوف 
   ما هذه الكلمات؟أوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .ا املسيح ابن اهللا ترحم بن):١(أحد الضيوف 



   ...  املسيح ابن اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  . ترحم بنا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . انه دعاء صغري):١(أحد الضيوف 
  . ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد

  . ويدعون إىل أم اهللا أيضاً):١(أحد الضيوف 
  أو أمر مثيل؟" اغفر بعض اآلثام"؟ "آمث"تقول، ". حنن آمثون"ثيم؟  ا:ْپَرْبهوپاَد

  .هذا هو الدعاء". املسيح ابن اهللا، ترحم بناالرب ":َهْمَسدۤوَت
  . وانت تقوله بلغتك):١(أحد الضيوف 

  .زين. ذاك زين". الرب املسيح ابن اهللا، ترحم بنا. " ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح ():١(أحد الضيوف 

   فوز الفرد رمحة اهللا؟اذن، ما هو امتحان. اآلن، بالدعاء يفترض أن يرحم اهللا الفرد.  ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
   رمحة اهللا هي حب اهللا، أليس كذلك؟):١(أحد الضيوف 

 ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرْشَن. ذاك هو االمتحان، ذاك أنه تعلم حب اهللا  ...لذلك،  ...رمحة.  تلك هي:ْپَرْبهوپاَد
. ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرْشَن". ب اهللاميكنك اعطاء ح"، َرْبهوْپَمها شايَتْنياكما جتري عبادة ). ٥٣\١٩ َمْدْهيا. ش.ش(

. ش.ش (ْپَردايا ِتىْپِرَم -كِْرْشَن". انت أسخى مجيع الوجوه اإلهلية النزيلة ألنك توزع حب اهللا". اياڤَداْنۤي-َنُمو َمها
هذا ". دم احتراميلذلك، اق. كِْرْشَن يف صورة تيم كِْرْشَنانت . "ناْمِنى-شايَتْنيا-كِْرْشنايا كِْرْشَن). ٥٣\١٩ َمْدْهيا

  .ْسواميوُچ َپرۤوهو دعاء 
  هل جتد أنك تسّبح، اهنا تصفيك؟ ):١(أحد الضيوف 

لذلك، اما أكون على اتصال بابن اهللا أو . اهللا واسم اهللا، واهللا وابن اهللا، اهنما غري متغايران.  نعم، حتماً:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنهم واحد. انا على اتصال باهللا. اسم اهللا
   ماذا حيدث لعقلك؟ ماذا تفعل بعقلك عند التسبيح؟):١(وف أحد الضي
  .قد خيتلف عقلي.  كلما يكون يف عقلي، ال يهم:ْپَرْبهوپاَد

   اين جيب أن تكون؟ جيب تثبيته؟):١(أحد الضيوف 
   ماذا سيفعل العقل؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . اثناء التسييح:َهْمَسدۤوَت
  ل؟ ماذا جيب أن يفعل العق:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
ذاك . ال شيء آخر. ميكنه ذكر اهللا فقط. ذاك هو، ذاك هو التأثري.  جيب أن يكون عقلي غارقاً بذكر اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  .هو التأثري

  . ذكر اهللا بالغ الصعوبة):١(أحد الضيوف 
  ):٢٨\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد ألنه جاء يف . غري اآلمثني، ليست صعبة. صعب لآلمثني. انه ليس صعباً.  كال:ْپَرْبهوپاَد

   َچـتَـمْٰ پاَپـمْٰ-يىٰشامْٰ تْـڤْ أنت 
  اْمـ كَـْرَمـٰن-يا َجـنانامْٰ پونْٰ
   نيْرموكْتا- ُموَهى - ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 

  ا ڤْـَرتاه-ْبَهَجـنِْتى مامْٰ ْدرِٰذَْهى 



لذلك، حنن . املنشغل باآلثام ال يستطيع التركيز. ميكن لإلنسان تسبيح االسم القدوس اذا كان حراً من مجيع اآلثام
. ا، وعدم أكل اللحوم وعدم شرب املسكرات وعدم املقامرةنطلب من مريدينا، التأدب األول هو وجوب عدم الزن

ال . هذا حمال. لذلك، اذا انشغل احد هبذه النشاطات االثيمة، ال ميكنه التركيز. ألن هذه هي النشاطات االثيمة
  .لذلك، جيب علينا التطوع بترك هذه النشاطات االثيمة مث يصبح ممكناً. األثيم على مجع عقله على اهللايقوى 

  . مثة آثام اكثر من تلك النشاطات األربعة):١(حد الضيوف أ
  .هذه هي املبادئ االربعة للنشاطات االثيمة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا شعرت باالستياء من شخص آخر):١(أحد الضيوف 
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
  . تقول اذا كنت مستاءاً من شخص آخر، هذا امث أيضاً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ...  كال، ذاك هو:َدْپَرْبهوپا

  . ميكن أن ميتلئ عقلك هبذا النوع من االمث):١(أحد الضيوف 
.  يف املسكرات أو القمار أو الزنااذا مل تنغمسلن يستاء عقلك  ... اذا كان عقلك مطمئناً ... اءياست :ْپَرْبهوپاَد

 عقل السكري مطمئناً؟ االضطراب كيف ميكن أن يكون. كيف ميكن أن يكون عقل املقامر مطمئناً؟ ذاك ليس ممكناً
النباتيون مساملون . عقوهلم غري مهتاجة. غري املنشغلني يف احلياة االثيمة، مطمئنني بديهياً. للمنشغلني يف احلياة االثيمة

!" غاو! غاو! غاو! غاو:"سوف يتكلم الكلب دون ضرورة). ضحك. (انظر الفرق بني الكلب والبقرة. بطبيعتهم
البقرة هي حيوان مفيد، . ذاك هو مؤهل الكلب" ملاذا انت هنا؟ ملاذا انت هنا؟. "دون عيب. )يصدر صوت عواء(

هذه . والبقرة اليت تدر احلليب ترسل إىل املساخل). ضحك. (ال نفع يف الكلب ومع ذلك هو خري صديق. لن هتتاج
  ؟ هل تعتقد؟ هل ميكنك دعم هذا؟هل تعتقد اهنا حضارة. جتري عبادة الكلب وتذبح البقرة. هي احلضارة االنسانية

   ...  لدي صديق كان نباتياً):١(أحد الضيوف 
لذلك، جتري عبادة الكلب . واحد هو الكلب وآخر هو البقرة.  كال، عدا عن هذا، هذان احليوانان:ْپَرْبهوپاَد

   ماذا؟أي نوع من احلضارة هذه؟. وترسل البقرة إىل املسلخ
  . هبائمية:َهْمَسدۤوَت

الطفل، دون . كل صباح دون حليب، ال نقوى على العيش. البقرة تدعم جممل اجملتمع باحلليب! أقل من :پاَدْپَرْبهو
 من ومع ذلك، يومهون حتررهم. ترسل إىل املسلخاهنا . جيب معاملتها معاملة االم. حليب، ال نقوى على العيش

هل ذاك هو ". عبء. دعها تقتل. ن وعدمية النفع األم كبرية السأوه،"هل ميكن لإلنسان قتل امه؟ . احلياة االثيمة
  االمتنان الكبري لألم على يد الولد؟

كنت احتدث إىل . حاملا تصبح البقرة اهلرمة ال تدر احلليب، ترسل فوراً إىل املسلخ.  اهنم يفعلون ذاك:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
لبقرة مجيلة، وعندما تنقطع عن در احلليب قال أن ا. قال انه مل يستطع حتمل ذلك. رجل، كان بقاراً هنا يف انكلترا

  .أكثر أمر مقزز. مثل ذاك. بعد هرمها جيري ارساهلا فوراً إىل املسلخ
ميكن اذن، . نعم. ميكنك اجللوس هناك ... ، تفضلڤاَنْنَدشي. اعطوه مقعداً. تفضلوا. أوه). الناس تدخل( :ْپَرْبهوپاَد
لن يكون هناك . استمروا بالدعوة ملاليني من السنني. وإال هذا حمال. ذكر اهللا اذا تركت النشاطات االثيمةاهناض 
ملاذا؟ ميكنك التقدم هنا، هذا ). الناس جتلس. (چۤيتاْبهَچڤَْد يف . .. ذاك هو. لن يكون هناك ذكر اهللا. ذكر اهللا
  .اجلانب



  . ميكنكم اجللوس هنا:َهْمَسدۤوَت
من . من قطع النشاطات االثيمة ميكنه االنشغال بذكر اهللا). ٢٨\٧. چ.ب (َپْمپاَچَتْم -يشاْم ْتْڤ أْنَت :ْپَرْبهوپاَد

املالك . ال يستطيع الشيطان االقتباس من االسفار. الشيطان يقتبس باألسفار. ينشغل بالنشاطات االثيمة ال ميكنه
".  من الشيطانال تسمع األسفار"، يقول ْسواميوُچ َسناَتَنوحسب كالم أئمتنا، . يستطيع االقتباس من االسفار

اذا ". اذا دعا الشيطان إىل اهللا، ال تسمعوه. كَْتهاْمِرَتْم ْشَرڤََنْم نايَڤ كَْرَتڤْياْم-َهريَتْم پۤوْرَنْم چۤيموكُْهوْد-آڤايْشناَڤ
احلجة هي . كال". ال يهم. ال يهم اذا كان الشيطان أو املالك. لذلك، لعلي امسع عن اهللا. اهللا صفي"قلت، 
ْتّشيْشطَْم ُپوَسْر. مثل احلليب شديد التغذية لكن اذا ملسته احلّية بلساهنا فسوف يصبح مساً. َپيُّو ياْتهاطَْم ُپوْتشيْشَسْر

اذن، جيب استالم العلم باهللا، رسالة اهللا، من شخص . ال ميكنك جلب احلليب الذي ملسته احلّية بلساهنا. َپيُّو ياْتها
ِڤري ْپَرْبهو جۤيَپين آَشري آ ، هوَرْبهوْپَمها شايَتْنيامبدأ . ل كالسموإال سيعم. مث سيكون فعاال. سوى الشيطان

لذلك، اذا كان الداعية اثيماً، كيف ميكنه ختليص سائر اآلمثني بدعوته . كن حسن املسلك مث ابدأ بالدعوة. شيكْشايا
لكن يف مجيع . اليةجيب أن يكون صفياً، جيب أن يكون نقي الثوب مث ستكون لدعوته فع. ذاك حمال. املزعومة

كل من . ال يوجد ما يدعو إىل القلق. األحوال، اذا سّبحنا االسم القدوس بإميان وحب فسوف نتصفى تدرجيياً
  .يسّبح االسم القدوس سوف يتصفى

  .ايچڤيُنوْد ُبوِلْن َجكُْهونْ او ناْم  ْبَهكْيتُپوْد َجيا َسكَلْ ڤيط، ذاك اخل:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .، نعمچايناْم  ، أو:ْپَرْبهوپاَد
  .اذا سّبحت االسم القدوسمجيع العقبات  سوف ترتفع :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
وجد اربعة فئات من املالحدة الذين يسخرون من اهللا واربعة من الصاحلني الذين يتوجهون إىل اهللا ت :ْپَرْبهوپاَد

  ):١٥\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد حسب ما جاء يف 
  اهاهذْكْرِٰتينُو مۤوـنَـ مامْٰ دوشْٰ

  اْپـَرَپـْديانِْتى نَـراْدَهـماه
   ْچـۤيانا-ۤياَپـْهرِٰتَ ماۤيا

  اآسوَرمْٰ ْبهاڤَـْم آشْـريتاه

 ال يسلمون ن االحلاديةاجليعة طبب نضحون يوالذين لمهمعفتنيت بت سلالذين  البشرسافل  احلمقى أرذالءالهؤالء "
احلياة . لذلك، اهنم محقى. ال يؤمن باحلياة االخرى ... امللحد املنشغل دوماً بالنشاطات االثيمة مما يعين محاقته". يل

ألن احلياة االخرى . ذاك هو اقتراح امحق". دعنا نفعل ما حيلو لنا. باحلياة التاليةال احفل "يقولون، . التالية موجودة
ذاك ". ميكنين أن أفعل ما حيلو يل. ال احفل باحلكومة أو القانون"يقول، . مثل من يصبح عدمي املسؤولية. موجودة

كل من يتمرد على ملكوت اهللا . ذيل، رذَْهىمۤولذلك، هو . سوف يعاقب حاملا جيري اعتقاله. ر حبياتهيعين انه خياط
ذكر . ، هو حثالة البشرَنراْدَهماها). ١٥\٧. چ.ب (َپْدياْنِتى َنراْدَهماهاْپَرذْهاها َنـ ماْم دوْشكِْرتيُنو مۤو. هو رذيل

ا كان رمب. علمه مسلوب بقدرة الوهم. اناْچۤي- َپْهِرَتاماياۤي. اهللا مقصود لإلنسان واذا عصا احد اهللا فانه حثالة البشر
أسورْمي ْبهاڤَْم . العلم احلقيقي مسلوب. الية لكن علمه مسلوب اذا مل يكن من تيم اهللاكادميياً حيمل شهادات ع

اذن، على االمجال، يف الوقت احلاضر، جيب نشر ذكر اهللا اذا طلبوا السالم . هذه عالمات امللحد. آْشريتاها
تلك هي الضرورة الفورية يف . جيب أن يتحد اجلميع لنشر ذكر اهللا. وأولياء الدين، الدين يعين ذكر اهللا. والرخاء

  .الوقت احلاضر
  . جيدها الناس صعبة جداً يف يومنا احلاضر):١(أحد الضيوف 



. وليست صعبة.  سنوات٣ أو ٢كانت صعبة قبل . اهنا مثل هذا، ضربت لك املثل.  اهنا ليست صعبة:ْپَرْبهوپاَد
  .التدريب الزم

  . ملن هم يف اخلارج:)١(أحد الضيوف 
  . الناس يف اخلارج، تقول اهنا جتد االميان باهللا صعباً اآلن:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .جيب علينا الدعوة. اهنم رذالء محقى على خالفنا. لذلك، الدعاية مطلوبة. كال :ْپَرْبهوپاَد

  . ميكنك الدعوة حىت تبلغ التصفية):١(أحد الضيوف 
بدأت هذه الدعاية يف البلدان   ...مثل حنن نعقد، ... لنفترض انت. فية سوف تستمر كال؟ كال، التص:ْپَرْبهوپاَد
  كنت جالساً يف منتز، ثومبكسون؟ ما هو ذاك؟. الغربية

  . ساحة ثومبكسون:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
ياً، اصبحوا وتدرجي.  واعتادوا التجمعكِْرْشَن َهِرىكنت اقتصر على تسبيح .  ساحة ثومبكينس يف نيويورك:ْپَرْبهوپاَد
 ساعات من الثانية ٣ ... كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى حلذلك، بدأت على هذا النحو، تسبي. مريدين

.  عينها ما زالت مستمرةكِْرْشَن َهِرى. اهنم خيرجون إىل الشارع. وما زالوا يفعلون ذاك. ال غري. حىت اخلامسة
جيلس .  إىل املانياهيسّبحون، هذا الشاب يف املانيا، ارسلت. لكنهم ال ينتهوا عنها. طهادذاك اض. جيري اعتقاهلم احياناً

  . ، كان االول عملياًبدأ حركيت االوروبية. هذا الشاب. كِْرْشَن َهِرىعلى قارعة الطريق ويسّبح 
  هل جرى اضطهادكم يف لندن؟:  أيها السادة):٢(أحد الضيوف 

  .يعلمون أفضل مين. نهم اهل لندن اعتقد ذلك، لك:ْپَرْبهوپاَد
 أو الواحدة يف الليل مث كنا ١٢حنن نعتقل مث نطلق من السجن حنو الساعة .  نعم، حدث اضطهاد مراراً:أحد التيم

  .بعيدين عن ذاك املكان إىل هنا
   مىت حدث ذلك؟:أحد التيم
  ).يضحك. ( املرة االخرية كانت االسبوع املاضي:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  هل تقول أن االمريكان أقل حتمال من اهل لندن أم أكثر حتمال؟): ٢(وف أحد الضي
   امريكا أم هنا؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  أيهما اسوء وأيهما افضل؟.  نعم):٢(أحد الضيوف 
  . امريكا اكثر حتمال، كما اعتقد:ْپَرْبهوپاَد
ن، حيثما يتوجهون، يسبحون حبرية لكنهم ال يعتقلوا اآل. امريكا اكثر حتمال). يضحك. ( أكثر حتمال:أحد التيم

  .لكن جيري اعتقالنا يف الشوارع واضطهادنا اسبوعياً يف معظم االحيان
   حيتمل انكم اقل شهرة هنا من امريكا؟):٢(أحد الضيوف 

  .بسبب القانون حمافظ أكثر والقوانني عقيمة، مثل ذاك.  كال:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  الك؟ أي قانون يستطيع اعتق):١(أحد الضيوف 

لكن الشرطة، . ال يوجد قانون مينع التسبيح. حنن نقاتل يف احملكمة هنا والقاضي مسح لنا بالتسبيح: أحد التيم
  .وحتت طائلة هذا القانون جيري اعتقالنا". انتم تعيقون السري"السلطات تقول، 

  . ميكنهم الصاق أية هتمة:ْپَرْبهوپاَد
  .اهنا ذريعة.  ذريعة:أحد التيم



   ... "اعاقة السري، ازعاج األمن ":ْنَدنَِرڤَتۤيَن
  .لذلك، تركوا انكلترا.  يف كل االحوال، الغرض األصلي المريكا كان احلرية الدينية:َهْمَسدۤوَت
   ...  توجد ضمانة دستورية:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . اذن، ما زال لديهم بعض االحترام ملن ميجدوا اهللا:َهْمَسدۤوَت
  ).ضحك. (ل حماكمة يف امريكا كسبنا يف ك:ْپَرْبهوپاَد
  . خسرنا هنا عدة مرات:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 السنة املاضية، عندما ذهبنا إىل دائرة الشرطة الجراء املعامالت، واردنا اقامة عيد املركبات وكان :أحد التيم

و االذى؟ الن ما ه"اجبنا، ". ال يوجد قانون، ميكننا وضع ثالثة مركبات يف الشارع. كال:"الشرطي حسوداً وقال
سوف يتعرض . اذا كانت املركبة ضخمة. عدد كبري من الناس حتت املركبةأن ميوت ميكن " تعمل على محايتنا؟

  ".هذا لذكر اهللا. اهنا ضخمة يف كل االرض"اجبت، ". البعض للقتل
   عدد كبري من الناس متوت حبوادث السيارات لكن هل مينعوا السيارات؟:ْپَرْبهوپاَد

  . هل تعتقد أن الوضع سيتحسن يف لندن:يضيف انكليز
  .نعم: أحد التيم

   هل تعتقد؟):٢(أحد الضيوف 
  . تتحسن االموركِْرْشَن َهِرى حيثما جيري تسبيح :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . لنقل، اذا امكن اقناع الشرطي االعتيادي يف لندن على التسبيح):٢(أحد الضيوف 
ميكننا التسبيح على جانب واحد من شارع اكسفورد لكن . عضهم أكثر عداءبعضهم أقل عداء وب. كال :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

كل ما يف . ال توجد احكام ملعرفتها. اهنا كذلك. ال ميكننا التسبيح على اجلانب اآلخر نظراً لوجود دائري شرطة
  .األمر هو التجربة

 ذلكل.  اآلخرين ومسحوا هلم بالذهاب ذات ليلة يف ساحة بيكاديلي، كنا مثانية وجرى اعتقال اربعة دون:أحد التيم
كانوا ... عندما ذهبوا إىل احملكمة،  حكم على كل منهم دفع جنيه، پاَدْپَرْبهو). ضحك". (كال، أنا معتقل"قلت، 

  ".زين، اطلقهم"لذلك، قال، . كانوا يرتكبون الذنب عينه. مثانية واعتقلوا اربعة
حلركة؟ هل ميكنك ان تعطيين أي رقم؟ كنت اتكلم إىل احد  هل يل بالسؤال عن نسبة منو ا):٢(أحد الضيوف 

  هل هذا الرقم ينمو اسبوعياً؟.  يف لندن٧٥ لكن كان قرابة ١٥٠رفاقك سابقاً الذي ذكر 
  . ألف٨ إىلاآلن بدأت احلركة مبفردي ومنت .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اقصد يف بريطانيا):٢(أحد الضيوف 
  .م، شخص ينضم كل بضعة ايامنع.  األمر عينه:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   هل ختربين كم عدد الذين يبقون؟):٢(أحد الضيوف 
  . باملئة٩٩ :َهْمَسدۤوَت

   أسبوعياً؟١٠ اسبوعياً، ٥ ما هو العدد؟ ):٢(أحد الضيوف 
  . ألف٨انين بدأت مبفردي وعددنا اآلن يصل إىل  ال نقوم مبطلق احصائيات لكن احلقيقة :ْپَرْبهوپاَد

   ...  آسف، مل امسع ذاك):٢(أحد الضيوف 



 جاء إىل نيويورك حيمل هذه الصناجات وبدأ مبفرده باجللوس حتت شجرة پاَدْپَرْبهو سنوات، ٥منذ  :َهْمَسدۤوَت
 ألف تلميذ يف ٨يوجد اآلن حنو .  اكسفورد يسبحوهاع عينها اليت شاهدت الشباب على شاركِْرْشَن َهِرىيسّبح 

  .لكن لديه مكان يف كل مدينة كبرية.  حىت مكان لنفسهپاَدْپَرْبهو ْشرۤيلن لدى حينئذ، مل يك. االرض ومئة مركز
   ... انت تشري إىل هذا مبثابة. استعملت كلمة تلميذ هنا ):٢(أحد الضيوف 

  .هذا تعليم روحي.  نعم، ألنه تعليم:َهْمَسدۤوَت
  .ن وجود اكثر من ذاكال بد م. ١٥٠ لكن هذا ال يتوافق مع الرقم الذي اعطيت ):٢(أحد الضيوف 

  . كال، حنن نتكلم حول العامل:َهْمَسدۤوَت
  ؟١٥٠ لكن هل تقبل بوجود ):٢(أحد الضيوف 

  . نعم، يف انكلترا:َهْمَسدۤوَت
  . سنوات٥ كال، منذ ):٢(أحد الضيوف 

  .١٩٦٦ يف :ْپَرْبهوپاَد
  .١٩٦٦ يف :َهْمَسدۤوَت
  .١٩٦٨ كال، بدأنا يف انكلترا سنة :ْپَرْبهوپاَد

  . هو عدد املنقطعني بالكلية لكن هناك ألوف من االتباع واملعجبني الذين مل ينضموا هنا١٥٠ :د التيمأح
  . هناك معجبون:ْپَرْبهوپاَد
   ...  هناك معجبون ويعدون بااللوف:أحد التيم

  . تشجيع الناس على تسبيح اسم اهللا يف دينهم):١(أحد الضيوف 
  . نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  ).غري واضح(يف الكنيسة االثدوكسية، يقولون أن . حنن مسيحيون.  مل خترج عن دينك):١(أحد الضيوف 
   لتصبح عضواً؟ هل هذا صحيح؟ك ال حاجة إىل اخلروج عن دين):٢(أحد الضيوف 
   انت خترج عن دينك اذا اصبحت عضواً، عضواً هنا، أليس كذلك؟ أم؟):١(أحد الضيوف 

لكن ملمارسة . هليكل عليك االنتهاء عن النواهي االربعة وتويل نشاطات الدعوة وغريها لالقامة يف هذا ا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
واذا كان .  هللا على هذا النحوغهذا األمور يف اخلارج حىت ضمن دينك، دون تغيري أصل معتقده، ميكنه التفر

. والنظام الديين، هناك امساء اهللا...  ميكنه تبنيه جزئياً أو بالكلية. االنسان يف شبابه ودون تعلق فيمكنه االنقطاع إليه
  .تقتصر على تسبيحها

  . اذا احببتعضو صغري) غري واضح ():٢(أحد الضيوف 
  .اسأل عنه) غري واضح(ليس لدي سوى  ):١(أحد الضيوف 

   ...  كل فرد هو عضو:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ).انقطاع (. اذا كنت عضواً، من الواضح انه ميكنك ممارسة األمر كله):٢(أحد الضيوف 

كل حي هو خادم اهللا . حركتنا مقصودة لتذكريهم. لكن نسى البعض.  كل فرد هو عضو يف هذه احلركة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .نريد االنسان تبين تسبيح اسم اهللا. ال حنفل بالفروق يف تقنية العبادة. نريد منهم التذكر. اآلن، نسى الناس. بفطرته



نه أل. لواحدة، بعض االوالد نسوا الوالد وبعضهم يذكره لكن كالمها افراد العائلة الواحدةمثل يف العائلة ا: ْپَرْبهوپاَد
ليس . تلك هي بصريتنا. اذن، كل حي هو عضو من عائلة اهللا. نسى والده ال يعين انه ليس ولده بل يبقى ولده

  .وانال ندعم قتل احلي. لذلك، نعترب احليوانات اخوة. البشر فحسب بل احليوانات كذلك
  .يف نواهيك االربعة) غري واضح ():١(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
ال قتل حيوانات، ال اكل طعام حيواين مبا فيه اللحوم : مثل هذا.  ننتهي عن تلك النواهي االربعة بالكلية:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .والسمك والبيض وال نقرب املسكرات واملنبهات حىت الشاي والقهوة
  . زلت على الرقم االولا م):٢(أحد الضيوف 

  . كال، ذاك رقم اثنني:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ال قتل حيوانات، نعم.  امسح يل بفهم الرقم واحد أوال):٢(أحد الضيوف 

  . وال ذبح حيوانات وال تناول اطعمة حيوانية مبا فيها اللحوم أو السمك أو البيض:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .بالكلية ال طعام حيواين ):٢(أحد الضيوف 
  . ال حليب):١(أحد الضيوف 

. ال نقرب اللحوم والسمك والبيض. خذ احلليبال حاجة إىل قتل احليوان أل.  حنن نشرب احلليب حتماً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .املنبهات واملسكرات على اشكاهلا

  . هذا رقم اثنني):٢(أحد الضيوف 
  .ال قمار.  يشمل الشاي والقهوة والسجائرذاك. ال منبهات أو خمدرات.  رقم اثنني:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . هذا رقم ثالثة):٢(أحد الضيوف 
ذاك يعين ال حياة جنسية خارج الزواج وضمن الزواج لالجناب . ورقم اربعة ال زنا.  رقم ثالثة ال قمار:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

تنا مث ميكننا تنمية العاطفة  نعمل على تصفية حيا،على هذا النحو.  بصرامةاذن، حنن ننتهي عن تلك النواهي. فقط
  .الروحية حلب اهللا

سؤايل اذا استطاع االنسان ان ينظر إليها من الناحية . افهم هذه النواهي االربعة ...  لننظر إىل):٢(أحد الضيوف 
  .قلت ال قتل حيوانات وذبح وال منبهات أو خمدرات. املوجبة
  .النواهي االربعةهي  هذه :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ماذا ميكنك أن تأكل؟. لننظر إىل االجيابيات. زين. زين.  نعم):٢(وف أحد الضي
  .فاكهة، خضار، حليب ومشتقاته وحبوب الطعام والبذورات:  ميكننا ان نأكل كل شيء:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  . كل ما ينبت من االرض):٢(أحد الضيوف 
  .كِْرْشَن أو فضل ْپَرشاَدْمذا ما ندعوه ه. وميكننا اكلها بعد تقدميها إىل الرب حبب.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. ال ميكنك تصنيعها. مثل حبوب الطعام. كِْرْشَنكل طعام هو فضل .  بالفعلكِْرْشَن كل طعام هو فضل :ْپَرْبهوپاَد

  .حتصل عليها برمحة اهللا
  الذي تقتل فيه احلشرات؟ هذا النوع من االمور؟) غري واضح( ما رأيك بالطعام ):٢(أحد الضيوف 

ذاك . مث توزيعها كِْرْشَن وتقدميها لـكِْرْشَن كال، مرادنا هو احلصول على اشهى االطعمة وحتضريها لـ:َهْمَسدۤوَت
  .هو املراد



انا ال افهم . لكنين ال افهم سبب النهي عن السجائر.  لدي احترام بصدد النهي عن الكحول):٢(أحد الضيوف 
  .سبب النهي عن الشاي والقهوة

انت تأخذ منبهات أو خمدرات أو سجائر . ت على اشكاهلا اخلفيفة أو القويةاملنبهات واملخدراال فرق بني  :نَِرڤَتۤيَنْنَد
  .سوف هتيج عقلك بالكيماويات. أو قهوة

   اذن، ماذا تشرب؟):٢(أحد الضيوف 
  . احلليب واملاء وعصري الفاكهة، كثري من املشروبات:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   ... اذا مل حتصل على السجائر. ون سجائر ال متوت د:َهْمَسدۤوَت
  . كال، كال، ليس سؤال ذاك):٢(أحد الضيوف 

  .اهنا كماليات متكلفة.  ذاك هو املراد:َهْمَسدۤوَت
  . اعتدنا شرب الشاي والقهوة):١(أحد الضيوف 
  ي، اليس كذلك؟املوقف جتاه اجلنس وغريه هو عنصر أساسي يف املوقف الكاثوليك.  القمار افهم):٢(أحد الضيوف 
   لكن الكنيسة الكاثوليكية تسمح بالشاي؟):١(أحد الضيوف 
    ... كنت اتكلم عن األساس، املتعلقون):٢(أحد الضيوف 

احلقيقة ان للبدن شهوة . انه موقف اساسي لذكر اهللا أن البدن، هذا البدن االنساين مقصود للعلم الروحي :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
اذا اردت التزوج واجناب اطفال صاحلني ورعايتهم ال بأس .  الزواج وحمصورة باالجنابلذلك، املساومة هي. جنسية

للحياة االنسانية . لكن الغرض احلقيقي حلياة االنسان ليست للمتعة اجلنسية مثل القطط والكالب. على حب اهللا
انقاص هذه . والنوم واجلنساذن، نؤمن أن طاقتنا االنسانية جيب بذهلا على ذاك النحو النقاص االكل . غرض أرفع

هل . واالكتفاء حبد الكفاف مما يترك لنا أكرب قدر من الطاقة لتنمية ذكر اهللا. االمور بقدر املطلوب بدال من زيادهتا
اهنا اكرب سعادة يف . فهمت ما اقصده؟ لذلك، املراد هو أن ارفع سعادة لإلنسان هي احلياة اجلنسية ال نصدق ذلك

الكلب أو القط ال . يستطيع االنسان أن يشهد هذا.  لكن احلياة الروحية مقصودة لسعادة المتناهية.هذا العامل املادي
لكن يستطيع االنسان ان يشهد سعادة ارفع يف ذكر . اذن، يوجد عندها االكل والنوم والدفاع واجلماع. يعيستط
  .لذلك، نبذل طاقتنا يف ذاك االجتاه ... لذلك، حنن نرى ذاك. اهللا

  . اذن، هذا ليس انكار املتعة بل متعة أرفع):١(لضيوف أحد ا
   ...  هل تسمح يل بالسؤال):٢(أحد الضيوف 

  . هذه نقطة بالغة االمهية اننا ال ننكر السعادة بل نسعى إىل نقلها إىل أرفع سعادة:ْپَرْبهوپاَد
  . مالحظتها هذه ان هذا ال يعين وقف املتعة بل ارفع متعة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

هل تتخلى عن كل .  عندما نأيت إىل هذه احلركة، تأيت من اخلارج، يف العامل املادي وغريه):٢( الضيوف أحد
  ثروتك ومقتنياتك وغريها للحركة كما يفعل الرهبان يف االديرة؟

  ملاذا؟.  ليس بالضرورة:ْپَرْبهوپاَد
اذن، كل ما . كِْرْشَن ونفهم أن الوجود هو ْشَنكِْرألننا نأيت خلدمة . لكن عموماً نعم.  ليس بالضرورة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .لذلك، نبذله يف خدمته.  تلقائياًكِْرْشَنيقع يف يدنا هو ملك 
ألنين ال . ما منلكه، مقتنياتنا املزعومة غري شرعية. كِْرْشَنكل شيء ملك .  حنن ال منلك شيئاً بالفعل:ْپَرْبهوپاَد

  .ليس باملعاملة العادلة. لسرقةميكنين امتالكها با. استطيع امتالك ملكيتك



  . اذن، هذا امر طوعي، يف احلقيقة):٢(أحد الضيوف 
  . ميكنين ان امتلكه اذا اعطيته يل):١(أحد الضيوف 

انت متلك كل ما اعطاك ). ١ إُشو َمْنْتَر (ِتَن ْتياكِْتَن ْبهوْنجيْتها. لذلك، هذه هي فلسفتنا. ذاك جيد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، ميكنك التمتع بكل ما .  اهللاكل شيء ملك. ڤيْد ْدَهَنْمْچِرْدَهه كَْسيا ْسما . ب امتالك ملكية سواكال تطل. اهللا

  .ال اعتدي على ملكية سواي. يعطيك اهللا
  . تستعملها على مسؤوليتك اخلاصة):١(أحد الضيوف 

". كل ما لدي هللاجيب أن أبذل ذلك، ل.  اعطاين اهللا هذا الشيءأوه،. "جيب أن اشعر باالمتنان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هذا هو الشعور باالمتنان". اعطاين اهللا هذه احلبوب لألكل، جيب أن اطبخها واقدمها هللا أوال مث تناوهلا

   هل تستعمل السيارات اذا اعطيت لك؟):١(أحد الضيوف 
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   هل تستعمل السيارة اذا اعطاك اياها احد؟:َهْمَسدۤوَت
  . اشياء مثيلة:ڤَتۤيَنْنَدنَِر

   نعم، ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مثل آلة التسجيل هذه:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . ألن كل شيء ملك اهللا باألصل:ْپَرْبهوپاَد

  هل تستعمل ذاك؟.  اذا كان لديك بيت فخم):١(أحد الضيوف 
  .سوف حنوله إىل هيكل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . فوراً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   ... اذا كان ميكنك ان تعطي فسوف يقدر كثرياً. حنن نبحث عن ذاك). ضحك( فوراً :ْبهوپاَدْپَر
  . لوضع اشياء مجيلة فيه):١(أحد الضيوف 

لذلك، اذا حصلنا على بيت فخم، حنول ذاك إىل هيكل . حيثما نتوجه، ال ميكننا التوجه دون اهللا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لذلك، حاملا حنصل على . ألن كل شيء ملك اهللا. ميكننا بذل مطلق شيء. ال غري . ونرقصكِْرْشَن َهِرىونسّبح 

  .تلك هي فلسفتنا. شيء، نبذله هللا
  ؟... حيب التملك واراد االشياء لنفسهالذي احد االعضاء  يف حالة  من حيكم):١(أحد الضيوف 

لذلك، . اء يتعلمون تدرجيياً كيف يبذلون هللاالعض. لذلك، حنن نعلّم. لذلك، حنن نعلّم ...  كال، ماذا:ْپَرْبهوپاَد
ذاك . ، جيب بذله ألغراض اهللاهلذلك، كل ما يقتني. كل شيء ملك اهللا.  عندما يكتمل تدريبهيعلم أن ال شيء ملكه

لذلك، . كل ما يعطيين الستعمايل. كل شيء ملك اهللا. سلمات وهي حقيقةهذه م.  أو ذكر اهللاكِْرْشَنهو ذكر 
  .هذه هي فلسفتنا." مث سأتناوله. لذلك، تذوقه أوال. انت لطيف بوهيب هذا الشيء. ظهر امتناين هللاجيب أوال ان ا
   ماذا عن املتعة مثل االصغاء إىل املوسيقى؟):١(أحد الضيوف 

  . نعم، حنن نسبح اجماد اهللا:ْپَرْبهوپاَد
   هل تصغي إىل موسيقى اآلخرين؟):١(أحد الضيوف 

. أو تسبيح احد، يسمع احد. تلك هي طريقتنا.  اذا كان ميجد اهللا، حنن يف شوق لسماعه. كال ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .تسبيح اهللا والسماع عنه، تلك هي املوسيقى. ونڤيْش. ْرَتَنْمْشَرڤََنْم كۤي



   للمثال، هل تصغي إىل سيمفونية بيتهوفن؟):١(أحد الضيوف 
   من؟:ْپَرْبهوپاَد
  .بعض املوسيقى. يقصد موسيقى غربية تقليدية. ن سيمفونية بيتهوف:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ال اعتراض.  لكن اذا كان متجيد اهللا، ميكننا مساعه:ْپَرْبهوپاَد
  . لكن ال توجد فيها اشارة إىل اهللا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .نرفض.  كال، اذن، ال نسمع:ْپَرْبهوپاَد

  . من اهلام اهللا، من عطاء اهللا):١(أحد الضيوف 
لكن هل حتب دخول السجن؟ . مثل كل شيء ملك احلكومة. ذاك امر خمتلف. ل شيء من عطاء اهللا ك:ْپَرْبهوپاَد

علينا دخول السجن ألن كل شيء ملك  أن  لسنا متساحمني إىل هذا احلد لكنناحنن نقول كل شيء ملك احلكومة
  ".احلكومة

  . أنا آسف، مل افهم ذاك):٢(أحد الضيوف 
احل ألنه ملك اهللا لكنك ختتار يف الواقع أو ال ختتار تضييع وقتك عندما يتعني  اعترب كل شيء ص):١(أحد الضيوف 

  .عليك اجناز أمر آخر
لكنهم . ذاك سبيل اهللا. مثل هؤالء الشباب يعتقلون ويودعون يف السجن احياناً.  لكننا نذهب لسبيل اهللا:ْپَرْبهوپاَد

اهنم ينفذون شاغل اهللا واذا وضع احد يف . متهمتلك ليست مه. على غري استعداد لدخول السجن من اجل النشل
  ".ال بأس. اهنا مشيئة اهللا. ال بأس"السجن، 
اذا كان اسم اهللا حاضراً، اذا كانت خدمة اهللا حاضرة، اذا كانت .  املراد وجوب وجود صلة مباشرة باهللا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  .صورة اهللا هناك فنحن معنيون
  .جيب أن يتصل كل شيء باهللا. ِرْشَن َسْمَبْنْدِهىنْريَبْنْدِهى كْ :ْپَرْبهوپاَد

ء وجلست واصغيت إىل بعض املوسيقى كنت حباجة إىل االسترخا ال حاجة إىل متجيد اهللا اذا ):١(أحد الضيوف 
  .ألهنا مجيلة
  .كل شيء قبيح.  دون اهللاكل شيء قبيح عندنا.  كال، ال نقبل شيء مجيل دون اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، عليك مباركتها بتقدميها إليه أوال):١(أحد الضيوف 
  . نعم، اذا أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
وحنن نتمتع . اهنا متجد اهللا. وحنن نغين هذا االغاين. اهنا مجيلة جداً.  مثل لدينا اغاين واحلان مجيلة كثرية:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

هناك . ْبَهكْيتلذلك، توجد . مية مباشرة إىل اهللاملوسيقى هناك، كل شيء هناك لكن ألهنا خدمة تتي. مبوسيقى مثيلة
  .عدمي الطعم.  دون ذاكيصبح كل شيء فراغ. التتيم باهللا. هذا التتيم

 هل اصرح عن أمر بصراحة؟ هل سيمفونية بيتهوفن مقبولة شريطة مباركتها مبثابة عمل فين أم ):٢(أحد الضيوف 
  ال يقبل هبا ألهنا ال تستعمل موضوع ديين؟

   ...  املوسيقى والفن باالصل كانت مبذولة لتمجيد اهللا يف األسفار و:دۤوَتَهْمَس
  .ساَم ِڤَد، ساَم ِڤَد يف :ْپَرْبهوپاَد

 سوف ترى املناظر الطبيعية وال مثال.  تدرجيياً اذا درست تارخينا، تاريخ املوسيقى، جرى اغفال اهللا:َهْمَسدۤوَت
  . نشاطات اهللا أو ممثلهالطبيعة باالصل تصفكانت لكن . شيء عن اهللا



  . اذن، سيمفونية بيتهوفن ليست مقبولة):٢(أحد الضيوف 
هناك جبل . مثل هذه الصورة  ...اذا اهللا يف. الفن يعين متجيد اهللا.  اهنا ليست مسألة سيمفونية بيتهوفن:َهْمَسدۤوَت

هنا منظر طبيعي . و املريب الروحيهناك كتاب، لكن املراد ه. كِْرْشَنومساء لكن ما هي النقطة هناك؟ النقطة هي 
  .كِْرْشَنلكن النقطة هي 
   ...  النقطة االصلية اليت اقصدها):٢(أحد الضيوف 

  . اذا كان توجد موسيقى جيب أن تسمع شيئاً عن نشاط اهللا:َهْمَسدۤوَت
  . لك لنفترض انه كان منظر طبيعي حبد ذاته مثل املنظر الطبيعي فأنه دون قيمة):٢(أحد الضيوف 

  .متعة حمدودة ومؤقتة فقط.  متعة حمدودة ومؤقتة فقط:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   لكن هل تقبل بوجود املتعة الزائلة أم ال؟):٢(أحد الضيوف 

  .، متقلبةَپلَ سوكْهاَشاهنا تدعى . وحمدودة وزائلة.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 يا أوه،" رؤية املنظر الطبيعي ويقول لنفسه، اهللاتيم يستطيع  اآلن، حىت وان كانت ال توجد صورة اهللا، :ْپَرْبهوپاَد

تلك . اذن، تلك فطنة عليا." كيف ابدع يف هذه الزهرة، كيف رمسها، كيف ابدع يف هذه الشجرة. ملدى فن اهللا
ذاك أمر . اذن، جيب على االنسان أن يتعلم رؤية اهللا يف كل شيء. ا دون اهللاألهنال يوجد شيء . هي فطنة عليا

لكن . على الدرجات املبدئية لذكر اهللا، بعدم رؤية شيء دون اهللايوصى االنسان لكن . نعم. مقام ارفعذك . خمتلف
. رجة السفلىلكن ال ينبغي لنا تقليد الدرجة العليا ما دمنا على الد.  على الدرجات العلياال يوجد شيء دون اهللا

، چۤيتاْبهَچڤَْد مثل يف . ابدعت يد اهللا يف هذه الزهرةكيف . ، رؤية اهللا يف هذه الزهرةوإال يستطيع من تعلم عن اهللا
اهللا يقول، . يف طعم املاء سوف ارى اهللا. مثل انا اشرب املاء). ٨\٧. چ.ب (ْپسو كاوْنتيياَهْم أ‘َرُسو يقول اهللا، 

ب أن اتذكر اذا، جي. طعم املاء، هو هبة اهللا. وذاك الطعم ليس من صنع االنسان". أنا طعم املاء" يقول، كِْرْشَن
  . حاملا اذوق املاء" هنا اهللاأوه،"فوراً، 

لذلك، نقول أن السيمفونية كانت . تفوض الفنانني واملؤلفنيالقدس  اذن، حنن نؤمن أن الروح ):١(أحد الضيوف 
  .خلق اهللا
ستطيع رؤية لذلك، من تعلم رؤية كل شيء من جهة صلته باهللا، ي. يد اهللا يف كل شيء..  .اخللق.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  َشِنَنْتيلُوڤ-ْبَهكْيت-هوريَتْتْش- َنَجْپِرماْننعم؟ ). طرق على الباب. (اهللا يف كل مكان، كل حلظة
من امنا حب اهللا، يرى اهللا يف ). ٣٨\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (ْتْشهوريَت-ْپِرماْنَجَن. يلُوكَياْنيتو ڤَديّْىْشَڤ ْهِرداي َسْنَتهاَس

تلك هي ". هنا ريب. هنا ريب. هنا ريب"لذلك، يستطيع العثور عليه، . ء هو خلق اهللاألن كل شي. كل مكان، دوماً
  .ال يقوى على رؤية شيء دون صلة باهللا. الدرجة العليا من حب اهللا

  ).غري واضح( اهنا مسألة موقف من خلق هذا ):١(أحد الضيوف 
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا مسألة موقفك):١(أحد الضيوف 
ذكر اهللا كامن يف كل . لكنها تنمية فعلية لذكر اهللا. قد يكون املوقف متكلفاً. تنمية ذكري هللا.  ال موقف:پاَدْپَرْبهو
. نمو وينموي، اًكون صغرييلكن عندما . احلب كامن يف الطفل، يف قلبه. مثل الطفل. ال يتطلب سوى التنمية. فرد

اذن، ذكر اهللا . جيب تنميتها.  اهنا ليست امراً متكلفاً بل كامنة.منو نزعة التعلقبسبب متعلقاً  أو الفتاة الصيبيصبح 



ال ميكن .  كامناً فيهمكِْرْشَن؟ دون أن يكون كِْرْشَن َهِرىح هؤالء الشباب كامن يف قلب كل فرد وإال كيف يسّب
  . ساعة يوميا٢٤ً كِْرْشَن َهِرىاجبارهم على تسبيح 

  ؟عنها، اذا مسعوها؟ اذا مسعوا الناس) غري واضح( هل تؤمن ):١(أحد الضيوف 
حنن نسّبح . حنن نتيح تلك الفرصة. ينهض. نعم. التصفية تالزم التسبيح وينهض الذكر الكامن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذكر األصلي هللالوننهض هذه بعملية التسبيح والسماع سوف ننتفع كالنا . ويسمعنا اآلخرين
فيما بعد، بعد .  أحياناًعليك اتباع احلميةيتعني من املرض، يقظتك وشفائك  عند صعيد االهناض، عند :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

لذلك، . لكن اثناء فترة املرض، عليك اتباع احلمية. الشفاء، ميكنك تناول مجيع اشكال الطعام على الوجه الصحيح
على رؤية اهللا يف زهرة يف فيما بعد، نقتدر .  وصورته ونشاطاتهكِْرْشَن باسم ن نسمع اشياء متصلة اتصاال مباشراًحن

ذاك . لذلك، مثة نواهي ننتهي هبا لشفاء املرض. وإال سوف نرى الزهرة ونتمتع هبا ألننا مل نتعاف بعد. كل شيء
   ... يعين تقييد احلمية لبعض الوقت مث بعد التعايف

على االنسان اذا حصل .  يتمتعوناهنم ال. هذه الزهور جلبها التيم ملربيهم الروحي، هللا.  مثل هذه الزهور:ْپَرْبهوپاَد
  .الزهرة عينها لكن استعماهلا خمتلف. فهمت؟ ذاك هو فرق ذكر اهللا... . زهرة فسوف يضعها يف جيبه

هل تستعمل اجهزة .  ما هو رأيك اذا سألت عن مثال مسيحي من خالل وسائط االعالم):٢(أحد الضيوف 
ة وحرب فيتنام؟ هل تؤمن بوجوب اشتراكك هبذه األمور؟ هل تصدر التلفزة والراديو لتلعن االشياء مثل عدم املساحم

  بياناً وتقول أن احلركة تدين هذا وذاك؟ هل تؤمن بالتعليق على امور الدنيا؟
؟ سؤاله هو هل نعىن مبشاكل العامل واحلروب مثل فيتنام والتمييز پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل هل فهمت السؤال، :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  صدر بيانات الدانة احلرب أو ذاك التمييز؟العنصري؟ هل ن
حنن ال نقبل . اقتراحنا هو عندما تذكر اهللا فستحل مجيع املشاكل تلقائياً. األمر ان املشاكل غزيرة.  كال:ْپَرْبهوپاَد
يصاب بالصداع . الشخص الذي يعاين من مرض معني. هناك عدة عوارض. مثل املرض ... حنن نعتربها. باملشاكل
  .ذ األمل وذاك االمل وذاك االملويشعر هب

  . هل تدخل يف بيت القصيد بصورة مباشرة):١(أحد الضيوف 
  . إىل السبب اجلذري:أحد التيم

  . فقط اهنا عوارض):١(أحد الضيوف 
  . خمتلفة ملرض اجملتمع هذه مجيعاً عوارض:ْپَرْبهوپاَد

 ااهن. الواقعية يف كل شخص) غري واضح(فراد يف خالل شهر على يد االاجملتمع ذ انق ال ميكن ا):١(أحد الضيوف 
  .اكثر من مثل
  . اسكب املاء على السبب اجلذري وسوف يصل كل ورقة:أحد التيم

   اذن، احلواب هو انك ال تعلق عليها؟):٢(أحد الضيوف 
 ميكنه ان يكون اذا كان ااالنسان ملحداً، ال). ١٢\١٨\٥. ب.ش (چوناَهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمهاْد  :ْپَرْبهوپاَد

  .متصفاً مبطلق صفات طيبة
اذن، الطبيب االقل فطنة . اجلدري تعين ظهور بثور على اجللد ومحى عالية جداً. لنفترض مصاب باجلدري :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
طبيب آخر يقول، . ختتفي البثور وميوت املريض. لذلك، يعطيه دواء ملعاجلة البثور". البثور هي سبب احلمى"يقول، 

. يعطيه بعض الدواء لشفاء اجلدري وختتفي البثور تلقائياً." نه مصاب بالبثور واحلمى مما يعين اصابته باجلدريا"



سوف . االنسان ال يذكر اهللا. السبب األول هو االحلاد. هناك متاعب كثرية يف االرض ... السبب اجلذري جلميع
تدر كل فرد على العيش بسالم ووئام لشعوره بالرضى ويقيف وجود ذكر اهللا تقع مجيع االمور يف نصاهبا الصحيح 

ميوت املريض عندما تعاجل وإال اهنا مجيعاً مساعي متكلفة وسوف . مث ميكنه العيش بسالم ووئاء. والسعادة الداخلية
هل اوقفت حركات . كما توجد حركات للسالم. احلروب قائمة منذ مئات السنني. ذاك ما جيري. العوارض

 من وجه يطلبون وقف املرض ومن جهة اخرى يزيدون من حدته  ... ألهنم. ؟ مل حيدث ذلكالسالم احلروب
  . ال بد من احداث تغيري يف القلب مث تتغري التفاصيل. بالنشاطات املادية

  . لكنك لن تعلق على التفاصيل حبد ذاهتا):٢(أحد الضيوف 
  . صلة بأعمال الدعوةذات احياناً، اذا كانت :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

القول أن البشرية واحدة وحنن نعاجل املرض يف قلب .  عندما تقول ال تعليق هل تعتقد انه يساعد):١(أحد الضيوف 
  ).غري واضح(ال ميكنك اجناز ذلك امجاال ). غري واضح. (االنسان
  . نعم، اوافق:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

ال ميكن أن يكون . تهي على مجيع الصعدحنن نش.  حنن ندين احلروب لكننا نقاتل بعضنا البعض):١(أحد الضيوف 
  . دون الشفاء يف قلوبنا"اهللا، اوقف هذه احلرب"لدينا اميان بالقول، 

  ).هناية". (االحسان يبدأ يف املنزل" هناك قول مأثور يقول، :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  ١٩٧١ آب ١٥حديث في الغرفة في لندن 

لن نبيع نسخة واحدة . دعهم يبيعوا للمكاتب. ۤيْرَتَنكَسْن سوف نقتصر على البيع باملفرق يف فرق :ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع( ... دبر األمر على هذا النحو. ۤيْرَتَنكَسْنسوف نقتصر على البيع يف فرق . للمكاتب أو باجلملة

  احتفاالت عطلة االسبوع من بلدة إىل بلدة؟  ...:شۤياَمسوْنَدَر
وسوف نأويهم العقالء عند انضمامهم  ... هبذه الفكرة؟ استمر باالنشغالما رأيك .  من بلدة إىل بلدة:ْپَرْبهوپاَد

لدي هذه الفكرة، ذات ). ٣٢\٥\١١. ب.ش (ْپرايايْر ياَجْنيت ْهي سوِمْدَهَسهۤيْرَتَن كَسْنيه ياْچۤيا. يف كل بلد. إلينا
اً كبرياً من القرابني على سطح االرض،  هذا، أقام عددْتهو ْپِرَمهاَرَجْپِرْتهوَريا، حفيد ) غري واضح(مرة احد امللوك، 

 مبعثرة يف كوَشاذن، كانت اعشاب . كوَش عشب ياْچۤياتتطلب .  مبعثرةكوَشحبيث مل يكن هناك سوى اعشاب 
 هذا يف كل ۤيْرَتَنكَسْناألمر عينه، سوف نقوم بقربان . كتبت تعليقاً على هذا. كل األرض بعد اقامة القرابني

ماذا سيفعلون؟ . دعهم ينظمون. يف كل االرض. سي.يب.اآلن، لدينا جي. دة، بلدة إىل بلدةاالرض، من بلدة إىل بل
 حىت اذا !" حىت يف الوقت احلاضركِْرْشَن َهِرى"سوف نعرف جبماعة . ياْچۤياتلو  ياْچۤيا، ياْچۤيا تلو ياْچۤيانظموا 

دعهم ميزحون، . اء مبزاح أم جدياً، ال يهمسو". كِْرْشَن َهِرى"سيقول العامل كله . يقولون. توجهنا إىل أي مكان
 أن دب پورانَ ْنِرسيْمَهىيرد يف . سيكون هلا التأثري. مع ذلك، سوف يكون هلا التأثري". كِْرْشَن َهِرى"ينتقدون، 

   ... هاجم مسلم
  .دب بري.  منر؟ دب:َپريڤْراَجكاشاْريا

" حرام"اذن، قال، ". حرام. حرام"أمراً، يقولون رون يستنكاذن، عندما هامجه الدب، عندما . دب بري :ْپَرْبهوپاَد
َهـ ، َهـ راَم"هل فهمت ما قلته؟ قال املسلم، . ، وفاز بالنجاةَهـ راَملكن الكلمة فعلت، . عندما هامجه الدب



 َحلذلك، ". حرام"لكن عند املوت، عندما هامجه الدب، قال، . ذاك معىن الكلمة، حرام. يعين هذا امر بغيض". راَم
.  راَمـَهالكلمة نافعة مبثابة تسبيح كانت كان يقصد أمر اخر لكن . راَم َهِرى، راَمتسبيح .  فعلتراَم َح. راَمو 

لذلك، .  هذه، سواء سبحتها جدياً أو بقصد انتقادنا، أو باملزاح، سوف يكون التأثري عينهَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرىلذلك، 
  .لى حممل اجلد، اذا قلدوها، مزاححىت وان مل حيملوها عسينتفعون  هل فهمت؟. كِْرْشَن َهِرىدعهم يسبحون 
  ..هل جيب أن يكون ...  فقط، كالۤيْرَتَنكَسْن هل جيب أن تكون هذه :َپريڤْراَجكاشاْريا

  .هذا يثري. آَريتمع نصب اصنامنا والتسبيح والرقص واقامة  ...  اهنم:ْپَرْبهوپاَد
  .بائي وكل ذاك ليس غيتار كهر:َپريڤْراَجكاشاْريا

  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .پاَدْپَرْبهو زين، :َپريڤْراَجكاشاْريا

لكن يقتصرون على استعمال .  فقط دون غريها، عندها هذا زينكِْرْشَن َهِرى ا غيتار كهربائي، اذا سبحو:ْپَرْبهوپاَد
دد اكرب من الناس حىت يتربعوا، فذاك أمر اهنا جتذب ع. سي.يب.لكن اذا اعتقد جي.  بقدر االمكانكَْرتالْ و ْمِرَدْنَچ
  .وإال ال حاجة. خمتلف

  .كََرتالَْس و ْمِرَدْنَچل ث ال اعتقد ان شيء قادر على اجلذب م:َپريڤْراَجكاشاْريا
  . ذاك عملي، شهدنا:ْپَرْبهوپاَد

  .ال يكون هلا التأثري عينه.  عندما يضعوا غيتارات، اهنا ختففها:َپريڤْراَجكاشاْريا
. وبيع الكتب. مث سيكون كل شيء جيد. التنظيم على ذاك الوجه. سي.يب. جيب على مجيع أعضاء جي:هوپاَدْپَرْب

  . ترجم انتاذن،. ، هو بطيءْبَهْدَرَمْنَدلۤيما هو االسم؟ .. اآلن، انت
  .لدي آخرين، لديهم اجلدارة.  زين، ألن هناك آخرين، لديهم اجلدارة:َهْمَسدۤوَت
  .اقتصر على التيقن من اهنم ال يكتبون الترهات. ين ذاك ز:ْپَرْبهوپاَد

  .ميكنين التيقن.  نعم:َهْمَسدۤوَت
لكن اذا اردت تكاليف . اذا استطعت أن تطبع بنفسك، ذاك زين. أمر آخر. واطبعها ووزعها. ال غري :ْپَرْبهوپاَد

اودع واسحب، اودع اودع واسحب، . العام، فكل ما تبيعه اودعه هناكدعم الطباعة الطباعة من صندوق 
لكن اذا انفقته، ال ميكنك الترقب من . مث عندما، حىت اذا مل يكن لديك مال فسوف حتصل عليه مث تودع. واسحب
  .العامطباعة الدعم صندوق 
  .هذا ما افعله معهم.  كال، كال:َهْمَسدۤوَت
  .َجيا :ْپَرْبهوپاَد

  . باملئة حىت يتوفر بعض املال١٠٠، ادفع له وأدفع  يلَبلي  كل ما يطبعوه يل، أو كل ما يطبعه :َهْمَسدۤوَت
. مث ستنجح مهمتنا ياْچۤيا ۤيْرَتَنكَسْن كِْرْشَن َهِرى اذن، قم بالتنظيم على هذا النحو وتوزيع الكتب وتسبيح :ْپَرْبهوپاَد

لسيد ارنولد يف تلك اهليئة، ا. بناية لندندعم لذلك، سوف نشكل هيئة، هيئة صدوق . ، هنا، اهنم قادمونأْتشا
ملاذا مل يدرب . حىت يتسىن اجنازها شريطة أن يكون لديهم رجاهلم. جيداً ونظم مبسؤولية ... )انقطاع( ... وزوجته

  .االفارقة؟ جيب أن يدرب
  .ن فقطااعتقد اهنم اثن.  ليس لديه عدد كبري من االفارقة:َپريڤْراَجكاشاْريا

  . اذن، اوقف ذاك التنصيب:ْپَرْبهوپاَد



  . اهنم ال جيندون أي تيم هناك:راَجكاشاْرياَپريڤْ
نيْدراهاَر . أيضاً اذا تغلبنا على اكلناوميكننا التغلب على نومنا  ... )انقطاع( ...  اذن، ال يوجد:ْپَرْبهوپاَد

لبتم  أو طاَسَسنّْۤياذا تركتم . وإال، انتم شباب. اذا كنت جدياً، ذاك زين. ال تتأفف). انقطاع. (ڤيهاَركادي ڤيجيتاو
لكن من جهة التقرير انت لست  ... اذا كنت راسخاً. ال تفعل ذاك. فضيحة جلماعتناذلك سيشكل الزواج، ف
  هل تقر هبذا أم ال؟. راسخاً

  .پاَدْپَرْبهو.  نعم:كولَِشكَْهَر
 سلك ال حاجة إىل دخول). انقطاع. (؟ اهنا مسؤولية كبرية جداًاَسَسنّْۤي اذن، ميكنك دخول سلك :ْپَرْبهوپاَد

اين االذى؟ اقتصر على التسبيح، محل العصا لن .  اذا كنت خملصاً يف الدعوةميكنك اجنازها يف هذا الثوب. اَسَسنّْۤي
 نالقول أن محل العصا جيعل من االنس؟ هل تقصد ااَسَسنّْۤيماذا هناك يف . عليك العمل، بثبات. جيعلك اهللا فوراً

ْپَهلَْم كاْرياْم -أناْشريَته كَْرَم. اَسَسنّْۤيذاك هو . كِْرْشَنحية بكل شيء من اجل  تعين وجوب التضاَسَسنّْۤي؟ ّياسَسنّْۤي
. كَُرويت كَْرَمْپَهلَْم كاْرياْم أناْشريَته كَْرَم . ّياسَسنّْۤي، هو ّياسَسنّْۤي َس). ١\٦. چ.ب (ّياسكَُرويت ياه، َس َسنّْۤي كَْرَم

  الصعوبة؟ملاذا؟ ما كانت . ذهبت إىل اسرائيل مث رجعت
اصبت باملرض وضربوين يف الشارع عندما . هامجوين يف الشارع. پاَدْپَرْبهو ، ال توجد نشاطات هناك:كولَِشكَْهَر
  .ۤيْرَتَنكَسْنكنت يف 
  . هل حتب الذهاب إىل افريقيا؟ اهنا بلد حارة:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك سيكون جيداً. پاَدْپَرْبهو نعم :كولَِشكَْهَر
 تركتها بالقدر الكايف، واذا ... )انقطاع( الصنمعبادة  عرفوأن ت. ميكنك الذهاب. ن ميكنك الذهاب اذ:ْپَرْبهوپاَد

 فضل تكرم الزوجة. نعم. تفعل اميكانت هكذا . الزوجتبع لكنها سوف ت. وإال اضف شيئاً.  املزيدفلن تتطلب
مثل . حمال) يضحك. (حالم اآلناذن، هذه األمور اصبحت ا. ذاك يعين اذا مل يأكل الزوج، فلن تأكل. زوجها

اآلن، استقاللك املزعوم افسد احلياة . الطفل الصغري، اذا حلق بوالده، ميسك بيد والده، يشعر باالمان، االمان الدائم
  اين هي اآلن؟. اًمتزوجكان انت تعلم انه . االجتماعية
، پاَدْپَرْبهو ْشرۤيلعندما تركت .  سنوات٣منذ . ال اعلم اين هي. مل نرها منذ أن تركت.  تركتأوه، :كولَِشكَْهَر

   ... تناولت بعض املخدرات و
. سبق لك اهلالك. سوف تفسد، سوف هتلك بعادة املخدرات تلك. املخدرات تقتل جممل االمة الغربية :ْپَرْبهوپاَد

املالذ .  فسد كل شيء.ماء وال كبار املقاتلنيال الصناعيني وال كبار العل. مل يعد بإمكاهنم فعل شيء. امريكا هلكت
ليس . ال ميكن انقاذهم سوى هبذه الطريقة. پي ياَت ْتشيلُو َهريناِمى أودَّْهريلُوپي تاپا.  هذاكِْرْشَناآلن هو ذكر 
 كِْرْشَنلذلك، قدم ذكر . هذه هي احلقيقة. مجيع االمريكيني، املادي املغرور. وإال مصريهم اجلحيم. .. لديهم بديل

وإال . وتنقذ اخوتكنفسك سوف تنقذ . سوف يتم انقاذهم.  اذا اردت القيام خبدمة بلدكصاعدةهذا إىل االجيال ال
ميكنك لكن . ة، ستهلك كل شيءشدي وهذا واحلشي.أس.هذا السم، هذه املخدرات، اهلريوين، الكوكاين و أل

التضحية يف . سانذاك هو واجب االن. )اماۤي(اذا رسخت يف عمر واحد دون احنراف بالوهم حل مجيع املشاكل 
لعيش الصاحل هو النأي عن النواهي االربعة، اسري يما هي تلك التضحية؟ ت. عمر واحد بدال من معاناة التناسخ هذا

. ما هي الصعوبة؟ حياة صاحلة.  وقراءة مجيع هذه الكتب اجمليدةَمْنْتَر كِْرْشَن َهِرى، وتسبيح ْپَرشاَدْم كِْرْشَنتكرمي 
  .سيكرمك اجلميع.  حيثما تتوجهسوف حتظى باالحترام. حياة من الدرجة االوىل



  .متاعب طوال الوقت.  احلياة الدنيوية ازعاج ال ينتهي:شۤياَمسوْنَدَر
اآلخرون أي نوع من يعلم لكن ". حنن سعداء بأكل الغائط "اهنم حيسبون. ال غري.  مثل حضارة اخلنازير:ْپَرْبهوپاَد

ماذا يدعى؟ . .. يينمدعى؟ تماذا   ...ون انهني، املاديني، حيسب املالعكَْرميْسء األمر عينه، هؤال. السعادة هو يتمتع
  التنانري العارية؟

   التنورة القصرية؟:أحد التيم
هذه دعارة . مسعى الكشف عن العورة وسوف ينجذب الناس وتشعر بالسعادةهي  التنورة القصرية، :ْپَرْبهوپاَد
ستصبح االمور على . ذاك مقبل. .. رياتعان خترجن مع اهن. ن االزواجمع ذلك، ال جيدو. دعارة مطردة. مطردة

  . سنة٥٠ بعد قرابة هذا احلال
  . بدأت يف بعض االماكن، السري عراة:شۤياَمسوْنَدَر
عدد النساء . املشرعون الرذالء.  والقانون الذي يقضي انك ال تستطيع الزواج بأكثر من زوجة واحدة:ْپَرْبهوپاَد

 جيب أن يتزوج دزينة من الزوجات على االقل وإال ،زوج واحد يف الوقت احلاضر. من تعدد الزوجاتكبري، ال بد 
 لكن املرأة متشوقة إىل احلصول على  زوجات١٢رمبا زوج ".  على االقلسوف تعلم ان هلا زوج. مصريهم اجلحيم

  .اهنن متشوقات. جيب هتيئة ذاك. زوج
  .األطفاللكنهم ال يريدون : َپريڤْراَجكاشاْريا

. لوس اجنليس مليئة باألطفال. عدد كبري من االطفال وملا ال؟ اآلن، لدينا زوجاتنا.  هذا هو الربنامج التايل:ْپَرْبهوپاَد
ال ميكن الزواج بأكثر من زوجة . كال"القانون هو، . اهنن حباجة إىل زوج. لذلك، جيب قبول الطريقة الطبيعية

لكن ال ميكنك الزواج . ذاك جيد. الفتيات عاهراتتصبح . ال غري. الدعارةهذا ما يدفع الفتيات إىل ". واحدة
  ما هذا؟". بأكثر من واحدة

  . يوزعون حبوب منع احلمل حىت على االطفال:شۤياَمسوْنَدَر
 أحد احملامني، احد كبار القضاة يف انكلترا، طبيب عايل املكانة، قال بوجوب ابتداء االطفال ممارسة :كولَِشكَْهَر

قال . ١٤قال بوجوب السماح لالطفال باحلياة اجلنسية بسن . قال هذا يف الصحف منذ يومني. ١٤ من سن نساجل
  .هو طبيب أو قاض كبري. بوجوب جعله قانونياً

   االطفال؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مبمارسة اجلنس١٤ جيب السماح لالطفال بسن :شۤياَمسوْنَدَر
 سنة ١٣أو  ١٢احلياة اجلنسية، الدافع اجلنسي هناك حاملا يبلغون . .. موناهنم ين. ذاك معنوياً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

ليس .  سنة١٢ سنة والفتيات ١٦، ١٥الصبيان . الزواج املبكر. لذلك، الزواج املبكر جماز يف اهلند. وخاصة النساء
ما هو اجلنس، مل تكن تفهم .  سنة٢٢كنت ابن . كانت زوجيت يف احلادية عشر عند زواجنا.  بل عشر سنوات١٢

هذا هو . لكن الزوج مستعد بعد العادة الشهرية األوىل. ألن الفتيات اهلنديات ال خيتلطن بالصبيان. يف احلادية عشر
  .النظام، النظام اهلندي

  . اذن، لسن فاسدات:شۤياَمسوْنَدَر
ن تنسى ذاك الصيب طيلة  االوىل، لبعد العادة الشهريةتتمتع باجلنس مع الصيب ومعنوية الفتاة حاملا .  كال:ْپَرْبهوپاَد
 لن أوه،باحلصول على عدد كبري، هنا ويسمح هلا . هذه هي معنوية املرأة. يترسخ حبها لذاك الصيب أبدياً. عمرها

الرذالء جيهلون ويصبحون فالسفة وعلماء الغربيون لذلك، هؤالء . هذه هي املعنوية. تصبح امرأة عفيفة مطلقاً



وإال سوف يلعقون . ال يوجد من بديل. كِْرْشَنال ميكن انقاذهم سوى حبركة ذكر . كلهوساسة ويفسدون العامل 
. نعم. يف نيويورك.  يف نيويوركشهدنا تداعي عدد كبري من املنازل. ناطحات سحاهبم ويذهب اجلميع إىل اجلحيم

باب والشابات يف الشيتسكع و. ال يعتين هبا احد. عبارة عن نفايات. درست. عبارة عن نفايات. عدد كبري
سوف تفسد جممل . فهمت؟ ال مأوى، املأوى مهجور وال حياة منتظمة. هذه عالمة سيئة جداً. الشوارع كاخلنافس

  .لذلك، احلريق هناك مسبقاً. مثل عند اشعال النار، اهنا تزداد.  اآلنيزداد. السم هناك مسبقاً. سبق وفسدت. األمة
  .اهنم يزجفون، ميارسون احلرب. ستعدون لالستيالءن، يو والروس والصيني:شۤياَمسوْنَدَر
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  .، الشباب يزحفون يف روسيا الحظنا اهنم يتدربون على احلرب يومياً:شۤياَمسوْنَدَر
  .آلياً :ْپَرْبهوپاَد

  .يف الصني أيضاً، يزحفون استعداداً للسيطرة.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
   ... يويورك، صيب عندما كنا يف ن:كولَِشكَْهَر
سوف تقوم احلرب بني الشيوعيني واعداء . تلك هي نبوءة سياسي كبري.  كال، سوف تقوم احلرب:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف تنتصر الشيوعية. سوف يهزم اعداء الشيوعية. يوجد فريقان اآلن. الشيوعيني
  .ال احد من شبابنا يريد احلرب.  ال نريد احلرب:شۤياَمسوْنَدَر

 ْدَرۤوشكل فرد هو .  َسْمْبَهڤَهْدَرۤوشكَال  ... ألهنم. ال يريدون احلرب. ال يريدون احلرب لكنهم جيربون :اَدْپَرْبهوپ
 أو ْتريياكَْشوال يتدرب احد بصفة . ْتريياكَْش بل الـْدَرۤوشماذا سوف يقاتل؟ القتال ليس شاغل الـ. يوَچ كَلييف 

طبقة من تتدرب . ال غري.  على أكثر تقدير، كيف يكسب املالايْشياڤ أو ْدَرۤوشيتدرب اجلميع بصفة . ْبراْهَمَن
. ذاك هو الرأمسايل والشيوعي. طبقة اخرى على كسب املال باالستغاللتتدرب البشر على اخلدمة وكسب املال و

. عيةتلك هي الشيو". جيب منع ذلك. انتم تستغلوننا وتكسبون املال"اهنم يعترضون . ْزْدَرۤوشالـالشيوعيون هم 
اذن، هناك هؤالء . يكسبون املال بطريقة أو بأخرى.  الستغالل اآلخرينايْشياْزڤالـ يسعى أليس كذلك؟ و

لذلك، . لذلك، ضاعت البنية االجتماعية كلها. ْبراْهَمَن، ال يوجد ْتريياكَْشال يوجد . ايْشياڤ و ْدَرۤوشالرأمساليني و 
. كِْرْشَن َهِرى.  اذا اتبع االنسان تربيتناث البنية االجتماعية كلها ثانيةوميكن بع. ْبراْهَمَنةالـحنن نسعى خللق بعض 

اثبتوا . ال تترددوا بعد أن جيئتم وضحيتم بكل شيء من اجل املهمة. ال تترددوا. اذن، لدينا مهمة جدية جداً
هناك . كِْرْشَنتخلون عن  حاضرة حاملا تاماۤيوإال . اماۤيلن هتامجكم . كِْرْشَنواعتصموا بالقدمني اللوتسيتني لـ

 تقف إىل جانب اماۤي. اذا دفعتم قليال من الضوء تذهبون إىل الظل.  جنباً إىل جنبالظل والضوء  ...الشمس
 ينسخ وْمَنيْپَرْداذن، ). صمت. (اماۤيحاملا تتخلوا عن  كِْرْشَنهناك . كِْرْشَنحاملا تنسوا  اماۤيجتدون اذن، . كِْرْشَن

  التسجيل يومياً؟
  .يعمل يف املكتبة، املتحف الربيطاين. ال يعمل هنا.  نعم:اَمسوْنَدَرشۤي

   اين ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  . يف آخر الشارع:شۤياَمسوْنَدَر
  . يأخذها:ْپَرْبهوپاَد

يقول ان العمل هنا مزعج أكثر من . يذهب يومياً. ذهب طوال النهار. اعتقد انه يأخذها.  ال أعلم:شۤياَمسوْنَدَر
  . محة كبريةالالزم، ز



  . حمتمل:ْپَرْبهوپاَد
  . اعتقد انه يكتبها خبط اليد ألنه ال ميلك آلة كاتبة:شۤياَمسوْنَدَر
  .آَريتانتهت .  اذن، أفعل الترتيبات، انا اعطيكم كل ما خيطري يل:ْپَرْبهوپاَد

  .حمارةصوت سوف تسمع . ٥.  دقيقة٣ أو ٢ خالل :شۤياَمسوْنَدَر
اذا . سواء يف احتفال أو هيكل. ذا الدرس يف كل مكان، درس صباحي ودرس مسائي جيب وجود ه:ْپَرْبهوپاَد

  .ذهبت إىل احتفال فحسب، ال حتتاج إىل فتح عدة مراكز
  .فتح مزيد من املراكز ليس ضرورياً.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

لذهاب واالنضمام إلينا، ميكنه الذهاب إىل املدينة الكبرية اذا اراد احد ا.  فتحنا املراكز يف املدن الكبرية:شۤياَمسوْنَدَر
  .واالنضمام
  . ألن فتح املراكز يعين مسؤولية كبرية:ْپَرْبهوپاَد

   ... عقارات.  كبرية:شۤياَمسوْنَدَر
. سبوعانصب الصنم ملدة ا. َمهاَرَج ۤيْرَتناَنْنَدككما يفعل  . سوف يكون الصنم هناك.  اذن، افتح أفضل:ْپَرْبهوپاَد

  . أيضاًاهللا آبادكنت يف . األمر عينه. لقد فعلت يف كلكتا وبومباي وغريها. انت تعلم كل شيء
  . نعم، كنت هناك:أحد التيم
السفر يعين . وبالنسبة لألشخاص امليالني روحياً، هذا السفر جيد. األمر عينهاذن . پوْرُچوَركْْه، اهللا آباد :ْپَرْبهوپاَد

  .سوف تصبح شعبياً ولن توجد صعوبة، وسيكون العقل ثابتاً. يدانه ج. مع هذه الوظيفة
  . انه يذهب بتعلقنا بكل شيء مادي:شۤياَمسوْنَدَر
  .اذن، قرر مث قم بالالزم. ، مل يبقوا حتت شجرة أكثر من ليلة واحدةْسْسوامۤيوُچ الـ:ْپَرْبهوپاَد

  .ڤاَنْنَدشي مىت سنرتبها ملراسم النار لـ:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:وپاَدْپَرْبه

  . جيب اجراء العماد أيضاً، العماد االول:شۤياَمسوْنَدَر
  . قم بكل شيء بوقت واحد:َهْمَسدۤوَت
   ...  وحندد الوقت املناسب، والتقومي يفوْمَنيْپَرْداذن، سوف نستشري .  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هناية. ( مطلق يوم:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١ آب ١٧حديث في الغرفة في لندن 

  . سوف يكونوا مرئيني يف جمرى الوقت:ْپَرْبهوپاَد
  .، أن الطاولة هي شخصَڤجۤي ما اخربين كان أن الطاولة حبد ذاهتا هلا روح :شۤياَمسوْنَدَر
  . كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنت احاول طرح ذاك السؤا" ؟)َڤجۤي(هل للطاولة روح "ألنين قلب، " اذن، ذاك ما كنت أسأله :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   ... ذك يعين أن الطاولة هي شخص، هذا شخص، هذا"  ...وهأ" ذاك ما ضيعين، :شۤياَمسوْنَدَر



مع اهنم يعيشون مجاعة، كل . هي فرد) َڤجۤي( ثبت أن كل روح مث. يف ذاك البدن) َڤجۤي( كانت روح :ْپَرْبهوپاَد
  .شيء فردي
    ...اآلن،.  اذن.ذاك زين ...  أال:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

أن كل هذا يثبت . كان االخرين يف حالة كامنة. كانت مرئية.  كانت بارزة تلك)َڤجۤي( لكن الروح :هوپاَدْپَرْب
ذرة ساطعة، جمتمعني معاً،  ... مثل اشعة الشمس، خيلقون. مع ذلك، يبقوا معاً. لة عن اآلخرينصروح فردية منف

  .هو ذرات روحية جمتمعةاذن، كل شيء . خاليا
  .ا نراه حولنا، كل شيء كل م:َهْمَسدۤوَت
  وجود ماديينلكن عند تغطيتهم، ذاك يع. ْبَرْهَمْنالوجود هو . َسْرڤَْم إَدْم كَْهلْْڤ إَدْم ْبَرْهَم.  كل شيء:ْپَرْبهوپاَد

 ...  
    ... هيَڤجۤي كل :شۤياَمسوْنَدَر
ال . هو اشعة الشمس أيضاًاه لكن هذا الضوء، كل ضوء تر. مة مثل اشعة الشمس غري حمجبة، تدعى غائ:ْپَرْبهوپاَد

ذاك احلجاب . اذن، املادة تعين عندما حيجبها شيء، اهنا مادة. وفوق الغيمة، يوجد ضوء. خيتلف عن أشعة الشمس
اذن، اخلالصة . مث، تتبدد أيضاً بالطاقة عينها. ذاك احلجاب ختلقه اشعة الشمس أيضاً بالطاقة عينها. هو غياب الوعي

      .هل، ذاك هو ماديهي عند حجب احلي باجل
  . لكن هذا، البدن حبد ذاته هو شكل من أشكال اجلهل:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .عند ذهاب اجلهل، تستعيد البدن الروحي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... هواآلن السؤال . مث أعلم أنين غري هذا البدن.  مث أعلم أنين غري هذا البدن:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . اجلهل مث انا غري:ْپَرْبهوپاَد
  . مث هناك بعض التبني، بني طبيعة الروح وطبيعة البدن:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .اشيْنْتيالذلك، يدعى . ال ميكنك جعل التبني واضح.  ذاك التبني ال يعقل:ْپَرْبهوپاَد
  . التباين بني الروح والبدن:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
لذلك، تدعى . ال ميكنك املباينة بوضوح. ك التباين ال تعقلهذا. حنن نتبني املادة عن الروح. كل شيء.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ةبائنة الوحدال، َڤأشيْنْتيا ْبِهداْبِهَد َتتّْ
كل من .  عندما تقول أن، ذات مرة من قبل، أن اخلاليا، مجيع خاليا البدن، كل منها حي ببدن دقيق:شۤياَمسوْنَدَر

  .هذه االحياء جمجبة باجلهل
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . انه بدن دقيق مصنوع من املادة:اَمسوْنَدَرشۤي
  .هذا البدن ليس سوى شبكة من اجلهل. ا َجلَأڤيْدۤيَر َشرۤي.  لكن ذاك البدن يعين اجلهل:ْپَرْبهوپاَد

  .انا انظمها إىل بدين الكبري.  اذن، ذايت، أنا انظم مجيع هذه اخلاليا األصغر:شۤياَمسوْنَدَر
اشعة الشمس هناك، . املثل عينه. حمجب بشيء. اطلب الفهم. ندما حتجب، ذاك مادي كل ما هناك، ع:ْپَرْبهوپاَد

اشعة الشمس هي . اذن، ليس للحجاب وجود منفصل. اهنا حمجبة اآلن، ذاك احلجاب خيلق أشعة الشمس أيضاً
  هل هذا واضح؟.  باألصلالوجود

  ...   اذن، كيف اخلق املادة اليت تشكل بدين؟ كيف اخلق:شۤياَمسوْنَدَر



  .انت ختلق بالفعل.  انت ختلق:ْپَرْبهوپاَد
   ...  باألكل و:شۤياَمسوْنَدَر
اذن، انا احلق . مثل انا الروح، انا هنا داخل البدن. هذا البدن هو خلقي. انت ختلق بطاقتك.  بأي شيء:ْپَرْبهوپاَد
لكنين ال . انا أمنو، أنا اخلق ... واظافري تنم. ال اعلم كيف اخلق، لكنين اخلق. انه يعود إىل النمو ثانية. شعري
  .ذاك هو اجلهل. اعلم

   ...  يسأل الناس أحياناً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
للعامة، جيب أن يكون، هذه هي املادة، هذه .  الفهم بالغ الرفعةو هاهذ.  هذه االسئلة ال ينبغي حبثها علناً:ْپَرْبهوپاَد

  .ال غري." هي الروح
  ."ملاذا عندما ميوت البدن أن االظافر تستمر بالنمو"حد التيم يسألين ذات مرة،  نعم، لكن ا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ال تنمو.  ذاك سخف:ْپَرْبهوپاَد
  .والحظوا.  كتبوا مسرحية مثل ذاك ماذا؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . اهنا تتفسخ:ْپَرْبهوپاَد
  . لكنهم يقولون أن الشعر يستمر باخلروج من اجلثث أحياناً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . أحياناً:ْپَرْبهوپاَد

  .اجبت أن املروحة تدور قليال بعد قطع التيار ...  اعتقد انك قلت ذات مرة:شۤياَمسوْنَدَر
  .بعض اآللية املادية ما زالت تعمل كاآللة. ذاك ما قلت. آلياً، اآللية البدنية سحبت املأخذ الكهربائي.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .مثل ذاك. ا توقفت مثل املروحة، وما زالت تتحرك توقفت، لكن رمب:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن مثة تباين. كِْرْشَناهنا الوحدة اليت هي مجيعاً طاقات .  اذن، هناك ظواهر خمتلفة كثرية من الطاقات:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
عليك . ا روح وليست روحاهن. اهنا واحد بائن. ال ميكنك املباينة بوضوح. أشيْنْتيا ْبِهداْبِهَد لذلك، نقول :ْپَرْبهوپاَد

  .التسليم اهنا كذاك
  . بطريقة ما، حنن خنلق جهلنا اخلاص:شۤياَمسوْنَدَر
 چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنكما يقول . كل شيء روح وليس روح بوقت واحد.  كل شيء مثل ذاك:ْپَرْبهوپاَد

كيف كل شيء داخل . "شيءكل شيء داخلي لكنين لست داخل كل . تاينْبهۤو-ْسهاين َسْرَڤ- َمْت): ٤\٩(
  . ليس هناك؟ هذا كالمهكِْرْشَن؟ كيف أن كِْرْشَن

  .يقول ألنك ال تقوى على رؤيته هناك.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .، تلك هي املادةكِْرْشَنلذلك، املادة تعين عندما حيجب وعينا عن فهم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... اهنا غنية مباليني من االحياء لكن ال يوجد هناك واحد. مثل هذه الطاولة.  أود توضيح هذا:شۤياَمسوْنَدَر
 ليس كِْرْشَناذن، كيف ميكنك القول أن ". أنا داخل الذرة"، كِْرْشَنلكن يقول . ماليني الذرات.  ذرة:ْپَرْبهوپاَد
  هناك؟

  .َڤجۤي يف الذرة مبثابة امتداد كِْرْشَن اآلن، كما كنت ختربين أن :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْبهوپاَدْپَر

  . ليس بصفة امتداد تام:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد



  . لس مبثابة امتداد تام بل شق من امتداد تام:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . هي امتداد تام أيضاًَڤجۤي.  امتداد تام ذاك هو أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
   ...  وفري؟ حسبت أن تام يعين:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 و ْسڤاْمَش و هَڤَتتّْ-ونڤيْش. ڤيْبهيّناْمَش، ْسڤاْمَش. ڤيْبهيّناْمَشاهنا تدعى . ذاك هو امتداد أيضاً.  ليس تاماً:ْپَرْبهوپاَد
  .كالمها شق. ڤيْبهيّناْمَش
  . تام يعين شق تام:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هو تامْسڤاْمَش اذن، :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . هو شق من تامڤيْبهيّناْمَش و :َنْنَدنَِرڤَتۤي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ڤيْبهيناْمَش يف الذرة، هو كِْرْشَن اذن، حضور :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . كالمها هناك:ْپَرْبهوپاَد
  . كالمها؟ يف الذرة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ليس مبفرده هناككِْرْشَن :أحد التيم
  ).ضحك. ( هناك، جيب وجود كل شيء هناككِْرْشَننما  حي:ْپَرْبهوپاَد

  . أنه حاضر يف كل ذرة يف متامه بالكاملَسْمهيتا-ْبَرْهَم لكن جاء يف :َهْمَسدۤوَت
كيف . لكن حاملا يوجد امللك ال بد من وجود وزراءه ومساعديه وكل شيء.  هذا الدماغ لن يعقل:ْپَرْبهوپاَد

  .هميكنك القول أن امللك هناك مبفرد
   ... كل.  ليس يف القلب مبفردهكِْرْشَن انت قلت أيضاً أن :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .اشيْنْتياذاك هو . َهىْنطْايكوڤمع مجيع امللحقات، مجيع ملحقات .  ليبس مبفرده مطلقاًكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  . واحدة تتوىل هذه الطاولةَڤجۤيلكن بدن هذه الطاولة ليس شخصية فردية أليس كذلك؟ ال توجد روح : ْپَرْبهوپاَد
  . بكالم آخر، الطاولة حبد ذاهتا ليست شخصاً لكن ضمنها يوحد عدد كبري من األشخاص:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
    ... األحياء، اجلرائيم املوجودة يف:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . اهللا هناك أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
  . هناككِْرْشَن و :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
.  اِڤَتَرهْبَهَچڤانْإَدْم ْهي ڤيْشڤَْم .  بالفعل وال ميكننا أن نرىكِْرْشَنلكنه . كل شيء هناك ...  أيضاًكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

أشيْنْتيا هذا هو .  اِڤَتَرهْبَهَچڤانْإَدْم ْهي ڤيْشڤَْم . كِْرْشَن لكنها تبدو بائنة عن كِْرْشَنجممل الظاهرة الكونية هي 
ال ميكنك تبينها . اهنا علية عن عقولنا. علية ... ، الوحدة البائنة العليةشايَتْنيالذلك، حنن نقبل نظرية املوىل . َدْبِهداْبِه
مثل آخر . ال غري. كِْرْشَن: لكن من اخلالصة النظرية أو املنطقية، الوجود واحد. اشيْنْتيالذلك، اهنا علية، . بوضوح



. أنا الشعر لكنين لست الشعر بوقت واحد. الشعر أنا. هذا هو الوضع. صبعهو أن االصبح هو ذايت لكنين لست اال
  .، عليْبِهداْبِهَد-أشيْنْتياهذا ما يدعى . هذا ما يشبه ذاك

    ...مثل هناك وحدة، هناك تباين بوقت واحد، مث بني الروح:  سؤال ذو صلة هو:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . ذاك التباين ال يتضح لك:ْپَرْبهوپاَد

   ... لكن مع انه غري واضح، هناك تباين، حيث املباينة.  اعلم:تۤيَنْنَدنَِرڤَ
  . املباينة، هناك تباين، ليس هناك تباين:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، بوقت واحد:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .اآلن، من الذي سيقبل؟ لذلك، ال يعقل.  آنياً:ْپَرْبهوپاَد

  .عليك قبول كالمها.  ال ميكنك قبول واحد دون اآلخر:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن كل شيء متصل بـ:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هذه هي االشياء املتصلة لوجود تشكيلة بينها. لكن هناك كذلك، بني األشياء املتصلة.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . ال بد منه:ْپَرْبهوپاَد
   ...  اليت حتياَڤجۤيلدعوة، يف احلركة، ال يوجد تنوع بني األرواح يف ا.  ذاك صائب:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ملا ال؟.  لكن هناك تشكيلة:ْپَرْبهوپاَد
   ... اهنا تقول. ْبَرْهَمْجيُّويت و :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. كِْرْشَن تفيض من يُّويتْبَرْهَمْج. كِْرْشَن تفيض من ْبَرْهَمْجيُّويتو . َڤجۤي مؤلفة من األرواح ْبَرْهَمْجيُّويت :ْپَرْبهوپاَد

ال ميكنك القول . لكن مع ذلك، احلرارة ليست النار. احلرارة تصدر من النار بصورة ثابتة، ال تنقطع. هذه وظيفة
  .النار بعيدة. أن احلرارة هي النار

  . تؤلف األحياء اليتاْتماڤجۤي هي عني قوام ْبَرْهَمْجيُّويتلذلك، قوام األحياء اليت تؤلف .  زين:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
لذلك، . ذاك البدن هو عينه أيضاً ... ما دامت مل تنمي بدناً. ال غري. اهنا مقارنة، شرارة روحية ذرية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، تنمي بدناً . ة املتعتطلب.  ألهنا روحلكن ال ميكنها البقاء يف تلك احلالة الالشخصية. تبقى شرارة روحية
  .ية ما دامت ناسيدعى مادة
   أو تنمي بدناً روحياً؟ بطريقة أو بأخرى؟:شۤياَمسوْنَدَر
لكن مع تنميتنا بدناً مادياً، األمر عينه، ميكننا تنمية بدن . هو روح، اهلوية الروحية هناك مسبقاً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .روحي
 فأهنا تعترب ما زالت ْهَمْجيُّويتْبَرالروح إىل ذهبت  اوضحت يل بكل وضوح ذات مرة يف رسالة أنه اذا :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 مؤلفة من األرواح الساقطة؟ هل فهمت سؤايل؟ اذا ْبَرْهَمْجيُّويتهل ذاك يعين أن جممل . ما زالت ساقطة. ساقطة

  . فما زلت ساقطاًْبَرْهَمْجيُّويت وأذهب إىل َڤجۤيذهبت إىل هناك، أنا روح 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . هناك ساقطة أيضاًَڤجۤين مجيع األرواح  ذاك يعين أ:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



   ذاك يتبع؟:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
ميكنك وصفها . ڤيْبهيّناْمَششقوق منفصلة، . شقوق منفصلة. ڤيْبهيّناْمَش. چۤيتاْبهَچڤَْد  ذاك موضح يف :ْپَرْبهوپاَد
  .ساقطة

  .ي لكننا نعتقد عادة بالساقط على انه ناس:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
، شاْسْتَرالـ جاء يف اذاك م..  .ألنك.  أنت ما زلت ناسياًْبَرْهَمْجيُّويتيف . هذا نسيان أيضاً.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك هو النسيان. كِْرْشَن لـالقدمني اللوتسيتني اهنا ال تعلم كيف تبجل .أناْدْهِرَت. ْچْهَرياهأناْدْهِرَت يوْشَمْد أْن
  . منفصلة اذن، تصبح:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

، مثل أن كل شيء هنا مؤلف من شيْنتاَمين، يف العامل الروحي، كل شيء مؤلف من پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل و :َهْمَسدۤوَت
 تلك، اهنا شيْنتاَمينتلك الصورة، اقصد، . اذن، لنفترض أن احد أمنى صورة روحية يف امللكوت الروحي. الذرات

؟ مثل تنمية أحد صورة َڤجۤي هي أحياء واعية أم يف ذاك امتداد الطاقة الشخصية للروح من األحياء أيضاً؟ هل
  ، هل ذاك امتداد طاقته، طاقة الروح الفردية؟كِْرْشَنصيب، بقار فيت مع 

  .ذاك ما نتخيله.  ذاك تدبر:ْپَرْبهوپاَد
  .ف صورة روحية واحدةأو مثل يف هذا العامل، كثري من االحياء تؤل.  هذا سبب سؤايل:َهْمَسدۤوَت
هنا أيضاً، خلية روحية لكن هنا تدعى مادية لعدم وجود . نعم. اهنا خاليا روحية. اهنا مصيبة من وجه: ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنشعور بـ
  .اهنا حمجبة باجلهل.  نسيان:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  صحيح؟. ْپهيّناْمَشڤيد ، هو امتداكِْرْشَن البقار الفيت مع :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لذلك، هو. هو يتذكر.  لكنه يتذكر:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . حيتمل أن ال يتذكر:ْپَرْبهوپاَد
    ...لذلك،. كِْرْشَن، حيب كِْرْشَن هو مع :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .مل حيفلوا بالعلم. مل يعلموا.  هو اهللاكِْرْشَن مثل عندما كان يلعب البقارين، مل يعلموا أن :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن نعم، لكنهم حيبون :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .عندما يكون  احلب هناك، ذاك روحي.  احلب هناك:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك غري ساقط. وهذا يعين اهنم ليسوا ساقطني.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . مل يعودوا منفصلني:شۤياَمسوْنَدَر
 كِْرْشَنحىت يف امللكوت الروحي، جيهلون أن . ليس ذاك التذكر أو عدم التذكر.  ذاك جيب عليك فهمه:َرْبهوپاَدْپ

  .هو اهللا
    ...، ومجيعها ساقطة، عندها حسبتْزڤَجۤي، اذا كان ْبَرْهَمْجيُّويت ما كان يزعجين عندما تدبرت هذا، أن :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . يعين السقوطكِْرْشَننسيان . مكان ساقطون يف كل :ْپَرْبهوپاَد



 هي أرواح ْبَرْهَمْجيُّويتمث جممل . علية مسبقاً. لكن ما حسبته أنه مثل يف غرفة توجد اشعة نور كثرية.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ... ساقطة، ويصبحون عليني

  . ليس إىل هذا الدرجة من السقوط كما يف املادة:ْپَرْبهوپاَد
  .منفصلة.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  . لكنها ليست على مقامها الفطري:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . اهنا ليست ساقطة بقدر سقوط أهل هذا العامل املادي:ْپَرْبهوپاَد
  .لكن مع ذلك، اذا ذهبت إىل هناك، مثة احتمال العودة إىل هنا ثانية.  ذاك مصيب:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. بودَّْهياه-أڤيشودَّْهى): ٣٢\٢\١٠ (ْبهاَچڤََتذاك ما جاء يف . صفيةاهنا ليست . اهنا ليست صفية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . تعين غري صفيةأڤيشودَّْهى. آڤيشودَّْهى
  . هل نسبة سقوطها أقل ألهنا تقضي بعض اخلدمة باالضاءة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . تعين جنس، قذرڤيشودَّْهىأ تعين فطنة، بودّْهي. أڤيشودَّْهى. بودَّْهياه-أڤيشودَّْهى:  جاء بوضوح:ْپَرْبهوپاَد
   ... اذن، اهنا تدرك.  فطنة جنسة:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
ما زالت هناك . بودَّْهياه-أڤيشودَّْهى". كال، اهنا غري ناجية" تقول شاْسْتَرالـ اهنا حتسب اهنا ناجية لكن :ْپَرْبهوپاَد
  .جناسة

اهنا كانت على هذه . العدد الكبري من األرواح الساقطةكنت اشعر بالدوار بالتفكري بوجود هذا .  فهمت:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
   ... اذن. يوجد هنا عدد كبري من األرواح الساقطة. احلال هناك، ساقطة إىل حد ما أيضاً

  .ال جمال إىل االحصاء.  تعين عدد غري منحصرآَنْنَت. َپِتىأَنْنتايا كَلْ. أَنْنَت. ال ميكنك حصرها. أَنْنَت :ْپَرْبهوپاَد
  . دماغنا ضئيل إىل درجة:سوْنَدَرشۤياَم

  . نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
اقتصر . كِْرْشَنال تسعى إىل فهم . كِْرْشَن َهِرىسّبح ). صمت. (، ال يعقلاشيْنْتيالذلك، . اشيْنْتيالذلك،  :ْپَرْبهوپاَد
.  ال يعقل ذاتهكِْرْشَن. كِْرْشَنال يستطيع احد عقل . كِْرْشَنال تقوى على فهم . ال غري. ذاك هو الكمال. على حبه

ذاك . ال غري. كِْرْشَن وخدمة كِْرْشَنلذلك، ال شاغل لنا سوف حب . وماذا يقال عنا. اشيْنْتياهو ). ضحك. (نعم
  . ال يعقل ذاتهكِْرْشَن. ال يستطيع أحد. كِْرْشَنال ميكنك أن تعقل . هو الكمال
  .هماً ميكننا اقناع اآلخرين كلما ازددنا ف:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ذاك الفهم أفضل. من األفضل فهم هذا، أنك ال تعقل.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كال، لكن ما أقول هو أن:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  ".ال افهم" ذاك الفهم :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنمث تقتصر على حب .  مث عليك أن تتوقف:َهْمَسدۤوَت
ذاك . دعين احبه بقدر االمكان، بقدر ما يف وسعي".  ال يعقلِرْشَنكْ"هذا هو الفهم احلقيقي، أن .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هو الكمال
   ... لكن مع ذلك، حنن خنوض يف هذه الفلسفة.  نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
 على امت كِْرْشَنال ميكنك ان تعقل . ال غري. كِْرْشَنعلى االمجال، ال ميكننا فهم ذاك حسب كالم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . حمالهذا. وجه



  .اع اآلخرين بالفهمنقهذا الكتاب إل. هذا إلقناع الناسمثل هذا الكتاب،  ...  لكن حىت:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  . كال، مع ذلك، حنن نفهم خري منهم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
جة نقصر عن فهمه وماذا يقال  عظيم إىل دركِْرْشَن ال يعقل ال يعين اننا محقى على شاكلتهم بل كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

حنن ال ننقطع عن خدمة "جيب أن يكون عليه هذا الوضع . ما ميكنك الفهم؟ ال ميكنك الفهم. عن هؤالء الرذالء
  .املوقف الواجب تبنيههو هذا " فماذا يقال عن هؤالء الرذالء؟. ، ال نعقلهكِْرْشَن

   ... كِْرْشَن حنن نصدق كل ما يقوله :َهْمَسدۤوَت
  . ذاك هو:ْبهوپاَدْپَر

على الدرك املادي، يطلب االنسان فهم شيء دون . كِْرْشَنوحنن خندم . ال غري تلك هي احلقيقة و:َهْمَسدۤوَت
  .تفحصه
". ال سعة لديك"وعندما يتم االمساك به  ... ال سعة له ومع ذلك، يطلب.  دون معرفة سعته على الفهم:ْپَرْبهوپاَد

  ".ال سعة لدي"لن يقول ". أنا اسعى. كال، انا اسعى
  ".أنا سوف أفهم" أو :شۤياَمسوْنَدَر
  ".أنا سوف أفهم":ْپَرْبهوپاَد

  ".يف املستقبل":شۤياَمسوْنَدَر
  . عناد:ْپَرْبهوپاَد
   ... مث عندما ال نفهم.  اذن، حنن نطلب الفهم دوماً بقدر االمكان:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .ذاك هو فهمنا. ال غري. اْسْتَرش-چورو-ساْدهو بقدر علمنا من :ْپَرْبهوپاَد

   ... ال ميكننا أن نوسعه أكثر خباصتنا.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .ال متط أكثر.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .غّير كل شيء فعلناه حىت اآلن.  مثل ذاك الشاغل عن الروح يف الطاولة:شۤياَمسوْنَدَر
كل ما مسعته من مريب الروحي، ذاك هو مرام " أن ْريت طْهاكوَرڤَاناْتَهى ْتَشكَْرڤيْشڤْشرۤيل لذلك، قال : ْپَرْبهوپاَد
  ".دعين انفذ ذاك. ذك كل شيء. حيايت

واآلن، ميكنين جتلية احلرية اليت . ذاك سبب حريتنا. كان استعماالت لفظية.  ذاك كان دالالت األلفاظ:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .شكراً جزيال. اثرهتا

  .پاَدَرْبهوْپ ، لكن لدي سؤال آخر:َهْمَسدۤوَت
  . حول الضوء:ْپَرْبهوپاَد

   ... اهنم يفهمون، للمثال.  يف عاملنا هنا، يوجد علماء املادة ويفهمون األشياء على حنو معني:َهْمَسدۤوَت
  . طريقتهم خمتلفة عن طريقتنا بالكلية:ْپَرْبهوپاَد

 اجلنان، ال بد من وجود فئة من لنفترض، على كواكب ... لكن ما اقصده، ال بد من وجود.  أعلم:َهْمَسدۤوَت
   ... الرجال، الذين يفهمون األشياء

. ْبَرْهماحىت . ْبَرْهماحىت . فهمهم قاصر. مجيع األرواح يف هذا العامل املادي هي أرواح مهيأة.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
، أقول أنين لن اعقلك رذيل أنه فهمك، لكن من جهيتالحيتمل أن يقول "...  يف دعائه أن االنسانْبَرْهماأقر 



". حيتمل أن يقول رذيل"ما حنن؟ هو يقول، .  ال يعقلْبَرْهماهل قرأت هذا القسم؟ اذن، حىت . قال ذلك". مطلقاً
  . ذاك؟ يف اجلزء األول، اعثر عليهْسُتوْتَر- ْبَرْهَماين 

  انه يف عملية اخللق أليس كذلك؟.  كال:َهْمَسدۤوَت
   ... أقول دوماً أن.  هذا هو اجلزء الثاين؟... اين ذاك. كِْرْشَنتاب يف ك.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

   اجلزء الثاين؟:شۤياَمسوْنَدَر
  .انه ليس يف اجلزء الثاين. كال، كال.  ذاك هو اجلزء الثاين:ْپَرْبهوپاَد
كان . ا حائرين مجيعاًعندما ذهبت إىل باريس، كانو.  البقارينْبَرْهما انه يف اجلزء األول حني خطف :ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

   ...  ليس تيماً صفياً، ألنْبَرْهما، املوىل ْبَرْهماشخص حيسب أن 
  .من وجه واحد.  من وجه واحد، ليس:ْپَرْبهوپاَد
   ...  من مسلكه أحياناً:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .م الصفي رغبة مثيلةلكن ال تراود التي. ألنه يف العامل املادي، يطلب السيادة ...  كال، كال، مسلك:ْپَرْبهوپاَد

 داَسَهري يف صورة ْبَرْهمااذن، يظهر .  يف األرضهاكوَرطْ داَسَهري لكن يف الوقت عينه، ظهر يف صورة :َهْمَسدۤوَت
  .َرْبهوْپَمها شايَتْنيا مع هاكوَرطْ

  . أن يصبح تيماً صفياًْبَرْهما، ال يعين أن ال ميكن لـْبَرْهما لكن :ْپَرْبهوپاَد
؟ كما أنه رأس سلسلتنا َسْمهيتا-ْبَرْهَم وكشف كِْرْشَن هل يصبح تيماً صفياً؟ وإال كيف ميكنه معاينة :نَِرڤَتۤيَنْنَد
كيف ميكن أن يكون رأس سلسلتنا املريدية دون أن يكون تيماً ". هو تيم صفي. كال"هلذا السبب قلت، . املريدية
  صفياً؟

لكن ثبت .  ويفترض أنين خالق هذا الكونِڤديالـين سيد العلم ريب احلبيب، قد يقول الناس أن" يقول، :َهْمَسدۤوَت
انت تلعب مع خالنك وعجولك . أنين ال اقوى على فهم شخصيتك على الرغم من حضورك أمامي يف صورة طفل

أنت تظهر مثل فىت قرية حتمل طعامك يف يدك وتبحث عن . وأبقارك مما يوحي أنك مل حتصل حىت على علم وايف
كما ذكرت يف .  هناك فرق كبري بني بدنك وبدين إىل درجة انين ال اقوى على تقدير طاقة بدنكعجول ومع ذلك

  ."... حىت مع انك تقف أمامي، ال أقوى"يقول، ". ، بدنك ليس مادياًَسْمهيتا-ْبَرْهَم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

اذن، حتسب الناس اهنا ال ". حىت مع أنك تقف أمامي يف صورة طفل، ال أقوى على الفهم" يقول، :َهْمَسدۤوَت
  .تفهم سوى عندما ال يكون اهللا حاضراً قرهبا

 ... دون ازعاج انفسنافماذا نستطيع فهمه؟ اذن، .  ال يقوى على الفهمْبَرْهماحىت .  كال، هذا هو الوضع:ْپَرْبهوپاَد
اصبح . َپْسيا َنَمْنَت ِاَڤَد أواَسْمْپَرۤي ْچۤيانَ. املسعى، اترك هذا َنَمْنَت.  تعين مسعى الفهماَسْمْپَرۤي ْچۤيانَ. اَسْمْپَرۤي ْچۤيانَ
ذاك هو . وابعث حبك الكامن. ال غري." دعنا نقتصر على اخلدمة. كِْرْشَنال ميكننا عقل "االنقياد يعين . منقاداً
  .الكمال

  "... ما هي احلاجة إىل كل هذا"، أْرجونَ إىل كِْرْشَن هل هذا ما يقوله :َهْمَسدۤوَت
   هْم؟:ْبهوپاَدْپَر

ما هي احلاجة إىل كل هذا العلم؟ اعلم أنين أعم "، أْرجونَ إىل چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَن كما يقول :َهْمَسدۤوَت
  ".الوجود بقبس واحد من ذايت



َڤ َسْن َپْسيا َنَمْنَت ِا أوَداَسْمْپَرۤي ْچۤيانَ). صمت. (كيف يفعل ذك، من الصعب جداً العلم.  ال غري:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ال تنسى أنه دون وجود . نعم. سوف يتعني عليك النوم يف اهليكل ... )انقطاع. (ڤَْنيتْتيا جيموكَْهريَتْم ْبَهڤَدۤي

دون صحبة، يبدأ عقله باالشتغال . ألن التيم مبفرده سوف يتنجس.  تيم جمربني، ال جيب علينا فتح مركز٥ أو ٤
  .فهمت. تراكمت عليه الديون واصيب باالمشئزاز. مل يستطع التدبري مبفرده. داَس كِْرْشَنذاك ما حدث لـ. ويزل

   ... ، لدي للمثال، يف املانيا، يف ميونيخ، يف ميونيخپاَدْپَرْبهو ماذا عن، :َهْمَسدۤوَت
  . رجال على األقل وإال ال تفتح٣ أو ٢ جيب وجود :ْپَرْبهوپاَد

  .رهم بصورة منتظمة رجال لكنين أزو٣ أو ٢ نعم، هنك :َهْمَسدۤوَت
االنعاش . جيب أن تعمل على انعاشهم. كال". ألننا فتحنا مركزاً، انتهى العمل. "انعشهم. زرهم.  زين:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك انعاش. شغل. ْپَرشاَدْميعين جيب اعطاء درس هذا الصباح ودرس يف املساء وبرنامج منتظم لتوزيع 
  . وجيب عليهم دراسة كتبك:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
. كال". الكنيسة هناك، انتهى كل شيء"وإال، عدد كبري من اهلياكل اهلندية أو الكنائس، يفكرون، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

هذه "اهنم مقتصرون على التفكري . وال يعرفون ما هي الدعوة. ملاذا يفقد االنسان عنايته بالكنيسة؟ ال توجد دعوة
  .برسم البيعلذلك، اهنا اآلن ". ب الناسالبناية سوف جتذ

  .كنا جنذب الناس يف كل مكان بعبادة اهليكل ونبقيهم حلضور احملاضرات.  هذا ما كان جيري يف كلكتا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  اذن، كيف مسح لكم بالدخول؟. تفضل). انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ال صعوبة. ال صعوبة.  على ما يرام:ڤاَنْنَدشي
  .ة يف املرة السابقة كنت تواجه الصعوب:ْپَرْبهوپاَد

   ... لكن قبل ذاك حدث. مضت السنة املاضية على خري.  كال:ڤاَنْنَدشي
  اذن، ما هي االخبار؟.  قبل ذاك:ْپَرْبهوپاَد

  . هيكال مجيال هناككِْرْشَناعطانا .  مكان مجيل يف هايدلربغ:ڤاَنْنَدشي
   هل صحتك خبري؟:ْپَرْبهوپاَد

  . صحيت خبري:ڤاَنْنَدشي
  .انت رائد النشاطات االوروبية.  شكراً:پاَدْپَرْبهو
  . نعم:ڤاَنْنَدشي

كذلك، ). يضحك(.  من سان فرنسيسكو إىل هاوايچاوَرسوْنَدَروجرى دفع . نعم.  دفعت من مونتريال:ْپَرْبهوپاَد
اآلن، يف مجيع .  إىل الياباناسَوَدموجرى دفع .  مسرور جداًكِْرْشَنلذلك، .  من مونتريالْپَرْبهو ڤاَنْنَدشيجرى دفع 

  ).هناية. (األحوال، ذاك الدفع مل يفشل

  ١٩٧١ آب ١٨حديث مع الصحافة في لندن 

اآلن اهلند تواجه كثري من املشاكل .  من جهة خربيت الشخصية، مل تكن توجد مشاكل كثرية يف طفولتنا:ْپَرْبهوپاَد
  .بسبب تقليد احلضارة الغربية

  كان فقط؟ ليس بسبب ازدياد عدد الس:أحد الضيوف



  .هذه محاقة كما اقول دوماً.  ال جمال إىل ازدياد عدد السكان:ْپَرْبهوپاَد
   تلك محاقة؟:أحد الضيوف

  .، انه اقتراح أمحق"ازدياد عدد السكان"عندما تقول .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  اذن، شخص، امحقأوه، :أحد الضيوف

اذا أحدثت ثقباً يف الغرفة، ستخرج . نعم. عدادها تزداد أيضاًمثل الطيور والسباع، ا  ...حىت.  كال:ْپَرْبهوپاَد
من الذي ميدها بطعامها؟ هناك . اذن، من الذي ميدها بطعامها؟ هناك ماليني من الفيلة يف الغابة. ماليني من النمل
من  ألف جنس ٤٠٠ ماليني سوى االنسان و٨من بينها، .  ألف جنس٤٠٠ ماليني و٨هناك . .. ماليني ومليارات

  .ومجيع املشاكل يف السكان املتحضرين املزعومني. من بينها، عدد املتحضرين قليل جداً. البشر
    ... وذاك بسبب، هل ستقول ان لدينا:أحد الضيوف

اذن، ال . هو الرزاق. اذن، حنن نعلم ان اهللا هو الوالد األصلي. فهمت. حنن نؤمن باهللا ... كال، أنا، أنا: ْپَرْبهوپاَد
اهنا ليست مسألة ازدياد . اذا ازداد عدد السكان فاهللا ميد باملصادر الكافية الطعامهم.  ازدياد عدد السكانجمال إىل

  .عدد السكان بل مسألة حضارة اجلن
  . كنت أود سؤالك عن ذاك، حضارة):١(صحايف 
اآلن، من جهة ما . حلقيقةتلك ليست ا. ليس ازدياد عدد السكان. حضارة اجلن ختلق املشاكل. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

درسته، ذاك يف امريكا، يف افريقيا، يف استراليا، هناك مساحات هائلة فارغة حبيث أن عدد سكان العامل اآلن، اذا 
  .ازداد عشرة اضعاف، ما زال يوجد ما يكفي الطعامهم

  .وتعتقد بوجود ما يكفي من الطعام): ١(صحايف 
ذهب االمريكان من اوروبا واحتلوا ". هذه امريكا. " خلقنا التقسيمات املتكلفةلكننا.  مثة وسائل كافية:ْپَرْبهوپاَد

 تسمح استراليا الاألمر عينه، . بالذهاب إىل هناكاآلن  يسمحوا ألحد ال. تلك االرض هنا بصورة غري مشروعة
لكل .  مجيعاً ابناء اهللاكل شيء ملك اهللا وحنن: ملاذا؟ فلسفتنا تتلخص. نيوزيلند، افريقيا. ألحد بالذهاب إىل هناك

  .هذه هي فلسفتنا. فرد احلق بالعيش على حساب اهللا
   ...  لكن قيم احلضارة الغربية جعلت أن):١(صحايف 
  "... هذه افريقيا، هذه امريكا، هذه اوروبا. "ةتكلف احلضارة الغربية خلقت م:ْپَرْبهوپاَد
  . متعذراًلذلك، ذاك ما جعل العيش بصفة ابناء اهللا.  نعم):١(صحايف 
.  أوالد١٠مثل لوالدنا . وال حيق له أن مينع. ألن احد ابناء اهللا ال يسمح سائر ابناء اهللا باجمليء. نعم :ْپَرْبهوپاَد

األمر عينه، مجيع األحياء، ليس البشر . ذاك هو القانون. لذلك، حيق جلميع العشرة اوالد استخدام ملكية الوالد
، جيب ِڤديةالـحسب احلضارة . هذا ما يدعى شيوعية روحية علية. لسباع أيضاًفحسب بل الطيور واحليوانات وا

حىت اذا كانت توجد أفعى يف املنزل، جيب . على رب العائلة أن يتأكد من اطعام حىت السحالية اذا وجدها يف منزله
ما . حد جائع فليتقدماذا كان يوجد ا"يقف رب العائلة يف الشارع قبل تناول طعامه وينادي، . أن يعطيها طعامها
  . اذا مل يستجب احدْپَرشاَدْموميكنه اكرام ". زال لدي طعامي

   ...  انه مذهب بالغ الصعوبة على أغلبية اهل احلضارة):١(صحايف 
ماذا . واو، واو، واو"حضارة البهائم هي أن كلب حاملا يرى كلباً آخراً، . تلك هي احلضارة ... ألن :ْپَرْبهوپاَد

".  كم ستطول اقامتك؟ أوهأوه،"دائرة اهلجرة، . مثل هنا، هنا، يف كل مكان". ر؟ ما سبب حضورك؟تفعل باحلضو



 هي، حىت اذا حضر العدو، اذا جاء إىل بيتك، تستقبله على ِڤديةالـاحلضارة  ... ملاذا؟ االنسان حيضر. اسئلة كثرية
   ... ذاك هو. نعم. خري وجه حىت ينسى انه عدوك

    ... بد من انه صعب جداً عليك لكن ال):١(صحايف 
لكن النتيجة اهنم . رحبت اهلند بكل قادم. مثل اهلند. نااجلالصعوبة ألن هذه احلضارة، حضارة . كال :ْپَرْبهوپاَد
وما . جرى الترحيب بالسيد كليف لكنه تآمر الحتالل اهلند. جرى الترحيب هبم. مثل شعبك االنكليزي. احتلوها

تلك . بجلمذاك هو فضله وهو . ما هو فضله؟ التآمر، دخل اهلند بصورة غري شرعية واحتلها. زال متثاله يبجل هنا
  .هي احلضارة الغربية

   ... ال بد انك جتد الدعوة إىل قيم األخوة يف جمتمع.  ذاك ما كنت على وشك أن أسألك):١(صحايف 
. لكن ابن يتآمر لالستيالء على جممل امللكية. ة اخوةمثل يف العائلة، مجيع االوالد العشر.  األخوة الطبيعية:ْپَرْبهوپاَد

الوالد واحد وجيب تقسيم ملكية الوالد "اذا حسب كل ولد من االوالد . ناتلك هي عقلية اجل. ذاك ما جيري
  .ذاك ما جيري يف كل األرض. ولد يتآمر بكل مكر الحتالل جممل امللكية. لكن كال". بالتساوي
  اك؟ كيف ميكن وقف ذ):١(صحايف 
  .كِْرْشَن بذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَن بذكر ):١(صحايف 
  . حاملا تتعلم أن اهللا واحد، الوالد واحد، جنن اوالده مجيعاً، جتد احلل الشامل:ْپَرْبهوپاَد
  . ألنه ال حاجة ملطلق شخص باحلصول على أكثر من سواه):١(صحايف 
ل شيء لكن اذا اصبح فريق قوياً بالشر، حيتل كل شيء ويعاين اهللا اعطى ك. اعطى اهللا كل شيء.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .سواه

  .لكن الصعوبة أن، وذاك شديد التفاؤل للطيبعة االنسانية.  نعم):١(صحايف 
  . تلك هي احلضارة:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لكن، كال):١(صحايف 
  . ذاك ليس تفاؤال، تلك هي احلضارة الصحيحة:ْپَرْبهوپاَد
   ...  أن يقول البعض الذين ال يشاركون قناعتك حيتمل):١(صحايف 
 إىل خنافس اجلنيتحول ذاك . مبناهجنا التعليمية، حنن خنلق اجلن. حنن خنلق اجلن.  بعض الناس يعين اجلن:ْپَرْبهوپاَد

 .لذلك، حاملا ال يقوى على التمتع، حتدث ردة فعل ما. ألن كل فرد يريد التمتع. ذاك هو الوضع. نعم. من خيبتهم
  فهمت؟
  . يرفض):١(صحايف 
لذلك، قبل هذا االعتراض والرفض وردة الفعل، اذا قادة . اعتراض، رفض. نعم. ردة فعل يرفض أو :ْپَرْبهوپاَد

هذا اذا ". لذلك، املالكية هللا، وال بد من التمتع هبا بالتساوي. كل فرد هو ابن اهللا. املالكية هللا"اجملتمع بذهن بارد 
يوجد ما يكفي من . ال مسألة ازدياد عدد السكان. حدهم فسيصبح األمر على ما يرامكان القادة يفكرون و

ملاذا؟ انتج ". ال تنتج أكثر"ومينعون . اهنم يرموه. يوجد فائض من الطعام يف امريكا إىل درجة اهنم يرموه. الطعام
  .تلك هي احلضارة. وزع أكثر. أكثر



كنت اود االقتراح أن بعض اجملتمعات وبالفعل بعض . ضارة انك تعرف ذاك مبثابة حرفاع. نعم): ١(صحايف 
   ... الطمع واالستغالل و. .. كيف. الشخصيات طماعني بطبيعتهم

  . احياناً، ذاك هو وضعهم الطبيعي:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
-َستَّْڤعى واحد يد. هذه هي الصفات الثالثة يف العامل، العامل املادي. الشهوة والطمع. مرض.  انه مرض:ْپَرْبهوپاَد
 هي چونَ-َتُمو هي احلماسة و چونَ- َرُجو. األصالة. چونَ-َتُمو وآخر يدعى چونَ- َرُجو، وواحد يدعى چونَ
. األصالة اختفت. األصالة اختفت. لذلك، يف الوقت احلاضر هذان الطبعان، الظلمة واحلماسة سائدة. الظلمة

ال يترىب احد على . اس على الطمع والشهوة ال غرييترىب الن. وعالمات الظلمة واحلماسة هي الطمع والشهوة
ا َددايت ڤيْدۤيلذلك، ما هو نفع هذه اجلامعات الرذيلة؟ اذا كانت تنتج الطمع والشهوة فما هو نفع التعليم؟ . األصالة
هوانيني واذا انتجت أجيال من الطماعني والش. ذاك هو التعليم. التعليم يعين جيب أن يكون كل انسان دمثاً. َنْمَرتا

  ).انقطاع. (احليوانات شهوانية وطماعة. هذا تعليم هبائم ... فال يوجد
   ما رأيك باحلضارة الغربية السائدة، سيدي؟):١(صحايف 
  اين امرباطوريتك الربيطانية اآلن؟.  هذه السيادة تتضاءل:ْپَرْبهوپاَد
   ... يف الواقع، كنت أسألك عن.  نعم، صحيح):١(صحايف 
كانت االمرباطورية الرومانية واالمرباطورية املغولية واالمرباطورية القرطاجية .  لذلك، هذا متكلف:ْپَرْبهوپاَد

ولد . ڤَتااكََت َشتوراَنَن، ماري ماري ۤي، َڤڤايْشَنوهناك اغنية من تأليف . تظهر وختتفي. واملصرية واليونانية وغريها
لعدوان االمربيايل يظهر ويبقى مئة أو مئتني سنة وخيلق بعض اذن، هذا النوع من ا. ْز وماتواْبَرْهماعدد كبري من 

سوف يظهروا وخيتفوا وخيلقوا . لذلك، سوف يظهروا وخيتفوا. كان نابليون، وهذا وذاك ... كان هناك. املشاكل
  .ال يبقى احد. بعض االضطرابات وخيتفوا

اءهم ال حيسن من اجملتمع على هذا ظهورهم واختف.  ال يظهر اهنم حيسنون من اجملتمع نعم، لكن):١(صحايف 
  .النحو

 االنسان اثنان ... جيب أن تكون على استعداد. اذا بقيت جنياً فال جمال إىل التحسن. ..  اذا مل تستطع:ْپَرْبهوپاَد
 وسيظهرهتلر سيظهر . اذا تابعت حضارتك اجلنية، فال جمال إىل السعادة. واحد هو املالك واآلخر هو اجلين... 
وآخر وآخر هتلر آخر سوف يظهر . لون لبعض الوقت وخيلقون بعض االضطراب مث خيتفواتسيتقا... اك وذ، هذا

  .هذه الطريقة. سوف يظهر
   ...  ستبقى الكآبة بني):١(صحايف 
  . فلسفتنا تقول لن ميكنك حتقيق السعادة والرخاء يف هذه احلضارة اجلنية:ْپَرْبهوپاَد
 سنة وال يبدو اهنا ساعدت الناس أن ٢٠٠٠بية مثل املسيحية؟ اهنا معنا منذ  ماذا عن األديان الغر):١(صحايف 

   ... يصبحوا على االخص
  هل توافق على ذاك أم ال؟. الدين يعين فهم اهللا. مث تصل إىل خمتلف اشكال الدين.  افهم اوال ما هو الدين:ْپَرْبهوپاَد
. اذا مل يكن يعلم ذاك فال نفع فيه. هللا وطاعته فذاك زين اذا كان الدين املسيحي يعلّم االنسان فهم ا):١(صحايف 

  ؟"أنا مسيحي"مبجرد اخلتم ماذا تكسب 
   ...  ال شيء لكن ذاك):١(صحايف 
  ما هو الكسب؟". أنا مسيحي"، "أنا مسلم"، "أنا هندوسي"اختام .  ذاك ما جيري:ْپَرْبهوپاَد



  . مل اقدر أيضاً على فهم ما كان الكسب):١(صحايف 
. اهنم ال يتبعون. لكنهم ال يتبعون.  اآلن، طلب فهم الدين املسيحي جيد شريطة اتباع املسيحية بالفعل:ْبهوپاَدْپَر

. لكن املسيحيون خرباء بالقتل". ال تقتل"الوصية االوىل يف الدين املسيحي هي ". أنا مسيحي"اتباعهم متكلف، 
. وما زال مسيحياًاآلن كل فرد يقتل ". ال تقتل"املسيح، الوصية االوىل، . دعين ارىاذن، ما هي املسيحية؟ أوال 

أنا "اذن، ما هو النفع من هذا النوع من الدين املسيحي أو اهلندوسي؟ اذا مل تتبع، اذا اقتصرت على ختم نفسك 
. ال يوجد مسيحي وال يوجد هندوسي وال يوجد مسلم. ذاك ما جيري ... "أنا مسلم"، "أنا هندوسي"، "مسيحي
  .ذاك هو اقتراحنا. ال يوجد مسيحي وال هندوسي وال مسلم. ذاك هو اقتراحنا. كل فرد هو جين.  هو جينكل فرد
   ... فترضي كما كِْرْشَن َهِرىسوى مجاعة  ):١(صحايف 
أقول أن الدين املسيحي أو الدين . أوال، كنت تتكلم عن الدين املسيحي.  ليس سهالكِْرْشَن ذكر :ْپَرْبهوپاَد

غرض الدين هو . و الدين االسالمي، هناك اديان خمتلفة، لكن ما هو غرض الدين؟ ذاك ما جيب فهمهاهلندوسي أ
  اذا اعلنت االنتماء إىل دين ما واذا سألتك ما هو اهللا، اذا مل تستطع التوضيح، فما هو نفع تدينك؟. العلم باهللا
  .لتدينلكن حيب الناس أن يتدينوا أو التظاهر با.  رمبا ال شيء):١(صحايف 
اذن، ال توجد ". يقولون انه جمنون"حاملا يتكلم احد عن اهللا، . ال حيبون اهللا. ال حيبون اهللا.  ال حيبون:ْپَرْبهوپاَد

  .اجلميع جن ال غري. مسيحية أو هندوسية أو اسالم
   كيف متتع ذاك؟):١(صحايف 
ضحى املسيح حبياته . ألنه ختالف أمر املسيحلكنك لست مسيحياً . اذا كنت مسيحياً حبق فال بأس. تدين :ْپَرْبهوپاَد

يف الواقع، . ما زال املرح جارياً. ويقول انه غفر ذنوبك لكنك ال تتوقف عن حياة اخلطيئة وما زلت تزعم املسيحية
  .نعم. وإال الدين املسيحي دين ممتاز. ال يوجد دين مسيحي

   ... يف هذا البلد بفهم ذاكهل تعتقد بقدرتك على مساعدة عدد كبري من الناس  ):١(صحايف 
  اذا رفضت عوين فكيف استطيع مساعدتك؟.  استطيع مساعدة كل من يقبل مساعديت:ْپَرْبهوپاَد
   ...  كال، انا اقترح أنك سوف):١(صحايف 
لكن اذا رفضت ذكر اهللا فكيف استطيع . انا اطلب من الناس ذكر اهللا.  أنا اساعد؟...  نعم، ما هو:ْپَرْبهوپاَد
  دتك؟مساع

  ؟ ليصبح تيم اهللاكِْرْشَن أن يصبح تيم ذكر ى االنسان لكن هل تعتقد ان عل):١(صحايف 
   هل لديك فكرة عن اهللا أم ال؟... ، ميكنككِْرْشَناذا مل تقبل .  كال، ميكنك أن تصبح تيم اهللا:ْپَرْبهوپاَد
   هل تقبل فكرة اهللا باسلوب خيتلف عن مفهوم كنيستك؟):١(صحايف 
.  بصفة اهللا، ونعطي اسم اهللا وعنوانه ومكانه وكل شيءكِْرْشَن، نعرض كِْرْشَنحنن نعطي  ...  لنفترض:اَدْپَرْبهوپ
اعطيين عنوانه .  بصفة اهللاكِْرْشَناذا رفضت قبول اعرض لنا ربك . هذا أمر جدي. ال تضحك). ضحك. (نعم

  هل ميكنك ذلك؟. وامسه ووظيفته
  . كال):١(صحايف 
. انت ال تعلم. واذا تعلم أكثر مين، اعطين اياه. ملاذا ترفض؟ اذا مل تكن تعلم فخذه مين. ، اقبله مين اذن:ْپَرْبهوپاَد

انت تقول، " هل تعلم ما هو اهللا؟"عندما اقول، . اذا ما هو وضعك؟ انك ال تريد العلم باهللا. وما زلت لن تقبل مين



لكنك .  على االقلحنن لدينا شيء من اهللا". ه؟ انه ربكما الذي يدعوين إىل قبول"عندما اعرض اهللا، وتقول ". كال"
  .اذن، وضعي أفضل من وضعك. ال تعلم ما هو اهللا

  .ثانية، انه رجوع بسيط.  اذا قبلت):١(صحايف 
  .انا اعطي.  اسم اهللا وعنوانه ووظيفتهال ميكنك ان تعطيين. ليس لديك فكرة عن اهللا.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ىل اسم وعنوان ووظيفة اهللا؟ هل حتتاج إ):١(صحايف 
هذا هو التعريف " ما امسك؟ ما عنوانك؟ ما وظيفتك؟": عندما حتضرمثل أنا اطلب معرفتك. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  اذا مل اعرف امسك وعنوانك ووظيفتك، فما هي فائدة احلديث معك؟. األول

يف احلضارة الغربية غالباً هو فكرة اهللا  تعريف ثانية، انه مفهوم مثري لالهتمام ألن ...  حسناً، سوف):١(صحايف 
   ... أكثر من، شيء

ذاك هو . ميكنك التحدث معه، ميكنك معاينته. اهللا شخص مثلك ومثلي. اهللا حقيقة. ذاك سخف.  كال:ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو . قيقةانه ح. انه ليس فكرة. حنن نتحدث عن تعاليمه ونطيع امره. كِْرْشَنحنن نتحدث مع . ليس فكرة. اهللا
  .اهللا

   ... ذاك أمر صعب على الناس ):١(صحايف 
كانوا من . ال صعوبة. اهنم يقبلون. ال توجد صعوبة اذا قبلت. العصوبة اذا مل تأخذه.  ليس باالمر الصعب:ْپَرْبهوپاَد

  .واسأهلم. اهنم سعداء. اهل الغرب أيضاً
   ...  قلت اهنمك ال اختلف لكن):١(صحايف 
  . وسوف يزودوك جبميع املعلومات عن اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  .انا ال اقترح اهنم غري سعداء وال أن اتباعك غري مقتنعني أهنم مصيبون.  نعم):١(صحايف 
 كيف استطيع ستلمهاذا مل ت. استالمه اذن، ميكنك أن تسعد أيضاً، ميكنك العلم عن اهللا أيضاً شريطة :ْپَرْبهوپاَد

  مساعدتك؟
   ... ه هو، اقصد أن عدد كبري من الناس ما أقترح):١(صحايف 
مثل اذا . عندما تتكلم عن شيء جيد، ال ميكنك ترقب عدد كبري ... عدد كبري ...  حسناً، عدد كبري:ْپَرْبهوپاَد

عند احلديث عن االملاس، جيب أن . اردت أن تبيع االملاس، ال ميكنك الترقب أن جممل أهل انكلتزا سوف يشتروه
احملظوظ، الصاحل، يستطيع فهم . األمر عينه، فهم اهللا ليس باألمر الصعب أو السهل.  الثراء أيضاًيكون الزبون بالغ

   ... ليس االعتيادي. اهللا فقط
  ).غري واضح. ( والذي يعمل الجله وجيد الوقت لتجربته):١(صحايف 
  .تلك هي مهمتنا.  لكننا نعطي االسباب لكل فرد لفهم اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  . لكنها تتطلب مثناً معيناً هلم لدفعه كأفراد:)١(صحايف 
  .االخالص وحده.  كال مثن:ْپَرْبهوپاَد
  . البحث عنه باخالص):١(صحايف 
جيب أن . لْياْمَتْتَر الولْياْم ِاكَمۤو. ال توجد صعوبة. ال توجد صعوبة اذا تلهفت باخالص للعلم باهللا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 كِْرْشَنمعاملتنا يف حركة ذكر . ال سؤال إىل دفع املال. مث يكشف اهللا". لعلم باهللاجيب ا"يكون الفرد شديد الشوق 
  .اهنا مسألة فهم. مل ادفع شيئاً وال دفعوا يل. غياب املعاملة املاليةهي هذه 



من الواضح كما كنت . اقتراحي الوحيد انت تقول ان الوحيد الذي جيده سهال هو الدمث. نعم ):١(صحايف 
  .دد كبري من الناس ال يتصفوا بالدماثة وسيجدون األمر أكثر صعوبةتقول أن ع
قد ال يكونوا يتسموا . نرجو منكم احلضور والتعلم. قد ال يتسموا بالدماثة لكننا يف غاية الدماثة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .بالدماثة شريطة اتباعهم
   ...  هل ذاك واحد مفرد):١(صحايف 
  ).غري واضح(اهنم . س.ب.راديو، ب) غري واضح(، پاَدْپَرْبهو ْشرّي) فيةحديث يف اخلل (:ْدَهَنْنَجيا
  .حديث اهللا-هذا عام- ميكنك املالحظة أيضاً:ْپَرْبهوپاَد
.  ملساعدهتمكِْرْشَنهل هناك عبارة بسيطة العطاء الناس الذين ال يعلمون أمراً عن ذكر .  سؤال اخري):١(صحايف 

    ...هل هناك عبارة بسيطة
واهللا هو الصديق . اذا كانت املالكية هللا، جيب أن يكون املتمتع. اهللا هو املتمتع. املالكية هللا.  بسيط للغاية:هوپاَدْپَرْب

  .العظيم
  ؟... كم سوف تبقى هنا.  شكراً جزيال):١(صحايف 
  . اذا اقتصرت على فهم هذه األمور ا لثالثة، هذه هي احلقيقة:ْپَرْبهوپاَد
  . املالكية هللا):١(صحايف 
  .املتعة هللا.  املالكية هللا:ْپَرْبهوپاَد
  . املتمتع):١(صحايف 
. اآلن، ال ميكنك القول أنك مالك هذه االرض  ...اآلن، اذا عملت على حتليل.  واهللا هو الصديق العظيم:ْپَرْبهوپاَد

. يف عمركاذن، انت تزعمها ملكك . هذه االرض موجودة قبل والدتك وستبقى بعد موتك. اهنا ملك شخص آخر
وهو . وألنه املالك العظيم، هو املتمتع العظيم. لكنها ملك املالك العظيم قبل والدتك وبعد موتك". هذه ملكي"

ال يستطيع احد أن يكون صديق افضل من . الصديق العظيم على هذا النحو، انه يرزق مجيع لوازم حياة كل فرد
  . اهللا

  .شكراً جزيال ):١(صحايف 
، هذه األمور الثالثة، اذا حاولت الفهم أن اهللا هو املالك والصديق واملتمتع العظيم فستحل مجيع  اذن:ْپَرْبهوپاَد
  .املشاكل
  . شكراً جزيال):١(صحايف 
 جملرد اخباري باحلقيقة ما هو غرض زيارتك ٤ -.س.ب. عسى أن احضر يف صف أخر لراديو ب):٢(صحايف 
  لندن؟

  . كنا نتحدث مع صديقك أن اهللا هو املالك والصديق واملتمتع العظيم لتعليمك هذه االمور، كما:ْپَرْبهوپاَد
  ما يعين هذا؟. كِْرْشَن افهم باحلقيقة أنك تيم صفي لـ):٢(صحايف 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكنك اخباري ماذا تعين؟):٢(صحايف 
  .تيم اهللا. كِْرْشَنتيم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   لكن ما هو مدى صفاءك؟):٢(صحايف 



   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن ماذا تعين أنك صفي؟ هل تعين انك عاينت ):٢(صحايف 
  .واذا اردت املعاينة، ميكنين أن اريك. انا اعاين يف كل حلظة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ارجو أن تفعل):٢(صحايف 
عليك أن تصبح . فوراً، ميكنين أن اريكانه ليس مبتذال أنك تريد الرؤية . لكنه ليس بتلك السهولة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .تلميذاً مثله مث ميكنك أن ترى
  .كِْرْشَن سوف يتعني علي أن اصبح من اعضاء حركة ):٢(صحايف 
لكنهم يتعلمون . هناك عدد كبري من االعضاء الذين يدفعون بعض املال. اء فقط، تلميذ مثله ليس لألعض:ْپَرْبهوپاَد
  .بتوجيهايت
  ؟كِْرْشَنكنك اخباري ما هو ذكر  هل مي):١(صحايف 
هل انت مستعد .  عليك فهم هذا األمر أوال أم ال؟ اذا تطلب معاينة اهللا، عليك ان تصبح تلميذاً مثله:ْپَرْبهوپاَد
  لذاك؟

  . ليست لدي الفرصة الصبح تلميذاً):٢(صحايف 
انت تتحدث عن . عاينة اهللا ليست مبتذلةم. ال تتحدث عن معاينة اهللا.  اذن، ال تتحدث عن معاينة اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  .اذا طلبت معاينة اهللا، عليك أن تصبح تلميذاً لتعلم معاينة اهللا. معاينة اهللا
   هل ميكنين معاينة اهللا اذا اصبحت مسيحياً؟):٢(صحايف 
. سيحي حبقلكن من هو امل. اذا اصبحت مسيحياً حبق، سوف تعاين اهللا. ذاك ما كنت احتدث عنه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .دعين ارى اوال
   هل لديك مهمة خاصة للندن؟):٢(صحايف 
  .ملاذا لندن؟ لندن ضمن العامل.  لدي مهمة خاصة جململ األرض:ْپَرْبهوپاَد
   ما هي تلك املهمة؟):٢(صحايف 
ك القول ما هو اذا سألتك، هل ميكن. ال ميكنك القول ما هو اهللا.  تلك املهمة هي جعلك تفهم ما هو اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  اهللا؟
  هل ميكنك؟.  ال ميكنين):٢(صحايف 
  . لذلك، عليك التعلم:ْپَرْبهوپاَد
   هل ميكنك أن تقول ما هو اهللا؟):٢(صحايف 
  .لذلك، عليك ان تصبح تلميذاً. نعم. نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اخربين ما هو اهللا):٢(صحايف 
اخربتك . ذاك أقول أن اهللا هو املتمتع العظيم، اهللا هو املالك العظيم...   أوال، صر تلميذاً وإال لن تفهم:ْپَرْبهوپاَد

  هل ميكنك فهم هذ؟ هل ميكنك دحض هذا، أن اهللا ليس املالك العظيم؟. سبق واخربتك
   أي نوع من الناس تطلب؟):٢(صحايف 
  . كال، ملاذا تبتعد؟ انت تتحدث عن أمر مث إىل أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
  .ا جمرب، أنا خائف ان):٢(صحايف 



  .جد حال. أنت تسأل عن امر. اذن، ال ميكنين تضييع وقيت.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   أي نوع من الناس تطلب لصبحوا تالميذك؟):٢(صحايف 
  .انْڤَچَهْب اخربه، :ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميلك احد فهماً جيداً عن اهللا.  نريد من كل انسان أن يصبح تلميذنا:ڤانْْبَهَج
  . ال استطيع مساع هذا على امليكروفون):٢(ايف صح

  . ميكنك تلقي التعاليم من التالميذ الذي يسعون إىل فهم اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  ما هو السبب؟.  الساسة ورجال االعمال قرأت يف مكان ما انك اردت حتويل):٢(صحايف 
  لساسة؟ اين؟ من قال؟ اين حصلت على تلك الفكرة انين اسعى لتحويل ا:ْپَرْبهوپاَد
  . يف احدى الصحف):٢(صحايف 
  .انت خترب أمراً غري صحيح.  اين هي تلك الصحيفة؟ هذه ليست حقيقة:ْپَرْبهوپاَد
  . انت تريد حتويل كل فرد):٢(صحايف 
 ... كل فرد حيتاج. اهللا للجميع. ملاذا الساسة والصحافني؟ كل فرد. كل فرد حباجة إىل فهم اهللا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . دون فهم اهللاملاذا الساسة ورجال األعمال؟ لن يسعد احد أياً كان. حلياة االنسانية مقصودة لفهم اهللا
  ؟... وعي روحي ...  هل تعتقد أنه اذا كان لإلنسان فهماً اعمق هللا):٢(صحايف 
  .مث سيسعد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  هل تعتقد أنه سيحل مشاكل):٢(صحايف 
  .حتماً. وه نعمأ.  نعم اوه:ْپَرْبهوپاَد
   أي مشاكل؟):٢(صحايف 
  .االجتماعية والسياسية والدينية والتربوية، كل شيء. مجيع املشاكل القائمة.  مجيع املشاكل:ْپَرْبهوپاَد
   املشاكل القائمة يف ايرلندا واهلند؟):٢(صحايف 
  . اهللا مث ستحل مجيع املشاكلليس عليك سوى اعطاء التعليم لفهم ما هو. يف كل مكان.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ماذا عنك؟ منذ مىت عندك هذا الفهم والوعي باهللا؟):٢(صحايف 
كان ولدي من تيم اهللا، علمين كيف اتتيم . كان لدي هذا الفهم منذ والديت) ضحك( منذ مىت تريد؟ :ْپَرْبهوپاَد

  .باهللا
  عين ذاك؟ماذا ي. قع القائد الروحي هلؤالء الطالب وانت يف الوا):٢(صحايف 
  .اذا كان احد معنياً باهللا، استطيع تعليمه.  ألنين اريد تعليمهم ما هو اهللا ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   كم من الوقت يستغرق ذلك؟):٢(صحايف 
  . ثانية واحدة:ْپَرْبهوپاَد
   حسناً، هل نفعل ذلك؟):٢(صحايف 
  .انت تقبل، التسليم هللا مث تصبح تيم اهللا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   وماذا حيدث يل عندها؟):٢(يف صحا



. ذاك هو كالم اهللا". اوليك احلماية من مجيع اآلثام. سلم يل" أن اهللا قال چۤيتاْبهَچڤَْد جاء يف .  تسعد:ْپَرْبهوپاَد
، كل "افعل ما تشاء. اآلن، اسلم لك. اهللا، نسيت عنك منذ وقت طويل"، أو اهللا، أن كِْرْشَنلذلك، اذا سلمت لـ

  .رامشيء على ما ي
  ).انقطاع. (شكراً لك لوقتك.  شكراً):٢(صحايف 
اهللا هو الصديق العظيم واهللا هو احلفيظ وهو .  كل شيء ملك اهللان حنن نقتصر على عرض احلقيقة أ:ْپَرْبهوپاَد

أن  ميكنك اآلن. اآلن، اقول أن اهللا هو املالك. هذه األمور الثالثة، حتل املشكلة كلهااذا فهمنا . ع العظيمتاملتم
ْبهَچڤَْد كيف اصبحت املالك؟ جاء يف . هذا يتطلب البحث". اهللا ليس املالك، أنا املالك"من يرفضون، . تدحض
جاءت يف . انا ال ابتدع هذا). ٢٩\٥. چ.ب (ڤََرْمْشلُوَك َمهۤي-َپساْم َسْرَڤ َتياْچۤياْبُهوكْتاَرْم ، اهللا يقول، چۤيتا
مثل هنا، اذا كنت مالك املصنع، جيب أن . جيب أن يكون املتمتع. و املالكه. اهللا هو املتمتع العظيم. شاْسْتَرالـ

لذلك، نكرم . األمر عينه، اذا كان اهللا هو املالك لكل شيء فال ميكننا التمتع بشيء دون اذنه. تأيت االرباح يل
ال . كِْرْشَن  من عطاء،ِرْشَنكْحنن نعلم أن الفاكهة، الزهور أو حبوب الطعام أو احلليب، كل ما نقدمه إىل . ْپَرشاَدْم

. ذاك هو ذكر اهللا. اهللا اعطانا بالفعل. ال ميكنك تصنيع األرز أو القمح. ميكننا صنع هذه األشياء، الربتقال يف املصنع
لذلك، جاء . ذاك هو خلق اهللا أيضاً. كل شيء حىت من يأكلون احليوانات، ال يستطيعوا صنع احليوانات يف املصنع

تلك هي ." ، احلي العظيم ذاك يرزق مجيع ضروريات احلياة جلميع االحياءڤيَدْدهايت كامانْناْم ِاكُو َبهۤو ،ِڤَدْزالـيف 
املواد من . كل شيء حىت هذا املنزل أو سيارتك، كل شيء. حنن نعاجله فقط. ق الطعاماهو رز. هو احلفيظ. احلقيقة

وتزعم انه بالفطنة من عطاء اهللا، باملواد اليت ميدها اهللا،  شيئاً انت حتضراذن، . الفطنة من امداد اهللا أيضاً. امداد اهللا
اعطيه املال مث اذا قال اعطي املواد، ". اجعل الطاولة مثل هذا"،  إىل احدلنفترض اذا اعطيت الفطنةملاذا؟ ". ملكك

الفطنة، رزقتك  املال، اعطيتك اخلشب، اعطيتك كهل ذاك صائب؟ اعطيت". اهنا ملكي"، النجار بعد صنع الطاولة
اَهْم َمِميت، َجَنْسيا ". اهنا ملكي" ،كل شيء ملك اهللا وحنن نزعم. كيف هي ملكك؟ اذن، هذا ما جيري. الطعام
ذاك .  يعين رفع هذا الوهم وقبول احلقيقةكِْرْشَناذن، ذكر . هذا ما يدعى الوهم). ٨\٥\٥. ب.ش (ياْم‘ُموُهو 

.  بعض الوعيهمثل اجملنون لدي. للوصول إىل وضعك. متكلف)  واضحغري( ليس كِْرْشَنذكر . كِْرْشَنهو ذكر 
. ، ذاك هو كمالناكِْرْشَناذا وصلنا إىل ذكر . ذاك النوع من الوعي لن يساعدنا. حيسب اشياء جنونية كثرية

اهنا .  جديدةاذن، هذه احلركة ليست. هذه األمور الثالثة. اهللا هو املالك، اهللا هو املتمتع وهللا هو احلفيظ). انقطاع(
  ).هناية( ... لذلك، اآلن، اذا استطعنا دفع هذه احلركة قدماً، فذاك أعظم عمل خريي للبشرية. األقدم واألوثق

  ١٩٧١ آب٢١حديث في الغرفة في لندن 

  .نعم). طرق على الباب. (دون السماع، ستنجس كل شيء. اعطاء الدرسجيب  :ْپَرْبهوپاَد
   ...  رأيك بأعمال الترمجة االملانية؟ اقصد، ماپاَدْپَرْبهو :َهْمَسدۤوَت
  .ا جيب استمراره:ْپَرْبهوپاَد

   بسرعة أكرب؟ا، اجنازهالكن هل هناك من طريقة لزيادهت. ا اعلم وجوب استمراره:َهْمَسدۤوَت
، كِْرْشَنلذلك، كل شيء، شاغل ذكر . ألننا ال نعلم موعد املوت. جيب اجناز كل شيء بسرعة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .جيب اجنازه بأسرع وقت ممكن



قبل طباعته، جيب أن مير بيده ألنه . َمْنذَيلّ ْبَهْدَرجيب ان مير كل شيء خالل يد  ...  اقصد من جهة:َهْمَسدۤوَت
  .ال نستطيع حىت انتاج اجمللة... يف الوقت احلاضر الترمجة بطيئة لكن . املترجم الرئيس

  .خر لذلك، عليك أن جتد شخص آ:ْپَرْبهوپاَد
  .لكنين اقترحت تدبرياً هو دفع بعض املال له. أو قم بتدبري آخر.  حسناً، ذاك هو اقتراحي:َهْمَسدۤوَت
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اقترحت أن ندفع له بعض املال حىت يستطيع العمل طول الوقت بدال من:َهْمَسدۤوَت
  . اذن، نعم، ميكنك أن تفعل:ْپَرْبهوپاَد

  هذا جيد؟ هل :َهْمَسدۤوَت
   ... اذا احتاج بعض املال. ْچِرَهْسْتَهىهو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... وما زالباخلارج  ساعات يومياً ٨ ألنه يعمل :َهْمَسدۤوَت
  . زين:ْپَرْبهوپاَد

  . اذن، اذا وافقت:َهْمَسدۤوَت
  . حيتاج إىل بعض املالِرَهْسْتَهىْچ. ما ميكن فعله؟ ذاك ليس غريباً.  اذا احتاج إىل بعض املال، اعطيه:ْپَرْبهوپاَد

  .اردت التأكد ما اذا كان مقبوال.  نعم، افهم:َهْمَسدۤوَت
  ماذا ميكننا فعله؟.  أيضاًَڤْچرۤيَهياحنن ندفع . ليأخذ. زين. نعم. نعم. ملاذا غري مقبول؟ كال.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  وهو أمر طبيعيترمجة منوذجية اخراج يريد َمْنذَيلّ ْبَهْدَرن ، هو أپاَدْپَرْبهو واردت أن أسألك امر آخر :َهْمَسدۤوَت
يستغرق " رحلة سهلة إىل سائر الكواكب"للمثال، كتاب  ...  التيم ان الترمجةعترضلكن ي. ألننا نريد أفضل عرض

ن النسخة يفضلو. ال يريدون حىت قراءته. وقتاً طويال وجرت اعادة كتابته عدة مرات، ومل يعد األمر مستساغاً هلم
  .  رمحتك االهلية قلت ان لديك اميان تام بقدرته على اجناز العملان ... لذلك، اعلم. االنكليزية
  .ميكنه أن يترجم أيضاً. ميكنك اجياد شخص آخر.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

 كل مرة على اجراء  برأيي مرهق بالعمل إىل درجة اننا حىت مل نستطع اخذها إىل املطبعة ألنه يصره ألن:َهْمَسدۤوَت
  .مزيد من التصحيحات

  .لن تبلغ الكمال). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
للمثال، هذا الكتاب الصغري، رحلة إىل سائر الكواكب، احد األمور . ميكن أنت تعلم.  لن تبلغ الكمال:َهْمَسدۤوَت

بالطبع، . ه إىل حمترف بالتنضديداخذنا ... اليت تعيقه هي العالمات الفارقة، اخراج العالمات الفارقة على امت وجه
ما اراه هو لنطبعه دون عالمات فارقة مث ندخلها يف الطبعة   ...لذلك، رفضوه يف البداية مث. يفتقرون إىل اخلربة

    ... جنري التحسني عند اعادة الطبع حىت يكتمل قبل وضع العالمات الفارقة ألن. الثانية
  . حاملا يكتمليدسهل طباعة املزت لكن سوف :ْپَرْبهوپاَد

   ...  بكامله لكن ما حدث هو أننا فقدنا اجملموع اصبت،:َهْمَسدۤوَت
   مل يعد باستطاعته اكمال أي كتاب؟:ْپَرْبهوپاَد

  .اجمللة قبل هذا العدد االخري، شخصياً من االعداد القدميةمجعت .  كال، ليس حىت اكمال اجمللة:َهْمَسدۤوَت
  ال ميكنهم اصدارها؟. ن الطالب االملان هناك عدد كبري م:ْپَرْبهوپاَد

  .ول وال ميكن طباعتها ما مل متر حتت يده ميكنهم لكنك قلت انه املسؤ:َهْمَسدۤوَت



  .كال، كال. كال، كال. كال، كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . كل شيء متوقف عليه:َهْمَسدۤوَت
   ...  اآلن، الترمجة املهمة، ميكنه أن ينجزها ببطء، لكن:ْپَرْبهوپاَد

  .ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم و چۤيتاْبهَچڤَْد  مثل :َهْمَسدۤوَت
  .حىت يف وجود اخطاء، ال يهم. اطبعها. ميكن لآلخرين ترمجة الكتب االخرى.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

صل فكل  هذه بالفصول، چۤيتاْبهَچڤَْد اود طباعة .  االهلية هوتكوأمر آخر اود أن اسألك يا رمح.  نعم:َهْمَسدۤوَت
  . طويالاًوقتطباعة جممل الكتاب ستغرق توإال سوف . على حدة
  . كال، كال، ميكنك نشرها فصال فصال:ْپَرْبهوپاَد

   هذا ممكن؟:َهْمَسدۤوَت
  . اوه نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . ألن هؤالء االملان، يتعني ان يكون لديهم كتب:َهْمَسدۤوَت
...  اذن، الفصل. اعطيهم شيئاً، كامال. علينا استخدام فطنتنا. ال غري. اعطيهم فصال فصال.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

َهِرى كِْرْشَن . وميكن لآلخرين الترمجة أيضاً وهو أمر ال يتطلب فطنة رفيعة. املقدمة، فصل فصل، على هذا النحو
  .اذن، اعمل هكذا  ...َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن

  ).انقطاع. ( نعم:َهْمَسدۤوَت
  ).انقطاع. ( لديهم شيئاً من فلسفتنا:َنْپَرْديوْم
  .من صادق عليها اخرياً، للتيقن من اهنا على املستوى  ...:ڤانْْبَهَج

هل تذكر .  عاملاً كبرياً ويف غاية الفطنة، لكنه مل ينتج الكثريَجناْرَدنَكان . َجناْرَدنَبـ هذا يذكرين :َهْمَسدۤوَت
. بالطبع، منزله بعيد لكنه ال يزور اهليكل. ال يزور اهليكل.  باخلارجعمل طوال النهار يَمْنذَيلّ ْبَهْدَر؟ لذلك، َجناْرَدنَ

وهذا ما باخلارج وأعلم عندما ال يزور أحد اهليكل فمن الصعب عليه احملافظة، ال سيما اذا كان يعمل طوال النهار 
للمثال، اراد انتاج كتاب رحلة إىل سائر .  أحياناًوهو أيضاً كما تعلم، ال نتفق كثرياً. يترك تأثرياً خفياً على وعيك

لذلك، .  يف احد االعداد القدمية من جملة االيابَنڤَِرْنداڤْمثل هناك صورة  ... الكواكب، اراد صورة عن بعض
  "... جيب علينا. كِْرْشَنال يوجد .  ليس يف هذه الصورةكِْرْشَنهذه الصورة ليست جيدة ألن "قلت، 
   القدمية؟َنڤَاِرْندڤْ :ْپَرْبهوپاَد

   ...  كتابة تلك املقاالت، هل تذكر؟ اعتاد كتابة املقاالتڤيْنَدُجو َجيامثل اعتاد .  نعم، بعض املباين:َهْمَسدۤوَت
   الفكاهية؟:ْپَرْبهوپاَد

 ياكل، مثل هيكل أو بعض اهليامونا مثل َنڤَِرْنداڤْ بعض مناظر كان يلتقط. ال، كال، ليست الفكاهية ك:َهْمَسدۤوَت
ال ميكن أن تكون صورة . پاَدْپَرْبهو أو تيم أو كِْرْشَنجيب وضع صورة "لذلك، قلت، . ، من هذا القبيلُموَهَن- َمَدنَ

أكثر لذلك، اشعر انه اما أن يتصل باهليكل ". رمبا كانت جيدة لك. دون بعض النشاط، ألن الناس لن تفهم ما هي
  .جيب اجراء بعض التغيري ... طوال الوقت ولنا أو جيب أن ندفع له بعض املال حىت ميكنه العمل 

  .جيب أن حيضر. هذا مطلوب. وجيب أن حيضر، ادفع له املال ...  ادفع له و:ْپَرْبهوپاَد
  .جيب أن يكون لديه بعض الصحبة مع التيم.  حسناً:َهْمَسدۤوَت
  . دون صحبة، ستصبح نزوة:ْپَرْبهوپاَد



  .اقصد ذاك ما اخشاه ... ووإال سوف جيف .  هذا ضروري:َهْمَسدۤوَت
  . سوف اكتب رسالة له:ْپَرْبهوپاَد

  . اذا شئت ميكنه احلضور لزيارتك:َهْمَسدۤوَت
  . مث سوف انصحه:ْپَرْبهوپاَد

وأمر آخر اود أن أسأل . ة املاليةكما أن لديه بعض، مع انه يعمل، يواجه بعض الصعوب. ال اعلم.  حيتمل:َهْمَسدۤوَت
 املانيا ألنين مل ارد اخذ وقتك ألن وقتك مثني جداً لكن ميكننا ترتيب لزيارةدعوة جه لك المل نو. رمحتك االهلية

يقيمون ، أن بعض االساتذة الكبار اهلامني وْمَنيْپَرْدويقول اذا احببت احلضور إىل أملانيا برنامج لك يف هايدلربغ 
  .. .اذا شئت احلضور إىل هناك، ليس ذاك. فيها

  .استطعت تدبري لقاء بعض العلماء اذا :ْپَرْبهوپاَد
  . بعض العلماء:َهْمَسدۤوَت
  .االملانيةن أمر آخر هو انين ال امل ب لك:ْپَرْبهوپاَد
  . يعرفون االنكليزية مجيعاً:ْپَرْديوْمَن

  .أغلبيتهم تتكلم االنكليزية.  اهنم يلمون باالنكليزية جيداً:َهْمَسدۤوَت
  .لماء والفالسفة فذاك سيكون جيداًمث اذا مت لقاء بعض الع :ْپَرْبهوپاَد

  ماذا عن اجتماع يف أكرب قاعة يف هايدلربغ؟ هل يرضيك ذلك؟.  اذن، سأسعى لذاك:َهْمَسدۤوَت
  . لكن سأتكلم باالنكليزية:ْپَرْبهوپاَد

عدد . كل شخص يعرف االنكليزية عملياً. هذه املدينة انكليزية على االخص. ون االنكليزيةفهمي.  نعم:َهْمَسدۤوَت
   ... اهنا مركز. الشباب يعرفون االنكليزية على االخص. كبري من االمريكيني يقيمون هناك

  .أشهر جامعة املانية هناك. اهنا أفضل جامعة املانية: وْمَنيْپَرْد
لذهاب إىل ميكنه ا. اَسَسنّْۤيعن دخول سلك التقصي  إىل هنا لرؤيتك؟ يريد ڤاَنْنَدشيهل يأيت . ڤاَنْنَدشي و :َهْمَسدۤوَت

  .باريس ورؤيتك أو احلضور إىل هنا
   هل ميكنه الذهاب إىل باريس؟:ْپَرْبهوپاَد

سوف حيضروا . سوف يلقاك تيم هامبورغ يف باريس.  ميكنه الذهاب إىل باريس ورؤيتك هناك:َهْمَسدۤوَت
 باريس أو زيارتك  إىلڤاَنْنَدشيوميكن أن يذهب  ... لذلك، سوف. االحتفال ألن احلضور إىل هنا معقد ومكلف

  .هنا
  . لعله يأيت إىل هنا واالنضمام إىل هذا االحتفال اذا امكن:ْپَرْبهوپاَد

  .سوف ابلغه ذلك.  نعم:َهْمَسدۤوَت
  .سوف حيضر الناس من كل االرض.  هذه السنة أيضاًا االلعاب االوملبية تقام يف املاني:أحد التيم
   العاب؟:ْپَرْبهوپاَد
  .الوملبية االلعاب ا:أحد التيم
  . رياضة:َهْمَسدۤوَت
  .وه نعم أ:ْپَرْبهوپاَد

  ما هو جوابنا؟. بالزواجولدينا بعض الفتيات من الراغبات ). انقطاع. ( احتفال رياضي كبري يف ميونخ:َهْمَسدۤوَت



  . عقد الزواج قانونياً أوال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهوذا صحيح هل ه. وسوف يقيموا خارج اهليكل حتماً.  قانونياً:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . واحلصول على وظيفة وغريها:َهْمَسدۤوَت
   ...  كال، ميكنهم االقامة يف اهليكل:ْپَرْبهوپاَد

  . لكنهم سيقيموا منفصلني:َهْمَسدۤوَت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  ).هناية( اذن، ما هو نفع الزواج؟ :َهْمَسدۤوَت

  ١٩٧١ب آ٢٥حديث في الغرفة في لندن 

اين هو دينك؟ لو كان ". انا انتمي إىل هذا الدين"ومع ذلك، يعلنون، . ال يوجد دين. ليس عاطفياً  ...:ْپَرْبهوپاَد
يوجد دين يف جامعة االنسان، فما هو سبب وجود مشاكل كثرية؟ ما كان جيب وجود هذا العدد الكبري من 

 إىل وجود مشاكل يف جمتمع االنسان؟ ألهنم تركوا القواعد ما الذي يدعو. املشاكل هي يف جمتمع احليوان. املشاكل
أقل . حىت اهنم ليسوا حيوانات. ال توجد مشاكل بالفعل. اهنم هبائم وهذا سبب وجود كثري من املشاكل. احلقيقية

مام، مثل األوز، احل. اهنا حرة. مثة مشكلة لكنها ليست هبذه احلدة. جمتمع احليوان خيلو من املشاكل. من احليوان
. ليس لديها مشاكل. ال تعاين من مشاكل دائرة اهلجرة وجواز السفر أو تأشرية الدخول. تطري من بلد إىل آخر

ال حد للتشبعة . جيب على هؤالء الرذالء الفهم أهنم خلقوا املشاكل بداعي حضارهتم البهائمية، أقل من البهائمية
 يف جمتمع اللواط والسحاق غري موجود. انظر، أنظر. دون، اهنم يؤي والسحاقالتشبعة احلسية، اللواط. احلسية
  هل تعلم بذلك؟. وذاك يرخص به اخلوري، رجال الدينوالسحاق لقد خلقوا اللواط .  على االقلاحليوان

  . نعم، مسعت:أحد التيم
هذا يف الصحف اكتب كل . اهنا دون احلضارة البهائمية.  حضارة هبائمية، فذاك فخر هلم اذا قلت اهنا:ْپَرْبهوپاَد

. َپشوْبهيه َسماناهاناها ْدَهْرِمَن هۤي). انقطاع. (تحقق أوال مث حتدىالعليك . حتدى بقوة. وكل شيء على املكشوف
ذاك شكل آخر من اخليبة ألن رجال الدين املزعومني ال يستطيعوا اعطاء شيء كما اهنم يستغلون الناس بالعاطفة 

ما هذا اللغط؟ اهنم :"لذلك، يثور الناس. ال يعلموا ما هو الدين.  بالفعلال ميكنهم جعل الناس متدينني. الدينية
يأخذون املال رجال الدين بينما . حنن نثقف الناس عن الدين، احلياة، عن اهللا. لدينا متدينني". يعيشون على حسابنا

؟ داُموَدَر-راْدهات هيكل هل زر. يف اهلند يدخنون احلشيشة. يشربون اخلمرة هنا. ويشربون أيضاً. ويعيشون بسالم
   ذاك؟چوسايهل شاهدت 
  هل ما زال هناك؟ :شۤياَمسوْنَدَر
-راْدهاهو يقدم بعض اخلدمة إىل ). ضحك(اين سيذهب هذا الرذيل؟ .  لطيفداُموَدَر- راْدها.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 )انقطاع. (َهِرى َهِرى كِْرْشَن كرش َنكِْرْش َهِرى كِْرْشَن َهِرى. ِشْت سوَدراشاَرهپي آ.  بطريقة ما والتدبريداُموَدَر

، واستوعبها يف اذن، خذ هذه االفكار.  حول هذا ماذا؟. أشياء كثرية للناسالكالم عنجيب التفكري ان لدينا ... 
  .هاوزعمث الدماغ 



  . بقوةيعجب الناس بنا عندما نتكلم إليهم: امرأة من التيم
يتعني عليك أن تقوهلا للعامل، التنمية اليت  اذن، ادرك كم من املواضيع. من االفكارولديك كثري .  حيبون:ْپَرْبهوپاَد

 كل شيء، ما يتعني أن يكون. نعلم باالشياء يف نصاهبا الصحيح. حنن لسنا متدينني مزعومني. االقتصادية، كل شيء
  .، شامل لكل شيءكِْرْشَنذاك هو ذكر ... 

يف برامج كثرية، الطالب، بعد ان اختم كلميت واجيب عن بعض . ديدكل من يصغي، يشعر بالتأثر الش: ِرڤَتۤيَنْنَدنَ
  .جيد جداً. طرح مزيد من االسئلةلحيضرون . نلفت انتباههم. االسئلة، يدركون اننا نعلم باألمور على امت وجه

يف يدك، ة االسوارك تل؟ ة اهلنديَشْنكَْهى ي هتلك.  على مجيع االفكار من كتبنااوسوف حيصلو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .االسوارة البيضاء

   عاج الفيل؟:امرأة
  من اين اشتريتها؟. من الصدف، مصنوعة من الصدف. َشْنكَْهى اهنا تدعى :ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا عاجية:امرأة

  .يصنعون مثلها من الصدف. وهأ عاج؟ :ْپَرْبهوپاَد
  .  ..كنت يف طريقي إىل هناك. اهللا آباد نعم، كان عندي مثلها يف :امرأة

على اهنا ة ميمونة داللاهنا  ... املرأة. البنچال على االخص؟ صدف، من الصدف؟ اهنا تستعمل يف اهللا آباد :ْپَرْبهوپاَد
ال حيتاجون إىل . ساري-َشْنكَْهى، ساري و َشْنكَْهىامرأة تليس . ريسا- َشْنكَْهى. مع زوجها، تلبس اسوارة صدفية

ذاك هو الفرق بني االرملة واملرأة . ك هو املفهوم اهلندي للمرأة اليت هلا زوجذا. َشْنكَْهى مجيل و ساري. حلية اخرى
. ، جيب أن تنهي االرملة حياهتا بعد موت زوجهاِڤديةالـالتربية . انتهى. ساريلن تلبس االرملة . اليت هلا زوج

  .سوف حيبه الناس. لدينا الكثري من الكالم ... )انقطاع. (نعم. َسّيت. َچَمَن- َسَهى
  .اعتقد ان لدينا ما يكفي. نعم.  نعم، اعتقد ذلك:أحد التيم
ما يدعى، اخلطوط العامة . الفطنة الالزمة للتعبريى الفرد يتعني أن يكون لد. مادة كافية للدعوة.  سيحبون:ْپَرْبهوپاَد

ك على التعبري اهنا غنية باملعاين شريطة قدرت. اقرأ خط واحد وميكنك الكالم نصف ساعة. للفكرة موجودة مسبقاً
وإال، اذا اوضحنا كل سطر .  إىل االخرىْشلُوَكحنن ننتقل بسرعة من . اذن، حنن ال نقرأ مجيع السطور. عن املعاين

بعد هذا  ... )انقطاع(  أشهر يف دكا٣ االوىل طوال ْشلُوَك الـَمهاَرَج چورومثل اوضح  ... ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْممن 
ذاك مذكور يف تعاليم .  وجهاً خمتلفا٦٤ً من ْشلُوَك- آْتماراَماوضح  َرْبهوْپَمها يَتْنياشا.  أشهر٣النص، أوضح طوال 

. مل يتطرق إىل تلك الوجوه التسعة.  وجوه٩ من ْبَهطّاشاْريا ڤَْبهاوَمَسْراوضحه .  وجهاً خمتلفا٦٤ً. شايَتْنيااملوىل 
لذلك، كان االنسان . متدينني أمثاهلم كانوا يف املاضيعلماء امثاهلم كانوا يف املاضي، .  وجهاً خمتلفا٦٤ًأوضحه من 

  .ماذا يتكلم هؤالء الرذالء؟ اآلن، توجد فلسفة فرويد ونظرية داروين. سعيداً
اهنم من االحندار . يف اهلند ال يصغوا ويف امريكا ميكنهم االصغاء.  اهنا جيدة ألن الناس هنا سوف يصغوا:ِرڤَتۤيَنْنَدنَ

  ).يةهنا(إىل درجة كبرية 



  ١٩٧١أحاديث شهر 

  ١٩٧١ أيلول ٣حديث في الغرفة في لندن 

  .الكليات، اجلامعات، ذاك سيكون جيداً  ...:ْپَرْبهوپاَد
  .كنت اعمل اطروحة الدكتوراة.  كتبت إليك منذ مدة طويلة:َپْسڤَرۤوْنْدَر َرڤۤي

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع(... عندما اصبحت تيماً  الدين اطروحة الدكتوراة، كنت ادرس :َپْسڤَرۤوْنْدَر َرڤۤي

سواء اكنت هندوسياً أم اخلدمة واجبك .  أحدةخدمنبقى يف  ناهندوسي، أو قد اكون مسيحياً لكن  ...:ْپَرْبهوپاَد
  اطلب فهم هذا؟. أليس كذلك؟ اذن، تلك اخلدمة هي الدين. ياً أو تعلن االنتماء ملطلق دينمسلماً أم مسيح

اذن، هل . راي، راي.كي.امسه أي واهليئة ذاكرئيس ؟ اردت القول انين وجدت اسم پاَدْپَرْبهو لْشرۤي :ْرترياَجكۤي
  ).هناية(تريد أن تفعل شيئاً زيادة هبا؟ 

  ١٩٧١ أيلول ٥حديث في الغرفة مع الدكتور واير من جمعية مينَس في لندن 

ة وال تستند إىل العرق أو العقيدة أو أن مجعيتك مثل مجعيتنا دولي ْسواميجي سيسعدك العلم :الدكتور واير
  .تحديداتال

.  مث الروح يف بدن آخراآلن، الروح يف هذا البدن. ين التعريف الباطل أنين عني هذا البدنع يتحديد نعم، ال:ْپَرْبهوپاَد
حاملا حنصل على بدن امريكي، احسب انين امريكي مث احصل على .  حبسب البدن الذي حنصل عليهاذن، نتحدد

. تحديداتلن جيب حترر االنسان من مجيع ال.  حسب البدنحتديدايتاخلق . حتديد كلب واحسب انين كلب، نبد
لكن . ذاك هو قوام كل حي من االحياء. ذاك القوام هو خادم أزيل هللا. هذا هو قوامه. ذاك ما يدعى مرحلة النجاة

 تحديدذاك ما يدعى ال.  حسب اجلبالت املاديةدنلذلك، يعرف ذاته هبذا الب. احلي مقترن باملادة يف الوقت الراهن
.  مجيعاًحتديداتهي ". أنا ذاك". "أنا هذا"، "أنا مسلم"، "أنا هندوسي". "أنا انكليزي". "أنا امريكي. "املادي

-كِْرْشَن-  َهيا نيْتياَپڤَروِڤَر ْسجۤي. وذاك هو القوام األصلي. من التحديدات خيلولذلك، الكمال احلقيقي للحياة 
واحلياة . اذن، ذاك هو كمال احلياة). غري واضح(بالفعل، مقام احلي ). ١٠٩-١٠٨\٢٠ َمْدْهيا. ش.ش (داَس

 خاصتنا ملقصودة كِْرْشَنحركة ذكر . حتديداالنسانية مقصودة خصيصاً للوصول إىل ذاك املقام العلي، دون مطلق 
واذا أبقى الفرد نفسه ). غري واضح(اك املقام كامل ذ.  أو اهللاكِْرْشَنجيب أن يداوم الفرد على ذكر . لذاك الغرض

.  يف العمر الالحق، يعرف دوماً أنه شق من اهللا مث يرجع إىل اهللا يف الدار الباقيةتحديدعلى ذاك املقام العلي عن ال
يد بدنه الروحي يستع. بعد مفارقة بدنه ال يرجع ثانية إىل بدن مادي). ٩\٤. چ.ب (پوَنْر َجْنَم ناييتْتياكْْتڤا ِدَهْم 

 هذه كِْرْشَنحركة ذكر . أو ينمي بدناً روحياً ويرجع إىل اهللا يف الدار الباقية مما يعين حياة باقية من العلم البهيج
من خمتلف االبعاد، خمتلف التقسيمات، للوصول إىل هذا ...  حنن نسعى جللب مجيع البشر. مقصودة لذاك الغرض

شاغل االصبع . هذا االصبع هو شق من بدين. مقامي احلقيقي هو خدمة اهللا.  من اهللاملقام، بالتفكري الدائم أنين شق
عندما يكون االصبع مؤملاً أو يف حالة . ما دمنا يف احلالة االعتيادية، االصبع مقصود خلدمة البدن. هو خدمة البدن



دما ال ميكننا خدمة اهللا فذاك وضع غري األمر عينه، احلي بوصفه شق من اهللا، عن. غري اعتيادية ال ميكن أن خيدم البدن
  .ذاك هو برناجمنا. حتديدذاك هو مقام دون .  حالته الطبيعيةيك هتلوعندما خيدم اهللا ف. اعتيادي

اذا لعقلي، أقرب مقاربة يف الدين املسيحي هو الوضع الوحدوي، الذي ال اعلم . ذاك مثري جداً :الدكتور واير
  .درسته

" مسيح"الكلمة األصلية هلذا ". كرشناويمسيحي و -سيحي هو عملياً، من االسم الذي يظهر الدين امل:ْپَرْبهوپاَد
  ".كرشتو"مشتق من الكلمة اليونانية 

  . ممسوح:الدكتور واير
  .كِْرْشَنهو " طَْشيكر"هذا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . من السنسكريتية:الدكتور واير
، كِْرْشَن هذه، تيلََكحنن نتبع . تيلََك ممسوح بـ كِْرْشَنو . كِْرْشَنة لـ هي الكلمة الشعبيكِْرْشطَ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 تعين كِْرْشطَ. كِْرْشناويوجد أقرب صلة هبذا مسيحي و تلذلك، كما اعتقد، . ممسوح مبرهم خشب الصندل هذا
يف قلب كل ن  كامكِْرْشَنحب . ال حتاول. .. حاول أن. كما ندعو إىل الفلسفة عينها. حب، وحب اهللا أو حب

حنن حنب جمتمعنا، حنب هذا البدن، حنب عائلتنا، حنن اقاربنا، أو حنب . ويساء ايداعه ألنه حمجب. حي وحمجب
لذلك، نصاب باخليبة يف . ألن احلب ليس مودعاً يف املكان احلقيقي. ظل حبنا هللاهو لكن هذا احلب . جامعة البشر

. اصابه اهل بلده بالرصاص. لكن قتله اهل بلده يف اللحظة االخرية. اً كثريمهامتا غاندي بلدهاحب يف بلدنا، . احلب
  .هناك شواهد كثرية. دفع احلب بالرصاص وفقد حياته

  . سقراط واملسيح وغريهم:الدكتور واير
ب مث احل. جيب ايداعها يف اهللا واذن، هنا نزعة احلب يف غري مكاهنا الصحيح يف هذا العامل املادي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

اذا .  تضييع الوقتفال يعدو ذلك سوىاذا سكبت املاء على اوراق الشجرة أو فروع الشجرة . سيكون الكمال
األمر عينه، اذا وضعت الطعام على انفك، على عينك، على . سكبت املاء على اجلذور مث يتوزع تأثري سكب املاء

. الطاقة املستمدة فوراً إىل جممل البدنتتوزع فسلكن اذا وضعت الطعام يف الفم يف املعدة . جمرد هدراذنك، هو 
لكن اذا مل حتب، اذا اقتصرت على حب .  تلقائياًحبك إىل كل فرد، كل حيسيتوزع األمر عينه، اذا حتب اهللا ف

تال بني االنكليزي واالملاين ألن احلب يف غري يقوم قملاين حيب بلده لكن الا. مثل انكليزي، حتب بلدك ... بلدك
لذلك، فلسفتنا هي تعليم الناس . اذا االملان أو االنكليز أو اهلنود يودعون حبهم يف اهللاسينقطع القتال  لكن. حمله

ذاك ). ٦\٢\١. ب.ش (َپُرو ْدَهْرُمو ياُتو ْبَهكْتْري أْدُهوكَْشِجىپوْمساْم َس ڤاي . ذاك هو الدين احلقيقي. حب اهللا
مثل أنا هندي، لكن جئت إىل البلدان  ... املا يصبح حبيب اهللاوح. هو الدين املمتاز الذي يعلم اتباعه حب اهللا

لكن بداعي حيب هللا احب اآلخرين أيضاً، . نفسي فقط، ذاك زيناحب اهللا لنين ألليس و. الغربية لتعليم حب اهللا
كة على راذا اخذ االنسان هذه احلسوف يصبح اجملتمع البشري ممتازاً لذلك، . ألنين اعلمهم حب اهللا، الفلسفة عينها

  .حممل اجلد، كيف حيب اهللا
حنن حنصل .  واثبت اقتراحك عن ري اجلذور باملاءةنقيضاطروحة  لعلي اقترح ان اسهمت من اهلند :الدكتور واير

 هذا املشروب اللذيذ، الشاي، الذي هو احد املشروبات املستعملة صنععلى االوراق من اهلند ونرويها باملاء ون
  .لتضمني أخوة االنسان

   ال بأس لكن هل تعتقد أن من الطبيعي سكب املاء على األوراق؟:ْپَرْبهوپاَد



  . حسناً، ملاذا اذن، ذاك لألوراق، طبيعة املاء:الدكتور واير
اذا وضعت الطعام على انفك، على . دون ري اجلذوراذا سكبت املاء عليها  االوراق سوف جتف.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .ها يف مكاهنا الصحيح، يف املعدةاذا وضعتسوف تتوزع الطاقة  األنف، لكن عينك، سوف تعمى عينك وخيتنق
  .ك متاثلذا تعلم أن :الدكتور واير

اهللا يعين اصل . سۤوْتَر داْنَتِڤاألمر عينه، اهللا هو أصل كل شيء، كما نفهم من . هذا طبيعي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
احلكمة األوىل هي، . سۤوْتَر داْنَتِڤحلق املطلق، اهللا جاء يف وصف ا). ١\١\١. ب.ش (َجْنمادى أْسيا ياَته. الوجود

ذاك هو ". اهللا هو فياض الوجود"احلكمة التالية هي . ، حان اآلن وقت حتري اهللااساْچۤياْتهاُتو ْبَرْهَم جي" ما هو اهللا؟"
  .اذن، املثل عينه أن اجلذر هو أصل جممل الشجرة. التعريف الكامل هللا، أصل الوجود

  . البذرة هي أصل جممل الشجرة، اذا مسحت يل القول:تور وايرالدك
   كيف ميكن أن تكون األصل ألنك املعلول؟:ْپَرْبهوپاَد
  . البذرة:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . البذرة:شۤياَمسوْنَدَر
كل شيء حي، . تاناْمْبهۤو-َڤْرَهْم َس‘َج بۤي): ١٠\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد البذرة يف وصفت . نعم البذرة.  البذرة:ْپَرْبهوپاَد

مثل شجرة الورد، لديها بذرة لكن من . تاناْمْبهۤو-َهْم َسْرَڤ‘َج بۤي. البذرة هي اهللا). غري واضح(االصل أو البذرة 
بذرة، البذرة االصلية  ... اعطيه اخرى. كِْرْشَن َهِرى. تفضلوا). الضيوف يدخلون الغرفة(اين جاءت هذه البذرة؟ 

 َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء يف . رية البذرة اليت ذكرهتا جيدة جداً لكن البذرة االصلية للوجود هي اهللا، علة العللنظ. هي اهللا
)١\٥:(  

  ىَرَهْچيڤ َدنْ آنَيْدشتْ شَْْستْنَه شَِركَْپَرَمه ه إشْڤََر
  كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَڤينَْده َسْرُچوأناديْر آديْر 

  .هناك بذور خمتلفة. ب، بذرة كل بذرة تعين سبب، سبب األسباكََرنَ. كاَرَنْم
  ).التيين( سبب االسباب :الدكتور واير

  . آه، سبب األسباب:ْپَرْبهوپاَد
   هل ذاك التيين؟:أحد التيم

  . نعم:الدكتور واير
  . انه شبيه:أحد التيم
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .سبب األسباب:  عبارة قانونية التينية:الدكتور واير
  ):٨\١٠ (چۤيتاْبهَچڤَْد ويوضح يف .  لذلك، اهللا هو سبب األسباب:ْپَرْبهوپاَد

  ـيا ْپـَرْبَهـڤُوْسَأَهـمْٰ َسـْرڤَـ
  َمـتَّـه َسـْرڤَـمْٰ ْپـَرڤَـْرتَـِتى

  إتي َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى مامْٰ
  ا َسَمـنْـڤيتاه-بوْدها ْبهاڤَ 

ين عبدي إيل ويةشغل خبدمة تتيمين تحقق من هذا،امل العاقل.  يفيض مينالوجود كل.  واملاديالروحيالعاملني أصل  أنا"
، إيت َمْتڤا ْبَهَجْنيت ماْم بوْدها ْبهاَڤ َسَمْنڤيتاها.  تعين احلكماءبوْدهاكلمة . هابوْد، فهم مثيل، َمْتڤا إيت". قلبهكل من 



، ينشغلون يف ابوْدهلذلك، على هذا النحو، ذوي العلم الرفيع، ."  هنا السبب األصلي لكل االسبابأوه،يف نشوة، 
األمر . انا املعلول، والدي هو العلةمثل . ذاك هو اهللا. هو سبب كل األسباب. خدمة السبب األصلي لكل األسباب

لذلك، عندما جتد  ... تتابع البحث، البحث. جدي هو معلول سبب جد جدي. عينه، جدي هو علة والدي
  .ذاك هو تعريف اهللا. السبب األصلي، ذاك هو اهللا

ملنطقية للسبب ما هي الضرورة ا. حجة احملرك األول هو من هو احملرك األول ... )غري واضح (:أحد أعضاء مينسا
  ل توافق مع ذاك؟هاألول؟ 

 حسناً، اعتقد انه متالزم يف تعريفك شيئاً هو مقتدر، ذاك مثل القول من الضروري ان ال يكون له :الدكتور واير
  .سواء يوجد أم ال ال يهم. انه مفهوم حقاً. بداية ليكون دون هناية

مل يكن لشيء سوى صفات موجبة، انه حمدود اذا اذا . مث حىت السالب يوحي باحلد.  نعم:أحد أعضاء مينسا
   ... أو أن ذاك جمرد. سالبةال هاستثنيت صفات
حسناً كال، اذا كان لشيء مجيع الصفات، السبب الوحيد أو دعوهتا مسببة، موجبة أو سالبة ألن  :الدكتور واير

تقول بعض . كنت عاملاً تقول ان هذا موجودلدينا ميل إىل التفكري املستند إىل طريف النقيض، اخلري والشر، بينما، اذا 
يع تلك لى مجعستحتوي ربوبتك .  عندما تطرأ االخالقياتاالشياء صاحلة وبعضها فاسدة وتبدأ باجياد التناقض

انه االنسان الذي يدرك اخلري . االشياء وال يوجد عنده اشياء صاحلة واشياء فاسدة بل مجيعها ذات قيمة عنده
  .والشر

  .كنت اتدبر الصفات السالبة. مل اكن افكر باخلري والشر على االخص :نساأحد أعضاء مي
  . حسناً، انا آسف، ال اعلم قصدك بالضبط دون تعريف الصفة السالبة، انا غري موقن مبا هي:الدكتور واير

  . دون بداية:أحد أعضاء مينسا
د بعض االشياء اليت ال نقيض أو سالب وجوليس لذلك صلة بسبب  حسناً، ذاك بكل احترام، اعتقد، :الدكتور واير

ال "سوف تقول، " نقيض ذاك؟اآلن ما هو "هناك فئات معينة من االشياء اليت اذا قال احد، . ةيهلا مع اهنا طبيع
  .ضمن االضدادألهنا ليست " يوجد نقيض

   اذن، ألن تقبل احملرك األول أيضاً؟:أحد أعضاء مينسا
انت تعلم  ... اقصد، عليك قبوله اذا كنت ذاهباً. ال اقبلها. ة، لنسلم جدال حسناً، اهنا ليست حج:الدكتور واير

  .ال ميكنك ان تأخذه يف منتصف الطريق. تقريباً) غري واضح(
  .اخللف هو السالب وقدام هو املوجب، الضوء والظلمة -مثل الشمس.  كلمة موجب وسالب:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا ضوء يف مجيع اجلهات. ظلمة حسناً، ليس للشمس خلف من ال:الدكتور واير
لكن الظلمة هي . وخلفه هو الظلمة. إىل الشمس، قدامه هو الضوءالكوكب، الكوكب صلة  اقصد، :ْپَرْبهوپاَد

  . الظلمة يف غياب الضوءضرحت. معلول الضوء
  . يف غياب املراقبال فرق بني الضوء والظلمة. مراقب فقطل ل:الدكتور واير

اذن، الضوء . هذه هي الشمس لكن هذا اجلانب ضوء وهذا اجلانب ظلمة. هذا هو الوضع الفعلي كال، :ْپَرْبهوپاَد
  .وحضور الضوء هو الضوء. الظلمة هي غياب الضوء. لكنهما معلويل العلة عينها. والظلمة طريف نقيض

  .واشياء دون اضداداضداد  أم أقول هناك :الدكتور واير



لذلك، ال ميكن ان . لكن يف وضع خمتلف، جانب هو ضوء وجانب ظلمة. فعل اذن، السبب واحد بال:ْپَرْبهوپاَد
 تعتربه ، ماسيءاذن، ال".  ظلمةههذ "،"هذا ضوء"يبدو يف اوضاع خمتلفة، لكن . السبب واحد. يكون السبب خمتلفاً

س هي ضوء الشمو. كل شيء مطلق.  ليست موجودة يف اهللاشروالري اضداد اخل. ببه السبب العظيم أيضاًسسيئاً، 
 علولاذن، األسود يعين أنه م.  بالصلة إىل الشمسجانب هو الضوءوهو ظلمة  الكوكبجانب من دوماً لكن 

  .الضوء، غياب الضوء، ذاك اسود، مظلم
  .غياب الضوء بل  الضوءعلول انه غري ممن وجه، :الدكتور واير

  . الضوءي غري مباشرة، ه الضوء بصورةغيابعلة  :ْپَرْبهوپاَد
جيعل ذاك الضوء، ظلمة على سقط على جانب واحد ويضوء الشمس مثل  كال، ألنك اعطيت :ور وايرالدكت

  . مطلق تغيريدثلذلك، لن حي. مطلق ضوءيغيب عنه لكن ميكن أن يكون لك بدن . اجلانب اآلخر
 يعي هبا واحد .موجودةحنن نقول أن صلتنا باهللا . ، الضوء هناكالضوء اآلن مرئي. يوجد ضوء.  كال:ْپَرْبهوپاَد

الوعي . ي طريقة كاملةه ذاك الوعي، ةهنضحتقق لذلك، مطلق طريقة . موجودوإال ذكر اهللا . هاآخر ال يعيو
 هذا ليس كِْرْشَنذكر  ... ْبَهكْيت كِْرْشَن نيْتيا سيدَّْهى. ، كتاب معروفَشريتاْمِرَت شايَتْنياجاء ذاك يف . موجود
  .قة معاجلة معينةبطريوهنض  موجوداً، كِْرْشَنذكر كان . موجودذكر اهللا . اًمتكلف

  .متاثل خطربدال من اقامة  التسليم بذلك من االفضل هلذا السبب اعتقد ان :الدكتور واير
 حال رفع يكشف، خيرج القوام.  سواء أقمت التماثل أم ال لكنه حمجبموجود كِْرْشَنذكر أن  األمر هو :ْپَرْبهوپاَد
  .حجابه

 يف  شيء مثل ضوء وظلمعند قوله بعدم وجودالتقليد الربيطاين، اعتقد، يتماشى مع عتقد ان تعليقه ا :شۤياَمسوْنَدَر
  .غياب مراقب
حبق، سيقول العلماء اهنا موجات طويلة لنوع .  نعم، الضوء والظلمة هي ردود فعل غري موضوعية:الدكتور واير

  .ذاك حىت يكون لديك مراقبلكن، لن تالحظ . ني يف جزء من األكوان وغائبة يف االخرىمع
  ).غري واضح( لكن سيكون الكوكب هناك :أحد أعضاء مينسا

  ).غري واضح( أنه بأخذ ذاكصمائيل جونسون يدحض ) غري واضح (:الدكتور واير
وكل شيء يف الضوء، مجيع الكواكب ال توجد ظلمة . ضوءيف ال اعترب جمملها.  ال توجد ظلمة بالفعل:ْپَرْبهوپاَد
لكن جممل الكون غين بأشعة .  يف ظروف معينةلذلك، يصبح جزء ظلمة وجزء ضوء. شعة الشمستدور يف أ

  .ْبَرْهَمكل شيء ضوء، . ذاك هو التعريف الدقيق يف اللغة السنسكريتية. َسْرڤَْم كَْهلْْڤ إَدْم ْبَرْهَم. الشمس بالفعل
  .ة أخرىك مسلمتل :أحد أعضاء مينسا

ال ميكن حتليلها مبا فيها مستند العلم، و نظرية حسب عدد املسلمات اليت تقبل هبا ميكنك بناء مطلق :الدكتور واير
ه اكثر من اللعب مع هي األمر الذي ال ميكنك ختطيه وتعول عليباألصل الذرة كما فكر هبا ثيوكريتوس وغريه و

لكن . إىل البناء من ذاكتك بأن تنزل حىت ال جتد شيئاً سوى أن تقول أن سبب االسباب مث تعود فلسفتك أو الهوتي
  .  املناقض للثالوثية املسيحية قريب جداً من موقف التوحيد املسيحيكِْرْشَنذاك ما كنت اقوله سابقاً، 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



 بعيد عن القبول عند كل شكل من أشكال املسيحية من أي مذهب أو معتقد، كنيسة انكلترا، :الدكتور واير
اهل ولديك ). غري واضح. (لديك عمومية أكرب.  الكاثوليكية، كل شكل آخر من النبوةاالنكليكانية، الرومانية

  .سيقبلون اماكنك كما يقبلها الغريب) الذين(التبت 
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .ل موقفكوالتبيت قبيستطيع  :الدكتور واير
   التبيت؟ التبيت؟ ما هي فلسفتهم؟:ْپَرْبهوپاَد

  ؟دايل الما مسعت عن :الدكتور واير
  ماذا يقول؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  أليس كذلك؟ يف الدين؟.  حسناً، موقفه مثل موقفك:الدكتور واير
  ؟كِْرْشَنفهوم البوذي من التبت حول اهللا هو عني مفهوم مجاعة امل تعين :أحد أعضاء مينسا

  .لديهم املستند عينه.  نعم:الدكتور واير
  . حسب علمناباهللا، بوجود اهللا لكن البوذي ال يؤمن :ْپَرْبهوپاَد

  .اذا شئت" ربوبية"يؤمنون بوجود .  كال:الدكتور واير
 انه غري موضوعي، وجهة نظر البوذي العامة تبدو مثل الوطين االنكليزي يف القرن التاسع عشر، :أحد أعضاء مينسا

  . الال أدري من وجهه املرئي
  .نها هلذا السبب أقول أن التوحيد قريب م:الدكتور واير

  .طلحات املوجزة جداًصيف هذه امل) غري واضح. (هناإىل وصويل ه من احملال فهم  الواقع أن:أحد أعضاء مينسا
سواء انتفعت هبا، سواء كشفتها . ما تقوله بالضبط.  اذا قبلت وجودها لكن حضورها يف كل فرد:الدكتور واير

  .هبا، هي أمر خمتلفيهم عوكما تقول، أو درجة 
  .اهنا مسألة وعي، تنمية الوعي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 هنا خطك جيد جداً بالقول أن النشوء احلقيقي لعقل االنسان هو قدرته على انتاج املزيد من وظائف :الدكتور واير
. حنن نعلم ما هو الدماغ، لكننا ال نعلم ما هو العقل. لكن العقل قابل للتجزئة مثل اهللا. العقلعليه لكل ما يكون 

  .واعي بدال من اهلائج غري املنطقييد واملزيد منه حتت احلكم اللكن املز
ناْم َجْنَمناْم أْنِتى، َبهۤو): ١٩\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد ذاك موضح يف .  لكن هناك اخلري األعظم لذاك االدراك:ْپَرْبهوپاَد

ذاك هو .  من هذا النشوء الفكريدات غزيرةبعد واليصبح الفرد واعياً باهللا ويسلم له . َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَن
. چ.ب (ه َسْرڤَْم إيتڤاسوِدڤَ. لكن ذاك هو حتقيق اهللا عندما يبلغ ذروته. وء مستمرذاك النش. النشوء الفعلي

دون الوصول إل تلك النقطة مل يبلغ الفرد كمال . ذاك هو االدراك النهائي. اهللا هو سبب كل االسباب). ١٩\٧
  .عملية نشوء العقل والفطنة

   كيف تعّرف فلسفتنا العقل والفطنة؟:شۤياَمسوْنَدَر
وتلك . ما يرفض وما يقبلتبني الفطنة تساعد العقل على . وظيفة العقل هي القبول والرد. العقل آلة :ْپَرْبهوپاَد

بهائم، ال أوالً املفهوم البدين هو احلياة الكثيفة، األعتيادية مثل ال. أرضية الفطنة تلك هي الروح. الفطنة هي الروح
ل الفطنة وتلك يتعدخاضع لذاك التخمني . أرفع من املفهوم البدين، مترين العقل، التخمني. يعلمون سوى البدن

لذلك، التخمني أو . لذلك، اهللا هو العظيم. لذلك، الروح هي القطعية والروح شق اهللا. الفطنة تنتمي إىل الروح



 .چ.ب (ه َسْرڤَْم إيت، َس َمهاْتما سودوْرلَْبَهڤاسوِدڤَ. و ادراك اهللانشوء التمرين الفكري عندما يبلغ الذروة، ذاك ه
ْبهَچڤَْد ذاك هو بيان .  ذاك، الروح اجمليدة تلك نادرة جداًَمهاْتماعندما يدرك الفرد أن اهللا هو الوجود، ). ١٩\٧

، واسعو َمهاْتمااهنم . ألشياء األكرببا بل ال يفكر باالشياء االعتيادية. العقل كبري. واسع االفق يعين َمهاْتما. چۤيتا
  . االفق

بني االشياء، الفرق بني التفكري ) غري واضح(هل متيز كما تفعل، اهنا مسألة استيعاب الفروق  :الدكتور واير
  والشعور مبثابة وظيفة منطقية؟

  .النشاط املعنوي.  تلك هي وظيفة العقل، التفكري والشعور واملشيئة:ْپَرْبهوپاَد
   هل متيز بينهم على حدة؟: وايرالدكتور
  . نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  . والبداهة أيضاً:الدكتور واير
تلك هي وظيفة .  أي القبول والرفضَپڤيكَلْ، َپَسْنكَلْ ما يدعى بالسنسكريتية هذا. َپڤيكَلْ، َپَسْنكَلْ :ْپَرْبهوپاَد
 .انا افكر بأمر وأرفضه ثانية. العقل

  .ك ردة فعل أيضاً حسناً، لدي:الدكتور واير
 بتدريب العقل أْرجونَ كِْرْشَنمثل عندما نصح . قول ما تشاء لكن وظيفة العقل متقلبةان ت ميكنك :ْپَرْبهوپاَد

ڤَْد ْپَرماْتهي َبلََشْنَشلَْم ْهي َمَنه كِْرْشَن ". ، من الصعب جداً عليكِْرْشَن":أْرجونَاجاب . ةيُّوچيالـبالتأمل، بالرياضة 
َشْنَشلَْم ْهي . اعتقد أن التحكم بالعقل أصعب من التحكم بالرياح. عقلي شديد اهلياج). ٣٤\٦. چ.ب( ْدِرذَْهْم

. ومن بالغ الصعوبة التحكم بالرياح القوية والتحكم هبا حمال. ڤايُّوْر إيَڤ ڤَسوْشكََرْم...  َبـْپَرماْتهي َمَنه كِْرْشَن 
. لذلك، ذاك هو الوضع. التفكري والشعور واملشيئة: بنشاطات العقلاألمر عينه، اعتقد أن من بالغ الصعوبة التحكم 

لذلك، . علينا قبول شيء لوقت ما مث نرفضه. ذاك حمال. ما دمنا على الصعيد الفكري لن نصل إىل خالصة ثابتة
ف مع سائر الفيلسوف ليس فيلسوفاً حىت خيتل ... ناساو مونْري ياْسيا َمَتْم َنـ. يوجد اختالف بني مجيع املخمنني

  .  دون وضع افتراضية خمتلفةلن يقبلك احد بصفة فيلسوف جيد ... ناساو مونْري ياْسيا َمَتْم نَ. الفالسفة
  .ألنه اذا كان العلم صحيحاً فال ميكن أن يكون سوى واحد.  هذا خيتلف عن العلم:الدكتور واير

  . لكن الفلسفة تعد علم العلوم:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم. عد علم العلومي علم الالهوت كان :الدكتور واير

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اهنا تظهر سوء فهم كلمة علم:الدكتور واير

العلم . علم العلومهي الدكتور أروكهرت أن الفلسفة قال  بقدر ما أذكر، كنت طالب فلسفة أيضاً، :ْپَرْبهوپاَد
، الفيلسوف ليس ِڤَدْزالـن حسب نصوص لك. الفلسفة هي علم العلوم. هناك، اقصد نظرية تبدأ من الفيلسوف

لذلك، ال ميكنك الوصول إىل  ... ناساو مونْري ياْسيا َمَتْم َنـفيلسوفاً دون ان يكون رأيه خمتلفاً عن فيلسوف آخر، 
اذا اقتصرت على . اذا تابعت اجملادلة فلن تساعدك أيضاً. ْپَتْش َشْپراَتْرِكَن أ. النتيجة الصحيحة من خالل الفيلسوف

 خمتلفة عن ِڤَدْزالـ وِڤَدْزالـاالجنيل خمتلف عن . نظراً لوجود أسفار خمتلفة. دراسة األسفار فلن تساعدك أيضاً
لن ميكنك . إىل النتيجة، مبجرد قراءة األسفار ال ميكنك الوصول إىل النتيجةباحلجة لن تصل  ... َتْرَكاذن، . القرآن

مث كيف تصل . ةدفيناهنا تبقى . چوْهياْم..اْرْتَهىْدَهْرَمْسۤي. نةدفي احلقيقة لذلك،.  باتباع الفالسفةالوصول إىل اخلالصة



عليك السري على خطى كبار الشخصيات اليت ). ١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ش.ش (َپْنْتهاهاَچَته َس َمهاَجُنو يَن إليها؟ 
  .تلك هي اخلالصة. ادركت اهللا
اذن، تعود إىل مشكلة تنوع املالحظة . راءة سوى ما قالوا ليس لديك فرصة مساع أو ق املشكلة انه:الدكتور واير

  .والرأي
.  كالم شخصية اهللا العظيمانه. چۤيتاْبهَچڤَْد مثل . من جهتنا، حنن نتلقى العلم من اهللا بصورة مباشرة.  كال:ْپَرْبهوپاَد

 مثل كنت أوضح يف .ذاك مرجع سهل جداً. لذلك، اذا اخذت اخلالصة من كالم شخصية اهللا العظيم فتلك حقيقة
من هو "انت تبحث عن والدك لكن اذا اقتصرت على سؤال والدتك، ). غري واضح(اليوم اآلخر إىل السيد 

  .فوراً. تكشف احلقيقة فوراً" والدي؟
  . بوصفي حمامي، سوف اقول أن ذاك ال يتبع بالضرورة:الدكتور واير

   ملاذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... لم الوالد أحياناً املرأة العاقلة تع:الدكتور واير

  .حنن نترقب أم لن ختدعنا. ذاك خمتلف. ذاك أمر خمتلف.  ذاك هو حظك العاثر اذا خدعتك امك:َرڤۤيْنْدَر ْسڤَرۤوَپ
  . بعض األمهات ال تعلم:الدكتور واير

  .ر خمتلفذاك أم.  اذا خدعتيناضع ثقيت بك لكن اخسر قضييت. لنفترض انت حمامي.  ذاك أمر خمتلف:ْپَرْبهوپاَد
  . احياناً انه جمرد جهل أمني:الدكتور واير

األم حتب طفلها، . األم أمينة عموماً. هاذا كان االنسان عاثر احلظ بأم مثيلة، ختدع. األم امينة عموماً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
. نه عليك أيضاًاألمر عيينطبق ... لكن اذا كان ألحد ام خمتلفة، . ذاك هو وضع االم. وتعطيه املعلومات الصاحلة

يعتمد اجلميع عليك لكن اذا سلكت بقضية على حنو خمتلف جملرد الربح من الفريق اآلخر، ميكنك أن . انت حمامي
  .ال بديل أمامي. علي االعتماد عليك لقضييت. ذاك سوء حظي. تفعل ذاك

  .ة وعلى احملامي املسكني أن يعتمد على شخص آخر خيربه احلقائق املفترض:الدكتور واير
ل جيب علي العم.  ميكنين فعل شيء آخرال.  حاملا اعينك حمامياًي سوف اعتمد عليك بالكلية لكن وضع:ْپَرْبهوپاَد
  .بنصيحتك

  . نعم، لكن كل ما ختربين يستند إىل ما انصحك به:الدكتور واير
لكن . ضللتين، ذاك ليس جيداًاألمر عينه، اذا . لكن، كما تقول أن األم تعطي معلومات مغلوطة. ال بأس :ْپَرْبهوپاَد

  .سأجرب على االعتماد عليك
  .كثري من الناس ال تعلم أن تلك املعلومات خاطئة.  لكن ليس متعمداً:الدكتور واير

لذلك، . جيب تعمد ذلك أحياناً ألن كل شخص يف هذا العامل املادي قاصر. جيري تعمد ذلك احياناً.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ختدع وحواسها قاصرة. تتوهم. ترتكب االخطاء.  تلك هي احدى مسات الروح املهيأة.مثة نزعة إىل اخلداع

حنن نفهم اخلداع على انه غلطة متعمدة نقيض .  يؤسين انت استعملت كلمة اخلداع باملعىن األوسع:الدكتور واير
  .شخص ال يدرك أن ما يقوله ال يثبت صحته

اذا نقلت علمك إىل شخص آخر . ذاك خداع أيضاً.  لكنه خاطئوابهصلنفترض انك تعتقد  ...  متعمد:ْپَرْبهوپاَد
  . دون علم بالشيء على أمت وجهفذاك خداع



اذا بذل كل ما يف وسعه  ...  حسناً، اعتقد أن ذاك صعب بعض الشيء عندما ال يكون الشخص:الدكتور واير
  .جناز أمر وال يقصد التضليل، وصمه باخلداع هو صعب بعض الشيءإل
  . كال، حىت اذا مل يكن يقصد، لكن اذا ضلل بطريقة أو بأخرى دون علم كايف، فذاك خداع أيضاً:هوپاَدْپَرْب

  .باستخدام اللغة االنكليزية على الوجه الصحيحأن ذاك سوء استعمال للكلمة  حسناً، حنن سنقول، :الدكتور واير
جيب أن . ِڤديةالـحسب الرواية هو خداع ذاك هديتك،  وكن علمي كامال لكن، على العموم، اذا مل ي:ْپَرْبهوپاَد

 ... كِْرْشَنا ما يقول كررنموقفنا هو اذا . تكون واثقاً من العلم على اكمل وجه مث اذا سلمت العلم فذاك صائب
ت لذلك، ان.  ال يقولكِْرْشَن  ... كِْرْشَنال نقول أمراً ال يقوله . كِْرْشَن ن صدى كالم لذلك، حن.  هو اهللاكِْرْشَن

َسْرَڤ ْدَهْرمانْ  يقول، كِْرْشَن"نقتصر على القول، . ال نبتدع فلسفتنا أو كالمنا. واثق أننا نسلم الرسالة الصحيحة
حنن . ، يقول سوف اتوىل أمرك قصراً على التسليم يل، اهللاكِْرْشَن). ٦٦\١٨. چ.ب (ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم 

  .ذاك ليس خداعاً. ال نبتدع كالمنا. م هللا وسوف تسعد ألن اهللا يتوىل أمركذاك سل. نقول الفلسفة عينها
. كنت تقول أن قراءة األسفار ليست ضرورية أو كافية.  إىل ما قلته سابقاًمستندلكن هذا .  نعم:الدكتور واير

   ...  قال، حسناً فكيف استطيع العلمكِْرْشَنحسناً، اذا كنت كما تقول أن 
  .، ذاك ليس سفراًكِْرْشَنا قال  م:ْپَرْبهوپاَد

  . كال، لكن، اذا كان مكتوباً يف مكان ما استطيع قراءة ذاك، ال احتاج إىل سواي ألخباري:الدكتور واير
ْز املعروفني، األئمة أن آشاْرياقبول مجيع . ْز أنه اهللا فال يوجد شك بذلكآشاْريالكن اذا أقر كبار .  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  .اهللا هو كِْرْشَن

 هو أن املريب الروحي الزم لنقل العلم حسب الزمان واملكان حىت پاَدْپَرْبهو حسناً، اعتقد أن ما يقوله :شۤياَمسوْنَدَر
حول طريقة اجراء عملية دماغ، ما قد يكون بإمكان احد القراءة يف كتاب . وأن كان مكشوفاً يف األسفار للطالب

  .ال ميكن اجنازها.  الواقعية، ذاك دون نفعذاك العلم إىليترجم لكن يف غياب خبري 
 ال يعين ذاك كما ميكن القول، اذا كنت دقيقاً وشامالً أنه ميكن توضيحها بتفصيل أكرب لكن من :الدكتور واير

   ... ميكنك الذهاب إىل لغة اجنبية بقراءة كتاب، مع انه أسهل بكثري اذا كان. األفضل اجنازها مع اخلبري
مع انه مل اقبل هذا الدواء . لذلك، قبلت هذا الدواء على يد طبيب جماز.  هنامثل دواء السكري. م نع:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، ال ميكنين التأكد على الوجه . هذا الدواء على يد طبيب جمازبوجوب قبول يوصى و السكري ىمقصود ملرض
ميكنك استعماله على هذا .  موثوقنعم، هذا"لكن عندما يقول الطبيب اجملاز، . الصحيح ما اذا كان مفيداً يل

  .ذاك صائب". الوجه
 بالرجوع إىل نقطتك السابقة، اذا ارتكبت خطأ وكان الدواء اخلاطئ، فهل ستقول انه خدعك؟ :أحد أعضاء مينسا

  ؟ذاك هو مغزى كالمكهل 
  . هذا ما أثار قلقي:الدكتور واير
   ...  نعم، ألنه اذا زعم انه طبيب:شۤياَمسوْنَدَر

  . اعتقد انه طبيب، وارتكب خطأ، خطأ اصيل صادق:ضاء مينساأحد أع
  .ذاك هو اقتراحنا.  لذلك، نقول، علينا استالم العلم من الشخص الذي ال يرتكب مطلق خطأ:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( ذاك يكون مثل التشبه باهللا عند تعريفه على ذاك النحو، انت :الدكتور واير
   ...  قليال ذاك يبدو:أحد أعضاء مينسا



   ...  لذلك، قلت:ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه، . اذا كان احد خيدع أم ال على مبىن فعليميكن امتحان ما ميكن امتحانه، .  هذا ميكن اثباته:شۤياَمسوْنَدَر

   ... ميكن امتحان هذا العلم
  . املالحظة والتجربة:ْپَرْبهوپاَد

  . سيئاً سواء ما كان تأثريه فعاال أم:شۤياَمسوْنَدَر
تلك .  خالل السلسلة املريديةكِْرْشَن هذه تأيت من كِْرْشَنلذلك، األمر عينه، مثل حركة ذكر .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .واثبتت التجربة فعاليتها. يق بالفعلاذا كانت تعطي التعريف الدقالطريقة فعالة 
   ...  مثل هذا الدواء:شۤياَمسوْنَدَر
هذا الدواء يف تسعة وتسعني باملئة قد يفعل . ليخطر التمثهو هذا  ... ، لسوء احلظ الذي قد ال يكون:الدكتور واير

اآلن، ال ميكنك القول أن الطبيب كان خيدع بوصفه للمريض املئة ألنه ال . وقد يقتل املريض بنسبة واحد باملئة
  .يعلم

  .يف املقابل، رمبا فعل الدواء اآلخر) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا
  .ماذا :وايرالدكتور 

  . بغيضةليلتمثقياس اخماطر .  انه بالغ اخلطورة:أحد أعضاء مينسا
 عند حتليل ميكنك ان تدرك الصعوبة). غري واضح(ليس لديهم  أو قوي لكن لدى البعض مثل :الدكتور واير

  .التمثيل
أكرب عدد من النقاط ستناد إىل االل يعين يالتمث. ل بالطبع ليس بالطريقة املثلى دوماًيالتمثقياس  كال، :ْپَرْبهوپاَد
ل أحياناً كما يلكننا نعطي التمث. ل يكون بوجود أكرب عدد من النقاط املماثلةيكمال التمث. ذاك هو التماثل. املماثلة

 مقبول بصفة شخصية اهللا العظيم كِْرْشَناهنا من املسلمات و .  ال حتتاج إىل التماثلكِْرْشَننفهمها لكن حركة ذكر 
  .ال اخطاء اذا محلنا تلك الرسالة وال توجد اخطاء. قول هو حقيقةوكل ما ي

  . هو صوت ربككِْرْشَن بكالم آخر، :الدكتور واير
. إْشڤََر). ١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم( َنهَشكِْرَپَرَمه ه إْشڤََر، كِْرْشَنحنن نقبل . ذاك مقطوع به.  هو اهللاكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
، اهللا إْشڤََر َپَرْملكن . لكن كل حاكم هناك حمكوم حباكم آخر. ل هناك عدد كبري من احلكاممث.  تعين احلاكمإْشڤََر

 َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كِْرْشَنهَپَرَمه ه إْشڤََر: َسْمهيتا-ْبَرْهَمذاك مذكور يف . هو احلاكم العظيم. يعين من ال حيكمه حاكم
تعلم الطبابة من طبيب آخر، طبيب .  هذا الطبيبهنا مطلق حاكم، هو حيكمه مثل. هو احلاكم العظيم). ١\٥

  .لذلك، حنن لسنا الطبيب العظيم أو احلاكم العظيم. آخر، طبيب آخر
 هل تسمح يل بضرب مثل املغالطة هنا هو أن سري الكسندر فلمنغ مل يتعلم املضادات من شخص :الدكتور واير

  . ةآخر بل اكتشفها بالطرق العلمية للمالحظة والقياس والتجرب
  . العلم التجرييب على يد شخص آخرك تدرس لكن:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك أمر خمتلف:الدكتور واير
يف التطبيقات . ال ميكنك قول ذاك أو انه تعلم تقنيات سائر العلماء وقام بالتجربة.  لذلك، ليس له معلم:ْپَرْبهوپاَد

  .ية ال ميكنه القول أنه اخترع التطبيقات املختربيةرباملخ
  .قوة املالحظة عنده هامةكانت  كال، لكن :كتور وايرالد



  .ال بأس.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك فيه دون سواه:الدكتور واير

  . لكنه، استعان بطرائق سائر العلماء:ْپَرْبهوپاَد
لك كل فرد يقع يف ت. ل ضمن جمموعة معينة من الضوابط املفروضة عليهخر، كل فرد يعمبكالم آ: شۤياَمسوْنَدَر

  .لكنهم يسحبون من كل جانب". أنا سيد قدري"قد يقول لنفسه، . الفئة
عندما خيرق ذاك احلكم، باملالحظة أو البداهة غري املالزمة حيرز تقدماً من نوع ما  هلكن.  األمر كذلك:الدكتور واير

.  وفرويد وغريهم دوماًأنا اضرب مثل سري الكسندر فلمنغ. .. فهمت، الناس مع.  نشأ عليهايف نظام الضوابط اليت
هذا حيدث . تدخل بالتجربةت ف وسوة مصاغا التقاليد املفضلة القذرة ألهنعلى وجوب التخلص منيتدرب االنسان 

  . وخيرق هذا الضابط.."  .سوف اغفل ذاك. سوف القي نظرة على هذا"مرة وثانية بينما قول االنسان لنفسه فجأة، 
  ).غري واضح(داً، جمرد اعادة ترتيب  مل يكن شيئاً جدي:أحد أعضاء مينسا

بريي ماسون هو مثال مدهش على . هذا ما حيدث غالباً. اهنم حمكومون برفضها ...  مل يسبق ألحد:الدكتور واير
  .الشخص الذي يلتقط دوماً شيئاً سبق رفضه يف اعماله املعروفة. ذاك

   ...  ال اعلم اذا كان بريي ماسون:أحد أعضاء مينسا
شخص يدعى ارىل ستانلي غردنر كتب .  بريي ماسون حمامي شعيب جداً كما يقولون يف امريكاأوه، :يرالدكتور وا

   ... عدداً كبرياً من الكتب
علم االنسان يف العامل املادي قاصراً مهما تقدم يف العلم، لن يقدر على حل مشاكل سوف يبقى  :شۤياَمسوْنَدَر

  .الوالدة واملوت واملرض والشيخوخة
اذا بدأت بالقلق ". ميكنك ان حتيا دون بلد. بالطبع، لكن ال يهم"لكن اقصد سيقول االمريكي، .  نعم:ور وايرالدكت

  .ما اذا كنت ستقدر على فهم الفطنة، فلن تنهي النهار
  . لكن غرض احلياة للشعور بالرضى حبيايت، ليس مقصوداً على ذاك النحو:شۤياَمسوْنَدَر
ضى باحلياة يعين قطع رغبتك بالعلم املطلق لالرتضاء انك لن تستطيع سوى األمل باجناز لرا أوافق أن :الدكتور واير

وإال لن . اذا ارتضيت بذاك حيتمل أن ترضى بالتظاهر. ليس كل ما تود اجنازه، الستيعاب ليس مجيع االمور املمكنة
  ). واضحغري(ألن العامل يضغطك فقط . تكون احد هؤالء املرعبني الذين يصابوا باهللوسة

هناك . لكنين ال اطلب املوت. اذا توصلت إىل مساومة، فذاك أمر خمتلف. موجوداملوت  ...  القناعة:ْپَرْبهوپاَد
لكنين ال ارغب بالشيخوخة أو االصابة باملرض . ال اطلب الشيخوخة لكن اذا ساومت فذاك امر خمتلف. الشيخوخة
  . املشاكلذه هيه ذاك امر خمتلف لكن. عن حل املشكلةاذن، سوف اساوم اذا قصرت . هذه رغبايت. أو املوت

تعلم يا سيد  "، شعرت جيداً ذات مرة بامرأة قالت إىل السيد كاريل الذي كان فيلسوفاً إىل حد ما:الدكتور واير
  .هذه بداية ما تسميه املنطق". مدام، انت افضل:"اجاهبا". الكونبكاريل، انا اقبل 

  .تلك مساومة. ذاك أمر خمتلف". احبك يا انكلترا جبميع عيوبك"لما قال كاوبر،  هناك عواطف مث:ْپَرْبهوپاَد
ل انه مثري جداً لكنه يظهر حدود نقل املشاعر واألفكار ومجيع يثامل الصعوبة يف أي شكل من النقاش :الدكتور واير

  .االمور املعقدة بطريقة لفظية بسيطة اليت هي املشكلة احلقيقية
 يطرأ على الفكر فوراً حيث االقرار باملشكلة، يفعل عليها فوراً ويقر بوجود زنوافق بالكلية،  أ:أحد أعضاء مينسا

  ).غري واضح( ... احتمال عميق بالنقل



   ... كما اعتقد. ال ميكنك نقل الشعور بكتابة نص عليهاحيث  هذا :الدكتور واير
 تلك. لوالدة واملوت والشيخوخة واملرض حمالأمر واحد أن خالصة شخص حلل هذه املشكلة، ا.  كال:ْپَرْبهوپاَد

اذن، . بوجود احتمال التحكم بالوالدة واملوت والشيخوخة واملرض) غري واضح(مدرسة اخرى . احدى املدارس
پوَنْر ْتياكْْتڤا ِدَهْم  ، يقولكِْرْشَن. كِْرْشَننتبع ذكر حنن مثل . كال، مثة احتمال. هذه املدرسة انه حمالال تقول ملاذا 

اآلن، ". كل من يفهمين، يتبعين، يعود إيل بعد مفارقة هذا البدن"أن ) ٩\٤. چ.ب( ... َجْنَم ناييت ماْم ِايت كاونْ
مث ستحل هذه املشاكل . الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض: ما دمت اقبل هذا البدن املادي فهذه املشاكل قائمة

  .فوراً اذا مل اقبل هذا البدن املادي
  ".احلل باالنكار" هذا ما يدعى :يرالدكتور وا
. َمهاَجَنْسمث وصلت إىل الوضع األصلي، السري على خطى  ... انه حقيقة ألنه متبع.  انه ال يدعى حال:ْپَرْبهوپاَد

، َمهاَجَنْسحنن نقبل . َمهاَجَنمهتدى بذاك، ) غري واضح). (١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ش.ش (َپْنْتهاهاَچَته َس َمهاَجُنو يَن 
  .حنن نتبع.  الشخصيات اليت حققت النجاحكبار

 دعنا اآلن مندح املشاهري وآباءنا الذين اجنبونا كما يبدو فريداً كفاية دوماً لكن مل اقدر على الفهم :الدكتور واير
  .ملاذا

لكنهم حييون يف صورة . ليس يف املاضي فقطو لكن جممل الفكرة ان هذه الشخصيات يف صورة حية :شۤياَمسوْنَدَر
دون نقل هذه الطريقة يف صورة . ليس مدح شخص يف املاضي فحسب. ملريب الروحي املوجود هلدايتنا شخصياًا

   ... شخصية انسانية، اهنا ليست
اذن، الطريقة . انت حمام ألنك درست القانون على يد حمام كبري.  تلك هي الطريقة يف العامل املادي أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  .تأيت
جلست عند قدمي احد أكثر . ذهبت إىل اوكسفورد. ، أن العكس صحيحْسواميؤكد لك، ا :الدكتور واير

تعلمت يف كل قانون تعلمه بصعوبة، مبراجعة القوانني . اعطاين كرهاً اضافياً للقانون. الرجال بالدة قابلته يف حيايت
  .لذلك، يؤسفين القول ان لدي جتربيت الشخصية. والقضايا
  . يف البدايةالحقاً، كنت طالب قانون، بالطبع ... ذاك هو ذاك هو، :ْپَرْبهوپاَد

  .أياً كانوا) غري واضح( هذا استعمال قياس التمثيل ألن البعض ذهبوا :أحد أعضاء مينسا
اعتقد ان هذه مسة ". احبث وسوف جتد أو استكن وسوف تعلم"هذا هو األمر الوحيد، .  نعم، نعم:الدكتور واير

  .اهنا مالزمة هناك.  فقطن على استعداد لترقبهااذا كإىل احد يصل ضرورية أن ما تقوله 
. ، بني عدد كبري من الناس، ثبت أنه يستحيل اثبات سبب منطقي للدين من جهة عمال املناجم:أحد أعضاء مينسا

  .بكالم آخر، مسعى اثبات املسلمات منطقياً مستحيل منطقياً
  . هل تعتقد ذلك؟ ليس بالضرورة:الدكتور واير

 لكن بالتعبري عن فلسفة املطلق هذه، يتدرب الطالب على قبول الالجمرب، ذاك ما جيرب فقط، :اَمسوْنَدَرشۤي
  . لكن حتماً علينا مساع بعض التأكيد الشفهي هلذه احلقيقة. هبدايتهم إىل تلك النقطة

ق دون حاجة إىل يستطيع بعض البسطاء العيش حياة روحية حب. تاج إىل ذلكحت بعض الناس ال :الدكتور واير
  .ن لديهم، هذا حيث اعتقد انه صحيح بالكلية، اتبعوا شخص مبقام االب أو األم وتعلم، غارقونأل هامساع

  . مثل طفلي:شۤياَمسوْنَدَر



  . نعم:الدكتور واير
  . اهنا إىل هذه النقطة دون اطالع على مطلق علم منطقي:شۤياَمسوْنَدَر

.  شخص بسيط،يك للمثال أو بوذامثل بال) غري واضح(البسطاء أيضاً ) حغري واض( هناك بعض :أحد أعضاء مينسا
  .انه ليس هذا النوع من االميان، بسطاء مثل اميان الطفل باألب

اسهل للبسطاء ألنه ليس عنده كل هذه الشكوك الفكرية املعقدة واحلجج مع نفسه .  انه اسهل هلم:الدكتور واير
  .كما تعلم

  . نعم:أحد أعضاء مينسا
 قيل أن االنسان يتقدم يف احلياة الروحية أكثر عندما تزداد بساطته وبراءته لكن يف البداية ميكن أن :ۤياَمسوْنَدَرش

  ).غري واضح(ا على صعيد املشافهة من اجل هيفهم
ي أنه كان علي تذكر اذا كان أي شيء يف احلياة الدراك الفرق بني البسيط تالميذ لقلت غالباً ما :الدكتور واير

بكالم آخر، ميكن أن يكون األمر البسيط بالغ . وضوعيغري امل  وبنيي هو موضوعي وسهل وصعبذواملعقد ال
  .بينما األمور املعقدة قد تكون سهلة جداً. الصعوبة الستيعاب احد

  .ذاك يعين قبول املرجع. ك العمل بتعاليمكتالميذ اذن، يتعني على :ْپَرْبهوپاَد
  .للبعض بالغ السهولة...  تلك احلالة، اذا كان يعمل لصاحله، فأهنا عني لكن حىت يف :الدكتور واير

  . لكن املصدر احلقيقي للعلم يأيت على يد املرجعاالتباع االعمىقبول املرجع ال يعين . كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . اذن، انت ترفض فكرة اخلوف من اهللا:الدكتور واير

  .وراء العيوب املادية ... ذاك العلم الكامل يستلم من املرجع الذياألمر أن .  كال، ال ارفض:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، ما اقصده، اخلوف ليس بالضرورة للتعلم من مصدر فوقي:الدكتور واير

  .وإال العلم ليس كامال.  كال، جيب أن يكون املرجع كامال:ْپَرْبهوپاَد
  .ملرجع قبل قبوله يقول أنك ال حتتاج بالضرورة إىل اخلوف من ا:شۤياَمسوْنَدَر
  .ال جمال إىل اخلوف.  ال جمال إىل اخلوف:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك ال حيدث على االطالق ... انت ال تقبل. احسبه ذاك ما كنت :الدكتور واير
  .بدافع احلب، بدافع احلنان، التبادل. كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .الذي مينع الناس من قبولذاك ما اعتقده غالباً، أن اخلوف هو  حسناً، :الدكتور واير
  .كال.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . قال أن الشخص قد خياف املرجع أحياناً مما مينعه:شۤياَمسوْنَدَر
ال -مثل طاليب. ذاك ليس خوفاً. احترام. تلك طاعة، احترام. ذاك ليس خوفاً ...  بالطبع، عندما تقبل:ْپَرْبهوپاَد
 رجل أكرب، لكنهم   ...وال أنا. و الشاغل الذي يدعوهم إىل اخلوف مين اذن ما ه. جئت من اهلنداأن. ين مخيافون

. ذاك ليس خوفاً. جيب تقدمي االحترام الالئق باملعلم. لذلك، لديهم احترام يل. يستلمون الفلسفة، يفهمون الفلسفة
  .اخلوفبدافع احلب وليس ذاك 

  . كنت أقول أن اخلوف مينعه:الدكتور واير
اتلقى . ال يوجد خوف ألن لديهم احلرية التامة بسؤايل ويسألون واجلواب حاضر. ال يوجد منع.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .اهنم ال خيافونين لكنهم يقدمون االحترام بدافع احلنان ... لذلك، ليس لديهم. عدد كبري من الرسائل يومياً



الناس دائمة اخلوف من اخلوف . يل ببيان غريب أنين اعتقد انه صائب يف العامل احلايلهل تسمح  :الدكتور واير
  . بالعاطفيةاًتلطخمكما لو كان ختنثاً أو . واحلب

  . كان خوفاً ال اعلم ان:أحد أعضاء مينسا
   ... اذا كنت خائفاً منك بسبب العلم املطلق أو. اذا مل تكن تعلم ...  ما اقصده:الدكتور واير

  .نعم: أحد أعضاء مينسا
  .ل مرتعب من اجملهو:الدكتور واير

وأمور مثل حركة ذكر ) غري واضح(االطفال ) غري واضح(ذاك هو السبب .  ذاك صائب جداً:أحد أعضاء مينسا
  .فلسفة فقط) غري واضح( الذين ليس كِْرْشَن
لذلك، ال ". ال تلمس هذا"قال الوالد،  ... يستاء والدي أن افعل. هناك حنان.  مثل الطفل خيشى والده:ْپَرْبهوپاَد

اذن، . موجودليس جملرد خوفه من والده لكن احلنان .  لذلك، اخلوف واحلنان، كالمها هناك  ...والدي. املس
   ... ذاك ليس بالفعل. مستند إىل احلنان ... لكن ذاكيف طاعة املرجع هناك مسحة من اخلوف أيضاً 

هذا  أحد أو شيء من  يقولون أيضاً أن يف هذا العصر وال سيما اآلن، يوجد خوف كبري من حب:شۤياَمسوْنَدَر
    ...يعتقدون أنه. أغلبية الناسعند ل يقبال

  .هناك ترقب اخليبة يف احلب.  ال يوجد حب حقيقي:ْپَرْبهوپاَد
  . الرفض:الدكتور واير

   ... لذلك، اهنم. الرفض.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . مرتعبني، بالفعل:الدكتور واير

لذلك، يرى . لذلك، حنب أحياناً ونصاب باخليبة أحياناً. دي هو ظل ألن كل شيء يف هذا العامل املا:ْپَرْبهوپاَد
. ذاك مرجعه اخليبة".  ما الذي يدعوين إىل احلب؟أوه،" هذا الرجل أحب تلك الفتاة وهو خائب اآلن، ناآلخرون أ

. احلبذاك صعيد كمال -كِْرْشَن-راْدهامثل . لذلك، نقول انه ظل. يوجد صعيد الكمال. لكن هناك درجة الكمال
 باألصل لكن ذاك هو موجودلذلك، هذا احلب بني الصيب والصبية . هناك حب.  صيكِْرْشَن صبية و راينّراْدها

اذن، علينا الوصول إىل صعيد الكمال . هنا يف هذا العامل املادي، األمر عينه منعكس مما يعين قصوره. صعيد الكمال
  .عيد كمال احلب، علينا أن نتعلم ذاكلكن هناك ص. لكن احلب هناك. دون خوف وترك اخليبة

  .  انه العظيم يدعى احلب اخلالص نقيض املشكلة االخرى إروس القدمي:الدكتور واير
  . اخلالصاحلب العلي. إروس، الشهوة...  الشهوة و.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
اآلخرون وقف كل يطلب  . تعين جلب كل شيء إىل صعيد الكمالكِْرْشَنحركة ذكر  ... هناك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
الفلسفة البوذية مستندة إىل هذه العدمية تقريباً، الغاء . وقف كل هذا النشاط- العدميةيك هتل.  بدافع اخليبةنشاط

ال ميكنك أن ترى على الوجه الصحيح عندما تصاب عينك . حنن ال نقول. الغاء احلب. الغاء النشاطات. كل شيء
املرض يف العني، . حسناً، اقلعها"ويقول اآلخرون، . ر على الوجه الصحيحلذلك، اشف املرض مث انظ. باملرض
 َمْدْهيا. ش.ش (اقتراحنا هو. شفاء املشكلة. حنن نشري بالعالج لشفاء العني. ذاك ليس اقتراحاً جيداً". اقلعها
ال نقلع العني بداعي . النظرتصفية عملية .  عملية التصفية ...ِڤَنَپَرْت-ڤينْريموكَْتْم َتْتاْدهي َسْرڤُو: )١٧٠\١٩
توجد منوعات، . اهنا جمرد خيبة. ال نقول ذاك بسبب عدم وجود فراغ. كال. ال ترى، افرغ كل شيء. اخليبة

  .حنن جنلب االنسان إىل ذاك الصعيد. منوعات مجيلة، منوعات روحية

پ



  . يقتضي القول اهنا مثرية جداً:الدكتور واير
   انت تقبلها تارخيياً، حقيقة تارخيية؟-چۤيتاْبهَچڤَْد خري؟  هل يل بسؤال آ:أحد أعضاء مينسا

  . احلقيقة هي حقيقة تارخيية:ْپَرْبهوپاَد
  .ْتَركوروكِْش؟ حدثت ملحمة چۤيتاْبهَچڤَْد  هل وقعت :شۤياَمسوْنَدَر
  .اَرَتَمهاْبه.  تعين تاريخ اهلند الكربىَمهاْبهاَرَت. َمهاْبهاَرَت. اهنا تارخيية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .َمهاْبهاَرَت :الدكتور واير
اهنا تدعى اهلند .  سنة٥٠٠٠، اهلند منذ ْبهاَرَتكان جممل كوكبنا يدعى .  تعين كبريَمها تعين، َمهاْبهاَرَت :ْپَرْبهوپاَد

طور كان احلاكم، امربا. ْبهاَرَت هو االسم الذي اطلق تيمناً باسم امللك ْبهاَرَت.  بالفعلْبهاَرَتاالسم هو . اآلن
 هو اهلند َمهاْبهاَرَت. َمهاْبهاَرَتوجممل الكوكب هو بعد حكمه،  ْبهاَرَتاطلق على هذا الكوكب اسم . األرض

 من ضمن چۤيتاْبهَچڤَْد  و َمهاْبهاَرَت كان أكرب حسب تاريخ كان املقر يف اهلند ألنه. الكربى ْبهاَرَتالكربى أو 
  .ة ألن ميدان احلرب ما زال موجوداًوهي تارخيي. لذلك، اهنا تاريخ. َمهاْبهاَرَت

   ...  يف العقل:الدكتور واير
  .ْتَركوروكِْش كال، اهنا موجودة، :شۤياَمسوْنَدَر
  .ْتَركوروكِْش ميدان احلرب :ْپَرْبهوپاَد

  . انك تعين أن املعركة ما زالت قائمةتحسب). غري واضح( آسف، ذاك اسم املكان أوه، :الدكتور واير
هناك حمطة خطوط سكة احلديد تدعى . ميدان املعركة حيث جرى القتال ما زال موجوداً. ال ك:ْپَرْبهوپاَد
-ْدَهْرَم): ١\١ (چۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، جاء يف . ْتَركوروكِْش، تقوم بالشعائر الدينية يف )سنسكريتية (ْتَركوروكِْش
. لذلك، مضللون. من املعلقني يعتربوها ختياللكن عدد . ليست ختيال. اهنا حقيقة تارخيية. كِْشْتِرى-كورو كِْشْتِرى

  .اهنا تارخيية
  حسناً، هل تسلك الطريق املركزي يا دكتور واير؟ :أحد أعضاء مينسا

  ).غري واضح( ال حاجة يل :الدكتور واير
  . ميكنك أن تطرح مزيد من االسئلة:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح(فرصة  حسناً، انا موقن بوجود البعض الذين ارادو :الدكتور واير

يف الدين املقارن يستطيعوا ) غري واضح( يف انكلترا رمبا ميكننا، اعضاء ْسوامييف املرة القادمة يا : أحد أعضاء مينسا
   ... أن

  .وسوف يكون مثري جداً اذا استطعت اخذ امتحاننا  ... أنه سوف يكون بالفعل، اعتقد:الدكتور واير
   امتحان؟:شۤياَمسوْنَدَر

  .مؤهل الدخول.  نعم:ر وايرالدكتو
  ؟ هل هو علمي؟)أي نوع من األسئلة) يضحك (:شۤياَمسوْنَدَر
  .جمرد فطنة بسيطة، ال غري.  كال:الدكتور واير

  .امتحان الفطنة) غري واضح( :أحد أعضاء مينسا
  .ميكنك ان تدعوه امتحان لكن ليس لدينا افضل يف الوقت احلاضر. ال غري  ...:الدكتور واير

  .روحية. روحية.  حنن نعتقد ان نشاطاتنا فوق الفطنة:ْبهوپاَدْپَر



  . ذاك خمتلف بالكلية:الدكتور واير
 ألهنا أشرف من العقل، العقل اشرف من البدن والفطنة اشرف من العقل والروح اشرف من الفطنة واهللا :ْپَرْبهوپاَد

  .اهنا اشرف من البدن والعقل والفطنة. اذن، حنن نتكلم عن الصلة اليت تربط الروح باهللا. أشرف من الروح
جيب أن يكون لدى االنسان موقف هرمي أو فوقي حىت يف بيانك هذا، أن األمور عن .  ذاك ما يعنيين:الدكتور واير

  .اليت اشعر اهنا اسهل) غري واضح(
  .وإال ال ميكنه أن يكون اهللا. ال اخطاء.  تغيب االخطاء ألننا نأخذ من اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  .ال ميكنك أن تتخطى ذلك. هذا هو تعريفك هللا. انه مبدئي.  اقصد ليس هذا بالضرورة:الدكتور واير
  .لكن اهللا يعين فوق االخطاء: ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:الدكتور واير
  .هذا هو اهللا. فوق الوهم، فوق اخلداع، فوق القصور  ...:ْپَرْبهوپاَد

 ضمن هناك زهور كثرية لكن توجد منوعات - مثل الزهور. د بائن توجد قاعدة أن الوجود واح:شۤياَمسوْنَدَر
  .الزهور

انت تسعى جلعل لكن من . جداً) غري واضح(هذا . آخر، حبق) غري واضح( مع ذلك مثة خطر :أحد أعضاء مينسا
   ... لذلك، عندما. هذا حمال. احملال الكالم عن الطبيعيات يف لغة الكيماء

  ).غري واضح(تقول بالتدرج، حنن ندرك التدرج، أن الروح أشرف من البدن، هذا أيضاً  اذن، عندما :شۤياَمسوْنَدَر
  . الروح أشرف من البدن والعقل والفطنة:ْپَرْبهوپاَد

   ...  نتطلع إىل األكرب عندما كنا صغاراًنالكن ذاك فقط ألننا تعلمنا، اعتقد، ان.  نعم:الدكتور واير
   ... ل جانب منهم ويف الوسط وعلى اجلانب اآلخر، قبل وبعدعلى ك) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا

ال بد لك من . فهمت، انت تنمو بصورة غري واعية مع مجيع هذه التحيزات الضرورية...   هذا هو:الدكتور واير
غري (لذلك، تفكر عالياً بأهم . لذلك، انت متيل إىل اعلى. حتصيل قياس زماين، عليك احلصول على معيار للقياس

  .، تتكلم عن مقام رفيع، ال تفكر باالشخاص اجلالسني على احلائط)اضحو
  . سوف جتد الوردة افضل من زهرة الربيع جوهرياً:شۤياَمسوْنَدَر
  .قد يفضل البعض زهرة الربيع.  كال:الدكتور واير
  . لكن الصفات هناك، كامنة يف الوردة اليت تفضل على صفات زهرة الربيع:شۤياَمسوْنَدَر

  . للقول اهنا افضلاً سببذا؟ اخربين ملاذا؟ اقصد، مل تذكر ملا:ور وايرالدكت
   ما هو ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

   ...  للوردة عبري ازكى:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  مجيلة:ْپَرْبهوپاَد

  . مجيلة:شۤياَمسوْنَدَر
  ).غري واضح(كن متحيزاً ) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا

ملاذا وردة صفراء؟ ال بد اهنا ردة . الناس الذين يفضلون الوردة احلمراء بسبب رمزيتها وجتد كثري من :الدكتور واير
  . ال شأن هلا باحلقيقة ان هلا موجة لونية طويلة. فعل حتيزية



لذلك، ذاك السبب، نتوغل أكثر حىت جند . علينا قبول السبب. ذاك يعين وجود سبب.  اذن، هناك سبب:ْپَرْبهوپاَد
  .سبب كل األسباب

، كل منها حيتوي على ضرورة )غري واضح(، هو وجود طريقتني للتأكد ْسواميما يقلقين، .  فهمت:الدكتور واير
النشويات ب ال علم هلم. يهضموهنا، يعيشون معافني على خري وجه). غري واضح(اآلن، البعض ياكل . األكل هذه

يبدأ سواهم . يعيشون حياهتم بقناعة. ات أو اهلضمال علم هلم باالنزمي. اللعابال علم هلم ب. والربوتينات والدسم
بالقلق ما اذا كان حيصلون على الكمية الصحيحة من الوحدات احلرارية والفيتامينات وما اذا كانوا يشربون ما 

يتساءل االنسان لو كنت تبدأ بالقلق حول ذاك يعين أنك أقل كماال من الشخص . يكفي من املاء عند الوجبة أم ال
  .على اهلضم بسعادة دون علمالقادر 
لذلك، اذا مجعت االصوات .  حسناً، اذا قلت ذاك، أغلبية االحياء تأكل دون علم باالنزميات وغريها:ْپَرْبهوپاَد

 ٨هناك . لكن البشر نسبة ضئيلة جداً. مثل انسان، قلة من البشر تعىن بتحليل هذا االنزمي. فاالصوات ستكون أكرب
  .أكل بالطريقة الطبيعية وصحية جداً ألف جنس وت٤٠٠ماليني و

اذا اردت التمتع هبا أكثر ليس عليك العلم باالنزميات والربوتينات، .  العلم بالطريقة هامة باملقارنة:أحد أعضاء مينسا
   ... لذلك، ذاك. عليك أن تعلم بالنوع الصحيح للخمرة

  . املتعة هي املستوى:شۤياَمسوْنَدَر
قلقين، كنت اتوغل، وانت متيل إىل العثور أن من يطلبون فهم اهلضم هم الذين معدهتم  وهناك، ما ي:الدكتور واير

  .ليست جيدة جداً
العشب وتعطي أكثر األطعمة تغذية، احلليب الغين بفيتامينات إى البقرة تأكل . مثل العشب.  أمر آخر:ْپَرْبهوپاَد
). غري واضح(ملاذا . الفيتامينات هناك. ل العشبلكن اذا قلت علمياً بوجود فيتامينات يف العشب فأنت تأك. ودي

. عندئذ سوف متوت  ...).انقطاع.. ( .كيف ميكنك القول أن احلليب ال حيتوي. حتليلك لإلنزميات والفيتامينات
  .البقرة احلليب أكثر األطعمة الغنية بالفيتامينات مبجرد اكل العشب اجلافتنتج ما سبب وجود هذا القانون؟ 

 يف الوقت عينه اجلراثيم املزدهرة يف االحشاء ها، كال، مبجرد اكلْسوامي كال، مع احترامي :رالدكتور واي
  .تأييض العشبحنن ال ميكننا . والضرورية هلا تقدر على تأييض هذا العشب

  .لبقريت عند ااجلراثيم الانت ختلو من . انت تفتقر إىل تلك اجلراثيم.  لكنك تفتقر إىل تلك اجلراثيم:ْپَرْبهوپاَد
  . لدينا لكننا قتلناها:الدكتور واير

  .قياس متثيل آخر  ...:أحد أعضاء مينسا
اذا استطعت قبول املفهوم بكاملة ال حاجة لك إىل  ... ليس تعقال. هذه هي الصعوبة.  بالضبط:الدكتور واير

  .احملاولة واعطاء التمثيل
 نبدأت بذاك التمثيل، اعتقد، كان أن الناس الذياملراد انك كنت تفعل عندما   ... ال أقبل:أحد أعضاء مينسا

  .يقبلون على العلم الروحي أفواجاً، يبدو ان شيئاً خاطئاً فيهم
اذا كان عليهم البحث عنها،  ... أقول بوجود البعض الذي بوضوح.  كال، كال، كال ليس دوماً:الدكتور واير
  .لذين لديهم للبحث عنها وال حاجة لليست لديهم
 ثانية، يذهب البعض إىل الطبيب الصابتهم باملرض ويذهب البعض أون إىل ذم الشيءيلج.  نعم:مينساأحد أعضاء 

  .ألهنم ليسوا مرضى بل عندهم وسوسة



 مثل اذا اشار شخص إليك أن هذا العامل املادي مستند إىل التشبعة احلسية وكل فرد يركض وراء :شۤياَمسوْنَدَر
حقيقة ليست ظاهرة بأي طريقة اخرى أو العثور عليها صعب جداً بطريقة بأية ك مشافهة تل. ترضية دوافعه احلسية

لذلك، ذاك هو مراد . إىل رغبة أرفع، للحصول على شيء أرفعفجأة لذلك، ذاك العلم ينبه الفرد . طريقة اخرى
ذا العامل املادي اذا بقينا صامتني فكيف سيتنبه احد إىل تلك احلقيقة، انه مبجرد القول أن ه. مشافهة هذه األمور

  .تلك هي حقيقة ميكنك مشافهتها بسهولة. يدور حول قاعدة التشبعة احلسية املادية
اذا بكالم آخر، من .  حسناً، اعتقد بوجود فرق مزدوج دوماً هبذه األمور بني املوضوع والفاعل:الدكتور واير

ة وأمور من هذا القبيل وعليك التنفس بكالم آخر، عليك اتباع محي. اذا شئتموضوعياً الضروري تشبعة احلواس 
يف بعض االحيان، نعلم عندما نكون . لكن ميكنك حتصيل متعة متحيزة من هذا العمل الذي خيتلف عن فعله تلقائياً

   ... حنن نقتصر على. ال حنصل على مطلق ترضية حسية من ذلك. نقذف الطعام قذفاًمشغولني، اننا 
األكل والنوم والسماع واجلماع وهي القاسم :  هيپاَدْپَرْبهو مبادئ أساسية ذكرها هناك أربعة.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر

االنسان نزعته الواعية على االقتصار على التمتع بالطبيعة املادية على يستخدم لكن . املشترك بني االنسان واحليوان
  .كل فرد يطلب املتعة احلسية. هامع ذلك، هي عين. ينام اكثر وجيامع أفضل وغريه ويأكل افضل: درك أكثر تقدماً

  مث ما هو الفرق بني احليوان واالنسان؟.  نزعات مثيلة موجودة يف احليوانات:ْپَرْبهوپاَد
  . احليوانات بقدر علمي ال تقوم بأحباث علمية:الدكتور واير
   ما هو مراد البحث العلمي؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . بسبب شعوره باحلاجة إىل العلم:الدكتور واير

  ).غري واضح( اتساءل ماذا :أحد أعضاء مينسا
   ... ال اعتقد ان لديهم القدرة على.  كال، كال، اهنم يقوموا باملالحظة:الدكتور واير
   ملاذا يقوم العلماء بتحليالهتم وملاذا يستخدم التقدم العلمي؟ ماذا ينفع االنسان؟:شۤياَمسوْنَدَر
ي للتعويض عن شعورهم بالنقص لعدم معاملتهم بالتعاطف واحلب  إىل حد كبري، سيقول الفرويد:الدكتور واير

  .على حنو كاف عندما كانوا صغاراً
  . موضوعياً، النظر هو جمرد ترضية احلواس:شۤياَمسوْنَدَر
. ها، ذاك ليس كافياًآ"ونغ، ي حسناً، قال فرويد، بالطبع، هو يؤمن كثرياً بالتشبعة، وذاك حيث قال :الدكتور واير

 ألنه كان ْسواميفاز جونغ بفائدة صعيد أرفع الستخدام كلمات . كتبها". انب الروحي من احلياة أيضاًاجلبعليك 
   ... قادراً على ضبط األمور السفلية مثل

النزعات عينها، التشبعة احلسية . اخلالصة على هذا النحو، أن تبقى حيوانات، حيوانات علمية، ال غري :ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك يعين البقاء حيواناً لكنه يصبح علمياً، حيوان علمي ال غري. ان علمياًلكن يفعلها االنس

.  العلم استبدل الروحانية انمن املثري يف هذا القرن العشرين.  لكن يف الوقت عينه، هو حيوان روحي:الدكتور واير
  . اآلن، العكس صحيح.االنسان يف املاضي اعطى الدين أمهية كبرية وكان العلم جمهوال عملياًأن انت تعلم 
األكل والنوم ) غري واضح(وإال اذا بقي على .  الروحانية العلمية تلك، هي التقدم أكثر من احليوانات:ْپَرْبهوپاَد

لكن عندما يتجه ذاك البحث العلمي إىل الشيء الروحي فذاك هو امتياز . واجلماع والدفاع علمياً فأنت تبقى حيواناً
  .االنسان

  استبدال الدين بالعلم اثبت عدم كفايته يف القرن العشرين ألنه كيف يشبع اسئلته يف النهاية؟ :شۤياَمسوْنَدَر



 على النحو عينه، كيف ميكنك أن تشبع شخصاً يفتقر إىل الرضى العاطفي يف عمله باعطاء مال :الدكتور واير
 ويل لعدم وجود ائتالف بينهم وبني  اهنا ختلو اآلن من احملتوى العاطفي نظراً. باألعمالأأكثر؟ نصف املشكلة تبد

  .وتعلم مدى حرماهنم على حنو حمزن. ليست لديهم عملياً أي عناية فطنوية ألهنم يعملون يف مصنع. أمرهم
للمثال االشارة باالصبع ) غري واضح( اذن، ما يقلق عدد كبري من الناس حول أغلبية االديان هو :أحد أعضاء مينسا

  ).غري واضح(الصبع مع اختيار ا) غري واضح(إىل 
 عندما كنت اقول ان البسطاء من وجه واسع، بعض الناس ال ا احدى الصعوبات واعتقد بصحته:الدكتور واير

 اهنا تساعدهم، ليس مثل العجوز العزيزة اليت وجدت. كون لديهم صورةتميكنهم احلصول على شيء بتاتاً دون ان 
 ...  

  .هو اهللا ذاك نعطي، الصورة، هنا :ْپَرْبهوپاَد
كان جمرباً على الكالم بالعرب واحلكايات الرمزية ذات املعاين . جاء للكالم إىل طبقة اجلهلة.  مثل املسيح:شۤياَمسوْنَدَر

  .اجملازية
التمثيل أمر فطنوي بينما احلكاية الرمزية أمر .  احلكايات الرمزية أشرف من التمثيل،اآلن.  نعم:الدكتور واير

  .وكان بالطبع رفيع الذكاء باختيارها. فئ ذات ثالثة أبعاد وليس امنوذج عن الناساهنا امر دا. انساين
  . ال اعتقد صديقك، كريسماس هومفري سيوافق مع كال البيانني:أحد أعضاء مينسا

نين أليشعر بالسعادة التامة ) غري واضح(سوف يصاب الفرد بالدهشة  ...  لعلمي به جيداً، ال اعتقد:الدكتور واير
  . يف بعض االوقاتكِْرْشَننفسه إىل ) غري واضح( اعتقد انه .وافق معهال ا

  ).غري واضح( حسناً، هل ذاك ضروري :أحد أعضاء مينسا
  . حيسب البوذي ان كل فرد هو اهللا:شۤياَمسوْنَدَر
  .نريڤانَما يدعى ذاك . يعملون على تقليل احلس باالمل واملتعة.  يف النظرية البوذية ال يوجد قبول باهللا:ْپَرْبهوپاَد

ال بد من وجود اهللا لكنه يسعى النكار  ... أقصد، هو يف احلقيقة.  امللحد هو أكثر القلقني على اهللا:الدكتور واير
 كل وقته يقضيتحدث وكان ي. كان يكره النساء. كان لدي حماضر يف اوكسفورد مل يكن معنياً بالنساء. كل شيء

كان . كانت حماضراته مليئة هبن.  يفكر سوى بالنساء وانه كان غري معنياً هبنكان ال. خيربنا انه غري معين بالنساء
  . ذلك أمراً حمزناً
  !كَْمَس مثل :شۤياَمسوْنَدَر
  .الذهب والنساء. پوياكَشيهَرين :ْپَرْبهوپاَد

قة ما ينتهي األمر اذن، بطري. كِْرْشَن وأراد قتله لكنه كان ال يذكر سوى كِْرْشَن يبغض كَْمَسكان  :شۤياَمسوْنَدَر
  . بطريقة ماكِْرْشَنبالفرد إىل ذكر 
  .حىت اآلخرين مل يستعملوا ذاك االسم) غري واضح (:الدكتور واير
  .انه ذكر اهللا) غري واضح (:شۤياَمسوْنَدَر
.  طريقة خمتلفة عن فلسفة خمتلفةهو ذاك ما قلت التوحيد بالظاهر باحلصول على أكرب قدر من هذا :الدكتور واير

اذا مل يكن االنسان يهددك بالفعل، . ألهنم كانوا مضطهدين) غري واضح(وبالطبع، انت تبدأ بالشعور اهنم جيب أن 
  .اعتقد أن سقرط واملسيح أمثلة كاملة على ذاك. ال جيب عليك اضطهاده

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد



  .الفعل، لطفك الزائد، بمياْسو اعتقد انه كان أمراً مدهشاً :الدكتور واير
  . شكراً:ْپَرْبهوپاَد

ليس عليك كأحد متطلباتنا قبول أي شيء . قتم على شرطنا البسيط وسوف نرحب بكم اذا واف:الدكتور واير
  .اهنا دعوة مفتوحة. سوى مهمة قضاء ساعة ونصف حبل مشاكل بسيطة

  . إىل احد اجتماعاتكم:شۤياَمسوْنَدَر
  .ل كال، إىل امتحان للمؤهأوه، :الدكتور واير
  .اذا كنت ستقوم باالمتحانما لديهم امتحان دخول إىل مجعيتهم ويريدون معرفة .  امتحانأوه، :شۤياَمسوْنَدَر
  . ملا ال تأيت إىل مجيعيتنا وحنن منتحنك:ْپَرْبهوپاَد

  . امتحاننا خمتلف:الدكتور واير
  . حنن منتحن أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . ال بأس، نعم، زين:الدكتور واير
  . لدينا طريقة امتحان، لديكم طريقة امتحان أيضاً:وپاَدْپَرْبه

  . وامتحاننا عام كذلك:الدكتور واير
. چوناها-َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمَهْد. ذاك هو امتحاننا.  طريقة امتحاننا هي مدى تقدمك يف ذكر اهللا:ْپَرْبهوپاَد

اذا أمنى االنسان ذكر اهللا تنمو مجيع الصفات ). ١٢\١٨\٥. ب.ش. (ڤَىت أكيْنَشناَچْبَهكْتْري ْبَهاسيت ياْسۤيجاء، 
 أو ذكر اهللا، ال كِْرْشَنومن مل ينم ذكر . چوناها-َهراْڤ أْبَهكَْتْسيا كوُتو َمَهْد. مجيع الصفات الطيبة. الطيبة فيه

ظري فقط، سوف يترسخ بالتن ... َرْتِهناَسيت ْدهاڤَُتو- َمُنوميكن أن يتصف مبطلق صفات طيبة ألن شاغله هو التنظري، 
  .يف هذا العامل املادي

  . التخمني مبفرده عقيم:الدكتور واير
عربة العقل سوف حتمله، . َمُنو َرْتِهَنمن يسوق عربة العقل، .  تعين عربةَرْتَهى. َرْتِهَن-َمُنو التخمني، :ْپَرْبهوپاَد

جيب . ة، ال ميكنه االتصاف بالصفات الطيبةلذلك، ما بقي يف األوضاع املادي. سوف تثبته يف االوضاع املادية فقط
  .أن يتعاىل الفرد عن الدرك املادي والوصول إىل الصعيد الروحي مث تظهر صفاته الطيبة تلقائياً

   ...  هذا، بالطبع هو مستند احلقيقي:الدكتور واير
كانوا . نوا مدمنني على أكل اللحومكا.  للمثال، شبابنا األوروبيني واالمريكيني، كانوا مدمنني على الزنا:ْپَرْبهوپاَد

ال يوجد أكل . ال يوجد زنا يف مجعيتنا. عن كل شيءاآلن ختلوا . كانوا مدمنني على القمار. مدمنني على الشراب
كيف أمكن هذا؟ كانوا مدمنني على مجيع هذه األشياء منذ بداية . ال يوجد حىت تدخني أو شرب الشاي. حلوم

ملاذا؟ .  صفات جيدة فقد سبق هلم االتصاف هبا إىل جانب الصفات االخرىهاعتربت هذاذا .  اآلنتركوها. حياهتم
كيف تركتم هذا :"يريدون استشارتنا حول ذاك. احياناً تصاب السلطات بالدهشة يف امريكا. كِْرْشَنبفضل ذكر 

ليس ). غري واضح(كيف اعتاد افرادكم . السلطات أمواال طائلة ملنع هذه العادة السيئةتنفق )". غري واضح(
اذن، اذا اعتربهتا صفة جيدة، فتلك الصفة اجليدة تنمو بفضل ذكر . فحسب بل مجيع اشكال املخدرات. دي.أس.أل

، أو ذكر اهللا، قد يستمر بالتخمني لكنه لن يصل إىل صعيد كِْرْشَناملفتقر إىل ذكر : لذلك، هذه حقيقة. كِْرْشَن
  .ذاك هو امتحاننا. االصالة مطلقاً



اذا كانت غري ضرورية . حىت مفيدة أكثر ... ترك تلك االشياء اليت هي باحلقيقة.  ذاك مدهش بالفعل:كتور وايرالد
  .كيف ميكنك حتقيق ذلك يف العامل احلديث هو اجناز بارز بالفعل. أفضل هلم تركها لكن ألهنا مؤذيةفستكون 

  الدين ضرورية، مفيدة عالجياً، صاحلة؟ أن بعض أصول ْسوامي هل تقول أنك توافق مع :أحد أعضاء مينسا
ال بد يل من القول إىل كثري من الناس اهنا ضرورية أو . يعتمد على الشخصان ذلك  اعتقد ثانية، :الدكتور واير

اذا ) غري واضح(لكنها تعين شيئاً خمتلفاً ملختلف أشكال الناس من لكل فرد ونغ، أهنا الزمة يحىت كما سيقول 
ليس . اهنم يفتقرون إىل مدوار. لكن من يفتقرون إليها يبدون مفتقرين. لطويل إىل اجملرد جداًاحببتها، والشعر ا

  .اهنم يتأرجحون بالكلية. عندهم ثبات
  .هي اهنا تعمل) غري واضح(حقيقة علمية .  كال، ال أوافق:أحد أعضاء مينسا

، أو كِْرْشَناملسيحية وميكنين االميان بأخالقيات  أود االدالء برأيي، هو أنين اؤمن كثرياً باالخالقيات :الدكتور واير
تومهاً على اآلن سواء كان ذلك .  أيضاً أو اهللاكِْرْشَنذاك دون حاجة إىل االميان بـانين أؤمن ب امكنين القول نا

   ... جانيب وأنا اؤمن ضمنياً حبق وال اعلم
  .اك هو الفنذ.  ذاك االميان إىل فعل املراد هو كيفية ترمجة:شۤياَمسوْنَدَر
  . لكن حيتاج البعض إىل جسر الربوبية لتحقيقها، بينما حيققها البعض جتريدياً:الدكتور واير
 عجوزاً ١١ ذهبنا اليوم إىل خدمة، خدمة مسيحية، أول خدمة قمت هبا منذ سنوات طويلة، والتقينا :شۤياَمسوْنَدَر

قدار مببدأت بالتفكري .  يف اخلارج السري والناسواستطعت مساع ضوضاء.  يف مؤخرة الكنيسةجالسات يف املقاعد
املسرية الذي فقدته الكنيسة املسيحية أو فقدت هذه القدرة على هداية االنسان، التطبيق العملي لألصول االخالقية 

  .والروحية، إىل درجة فقد االنسان عنايته باحلضور إليها
استحسن . هؤالء الشباب، طالبناعندما شاهد  هتأسفعلن عن أحد القساوسة يف بوسطن، منشوراً يأصدر  :ْپَرْبهوپاَد

الشاب عينه ال يذهب إىل الكنيسة وفقد كان . قصر عن هدايتهم. كيف أن هؤالء الشباب وراء اهللا واهنم شبابنا
 َمْنْتَر َنكِْرْش َهِرىاهنم يسبحون .  ساعة يوميا٢٤ًعنايته بذكر اهللا، لكن هذا الشاب عينه اصبح جمنوناً باهللا ويذكره 

   ... كيف اصبحوا مغرمني.  ساعة يوميا٢٤ً
 ت نقطة جيدة عندما حتدثت معه يف اليوم السابق أن بعض الكنائس االمريكية كانْسوامي جعل :أحد أعضاء مينسا

اعتقد أنين ال اوافق معك أن  ...يوجد اجنذاب كثري إىل الدين يف امريكا ويصدرون ضوضاء كبرية، مثل . حمتشدة
  .للعلم لكن يبدو انه يتأرجح، يف عاملي الصغري، جتاه األمور الروحية) غري واضح(هوت اليوم قد فقد دوره الال

الرجوع إىل .  يسرين مساع ذلك ألنين كما اقول، بصفيت اشاهد التحول إىل اجلهة األخرىأوه، :الدكتور واير
من اجل االتصاف ضرورة  الصمت لم، بكالم آخر،نقطتك، األمر اآلخر احليوي، قلنا أن يف السابق، وما زلنا ال نع

ال ميكن هلؤالء الناس . ، الرغبة بالضجيج يف العامل احلديثتبعاً لذلك، لدينا هذا املرض العصيب. بالصفات الروحية
  .يوجد اختالل عقلي هبذا. حىت القيام بعمل دون تشغيل الراديو

 كِْرْشَنالعلم بـ) غري واضح(ستخدمها، املفهوم  تكِْرْشَنعة استخداها؟ مجاأال توافق بإمكانية : أحد أعضاء مينسا
   ... اآلذان، أكثر احلواس فعالية) غري واضح(

  .عملك على الوجه الصحيح  نعم، لكن هذه الضوضاء اليت حيدثوها، توقفك اللغة عن اجناز :الدكتور واير
  .ضوضاء مادية  ...:شۤياَمسوْنَدَر
   ... ، السلكية ضجة، ضجة خلفية:الدكتور واير



 ساعة ٢٤اهنا موجودة دوماً،  ...  لكن اذا كان الشخص يف هيكلنا وميكنه مساع الضوضاء تصدر:شۤياَمسوْنَدَر
  .جيب علينا االنتفاع هبا. النزعة يف هذا العصروجود يومياً ل

ىل ما كان دوماً صفوة ، انت مقتصر على الرجوع إميكنهم القول انت اآلن ال تنتفع هبا) غري واضح (:الدكتور واير
. املوسيقى هي طعام احلب. بيتهوفنزمن  يف الفكرة القدمية ملوسيقى العوامل. أهنا موسيقى، سيمطلق شكل ح

  .ت لعقلياصواالاقصد، اهنا أمجل 
  .")غري واضح(اضرب " يف االجنيل، ال اذكر النص بالضبط، :شۤياَمسوْنَدَر

  .ن املوسيقىعد كبري من الناس، يصدر  احلس الروحي الوحيد لعد:أحد أعضاء مينسا
  .، ذاك هو الصمتكِْرْشَن، أو مساع اسم كِْرْشَن هو الكالم عن چۤيتاْبهَچڤَْد  تعريف الصمت يف :شۤياَمسوْنَدَر
 حسناً، اذا كنت صامتاً ميكنك مساع اشياء، لكن اذا كنت تصدر الضجة، تعلم، ال تصلك الرسالة، :الدكتور واير

اف ختأن كثري من الناس ثانية اعتقد . خر يصدر الضوضاء تصبح لديك ذريعة لعدم مساع الرسالةواذا كان شخص آ
اآلن، هذا شكل من اشكال ". اذن، ال تلومين. بالطبع، مل امسعك"اذن، بالضجيج ميكنهم القول، . استالم الرسالة

 اذا اممأكرب خطراً يشكل ذاك خداع ذاتك . يبااجبما ادعوه خداع ذاك ليس . اعتقد، انه خداع سيء. اخلداع
تسعى وتؤيد ذاتك س كاذا كان ذكياً بالقدر الكايف لكن الذي ميكنه تفادي تأثري خداعك خدعت شخصاً آخراً

  .ال ميكنك اخلروج منه) غري واضح. ( اذا كنت ختدع ذاتكبروابطك
غري (كل هذه الضوضاء يف وسط  انشر هذه الفلسفة يف هذا العصر بقدر االمكان ألهنا ضاعت. .. :شۤياَمسوْنَدَر

  .رسالتنا تصل) واضح
   ...  احلقيقة أنه ميكن مساعها أحياناً حىت فوق الضوضاء:الدكتور واير

  .الضجيج الزم. ضجيج يسبب العبودية.  ضجيج حيقق النجاة:ْپَرْبهوپاَد
  .ما متالزماناهن.  لكن لدينا رغبة عصبية بالضجيج واالبتداع يف هذا العامل احلديث:الدكتور واير
  .امتاع احلس) غري واضح( مث ثانية، االبتداع والضجيج، اهنما تشبعة حسية :شۤياَمسوْنَدَر
  .ضاكرتثبت عدم االبتداع حاجتك إىل أيضاً، أن حيتمل  حسناً، أال تظن أنه :الدكتور واير
  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .ك إىل اجياد أمر لتنجزهيدفعاك رضعدم  بكالم آخر، ماذ جيري هو، ان :الدكتور واير
  .ال ميكن امتاع احلواس مطلقاً لكن دافع امتاعها دائم احلضور.  نعم:شۤياَمسوْنَدَر
ذهبت إىل مسرحية جيدة أو شاهدت فيلماً جيداً أو مسعت موسيقى جيدة وليس اذا تشعر بالرضى  :الدكتور واير

   ...  لديك شعور بأنك، تعلم.يف الليلة التالية ألنك سبق وشاهدهتااسترجاع ذكرها عليك 
تشعر باجلوع عند خروجك من . ويال جداًيدة، ال تدوم طاجلوسيقى املسرحية أو امل، تلك حىت :شۤياَمسوْنَدَر

هناك دوماً أمراً لتهييج احلواس . مث تريد االسراع إىل املنزل.  تطلب بعض اجلنس،عد ارضاء جوعكوب. املسرح
  .املادية

اذا كنت راضياً روحياً سوف تقعد وال تفعل أمراً :  تقود ذاتك إىل هذه الصعوبة هي، أال املشكلة:الدكتور واير
واذا كان كل فرد يفعل ذاك فمن االفضل العودة إىل النقطة حيث بدأنا بدال من احلصول على وجبة طعام كافية أو 

  .وسيقى أو املواصالتامل



. ذاك ال يعلمون. لعلماءلاحلياة الروحية هي نشاط واف حىت .  ذاك للمؤمن بالعدمية وليس للروحاين:ْپَرْبهوپاَد
يبدأ نشاطك الفعلي لكن . ذاك هو انكار النشاطات احلالية فقط، فكرة سالبة. يقصدون أن احلياة الروحية فراغ

ال ميكنك . ال ميكنك وقفها. الروح نشطة. تلك هي احلياة الروحية. وقف عن النشاطات املادية بالفعلعندما تت
لكن اذا كان النشاط مكشوفاً باألشياء . لذلك، اهنا نشاطات قاصرة. من خالل حجب املادةاآلن  اهنا تنشط. قفهاو

  .املادية فذلك هو النشاط احلقيقي
   لكن أليس سبب الرغبات بيولوجياً؟:أحد أعضاء مينسا

  . اهنا ضرورية:الدكتور واير
  .ليست ضرورية روحياً نعم، لكنها ضرورية بيولوجياً و:أحد أعضاء مينسا

تسمح يل بالقول، دعنا نتوغل، أنه عندما تقول ضرورة بيولوجية، هل من الضروري لك هل  حسناً، :الدكتور واير
   ... أن تكون على قيد احلياة؟ أي علمي

  أليس كذلك؟. متاع احلس قائمة حىت يف امللكوت الروحيإ أن الرغبة بپاَدْپَرْبهو اخربنا :شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:َرْبهوپاَدْپ

 احلياة طلب احلياة الروحية، انا أطلبا.  لكن اعتقد انك حتتاج، اوافق، أقول انك حباجة إىل كليهما:الدكتور واير
  .املادية

حنن نتحدث عن الصني أو نيويورك ) غري واضح(أمر روحي، اقصد، أليس هو ) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا
  ).غري واضح(تكون حىت قليل عنها، يف الواقع قد ) غري واضح(

  .خمتلفة أيضاًصورته كل شخص لأن  حسناً، اعتقد :الدكتور واير
   ... واذا كنت ختدم اهللا بكل نشاطالنشاط الروحي هي منظور اهللا كل شيء ب الفكرة هناك أن صلة :شۤياَمسوْنَدَر
ينقطع اقطعه عن بدين، . ا دام متصال بالبدنينشط م. املثل عينه، مثل هذا االصبع هو شق من البدن.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هنشاط

  . نعم، لكن ما زال لديك البدن:الدكتور واير
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  . ما زال لديك البدن وما زال لديك سائر االصابع:الدكتور واير
  ).غري واضح( كال، ميكنك أن تدعوه اصبعاً، لكنه ال يعود يعمل كأصبع، سوف يعمل :ْپَرْبهوپاَد

  .ال ارى احلاجة إىل قياسك التمثيلي. االصابع االخرىستعمل  كال، لكن :الدكتور واير
  . وحنن خدمهموجود اهللا :شۤياَمسوْنَدَر
  .ذاك هو قياسي التمثيلي.  اذا كنت شق اهللا فال بد من أن تنشط يف خدمة اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  .ذاك البيان يكفي.  لكن ال ارى احلاجة إىل القياس التمثيلي:الدكتور واير
  .اذا كنت تعتقد، اذا كنت تعلم أنك شق اهللا فال بد من عملك حلساب اهللا.  ملا ال؟ ملا ال؟ احلاجة واجبة:ْپَرْبهوپاَد

   ...  سوف انظر يف املقابل وأقول ما دمت اعلم أن اهللا هو شق:الدكتور واير
ْبهَچڤَْد جاء يف . الدروس من اهللاتلقي لذلك، عليك . اهللا هو الروح وانت روح). غري واضح( ال ميكنك :ْپَرْبهوپاَد

 ألنه نشط الشق حلساب اهللاياذن، جيب أن . هذه االحياء هي شقوقي. لُوِكى-َڤَممايڤاْمُشو جۤي): ٧\١٥ (چۤيتا
  .ملاذا وقف النشاط؟ تلك هي احلياة احلقيقية. تلك هي احلياة احلقيقية. شق اهللا



وتزيد من بعض الوجوه  إىل طالبكك توجه كالمك حترام، أنا قلت، دون سوء ااذ، مياْسو اخشى :الدكتور واير
  من تشويشي بقياسات التمثيل، أال تشعر بذلك يف بعض االوقات؟ 

   ...  معتاد، رمبا معتاد على التحدث مع أشخاص حيتاجون إىل هذاْسوامي نعم، اعتقد أن :أحد أعضاء مينسا
فما الذي مينعين من اعطاء متاثل؟ كيف يعمل . َممايَڤا اهللا أن األحياء شقوقي،  يف وجود حقيقة تكلمه:ْپَرْبهوپاَد

  الشق؟ جيب اعطاء التماثل وإال كيف ميكنهم الفهم؟
   ...  بعض الناس:الدكتور واير

  .ميفهتللمقصود قياس التماثل . للفهمضروري  قياس التماثل :ْپَرْبهوپاَد
 اآلن، بالطبع. حياول كثري من الناس اعطاء التماثل لتوضيح احتمال). حغري واض( لكن ليس يف مثل :الدكتور واير

 ...  
أن االحياء ب چۤيتاْبهَچڤَْد  اآلن، ال اعلم ما هو التماثل الذي يعطيه سائر الناس لكن شغلي هو أخذه من :ْپَرْبهوپاَد

األمر عينه، . د قطعه عن البدنهذا البدن لكن ينقطع نشاطه عنلذلك، شق بدين هذا ناشط بالصلة إىل . شقوق اهللا
مثل . اذن، جيب اهناضهم إىل ذاك الوعي. غري الناشطني يف خدمة اهللا، أموات مثل هذا االصبع املقطوع من البدن

 ألن لكن، حىت النملة، النملة الصغرية سوف تقاوم اذا حاولت قتلها. شجرة، تقطعها، ليس لديها وعي للمقاومة
الوعي املتطور ال . ذاك هو قانون الطبيعة. ذاك هو قانون الطبيعة. ع ازدياد منو الوعيلذلك، تنشط م. وعيها متطور
  .يعين املوت

    ... هذا ما قلته سابقاً حول جممل:الدكتور واير
  .ذكر اهللاذا بلغ االنسان يزداد نشاط لذلك، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .، جممل نشوء العقل البشري هو ازدياد الضبط الواعي جممل النشوء، اعتقد سبق يل قوله قبل دخولك:الدكتور واير
 اذن، العقل، العقل، النشاطات العقلية، نشاطات الفطنة ونشاطات الروحي، النشاطات الروحية أكرب من :ْپَرْبهوپاَد

  .النشاطات العقلية
اعلم "لذايت، وكانت طريقة سقراط ضبط الذات بالفحص ا.  كنت نبحث سقراط يف اليوم اآلخر:شۤياَمسوْنَدَر

 يقول أن هذا ليس پاَدْپَرْبهولكن كان . االقتدار على قيادة حياة اخالقية مع االحترام الذايت وضبط الذات" بنفسك
يستطيع مطلق انسان ضبط حسه اذن، . ال يستطيع عدد كبري من الناس حتقيق هذا الضبط املنطقي. باألمر االعتيادي

  .ية الروح، تغذية احلياة الروحيةبتنم
نشاطاته السخيفة أو املشاغبة، عندما ينشط يف تلقي يتعني وقف  مثل، هناك طفل، طفل نشط، لكن :ْپَرْبهوپاَد
النشاط . ينقطع عن املشاغبة بتحطيم هذا وذاك. طاقته النشطة لتلقي العلمتتحول الطفل عينه، . فهمت. العلم

هؤالء الشباب، تركوا . اط الروحي، ذاك النشاط الصفياألمر عينه، احلياة الروحية تعين النش. اآلن، تصفى. موجود
. لذلك، تركوا االكل السخيف. اهنم يأكلون أشياء أفضل. ذاك ال يعين اهنم تركوا االكل. أكل اللحوم والشراب

  .احلياة الروحية تعين النشاط الصفي. اذن، تلك هي احلياة الروحية
امتكن من ضبط دون ان ىل الكلية وحصلت على عدة شهادات ذهبت إ.  منطقياً، حسبت أنه فطن:شۤياَمسوْنَدَر

 َهِرىمبجرد تسبيح جتمعت مجيع نشاطايت يف اجتاه واحد لكن، . درست الفلسفة جدياً. حسي وعقلي من أي وجه
  . والوصول إىل صعيد خدمة اهللا، مما ضبط سائر االشياء تلقائياًكِْرْشَن



 اذا حصل الفرد على شاغل جيد يترك موجودةالكلمة الدقيقة ). ٥٩\٩. چ.ب (ِتىڤا نيڤَْرَتَپَرْم ْدِرْشْت :ْپَرْبهوپاَد
. كيف ميكنه وقفها؟ ذاك حمال. اهنا حية. ذاك حمال ألن الروح نشطة. لكن ال ميكنه وقف النشاط. الشاغل السيء

 ال تعين نريڤانَ.  التايلاساْچۤييأْتهاُتو ْبَرْهَم جذاك هو . ، لكن االخذ إىل احلياة الروحية تعين وقف احلماقاتنْريڤانَ
  .لنشاط احلقيقيعليك الوصول إىل ا. ماقةوقف النشاطات بل وقف احل

. بوصفها متحركة) غري واضح. (، كلمة يتداوهلها الكثري للروح، وتعين بالطبع، حياةانيَمْنحسناً،  :الدكتور واير
  .االثنان مترادفان

. تلك هي فلسفتنا أيضاً. ة ال حاجة لك إىل جلباب اذا كنت يف ذكر اهللاله منذ مدمثل ما كنت تقو :شۤياَمسوْنَدَر
ليس من .  دوماً، خدمة اهللا دوماً يف مطلق حالة حياتيةكِْرْشَنلكن سيكون وعيك يف خدمة . اهنا عملية جداً

  .الضروري ارتداء جلباب أوال مث اخلدمة
  . لكنه يعني البعض:الدكتور واير

ا موجودة يف جزء  مفهوم مثري جداً، الروح أيضاً، احلقيقة أن الروح قابلة للقياس، اهن الروح:أحد أعضاء مينسا
  .أصغر يف احليوانات األكرب، واجلزء األرفع يف احليوانات األرفع

  .اهنا احلجم عينه يف مجيع األحياء.  كال:شۤياَمسوْنَدَر
أم ال، احلامض االميين م سواء هناك أشياء حية  صحيح؟ لكن عندما نبلغ نقطة عندما ال نعلأوه، :أحد أعضاء مينسا

   ...وما شاكله
) غري واضح( حسناً، سوف أقبل ذاك فوراً، أساسياً، ذاك صحيح متاماً القول اهنا احلجم عينه يف كل :الدكتور واير
  .ليس هلا حجم

  .ال ميكننا قياسها. هلا حجم.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .كلمة حجم غري دقيقةلذلك، .  ذاك ما اقصده:الدكتور واير

  .هاقياسقادرة على أنك ال متلك آلة رد ال ميكنك القول اهنا دون حجم جمل.  لكن ذاك ليس بياناً علمياً:ْپَرْبهوپاَد
   ... ان ليس هلا ثالثة أبعاد، لكن عندما نتكلم عن حجماآلن  ما تقول :الدكتور واير

  . آالف جزء من رأس شعرة١٠لى جاء، اهنا واحد ع.  نعم، ثالثة ابعاد:ْپَرْبهوپاَد
  .ميكننا أن نفعل أفضل من ذاك بواسطة ميكرون) يضحك (:الدكتور واير

  . لديك آلةت اذن، اعثر على الروح اذا كان:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو عدد املالئكة عند طرف دبوس؟:أحد أعضاء مينسا

  . يف الواقع، هذا يعود إىل موضوع التماثل ثانية:الدكتور واير
  . بدال من املسيحكِْرْشَن) غري واضح(حول هذا ) غري واضح( لكن جممل االمر : أعضاء مينساأحد

  .. . لكن جممل االمر، اذا حاولت توضيحه:الدكتور واير
للنقطة طول وعرض لكن ال . يف اهلندسة، يقولون أن ليس للنقطة طول وال عرض على خالف احلقيقة: ْپَرْبهوپاَد

  .ميكنك قياسها
  . هو غرضه بل رسم فلسفتهليس طول أو عمق دون  آه، لكن سيقول الرياضي أن تعريف النقطة : وايرالدكتور

  .مطلقة) غري واضح(نقطة  ... سيقول شيئاً خمتلفاً بالكلية) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا
   ...  لكن عند تكبري النقطة سوف جتد هناك:ْپَرْبهوپاَد



  ..  . لكن، بالعودة إىل:الدكتور واير
 هناك أوه،" عندما تأخذ زجاج تكبري ترى،  لكن.لن ترى بنظرتك القاصرة احلاضرة. لة رؤيةاهنا مسأ :ْپَرْبهوپاَد

  ".طول وعرض
يتصاغر ) غري واضح( انه .، رأساً إىل مشكلة االرتداد إىل وضع المتناهيْسوامي آه، لكن ذاك جيلبك، :الدكتور واير

   ... تتوقف عند البدايةلكنك تعلم انه ميكن أن . ويتصاغر
  .أنا أصغر من الصغري  ...:شۤياَمسوْنَدَر
  .اهللا أكرب من األكرب وأصغر من األصغر) نص سنسكرييت. (ِڤَدْزالـ ذاك ما جاء يف :ْپَرْبهوپاَد

  .ادي، أكرب وأصغراملانت تستعمل كلمات . اديامل انت تستعمل كلمات :الدكتور واير
  ي؟ ماذا تعين روح:ْپَرْبهوپاَد

  .ادي لوصفهاامل كال، لكن اقول انك تستعمل كلمات :الدكتور واير
   ماذا تعين بالروحي؟ انقطاع الكالم؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك( ...  ما أقول هو:الدكتور واير
اذن، ما هو التعبري الروحي هلذا؟ هل . اذا قلت أكرب وأصغر على هذا النحو وأنت قلت هذا مادي :ْپَرْبهوپاَد
  ذاك يعين قطع الكالم؟تعطيين؟ 

   ...  اعتقد أن االغراض:الدكتور واير
  .عندما تتكلم بصلة روحية هذا روحي. هذا ليس مادياً. جيب عليك  ...:ْپَرْبهوپاَد

  . سوف يتعني عليك ابتكار لغة جديدة حقاً:الدكتور واير
  .اللغة عينها، اللغة عينها ... ملاذا.  كال:ْپَرْبهوپاَد

   ... سناً لن تتوغل كثرياً يف أي شكل من الفلسفة ح:الدكتور واير
  ).غري واضح (:أحد أعضاء مينسا

آه، انا "سيقول احد لنفسه، . كون كناسة الشارعتللمثال، ميكن أن .  لكن الوعي بأمر منجز يدل عليه:شۤياَمسوْنَدَر
  .ط روحي، وليس نشاطاً مادياً فانه نشاط روحي، انه نشاكِْرْشَنلكن اذا كنت أقوم هبا لـ. "جمرد كناس شوارع

 آه، نعم، لكن أقصد، لديك، اذا شخص يكنس أسرع وأفضل، تقول انه أكرب روحياً حىت اذا كان :الدكتور واير
   ... يكنس

  . كال:شۤياَمسوْنَدَر
  .كِْرْشَن كال، جيب أن يكون الغرض روحياً، جيب أن يكون الغرض لـ:ْپَرْبهوپاَد

  . فكالمنا يصبح روحياًكِْرْشَنتكلمنا عن  اذن، اذا :شۤياَمسوْنَدَر
  .سهااقيإىل  نعم، لكنين اعتقد اذا كنت تتكلم عن أشياء روحية جيب أن ال تسعى :الدكتور واير

  .ْچياْم أوْشياِتىَسْمَبْنْدَهى يوكَْتْم ڤايرا- كِْرْشَننْريَبْنْدَهه . خلوه من اخلاصية املادية روحي يعين :ْپَرْبهوپاَد
  . ال ميكنك قياس مجال وردة مبسطرة:رالدكتور واي
  . بطريقة مااعليك أن تقدر على وصفه.  كذاكا كهذا، اهنااهنالقول  لكن ميكنك :شۤياَمسوْنَدَر
  .لذلك، كل شيء روحي.  من وجه أرفع ال يوجد شيء مادي فعلياً ألن كل شيء يفيض من اهللا:ْپَرْبهوپاَد

  .روحياً بقدر االمكانااللكترون أن يكون  حسناً، ذاك صائب لكن ميكن :الدكتور واير



  . ال يوجد تباين على الصعيد األعلى ألننا نقول أن كل شيء نراه هو ظاهرة طاقة اهللا:ْپَرْبهوپاَد
  . بالضبط:الدكتور واير

ذاك . انه مادي عندما ننسى اهللا. اذن، من ذاك الوجه، اذا كانت طاقة اهللا فال يوجد شيء مادي.  طاقة:ْپَرْبهوپاَد
  .مادي

يف غياب الضوء ال ميكنك أن تتبني وجود . األفضل لك العودة إىل قياس متاثل الضوء ...  كنت قلت:الدكتور واير
  .لكن وجود االشياء ال يعتمد على وجود الضوء. فور وجود الضوء ميكنك من تبني االشياء. شيء أم ال
اذن، . ال توجد حرارة. ال وجود للضوء دون النار.  عن النارلذلك، الضوء ال يتغاير.  للضوء صلة بالنار:ْپَرْبهوپاَد

مثل وجود . على الصعيد األرفع، احملققون يدركون فوراً وجود النار. حاملا تشعر بالدفء أو ترى الضوءالنار هناك 
، ال توجد يف االدراك األعلى. اذن، اهنا مسألة ادراك. الكهرباء هناك. ميكنك فهم وجود النار فوراً. الضوء هناك

  .ذاك مادي. نسيان اهللا هو املادي. كل شيء روحي. مادة
  .ال بد من وجود النار حيثما توجد حرارة وضوء.  بقياس التماثل هذا اثبت وجود احتمالية:شۤياَمسوْنَدَر
   .وهي ليست النار) غري واضح( ميكن أن يكون لديك اشعة دون احلمراء ألنه. مع االحترام، كال :الدكتور واير
  . املصدر األصلي هو النار:شۤياَمسوْنَدَر
  . أو ما فوق البنفسجية، كال:الدكتور واير

   كيف توضح الضوء دون نار؟:ْپَرْبهوپاَد
  .على النارال حتتوي  االشعة ما فوق البنفسجية :الدكتور واير

  . هناك الشمس، االشعة ما فوق البنفسجية للشمس:ْپَرْبهوپاَد
  كنك انتاج اشعة ما فوق بنفسجية دون جهاز كهربائي، كهرباء؟ كيف مي:شۤياَمسوْنَدَر
  .دون النار الضوء واحلرارة  ال ميكنك ذكر:ْپَرْبهوپاَد

  .كيماويات معينة ...  االستشعاع:أحد أعضاء مينسا
   ...  األصل هو:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  انت تصنعها:الدكتور واير

  . تلك حقيقة. ال ضوء، ال حرارة دون نار:ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد) غري واضح( كل فرد :أحد أعضاء مينسا

 حركة كهربائية نميكنك القول حقاً بعدم وجود ضوء أو حرارة دو.  نعم، فهمت، تلك هي الصعوبة:الدكتور واير
  .ال حاجة لالستزادة. بقدر حاجتك

  ؟... كتل تهل كان.  كال، نقطتك هي أن املصدر املطلق للوجود هو الشمس:أحد أعضاء مينسا
  . الناري هتلك.  احلرارةيك هتل :ْپَرْبهوپاَد

  . حىت اذا مل تكن هناك اآلن، كانت هناك منذ ألف سنة:أحد أعضاء مينسا
  . مرت بتحوالت خمتلفة:شۤياَمسوْنَدَر
لكن ختطاه . اندثر مع املفاهيم االعتيادية منذ وقت طويل و حسناً، هذا شكل من التأسل العلمي:الدكتور واير
  . االنسان اآلن
  .. كال، عندئذ يستغرق:شۤياَمسوْنَدَر



   ...  اذن، علينا الذهاب إىل هناك اآلن:ْپَرْبهوپاَد
  .حجة قوية) غري واضح (:أحد أعضاء مينسا

   ... سوف نتكلم املزيد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ين تذهب؟اين تذهب يوم االربعاء؟ ا. كان لطفك. ، استمتعت هبا كثرياًناً حس:الدكتور واير

  .ا انا مسافر إىل مومباس:ْپَرْبهوپاَد
 يف قاعة الغداء دالي المااحدى أكرب متعي كانت القدرة على استقبال مساعد . ال بد انه شائق.  حقاً:الدكتور واير

  .على مقربة من هنا) غري واضح(يف 
  .ن على االقدام إىل هناك يوماً ما يف الصباح، فندق لينكلسرنا :شۤياَمسوْنَدَر

  ).غري واضح (:أحد أعضاء مينسا
جزء من ) غري واضح(تبت اربع مرات اثناء دراستنا الزرنا . اردت دوماً الذهاب إىل هناك.  نعم:الدكتور واير

رغم انك ستقول، جيب أن ال يفرط  ... واحببتها، فكرة ذهاهبم إىل تلك اجلبال اجلميلة و. منطقة مهبستد للكلية
كامل ) غري واضح( ألن عليهم تعلم   ...لديهم. ت، من جهة محيتهم، ال بد اهنم مثل اتباعكاالنسان بتقييم املاديا

   ... ال بد انه املكان الوحيد يف العامل. ال عيب يف لثتهم أو أسناهنم). غري واضح(
  . ما زالت مجيعاً وهو يقارب الثماننيپاَدْپَرْبهو اسنان :شۤياَمسوْنَدَر
  .ت املك اسناين الطبيعيةما زل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . محية كاملة:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  شكراً لوقتك:أحد أعضاء مينسا

  . قبل سفركرؤيتناكانت متعة وكنت سعيداً بأنك كنت قادراً على  ...  مل ادرك بوقت قصري:الدكتور واير
  .وا إىل املزيد، ابقوا واستمع)غري واضح( سوف يتكلم اآلن يف االسفل يف اهليكل :شۤياَمسوْنَدَر
  .ال بد أن عدد احلاضرين كبري.  ال اعلم:الدكتور واير
  . ميكنك اجللوس يف املقدمة:شۤياَمسوْنَدَر
  ).هناية( ...  جيب أن أمحل روحي...  سوف نرى عند نزولنا:الدكتور واير

  ١٩٧١احاديث شهر تشرين ثاني 

  ١٩٧١ تشرين ثاني ١٠حديث في الغرفة في نيو دلهي 

  ؟ ملاذا؟ْمِرَدْنَچاذن، انت الوحيد الذي لديك  :اَدْپَرْبهوپ
  .شۤياَمسوْنَدَرخابرين .  اعتقد أن املزيد منها سيصل من كلكتا:كِْرْشَنَتمالَ 

. ومغين يقود وراقص واحد. نعم.  رجل، تلك فرقة١٦ وكُْهولاربعة .  على االقلكُْهول أربعة حتتاج إىل :ْپَرْبهوپاَد
  ؟شۤياَمسوْنَدَراذن، اين .  رجل٢٢  أو٢٠. ذاك يكمل الفرقة

  . مل اجده:أحد التيم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . مل اجده يف أي مكان:أحد التيم



  .نام متأخراً الليلة السابقة). حبث بني التيم يف اخللفية( نائم؟  ماذا؟ هو ليس هنا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح ():٢(أحد التيم 
  .ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  .ماۤياپور كان يعمل على اهناء أمر ):٢(أحد التيم 
  .ْپَرْبهو ڤيَشلَاذن، ميكنك الكالم من كتبنا؟ ميكنك أن ترى انه متكلم جيد، . دعه يبقى.  زينأوه، أوه، :ْپَرْبهوپاَد
   أنا؟:ڤيَشلَ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. ( ال أستطيع الكالم:ڤيَشلَ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
، وكان يذكر جيب أن يتجرد َسَرْسڤَّيت سيدّْهاْنَت ْبَهكْيت ْشرۤيل لرمحته االهلية أوه،، وَسْمهيتا-َمْبَرْهكنت اقرأ  :ڤيَشلَ

لذلك، اهنا مثل . ، ويستلم رمحة اهللا بوقت واحدكِْرْشَن، رمحة ... الستالم رمحة االنسان عن مجيع الرغبات املادية
سوف ...  ولدي احلبيب، أنا أملك مال كثري و"لده، يقول، ال يعلم مقدار ثراء والده، لكن برمحة وا. ابن، يذكر

يستلم الفرد رمحة األمر عينه، ." هذه التعاليمكل تكون يف وصييت، وسوف حتصل على كل هذا وسوف اعطيك 
م لكن أه. كِْرْشَن، قدرة علم الرب شيْتبالتحرر تدرجيياً من مجيع الرغبات املادية واخلضوع لقدرة  كِْرْشَن و راْدها

 ... اذن، ذاك يعين ان علينا.  ألن اهللا يبارك الفرد برمحة املريب الروحي وحدهاأمر هو استالم رمحة املريب الروحي،
  ).انقطاع(

  .پاَدْشرۤيل ْپَرْبهو كل صباح ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم انه يدرس :كِْرْشَنَتمالَ 
   ماذا؟. نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ْد ْبهاَچڤََتْمْشرۤيَم حنن نقرأ :كِْرْشَنَتمالَ 
  . نعم، اقرأ:ْپَرْبهوپاَد

   هل ينبغي يل احلصول على نسخة من ذاك؟:كِْرْشَنَتمالَ 
  . ميكروفون٢ َمّيتْشرۤيجلبت  ؟لمعأمل ت. لذلك، هنا ميكروفون.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   لك؟أوه، :كِْرْشَنَتمالَ 
  . نعم، انظر:ْپَرْبهوپاَد

  . هناك اشرطة أيضاً):٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . بعض االشرطة):٢(أحد التيم 
. حينما يأيت احد من هناك، ال بد من جلب شيء ما ألن هذه االشياء غري متوفرة. نعم.  ذاك جيدأوه، :ْپَرْبهوپاَد

سوف نبقى . ذاك غري ممكن.  يف العلم امليكانيكيهندي، ال ميكنك التفوق على االورويب واالمريكي ... )انقطاع(
ميكن لليد أن تعمل على هذا . ال غري. علينا التعاون. لكل انسان موهبة خاصة من اهللا. مئة سنة متخلفني عنهم

اذن، مجيع . األمر عينه، ال استطيع قص االوراق بالساق. هذا هو عمل اليد. ال ميكننا أن نسري على االيدي. النحو
األمر عينه، . لى اليد والساق التعاون للحفاظ على جممل البدنجيب ع. علينا التعاون ... االحياء جمهزة مبوهبة خاصة

  .ذاك خطأ. ليس التنافس مع اآلخرين. ذاك هو الكمال. كِْرْشَنجيب على كل فرد بذل موهبته لرضى 



  .انه ليس ميكروفون) يفتح الصندوق املغلف ():٢(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).انقطاع. (ون ال اعتقد انه ميكروف):٢(أحد التيم 
  . ال جييبون مطلقاً:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اهنا شركة كبرية، اهنم):٢(أحد التيم 
ال ميكننا ). غري واضح(ملاذا؟ .  ال اعلم أي نوع من الشركة الكبرية وال حنصل على منشوراهتم يف اهلند:ْپَرْبهوپاَد

  . لديهم معلوماتتليس". ذا الكتاب، هذا، هنامل ننشر ه"يسأل الفرد أحياناً، اجلواب، . دخول شركة ماكميليان
  . تلك الرسالة، وما ميكنهم أن يفعلوا لنانسخة من ميكننا ان نعرض ):١(أحد التيم 
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

اذا حاولوا منعنا من الطباعة، ميكننا أن نريهم نسخة تلك الرسالة اليت تقول اهنم مل ينشروا مث ماذا  ):١(أحد التيم 
   ... أن يفعلوا؟ لدينا نسخةميكنهم 
ليس لديهم ما يفعلوه داخل . افية متت يف الواليات املتحدةف اعتقد ميكننا نشر مجيع الكتب هنا، ألن االت:ْپَرْبهوپاَد

  .القانون اهلندي خمتلف. اهلند
  . اعتقد انه عامل احلقوق احملفوظة وإال ميكننا النشر يف اليابان أيضاً:شۤياَمسوْنَدَر

   ماذا؟:هوپاَدْپَرْب
   ...  اعتقد انه عامل احلقوق احملفوظة وإال ميكننا النشر يف اليابان، يف:شۤياَمسوْنَدَر
   اذن اليابان خارج العامل؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا خارج الواليات املتحدة:شۤياَمسوْنَدَر
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنا خارج الواليات املتحدة:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:َدْپَرْبهوپا

  . مثل اهلند:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اعتقد أن حقوقهم:شۤياَمسوْنَدَر
  . كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .ملزمة يف مجيع احناء العامل  ...:شۤياَمسوْنَدَر
  . اذا ارادوا النشر، دعهم ينشرون:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:شۤياَمسوْنَدَر
  .اذن، مل يكن هناك جواب". حنن سوف ننشر"عرضته عليهم،  ذاك ما :ْپَرْبهوپاَد

  . أوه:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  مل يعلقوا و:ْپَرْبهوپاَد

  . انت عرضت مسبقاً:شۤياَمسوْنَدَر
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ؟پاَدْپَرْبهو :كِْرْشَنَتمالَ 
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

  نا اآلن؟ هل ينبغي لنا الذهاب لتسبيح سبحات:كِْرْشَنَتمالَ 
 اذا لكن أمر واحد زين، ميكنه الذهاب بصفة نسييب، ألنه ال ميكنهم ادخاله يف املدرسة). انقطاع. ( نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .سافر بصفة زائر
  . ذاك زين:ضيف

   ... بصفة حفيدي العازبسافر  لكن اذا :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:ضيف

  ).هندي. (هلم بركايت. اذن، أوالدك صاحلون). هندي. (اذن، ذاك ما سيجري.  مث ميكنه الدخول:ْپَرْبهوپاَد
  .لديك عدد كبري من االحفاد، لكنين أنا الولد السيء). هندي (:ضيف

  ما هي املشكلة؟) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي( مشاكل مادية :ضيف

.  يف احلياة العائليةْشَنكِْر َهِرىمل اطلب منك ترك حياتك العائلية لكن اقتصر على تسبيح ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
اذن، عندما يأيت . اصبح االبن أوال تيم كبري. شايَتْنياهناك، هناك حالة مثيلة يف وقت املوىل ). حديث باهلندية(

حديث (لذلك، ). يضحك". (هو والدي. كال"مث قال الوالد، ). غري واضح (َرْبهوْپَمها شايَتْنياالوالد، عندئذ 
   ... ية واقتصاديات سياس) باهلندية
  . ادب هندي:ضيف

  . ... اذن، يقترح عملهم. زين.  ادب هندي:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي(ال غري .  اعتقد انه جيب الذهاب إىل هناك لدراسة أمر، اكسب بعض املال:ضيف

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).حديث باهلندية (:ضيف

هذه . هْدهۤي-ْبهاوَم إْجيا. هْدهۤي-ه كَلَْتراديشو ْبهاوَم إْجياْدهۤي-َڤِپى ْتريْدهاتوِكى ْسبودّْهيه كوَن-اْتَمياْسۤي :ْپَرْبهوپاَد
اذن، من .  تعين معبودإْجيا، إْجيا.  تعين أرضْبهاوَم. ْبهاوَم، مفهوم عبادة االرض، هْدهۤي-ىي ْبهاوَم أْجياهي الوطنية، 

   ... ، االرض، معبودْبهومي، أي شيء مصنوع من ميْبهاوَم، ْبهۤوحيسب أن 
   ... مع هذا االسم، ألن) غري واضح( لكن لدي، لدي أكثر پاَدْپَرْبهو ال ادعوها معبودة، :يفض

   ماذا؟،ميَجَنّين َجْنَم ْبهۤوهذا . هذا توهم مجيعاً). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  .داَس چورو أنا ذاهب إىل :أحد التيم
   ... پۤوجا خاصة، اهنا ميْبهۤو-ْبهاَرَت لـ  لعبادة مسقط الرأس، لكنهْدهۤي-إْجياهذا . آْتشا :ْپَرْبهوپاَد
  . تلك هي قناعيت:ضيف

  . كال، ليست وطنية:ْپَرْبهوپاَد
   ... هناك أكثر.  ليست وطنية:ضيف

ذاك أمر . ، تلك االرض معبودة حتماًشايَتْنيا، املوىل راَم، الرب كِْرْشَنلكن االرض اليت نزل فيها الرب  :ْپَرْبهوپاَد
   ... نحوعلى ذاك ال. خمتلف



ال اعلم سواء تكلمنا عنها يف بلدان اخرى .  على ذاك النحو كنت أقول اننا نتخطى الكالم عن الروحانية هنا:ضيف
  .لكننا ال نفعل أكثر هناك. أم ال

لكننا نقتل، حكومتنا احلاضرة . سائر البلدان لديها احترام كبري للهند بوصفها أرض روحية. كال، كال :ْپَرْبهوپاَد
 لو إىل أرفع ذروة يف جممل اهلند ڤَْرَش-ْبهاَرَتميكنهم رفع . ذاك أمر مؤسف. دة املزعومني، يقتلون تلك الدولةوالقا

 يف ڤَْرَش- ْبهاَرَتاآلن، حيثما تذكر . تلك هي مهميت.  بعد االستقاللِڤديةالـ والتربية چۤيتاْبهَچڤَْد نظموا دراسة 
  .لوزراء عندنا يذهبون إىل هناك للشحاذةاخلارج، اهلند معروفة بأفقر البلدان ألن ا

 هل قلت للناس. يأيت، علينا القتال) غري واضح(، قلت، حقاً، ما قرأته هذا الصباح، اذا پاَدْپَرْبهو ):٢(أحد الضيوف 
 ...  

  .سألوين، قلت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ماذا نريد مساعه اآلن):٢(أحد الضيوف 

  يدة جداً؟ ج اذن، هذه الرساالت:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ماذا قلت هلم، ):٣(أحد الضيوف 

   ما كانت اللغة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . بالقتالأْرجونَ أيضاً، أمر كِْرْشَن عندما جاءت احلرب، قال ):٢(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اذا كانت حرب عادلة، عليك القتال):٢(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . پاَدْپَرْبهوواحلرب مقبلة، .  اذن، حنن نقاتل اذا كانت احلرب عادلة):٢(الضيوف أحد 

  ما الذي يدعونا إىل اخلوف؟.  اذن، ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
  . لسنا خائفني):٢(أحد الضيوف 

. أبداً.  كال، كال. عندما يهامجك العدو ال تقول مطلقاً جيب أن تصبح مساملاًچۤيتاْبهَچڤَْد   ... حنن ال:ْپَرْبهوپاَد
اذا جرى االعتداء على زوجتك أو ابنتك يف حضورك " سأل احد غاندي "... نعم، سوف"حري، قال غاندي، 

  "... اقول الالعنف على"لكنه قال، . اجلواب كان هناك بالفعل" فماذا تفعل؟
  ".حدث ذاك، رد عليهاذا "قال،. شريطة". سأرد عليه"مث قال، . جزء آخر.  كال، كال، كال):٢(أحد الضيوف 

  . قال ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  ". ذاك لك، رد عليهادوْشطَاذا فعل " قال، ):٢(أحد الضيوف 

  . تعين من يغتصب أرضيآَتتايَنه. آَتتايَنه، شاْسْتَر آَتتايَنه. تلك هي سياستنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . طاغية):٢(أحد الضيوف 

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .آَتتايَنهية،  طاغ):٢(أحد الضيوف 

  . معتدي، معتدي:ْپَرْبهوپاَد
  . معتدي):٢(أحد الضيوف 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .آَتتايَنه ):٢(أحد الضيوف 
. ال جمال إىل الالعنف. اذن، جيب قتلهم فوراً. آَتتايَنهمن أشعل النار بداري ومن يطلب قتلي، يعتربون  :ْپَرْبهوپاَد

الذي نصح أن علينا أن نكون أكثر تواضعاً هو  َرْبهوْپَمها شايَتْنياذاك أيضاً، . فوراً، جيب قتله َڤڤايْشَنواذا اهني الـ
اذن، هذه . ماْدهاي و چايَجد فوراً قتل ا أرْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيمن عود القش على قارعة الطريق لكن عند اهانة 

  .الرساالت
  .ملس الناسما  هذا :ضيف

  . ها، ها:ْپَرْبهوپاَد
 هناك دالئل على التعتيم واشياء من هذا تهل تعلم املرة االخرية كان.  هذا ما أثار قلقهم):٢(أحد الضيوف 

  .القبيل؟ اذن، جممل البلد اآلن مليئة هبا
. هناك صفات كثرية. ڤَْرْتَهْم َنَڤ ْدْهِرْت أرْميْشَشلَ َسمۤو، رراَمَشْنْد والد الرب َدَشَرْتَهى َمهاَرَجذكر عن  :ْپَرْبهوپاَد

َسمولَ . مث يهلك جممل اجليلالعدو سوف يقبل . َهْم َنَڤ ْدْهِرْت َهرْميْش َشَسمولَ أڤَْرْتدها صفة واحدة كانت اح
  .ڤَْرْتَهْم َنَڤ ْدْهِرْت َهرْميْش َش

  ؟َنڤَِرْنداڤْ، هل ستسافر إىل پاَدْپَرْبهو عد االحتفال، :ضيف
  . طويلةمل اذهب منذ سنوات.  نعم، انا اتدبر ذلك:ْپَرْبهوپاَد
  .زرت املكان شخصياً.  غرفتك حمفوظة جيداً هناك:ضيف

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . رأينا أن غرفتك حمفوظة جيداً:ضيف

الصعوبة انين حينما اذهب، يرافقين .  حيفظها؟ اذن، ميكنين الذهاب واالقامة يف غرفيتداَس چورو.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .نصف دزينة أو دزينة على األقل

  .اشية احل:ضيف
   ... ، لكنداُموَدَر-راْدهااحب هيكل أنا اذن، ماذا سوف أفعل؟ وإال، ). يضحك (:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا أن جند مكاناً هلم:ضيف

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكننا الذهاب وتدبري األمر اذا مسحت لنا:ضيف

  . آه:ْپَرْبهوپاَد
  .وتيمكتدبري مقام لك ميكننا .  نذهب اثناء االحتفال:ضيف

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ميكنين امتام ذاك.  للبقاء:ضيف

  . ذاك زين:ْپَرْبهوپاَد
  . سوف اذهب يومني ابكر يف كل االحوال:ضيف

  ).هندي(اذن، .  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  .ُروهيَت :ضيف

   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .ُروهيَت :ضيف
  .، نعم، اتذكرُروهيَت :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:ضيف
   ...  اينُروهيَتكان . ُروهيَت :هوپاَدْپَرْب

  .َهريْشَشْنْدَر :ضيف
  والبنات؟. ، نعمَهريْشَشْنْدَر :ْپَرْبهوپاَد
  .هذا املساء أيضاًالبنتني  البنات سوف جيلبون معهم :ضيف

  اذن، ما هو عمرهن؟.  اوه:ْپَرْبهوپاَد
  . واحدة يف السابعة عشر:ضيف

  . سنوات١٠ واحدة اعتقد :ْپَرْبهوپاَد
  . سنة١٨ و ١٧...   سنة١٨اهنا . احدى الكبريات، سوف جنلب هذا املساء.  جاءت الصغريات باالمس:ضيف

   ...  اذن:ْپَرْبهوپاَد
  .. واحدة تدرس:ضيف

  .تبحث عن عريس؟ ليس بعدهل  :ْپَرْبهوپاَد
  .مل اجنز شيئاً.  ليس بعد:ضيف

  .حل اعتقد ميكنك تزوجيهن اذا عثرت على شاب صا:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:ضيف

  . عمل:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:ضيف

  .ال بأس غين أم فقري.  صحة جيدة وعمل:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:ضيف

  ).هناية( ... لذلك، يف جاليتك أنا. ليس عاطال. ال غري.  جيب أن تتأكد من انه يف صحة جيدة ويعمل:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١ن ثاني  تشري١٠مقابلة مع صحفيين في نيو دلهي 

ملاذا ال تقول انه ال يعلم . اذن، كل فرد حصل، كل فرد يعلم طعم املاء". انا طعم املاء" يقول كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
اذن، من ذا الذي مل ير ضوء الشمس؟ اذن، عندما تشاهد اشعة ". أنا ضوء الشمس" يقول، كِْرْشَن؟ كِْرْشَنبـ

ْپَرْبهاْسمي ْپسو كاوْنتيا َهْم أ‘َرُسو . ؟ ال توجد صعوبة"كِْرْشَن ااهن"، اذا قلت لنفسكما هي الصعوبة الشمس، 
عندما تشاهد . ْريايُّوهْپَرْبهاْسمي َششي شوۤ ْپسو كاوْنتيا َهْم أ‘َرُسو . ال صعوبة). ٨\٧. چ.ب (ْريايُّوهَششي شوۤ 

   ... بعض نور القمر
   ... كِْرْشَنن حنيا يف  اهنا، كما اعتقد، سيدي، جيب علينا كما تقول، أ:صحفي
  .هذا مسبق، لكنك نسيت.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... بالطبع، اقصد القول.  انه فريد، انه  فريد:صحفي



   ملاذا ليس سهال؟ ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  بتلك السهولةكِْرْشَنال أعتقد أن ذكر .  أناپّياپ تعلم أي  ... ، كل فرد ليست سهلة القدرة على العيش:صحفي

.. .  
  أال ترى ضوء الشمس؟.. ، اذا رأيتپّياپحىت اذا كنت .  كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
  . سهلة جداً الرؤية:صحفي
  هل تعتقد انك ال ترى ضوء الشمس؟. پّيپا لنفترض انك :ْپَرْبهوپاَد
  .ا نعم، نراه:صحفي
انا "اذا تقول، ...  ؟ اذاپّيپاحىت اذا كنت ما هي الصعوبة، ". ضوء الشمس هو ذايت"، كِْرْشَن اذن، يقول :ْپَرْبهوپاَد

 حىت وإن كنت لكن اذا كانت اجلملة واضحة، ما هي الصعوبة بالفهم. ، ذاك أمر خمتلف"لن افهم على ذاك الوجه
پ  .على هذا الوجه، ذاك أمر خمتلف" لن افهم"؟ مبجرد القول، پّيا

   ... اذن، كيف توضح ملسلم، هو.  كال، كال، كال:صحفي
  .انت تقول أمر بعد آخر.  كال، كال، كال:هوپاَدْپَرْب

  . نعم، سيدي:صحفي
  .اذن، اطلب الفهم.  ال تعذبين:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:صحفي
  ما هي الصعوبة بالفهم؟". ال استطيع الفهم" قاومت، :ْپَرْبهوپاَد
  . اقصد القدرة على أن أحيا فيها يومياً، بالفعل مثل:صحفي
اذن، انت ترى هذه الزهرة ". هذه الزهرة اجلميلة هي أنا" يقول، كِْرْشَنلنفترض حىت ...   هذا سؤال:ْپَرْبهوپاَد
ڤًيوه كَْهْم َنلُو ‘ُپو مْري آْبهۤو يقول، كِْرْشَن. كِْرْشَن ذاك؟ هذا ذكر كِْرْشَناذن، ملا الذي ال تفهم اذا يقول . اجلميلة

اذن، انت ". هذه العناصر املادية الثمانية هي قدريت). ٤\٧. چ.ب (هاْپَركِْرتيه أْشطَْدبودّْهيه َمَنه ِاَڤ َش ْبهينَّا 
مثل املروحة الكهربائية تشتغل، كل  ... كِْرْشَنلذلك، اذا فهمت اهنا احدى قدرات . ميهْبهۤوجالس على األرض، 

ا هي الصعوبة؟  م،كِْرْشَن، توسع قدرة ميهْبهۤواألمر عينه، اذا رأيت االرض، . يعلم بوجود طاقة كهربائية فرد
  .َنلُو ڤَيوه‘ُپو ميه آْبهۤو

  ).غري واضح (:صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... سيدي، ما هي الصعوبة ...  من بالغ السهولة:صحفي
  ).هندي. ( ال اعلم ما هي الصعوبة:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك - هندي (:صحفي
افهم "، بالنسبة إىل املبتدئ، الوصفة هناك، كِْرْشَنمن ال يفهم ما هو .  اهنا يف منتهى البساطة، فهمت:ْپَرْبهوپاَد
 مع النار، انت تتعامل مع اهلواء، ، انت تتعامل مع املاء، انت تتعاملميهْبهۤوألننا نتعامل مع ".  على هذا النحوكِْرْشَن

حسناً، . شياءانت تتعامل مع مجيع هذه األ.  مع العقل، انت تتعامل مع الفطنةلانت تتعامل مع السماء، انت تتعام
هناك "، َپراْمْپَركِْرتيْم إَتْس تو ڤيْدهي ِمى ". هذه القدرات سفلية:"َپِرياْمأمث يقول ". ض قدريتواهنا عر" يقول، كِْرْشَن

 اذن، ما ).٥\٧. چ.ب (َچْتباُهو يايَدْم ْدهاْرياِتى َج-َمها، احلي، ْبهۤوَتَڤ جۤيما هي تلك؟ ". قدرة أخرى علوية



 يقول أن كِْرْشَن. ليس علينا سوى تصديقها كما هي. چۤيتاْبهَچڤَْد هو يوضح كل شيء يف . افهمهي الصعوبة؟ ال 
اذا طلبت الفهم، مثل ". أنا هذا" يقول، كِْرْشَن. كمحاقت تلكاذن، ".  ليس كهذاكِْرْشَنكال، "واذا قلت، " أنا هذا"

اذن، كيف ميكنك أن ". كال، انت لست داعية"ت، واذا قل" ، أنا داعيةّياسَسنّْۤيأنا "اذا طلب فهمي، أنا اقول 
اذن، ملاذا تنكر عندما . انت تكتب أيضاً، تفهم مثل ذاك. اذن، عليك الفهم". أنا هذا"تفهم؟ انا اعطي تعريفي 

  ما هو سبب انكارك؟ ما هو السبب؟". هذه قدريت؟. أنا األصل"، كِْرْشَنيقول 
  . الفهم، الفهمكل ما حناوله هو.  سيدي، ال احد ينكر:صحفي
هذه مروحة، كل . ال جمال إىل الفهم. عندما ترى أفعى، تدعوها أفعى.  اذن، املسألة ليست مسألة الفهم:ْپَرْبهوپاَد
هذه هي " يعرف عن نفسه، كِْرْشَن. قانون التعريف. يفهمها اجلميع". هذه مروحة"عندما تقول، . فرد يعلم
  ".قدريت
  . دعنا نفهمك أوال:صحفي
هنا .  دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، حنن نعرض  ... كِْرْشَنرر كالم أنا اك.  ليس لدي عرض شخصي:وپاَدْپَرْبه

 ٥٠ دون تصرف الذي نعرضه ونشرته شركة ماكميليان، ويطبعون حنو چۤيتاْبهَچڤَْد هذا الكتاب، . الكتاب، فهمت
. ٧١ و ٧٠ و٦٩ وسنة ١٩٦٨تاب منذ سنة اهنم يطبعون هذا الك. هذه هي الطبعة اخلامسة. ألف نسخة سنوياً

". أنا اهللا" يقول، كِْرْشَن. دون تعديل.  دون تصرفچۤيتاْبهَچڤَْد اعتقد، اعلم اهنا الطبعة اخلامسة والناس تطالعها، 
: )٧\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد ، أنا اقتصر على عرض ما جاء يف كِْرْشَنما هو مع انين ال افهم .  هو اهللاكِْرْشَنوحنن نقول 

 كِْرْشَن. ال يفوقه فائق.  هو اهللاكِْرْشَن"اذن، نقول، ". ال يفوقين فائق". َپَرَتَرْم ناْنياْت كيْنشيْد أْسيت ْدَهَنْنَجياَمتَّه 
انت اتبع، اذكر " حنن نقول، .اجّي ماْم َنَمْسكوروۤي-ْبَهكُْتو َمْد-َمنا ْبَهَڤ َمْد-َمْن) "٦٥\١٨ .چ.ب(يقول 
 چۤيتاْبهَچڤَْد  كما يتكلم يف كِْرْشَنألننا نعرض ) غري واضح(لذلك، حنن ". كِْرْشَن، عظّم ْشَنكِْر، تتيم بـكِْرْشَن

  .دون تصرف
   ...  كيف تشعر ازاء العامل العصري:صحفي
  .انت تشهد التأثري.  هذا هو الشعور:ْپَرْبهوپاَد
   ما هو شعورك؟:صحفي
ال بد من أنين اشعر بالرضى الكبري ألن .  مقبول بعرضه كما هوَنكِْرْش شعوري، انا يف غاية الرضى أن :ْپَرْبهوپاَد

اذن، ما . اآلن، لدي ألوف.  شخص واحد يف العامل الغريبكِْرْشَن كما هو ومل يتتيم بـكِْرْشَنمن سبقين مل يعرض 
اك، هذا هو  هذا وهذا ليس ذتهذه ليس"-چۤيتاْبهَچڤَْد الذي يدعوين إىل عدم الشعور بالرضى؟ من اساءوا تفسري 

 ألف ٥٠، يبيعون چۤيتاْبهَچڤَْد  وبعد نشر كِْرْشَنمل يستطع أحد منهم اقناع حىت شخص واحد بالتتيم بـ-"ذاك
  اذن، أليس أمراً عملياً؟.  تيم سنويا٢٠٠٠ً أو ١٠٠٠يقبل علي نسخة شهرياً، و

   يف اهلند؟:صحفي
  .كِْرْشَنإىل نسيان ذكر اهنم يسعون .  يف اهلندكِْرْشَن كل فرد يذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .فهمت.  حننأوه، :صحفي
  ؟كِْرْشَنمن ال يعرف . كِْرْشَن كل فرد يذكر :ْپَرْبهوپاَد
   ... اقصد، كل.  أصبت، سيدي، حنن عينات فقرية جداً:صحفي
  .، ال غريكِْرْشَنأنت جترب نفسك على نسيان .  كال:ْپَرْبهوپاَد



  .ة جداًحنن عينات فقري.  سيدي، عذراً، سيدي:صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
مشاكل ) غري واضح( يف اهلند مجيعاً مع ذلك ميكنين القول أننا كِْرْشَن اذا كما قلت يا سيدي اننا نذكر :صحفي

   ... لن اقول املزيد. حنن عينات فقرية جداً. هنا
  ؟كِْرْشَنمل تسمع اسم  ... أال ...  لكنك:ْپَرْبهوپاَد
   ...  مسعنا:صحفي
  ؟كِْرْشَن؟ اذن، ملاذا ال تذكر كِْرْشَنمل تسمع اسم .  كال، كال:وپاَدْپَرْبه

  .كِْرْشَن حنن نعي بوجود :صحفي
. كِْرْشَنكل هندي تيم " يف اهلند؟ كِْرْشَنكم عدد تيم "خارج اهلند يسألونا هذا السؤال، ...   باخلارج:ْپَرْبهوپاَد

  .َنكِْرْشلكنه يتكلف نسيان . كِْرْشَنكل هندي هو تيم 
   ... كِْرْشَن ما تعين بتيم :صحفي
  .تلك هي املشكلة.  يف الوقت الراهنكِْرْشَن لكنهم يطلبون نسيان كِْرْشَن كل وليد هندي هو تيم :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ أو جزء من حياته؟كِْرْشَن أي جزء من :صحفي
  . هو املطلقكِْرْشَن. ، ال يوجد جزءكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد
  . هنا حياة الطفل أفضل بكثريكِْرْشَنعندي ولطفلي، . ورة ليس له ص:صحفي
  .ال غري. كِْرْشَنفهم أن هناك شخص امسه ال اقتصر على . بالنسبة للطفل، وبالنسبة يل ولك:ْپَرْبهوپاَد
   ...  يعين مبدأ أزيل وليسكِْرْشَناذن، سيدي، هل فهمنا صحيح أن ما تقصده بـ: صحفي
  .ص مثلي ومثلكشخ.  ليس مبدأ:ْپَرْبهوپاَد
   شخص؟:صحفي
 هو كِْرْشَنمثل انت تتحدث معي وانا احتدث معك وانت شخص، انا شخص، األمر عينه، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .شخص
  ؟...  شخص باملفهوم الدنيوي أم:صحفي
  . كال، هو الشخص العظيم:ْپَرْبهوپاَد
   العظيم؟:صحفي
  ).ضحك(هو الشخصية العظمى، احلاكم . لَلَجياآلن، هنا . هليمثل حنن جنلس هنا يف مدينة د.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ...  اذن، ميكننا أن نراه ونشعر به ونلمسه وهو أيضاً مثل:صحفي
. الرئيس هو الشخصية الكربى. انا اضرب مثل يف اهلند، رئيس اجلمهورية هو الشخصية العظمى.  كال:ْپَرْبهوپاَد

اذن، يف جممل هذه اخلليقة، الظاهرة الكونية، ال بد . لكن رمسياً عليك االقراررمبا تقبل به أم ال . عليك أن تقر بذلك
َپَرَتَرْم ناْنياْت َمتَّه ): ٧\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد  و كِْرْشَنذاك ما يؤكده . كِْرْشَنذاك هو . من وجود شخصية عظمى

".  هو الشخص العظيمكِْرْشَن أوه،:"ِرْشَنكْهنا ذكرنا . وحنن نصدقه". ال يفوقين فائق". كيْنشيْد أْسيت ْدَهَنْنَجيا
انه . ال غري. حنن نقبل به-   يقول أنه الشخصية العظمىكِْرْشَنهنا . حنن ال نقوم بالبحث. اذن، علمنا بالغ السهولة

  .يف مبلغ السهولة
  ؟لَلَجي هل نستطيع أن نراه، كما نرى :صحفي



   وملا ال؟ ملا ال؟:ْپَرْبهوپاَد
    ...ون أم لكن هبذه العي:صحفي
لكن عندما خيرج . ميكننا أن نراه. ، اصبح معروفاً هنالَلَجيمثل . املطلوب هو تصفيتها.  نعم، هبذه العيون:ْپَرْبهوپاَد

هل صحيح؟ اخربين هذا؟ من ال . ال يستطيع الرؤية.  من قبللَلَجياذن، رمبا شاهدت . إىل الشارع ال يعرفه أحد
  ملاذا؟ .  فلن يراهلَلَجيمث حىت اذا التقى  يف الشارع، لَلَجي، لَلَجييعلم 

  . سؤال العيون والعلم، سيدي:صحفي
  .لَلَجيمث عليه هتيئة عينه لرؤية .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   اذن، سيدي، ما هي وسيلة حتضري العني للمعاينة؟:صحفي
  . ذاك هو، هذا هو السؤال:ْپَرْبهوپاَد
   ... ، حسناً، العم ما هيقلت. قال اهنا سهلة). ضحك) (غري واضح (:صحفي
واذا قلت أنا، "  من قبللَلَجيمل اشهد "لنفترض انين قلت، انت تقول، . اهنا سهلة. اهنا سهلة.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

ال اعتقد انه . كال، ال اصدقك"ما هي الصعوبة؟ اذا قلت، . واذا قبل، ذاك جيد". ملاذا ال تراه؟. لَلَجيهنا هو "
اذا طرحت كل هذه احلجج، فهذا صعب ".  ملاذا يسري يف الشارع؟ جيب أن يكون يف سيارة فخمة،لَلَجي. لَلَجي

  .فاملسألة يف غاية البساطة". لَلَجيهنا "لكن اذا صدقتين . جداً عليك
   ...  السؤال هو االميان ازاء:صحفي
  .اهنا حقيقة. انه ليس امياناً" لَلَجيهنا " عندما أقول، ... لَلَجيانه ليس .  انه ليس االميان:ْپَرْبهوپاَد
   ...  اعتقد ألن عليك:صحفي
  . لكنك ال تصدقين:ْپَرْبهوپاَد
  . ألنك شهدت شخصياً، انت تراه، سيدي:صحفي
  .انه ليس امياناً.  زين:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(انت .  حسناً، نعم، سيدي:صحفي
  . خمتلفاذا مل تصدقين فذاك.  اذا صدقتين فذاك حسن:ْپَرْبهوپاَد
   ... ذاك" صدقين"وذاك التعليق، ) غري واضح( اذن، سيدي، اذا كل فرد :صحفي
  ).ضحك. ( عليك أن، عليك أن تتأكد ما اذا كان هذا الشخص جدير بالتصديق؟... ملاذا اقول.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .حيح صچورو ما اذا كان :صحفي
  .ون انسان اعتيادي ال ميكن أن يكچورو، چورولذلك، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . ذاك صائب:صحفي
 اسوه ْشِريا أوتََّمْمْچۤيَپْديَت جيْپَرْم چوروَتْسماْد ، ِڤَدْزالـ هناك يف چورو حتديد.  ال ميكنچورو ذاك :ْپَرْبهوپاَد

، جيب عليك االقتراب لَلَجيلنفترض اذا كنت تعىن بفهم ما هو  ... كل مستطلع للفهم). ٢١\٣\١١. ب.ش(
واذا اقتربت من شخص ال يعلم به فيحتمل ان يعطيك معلومات . لَلَجيمث سوف تفهم .  بهمن شخص يعلم

.  سهل العثور عليه،كِْرْشَنذاك . كِْرْشَنوإال لن تقدر على فهم ما هو . كِْرْشَن هو من يعلم چورواذن، . خاطئة
. أْرجونَ اذا صدقت كِْرْشَناآلن، انت تفهم .  شخصياًأْرجونَ إىل چۤيتاْبهَچڤَْد  يعلم كِْرْشَن. كِْرْشَنصدق ما يقوله 

): ٣\٤. چ.ب( عن ذلك أيضاً كِْرْشَن؟ اجاب أْرجونَ وما هو سبب تعليم أْرجونَ إىل چۤيتاْبهَچڤَْد  علّم كِْرْشَن



ة كان رجل عائل. أْرجونَ بل إىل فيدانتوي إىل چۤيتاْبهَچڤَْد  مل يلقن كِْرْشَن". ألنك تيمي". سي‘ْپرييُّو سي ‘
 كِْرْشَناذا اقتربت من  كِْرْشَنسوف تفهم اذن، . سي‘ْبَهكُْتو ، كِْرْشَن ما هو سبب اختياره؟ قال وجندي لكن

" بعض الشي"لكن اذا هم أو بعضهم، .  من خاليل، وليس قبليكِْرْشَناهنم يفهمون . وإال ال. أْرجونَ مثل ْبَهكَْت
  .كِْرْشَنهلوا ما هو كانوا عاملاً كبرياً لكنهم ج" بعض الشيء"بعضهم 
   ...  اذن، جيب أن مباشرة أوال:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... ختوف بواسطة  ...:صحفي
ْم ِاَڤ چورواناْرْتَهْم َس ْچۤيَتْد ڤي. نيْشطَْهْم-نيْشطَْهْم، ْشُروْتريياْم ْبَرْهَم-ْبَرْهَمجيب أن يكون .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

وإال . كِْرْشَن يعلم بـچوروجيب أن تعثر على . تعين جيب َچْتشِّْتأْبهي). ١٢\٢\١ ْدنيَشَپأو موْنذََك( َچْتشِّْتأْبهي
  .كِْرْشَنال سبيل إىل العلم بـ

   ...  اذن، سيدي، حنن من احملكوم عليهم باملوت يا سيدي ومن بالغ الصعوبة علينا فوراً، أن:صحفي
  . انه ليست مسألة فهم فوري:ْپَرْبهوپاَد
  )اضحغري و (:صحفي
  .اهنا علم. اهنا ليست مسألة فهم فوري :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، علم:صحفي
  .ذاك حمال.  دقائق٥اذن، ال ميكنك فهم علم يف خالل . ْچۤيانَڤيَس  ْچۤيانَ.  اهنا علم:ْپَرْبهوپاَد
  .جئنا جملرد فهمك. كال ... اذن، كنا نطلب الفهم.  نعم:صحفي
  ).ضحك. (نك فهم اآلخرينذاك كان ال ميك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(يسعى الخبار نوع كنسي ). غري واضح (:صحفي
اذا اقتصرت، ما أقول، اذا صدقتين واذا صدقت ما اقول، .  اذا تلطفت بقبول ما أقول، فذاك ممكن:ْپَرْبهوپاَد

  .فيمكنك الفهم وإال غري ممكن
   هل ميكن وجود دون اميان، سيدي؟:صحفي
  .اذا ال تزيد ذاك االميان علمياً، فذاك االميان لن يساعدك ... لكن عليك. االميان هو البداية.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(، سيدي، ذاك دون وجود، دون إميان، ال ميكن أن )غري واضح (:صحفي
  .االميان هو البداية. االميان هو البداية: ذاك اقول.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ... م والدي، والديت، ذاك هو والدي ألننا اصدق كل:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ال ميكن ألحد اثبات انه والدي. ال ميكنين اثباته  ...:صحفي
أداو : شاْسْتَرالـذاك ما جاء يف . أداو ْشَردّْها البداية، يك هتل.  تلك هي بداية العلم،لذلك.  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
). ١٥-١٤\٢٣ َمْدْهيا. ش.ش (َچهَسْن-ساْدهوآداو ْشَردّْها َتَته ، عندئذ، ْشَردّْهاديك مث اذا كان ل. ، اميانْشَردّْها

، مث اخلطوة الثانية هي مصاحبة اشخاص يعلمون كِْرْشَنلنفترض انك، اذا كنت يف غاية التشوق، لديك اميان بفهم 
ة، رجال االعمال، لفهم املصلحة  لذلك، عليك الدخول يف بعض الصحب.مثل أنت تقوم ببعض االعمال. كِْرْشَنبـ
-ساْدهوآداو ْشَردّْها َتَته . ، عليك فهمه من خالل صحبة التيمكِْرْشَنلديك اميان بـكان األمر عينه، اذا . منهم



مثل هؤالء الشباب، أقبلوا  ... مث حاملا يكون لديك. اكريۤي-أْتَهى ْبَهَجَن). ١٥-١٤\٢٣ َمْدْهيا. ش.ش(چاو َسْن
آداو ْشَردّْها َتَته . اكْريۤي-ْبَهَجَنذاك ما يدعى ". ، ارجو ان تعمدينْسوامي:"بة، طلبوا العمادبعد الصح. علي

  .، مث ترتفع مجيع الظنوناْتنيڤِْرتِّه ْسۤي-أَنْرْتَهى جيداً، مث اْبَهَجَن كْريۤيواذا أقمت . اَچه أْتَهى ْبَهَجَن كْريۤيَسْن-ساْدهو
  .أَنْرْتَهى ڤيْسيا :صحفي
. ، مجيع الظنون ترتفعنيڤِْرتِّه-أَنْرْتَهىمجيع االسئلة سوف تصبح . مث لن يسأل احد. اْتنيڤِْرتِّه ْسۤي-أَنْرْتَهى :وپاَدْپَرْبه
   ... َتُتو نيْشطْها. ، تتوجه فوراًكِْرْشَنحينما يوجد حديث .  مث ذوقنيْشطْهامث اميان ثابت، . ، اميان ثابتنيْشطْهامث 

   ذوق؟:صحفي
  .روشيه ذوق، :ْپَرْبهوپاَد
  .روشيهذوق، . اْتشا :صحفي
  .، مث تعلقَتُتو نيْشطْها َتَته روشيه أْتهاَسكْيت :ْپَرْبهوپاَد
  .َتْتها :صحفي
  .آَسكْيت :ْپَرْبهوپاَد
  .آَسكْيت :صحفي
علينا زيادة .  آَسكَْتَمّي، كِْرْشَنذاك ما يقوله . آْشَرياه- ْم يوْنَجْن َمْديوَچ پاْرْتَهىَمناها - َمىي آَسكَْت :ْپَرْبهوپاَد
 كِْرْشَنذاك هو .  يف كل مكانكِْرْشَنمث سوف ترى . َتَتهاَسكْيت َتَته ْبهاڤَه.  هبذه العمليةكِْرْشَنلـ) آَسكَْت(تعلقنا 
  .ْپِرَم

   ... ذاك هو االخري. ْبهاَڤ ذاك هو :صحفي
  .كِْرْشَن تقوى على احلياة دون عند الدرجة االخرية ال. اخري لكن واحد.  نعم، ليس االخري:ْپَرْبهوپاَد
   ما تدعوها بالسنسكريتية، سيدي؟:صحفي
انا " يتكلم َرْبهوْپَمها شايَتْنيامثل . ذاك هو أرفع كمالنا. ْپَرَمْپِرَم، كِْرْشَن ْپِرَم،  مثْبهاڤَه  تلك تدعى، أوال :ْپَرْبهوپاَد

. تلك هي املرحلة األخرية للكمال. ڤَريِهَن ِمى-يْنَد ُجوڤَْمَچْت َسْرايَتْم َجۤيشۤو". كِْرْشَنأرى الكون فارغاً دون 
. نعم.  لكن االميان هو البداية.هذه هي العملية. اذن، ذاك سوف يستغرق بعض الوقت. كِْرْشَنتصبح جمنوناً بـ

الميان يعين اميان ا. َشْبِدى ڤيْشڤاَس سوْدِرذَْهى نيْشَشيا-ْشَردّْها: َشريتاْمِرَت شايَتْنياوذاك االميان يوضحه مؤلف 
 كِْرْشَنلذلك، قال . هذا هو االميان. كَْرَم كِْرَت َهيا-كايِلى َسْرَڤ ْبَهكْيت كِْرْشَن. ، يقنيسوْدِرْدَهى، نيْشَشياثابت، 

  بأنينكِْرْشَناذن، االميان يعين تصديق كالم . ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ - َسْرَڤ): ٦٦\١٨. چ.ب(
 كِْرْشَنقال . ذاك يدعى إميان". هذا هو كمايل. حراآلن أنا . كِْرْشَنسوف أحصل على كل شيء بالتسليم لـ

اترك كل شيء، تعال "اآلن، اذا قلت لك، . ڤَْرَجَپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْم ْدَهْرمانْ - َسْرَڤ): ٦٦\١٨. چ.ب(
يتعني تعميق ذاك االميان، . ؟ ذاك هو االميانكِْرْشَناميان بـكيف ميكنك أن تفعل ذلك دون أن يكون لديك ". معي

  . مث سيصل إىل درجة احلب

ڤ

اعطين احلب، سأعطيك "قال أن شعاره هو . ڤََرِچْشَبلَ يُّو سيدي، خرجنا اآلن من مؤمتر صحفي للرباين :صحفي
  ".السالم
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



ُچو ْپِرَم -شاْنيت". اعطين احلب، سأعطيك السالم"يقول، .  تأيت أخرياًْپِرَمبينما يف حالتك .  يريد احلب فوراً:صحفي
  ).حبث حول صوت صفارة االنذار - صوت صفارة االنذار. (شاْنتيلُو
  ).مزيد من البحث عن انقطاع الكهرباء. ( اعتقد أن الكهرباء قد عادت:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( اوصد البوابة وسنذهب فوراً :أحد التيم

  .حنن مهددون.  سيدي، حالتنا الراهنة هنا قبيحة حقاً:يصحف
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  . صفارة االنذار هذه، هي واقعية قبيحة تواجهنا:صحفي
مع . ءلنفترض عدم وجود انقطاع الكهربا). ضحك. ( ساعة يوميا٢٤ً انتم يف واقعية قبيحة دوماً، طوال :ْپَرْبهوپاَد

  .ل اذا ذهبت إىل الشارعذلك، هل تضمن وصولك إىل املنز
  . نعم:صحفي
   هل تلك ضمانة؟:ْپَرْبهوپاَد
  . كال، كال:صحفي
ملاذا تقول انقطاع الكهرباء هذا؟ هذه احدى وجوه تلك الواقعية .  اذن، انت تواجه واقعية قبيحة دوماً:ْپَرْبهوپاَد
  .ال غري. القبيحة
   ... يف الوقت احلاضر أدرك، لكنها. نعم :صحفي
. حاضر). انقطاع! (مجيعكم، ال تدركون ذاك، انك تواجه واقعية قبيحة طوال اليوم). يضحك ( ماذا؟:اَدْپَرْبهوپ

  ؟... ملاذا قبول هذا. دق اخلطر يف كل خطوةحي). ٥٨\١٤\١٠. ب.ش (َپداْمڤيَپَدْم َپَدْم ياْد 
  .  ..هل لديك ما تقدمه لنا، مبثابة.  اعلم، سيدي، لكن هذا خطر وطين عام هنا:صحفي
  .ال غري. اقبله وسوف تسعد.  هذاكِْرْشَنعالجنا الوحيد هو ذكر .  هذاكِْرْشَن ذكر :ْپَرْبهوپاَد
   ... أمتىن احد. ، إىل الذين يهددوننا)غري واضح(اعتقد بوجوب ذهاب أحد إىل . نعم، سيدي...   حسناً:صحفي
  ؟)غري واضح( ما هو النفع الذي ستستمدة بالذهاب :ْپَرْبهوپاَد
   ... ذاك متغري، اذا مل تستطع اخباره. لنفترض اقبال احد لقتلي ...  لكن، حسناً، سوف يذهب إىل:يصحف

  هل ستكون بأمان؟. ال يقتلك) غري واضح( لكن لنفترض :ْپَرْبهوپاَد
   ... ذاك ما ادركه، لكن.  كال، سيدي:صحفي
اذا طلبت انقاذ حياتك . ال غري. ليوم أم غداً؟ سوف متوت ا)غري واضح( اذن، ما هو نفع الذهاب إىل :ْپَرْبهوپاَد

، لن يقاتل، هل تقصد القول أنك )غري واضح(حاملا تذهب إىل ). ضحك. (ذاك هو اقتراحنا. كِْرْشَنفاذهب إىل 
  ستحيا إىل االبد؟

   ... لدي.  كال، كال، سيدي:صحفي
  ملاذا تأخذ إىل ذاك؟.  حىت يتسىن انقاذك دوماًَنكِْرْش- راْدها؟ ثق بـ )غري واضح( اذن، ما هو نفع اخبار :ْپَرْبهوپاَد
  .ادرك مرادك اآلن ... مل اكن افكر سوى باألمن الوطين وليس :ْپَرْبهوپاَد
  . عليك العلم أنك يف خطر دائم:ْپَرْبهوپاَد
  .حنن نوافق.  نعم، سيدي:صحفي
  . أوه:ْپَرْبهوپاَد



   ... قال انه ال جمال ... فعل قال اينشتاين الكبري األمر عينه عندما كان بال:صحفي
  . ذاك هو موقفنا:ْپَرْبهوپاَد
   ...  ميكن أن اسقط عدة مرات من:صحفي
  ؟)غري واضح(ملاذا . كِْرْشَنلذلك، امسح لنا بالذهاب إىل ". سوف انقذك" يقول، كِْرْشَن و :ْپَرْبهوپاَد
  . متغري، ألنه يسبب االضطراب، ال غري:صحفي
  . عقلك دائم االضطراب أيضاً ... ضطرار يسبب اال:ْپَرْبهوپاَد
   ... انت.  نعم، نعم:صحفي
؟ ملا ال )غري واضح( سوف أوه،"-هل تعاين من االوجاع البدنية. مرضك البدين يالزمك. ذاك معك دوماً :ْپَرْبهوپاَد

ملا ال تدرك   ...اذا. اذن، ملاذا تفعل؟ انت يف خطر مسبقاً). ضحك(؟ )غري واضح(لشفاء ) غري واضح(تذهب إىل 
  تلك النقطة؟

  .نعم ...  ذاك أنا:صحفي
  .  ... لذلك،:ْپَرْبهوپاَد
  . لكننا نتحدث عن مشاكل وطنية:صحفي
اذن، . هذه اعراض. االمر احلقيقي هو مرضه)." غري واضح (أوه،"مثل املريض ويقول، .  هذه اعراض:ْپَرْبهوپاَد

ال ترقيع، شفاء املرض بالترقيع لن . ذاك هو الفرق. اء العظيمحنن نعطي الشف. يسعى االنسان إىل الشفاء بالترقيع
  ):٩\٤. چ.ب(الشفاء الشامل . يساعدك

   ِمى ديڤْـياْمشََجنْـَم كَـْرَم 
  ِاڤَـمْٰ يُّـو ِڤـتّي تَـتّْـڤَـتَه

  ـڤا ِدَهـمْٰ پونَـْر َجنْـَمتْياكْتْ
  ْرجوَن‘تي ُسو ِايتي ماْم ان

  .ماْم ِايت :صحفي
ياْد . َنكِْرْش، نفع ذكر كِْرْشَنذاك هو ذكر . ماْم ِايت. انقطاع الوالدة واملوت. ذاك ما نريد. تلك هي :ْپَرْبهوپاَد

  . فلن ترجع إىل هنا ثانيةكِْرْشَناذا ذهبت إىل ). ٦\١٥. چ.ب (َپَرَمْم َمَمڤا َنـ نيڤَْرَتْنِتى َتْد ْدهاَم َچْت
خيدمون معاً، كانوا لنفترض تأمل مئة تيم صفي أو مناقشتهم أو . كان سؤايل افتراضياً...   سيدي، أنا:صحفي

   ... قنبلة، ويف اخلتام) دوْشطَ(وألقى رذيل 
  .ال خيشون القنابل.  ال خيشون القنابلكِْرْشَن تيم :ْپَرْبهوپاَد
   ... أمثاهلم؟ حنن سيدي، حنن) غري واضح( كيف :صحفي
  .كِْرْشَن اآلن، القيت عليهم قنبلة، فتلك مشيئة :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:صحفي
  ).ضحك) (هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:صحفي
من يعلم أن . ، خيافكِْرْشَنمن لديه مفهوم سوى  .اْداْبهينيِڤَشَته ْسۤيۤيْبَهياْم ْدڤيتۤي.  ال خيشى أمراًْشَنكِْر تيم :ْپَرْبهوپاَد
. نعم".  مقبلكِْرْشَن أوه،"،  اذا اقبلت القنبلة هو الوجود، ما الذي يدعوه إىل اخلوف؟ سوف يقول لنفسهكِْرْشَن



ذاك هو ذكر ." سوف اقتل.  ال بأسأوه،.  يشاء قتلي بقنبلةَنكِْرْش أوه،"لذلك، يقول . تلك هي بصرية التيم
  .كِْرْشَن
   ال نقاتل؟:صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
   ال نقاتل؟:صحفي
  .كِْرْشَنبتوجيه . سوف يقاتل.  كال، سوف يقاتل:ْپَرْبهوپاَد
   باهللا يف داخله؟:صحفي
  .كِْرْشَنتل بتوجيه ال يهاب القتال، لكنه سوف يقا ... هو ليس.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... لذلك.  حول ذاك، سيدي، طرح السؤال احلقيقي الذي كنت على وشك طرحه:صحفي
   ... كِْرْشَن.  قاتلكِْرْشَن.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  ؟كِْرْشَن يوجد كفاح ونشاط يف جمال ذكر :صحفي
بدال من اجللوس عاطال، اذا أسأت العمل . و أكَْرَمَنهايُّنيياْم كورو كَْرَم ْتڤَْم كَْرَم ْجۤي. حتماً.  نعمأوه، :ْپَرْبهوپاَد

  .ك جيدافذ
  .صائب، سيدي.  آه:صحفي
اراد  أْرجونَ  ...ال.  كذلكأْرجونَوال نصح .  ال جيلس عاطالكِْرْشَن. كِْرْشَن تلك هي نصيحة :ْپَرْبهوپاَد

ومن اجل ". أنه واجبك. ْتريياكَْش انت . قاتلأوه،"، كِْرْشَنقال .  مل يفعل قطكِْرْشَن. الالعنف، اجللوس عاطال
.  جيلس عاطال فقطْبَهكَْت كِْرْشَناذن، ال حتسب أن . چۤيتاْبهَچڤَْد الرقي به إىل موقف القتال، هذا املوقف، لقنه 

  .كِْرْشَن فعل مطلق أمر بتوجيه ْبَهكَْت كِْرْشَنيستطيع . تلك فكرة خاطئة. كال
   انتم لستم هروبيني؟:صحفي
  . كال:پاَدْپَرْبهو

  ).انقطاع) (هندي) (ضحك). (غري واضح(حنن . ، ارجو منك االستمرار هنا ملساعدتناَمهاَرَج :صحفي
 كِْرْشَن َهِرىيوصون بتسبيح .  ال تعين العطالةَڤڤايْشَنكال، الـ"ملاذا؟ ".  قتلت اهلندتكيڤڤايْشَن"أن   ...:ْپَرْبهوپاَد
  ".َڤَنڤايْشمل تشهد "إذن، "اخربته، .". دون عمل
   عفواً؟:صحفي
  .َڤڤايْشَن اخربته انه مل يشاهد :ْپَرْبهوپاَد
  .َڤڤايْشَن :صحفي
 و أْرجونَ، َڤڤايْشَن، وهناك يوْدَهى ْتَركوروكِْش و راْجيا يوْدَهى-راَم يوجد مذهبان رئيسيان يف اهلند، :ْپَرْبهوپاَد
  .َهنومانْ
  ؟َهنومان :صحفي
  .ْجيارا- راَم. َهنوماْنجي :ْپَرْبهوپاَد
  . كاملَڤڤايْشَن كان :صحفي
  ".َڤڤايْشَنمل تشاهد ...  مل تشاهد" لذلك، اخربته :ْپَرْبهوپاَد
  ؟... االقتصادية اليت ميكنك-  هل تسمح يل بطرح سؤال؟ هل نعرض أي حل ملشاكلنا االجتماعية:صحفي



  .كِْرْشَنشريطة أن تصبح تيم كل شيء سوف حيل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ل تلقائياً أم خاللك؟ هل حت:صحفي
  .فوراً.  فوراً:ْپَرْبهوپاَد
   كيف، سيدي؟:صحفي
  . ذاك يتعني عليك أن تتبناها ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
    ... الوضع يتبع:صحفي
 ڤَْرنَأنا خلقت ). ١٣\٤. چ.ب (َچَشهڤيْبها-كَْرَم- چونَا ْشِرْشطَْم ڤَْرْنياْم َمۤي-شاْتوْر" يقول، كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

، فكيف كِْرْشَنملاذا؟ اذا طلبت قتل برنامج . لكنك تسعى لقتلها." ْدَرۤوش، ايْشياڤ، ْتريياكَْش، ْبراْهَمَن: ربعة هذهاأل
  ستسعد؟
  ).غري واضح (:صحفي
 .َچْسَسْن- َجَنالطبقة، طبقة ) غري واضح(انت ختلق . ، هناككِْرْشَنخلق .  ال جمال إىل التفضيل ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
أنا "، "أنا امريكي"-جممل العامل. كيف ميكنك حتقيق جمتمع دون طبقات؟ ذاك حمال. ناك باسم خمتلفالطبقة ه
ال بد من وجود تقسيم طبقي ما دمت حتت مفهوم هذا . كونَ-بودّْهي-اْتَمياْسۤي.  طبقة، طبقة أكربههذ -"هندي
ء الشباب، امريكيون، اوروبيون، افارقة، مثل هؤال. ، مث تغيب الطبقةكِْرْشَناذن، علينا الوصول إىل ذكر . البدن

  .تلك هي انعدام الطبقية.  ال غريكِْرْشَناهنم لـ. كنديون، دون طبقة، دون جنسية
  ؟ْبراْهَمَنةاذن، هل هم  :صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:صحفي
  .هَمَنْبراْهيت بَرْهَم جانانۤي. ْبراْهَمَن يعين كِْرْشَنتيم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ليس بالوالدة؟:صحفي
ياْسيا ْهي .  أيضاًشاْسْتَرالـ يف واردذاك . لديهم اخليط املقدس.  بالصفاتْبراْهَمَنةاهنم .  كال ليس بالوالدة:ْپَرْبهوپاَد

 َدَمه، تيتيكَْش، َسْتيا، َسَمه،: ْبراْهَمَنةالـ. ، حنن نطلب مقارنة االعراضڤَْرنَ. ڤَْرنَ. ڤَْرنَ  اعطيت.ياْد لَكَْشَنْم ْسياْت
ذاك ما جاء . ْبراْهَمَنالـهذه هي عالمة ). ٤٢\١٨. چ.ب (َجْم-ْسڤَْبهاَڤ كَْرَم-ْم أْستيكْياْم ْبَرْهَمْچۤياَنڤيآْرَجڤَْم 

  .ْبراْهَمَناذا وجدت هذه االعراض يف مطلق مكان، هو . چۤيتاْبهَچڤَْد يف 
  .يؤمنون بالطبقة بالوالدة. ال يؤمنون بذاك. ، سيدي)غري واضح(، ليسوا چۤيتاْبهَچڤَْد ء املؤمنني بـاباستثن :صحفي
  .چۤيتاْبهَچڤَْد ال يعلم ما هي انه  :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:صحفي
ْبهَچڤَْد  عن  ذاك الوجه، يعين انه ال يعلم شيئاًاذا كان يؤمن على. چۤيتاْبهَچڤَْد  اقول انه ال يعلم ما هي :ْپَرْبهوپاَد

  .چۤيتا
  . يقول انه هندوسي:صحفي
  . يف كل االرضنب حقيقيةْبراْهَمَنلكننا خنلق .  هندوسيتكالعق.  حيتمل أهنا هندوسيتك:ْپَرْبهوپاَد
  .آْشَرَمخلقت هذه الطبقات االربعة من "، سيدي كِْرْشَنما ذكره الرب .  فهمت:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد



  ..  .خربين، فقطهذا ليس كالمي شخصياً بل ما ا و:صحفي
  . ال يقول أبداًكِْرْشَن. ليس بالوالدة). ١٣\٤. چ.ب (َچَشهڤيْبها-كَْرَم-چونَ :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح (:صحفي
يف كل . ڤَْرنَ. ڤَْرنَ اْشَرَمنْرڤَها حنن نقول طبقة، لكن.  طبقةتليس ... هذه الطبقات االربعة.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

كيف تقول طبقة، اهنا ليست . ، الكلمة احلرفية هي تقسيم وليس طبقةَچڤيْبها، ذاك تقسيم. االحوال، اهنا تقسيم
مثل اذا كنت . اذن، هذه التقسيمات ليست بالوالدة.  الفرق؟ التقسيم، هذه التقسيمات االربعة هناك.غري واردة

ذاك . ا حمامني أو أطباءلكنهم مل يولدو. لذلك، يف اجملتمع هناك حمامون، مهندسون، اطباء، اهنا تقسيمات. حمامياً
لنفترض ابن احملامي، ابن حمامي كبري، هل يعين انه . ليس بالوالدة. كل من يتأهل بالعلم احلقيقي، هو حمامي. خطأ

  حمامي؟
  ).غري واضح(لكن هذا ما حنن .  كال:صحفي
  .ال جيوز قبوله.  اذن، هذا خطأ:ْپَرْبهوپاَد
   ... ملشكلة حسناً، سيدي، ال بد انك تعلم بتلك ا:صحفي
   ما هي تلك املشكلة؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( سوف هرَجيَن، )غري واضح( مجيع :صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  .سئم من اهلندوسيةاصبحت الناس تشعر بال اهلندوسية احلقيقية، أن تلك هي اذا اعلنت :صحفي
  ما هو سبب حديثك عن اهلندوسية؟. ليس هندوسي.  كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  هذا النظام:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ... اهلندوسيعلى يد هو   ...:صحفي
 ذاملا. ِڤديةالـحنن ال جند كلمة هندوسي يف األسفار . اهلندوسية كلمة اجنبية اطلقها املسلمون.  كال، كال:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنحنن ندعو إىل ذكر . تدعوها هندوسية؟ حنن ال ندعو إىل اهلندوسية
   ...  بنظام اجتماعي مثيل، اجتماعي:صحفي
. كِْرْشَنهذا أمشل من مطلق نظام، ذكر .  واسعكِْرْشَنلكن هذا ذكر ). غري واضح( ذاك هو، ذاك يرضي :ْپَرْبهوپاَد

 هي هذا، كِْرْشَنذكر  تبىنتمن اغلبية لكن ".  حنن ندعو إىل اهلندوسيةأوه،"ال نذهب للدعوة إىل ذاك . حنن ال ندعو
  .لكنها ليست هندوسية. لذلك، ميكنك ان تدعوها مثل اهلندوسية. ندوساهل

  . سيدي، حنن يف وهم:صحفي
   ... انه ومهي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .لَلَجيال اعلم إىل أي مدى سيتابعك .  كال وهم:صحفي
  ).ضحك! ( معي مسبقاًلَلَجي :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي - الصحفي يطلق النكات  - ضحك (:صحفي
  .ْپَرساَد أعطيه :ْپَرْبهوپاَد
  . سيدي، هل تود اعطاء رسالة إىل الشعب اهلندي:صحفي



  . على حممل اجلد وسوف تسعدچۤيتاْبهَچڤَْد رساليت هي امحل  ... خذ.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   ال غري؟ اقبلها دون تصرف؟:صحفي
  .اليتتلك هي رس. ال تسعى للتفسري حبماقة.  اقبلها دون تصرف:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لكن، سيدي:صحفي
لكنها سوف تنتفع اذا قبلوها . لق نفعلذلك، لن يستمدوا مط.  ما داموا يقتصرون على التفسري حبماقة:ْپَرْبهوپاَد

  .دون تصرف
  ؟)غري واضح( لكن سيدي، ما تنوي أن تفعله مع :صحفي
  .اسم) غري واضح( لذلك، اقول ال :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح(ف  من سيسميه؟ من سو:صحفي
؟ ْبهاْشياملاذا . چۤيتاْبهَچڤَْد اعطى ". انا اهللا" يقول، كِْرْشَن. اقول خذها دون تصرف. ْبهاْشيا ال جمال إىل :ْپَرْبهوپاَد

 ْتَركوروكِْشما زالت . كِْشْتِرى-كِْشْتِرى كورو-ْدَهْرَم) ١\١ (چۤيتاْبهَچڤَْد ، قال يف كِْرْشَن؟ اهنم، ْبهاْشياملاذا 
  ملاذا تفسرها على وجه خمتلف؟. توجد حمظة قطار. دةموجو
  . سيدي، كانت صحبتك ممتعة:صحفي
  . على حنو خمتلف؟ ذاك تضييع وقتْتَركوروكِْش ما هو نفع تفسري :ْپَرْبهوپاَد
   هل انت مرتاب، سيدي؟:صحفي
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟)غري واضح(و ) غري واضح( هل زرت روسيا :صحفي
  .عم، نعم ن:ْپَرْبهوپاَد
  مسحوا لك بالدعوة؟هل  :صحفي
  .اذن، ملا ال؟ حنن ال خناف احداً :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح( ألن لديهم :صحفي
  .العامة خمتلفة.  قد يكون لديهم، لكنهم ال ميلكون العامة:ْپَرْبهوپاَد
  كيف ميكنك احلصول؟ ... كيف ميكنك. لكنك حتتاج إىل تأشرية.  ذاك صحيح:صحفي
  . وجه برفسور روسي الدعوة إيل:وپاَدْپَرْبه

   ... هل اعطيت بعض. والستالم التأشرية.  آه:صحفي
  . الربفسور كوتوفسكي:ْپَرْبهوپاَد
   كوتوفسكي؟:صحفي
  هل تعرف امسه؟.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، مسعت به:صحفي
حضر إىل هذا اجلانب، سوف يسعدين ، اميجياْسو"قال، . مل تكن دعوته رمسية لكننا تراسلنا.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ".مقابلتك
   اذن، سافرت إىل هناك؟:صحفي
  . لذلك، حصلت على تأشرية:ْپَرْبهوپاَد



   مىت كان هذا؟:صحفي
  . يف العشرين من حزيران:صحفي
  . العشرين:ْپَرْبهوپاَد
  . العشرين:صحفي
   هذه السنة؟:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   كم قضيت من الوقت؟:صحفي

  . اسبوع واحد فقط:هوپاَدْپَرْب
  مع مريديك؟. اسبوع واحد :صحفي
  .خلقت بعض املريدين.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
   هل بقيت يف موسكو فقط؟:صحفي
  . موسكو، غالباً:ْپَرْبهوپاَد
   ... هل مسحوا ببعض احملاضرات أو...  انت.  فهمت:صحفي
  .ال غري. التقيت برفسور كوتوفسكي.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . فقط:صحفي
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ..مل يستطع جلب بعض الناس؟ كان مبفرده. ال غري.  كوتوفسكي فقط:صحفي
  .كان مساعديه، وكان معي مساعدي.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .."حسناً، سوف نسمع، حنب أن نسمع"وبعض اآلخرين الذين قالوا   ...:صحفي
فكرتك الشيوعية مل "خالصيت أن كانت ... لذلك، .  بأس حسناً، أراد ذاك الربفسور أن يسمع، ال:ْپَرْبهوپاَد

 يقول كِْرْشَن. كِْرْشَن هي التسليم لـكِْرْشَنفلسفة . تتحسن عن فكرتنا، ألنك ال تستطيع أمراً دون التسليم
نت تقول، ا. مل تتحسن. اذن، عملية تسليمك هناك. َپريْتياْجيا ماْم ِاكَْم َشَرَنْمَسْرَڤ ْدَهْرمانْ ): ٦٦\١٨. چ.ب(

اذن، عليك . ال غري. كِْرْشَنلينني بدال من داً، لكنك مل تتحسن، ألنك تسلم ل ليس جيكِْرْشَنذكر اهللا أن ذكر 
  .سواء تصبح شيوعياً أم هذا أم ذاك لكن التسليم ضروري. التسليم يف مطلق ظرف

  ؟)غري واضح(وسوف تستمر .  ذاك هو األمر:صحفي
وحنن نقتصر على التوصية بالتسليم . ال غري. عليك التسليم حلواسك. هذه هي احلقيقة.  هذه هي احلقيقة:ْپَرْبهوپاَد

.  دوماًموجودتسليمك . كِْرْشَناذا سلمت لـسوف تسعد  كبالتسليم حلواسك لكنلن تسعد . ال غري. كِْرْشَنلـ
  .ذاك كالم فارغ". ال اسلم ألحد"ال ميكنك القول 

  . التسليم الصحيح ضروري:صحفي
   ماذا؟:ْبهوپاَدْپَر

    ... ال بد من:صحفي
. هنا، هناك، هنا، هناك، هنا  ...)انقطاع. (، من االفضل التسليم واالستكانة)غري واضح(ألنك .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

اذن، الفطن سوف يشعر ". اقتصر على التسليم يل، سوف تسعد. ذاك التسليم لن يساعدك. كال"، كِْرْشَنيقول 



اذا كان شاغلي هو التسليم، ال اقدر . كِْرْشَنملا التسليم ألمحق؟ دعنا نسلم لـ". ؟كِْرْشَنس لـاذا سلمت، ملا لي"
  ):١٩\٧. چ.ب (كِْرْشَنذاك يقول . تلك هي الفطنة". على احلياة دون تسليم

  نامْٰ َجـنْـَمـناْم َأنِْتىَبهۤو
  َپـْدياِتىـڤاْن مامْٰ ْپـَرْچۤيانَ

  ـه َسـْرڤَـْم إتيڤاسوِدڤَ
   دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه

هذه  مثل. سبب كل األسباب وكل وجود انين عاملاً ،يل ققاحملمن الوالدات واملوت يسلم طويلة  سلسلة بعد"
لذلك، كل . دوْرلَْبَهه-سو نادر جداً، َمهاْتما. َمهاْتما، هو كِْرْشَنلذلك، من يسلم لـ". نادرة الوجود  اجمليدةروحال

  .دوْرلَْبَهه- َمهاْتما سولذلك، . انه ليس باالنسان االعتيادي. َمهاْتما، انه كِْرْشَنمن سلم لـ
  ).انقطاع( ...  سيدي:صحفي
هو ليس حراً، مثل يف . ذاك هو مرضنا. كِْرْشَنلكن حنن نرفض التسليم لـ.  علينا التسليم، تلك حقيقة:ْپَرْبهوپاَد

حالة، مثل يف وقت مهامتا غاندي، عدد كبري بدأوا العصيان املدين لكن احلكومة اودعتهم السجن، وتعني عليهم 
  ).ايةهن(  ...األمر عينه، موقفنا أن ذاك. الطاعة

  ١٩٧١ تشرين ثاني ١١حديث في الغرفة في نيو دلهي 

  .هو مهندس معماري. َمَدنَ ْشرّي لذلك، هذا هو :ِتَجْس
  .َمَدنْ ُموَهْن :ْپَرْبهوپاَد
   ... ْشرّي وهذا هو :ِتَجْس

  ).٢٦\٩. چ.ب (ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْشْتَرْم َپ). انقطاع - غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  .كان برفسور يف انكلترا مث نائب يف الربملان هنا. َپ َشْرَمْشرّي َنَرنْ ْسڤَرو هو  هذا:ِتَجْس

  . أوه:ْپَرْبهوپاَد
  . وساعدنا كثرياً:ِتَجْس

  هل طالعت صحيفة اليوم؟. انظر وضعنا). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم): ١(أحد الضيوف 

   ... َپناكَلْ هو كِْرْشَن كبري، يقول أن ّياسنّْۤيَس. َپناكَلْ يتكلم  أكَْهْنَدَنْنَدرْسوامي :ْپَرْبهوپاَد
  ما كان ذاك اآلن؟ :ِتَجْس

    ...، كانأكَْهْنَدَنْنَدر ْسوامي :ْپَرْبهوپاَد
  .بريلَ، فهمت، لكن نعم، يف هيكل أكَْهْنَدَنْنَدر ْسوامي ):١(أحد الضيوف 

  .َپناكَلْ هو كِْرْشَن يقول أن بريلَهيكل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .َپناكَلْ ):٢(حد التيم أ

ميكنك التخيل أن اهللا يف غاية التفاهة ) هندي(  ...لذلك،. ْبَرْهَم نرياكاَر هي ماۤياڤادّينظرية . َپناكَلْ نعم، :ْپَرْبهوپاَد
. اهللا تافه إىل درجة ميكنك ختيله على هواك. هذه النظرية اخلطرة مستمرة يف اهلند. إىل درجة انك تتخيل صورته

اهللا موضوع لتصورايت، هو .  هذا، يدعو إىل هذا أيضاًّياسَسنّْۤي تدعو إىل هذا أيضاً، واآلن هذا كِْرْشَن-راَم ارسالية
  . الصحيفةشاهدتهل . يف غاية التفاهة



  .مل أطالع هذا البيان على االخص.  كال):١(أحد الضيوف 
  .ن، ميكنك احلصول على صحيفتك، هندوستاَرياَنْنَد.  أوه:ْپَرْبهوپاَد

  .هو عامل كبري بالفعل.  مدهش بالفعل:أحد الضيوف
ألهنم تبنوا الرأي أن . ڤَْم آْشريتاهاْبها- انا أسورّيْچۤي-َپْهِرَتمايايا أ، چۤيتاْبهَچڤَْد العامل الكبري، وصف يف  :ْپَرْبهوپاَد

 تسلب اماۤينت رفعة علمه،  كاَمهالذلك، . اناْچۤي-َپْهِرَتمايايا أمث . آسورّياهللا الشخصي، دون صورة، وهذا هو 
احلق املطلق، عرضة ). هندي. (چۤيتاْبهَچڤَْد هذا ما جاء يف  ... ڤَْم آْشْرْبها-انا أسورّيْچۤي- َپْهِرَتيا أاماۤي. علمهم

 عامل شيء مثيل، سيصدق ألوف الناس ذاك، سيكون انطباعهم ّياسَسنّْۤيواذا قال . انا روح ضئيلة. لتصورايت
  .تناقضات ... )هندي. ( يطالعها األلوف واملالينيخاطئ؟ هذا الصحيفة

  ".سوف أدعو نفسي مطلق شيء سوى هندوسي"، اعلن، ّيچيُّو َبلَ أمر آخر، :أحد الضيوف
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ". ادعو نفسي مطلق شيء سوى هندوسي:أحد الضيوف
  ؟...  سوف ادعو:ْپَرْبهوپاَد

  ".مطلق شيء سوى هندوسي "):٢(أحد الضيوف 
  . يقول انه ليس هندوسياً:أحد الضيوف

  ".انا لست هندوسياً"قال، . ، رباين آخرّيچيُّو َبلَ ):٢(أحد الضيوف 
  ).غري واضح( كان يعطي هذا :أحد الضيوف
  ).غري واضح ():٢(أحد الضيوف 
  . هو نكرة اآلن، اعتقد:أحد الضيوف

  ما هو العنوان؟) هندي) (يشري إىل الصحيفة (:ْپَرْبهوپاَد
  ).يقرأ باهلندية( هذا؟ :د الضيوفأح

  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:أحد الضيوف

بالتصور عليك الوصول إىل . انظر إىل النظرية). ڤيْت-َڤَتتّْ(بالتصور مصري الفرد إىل احلق املطلق .  لتصور:ْپَرْبهوپاَد
  .، احلق املطلق، الواقعية، وذاك خاضع لتصور االنسانڤيْت- َڤَتتّْ

  .الصحفي هو الذي وضع العنوان. آكَْهْنَدَنْنَد، هذا هو العنوان ليس هو بيان ْسواميجي يبدو، :ضيوفأحد ال
   ... أكَْهْنَدَنْنَد لكن الناس سوف تقرأ أنه :ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، سيدي:أحد الضيوف
اقرأ ). غري واضح( خاطئ جداً،  يقول، وهو يقول انهپاَدْپَرْبهو ْشرۤيل ملا ال تطالع اخلرب بكامله؟ ):٢(أحد الضيوف 
  .هذا خاطئ جداً. موجز املقال هو عينه. املقال بكامله

سيكون حبييب مثل هذا، "ختيل،  ... )انقطاع( ... َڤَتتّْ. انه ختيل. ، ميكنك قراءة املقال بكاملهڤَسوِدَڤ :ْپَرْبهوپاَد
  قد اهنا حجة جيدة جداً؟هل تعت. على هذا النحو، سوف يبحث عن الواقعية". مثل هذا، مثل ذاك

  .ْبَهكَْتهو ليس ).  باهلنديةپاَدْپَرْبهوحديث مع  (:أحد الضيوف
   ماذا؟ ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد



  .، هو ليس عاملاًْبَهكَْت هو ليس :أحد الضيوف
ن عاملاً سطحياً رمبا كا. اناْچۤي-َپْهِرَتايا أماي) هندي(اذا ال يعلم احلقيقة؟ ) ضحك(ما هو العامل السخيف  :ْپَرْبهوپاَد

 َمْدْهيا. ش.ش (ناَش-شونيِلى َهيا َسْرَڤ ْبهاْشيا-ڤادياماۤي) هندي (َرْبهوْپَمها شايَتْنيا. العلم احلقيقي اماۤيسلبت لكن 
تلك ). هندي(ثيم؟ ا تعتقد انه ذاملا). حمادثة باهلندية. (اذا مسعه النس، فسوف يضيع يف احلرية دوماً). ١٦٩\٦

  . يقاتل، هو حيث على القتال ضد خمالفة الدينْشَنكِْر. نظريتناليست 
  ).هندي (:أحد الضيوف

هل حنن متخيلون؟ ". ال يفوقين فائق). "٧\٧. چ.ب (َپَرَتَرْم ناْنياْت كيْنشيْد أْسيت ْدَهَنْنَجياَمتَّه ). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
وهؤالء الناس ". فائق"اقصد، " ال يفوقين). "٧\٧. چ.ب (ياَپَرَتَرْم ناْنياْت كيْنشيْد أْسيت ْدَهَنْنَجَمتَّه  يقول، كِْرْشَن

  ).هندي(. َپناڤيْچَرَهه، كَلْ-ْرَتمۤويتحدثون عنه مبثابة 
  ).هندي (:أحد الضيوف

ليست  َپناكَلْ. تعين تصور باطل َپناكَلْ. ؟ ذاك هو، ذاك هو قصديَپناكَلْما سبب وجود كلمة . كال :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي(. َپناكَلْواصبح موضوع ". ال يفوقين فائق "َنكِْرْشواقعية، ويقول 
  ).هندي (:أحد الضيوف

  .دعها تصبح واقعية). هندي (:ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:أحد الضيوف

؟ ال اعتقد أن الصحفي يستطيع الكتابة على ذاك النحو دون أن َپناكَلْ ما الذي يوجب استعمال كلمة مثل :ْپَرْبهوپاَد
  .يسمع الكلمة

  ).حديث باهلندية( هذه هي األوقات؟ اهلندوسية؟ :د الضيوفأح
  )هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ).هندي (:أحد الضيوف
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  . يقول التصور هو الفائق:أحد الضيوف
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ).قراءة باهلندية (:أحد الضيوف
ْپَرَده َج أَهْم بۤي): ٨\١٠. چ.ب( يقول ْبَهَچڤانْ .ْچَرَههآَنْنَد ڤي-شيْد- َشْش هو ْبَهَچڤانْ). حديث باهلندية (:ْپَرْبهوپاَد

لذلك، جتربة عملية . پيتاْپَرَده -َجبۤيأَهْم ). ٤\١٤. چ.ب (يت موْرَتياهْبَهڤَْنيُّونيشو كاوْنتيا َسْم-َسْرَڤ). هندي (.پيتا
 َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كاَرَنْم-كاَرنَ-ه َسْرَڤيْنَدُجوديْر آديْر ْچَرَهه أناڤي-آَنْنَد-شيْد-كِْرْشَنه َشْشَپَرَمه ه إْشڤََر). هندي(
.  نرياكاَرْبَهَچڤانْاذن، . كَْتَهى َممايڤاْمُشو ْبَهَچڤانْ). هندية. (قطعوا بيدين ألن لدي يدين اثنتني). هندية). (١\٥

  .للتصور). هندي). (١١\٩. چ.ب (ْم َتنوْم أْشريَتْممانوسۤي، ْدهاها أڤَجاَنْنيت ماْم مۤوْبَهَچڤانْ

ڤ

  ).حديث باهلندية (:أحد الضيوف
لذلك، كانون اول، كانون . برنامج هو، سوف اعود إىل الواليات املتحدة يف شهر اذار ... )هندي  (:ْپَرْبهوپاَد

ْبهَچڤَْد كل شيء يف   ...).هندي. (حنن نتعامل مع احلقائق). هندي. (شكراً جزيال). حديث باهلندية. (ثاين، شباط
لكن اغلق . ذاك حمال. ال ميكنك منع اشعة الشمس). هندي(توضيح . ال غري. كل ما علينا هو توضيحها. چۤيتا



. لكن بالتالعب بااللفاظ تغلق ذاتك يف غرفة مظلمة. ذاك حمال.  حمالكِْرْشَنحجب . نفسك يف غرفة مظلمة
) حديث باهلندية. (َجيا. كِْرْشَن َهِرى). هندي. (كال. تفضلوا. حسناً، شكراً جزيالً. شكراً لكم). حديث باهلندية(
  ).انقطاع(

   .، اهلندَچِنَشيف مطلق عبادة نقوم أوال بعبادة املوىل ). غري واضح (:أحد الضيوف
هناك عدد ). هندي( ... اذا عبدنا سائر املالئكة لتحقيق رغبة معينة. ذاك غري ضروري.  ذاك غري ضروري:ْپَرْبهوپاَد

  ."... ، فسأحصل على كل شيءكِْرْشَناذا قاربت الرب العظيم " لكن من يعلم كبري من املالئكة
  . حبق، شخص مثيل ال حيتاج إىل البحث عن املالئكةكِْرْشَن تقول انك تيم :أحد الضيوف

  . كال، كال، كال:ْپَرْبهوپاَد
   ...  ثانياً:أحد الضيوف

  . ال حاجة:ْپَرْبهوپاَد
  ..الئكة لكن اذا حبث عن امل:أحد الضيوف

- َپْدياْنِتى أْنياْپَراناها ْچۤي-كامايس تايس تاير ْهِرَتلذلك، ). حديث باهلندية. ( اذا طلب بعض النفع املادي:ْپَرْبهوپاَد
  .هندي). ٢٠\٧. چ.ب (ڤَتاهاِد

  ).هندي (:أحد الضيوف
  . مرجعاًداَس تولَسّيلذلك، ال نعترب .  خمتلفداَس تولَسّي :ْپَرْبهوپاَد

 هو كِْرْشَن. َهري هو راَماذن، . كِْرْشَن َهِرى راَم َهِرىتقول . كِْرْشَن وهناك راَم مث، سيدي، يوجد :أحد الضيوف
   ... اذن، عندما. َهري

 َسْمهيتا-ْبَرْهَم (َهْننيـياِمَن تيشْٰـطْ-و كَالشتيمّوْر-رامادي:  ميلك صور متباينةْبَهَچڤانْ ... راَملذلك،  :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي. (ڤانْْبَهَچ). ٣٩\٥

   ... اذن، ذاك يوضح.  ذاك جيد:أحد الضيوف
  .َڤَتتّْ- ونڤيْشذاك يدعى . َڤَتتّْ-ونڤيْش :ْپَرْبهوپاَد

    ... حىت،َڤشي و دوْرچا يف ذاك االمتداد ال نستطيع اخذ :أحد الضيوف
اجلوهر هو . يف أي فئة.  والعرضاجلوهر. َڤَتتّْلدينا اخذ االمتداد حسب . َڤَتتّْ-َشكْيتذاك هو .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

مثل هنا موظف . املثل عينه. ، فئتناَشكْيت ، فئةَڤَتتّْ-َشكْيت، اهنم ِدڤَتاْساذن، .  هي العروضَڤَتتّْ وسائر ونڤيْش
األمر عينه، . حكومي، هو سيد هندي أيضاً، وانت سيد هندي أيضاً لكنه ميلك صالحية ما بفضل صفاته العليا

 ْبراْهَمَنالـاذن، من جهة النوعية، النملة و. ْرياسۤو، َشْنْدَر، إْنْدَرميكنك أن تصبح .  أيضاًچادوْرميكنك أن تصبح 
  .العامل من فئة واحدة

  ىـَپـنِّ َسْم- ڤينَـيا -ڤيْدۤيا 
  تـينيـ َچـڤي َهـْسىْبراْهَمـنِٰ

  شَ پاِكى - شـوني شايڤَ شْـڤَ 
   َدْرشـينَـه- َسَم اَپـنْٰذيتاه

 حلوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  ،االصيل املتواضع بفضل العلم احلكيم يرى"
-َشكْيت، َڤَتتّْ- َڤجۤي، َڤَتتّْ-ونڤيْش.  عينهاَڤَتتّْ-َڤجۤي أهنم من فئة َپْنذيَتيعلم ".  بعني واحدة)النجس(ب الكال

 َڤجۤي ي هَڤَتتّْ، اهنم اجلوهر والعرض وسائر َڤَتتّْ ْبَهَچڤانْ، و َڤَتتّْ َپَرماْتما، َڤَتتّْ ْبَرْهَمْن. كثريةأشكال  َڤَتتّْ، َڤَتتّْ



 ْبَرْهما. َڤَتتّْ َڤجۤياملالئكة . َڤَتتّْ َڤجۤي لكن اآلخرين َڤَتتّْ َڤجۤي ليس ْبَهَچڤانْ، اذن. ، مثل ذاكَڤَتتّْ َشكيت، َڤَتتّْ
 َڤَتتّْ َشكْيت هي أرفع من َڤَتتّْ َڤجۤيمن وجه، . َڤَتتّْ-َشكْيت هو َڤجۤي. َڤَتتّْ َشكْيت هي ِدڤّي.  أيضاًَڤَتتّْ َڤجۤيهو 

  ):٥\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد اء يف ذاك ما ج. املادية هذه
  َأَپـِرياْم إتَـْس تْـڤْ َأنْـۤيامْٰ
  ْپَركْرِٰتيمْٰ ڤيدّْهي ِمى َپـراْم

   باُهو-تامْٰ َمـها  ْبهۤو-ڤَ ـجۤيـ
  يايىَدمْٰ ْدهاْرياِتى َجـَچـتْ

  )هندي(
   ... للتأمل، أي نوع جيب علينا: أحد الضيوف

  .ونڤيْش، صورة ونڤيْش التأمل يف :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:أحد الضيوف

 َمْنْتَر،  لَكَْشَڤ َتتّْونڤيْش. َريُّوَپْشياْنيت سۤوَپَدْم َسدا َمْم َپَرُنوه ڤيْشَتْد اذن، .  هي اهلدفونڤيْشصورة .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، مثل ذاكَڤ َشكْشوْر آَتَتْمڤۤيَرياه ديَپْشياْنيت سۤوَپَدْم َسدا َپَرَمْم ُنوه ڤيْش َتْد آُومْٰ. جيدة جداً

   ... چۤيتاْبهَچڤَْد لكن  يف الفصل احلادي عشر من : أحد الضيوف
  .م نع:ْپَرْبهوپاَد

  ).َدْرَشَن-ڤرياطْ(مث كشف الرب صورته الكونية   ...:أحد الضيوف
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .مجيعاً فيه. ، وغريهمَمِهَش، ونڤيْش، ْبَرْهما كشف :أحد الضيوف
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . تابعون له:أحد الضيوف
  . انت فيه أيضاً:ْپَرْبهوپاَد

  . اهنم تابعون له:أحد الضيوف
  .نعم. تابعون.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . فقطكِْرْشَن َهِرى، كِْرْشَن لذلك، التأمل يف :أحد الضيوف
  .يچيُّو هو أرفع مبدأ كِْرْشَنالتأمل يف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...  اذن، ذاك ما سألته:أحد الضيوف
  .، عموماًَڤَتتّْ ونڤيْش يالحظون ۤيْزچيُّوالـ عموماً، :ْپَرْبهوپاَد

   ...  ملاذا:أحد الضيوف
  .كِْرْشَن، ال يرون سوى يُّوچۤيْز-ْبَهكَْت األرفع، ۤيْزچيُّوالـ لكن :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن :أحد الضيوف
  ).٤٧\٦. چ.ب (َچِتناْنَتراْتَمنا-ِڤشاْم َمْدپي َسْريناْم أچيُّو يقول، كِْرْشَن لذلك، :ْپَرْبهوپاَد

  ورة املتوجب علينا التأمل فيها؟ ما يناسب االنسان االعتيادي؟ ما هي الص:أحد الضيوف
ۤيْرَتناْد ِاَڤ ك، يوَچ-كَلي). ٥١\٣\١٢. ب.ش (َڤ كِْرْشَنْسياْرَتناْد ِاكۤي .كِْرْشَن، هذا هو يوَچ-كَلي يف :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنْسيا



   ...  سألت أية صورة، تلك الصورة:أحد الضيوف
  .كِْرْشَن صورة :ْپَرْبهوپاَد

   يف يده؟موَريلّ حيمل ْشَنكِْر صورة :أحد الضيوف
  .َْدَهرموَرلۤي، ڤينو نعم، :ْپَرْبهوپاَد

  ْمـشْ َدالياتاكْـ–يـنْـَد ڤـتَـْم أَرنَـنَڤَ كْـْمـونَِڤ
  َچـْم سونْـَدرانَـ– أسيتاْمـبوَد ـَسـْمْمتَـڤََبـْرها
  ْمـَهـ شُوْب– يـِشـشْڤ – كَـَمنْـۤييا – كُوطي –َپ كَـنْـَدْر

   ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمـشْپورو -ْم آديچُوڤينْـَد

   ... ، اآلخر"راَم" لكن عند تسبيح :أحد الضيوف
   ... اذا احببت. كِْرْشَن عني راَم ...  هو آخرراَم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

    ... الصورة تأيت خمتلفة يف:أحد الضيوف
  .ْريترامادي مۤو.  نعم، لكنها عني بعضها البعض:ْپَرْبهوپاَد

   امامك؟راَم، هل جيب أن تكون صورة راَم أنا أسأل لغرض املزاولة، عند تسبيح :أحد الضيوف
اذا احببت . ، ذاك زينراَماذا اردت، اذا احببت .  صورة غزيرةْبَهَچڤانْ.  ذاك، يستند على عاطفتك:ْپَرْبهوپاَد
  .ْرتيشومۤو-رامادي ،ْريتمۤو ْبَهَچڤانْلكن . ، ذاك زين أيضاًنارايانَاذا احببت . ، ذاك زينكِْرْشَن

  ).ضحك - هندي(؟ راْدِهى مع :أحد الضيوف
  .تاسۤي مع راَم.  ذاك تناقض:ْپَرْبهوپاَد

   ...  مع:أحد الضيوف
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .راْدهيكا مع كِْرْشَن :أحد الضيوف
  .راينّراْدها مع كِْرْشَن، كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

  ؟راْدها مث ما هي فئة :أحد الضيوف
 ْبَهَچڤانْ.  مانَْشكْيتاذن، . َڤَتتّْ-َشكْيت، َشكْيت.  قدرة املسرةِكى ْبَهَچڤانْ. َشكْيت-شيْت.  عينهاَشكْيت :ْبهوپاَدْپَر

 أيضاً، وجه آخر من َشكْيتهي  دوْرچا .مّيلَـكْْش أو تاسۤي أو راينّراْدها تلك هي َشكْيت و  مانَْشكْيتهو 
  .راينّراْدها

  ؟ باالصلراْدها هي َشكْيت :أحد الضيوف
). هندي). (، التفسري٦٥\١٣ َمْدْهيا. ش.ش (ياِتىڤيڤيْدهايَڤ ْشرۤو َشكْتْريَپراْسيا ...  هَشكْتيَپراْسيا . نعم :ْپَرْبهوپاَد
 َهْننيـياِمَن تيشْٰـطْ- و كَالتيٰشمّوْر- رامادي...  مثل اننا.  تلك تتوسعَشكْيت-شيْت.  باالصلَشكْيت-شيْت

. ، اهنا شق أكربْريترامادي مۤولكن . اذن، حنن شق أيضاً لكننا شق ذري.  تعين شقكَال). ٣٩\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(
اهنا . مثل اذا رميت قطعة من الطوب على االرض، سوف تتفتت إىل ذرات كثرية، ذرات كبرية، هذه الذرة وتلك

 هو األصل، كِْرْشَناذن، . شقوق قطعة الطوب لكن ذرة واحدة وشق كبري، هذا الشق وذاك الشق، مث هذا وهذا
  . الشخصيةكِْرْشَن امتدادات َڤ َتتّْونڤيْشاذن، . بعضهم أكرب وبعضهم اصغر. وكل فرد هو شق

  .كِْرْشَن مثل :أحد الضيوف
  .اذن، حسب احلجم أو القدرة.  األخرون، ذرات:ْپَرْبهوپاَد



  . القدرة:أحد الضيوف
 .َڤَتتّْ َپَر وبعضهم َڤَتتّْ َشكْيتبعضهم . َڤَتتّْ َڤجۤي وبعضهم َڤَتتّْ ونيْشڤبعضهم . الشق ميارس موقعه  ...:ْپَرْبهوپاَد
  .مثل ذاك

  ؟َڤَتتّْ-َپَر :أحد الضيوف
  .َڤَتتّْ-َپَر :ْپَرْبهوپاَد

   يعين؟:أحد الضيوف
، راَم،  أڤَتاَرْبَهَچڤانْ .َڤَتتَّْپَر الء هؤ. ونڤيْش، نارايانَ، راَم، كِْرْشَنين ع تَڤَتتّْ-َپَر. ْبَهَچڤانْهو  َڤَتتّْ -َپَر :ْپَرْبهوپاَد

.  املادة،َڤَتتّْ-َپراأ، القدرة املادية، َڤَتتّْ َشكْيتأو ) هندي. (ڤَتاَرأ، مجيع َدشاڤَتاَر، ڤاَمَن، ْرَمكۤو، ڤَراَهى، َهىسيْمْنِر
 كِْرْشَنلذلك، . إىل العامل الروحياألحياء، مع اهنا يف العامل املادي، تنتسب . ، العامل الروحيَڤَتتّْ-شيْتاألمر عينه، 

 َڤجۤيوراءها هناك قدرة علوية اخرى، . َپراْمْپَركِْرتيْم إَتْس ڤيدّْهي ِمى . هذه القدرة املادية سفلية. َپِرياْمأيقول، 
  .َڤجۤي، تلك هي ْبهۤوَت

  ).غري واضح (:أحد التيم
  . هْم:ْپَرْبهوپاَد
  .كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيْشنو :أحد التيم

   ماذا؟:ْبهوپاَدْپَر
   يف أية فئة؟كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيْشنو :أحد التيم
  .َڤَتتّْ َپَر هو :ْپَرْبهوپاَد
   ...  و، اوه:أحد التيم
  .َڤَتتّْ َپَر هو َڤَتتّْ ونڤيْش مطلق :ْپَرْبهوپاَد

  ؟)غري واضح( ما هو تعريف :أحد الضيوف
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( حماطة بـ ،َڤجۤي يقول البعض أن :أحد الضيوف
 هذه، هذا التعريف، اَهْنكاَراذن، . هو ليس مادة. هو يوحد ذاته هبذه املادة. أنا باطلة. باطل). هندي (:ْپَرْبهوپاَد

. ب.ش (ْبهۤوَت-ْبَرْهَموحاملا تتم تصفيته، . تلك هي التصفية". انا لست مادة. ْبَرْهَمْنأنا "يتعني تصفيته بالفهم أنه 
. چ.ب (ْپَرَسّناْتماْبهوَته - ْبَرْهَم. ، يصبح هبيجاًْبهۤوَت-ْبَرْهَم لكن عندما يصبح ْبهۤوَت َڤجۤي اآلن، ).٢٠\٣٠\٤

أنا رجل بالغ "اذا يقول، . لكن ال بد من وجود العالمة".  حمققْبَرْهَمْنأنا "ليس . تلك هي العالمة). ٥٤\١٨
 نعم، انت رجل أوه،"يلة، لديك عدد كبري من اخلدمة و ، فسوف أرى ما هي العالمة، سواء لديك سيارة مج"الثراء
  وأذا كنت تعمل يف الشارع مع الكناس  فكيف ميكنين أن اقبل انك ثري؟". ثري

  ).ضحك). (غري واضح( اذا كان حسايب املصريف سيئاً و :أحد الضيوف
  ).هندي) (ضحك. ( خاضع لعالمتك:ْپَرْبهوپاَد

  ).هندي (:أحد الضيوف
  ).هندي (:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح. (مسعى فهمها). غري واضح. ( حنن نطر االسئلة واالسئلة:أحد الضيوف



-راْدها). هندي(اذن، خطوة خطوة ). هندي. (ليست لإلنسان االعتيادي.  بطينة جداًاللۤي راَس ْبَهَچڤانْ :ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . اهنا مثلها. ناْتَهىثل الغرام االعتيادي و  مع الفتيات، معانقة، تقبيل، مكِْرْشَن، رقص اللۤي-راَس كِْرْشَن
  .ال غري.  احملترفون ضعف دنيوية الناس وجيمعون املالْبهاَچڤََتقراء يستغل 

   ...  هلذا السبب اردت العلم:أحد الضيوف
  .يتاجرون.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ... املغزى احلقيقي، ذاك روحي  ...:أحد الضيوف
 حيصلون على املال من العامة ألن العامة تريد مساع ْبهاَچڤََتهؤالء القراء احملترفون لـ. ال مغزى،  املغزى:ْپَرْبهوپاَد

ن إىل قفزولذلك، ي. حيبون ذلك. امرأة تعانق رجل، أو التقبيل أو اجلماع-مثل حنن نقرأ غراميات. كل هذه األمور
، فافعل خطوة كِْرْشَناذا اردت فهم . كِْرْشَنوليست فهم  احترافية ْبهاَچڤََتقراءة .  فوراًْبهاَچڤََتالباب العاشر من 

مثل بعد اجتاز .  مث ادخلكِْرْشَن كما يقول كِْرْشَن واطلب فهمها مث سلم لـچۤيتاْبهَچڤَْد أوال اقرأ . خطوة
 يا ماْم ِاكَْم َشَرَنْمَپريْتياْجَسْرَڤ ْدَهْرمانْ  هو الوجود، كِْرْشَناألمر عينه، عندما تتأهل بقبول . االمتحان تدخل الكلية

لكن هؤالء .  هي الدراسة العليا وليست دراسة اعتياديةْبهاَچڤََت. ْبهاَچڤََتمث تدخل يف ) ٦٦\١٨. چ.ب(
 حنن نتكلم الباب االول، ْبهاَچڤََتعندما نتكلم . ال غري. احملترفون، ينتفعون بضعف العامة وحيترفون ويكسبون املال

 َجْنمادى أْسيا ياَتهمثل يف الباب االول البداية هي . كِْرْشَناالبواب التسعة لفهم ...  ثالباب الثاين، الباب الثال
َسْتياْم َپَرْم . سۤوْتَر داْنَتِڤهذا هو نص . ْبهاَچڤَِتى ڤاسوِدڤايا، َجْنمادى أْسيا ياَته َنُمو آُومْٰ). ١\١\١. ب.ش(

  ).هناية. (اللۤي-كِْرْشَنهي  لعلم كامل مث سوف تفهم ما كِْرْشَن). هندي(. َمهيدهۤي

  ١٩٧١ تشرين ثاني ٢٥حديث في الغرفة مع الدكتور كََرْن سينغ في نيو دلهي 

  وزير سابق يف احلكومة اهلندية وعضر العائلة امللكية يف كشمري
ساس النشاط املتحضر مستمر على ا) غري واضح. ( لذلك، مبجرد تزيني البدن، تلك ليست حضارة انسانية:ْپَرْبهوپاَد

مسعى يف كل مكان ). غري واضح). (١٣\٨٤\١٠. ب.ش (دهاتوِكى-ِپى ْتريبودّْهيه كوَن- ْتَمياْسۤي. راحة البدن
التمتع هناك جيداً، لكنهم يقيمون القرابني . ، يسعون إىل الرقي إىل اجلنانكَْرميْز. كيف حنفظ هذا البدن مرتاح

 ... حيثما نتوجه، مادي. ِڤَدْزالـواكب السماوية حسب مفاد الكبرية، الشعائر والنشاطات الصاحلة للرقي إىل الك
 ، تقولچۤيتاْبهَچڤَْد لذلك، . لكن حيثما تذهب، ال ميكنك االرتياح. هؤالء الناس للسفر إىل كوكب القمر يسعى
ال مفر مهما ارحتت ف"الفطن سوف يرى ). ٩\١٣. چ.ب (ُدوشانوَدْرَشَنْم-دوْهكَْهى-اْديڤْۤي-َجرا-ْمِرْتيو-َجْنَم

املوت يعين ". أنا املوت). "٣٤\١٠. چ.ب (َهَرْش شاَهْم-ْمِرْتيوه َسْرَڤ، چۤيتاْبهَچڤَْد وجاء يف ". من لقاء املوت
  .كلما ختلق، سوف يسلب. السلب

ماذا  ... اذن، اذا انت). غري واضح(، عندما تتحدث عن هذا اتدنيَشَپوأ لكنه غري ممكن عندما :الدكتور سينغ
  يعين ذاك؟

  .ْميوَچ.  ذاك يعين تتصفى من هذا البدن املادي وتستعيد بدنك الروحي:َرْبهوپاَدْپ
  ).سنسكرييت (:الدكتور سينغ

  .َرَس-شيْنَميا-آَنْنَد. َر شرۤيشايَتْنيا :ْپَرْبهوپاَد



  ).غري واضح(خابرت زوجيت وسيدة اخرى . كِْرْشَن-راَم ْشرّي هذا صديقي :الدكتور سينغ
 ألف جزء من ١٠ هو واحد على َرَشرۤي-شيْنَمياِ، طول وعرض پورانَ َپْدَميف .  لديناَرَشرۤي-َميا، شيْنَمياشيْن :ْپَرْبهوپاَد

  ).١٤٠\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (َچْسياهبا- َشَت-ْچَرِكشا. رأس شعرة
  . هذه زوجيت:الدكتور سينغ

   آه، وكيف حالك؟:ْپَرْبهوپاَد
   ... ، من..انكليزي لنا خارج، صديق )غري واضح( وهذه السيدة :الدكتور سينغ

   اذن، ملاذا جتلس حتت؟:ْپَرْبهوپاَد
  . ألن لدي مشكلة قليلة باجللوس على االرض، لكنها ال بأس:الدكتور سينغ

  ):٣١\١٧ آدي. ش.ش(، لقن َرْبهوْپَمها شايَتْنيالذلك، .  شكراً جزيال لتواضعك:ْپَرْبهوپاَد
  ـَنِشپي سونـۤي‘ْد ناتِْر

  وناـنـهيـشْپي َستَـرُوْر أ
  أمانيـنا مانَـِدَن

  هَهريياه َسـدا ـْرتَـنـۤيـكـۤي

  .ألن كل فرد مغرور هنا) غري واضح(
  .أَهْنكاَر :الدكتور سينغ

وجاء يف االجنيل أن .  التواضع خصلة ممتازةلذلك،). الدكتور سينغ يضحك. (ذْهاْتماڤيمۤو-اَهْنكاَر :ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد انك سوف جتد. اهللاملتواضع واخلنوع يفوز مبلكوت 

  . يرث األرض:شۤياَمسوْنَدَر
  . آه، نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . اخلنوع سوف يرث االرض:شۤياَمسوْنَدَر
حمقق ه،ْبهۤوت-ْبَرْهَملذلك، . ألن غرورنا املستند إىل هذا البدن هو توهم، ألنين غري البدن...   اذن، هذا:ْپَرْبهوپاَد

  .د يف مطلق وضعوسعي. ْپَرَسّناْتماالذات، هو 
من احملتم أنه يف البدن ف، )١ َمْنْتَرإُشو  (إشاڤاْسياْم إَدْم َسْرڤَْم يف كل مكان، إَش  كان، اذاْسواميجي :الدكتور سينغ

  .أيضاً
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

ا الروحي اذن، هذا البدن ال يتعني معاملته بقدر معني من العناية وحىت الراحة، ألنه مركبة لتقدمن :الدكتور سينغ
  .وغريه

لكن األمر أن االنسان يسعى لراحة البدن فوق الالزم . ڤيهاَرْسيا-يوكْتاهاَر. هذه ضروريات.  حتماً:ْپَرْبهوپاَد
طبيعة ) غري واضح(، ِڤديالـمثل نظامنا، نظامنا . البدن ال جيوز اغفاله ... حنن نتطلب. والنتيجة انه يصاب باملرض

 واحلليب والتغذية الكافية، اذن، ما الذي يدعو إىل الطعام احليواين؟ انه جملرد مذاق تتناول حبوب الطعام والفاكهة
-اآلن، هؤالء الشباب والشابات الذين يالزمونين يف االربع سنوات االخرية، تركوا كل شيء. ال حتتاجه. اللسان

  .أكل اللحوم والسمك والبيض، كل شيء
  .هاِتَن ْتياكِْتَن ْبهوْنجيْت :الدكتور سينغ



لذلك، مل . نسوا كل شيء. ْپَرشاَدْم كِْرْشَنيقتصرون على تكرمي ). ١ َمْنْتَرإُشو  (ْتياكِْتَن ْبهوْنيْتها آه، :ْپَرْبهوپاَد
  .ميوتوا

  . تبدو عليهم الصحة والعافية يف احلقيقة:ضيف هندي
  . اهنم معروفون اآلن يف بلدهم بالوجوه النضرة:ْپَرْبهوپاَد

  .وه النضرة الوج:الدكتور سينغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .موكَْهى) سنسكرييت (:الدكتور سينغ
وسيدة امريكية، عندما شاهدت هؤالء الشباب يسبحون يف الشارع، اصيبت . موكَْهى) سنسكريتية(نعم،  :ْپَرْبهوپاَد
يس إىل احد الكهنة، عندما كنت اسافر من لوس اجنل. كانت مندهشة". هل هؤالء امريكيون؟"قالت . بالدهشة

كيف خلقت . ، ارى وجوه تالميذك أنضرْسواميجي"واقبل علي وشرع باحلديث معي   ...هاواي، كان جالساً يف
هؤالء الشباب "يف بوسطن، اصدر منشوراً جاء فيه ...  كاهن مسيحي آخر يف نيويورك. اقر بذلك" هذه النضارة؟

". الطيبة، اهنم جمانني باهللا، لكننا مل نقدر أن نعطيهملكننا نرى اهنم حصلوا على هذه الصفة . والشابات هم شبابنا
   ... لكنه حمجب اآلن، علينا. اجلنون باهللا هناك يف كل مكان، يف كل قلب. اذن، اهنا عملية
  .حسبت انك حتتاج إىل شيء لتبدأ به. ، لدينا عشاء الحقاً، بالطبع)غري واضح( هل لديك :الدكتور سينغ

  .اء سوف يكون كافياً كوب من امل:ْپَرْبهوپاَد
  .لذلك، ال صعوبة.  اليومْبُهوَجَن َسْتَڤاعددنا ). هندي(؟ ْسواميجي ماء فقط؟ ماء فقط :الدكتور سينغ

  .راَجِرشي) الدكتور سينغ يضحك. ( أصليْتريياكَْش انا مسرور جداً برؤية :ْپَرْبهوپاَد
  ).هندي (:الدكتور سينغ

ا پوْنۤيپوَنْر ْبراْهَمناها كيْم . ْتريياكَْش والـْبراْهَمَنالـل، حنن نشدد يف حضارتنا على بالفع. ْتريياكَْش جيلك :ْپَرْبهوپاَد
). ٢\٤. چ.ب (ْپَتْم إَمْم راَجْرَشيُّو ڤيدوههْپرا- َپراَپَرْمِاڤَْم ، كِْرْشَنويقول ). ٣٣\٩. چ.ب (ْبَهكْتا راَجْرَشيْس َتْتها

  ..، لقد خسرناْزْتريياكَْشلقد فقدنا ). هندي(
  ).سنسكرييت (:الدكتور سينغ

  . الذارعنيْزْتريياكَْشالـيعترب . ِڤديةالـ لذلك، ضاعت احلضارة :ْپَرْبهوپاَد
   ...  وأيضاً:الدكتور سينغ

  . هم الرأسْبراْهَمَنةالـ و:ْپَرْبهوپاَد
هاب إىل  الذْبراْهَمَنةالـ، كما تعلم، هناك حاالت حيث تعني على اْتدنيَشَپوأ لكن يف :الدكتور سينغ

  تذكر؟.  للعلمْزْتريياكَْشالـ
  .العلم ينقل). غري واضح (چۤيتاْبهَچڤَْد الفصل الرابع من ). غري واضح (چۤيتاْبهَچڤَْد  الفصل الرابع من :ضيف هندي

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نزل:الدكتور سينغ

اذن، كان امللوك يدرسون هذا ). ٢\٤. چ.ب (و ڤيدوهْپَتْم إَمْم راَجْرَشيُّْپرا-َپراَپَرْمِاڤَْم .  تكلمت ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  .العلم ألن مسؤولية امللك السهر على سعادة املواطنني من مجيع الوجوه

  .انتشرت حركتك بسرعة مذهلة.  ذهب إىل امللك ليسألهْسِرَتِكتو :الدكتور سينغ



  . ألهنا أصيلة:ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. ( والنعاج جائعة جداً:الدكتور سينغ

 تعين هذا التصنيف ْدَهْرَم. ْدَهْرَم. دون ذاك ال ميكن حلول السالم. ْتريياكَْشالـ، ْبراْهَمَنةالـ أريد بعض :َرْبهوپاَدْپ
لكن ما دمنا مل نصل إىل .  تعين روحيةْدَهْرَم.  روحيةْدَهْرَم مادية والثانية ْدَهْرَمواحدة، هي .  اثنانْدَهْرَم. ْدَهْرَم

 ْدَهْرَماذن، . حية، علينا تنظيم حياتنا على حنو ميكننا الوصول إىل الصعيد الروحي يف آخر املطاف الروْدَهْرَمصعيد 
  .َچَشهڤيْبها-كَْرَم-چونَا ْشِرْشَتْم ڤَْرْنياْم َمۤي-شاتوْر): ١٣\٤ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَناملادية هي كما يقول 

  .َديُّوڤيْبها كَْرَم-چونَ :الدكتور سينغ
  . ْدَهْرَمْدَرۤوش و  ْدَهْرَمايْشياڤ،  ْدَهْرَمْتريياكَْش، ْبَرْهَمْن ْدَهْرَم اذن، :وپاَدْپَرْبه

، أال تعتقد أن على الشخص الواحد االتصاف بالصفات التقليدية ْسواميجييف العامل احلديث،  :الدكتور سينغ
  .لديه العلمجيب أن يكون ...  ؟ لذلك، جيب على االنسانْدَهْرَمْسالعائدة إىل مجيع 

  .كِْرْشَن تلك حقيقة، ذاك هو ذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .ْسچوَن جيب أن يكون لديه ادغام :الدكتور سينغ

. ذاك هو املقام العلي). ٢٦\١٤. چ.ب (َپِتىايا كَلْۤيْبهۤو-چونانْ َسَمتيْتيايتانْ ْبَرْهَمَس ، ْسچوَن ادغام :ْپَرْبهوپاَد
 يعاجل اجلبالت ِڤديالـالنظام . ِڤداا ڤيَشۤي- چوْنياْتراي. ْبَهڤاْرجونَچوْنيُّو يْسْتراين.  هذهْسچوَنع يعليك التعايل عن مج

  .چونَنْري، چوْنيانيْسْتراي بالوصول إىل صعيد أْرجونَونصح . َتَم، َرَج، َستَّْڤ-الثالثة
  .َشتوْرْتَهه :الدكتور سينغ

  ):٢٦\١٤ .چ.ب (كِْرْشَنيقول . هذا كِْرْشَنوذاك ممكن بذكر . َشتوْرْتَهَه صعيد :ْپَرْبهوپاَد
  نَِٰرشاياْبهيڤْـ‘ يُّـو شَ مْٰما

   ِسـڤَـِتىيُّوِچَن - ْبَهكْتي
  تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
  ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - َرْهَمْب

 صعيد بلغيو اجلبالت املادية يتعاىل لتوه عن ،فوظرمطلق ال يف ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إىل ينقطع من"
فطناء والفئة االدارية والفئة فئة ال. اذن، حنن نسعى من اجلانبني تعريف التقسيم الطبيعي جلامعة االنسان". ْبَرْهَمْن

. كال. ال ميكنك القول أن فئة الفطناء هي الفئة الوحيدة يف االرض. هذا تقسيم طبيعي. االنتاجية والفئة العمالية
احد يف جبلة . ذاك حمال. ال ميكنك توقع مجيع البشر على درجة واحدة. ألننا معديون باجلبالت املادية الثالثة

، ْبراْهَمَنالـ-ذاك هو التقسيم الطبيعي. ة احلماسة واحد يف جبلة اجلهل واحد يف جبلة خمتلطةاالصالة واحد يف جبل
 مث اخلليط ْتريياكَْش مث احلماسة، الـْبراْهَمَنةالـأهل االصالة الصفية هم . ْدَرۤوشالـ، ايْشياڤالـ، ْتريياكَْشالـ
  .َشْنذالَ مث ْدَرۤوشالـ مث ايْشياڤالـ

  ال بد أن يكون ... ، للمثال، ال بد ان يكون.. .ليس بالضرورة اليوم لكل شخص أن يكون لكن :الدكتور سينغ
  .ال بد من ان يكون لديه السعة على العمل. ْدَهْرَمعلم ... 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .ْتريياكَْش للـ:الدكتور سينغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .، للمثال)غري واضح( جيب أن تكون لديه السعة على التجارة و :الدكتور سينغ



   ...  نعم، ذاك:ْپَرْبهوپاَد
 أال ميكن أن نكون متحدين يف شخص واحد بدال من تقسيمها إىل اربعة، يف الوقت احلاضر على :الدكتور سينغ

  األقل؟
  .، انت حتكم، ال ميكنك الذهاب للعمل يف احلقلْتريياكَْشلنفترض انك . ذاك غري ممكن.  كال:ْپَرْبهوپاَد
. نذهب من الصباح حىت املساء). يضحك. ( حنن نذهب إىل املكت الذي يعادله باجلهد، أؤكد لك:ر سينغالدكتو

  .امتىن الذهاب إىل احلقل، يف احلقيقة
ذهبت . بالطبع، الشيوعي، يطلب ذاك، لكنه فشل. ذاك غري ممكن.  ال ميكنك سحب عربة أمام حصان:ْپَرْبهوپاَد

جيب أن يكون هناك . ال بد من وجودها. ال ميكنهم العمل دوهنا. طبقة املدراءلديهم طبقة العمال و. إىل موسكو
-هلذا البدن اربعة تقسيمات. تقسيم طبيعي، ميكن لالنسان دراسة بدنه ... لذلك، هذا التقسيم االجتماعي. مدير

دي الرأس عمل لكن ال ميكن أن يؤ. مجيعها هامة بالتعاون. قسم الرأس وقسم الساعد وقسم البطن وقسم الساق
  .الساق وال ميكن للساق أن تقوم بعمل الرأس

   ... ْسواميجي لكن مجيعها يف البدن عينه، :الدكتور سينغ
  . ذاك هو املطلوب:ْپَرْبهوپاَد

  . ذاك هو املطلوب:الدكتور سينغ
، كِْرْشَنلكن اطلب مرضاة . ال يهم شۤوْدَر أم ڤايْشيا أم كَْشْترييا أم ْبراْهَمَنسواء أكنت . كِْرْشَن ذاك هو :ْپَرْبهوپاَد

. َچَشهڤيْبها-اْشَرَمنْرڤَْشِرْشطْها -ْدڤيَجپوْمهْري أَته ): ١٣\٢\١ (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْمذاك ما جاء يف . ذاك هو كمالك
 ُتوَشَنْم-ريَسْمسيدّْهْري َه. لكل فرد واجبه اخلاص. ْسڤَنوْشطْهيَتْسسا ْدَهْرَمْسيا. اْشَرَمنْرڤَ مقبول، .َچَشهڤيْبها

لكن اطلب مرضاة . ، ال يهمشۤوْدَر، انت تبقى ْبراْهَمَن، انت تبقى كَْشْتريياانت تبقى ). ١٣\٢\١. ب.ش(
كان فارساً، كان متردداً بصدد القتال وقال . كَْشْترييابقي . أْرجونَمثل . ذاك هو املطلوب.  بنشاطاتككِْرْشَن
 كِْرْشَنقبل  ... مث كان". كال، ال اريد قتل أقاريب" تعزف عن القتال؟ما هو هذا الكالم الفارغ، انت "، كِْرْشَن

- َپَهَتُدوُشو-َپْنياكاْر. نعم.." أنا...  اآلن، انا حمتار، ال اريد). "٧\٢. چ.ب (َهْم‘شيْشياْس ِتى مربيه الروحي، 
  .ڤَْبهاڤَهْس

  .ِشتاها-ْدَهىَسمۤو-ڤاْم ْدَهْرَمْپِرْتّشامي ْت :الدكتور سينغ
ْپريُّو سي ‘ْبَهكُْتو ): ٣\٤. چ.ب (كِْرْشَنلكن شهد . ْتريياكَْشلذلك، بقي . چۤيتاْبهَچڤَْد  كِْرْشَن مث لقنه :ْبهوپاَدْپَر
  .ال يهم. ْتريياكَْش، ْبراْهَمَن، ْتريياكَْشال يهم ما ان كنت . كِْرْشَناذن، الشاغل هو مرضاة . سي‘

  . ليس مستاء حتماًكِْرْشَن لكن :الدكتور سينغ
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . راضي بالكلية مسبقاًكِْرْشَن :الدكتور سينغ
  .لكن اذا ساعدته يصبح راضياً. ال حيتاج إليك لريضى.  راضي ألنه اهللاكِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

    ... لذلك، حنن نرضي انفسنا:الدكتور سينغ
لكن اذا مل . لدي اصبع آخر. الصبع ال يعمللنفترض أن هذا ا. مثل هذه االصابع.  ذاك هو الواجب:ْپَرْبهوپاَد

مامايڤاْمُشو . كِْرْشَناألمر عينه، حنن شقوق . ليس حبالته االعتيادية. يرضيين هذا االصبع فذاك يعين انه مريض



، ذاك يعين اننا يف حالة مرضية، غري كِْرْشَناذا مل نرض  ... اذن، حنن شقوق و). ٧\١٥. چ.ب (هْبهۤوَت- َڤجۤي
  .صحية
  . الصحيحةْدَهْرَم حنن ال حنقق :كتور سينغالد

اذا مل يستطع ذلك، . لنفترض اريد حك هنا، وهذا عمل االصبع ...  اذا كان هذا االصبع ال يرضي بدين:ْپَرْبهوپاَد
-َجرا- ْمِرْتيو-َجْنَم. تلك هي احلياة املادية. ، يف حالة مريضةكِْرْشَنلذلك، كل من ال يرضي . فذاك يعين انه مريض

ومىت حيل الشقاء؟ عندما يكون . احلياة املادية تعين شقاء تام). ٩\١٣. چ.ب (ُدوشانوَدْرَشَنْم-دوْهكَْهى-اْدهييۤڤ
  .الفرد مريضاً
   يرضى من خالل احلياة املادية؟كِْرْشَنأن هل ميكن ، ْسواميجي :الدكتور سينغ

مثل القتال اليوم مستمر، ذاك ...  القتال اذا اخذت إىل. ، قاتلأْرجونَمثل .  حسناً، شريطة اجنازها حلسابه:ْپَرْبهوپاَد
  . هو روحيكِْرْشَنلكن القتال عينه الذي ينجز لـ. مادي

  . هل املوقف الذي يقفه االنسان:الدكتور سينغ
 ).١٧٠\١٩ ياَمْدْه. ش.ش (ڤََنْم ْبَهكْتْري أوْشياِتىِكَن ِسْهِرشۤي تعين ْبَهكْيت. ْبَهكْيتذاك هو تعريف .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
مثل انت ملك اذا . ، ذاك يتطلب تأهيلَشِكْهِرشۤي، كِْرْشَناآلن، خدمة . ْبَهكْيت، ذاك هو ڤََنْمِكَن ِسْهِرشۤيِكَن ْهِرشۤي

 تعين خدمة ْبَهكْيتاألمر عينه، . ليس انساناً اعتيادياً. اراد احد خدمتك بصفة مساعدك، ال بد من أن لياقته لذلك
  وما هو ذاك املؤهل؟  .  شريطة التأهلكِْرْشَنكن ملطلق انسان خدمة لذلك، مي. كِْرْشَن

  .كِْرْشَن حب :الدكتور سينغ
علينا الوصول إىل تلك النقطة بعد اجتياز عمليات .  ليس بتلك السهولةكِْرْشَنحب  ... ذاك املؤهل.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
األمر عينه، . يتطلب املؤهالت. ليس بالعمل السهلاألمر عينه، ليصبح مساعد الرئيس، املساعد الشخصي، . كثرية

. ِڤَن نْريَملَْمَپَرْت-ڤينريموكَْتْم َتْت-پاْدهيَسْرڤُووما هي تلك املؤهالت؟ .  تتطلب بعض املؤهالتكِْرْشَنخدمة 
 ،"أنا مسيحي"، "أنا هندي: "وندديف الوقت احلاضر، حنن حم. تحديداتعندما نترك ال). ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ش.ش(
-پاْدهيَسْرڤُوك، حتديداتعندما تترك .  قائمةتحديداتهذه ال". أنا هندوستاين"، "أنا باكستاين"، "أنا امريكي"

انا لست "، "أنا لست مسيحياً"، "أنا لست هندياً. "موكْيت، تلك هي )١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ش.ش (ڤينريموكَْتْم
  ، ما انت؟"أنا لست هندوسياً"، "باكستانياً

   ... ڤُوشيَهْم، ‘ڤُو شي) سنسكرييت (:الدكتور سينغ
، تلك هي بداية َهْم، أَهْم ْبَرْهماْسمي‘شيڤُو .  هي البدايةَهْم‘شيڤُو ". كِْرْشَنأنا خادم " ما انت؟ :ْپَرْبهوپاَد
 أو َڤشيهذا التحقيق أنين " اذن، عليك التدبر، مث ما هو واجيب". أنا هذا"، "أنا هندي"، "أنا هذا"مثل . التحقيق

". أنا ذاك"، "أنا هذا"، "أنا كشمريي"، "أنا هندي:"، أنا روح، مث ما هو واجيب؟ أنا اعمل اآلن باملفهوم البدينَچلََمْن
، أو أنا اخلادم االزيل ْبَرْهماْسمي، أو َهْم‘ڤُو شياذن، عندما أدرك انين ال كشمريي وال هندي وال هذا وال ذاك، أنا 

، َهْم، فهم ْبَرْهماْسمي‘شيڤُو عندما تصل إىل ذاك الفهم، فهم . ِڤَن نْريَملَْمَپَرْت-ْتَت. ، تلك هي تصفيتككِْرْشَنهللا، 
 على ْبَهكْيت.  ليست على الدرك املاديْبَهكْيتلذلك، . ْبَهكْيتتلك هي . أو فهم اخلادم األزيل هللا، مث يبدأ واجبك

  ):٢٦\١٤. چ.ب (َپِتى كَلْياياْبهۤو- ْتيايتانْ ْبَرْهَمچونانْ َسَمتۤيسو . الصعيد الروحي
   تْمااـه ْپـَرَسـنّْبهۤوتَ - ْبَرْهَم
  يكْشَٰـتي نَـ كانْٰـتشَشُونَـ 

  ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو



   لَـْبَهِتى َپـراْممْْٰبَهكْتي - َمـْد

، "أنا هندوسي"، "أنا امريكي"أنا هندي، "املفهوم البدين، .  تعمل على تصفية كل فردكِْرْشَنلذلك، حركة ذكر 
لدان، لكنهم حمررون من هذا املفهوم مثل يف جمتمعنا هنا تيم من عدة مذاهب دينية، عدة ب. ، ينسون"انا مسلم"

من جهة الدرك املادي، . هذا هو الصعيد الروحي. ْبَهكْيتهذه هي ". كِْرْشَنأنا خادم "اهنم حيسبون، . البدين
مثل حنن، أنا على االقل، . مثل ليس اجلميع معنيني باملشاركة يف االدارة. وفئة الفطناء، الفئة االدارية. التقسيم قائم

فئة الفطناء، حيبون . األمر عينه، التقسيم طبيعي. حنن معنيون بأمر خمتلف. ين إىل االدارة، لن جتدين معنياً هبااذا دعوت
ال ينبغي جرجرهتم إىل . لذلك، جيب شغلهم بتلك األمور. دراسة الفلسفة وفهم الغاية النهائية للحياة، أمور كثرية

. واالدارة، تلك الفئة جيب تدريبها حبكم البلد، ومرضاة املواطننيوالنزاعون إىل املشاركة يف السياسة . درجة اخرى
غري (اآلن، العيب هو عدم التدرب بل يصبح االنسان رئيس الوزراء أو . جيب تدريب الفئة التجارية يف األعمال

 عدد ال يتدرب كيف يدير لكنه حيتل منصب احلكم استناداً إىل. استناداً إىل عدد االصوات االنتخابية) واضح
يومياً يف . لذلك، القوضى. لكنه ال يعلم كيف حيكم، كيف يرضي املواطنني. وهذه هي صفته. االصوات االنتخابية

ملاذا؟ ألهنم غري مدربني . كل مكان، تتبدل احلكومات، يومياً، اسبوعياً، هذه احلكومة، تلك احلكومة، تلك احلكومة
اآلن، ). سنسكريتية. ( ْبَهَڤإْشڤََرِتَجسّي،  أن يكون احلاكم أوال، جيب. َتَجه. لذلك، ذاك مطلوب. على احلكم

يف السابق، كان . يقاتل االنسان االعتياديسوف حيدث قتال وجيلس االداريون على مقاعدهم الفخمة بينما 
 الفارس يقول، اذن،.  يف املقدمةدوْريُّوْدَهَناجلانب اآلخر، . ، هو يف املقدمةأْرجونَمثل .  يف املقدمةْزْتريياكَْشالـ

كيف ميكنهم االدارة؟ اذن، جيب . ْزْدَرۤوشالـاالدارة يف يد . ْتريياكَْشلكن مل يعد يوجد ". سيدي يف املقدمة"
، ْبراْهَمَنةالـومن سيدرهبم؟ . األمر عينه، جيب تدريب احلكام أيضاً. كما يف التجارة، نقدم التدريب. تدريبهم

هذا التقسيم . واالنسان االعتيادي، سوف يقتصر على العمل حتت توجيههم. وچور-شاْسْتَر-ساْدهو، شاْسْتَرْزالـ
  .لذلك، تعم الفوضى. قائم مسبقاً، لكن دون تدريب

  .كانت توجد فوضى كبرية حىت يف االيام القدمية يف حضور هذه التقسيمات :الدكتور سينغ
  . كال، ليس األمر كذلك:ْپَرْبهوپاَد

  .التاريخ القدمي، توجد قصة مذابح وحروب وفوضى اذا رجعت إىل :الدكتور سينغ
  . كال:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح( اذا قرأت :الدكتور سينغ
لكن من جهة تارخينا اهلندي، مل حتدث اكثر من حربني كبريتني، . بعض الوف السنني) غري واضح( :ْپَرْبهوپاَد

  . بعد عدة ماليني من السننيڤَْزپاْنذَ والـكوروز والثانية بني الـراَم و َنڤَراواحدة كانت . حروب كبرية
  . ال تدون سوى حربني:الدكتور سينغ

ذاك . حنن نشهد بني الزوج وزوجته نزاع أيضاً. ذاك القتال مستمر حىت يف العائلة. كانت مدونة.  ال بأس:ْپَرْبهوپاَد
مثل انفصال .  اآلنانقسمت.  االرض تعين جمملڤَْرَش ْبهاَرَتألن اهلند أو  ... لكن احلروب التارخيية. ال حيسب

فيما بعد، بعد . إالڤِْرَتڤَْرَشيف السابق كان معروفاً . ْبهاَرَت ڤَْرَشهذا الكوكب يدعى .  سنة٢٠باكستان منذ حنو 
 َمهاَرَجوحىت عهد .  تيمناً بهڤَْرَش ْبهاَرَتيطلق على اهلند . ْبَهَرَت َمهاَرَجانت تعرف  ... ْبَهَرَت َمهاَرَجحكم 
ضاعت التربية . ملاذا؟ ضاعت التربية ... ملك واحد مث تدرجيياً. ، كان ما زال امرباطور االرضطْهَرييوْدهيْش

 اثناء جولته يف البلدان كْشيْترۤيَپ َمهاَرَجمثل .  سليمةِڤديةالـ، كانت التربية كْشيْترۤيَپ َمهاَرَجحىت . ِڤديةالـ



اذن، ". من انت؟ انت تقتل بقرة يف مملكيت؟"استل سيفه فوراً، . بقرةالغربية، شاهد رجال اسود البشرة يسعى لقتل 
  ".سوف اقتلت هبذا السيف"استل سيفه فوراً ،. ضاعت تلك التربية

ما . جيب أن حييا كل فرد بسالم. ذاك هو واجب امللك، واجب الدولة. اذن، جيب على امللك محاية مجيع االحياء
 َمهاَرَجأليس من واجب امللك محايتها؟ وذاك كان ما يقوم به .  أيضاًْپَرجا الذي يدعو إىل قتل احليوانات؟ اهنا

عندما احندرت، بدأت باالنقسام مثل ما هي مشكلة باكستان؟ . لذلك، كانت االرض مملكة واحدة. كْشيْترۤيَپ
لكن مل نقدر على . اهنم رجالنا، كانوا هندوس. املسلمون الباكستانيون هؤالء، مل يقدموا من البلدان االسالمية

  ):٣٢\٩ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يف كِْرْشَنكما يقول . حفظ التربية
   ڤْـياپاشْـريتْـياپاْرتَْهىمامْٰ ِهـي 

   يُّونَـياه-يوه پاَپ ـپـي ْس‘يى 
  ْسْدراتَـتْها شـۤو ْسـۤيايُّـو ڤايشْيْسـتْر

  پـي ۤيانْتي َپـرامْٰ َچـتيْم‘ِتى 

 پاْرْتَهىماْم ْهي ، كِْرْشَنواجب من؟ قال . لذلك، خلقنا كل تلك االمور.  هذهكِْرْشَنمل ندعو إىل حركة ذكر 
ذاك هو اآلن واجب الذين ترقوا إىل ". ، ميكنه أن يأيت إيلپُّوين-َپپاحىت وليد . يُّوَنياه-َپپاپي ْسيوه ‘يْتيا ىي پاْشرڤْيا

لكننا مل . كِْرْشَن، جيب تعليمه ذكر يُّوين- َپپاحىت وليد . ْز للحفاظ على املستوىْتريياكَْش والـْبراْهَمَنةالـدرجة 
ويرشه ) غري واضح(ء العهد االسالمي، اذا كان املسلم يأخذ بعض املاء من اثنا. اقتصرنا على البغض. نفعل ذلك

اآلن، ما حدث . َشريتاْمِرَت شايَتْنياهذه مذكورة يف كتاب . هذا ما حدث".  اصبح مسلماًأوه،"على هذا النحو، 
  . هي الوحيدةكِْرْشَناآلن، اذا تريد توحيد العامل ثانية حتت راية واحدة، فحركة ذكر . حدث

  ؟كِْرْشَن هل جيب علينا توحيد العامل أم نريد توحيد ذاتنا مع :الدكتور سينغ
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  . من توحيد العاملكِْرْشَن حري بنا طلب توحيد انفسنا مع :الدكتور سينغ
  ، فكيف ميكنك تعليم العامل أن يتحد؟كِْرْشَن حسناً، ما مل تكن متحداً مع :ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح (كِْرْشَن لكن ما الذي يدعو االنسان إىل تعليم العامل على التوحد مع :نغالدكتور سي
كل فرد يشعر . َپَرْم الْبَهْم َمْنياِتى ناْدهيكَْم َتَتهياْم لَْبْدْهڤا شا. ليصبح سعيداً بالفعل.  ليسعد، ليسعد:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح (كِْرْشَن فزت بـأوه،"بالرضى، 
  .كِْرْشَن اذن، االمر االول هو الفوز بـ:غالدكتور سين

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . مث ميكن االلتفات إىل العلم بعدها:الدكتور سينغ

مثل أي عامل ميكنك أن تسهر عليه؟ اخربين، ما هي الطريقة اليت تريد أن تسهر . جنباً إىل جنب.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  عليها؟

  لذلك، أي منهما حتتل االولوية؟). غري واضح(أوال  كِْرْشَنحسناً، اقصد  :الدكتور سينغ
   هم؟:ْپَرْبهوپاَد

  .احتفال ... )انقطاع(  ... االولوية هي السعي:الدكتور سينغ
  . ماذا تعين باالولوية؟ ذاك ما سألتك عنه:ْپَرْبهوپاَد

  .، عن توحيد العاملْسواميجي كال، كنت تتحدث، :الدكتور سينغ



تسعد يف هذا العمر، .  وسوف تسعدكِْرْشَنحنن نقتصر على القول أن تأخذ إىل ذكر .  مستمرالعامل. نعم:ْپَرْبهوپاَد
ميكنك . تعين خارج التقسيمات االربعة" على هذا الوجه. "اذن، تستمر على هذا الوجه. تسعد يف احلياة االخرى
توافق على وجود فئة من الفطناء يف هل . ، انت تقول فئة الفطناءْبراْهَمَنةـالاقول فئة . تسميتها على حنو خمتلف

  العامل؟
  . نعم، لكن ميكنهم القيام بالعمل أيضاً:الدكتور سينغ

  . كل فرد يعمل:ْپَرْبهوپاَد
  . ميكنهم أن يكونوا عمال جيدين جداً:الدكتور سينغ

  . ميكن ألحد العملاذا، مامل يعمل الذهن، ال. الدماغ هو اجلزء الفطن يف هذا البدن ...  عندما دماغك:ْپَرْبهوپاَد
  . لكل فرد دماغ، مجيع الفئات:الدكتور سينغ

العمل ضروري . وإال، كيف سيعمل سواهم. جيب عليهم العمل.  لذلك، فئة الفطناء تعين دماغ اجملتمع:ْپَرْبهوپاَد
  .لكل فرد

  . ميكنهم القتال أيضاً:الدكتور سينغ
" هنا عدو مقبل"الدماغ يعطي التوجيهات . ب اليد فوراً لكن كما يقول الدماغ، هنا العدو، تضر:ْپَرْبهوپاَد

اذن، جيب قيام تقسيم منهجي .  حتملْدَرۤوشوالساق، . ايْشياڤوالبطن يزود الطعام، . ْتريياكَْشهذا . وتضرب يده
الدماغ سوف يعمل، اليد سوف تعمل، البطن سوف يعمل، الساق سوف تعمل . جيب على كل فرد العمل. للعمل

اذا . مث سيعقبها التوجيه اآلخر. لذلك، الواجب االول هو وجود فئة من الفطناء للتوجيه. يه من الدماغلكن التوج
ذاك ما جيب علينا التقاط . قام الرذالء االغبياء بواجب فئة الفطناء فكيف سيجري العمل؟ ذاك هو التصحيح االول

 الفطن، كِْرْشَناذن، فئة الفطناء تعين تيم . ئة االنتاجيةمث الفئة االدارية مث الف. فئة الفطناء يف االرض وسوف يوجهون
أليس كذلك؟ اذن، . َپْدياِتىْپَرڤانْ ماْم ْچۤياَنناْم َجْنماناْم أْنِتى َبهۤو): ١٩\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد كما جاء يف . الفعال
، يسلم َپْدياِتىْپَرماْم مة؟ لذلك، بعد والدات غزيرة عندما يتعقل الفرد، ما هي العال.  تعين فئة الفطنةڤانْاَنْچۤي
ذاك هو ارفع درجات كمال الفطنة، تيم ). ١٩\٧ (دوْرلَْبَهَه-ڤَسوِدَڤ َسْرڤَْم إيت َس َمهاْتما سو.  فوراًكِْرْشَنلـ

. ، ال ميكنك أن تعمل على الوجه الصحيحكِْرْشَناملبدأ االول هو أنه دون ذكر . مث سوف يوجه االدارة. كِْرْشَن
، ايْشياڤ، ْتريياكَْش، ْبراْهَمَن. ، سقطوا عن منزلتهمْزْتريياكَْش، ْبراْهَمَنلذلك، . كِْرْشَنألننا نتجاهل . )سنسكريتية(

  ).سنسكرييت. (كل فرد
  ، أليست حالة الوجد؟كِْرْشَن عندما يتتيم الفرد بـ:الدكتور سينغ

 كِْرْشَنأوال، ذكر . وق مجيع هذه األمورذاك الوجد الروحي ف ... انه مادي.  أي وجد؟ ذاك سوء فهم:ْپَرْبهوپاَد
العمل : كِْرْشَن، عندما ترسخ يف ذكر چۤيتاْبهَچڤَْد لكنه قاتل بعد فهم .  قرر عدم القتالأْرجونَ. أْرجونَهو مثال 
  .كِْرْشَنبتوجيه 

نت سوف تقع ، هو ان احلرب كاچۤيتاْبهَچڤَْد ، عن ميجياْسو أمر مثري أدهشين يف اليوم اآلخر، :الدكتور سينغ
  . أم الأْرجونَسواء قاتل 
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

اذن، .  أم ال ألن اجليشان كانا هناك وتعالت أصوات الصدفأْرجونَ كان احلرب ستقع سواء قاتل :الدكتور سينغ
  . كان يتعلق أن كان سيقاتل أم الأْرجونَقرار .  مل يكن وجوب وقوع احلرب أم الأْرجونَقرار 



   ...  نعم، ذاك:ْپَرْبهوپاَد
 دخلها، اذا اعتربهتا، بعد اختاذ أْرجونَألن .  لكن أصعب قرار هو ما اذا كانت احلرب واجبة أم ال:الدكتور سينغ

  .القرار واحتشاد اجليوش
  . كل ذلككِْرْشَن فعل :ْپَرْبهوپاَد

   ... ألنهذاك لعقلي كان اكثر أمهية من جممل القصة، . أْدهوَتعندما ذهب بصفة  :الدكتور سينغ
ْبهَچڤَْد لذلك، لقنه .  امحقكِْرْشَنلذلك، دعاه .  عن القتالأْرجونَ لذلك، بعد تدبري كل شيء وختاذل :ْپَرْبهوپاَد

، لن يعود هؤالء الناس إىل أوطاهنم سواء أْرجونَ"قال ببساطة، . ، انتهز الفرصةكِْرْشَنوعندما استعاد ذكر . چۤيتا
 ومل يكن هناك كِْرْشَناذن، اخلطة كانت من تدبري . ماْتَرْم ْبَهَڤ َسڤْياساشْني-نيميتَّ ".ذاك مت تدبريه. قاتلت أم ال
  .من بديل

  . هناك الخباره باخلطةكِْرْشَن حمظوظاً حبضور أْرجونَ كان :الدكتور سينغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .أْرجونَ :الدكتور سينغ
  .كنت ادرس كتابتك. ، ال غريكِْرْشَن اذا تتيم بـونَأْرج اذن، ميكن أن يسعد كل انسان مثل :ْپَرْبهوپاَد

  ؟ْسواميجي كتايب؟ اين شاهدت كتايب، :الدكتور سينغ
  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . هذا؟ اين حصلت على هذا؟ هذه جمرد حماضرة صغرية:الدكتور سينغ
  . مساعدك اعطاين اياها:شۤياَمسوْنَدَر

  .لدي مجيع كتبك.  على كتبكْسواميجيعلينا احلصول على توقيع  حقاً؟ يف الواقع، جيب :الدكتور سينغ
  ما هي النقاط؟ ...  اذن، بعض النقاط:ْپَرْبهوپاَد

  .عنوانني اهلندوسية من مفهوم العصر النووي تتخذ أمهية بالغة ان كل :شۤياَمسوْنَدَر
  .ذاك ما نفعله.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:الدكتور سينغ
 بني ْبراْهَمَنةهناك .  فقطْبراْهَمَنةمثل اهنا كانت فكرة أن يف اهلند يوجد . عمل على حتقيق فلسفتك حنن ن:ْپَرْبهوپاَد
  .اهلندوس

  ).غري واضح (:الدكتور سينغ
  ).غري واضح(انه ليس اعادة خلق .  من امريكا، من استرالياْبراْهَمَنةالـ أليس كذلك؟ اآلن، حنن خنلق :ْپَرْبهوپاَد

  .ديد اهلندوسية جت:الدكتور سينغ
  . هو منفتح دوماً العادة التفسر اخلالق:شۤياَمسوْنَدَر
  . من كل بلدْبراْهَمَنةالـ وال سيما -ْزْتريياكَْشالـ، ْبراْهَمَنةالـحنن نقبل .  هذا اعادة تفسري خالق:ْپَرْبهوپاَد

   ...  الليلة؟ ما هو الربنامج، أم هلۤيْرَتَنك هل سوف تقيم :الدكتور سينغ
  . كيف تشاء:َمسوْنَدَرشۤيا

  .ْسواميجي كما يشاء :الدكتور سينغ
  .ۤيْرَتَنك نعم، :ْپَرْبهوپاَد



  . قبل العشاء، قبل الطعام:الدكتور سينغ
  .لذلك، احب اقبال مجيع الفطناء واالنضمام إىل هذه احلركة.  لذلك، اهنا علمية مثرية لالهتمام:ْپَرْبهوپاَد

  ).سنسكرتية. (ا صاعقة عظيمة، اهنا هبة عظيمة اهنا علم عظيم، اهن:الدكتور سينغ
  . نعم، حنن نستطيع الرد على مطلق فلسفة:ْپَرْبهوپاَد

   ...  لقد قمنا:شۤياَمسوْنَدَر
لكن مبجرد . هناك نص على وجود عدة سبل لتصحيح الوضع العاملي ... ِكشيْت، هاَرْم إَڤ ْبهاْسكََرهنۤي :ْپَرْبهوپاَد

مثل وجود الضباب، اذا . َڤ ْبهاْسكََرههاَرْم إنۤياملثال املضروب، . ، ميكن حل كل شيء هذاْبَهكْيتقبول مذهب 
 ميكن بوسيلة علمية هذا النحو أو ذاك النحو. ال ميكن تبديدها بوسيلة اخرى. طلعت الشمس، يتبدد الضباب فوراً

 ...  
  . ضد التلوث:الدكتور سينغ

اذن، اقتراحي جلميع الفطناء هو احلضور، التحدث عن فلسفة .  شيء اذن، بضربة واحدة سوف تبدد كل:ْپَرْبهوپاَد
اعتقد انين ذهبت إىل كشمري سنة ). غري واضح(حسناً، لديك بعض . ذاك هو النداء.  وقبوهلا وتنفيذهاكِْرْشَنذكر 

١٩٢٥.  
  .ْسواميجيقبل والديت، .  حقاً:الدكتور سينغ

   ما هو تاريخ والدتك؟:ْپَرْبهوپاَد
  .١٩٣١، ٣١ :نغالدكتور سي
   ووالدك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .تويف والدي. ١٨٩٥ ال بد أن والدي ولد سنة :الدكتور سينغ
  .١٨٩٦ ولدت سنة :ْپَرْبهوپاَد

كيف ننظم هذا؟ هل ستقوم به أم ماذا . ولدت يف التاريخ عينه تقريباً. ، اذن، كنت ارى هنا٩٦ :الدكتور سينغ
  ذا تريد، قطعة من الورق؟سيحدث؟ هل جتلس حيث انت، أم نتجمع؟ ما

  . على قطعة من الورقَمْنْتَرالـ تريد كتابة كلمات :شۤياَمسوْنَدَر
  .كِْرْشَن َهِرى ما ذاك؟ :ْپَرْبهوپاَد

  )انقطاع(
  .ذاك املغين من اخلنافس) غري واضح(لذلك، تيمنا، اهنم .  هريسون:الدكتور سينغ

  . ألف دوالر١٩ اعطاين :ْپَرْبهوپاَد
   حقاً؟:الدكتور سينغ

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  ".تقدمي من شركة ابل ":الدكتور سينغ

  .احبث) غري واضح. (شۤياَمسوْنَدَر) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
، شارّيْبَرْهَم داَس ْبَرْهماَنْنَد ْشرۤيَمن، داَس شۤياَمسوْنَدَر جورج هاريسون، ْشرۤيَمن) غري واضح (:الدكتور سينغ

 و داَس ْدَهَرموَرلۤي ْشرۤيَمن؟ يتِّدڤَهۤوانت . داسّي َجدوراينّ َمِتىْشرۤي،  ِدڤّييتِّدڤَهۤو ْشرۤيَمن اْدهيكارّي، داَس َڤْچرۤيَهيا
  .أْدهيكارّي داَس ْپَرْديوْمَن، داَسْبَهَرْدراَج . داَسْبَهَرْدراَج 



  . احلركةه مجيعهم يعملون هلذ:ْپَرْبهوپاَد
  .ك تعمل من خالهلم أنا متأكد اهنا قدرت:الدكتور سينغ
  ).غري واضح( حتدثت يف بداية هذا الفصل عن القادة :شۤياَمسوْنَدَر

  ).٢١\٣. چ.ب (ياْد ياْد آَشَريت ْشِرْشطَْهْس َتْت َتْد ِاِڤَتُرو َجَنه :الدكتور سينغ
ن باهللا، وجود ال حيفلو). غري واضح(كيف سيأيت الناس إىل . ذهب إىل اجلحيم) غري واضح. ( ذاك علمي:ْپَرْبهوپاَد
  .ملحد

  .شايَتْنيا ْشرّييا له من رجل هو .  صعب االجناز لكن االنسان يبذل جهده:الدكتور سينغ
  . قلت أن حكومتنا جيب ان تعطيين تسهيالت:ْپَرْبهوپاَد

  .ْچهوناْتَهىَر ْسواميهو صديق جيد يل، .  اعرفه جيداً:الدكتور سينغ
  ه؟ ما هو عييب؟ ملاذا ال يعترف مبا فعلت:ْپَرْبهوپاَد

  . باستثناء انه يسافر طوال الوقت لكنه يقيم يف اهلند:الدكتور سينغ
   هل يسافر أكثر مين أم أقل؟:ْپَرْبهوپاَد

  . أقل بكثري لكنه يعود إىل اهلند طوال الوقت، مقر يف اهلند:الدكتور سينغ
لذلك، جيب اخذ هذا بعني . ي منازل كثريةلد. ميكنين البقاء يف مطلق مكان). ضحك. ( ألنه غري متبوع:ْپَرْبهوپاَد
  .ما هو اسهامه؟ االعتراف به دوين. االعتبار

   مل تساعد حكومة اهلند هذه احلركة من مطلق وجه أم هل ساعدت؟:الدكتور سينغ
   ... ما هو السبب.  وال بقرش واحد:ْپَرْبهوپاَد

  .ة تقدمنا يف الواقع، تعمل على وقفها من عدة وجوه، اعاق:شۤياَمسوْنَدَر
  ".ما سبب وجودك هنا؟ اغرب من هنا" اهنم يالحقوين دوماً، :ْپَرْبهوپاَد

   هل يقولوا ذلك؟:الدكتور سينغ
  ".ما هذا؟ ال ميكن لألجانب البقاء هنا"قالوا فوراً . ال اعلم لكن هذه نقطة غري هامة.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .ناديا يف :شۤياَمسوْنَدَر
  .حنن منزعجون بصورة غري مباشرة.  اعلم ما االمرال.  ناديا:ْپَرْبهوپاَد

  . رمبا لوجود متاعب أكثر هناك:الدكتور سينغ
. جممل العامل يقدر، باستثناء حكوميت. ال بد أن احلكومة تعلم ماذا نفعل ...  لكن ما الذي يوجبهم:ْپَرْبهوپاَد

  .حظهم عاثر
  .وا االحترام يف اخلارج دوماًينال.  حىت االنبياء ال يقدرون يف بيوهتم:الدكتور سينغ

يعطي أعظم هبة . ال يستغل يف جمال مادي. انه يأخذ من هذا البلد أعظم شيء ويوزعها...   لكن النقطة اننا:مالَّيت
  .من هذه البلد

  .هذا ما كتبته". هنا رجل هام ال حيفل احد به" علقت احدى الصحف مؤخراً :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ هنا يف اهلند:الدكتور سينغ

  اين؟.  كال:ْپَرْبهوپاَد
  . بوسطن:مالَّيت



  .كما يف بفلو.  بوسطن:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، بفلو:مالَّيت

  .مل يرد البابا على رسالتك.  كان يشري إىل البابا:شۤياَمسوْنَدَر
   ...  هل فعل أم:الدكتور سينغ
  . مل يفعل:شۤياَمسوْنَدَر

  ).يضحك(؟ كِْرْشَن وجود  يفمن حيتاج إىل البابا.  خسارته:الدكتور سينغ
علي مواجهة مصاعب كبرية، عوائق . هو رأس دين كبري، وطلبت التعاون، عرضت التعاون ...  ال اعتقد:ْپَرْبهوپاَد
   ... لكنين ما زلت. كثرية

   هل لديك عدد كبري من املريدين اهلنود يف اخلارج أم ال؟:الدكتور سينغ
  .هلنود كال، لدي عدد كبري من ا:ْپَرْبهوپاَد
   ... اهنم من عائالت اسالمية ومن.  هناك عدد كبري منهم يف انكلترا:مالَّيت

  ".لكن لدينا حياة خارج. كِْرْشَن أوه،"يقولون، .  اهلنود ال حيملوها على حممل اجلد:ْپَرْبهوپاَد
    ... اصبت، ذاك ما:الدكتور سينغ

  . لديهم كل شيء:ْپَرْبهوپاَد
   أم ال؟كِْرْشَنندهم فكرة عن  حقاً؟ هل ع:الدكتور سينغ

  .َسْب َجْنَتهناك . هذا هو القول املأثور يف البنغال). بنغايل (َسْب َجْنَت :ْپَرْبهوپاَد
  ).غري واضح) (يضحك (:الدكتور سينغ

  .َسْب َجْنَت اذن، شعبنا اهلندي :ْپَرْبهوپاَد
ال بد انه احد ). هندي (كِْرْشَن ِرىَههنا يترعرع كل فرد على . هذا صحيح). ما زال يضحك (:الدكتور سينغ

  ).غري واضح(االسباب، ملاذا 
  . ال حيملوها على حممل ا جلد:شۤياَمسوْنَدَر
  . اهنم رذالء،ذَْهىمۤو). ١١\٩. چ.ب (ذْهاهاآڤَجاَنْنيت ماْم مۤو. ذَْهْسمۤواهنم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

هنا شيئان صغريان؟ يقف  تلك القصة الصغرية، ما هي. ذاك هو الوضع بالفعل). سنسكريتية (:الدكتور سينغ
  ؟ْمَتڤََچْبهاـالاهنا من . منذ بعض الوقت چوروابن  قصة غرق ذكرت
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

  .هذان الشيئان الصغريان يقفان هنا :ضيفة هندية
  .َبلَراَم و كِْرْشَن اهنما :مالَّيت

مات ابين منذ وقت "، كِْرْشَن إىل چوروقال . َدكْشَني- چورو. كِْرْشَن، واعاده كِْرْشَن مات ابن معلم :ْپَرْبهوپاَد
  .هكذا ارضى املريب الروحي. َدكْشينا-چورو".  نعمأوه،"... اريدك منك ان حتييه. طويل
   ... موينَپين ساْندۤي :مالَّيت

  .َپينساْندۤي :الدكتور سينغ
   ابنه؟:مالَّيت

   ...  نعم، ألن زوجته:الدكتور سينغ



  .جيب أن يعطيه كل ما يطلبه.  هو واجب املريدَدكْشَني- چورو اعطاء :ْپَرْبهوپاَد
  . اعطى اهبامهِاكَلَڤْيا مثل :الدكتور سينغ

  . آه، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ِاكَلَڤْيا هل تعرف قصة :الدكتور سينغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . قصة رائعة:الدكتور سينغ

  ).واضحغري ( ذاك تعطي اصبعك جملرد حفظ :ْپَرْبهوپاَد
  ).يضحك. (ذاك غري عادل. ْتريياكَْش إىل الـ:الدكتور سينغ

  ".سوف يستغلها. ْدَرۤوشهو "حسب أن .  غري عادل:ْپَرْبهوپاَد
   ...  لذلك، هو:الدكتور سينغ

  ).غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد
  . لذلك، ابطل شره:الدكتور سينغ

. حيصلون على املال ويبذرونه على اخلمرة والنساء. ْزْدَرۤوشمجيعهم يف البلدان الغربية، . ْدَرۤوشمثل .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
 ْتريياكَْش، و ْتريياكَْش، ْبراْهَمَنوالـ. ذاك هو الشودر. ال يعرفون استعمال املال، ينفقون املال على التشبعة احلسية

  .ياْچۤيا-ونڤيْشعلى االخص، حاملا حيصل على املال، يقيم قربان كبري ملرضاة 
  .أْشڤَِمْدَهى :ر سينغالدكتو
.  حد كفافهم ال غري وإال سيفسدونْزْدَرۤوشالـ، جيب اعطاء املال إىل ڤيْشڤَِدَڤلذلك، يف تعاليم .  نعم:ْپَرْبهوپاَد

مثل الطفل، تعطيه مئة روبية، سوف .  على املال، جيهلون كيف ينفقوهْزْدَرۤوشالـعندما حيصل . ذاك ما جرى
  .َهنومانحىت . قرد مزين بعقد من اللؤلؤال. بنغايل. (جاهل. يفسدها

  .فعلها) يضحك (:الدكتور سينغ
ماذا يعلم الفالح عن طعم . )چايلبن (چالوهناك مثل مأثور آخر يف البن". تعال، خذها.  انت صاحلأوه، ":ْپَرْبهوپاَد

  .اخلمرة؟ هذه عرب
   الفالح؟:شۤياَمسوْنَدَر
  . الفالح:ْپَرْبهوپاَد

  .يام صنع اخلمرة احمللية قبل ا:الدكتور سينغ
   ...  اذا اعطيت زجاجة جون والكر:ْپَرْبهوپاَد

  .جوين) يضحك (:الدكتور سينغ
  جوين واكر؟ ما هذه؟) يضحك (:ْپَرْبهوپاَد

  . يدهشين انك ال تعرف اسم تلك اخلمرة:امرأة انكليزية
  ).ضحك. ( نعم، انا معتاد على كل شيء:ْپَرْبهوپاَد

   العبارة، جوين واكر؟ ما هي:شۤياَمسوْنَدَر
  ماذا؟ :ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك( العبارة :شۤياَمسوْنَدَر



. ذاك هو الكمال). سنسكرييت. (كِْرْشَناآلن، طبق كل هذا لـ. انت مؤلف، مفكر، انت تيم.  زين:ْپَرْبهوپاَد
غري (السيد . ْشَنكِْر، ابق يف مكانك لكن اخدم )سنسكرييت(لذلك، . كِْرْشَنابذل حياتك من اجل . كِْرْشَنلـ

  .شاب شديد الصالح) واضح
   تعين مفوضنا السامي؟:الدكتور سينغ

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . وما شاكلهاَنَمْسكاَر-ْرياسۤويقوم بـ ...   نعم، وهو شديد:الدكتور سينغ

  . يف كل االحوال، يريد مساعديت، لكنه ال يستطيع:ْپَرْبهوپاَد
   ما الذي مينعه؟:الدكتور سينغ

  . ال اعلم:ْبهوپاَدْپَر
  .سوف اراسله.  سوف اراسله:الدكتور سينغ

  . لذلك، على كل حال، اعطينا مكاناً يف لندن:ْپَرْبهوپاَد
  .سوف نبذل جهدنا وننجز أمراً بالتأكيد. ْسواميجي سوف نقوم بأمر، :الدكتور سينغ
   إىل أي عنوان ارسلت تلك الرسالة؟:شۤياَمسوْنَدَر

  .مىت ترحلون؟ من املسافر؟ لن يسافر أي منكم. م باحلقيقة، لكنين ارسلتها ال اعل:الدكتور سينغ
غري (لكنين كنت افكر اذا كان لديك نسخة فيمكننا ارساهلا إىل اخي باهللا املسافر إىل .  لسنا مسافرين:شۤياَمسوْنَدَر

  ).واضح
  ما هو تاريخ اليوم؟. ٢٦، ..٢٥  ...٢٦ تاريخ اليوم هو :الدكتور سينغ

  .٢٦ غداً هو :داَس چورو
  ).غري واضح(سوف تستغرق .  لن تصل مطلقاً:الدكتور سينغ
  .وقد تستغرق اسبوعاً.  أيام فقط احيانا٣ً تستغرق الرسائل :امرأة انكليزية

  . أيام بالربيد اجلوي٣ تستغرق :ْپَرْبهوپاَد
  . ال بد من اقامة هيكل مجيل يف لندن:الدكتور سينغ

  .جلميع، مجيع االوروبيني انا ادعو ا:ْپَرْبهوپاَد
  . هيكلنا احلايل مزدحم ليل هنار:شۤياَمسوْنَدَر

   لديك هيكل؟:الدكتور سينغ
  . هيكل كبري جداًأوه، :شۤياَمسوْنَدَر

حيضر الناس يومياً ليس من اجلالية اهلندية فقط اليت تعلم اهنا جالية كبرية جداً لكن من كل  ... لكنه ليس :مالَّيت
 ومجيع الثياب، من صنعنا وتصيب الناس موكوتومجيع اجلواهر ومجيع . يع بالدهشة دوماًيصاب اجلم. مكان

  .وجوههم البامسة وضياءهم ساطع. يا جلمال وجوههم. اهنا يف غاية اجلمال. بالدهشة
   ...  عند ذهابك إىل لندن يف املرة القادمة:ْپَرْبهوپاَد

وحيثما . ائمة باملراكز ألنين دائم السفر يف ارجاء العاملطلبت منك ارسال ق.  سوف ازور حتماً:الدكتور سينغ
  .اتوجه، ميكنين البحث عن شيء واذا وجدت مركزاً ميكنين زيارته

  . يف كل مدينة:شۤياَمسوْنَدَر



  ).غري واضح( هذا جديد :الدكتور سينغ
  . الناس تقبل هذه التربية اهلندية العظيمة:ْپَرْبهوپاَد

  تم يف لندن؟ منذ مىت ان:الدكتور سينغ
  . أشهر على االقل٣ :ْپَرْبهوپاَد

  . أشهر٣ :الدكتور سينغ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد

   هل تزور يف كل سنة أم هذه هي املرة االوىل اليت زرهتا؟:الدكتور سينغ
  .زرت السنة املاضية مث عدت إىل لوس اجنليس، يف حزيران.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  . موسكو مث باريس:شۤياَمسوْنَدَر
   كيف وجدت موسكو؟:لدكتور سينغا

غرست البذرة . وجدت سوقي يف كل مكان. املنع متكلف.  يف كل مكانكِْرْشَن هناك حاجة إىل ذكر :ْپَرْبهوپاَد
  .لدي مريد واحد هناك. يف موسكو

  . يف الساحة احلمراءكِْرْشَن سيأيت اليوم الذي تسّبح فيه ذكر :الدكتور سينغ
  .ۤيْرَتَنكَسْناْتَر، ۤي-َرْتَهى :شۤياَمسوْنَدَر
   هل زرت موسكو؟:ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:الدكتور سينغ
  . اقمت يف الفندق الوطين:ْپَرْبهوپاَد

   من كفلك؟:الدكتور سينغ
  ).هناية(  ...راسلت برفسور كوتوفسكي وقال أن. كِْرْشَن :ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١ كانون أول١٠حديث في الغرفة في نيو دلهي 

  :ْپَرْبهوپاَد
  ْدهاتوِكى-ِپى تْريبودّْهيه كونَاتْما ياْسۤي
  هإْجياْدهۤي-ه كَلَتْراديشو ْبهاوَمْدهۤي-ْسڤَ
  بودّْهيه َسليِلى نَـ كَْرهيشيْج-ْرتَْهىتۤي-ياتْ

  كَْهَره-ُچوڤَ ْچيشو َس ِاَجِنشْڤْ أْبهي

اذن، . هذا هو املرض". دهنو"، "حنن امريكيون"اذن، العامل حتت وطأة املفهوم البدين مما يدفعهم إىل التفكري 
 هذه تعين كِْرْشَناذن، حركة ذكر .  تعين محاركَْهَرهاكلمة .  تعين بقرةُچوكلمة . اكَْهَره-ُچويوصفون هبائم، 

لذلك، قال . ، جمرد هبائمكِْرْشَن يعين الوعي احلقيقي، ودون ذكر كِْرْشَنذكر . انقاذهم من هذا الوعي البهائمي
  :َمهاَرَج ْپَرْهالَد

  اكَْهْم أينْْدريياكَْم دايتْۤيسو
   ِدهيناْميُّوِچَن - ِدِهى

  َسْرڤَتَْر لَْبْهياِتى دايڤاْد
  ياتْها دوْهكَْهْم أياتْنَتَه



، شاغله هو التشبعة احلسية "أنا هذا البدن"اذن، حنن حتت وطأة مفهوم هذا البدن، . بودّْهي- ِدههاْتَم. بودّْهي-ِدهاْتَم
لذلك، ابتداء من احليوانات . اذن، املفهوم البدين يعين سيادة احلواس. اسنا متنوعةحو. ألن هذا البدن يعين حواس

ألن كل من ". حسناً. "الطبيعة تتيح الفرصة. حىت االنسان حتت وطأة املفهوم البدين مشغول حصرياً بالتشبعة احلسية
حسناً، ارضي "، جيري ارساهلم هنا، َنكِْرْشالذين ينكرون مرضاة . يدخل يف هذا العامل املادي، ذاك للتشبعة احلسية

.  قادر على تشبعة حواسه دون جهد لكن علينا تشبعة حواسنا ببذل جهدناكِْرْشَن". حواسك ببذل اجلهد هنا
ال ميكنك أن تصبح مليونرياً بتلك السهولة، كما ال ميكنك أن تكون مواطناً يف اجلنة بتلك . ليست بتلك السهولة

اذن، اذا اصبح رجل من عائلة فقرية، وطلب أن يصبح مواطناً امريكياً، رجل غين فليس . اتلك هي جتربتن. السهولة
هناك عدد كبري، تلك بلدك، نعم، عندك دائرة . عليك اجتياز امور كثرية للحصول على اجلنسية. بتلك السهولة

س يف مونتريال تطلب اجلنسية شهدت النا. اهلجرة جملرد النظر يف طلبات خمتلف البلدان لتحصيل اجلنسية أو اهلجرة
اذن، الناس يف غاية . أو اهلجرة، صفوف طويلة، صفوف طويلة جداً واألمر عينه يف دائرة اهلجرة الكندية، ال مشكلة

اذن، هناك تقييد يف هذا املكان، يف هذا الكوكب، انك ال تستطيع الدخول . الشوق لتصبح امريكية ألهنا بلد غين
 حسبت بالدهم جيدة جداً، بالفعل، باملقارنة إىل سائر البلدان، هناك اسباب كثرية يف اذا ... إىل أي بلد آخر

لكن ليس بتلك . اذن، يود الناس أن يصبحوا موطنني. على االقل، ميكن لالنسان كسب املال بسهولة كبرية. امريكا
دون مؤهالت؟ اذن، كيف سوف تدخل كوكب آخر وسائر كواكب اجلنان . السهولة حىت ضمن هذا الكوكب

  .هذا حمال
، امتيازات معينة أو غياهبا، املقدر كَْرَمحسب . َن ِدهيناْمِچيُّو-ِدَهى. اذن، حنن أرواح مهيأة ألننا مهيأون هلذا البدن

مثل شخص يعاين من املرض الرئوي، لذلك، حصل على بدنه من . لك استالمه، تلك حقيقة حسب والدتك
لذلك، املنافع أو املضار املادية مقّدرة .  السابقةكَْرَمن هو العالمة أو نتيجة ذاك البد. والدين ومرض الربو هاك

دعين ال اضيع . لذلك، علي الترقي.  السابقكَْرَم اعطاه هذا البدن حسب كِْرْشَناذن، العاقل، واثق ان . كَْرَمحسب 
كَْرَمنا . كَْرَمت على البدن حسب سبق وحصل. لكن ال ميكنك فعله". وقيت لتحسني منافع ومضار هذا العامل املادي

مثل عندما حصلت . لذلك، جيب على االنسان القناعة. حصلت عليه مسبقاً). ١\٣١\٣. ب.ش (ِنْتِرنَ-دايَڤ
. جيب عليه فعل ذاك. ومنافع ومضار ذاك احلمار مقصودة لتصبح حيوان اسفار. على بدن محار، ميكنك االمتحان
اذن، علينا أن نعلم ذلك سواء ولدنا يف هذا البلد، هذا . ير، عليه أكل الغائطاألمر عينه، اذا هناك بدن، اخلنز

. لكنهم ال يعلمون. هذا هو املقدور. اجملتمع، البدن هناك، وميكنين احلصول على سعاديت وحزين حسب هذا البدن
  ماذا؟". دعين اسعى. انت مرتاح جداًأوه،. "اهنم يقتصرون على تضييع الوقت دون لزوم لتوفري الراحة البدنية

  ".وقتك مثني. كال، ال تضيع وقتك على هذا الوجه"، َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول ". سوف اسعى أيضاً
، كل فرد خبري لكن كل فرد مشغول بذكر ْدَرۤوش، ايْشياڤ، ْتريياكَْش، ْبراْهَمَن. ِڤديةالـاذن، كانت احلضارة 

كال، ذاك ".  حمظور عليكِْرْشَنلذلك، ذكر . ن لدي نوع معني من االبدانال. "كال. ، ال توجد موانع بدنيةكِْرْشَن
. لكن الناس ال يعلمون. لكن ليس مادياً. كِْرْشَنيف مطلق بدن، مطلق ظرف، ميكنك تنمية ذكر . ليس هو الواقع

ال ميكنه اجراء . هذا ما يدعى توهم". لذلك، علي ارفع من اسباب راحيت البدنية. كِْرْشَنال حاجة لذكر "حيسبون 
ذاك مفتوح . لكن ميكنه التحسني أو ميكنه التصفية، وعيك ... مطلق حتسني، حىت بالبوصة، احلمل، لكن مع ذلك

لكن كل فرد، اخذك إىل . لديك بدن خمتلف عن البدن السابق. وذاك ما حيري.  بغض النظر عن البدنأوه،لك، 
ال . شريف أم وضيع، أو هذه الوالدة أو تلك الوالدة-من البدن لديكال يهم أي نوع " يقول، كِْرْشَن. كِْرْشَنذكر 



، مجيعكم )٧\١٥. چ.ب (هْبهۤوَت-َڤَممايڤاْمُشو جۤي. َچتيْمَپراْم اْنيت پي ۤي‘تى ، بتيناذا طل. تقييد من ذاك الوجه
كل "يرى . جاب اخلارجيال يرى احل.  بصري أيضاًكِْرْشَناألمر عينه، تيم ". امهيتكم مجيعاً متساوية عندي. شقوقي

. هذا هو موقفنا".  وينجحكِْرْشَناذن، دعنا نعينه حىت يصل إىل ذكر . اذن، نسى اآلن مقامه. كِْرْشَنحي هو شق 
خاصة العلة واملعلول .  جيد إىل حد غياب العلة واملعلولْبَهكْيت خط .ْپَرتيَهتاأهايتوكى أ. ال جمال إىل العائق البدين

ذاك ال ينطبق . ، حسب ما قدمت من عمل، حصلت على نوع مقدر من االبدان، العلة واملعلولناكَْرَم. هبذا البدن
أو ال استطيع ممارسة . كال".  ألنين رفيع الوالدةكِْرْشَنسوف امارس ذكر  ".ْپَرتيَهتاأهايتوكى أ. على اخلدمة التتيمية

   . ملعلول غائبةالعلة وا. اهايتوكى.. ذاك ليس".  ألنين وضيع البدنكِْرْشَنذكر 
املفهوم البدين هو وعي البهائم . البدن ال يعيق، علينا أن نذكر دوماً. كل فرد. ، دون مطلق مانعْپَرتيَهتاأ .ْپَرتيَهتاأ

جيب أن ال نبكي . علينا أن نعلم بذلك. كِْرْشَنانا خادم، اخلادم األزيل لـ. واملفهوم الروحي هو وعي احلي الكامل
ذاك هو .  على وجه أفضلكِْرْشَن، كيف ميكننا خدمة كِْرْشَنعلينا االقتصار على حتسني ذكر . ةعلى املشكلة البدني

، اذا كِْرْشَنلكن دون ذكر . هو حيصل على ذاك. الراحة البدنية، هذا الراحة، هذا هو املقدور هلذا البدن. شاغلنا
، اذا اخذت إىل ذكر كِْرْشَنسوف يرضيها اذا كانت لدي أقل مسحة من الرغبة بالرقي املادي، . سعى، ذاك حمال

لكن حىت . ذاك هناك أيضاً.  وعلى النفع املاديكِْرْشَنحتصل على ذكر . ذاك يعين انك تنتفع من اجلهتني. كِْرْشَن
ميكن أن تصبح ثرياً، ال بأس، .  ... َن ِدِچيُّو-ِدَهى. ، اذا طلبت ترقية وضعك املادي، فذاك حمالكِْرْشَندون ذكر 

. ، ال يعين ألنت حصلت على بعض املال بالكدح سوف حتصلكِْرْشَندون ذكر .  الراحة ال تستند إىل الثروةلكن
 كانوا خيربون أن اَمسوْنَدَرْشۤيمسعت من تالميذنا أن آباءهم مثل . هناك عدد كبري من االثرياء لكنهم دون ارتياح

 ما هي تلك احلبة؟ ... ولده يأخذ
  . حبوب النوم:أحد التيم
اذن، اذا استطعت .  كان يتحدث عن والدهْبَرْهماَنْنَداألمر عينه، . ال يقوى على النوم.  حبوب منومة:ْپَرْبهوپاَد

. لن. كسب املال، ميكن احلصول على رصيد مصريف جيد لكن ذلك ال يعين انك سوف حتصل على الراحة البدنية
  اذاك مقدور

، كيف سوف كِْرْشَناطلب الرفع من ذكر . اسباب راحتك البدنيةاذن، ال تضيع وقتك يف حتسني . كَْرَم حسب ص
جيب أن تشغل ). ١٨\٥\١. ب.ش (ڤيُدوْپَرياِتَت كُوَتْسيايَڤ ِهُتوه . ذاك هو املفروض.  أكثر فأكثركِْرْشَنختدم 

  .هذا مقدور. حياتك يف حتقيق ذاك الغرض وليس اسباب الراحة البدنية
  اذن، أية اسئلة؟

حتقيق الرغبة املادية : ، فستحصل على النفعنيكِْرْشَن اذا كانت لديك رغبة مادية واخذت إىل ذكر  قلت:أحد التيم
  .كِْرْشَنوذكر 
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
   لكن اذا كانت لديك تلك الرغبة املادية فهل ستعيق تقدمك؟:أحد التيم
 أوه،" لطيف كِْرْشَن. سوف حيققها.  حيقق رغبتك لطيف إىل درجة انهكِْرْشَنلكن .  سريفعهاكِْرْشَنذكر  :ْپَرْبهوپاَد

 ذاك "... ال، طلبت"انت ترفض، . حتصل على النفعني. كِْرْشَنذاك هو نفع ذكر ". انت تطلب هذا؟ حسناً، فليكن
لذلك، تندم .  سوف حيقق رغبتككِْرْشَنلكن ". يا حلماقيت.  تلك السعادة التافهةكِْرْشَنسألت . "هو التتيم الصفي

 حققها كِْرْشَنلكن ". يا حلماقيت.  ملكية والديكِْرْشَنكنت امحقاً باجمليء إىل الغابة اطلب من  "َمهاَرَج َڤروْدْه



ولدي احلبيب، انت "،موين ناَرَدطلب منه . اهانته خالته وعزم. ألنه كان طفال، "اريد ملكية"طلب . بأحسن منها
تعاليمك جيدة جداً لكنين منحط، ال اقوى على "ذلك، اجابه، ل". ملا تأبه لتلك االهانة؟ اذهب والعب اآلن. طفل
كان والده ". هذا ما اطلبه.  جدي ووالديعز مادي يفوق عزاذا تلطفت بتعليمي طريقة للحصول على . قبوهلا
لكن عندما حصل على . وحتققت رغبته. ْبَرْهمالذلك، طلب منصباً يفوق منصب . ْبَرْهماجده كان . پاَدأوّتاَن

. ال بأس". "سيدي، اشعر بالرضى الشديد مبعاينتك"طلب، ". يا حلماقيت"، شعر بالندم ْبَرْهمايفوق منصب منصب 
  . لطيفكِْرْشَن". متتع مث ترجع إيل

  ؟َڤْپَرْبها و ڤايْبَهَڤهل ميكنك أن توضح عن   ...):٢(أحد التيم 
   ما ذاك؟:ْپَرْبهوپاَد

  .َڤْپَرْبها و ڤايْبَهَڤ ):٢(أحد التيم 
  ملاذا تطرح كل هذه االسئلة؟.  اهنا كالم فارغ:َرْبهوپاَدْپ

   ... شايَتْنيا اهنا يف ):٢(أحد التيم 
  ؟ِمِهْر بابا :ْپَرْبهوپاَد

  .شايَتْنيا تعاليم املوىل ):٢(أحد التيم 
  .شيء ال ميكنه فهمه. بابا ال يذكر :كِْرْشَنَتمالَ 

   ... ، هوِمِهْر بابا :ْپَرْبهوپاَد
  .ڤايْبَهَڤ :ْشَنكِْرَتمالَ 

، كان يوجد بابا َهريكان يوجد ). انقطاع). (ضحك. (ِمِهْر باباحسبت ذاك . ڤايْبَهَڤو ...  ِمِهر أوه، :ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟.  معروف يف بلدكِمِهْر بابا. ِمِهْر بابا
  . نعم:أحد التيم
 عندما يكون البدن عينه لكنه بشرته خمتلفة، ذاك يدعى .كِْرْشَن، امتداد َڤْپَرْبها، ڤايْبَهَڤ.  هو تافه:ْپَرْبهوپاَد
وصفت هذه األمور .  ابيضَبلَراَم امسر بينما كِْرْشَن، البدن عينه، لكن َبلَراَم و كِْرْشَنبدن . َبلَراَم. َبلَراَممثل . ڤايْبَهَڤ

   ماذا؟أمل تدرسها؟. شايَتْنيايف تعاليم املوىل 
   ... اردت بعض الشرح عنها. شايَتْنيايم املوىل  نعم، اهنا من تعال):٢(أحد التيم 
، ڤايْبَهَڤلكن . ذاك هناك. ڤايْبَهَڤال اذكر متاماً ما هو  ... ملاذا تسألين؟ ذك هو.  ذاك التوضيح هناك:ْپَرْبهوپاَد
، ڤاْپَرْبها. هاميكنك الرجوع إلي. اهنا وصفت هناك. كِْرْشَن، هناك شرح مفصل المتدادات ڤيالَس، ڤايْبهاَڤ، ڤاْپَرْبها

اذن، اهنا قائمة . ، الوجوه النزيلة، وشق، شق من وجه نزيلكِْرْشَن ڤَتاَرأ، هي امتدادات خمتلف ڤيالَس، ڤايْبَهَڤ
  هل توافق؟ . من االفضل الرجوع إىل الكتاب. طويلة جداً، وليس من املمكن تذكرها بالتفصيل

  . نعم):٢(أحد التيم 
  ).هناية). (ضحك. (ميكنك الرجوع إىل القاموس). يضحك. ( تفاصيل القاموس سوف يتذكر مجيع:ْپَرْبهوپاَد

  ١٩٧١ كانون أول ١١حديث في الغرفة في نيو دلهي 

  ):٤\٧\١. ب.ش (ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم جاء يف :ْپَرْبهوپاَد
  َمنَسي يُّوِچَن-ْبَهكْتي



  َمِلى‘ْپَرنيهيِتى  َسْمياْك
  ْرنَْمپۤوْم پوروشََپشْياتْ أ

  پاشَْرياْمأ-ْم شَ تَْداماۤي

. حواسهم قاصرة.  ليس له فكرة عما وراءها.هذه الظاهرة الكونية: الشخص املادي، ليس لديه سوى جتربة واحدة
يريدون النظر من خالل العني عدد النجوم . مثل رجال الفلك، لديهم منظار كبري، ضخم، عدد كبري من اآلالت

. ون عليه، بذاك املقدار الضئيل من العلم، يروجون اهنم علماء كباروكيف تتحرك الكواكب وكل علم قاصر حيصل
وما هي الضمانة ". ذاك يعين ان عيوننا قاصرة. حنن نطلب رؤية النجوم والكواكب مبناظر قوية"لكنهم ال حيسبون 

هي الضمانة اذن، ما . أن اآلالت اليت يستخدموها كاملة أيضاً؟ ألن تلك اآللة، ذاك املنظار، من صنع شخص قاصر
. اهنم بالنظر من خالل منظار التكبري أو التصغري، اخلالصة هي كاملة؟ ما هو جوابك؟ عينك قاصرة، تلك حقيقة

اآلن، العني أو سائر . عينك قاصرة باألصل. وإال، ما الذي يدعوك ىل استخدام عدسة تكبري أو تصغري؟ العني قاصرة
تصنع آلة، جهاز ما، باحلواس القاصرة عينها، مث ماذا يضمن أن تلك اذن، انت . احلاسة هي حاسة. احلواس، ال يهم

  اآللة، هذا املنظار، اذا نظرت من خالله، أن العلم كامل؟ ما هو جوابك؟
  . ال ميكن أن يكون كامال:أحد التيم
   اجلواب؟ أي آخر؟:ْپَرْبهوپاَد

  . استالم العلم الكامل سوى حبواس كاملةال ميكن.  ال ميكن استالم علم كامل حبواس غري كاملة):٢(أحد التيم 
اذن، . لذلك، جيب االستخالص أن ما يزعم من علماء، رجال فلك، قاصرون مجيعاً ويروج اهنم علماء :ْپَرْبهوپاَد

اهنم . ال يعلمون كيف تتحرك النجوم. ليس كامال" ما هي الضمانة ان علمك كامل؟"ميكنك ان تتحداهم، 
اهنم . يقولوا كل هذا، نظرية داروين وهذه النظرية وتلك النظرية.  بعض النظرياتجمرد تقدمي. قاصرون دوماً

اذا . لذلك، اهنم خيدعون، ألن الروح املهيأة نزاعة إىل خداع اآلخرين. يقتصرون على التخمني حبواس قاصرة
.  وحواسها قاصرةاالرواح املهيأة، ترتكب االخطاء، ختدع. استطاع احد خداع اآلخرين، حيسب انه بالغ الفطنة

اذا بالطبيعة . لذلك، اذا استلمنا العلم من االرواح املهيأة، ال حيتمل استالم علم كامل. هذه هي هي العيوب االربعة
. انت خمادع، فكيف اتوقع معاملة عادلة منك؟ اهنا للفهم أننا ال حنصل على معاملة عادلة من هذه الروح املهيأة

  .وسوف يعترض
هناك اشكال . كَْرماين چونايه. مهيأ تعين يف يد الطبيعة املادية. اهنم مهيأون.  باألرواح املهيأةجممل العامل حافل

اذن، الروح . بعضها ارواح مهيأة بطبيعة االصالة وبعضها بطبيعة احلماسة وبعضها رذيلة. متباينة من االرواح املهيأة
توجد بعض االصالة، . "رست كتب كثرية، كملت اآلناملهيأة بطبيعة االصالة يعين أنين اصبحت يف غاية العلم، د

ْشرۤيَمْد وصفوا يف . مانيَنه- َتڤيموكْْ. ألنه درس، بذلك اجلهد، لكنه يبقى روحاً مهيأة ألن ليس لديه بصرية كاملة
، اصبح اآلن. اصبحت حمرراً"معتد بالنفس، يعتقد أن ". اصبحت حمرراً اآلن، مانيَنه"، مانيَنه-ڤيموكَْت "ْبهاَچڤََتْم
ذاك يعين أن كل منهم قد اصبح . نارايانَ، خياطبون بعضهم البعض َنَمه ۤيْزاسماۤياڤادّي َسّنۤيهؤالء ". ، اهللانارايانَ
. تعين مهيأ َپَرهأ. َپَرهأو  َپَره.  تعين حمررَپَره. َپَره َشْنكَراشاْريايقول . َپَره نارايانَ. موكَْت هو نارايانَ، ألن نارايانَ
حتررت "، يعتقد ماۤياڤادّيـلذلك، الفيلسوف ال. اهرة املادية علي عن هذه الظنارايانَ. ڤْياكْتاْتأ، َپَر-يانَنارااذن، 

انت . انت حتسب ذاك فقط. كال):"٣٢\٢\١٠ (ْبهاَچڤََتلكن جاء يف ". نارايانَاآلن مثل شخصية اهللا العظيم 
: مانيَنه. ڤيموكَْت مانيَنه). ضحك. (لكن بلغة حلوة" ذيلر" احلكيم العظيم، يكتب َڤاَس ِدڤْۤي، ْبهاَچڤََت". رذيل

  .امتحاننا هناك. مانيَنْس-َرڤينداكَْش ڤيموكَْت‘ْنىي ‘ْتڤَّي أْسَت، ىي ملاذا؟ . "انت تتدبر



ڤَّي مانيَنْس ْت- َرڤيْنداكَْش ڤيموكَْت‘ْنىي ‘ىي : ملاذا؟ كيف تدعونين رذيل؟ نعم، لدينا امتحان". نارايانَأنا . أنا حمرر"
جمرد فكرة . مع ذلك، مل يصلوا إىل شخصية اهللا العظيم. هباڤاْد-ْتڤَڤْى أْشطَ. بودَّْهياه-ْبهاڤاْد أڤيشودَّْهى-أْشطَ

، علم جنس، ألن أڤيشودَّْهىاذن، هذا النوع من العلم هو جنس ".  اآلننارايانَاصبحت "الشخصية واعتداد بالنفس 
لذلك، اهنم يؤمنون بالالشخصية، . رد مل يصل إىل نقطة فهم شخصية اهللاالمتحان هو ان العلم قاصر ما دام الف

ْبهاڤاْد - مانيَنْس ْتڤَيىي أْشطَ- ڤيموكَْت". هنا رذيل"لذلك، ميكننا فوراً امتحان . نارايانَوحيسبوا زيفاً اهنم 
  .بودَّْهياه-أڤيشودَّْهى

مث ".  هو احلقْبَرْهَمْن، ومهيهذا العامل " العامل، ما هي تلك العالمة؟ ألنك تركت هذا. اذن، عليك الفهم بالعالمات
 ثانية لفتح املستشفيات، املدارس الفلسفة، االحسان كل هذه السخافات؟ ملاذا اذا تعود إىل هذا العامل الومهيمل

ذاك يعين ان . تلك رذالة. ة واذا كنت يف علم كامل، فلماذا تصل إىل هذا الدرك الزائفومهيتقبلها؟ اذا كانت 
 وسواه، من السابقني واحلاضرين يوجد واحد ڤيِڤكََنْنَدمثل . خالصتك كانت خاطئة. هْم. خالصتك كانت خاطئة

، عامل سنسكرييت ِڤَدْزالـدرس مجيع .  هذا رفيع العلمكَلََبْتريلكن . دون علم.  رذيالڤيِڤكََنْنَدكان . كَلََبْترييدعى 
لديه حزب . هو يف السياسة اآلن.  للرب، فقد اثبت انه رذيل أيضاًيتنيالقدمني اللوتسكبري، ومع ذلك، ألنه مل يعبد 

اهني يف أماكن كثرية لكن مع ذلك، لكنه رفيع العلم، اذا توجه . وال حيفل احد به. َرْجيا- راَمسياسي، يدعى حزب 
. ئمة، ميكنه اعطاء توضيحات جيدة باالرجاع الشرعي لكن اخلالصة مسِڤديةالـاحد ودرس مجيع االسفار 

رغم اهنم . "آروْهيا كِْرتّْْشِرنَ تقول، ْبهاَچڤََتلذلك، . اخلالصة مسئمة تعين ثانية انه وصل إىل هذا العمل اخلريي
" حققوا احلق املطلق العظيم إىل حد ما"، )٣٢\٢\١٠. ب.ش (َپَدْمَپَرْم آروْهيا كِْرّتْشِرنَ ، "مروا برياضات كبرية

  ".، يزلَپَتْنِتى أْدَهَهلكن 
. ثل عينه، مثل ما يزعم من علماء روس وامريكان يسعون للسفر إىل القمر، اقرب كوكب منذ سنوات طويلةامل

بالفعل، ال اعلم ما اذا ذهبوا لكن ما هو سبب عودهتم؟ ليقيموا هناك، بإنشاء املستعمرات . لكن ال يوجد مالذ
نة؟ عملياً، اذا كان القمر مليئاً بالغبار فقط، ما الذي يدعوهم إىل الذهاب اذا كانت اقامتهم هناك غري ممك. هناك

ما هو النفع؟ انت تنفقون األموال "اسأل هؤالء الرذالء ). ضحك(ملاذا يذهب العلماء لرؤية الغبار يف كل مرة؟ 
 أوه،"والعودة حبمل ). ضحك" (على الغبارمرفوعة اآلن، راييت . الطائلة وتذهبون إىل القمر وتلمسون سطحه

بعد . َپَتْنىت أْدَهَهوما تريد هناك؟ . عطلة. نيكسون ورذيل كبري آخر.  يوم الوصول إىل القمر، والعطلة.كال" ذهبنا
 َجَن ،لُوَكَپ ، َتلُوَك ْبَرْهَمكل هذا العناء، للوصول إىل القمر، خيفقون وماذا عن سائر الكواكب؟ ماذا يقال عن 

 ألف ميل، اعتقد، ٢٠٠ذهب إىل هناك؟ أقرب كوكب حنو من ي. حنن نرى كثرياً منها كل ليلة.  اهنا هناك؟...
ال ميكنهم احصاء بعدها عن هنا لكننا ... . فماذا عن سائر الكواكب؟ اهنا ال حتصى. القمر وال ميكنهم الوصول إليه

. ْچَنَتها آلُوكَْسيا آلُوكَْسي. وما زالوا ينتحلون دور العلماء. تلك هي نقطيت. اذن، ما اقصر علمهم. نراها يف كل ليلة
ال احد . هذا هو حتدينا. ليس احد منهم. كال. محاقتهم ورذالتهم كبرية ومع ذلك ينتحلون دور العلماء الكبار

  .كِْرْشَنالعامل هو . َڤاَس ِدڤْۤيومن هو العامل؟ العامل هو . منهم
كيف؟ ذاك موضح يف . كيم العظيم هو احلڤْۤياَس ِدَڤكيف؟ . ڤْۤياَس ِدَڤ. ڤْۤياَس ِدَڤلذلك، علينا استالم العلم من 

ْپَرنيهيِتى  َسْمياْك َمَنسي يُّوِچَن-ْبَهكْيت، يُّوچا-ْبَهكْيتألنه تبىن . َمَنسي يُّوِچَن-ْبَهكْيت: ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم، ْبهاَچڤََتالـ
دون ...  ون جناسات يصفو عقل الفرد وفطنته، ديُّوچا-ْبَهكْيت، مبزاولة يُّوِچَن-ْبَهكْيت). ٤\٧\١. ب.ش (َمِلىأ

، ميكن تبني كل شيء بوضوح، وجهك أو حىت  اذا كانت دون جناسةمثل املرآة، تكون نظيفة، جلية. مطلق جناسة



 يصبح صفي يُّوچا-ْبَهكْيت، مبزاولة يُّوِچَن-ْبَهكْيتاذن، . بقعة يف الوجه، كل شيء، ينعكس كل شيء بوضوح
، "رذالء"نا شخصياً، حنن نتحدى، حنن نوصمهم أاآلن، لنفترض . ءمث يصدر كل شي. كِْرْشَنذاك هو ذكر . الوعي

لكن ما هو سبب وصمهم رذالء؟ ما هي السلطة . مل ادرس علم الفلك أو العلم النجمي أو سواه. لكنين لست عاملاً
لذلك، هم . ، هو كالم كاملكِْرْشَن أو ڤْۤياَس ِدَڤانا واثق أن كالم . اليت املكها؟ لكنين احتدى كالم جواب فوقي

 ْبَهكْيتاذا زاولت . يُّوِچَن -ْبَهكْيت. ذلك هو امتيازنا. بكالم آخر، ميكننا الفهم. رذالء، ألن بياناهتم غري مدعومة
اذا كان اميان االنسان خالصاً ). ٢٣\٦ ْدنيَشَر أوَپَتڤَتاْشڤِِْش (چوراوْبَهكْتْر ياْتها ِدِڤى َتْتها َپرا ياْسيا ِدِڤى ، يُّوچا

 أيضاً، املريب چورو، و چورو تعين الرب العظيم، و ِدِڤى ... ِدِڤى-ياْتها اهللا العظيم ومربيه الروحي، بشخصية
سوف . ِڤديةالـ، سوف تكشف له مجيع مقاصد األسفار كِْرْشَن و چورومن لديه اميان خالص بكل من . الروحي
 سوف كِْرْشَن و چوروروحي يف اخلارج، اذن،  يف قلبه، واملريب الكِْرْشَنمغزى جممل العلم يف قلبه، ألن يكشف 
يصابون بالدهشة كيف ميكنهم .  يف املدارس والكليات واجلامعات-تالميذنا يذهبون إىل أماكن كثرية. يساعدان

ال حيملوا شهادات . اهنم ليسوا متعلمني.  واملريب الروحيكِْرْشَنالكالم السليم، ألن لديهم اميان خالص بكل من 
عظمته .  أيضاً الشهادات اجلامعيةڤْۤياَس ِدَڤ  مل حيمل .َمَنسي يُّوِچَن- ْبَهكْيتلكن بناء على . لبة املادينيجامعية كالط

 پوراناْتالـقبل ذاك، كتب عدد كبري من الكتب و. ناَرَد موين.  بأمر مربيه الروحييُّوچا ْبَهكْيتمستندة إىل قبوله 
 "... عليك وصف اجماد اهللا. ال ترضى بوصف االشياء املادية "موينناَرَد عندما قال . مل يشعر بالرضى. وغريها

الفطنة، الفطنة . ، يثبت العقلْپَرنيهيِتى، إىل العقل، َمَنسي، يُّوِچَن– ْبَهكْيت، زاول يُّوِچَن-ْبَهكْيتاذن، بعد امره، 
عاين شخصية . ْرَنْمپۤوْت پوروَشْم َپْشياأمث شاهد .  تعين دون شائبة ماديةأَملَ. أَملَالصائبة تصدر، ويصبح كل شيء 

  .عاينهما معاً.  أيضاًماۤيااهللا العظيم و 
مث . تلك هي احلياة الكاملة. كِْرْشَن وما هو اماۤيميكنهم رؤية ما هي : اذن، التيم يف اخلدمة التتيمية، لديهم امرين
وإال ما هي مؤهالتنا .  فعالةاچيُّو ْبَهكْيت. يكشف له كل شيء. كِْرْشَنميكنه فهم كيف جيري العامل، كيف يعمل 

. مثل الدكتور ْستال يف جامعة بريكلي. ازاء شهادهتم العالية؟ مع ذلك، ال ميكنهم الوصول إىل النقطة الصحيحة
. مثل حنن نبحث فلسفات كثرية. اذن، ميكننا التحدي على ذاك الوجه. حتدث معي ويف النهاية اطبق على الصمت

هذه .  على خري وجه مث تصبحوا خري علماء يف االرضاچيُّو ْبَهكْيتاذن، عليكم مزاولة . جيدة اچيُّو ْبَهكْيتاذن، 
  .حقيقة

  َمنَسي يُّوِچَن -ْبَهكْتي
  َمِلى‘ْپَرنيهيِتى  َسْمياْك

  ْرنَْمپۤوَپشْياتْ پوروشَْم أ
  پاشَْرياْمأ-ْم شَ تَْدماۤيا

  )٤\٧\١. ب.ش(
  ڤَجۤيَسمُّوهيتُو ا ياۤي

  چوناتَْمكَْم-آتْمانَْم تْري
  نَْرتَْهْم‘پي َمنوِتى ‘ُرو َپ

  َپْدياِتىكِْرتَْم شاْبهي-تَتْ

  )٥\٧\١. ب.ش(
  َپَسَمْم شاكْشاْد،أنَْرتُْه
  ْم أْدُهوكْشَِجىِچيُّو-ْبَهكْتي

  ڤيْدڤاْمشْاَجنَتُو لُوكَْسۤي
  َسْمهيتاْم-شَكِْرى ساتْڤَتَ



  )٦\٧\١. ب.ش(
مث تصبح أكرب علماء . ستها على الوجه الصحيح، طريقة يف غاية البساطةممار.  يف غاية القوةاچيُّو ْبَهكْيتاذن، 
كَْتهاها كِْرْشَن -ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤ هو كِْرْشَن. كِْرْشَنسوف يكشف . سوف تكشف الكتب حىت دون قراءهتا. االرض
ْشَر، ْهِرِدى أْنَته ْسْتُهو ِهى پوْنيا، كِْرْشَنهل تتصفى بسماع اجماد الرب، ). ١٧\٢\١. ب.ش (ْرَتَنهكۤي-ڤََنْشَر-پوْنيا

مثل اذا كانت الغرفة قذرة، . غسلها. يتم غسلها. ، النجاسات اليت تقيم العقبات والفهم النجس، ترتفعأْبَهْدراين
لذلك، اسألك، احفظها نظيفة، استحمامك، ثيابك، غرفتك وإال سوف تعاين من مرض  ... مثة احتمال...  هناك

اذا بقيت نظيفاً، . لن يظهر املرض اذا بقيت نظيفاً. نك دون نظافةسوف تعاين، أل. ا أو ذاكالريقان أو الكبد أو هذ
لكنك ال تعلم . تلك هي احلقيقة. وتأكل على الوجه الصحيح ال اكثر وال أقل من الالزم، لن يظهر املرض، الطبيب

تكفي املكنسة؟ يف حال مل تتوفر اآللة ملاذا ال . ودون آالت ال تنظف. ألن نظافتك باآلالت...  النظافة، رغم انك
. نظيفاً، تنظيف اآلواين، األطباق، االسنان، االيدي، االقدامشيء يف اهلند، ال ميكن ان تبقى نظيفاً؟ حفظ كل 

. جيب رفع االشياء القدرة والتنظيف من الداخل واخلارج). غري واضح(لن يوجد . استعمل ما يكفي من املياه
ال . واخلارجية، مطلوبة أيضاً. تلك هي النظافة الداخلية. كِْرْشَن، املداومة على ذكر كِْرْشَن ذكر: التنظيف الداخلي

اذا حفظت النظافة الداخلية واخلارجية . ميكنك التجاهل، ألن القذارة اخلارجية، تعين أن الداخل ما زال قذراً
اْنَته ْسْتُهو ِهى ْرَتَنه ْهِردى كۤي-ڤََنْشَر-پوْنياِرْشَن كَْتهاها كْ-ْشِرْنڤَتاْم ْسَڤ. فسوف تبقى صحياً يف الداخل واخلارج

لبس اخليط املقدس يعين جيب أن . جيب غسلها. ، مجيع االشياء مسعودة، تلك ستكون نظيفةأْبَهْدراين. أْبَهْدراين
ليس جمرد . َمنةْبرْهالـتلك هي . جيب أن يكون  يف غاية النظافة. َسْتيا َشَمه َدَم شاوَشْم، شاوَشْم. شوشييكون 

لديك اخليط املقدس، . كل فرد".  اعطاين اخليط املقدس، اخليط املقدس، اخليط املقدسپاَدْپَرْبهو. محل اخليط املقدس
سوف . سريى اجلميع. هو يف غاية النظافة. شوشي هو ْبراْهَمَنالـاسم . ؟ النظافةشاوَشْمتلك شهادة لكن اين 
ليس زجاجة . للنظافة حتتاج إىل املاء، ال غري. عوبة؟ اعطانا اهللا املياه الكافيةما هي الص. يشعر فوراً مدى نظافته

دون . ت، لكنك تبقى دون نظافةسخافاانت تصنع اشياء كثرية من ال. ديتول، هذا، ذاك، كثري من االمساء-تعقيم
  ).هناية( ... ، بساطةكِْرْشَنلكن بتدبري اهللا، بتدبري . نظافة يف النهاية

  ١٩٧١ كانون أول ١٢لغرفة في دلهي حديث في ا

 ال حيبون هذا الدين اذن، يف بلدك أيضاً). انقطاع. (كيهاذن، كل ما مسعته، ميكنك أن حت.  امسع واحكي:ْپَرْبهوپاَد
اذن، ما هو ذاك الدين الواحد . الصعوبة ان سواء الدين اهلندوسي أو الدين املسيحي، الدين واحد. املسيحي املنظم
اهنم مقتصرون على التمسك بنوع . م به احد على الوجه الكامل ومل يعرض ألهنم جيهلون ما هو الدينالذي ال يعل

الدين . ميكن احنرافه. ميكن ترك االميان لكن الدين احلقيقي، ذاك ال ميكن التخلي عنه. االميان متغري. معني من االميان
لكن . اماۤيحنن خندم، اذا مل خندم الرب فنحن خندم . يريهذاك ال ميكن تغ. احلقيقي هو قضاء اخلدمة إىل الرب العظيم

اذن، جيري عرض الدين قصراً على الشعائر واالفكار املقولبة، لكن الدين الفعلي هو هذا . غريزة اخلدمة باقية
ذن، الدين يعين خدمة الرب ا. تعين اخلدمة اِسڤَۤي. اْبَهَج ِسڤَۤي.  تعين اخلدمةْبَهكْيت. ياُتو ْبَهكْتْري أْدُهوكَْشِجى. التسليم

مث ثانية لديكم اشكال خمتلفة من الدين، إىل أي . كل ما ليس لديه ادىن فكرة ليس هو الدين. العظيم، ذاك هو الدين
كلما ازداد تقدمنا، نكمل، حياتنا الدينية احلقيقية . كِْرْشَنمدى ميكنهم التقدم حنو ذاك املصري القطعي، خبدمة 



اذن، ما يقوله سوانا حول هذه النقطة؟ نقول أن . حنن نقول أن هذا هو الدين احلق. ِرْشَنكْتظهر، ذاك هو ذكر 
مجيع اشكال الدين اخلادعة . "ْتَر‘ڤُو كايَت-ْپُروجيهيَتْدَهْرَمه ): ٢\١\١ (ْبهاَچڤََتتقول . هذا هو الدين احلق

اهنم ينتفعون بالعواطف . ذاك هو اخلداعاشكال الدين اخلادعة اليت ال تعلم الناس كيف خيدموا الرب، ". ملفوظة
. أنا الوجود، اخدمين، اعطي املال إيل، سوف اعطيك بعض النفع املادي، كفارة"أو " أنا اهللا"يقولون، . الدينية

يقول لذلك، . على هذا النحو ينحرف الدين". عليك االعتراف، انت اثيم، اعطيين بعض املال وسوف يغفر لك
.  وسوف تسعدكِْرْشَنسلم لـ-كِْرْشَنلكن الدين احلقيقي هو ذكر . اهنم يشمئزون"  دين؟ما هو هذا،"املثقفون، 

اذن، اذا قلنا ان هذا هو الدين احلق، هل هناك خطأ يف كالمنا؟ ما هو االعتراض املمكن الذي ميكنهم تقدميه عندما 
  اقول أن هذا هو الدين؟

سفارنا أن املسيح هو الطريق الوحيد، ودون عبادة اهللا من خالل تقول ا" يقول املسيحيون احياناً، :شۤياَمسوْنَدَر
  ".املسيح ذلك كفر

ما  ... م املسيح؟ دعنا نرى ما يقول املسيح، مث ميكننا الفهم سواء من خالل املسيح وحدهيعلت  اذن، ما هو:ْپَرْبهوپاَد
  هي تعاليمه؟

  ).غري واضح(بك وقوتك حب الرب اهلك بكل قل" تعليمه االول، :)سيدة ()١(أحد التيم 
  . ذاك مجيل:ْپَرْبهوپاَد

غري (المي بل كالمه ه ليس ك اقولماال مشيئة يل سوى مشيئة والدي الذي ارسلين وكل " كما يقول، :نارايانَ-َنَر
  ).واضح

  . تسليم كامل:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:نارايانَ-َنَر

حسب الزمان . املسيح جيد. اهنم ال يتبعوا. هنم مسيحيون الكنهم ال يتبعون ومع ذلك يقولون.  ذاك جيد:ْپَرْبهوپاَد
  .والبل والظرف، هو جيد لكن االتباع يرفضون

يسعون إىل ارعاب . جممل هدفهم هو ارعاب اجلميع.  يسعى االتباع إىل ترهيب الناس من اهللا):١(أحد التيم 
  ".انت ذاهب إىل اجلحيم"اجلميع 
  .األبدي اليت يستخدم الرغاء اجلميع على التسليم، اخلوف من اجلحيم االبدي ذاك هو مبدأ اجلحيم :كِْرْشَنَتمالَ 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . اخلوف من اهللا):١(أحد التيم 
جيب على االنسان العلم لكن . ذاك النوع من االجبار، ال يعمل جيداً. پاْتَر-كالَ-ِدَش ... حسب الزمان :ْپَرْبهوپاَد

بالفعل، من ال . يف ظل الظروف، اخلوف من اجلجيم يناسبهم. املسيح كانوا بدائيني خاطبهم نفئة من الرجال الذي
 ْپَرْهالَدمثل . انه خميف. لكننا ال نعىن. ذاك هو التخويف. يرجع إىل اهللا يف داره الباقية، يودع يف وضع جهنمي

." د اخلوف من هذه احلياة املادية شديين، انا لست خائفاً من هيئتك املرعبة، لكنَهى ِدَڤسيْمْنِر" قال، َمهاَرَج
. ب.ش(ْ َپدامڤيَپَدْم َپَدْم ياْد . جممل اجلو خميف. اذن، اهنا خميفة جداً بالفعل.  تعين هذا العامل املاديَسْمساَر. َسْمساَر

يف املستقبل، سوف جتري تعديالت . " هذا القتاللمث. الجراء تعديل، عليك القبول بأمر مرعب). ٥٨\١٤\١٠
عليك القبول بطريقة . طريقة املخيفة حبد ذاهتاالهذا أيضاً، ." لذلك، علينا القتال. ى لالنسان أن حييا بسالمحىت يتس

 سعيدة، اخلوف ت خواطراذن، كل ما نفكر به يف العامل املادي، ليس. لوصول إىل مقام حيث ينقطع اخلوفلخميفة 



يكدح االنسان من اجل . مث حيصلوا على بعض النفع، ، عليهم مواجهة مصاعب كثريةياكاْنذۤي-كَْرَم. يف كل شيء
  ؟... لذلك، جاء يف االجنيل اجلجيم أو. كل شيء خميف يف العامل املادي، كدح دائم. بعض النفع
  ؟...  اجلحيم أو:أحد التيم
  ؟ ما هذا؟ جحيم، كنت تتكلم عن اجلحيم؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
  . اجلحيم االبدي:أحد التيم
  ؟اذام :ْپَرْبهوپاَد
  . جحيم ابدي:أحد التيم
   ما هذا؟ ماذا؟. جحيم ابدي:ْپَرْبهوپاَد
  . جحيم ابدي:أحد التيم

   ... ، جاء يف االجنيل ان يف يوم احلسابپاَدْپَرْبهو اقصد من جهة ما اتذكر، :كِْرْشَنَتمالَ 
  . يوم احلساب، يوم احلساب:نارايانَ-َنَر

   ...  يوجد حساب:كِْرْشَنَتمالَ 
  . تقوم من القرب يوم احلساب:رايانَنا-َنَر

  .مجيع االرواح يوم القيامة وحتاسب اما إىل اجلنة أم اجلحيمتصعد  نعم، :كِْرْشَنَتمالَ 
  . حيث ميكنها أن ترتقي إىل اجلنةيف الفترة الوسيطةحالة التعليق، كما اعتقد  :نارايانَ-َنَر

ليس مع . تلك هي الرغبة القطعية. حبة املسيح ومالزمته الرغبة النهائية للمسيحي هي ص:)سيدة ()٢(أحد التيم 
  . االب بالضرورة بل مع املسيح

  . ما يفعلون معه):٢(أحد التيم 
  . بقيادة حياة مسيحية):٢(أحد التيم 
   اقصد عندما تالزمه، ماذا يفعلون؟):٣(أحد التيم 
  ).غري واضح ():٢(أحد التيم 
لكنه ليس .  هي املوت غالباًاللۤيك أن تذكر متاماً بسبب ذهاب الذوق،  انظر الفكرة هي ال ميكن):٣(أحد التيم 

كن مث ماذا افعل؟ لاريد الذهاب إىل املسيح "وسيقول أي فطن، . املوت، االساسيات متوفرة لكنهم يعلمون املوت
لذلك، . ااالنسان هباذا كانت جحيم ابدية فال بد ان اجلنة ابدية أيضاً لكن ماذا نفعل؟ واذا كانت فارغة، فلن يعىن 

  .الناس تترك الدين
. على االقل، هناك شيء ما). ضحك. (ال امل، من االفضل الذهاب إىل اجلحيم.  نعم، ذاك سبب وجيه:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم، اليأس ليس جيداً. ال بأس

ر اليت اود اجنازها مجيع االمو"مسعت الناس تقول، . پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل بالفعل، تلك هي فلسفتهم، :نارايانَ-َنَر
ما الذي يدعوين إىل الذهاب إىل مكان آخر؟ . لذلك، اريد الذهاب إىل اجلحيم. ألشخاص متوجهون إىل اجلحيم

   ... لذلك، اهنم سوف ... الشراب والتدخني وغريه
 ."ال توجد صحف"لذلك، مل يستجيبوا لكن عندما قال، .  توجد قصة أن اخلوري كان يصف اجلحيم:ْپَرْبهوپاَد
ال " اهنا مظلمة، شديدة الرطوبة، وجهنم؟ مث شدد، -سائر األوضاع). ضحك". ( هذا فظيعأوه،"هدروا عندئذ، 
  .اذن، جيب وصف أوضاع اجلحيم حسب ذوق الفرد). ضحك". ( هذا مرعبأوه،"عندئذ، صرخوا، ". صحف



  .ذاب على االطالق جكِْرْشَنأيضاً ألن حسب ذوق الفرد  وميكن وصف اوضاع اجلنة ):٣(أحد التيم 
  ؟پاَدْپَرْبهو :كِْرْشَنَتمالَ 

  ؟اذا م:ْپَرْبهوپاَد
 يبدو أن مثل االم اثناء تدريب طفلها ألن الطفل ليس رفيع الفطنة، تتبىن االم غالباً ختويفه من اجل :كِْرْشَنَتمالَ 
  .وف حىت يقبلوهاألمر عينه، يتعني الكالم عن حب اهللا حسب وعي االنسان بقليل من عنصر اخل. تدريبه

 اذا مثال. ذاك ما جربه كل فرد.  خلق اخلوف قد ال يكون حقيقة احياناً لكن اخلوف قائم حسب افعالنا:ْپَرْبهوپاَد
اذا اصبت مبرض ما مثل التيفوئيد أو . وليس خلق اخلوف بل حقيقة. اهنا حقيقة. سرقت مث تذهب إىل السجن

اذن، هناك خلق كاذب احياناً لكن . ي وذاك ليس خلق اخلوفاذن، يوجد شقاء وخوف فعل. سواه، فأنت معدي
  . علينا املعاناة بسبب سيئاتنا بالفعل

كان يفترض كانت التوراة تشهد على اهللا املنتقم وواعتقد يوجد ترهيب كثري يف املسيحية باألصل  ):٤(أحد التيم 
يرهبون إىل درجة اهنم . فرد اكثر من الديناذن، هناك ترهيب كثري يبدو انعكاس وعي ال. االجنيل انه حب املسيحب

كان . رمبا كان لديهم هذا اخلوف اكثر من انعكاس الدين ان املسيح كان يعلم.  مصدره اعماهلمكبرية، ويبدو ان
قال، اشار إليهم مبثابة . يفترض به محل ذنوب مريديه ومساعدهتم على قيادة حياة صاحلة والرجوع هبم إىل الرب

ان يتخذ دور احلامي ومع ذلك املسيحيون الذي تتكلم إليهم يتحدثون عن شنقك يف اجلحيم خبيط لذلك، ك. قطيعه
  ).ضحك. (رفيع ميكن ان حيترق يف مطلق ثانية

   ما هذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ).انقطاع( ... نو قال املسيحي:أحد التيم
لذلك، ميكننا أن نفعل ما حيلو . د املسيح لكن عموماً، املسيحي واثق جداً أن مجيع سيئاته تذهب على ي:ْپَرْبهوپاَد

  .لنا
  . نعم:نارايانَ-َنَر

ممتاز يعين ان املسيح اجنز اتقاقاً حبمل مجيع ذنوهبم وميكنهم متابعة .  أن الدين املسيحي ممتازن لذلك، يقولو:ْپَرْبهوپاَد
  اليست هذه هي الفكرة يف الدين املسيحي؟. ارتكاهبا
  . نعم:أحد التيم

  . يقولون ان مجيع سيئاتنا غسلت بدماء املسيح):١(أحد التيم 
يف سياتل عن افتتاحهم منزل آخر ، طلبت مين أن احاضر على قطعة من الصحيفة پاَدْپَرْبهو اعلم، :كِْرْشَنَتمالَ 

  ).ضحك. ( يف نيوجرسيولحكللكهنة املدمنني على ال
  . ول الف خوري، يعانون من االدمان على الكح٥ الف، ٥ :ْپَرْبهوپاَد

  . هنا يف اهلندن احلشيشة يدخنوساْدهوْسجند و :كِْرْشَنَتمالَ 
مسلم . ْبهاْك- ْبَهَجِتى ماْم أَنْنيا ...  هناكساْدهووصف . ، لصوصساْدهوْسليس .  احلشيشة، نعم:ْپَرْبهوپاَد

. ِشْت سودوراشاُرو پيأ. ساْدهوهو ). ٣٠\٩. چ.ب (ْر ِاَڤ َس َمْنَتڤْياهساْدهو. ساْدهو بالكلية، هو كِْرْشَنلـ
 وغارق يف خدمته، فهو كِْرْشَنحىت اذا وجد أن عادات احد ليست على املستوى لكن اذا كان اميانه خالص بـ

ومن جاءوا .  بشعور طويلة وتدخني احلشيشة، ادىن فكرة ما هي الغاية القطعيةساْدهوْسليس لدى هؤالء . ساْدهو



ال يعلمون ما هي . اخلنافس، يفعلون ذاك، تقليد.  ويقلدوهمهوْسساْدمن البلدان الغربية، ويشاهدوا هؤالء 
  .ساْدهوالفلسفة، ما هو الدين، ما هو 

اشخاص مثل الن غينزبريغ عاد إىل امريكا ومعه . بالفعلهؤالء  ساْدهوْس اخلنافس االمريكان هم اتباع :نارايانَ-َنَر
   ... ساْدهوانطباع ان هذا هو 

  .، اهنم لصوصساْدهوعلمون ما هو ليس  لكنهم ال ي:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:نارايانَ-َنَر

  .ساْدهوذاك هو . كِْرْشَن يعين تيم ساْدهو :ْپَرْبهوپاَد
  .، الثملني لكن على النحو الروحيماال-َجَپ حنن نفتح بيوت للمدمنني على استعمال ):٣(أحد التيم 
  ).ضحك. (ذاك مطلوب). انقطاع ( ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد
  ؟پاَدْشرۤيل ْپَرْبهو ):٥(يم أحد الت
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

املريب الروحي هو اخذ مريديه إىل اهللا يف داره الباقية ومسعت انه ال يغادر حىت يأخذ مجيع واجب  ):٥(أحد التيم 
باقية؟ ما هو وضع املسيح عندما يتبعه هذا العدد الكبري دون طاعة وغري مؤهلني للرجوع إىل اهللا يف داره ال. مريديه

  هل هو مسؤول عن مجيع هؤالء، الذين يطلبون خدمته؟
  .ما هو ذاك؟ كرره ثانية.  ذاك سؤال جيد:ْپَرْبهوپاَد

وكنت اسأل ما هو وضع املسيح  مسؤول عن ارجاع مجيع مريديه إىل اهللا يف الدار الباقية، چورو ):٥(أحد التيم 
. لة وبعضهم خملصني وبعضهم ال يتلقون التعاليم الصحيحة عدد كبري من الناس حياولون اتباعه منذ سنوات طويألن

  .كنت اسأل اذا كان مسؤوال عن مجيع هؤالء الناس الذين حياولون خدمته
لكن . عليك مرضاة مربيك الروحي. ْپَرشاُدو-ڤَْتْپَرشاداْد ْبَهَچياْسيا لكن أمر واحد هو اننا نغين يومياً،  :ْپَرْبهوپاَد

كيف ميكن تعديل هذه االمور؟ ال يعين . ، اذا استاء منك املريب الروحي فأنت ضائعپي‘تيه كوُتو َچسادانْ نَ َرْپاياْسۤي
  هل هذا جيد؟. ألنك جعلت شخصاً مربياً روحياً، وتسبب استياءه بوقت واحد حتمله املسؤولية

   ...  مرات كثرية):٥(أحد التيم 
اذن، اذا اخذته . اذا سببت استياءه، انت تضيع. پي‘َچتيه كوُتو  نَ ْپَرسدانْاياْسۤي. هو مسؤول اذا ارضيته :ْپَرْبهوپاَد

ابرم املسيح عقداً . هذا هو تفكري املسيحي. على هذا النحو، حتمل مريب الروحي كل السيئات اليت ارتكبها، ال يهم
يتك، جيب عليك اذا حتمل احد مسؤول. لذلك، ميكننا ان نفعل ما حيلو لنا على خالف الواقع. حلمل مجيع سيئاهتم

حنن اآلن يف امان "لكن املسيحي يقول، . وإال كيف يتحمل املسؤولية دون ان تطيع امره؟ انه امر متبادل. طاعته
سوف يصلب يف كل مرة . ميكننا ان نفعل ما حيلو لنا وسوف يعوض املسيح. ا إىل الدين املسيحيالننا اخذن

، ْريت طْهاكوَرڤَاناْتَهى ْتَشكَْرڤيْشڤْشرۤيل قال . يست فكرة جيدةاذن؟ تلك ل. أليس هذا صحيحاً؟." ونستمر يف غينا
اذن، اوال . اذا استاء منك فسوف تضيع. يرضى اهللا اذا ارضيت املريب الروحي. وْپَرساُد-َچڤَْتْپَرساداْد ْبَهياْسيا 

 ما هي مسؤوليته؟ اذا عصيت املسيح يف كل خطوة،. عليك مرضاة املسيح، ذاك امر معقول، مث يتحمل املسؤولية
  .ذاك مفهوم سيء

 هنا بعض املسيحيني املخلصني ويشعرون اهنم يفعلون األمر الصحيح لكنهم يضللون بعدم وجود ):٥(أحد التيم 
  . إىل املرجع الصحيحكِْرْشَن سيهديهم .الكنائس األمر اخلاطي لكنهم خملصونتلقن . من املسيح َپراَپَرْمنظام 



االساس هو قبول مزيد من . كانوا يلتزمون بأصول املسيح، واذا التقوا تيماً صفياً، سوف يقبلوناذا .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
لكن من هو .  يتطهرففسو". كال، لن اقتل"اذن، اذا اتبع احد هذه الوصية، ". ال تقتل"مثل يقول املسيح، . التقدم

اذن، من هو . املسيحيني جتري بقوة كبريةذاك املسيحي الذي ال يقتل؟ اذن، اين الطاعة؟ عملية قتل املزيد بني 
". ال تشتهي"؟ ملاذا تزعم انك مسيحي؟ ذا عصيت الوصية االوىل للمسيحيةااين هي مسيحيتك املسيحي؟ يف ذاك، 

  ما هي الوصية التالية؟
  ".ال تقتل ":أحد التيم
  اكرم الوالدين؟ :أحد التيم
  . توجد وصية حول اخليانة:أحد التيم
   احتمالية املسيحية؟ياذن، اين ه. اذن، عصيان كبري للمبادئ املسيحية. اخليانة قائمة، القتل قائم. عم ن:ْپَرْبهوپاَد
  . اكرم الوالدين ال حتترم كثرياً:أحد التيم
 اذا مل تطع املبادئ اذن، هل يصلح ان تقتصر على ختم نفسك خبتم املسيحية. اذن، امور كثرية ...  كال:ْپَرْبهوپاَد
  هل هذا اقتراح منطقي؟". انا مسيحي"اذا حيمل املسيح مسؤوليتك؟ جملرد ختم نفسك ؟ ملاملسيحية

يف احلقيقة، كان يعاجل بعض االشخاص الذين كانوا عميان بسبب .  مل يزعم املسيح انه سيكون مسؤوال:نارايانَ-َنَر
وال اآلن اذهبوا "م، هتعافا بعد مقالمث . ، أو صم بكم، أو بعض املرض، حىت امليت، كان يعافيهم، امور كثريةكَْرَم

وإال "املسيح، قال وشفي على يد املسيح شخصياً لكن ". ترتكبوا املزيد من اخلطايا وإال سوف تصابوا بأمر أسوء
كان كل ما تفعله صحيحاً؟ لذلك، ذاك ال يعين أن املسيح كيف يصيبك امر أسوء اذا ". سوف تصابوا بأمر أسوء
  .ال يتحمل تلك املسؤولية

ملاذا جيب أن يكون مسؤوال؟ ملاذا جيب ان يكون مسؤوال عنك اذا مل تكن مسيحياً؟ اآلن، هنا قال، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ".لقد ارتكبت اخلطايا، غسلتها بالكلية، ال تعد إليها

  . نعم:نارايانَ-َنَر
من هو املسيحي، عليك ان جتده . نها لكنهم يذهبون إىل الكنيسة ويعترفون اسبوعياً ويرتكبون اخلطايا عي:ْپَرْبهوپاَد

  .اوال مث سوف يتحمل املسيح
  .پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل اهنم يقامرون ويأكلون اللحوم يف الكنائس، :أحد التيم
ال بأس، اقصد اذا مل تتبع املبادئ املسيحية فكيف تدعي انك اصبحت مسيحياً، وكيف ميكنك ان تطلب  :ْپَرْبهوپاَد

يلقن حب اهللا، . وإال الدين املسيحي جيد. لذلك، يشعر الناس باالمشئزاز. تك؟ هذا تضليلمن املسيح حتمل مسؤولي
  .هذه مبادئ جيدة. يلقن االخالق، يلقن حمبة االنسان، ذاك جيد

نعم، ال تقتل االنسان لكن ميكنك قتل "، واملسيحي يقول، "ال تقتل"، جاء يف االجنيل، پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل اذن، :ڤيَشلَ
  ".واناحلي

  ).انقطاع. (تعين ال تقتل شيئاً" ال تقتل". "ال تقتل"اين جاء بوجوب قتل احليوانات؟ .  تلك رذالة:ْپَرْبهوپاَد
  ).ضحك. (ألن املسيح اكل السمك  ...:أحد التيم
  ".، اهنا ليست ما يدخل يف فمك، بل ما خيرج من فمك هو املهم السمكميكن أن تقول" قال، ):٦(أحد التيم 

  . ألن املسيح اكل السمك):٦(لتيم أحد ا
   املسيح قال؟:ْپَرْبهوپاَد



   ).انقطاع(  ...قال أن ):٦(أحد التيم 
  .مسموح) غري واضح (:ْپَرْبهوپاَد

  . لكن عند توفر اخلضار عليك اكل شيء):٦(أحد التيم 
   ...  قرأت مقالة ذات مرة جاء فيها:شۤياَمسوْنَدَر
. وكل ما تأكله فذاك خارج من حي ما، حىت اذا اكلت اخلضار. و ان االكل ضرورةكال، كال، االمر ه :ْپَرْبهوپاَد

تلك فلسفة . كِْرْشَناذن، التوضيح احلقيقي هو انك تأخذ ما سبق تقدميه إىل . للخضار حياة ايضاً، الشجرة، النبتة
لذلك، اذا كان . ْپَرشاَد ْشَنكِْرلذلك، اقتراحنا هو ان تكرم . القتل ضرورة، سواء قتلت اخلضار أم احليوان. جيدة

 ياْچۤيا. چۤيتاْبهَچڤَْد وجاء يف . هذه هي الطريقة. ْپَرشاَدْم كِْرْشَنحنن نكرم . كِْرْشَنالقتل فاملسؤولية تعود إىل 
ْبهوْنَجيت . لنفترض انك ال تقتل احليوان بل اخلضار، لكنك ما زلت مسؤوال. َڤ كيلْبيشايهشيْشتشيَنه موْشياْنِتى َسْر

ال يهم ان . كل من يعد الطعام لنفسه، يأكل مجيع اخلطايا). ١٣\٣ (كاَرناْت-َپَشْنِتى آْتَمپا ىي اْچَهْم پى ْتْڤ أت
لذلك، لإلنسان االعتيادي، املعتاد . اذن، هذه خري معادلة. پااْچَهْم پْبهوْنَجيت تى ْتْڤ أ.  كانت اخلضار أم احليوانات

على العموم، املقصود . دعهم يتوقفوا أوال. ْپَرشاَدْمواملرحلة التالية هي ". قتلال ت"على القتل، فخري وصية له هي، 
  إليس كذلك؟. النباتيون ال يقتلون بالفعل ألنك اذا قطفت مثرة من الشجرة ال متوت الشجرة ... بالقتل

  . نعم:أحد التيم
عد انتاج الفاكهة، حبوب الطعام، متوت هذه النباتات ب. انت تأكل حبوب الطعام مثل االرز أو القمح :ْپَرْبهوپاَد
 ... انت تشرب احلليب. اذن، من يأكلون الفاكهة واخلضار وحبوب الطعام ال يقتلون بالفعل. انت ال تقتل. تلقائياً

دم البقرة . اذن، حليب البقرة يعين دم البقرة ومع ذلك ال متوت البقرة. ما هو احلليب؟ احلليب هو حتول الدم
؟ لكن الطبيعة تسلمك الدم كميشدم البقرة؟ ما هو معىن .  يدعىكميش. كميش.  النظريةمغذي، قبول هذه

لكن ما الذي يدفعك إىل قتلها؟ اذن، يف أي ظرف، القتل املباشر ال تقره األسفار، ال يقره -حسب علمك-املغذي
، العنف هيْمسا َڤجۤياذن، . هيْمسا-َڤنيشيدّْهاشاَر جۤي يقول أيضاً، َرْبهوْپَمها شايَتْنيا. هيْمسا َڤجۤي. مطلق دين

  .ال ميكننا ان نكون عنيفني، ال ميكنك القتل. ڤيڤايْشَنضد سائر احليوانات، خيالف املبدأ الـ
الوصايا العشر اعطاها موسى إىل . هي احدى الوصايا العشرة اليت تسبق تعاليم املسيح" ال تقتل "):٢(أحد التيم 

  .لذلك، علموا كل هذا قبل املسيح. ر املسيحشعب اسرائيل الوف السنني قبل ظهو
   ماذا؟:ْپَرْبهوپاَد

  .الوصايا العشرة هي تعاليم موسى.  عاشوا بالوصايا العشرة أو كان يفترض هبم قبل ظهور املسيح):٢(أحد التيم 
 من عطاء اهللا، ، سبل تطهري الذبيحة املفترض اهناوتشرومجيع احكام ك. كانوا مجيعاً من آكلة اللحوم :نارايانَ-َنَر

  . يف عصر موسىكانوا مجيعاً من آكلة اللحوم
  .رد أوصى بالنباتيةسمي. ردس جاء ذاك يف كتاب مي:أحد التيم

   حقاً؟:نارايانَ-َنَر
نعم، "جاء يف سفر التكوين، ". بيدي سوف اذحبك" كان قتل احليوان دون ضرورة ا ويقول املسيح اذ:أحد التيم

  .يف سفر التكوين".  القتل غري ضروري، فسوف اقتلك بيديجيوز لك القتل لكن اذا كان
وصف كيف جيب أن . ك كما جاء يف سفر التكوين أن الثمار واعشاب االرض سوف تكون حلم):١(أحد التيم 

  .حييا االنسان وأن الفاكهة واعشاب االرض سوف تكون حلومك



  . الثمار سوف تكون حلومكلذلك، اجاب املسيح ان.  نعم، كان يوجد آكلة حلوم:ْپَرْبهوپاَد
تكلم عن أمور . اغفال كل شيء جرى تعلمه يف املاضي واالصغاء إيل) غري واضح( جممل املفتاح هو أن :أحد التيم

مل . تكلم على هامش األمور. كثرية وال يشرع املبادئ االساسية حول اكل اللحوم، حول الزنا وحول امور كثرية
حسناً، جيوز فعل هذا، جيوز فعل ذاك، ألن املسيح قال، انسوا ما "الوا مجيعاً، لذلك، ق. يعطي مطلق مبادئ اساسية

  .ذاك كان مبدأهم االساسي. قيل يف السابق
  .مل يأت لتعديل القانون". مل احضر لتعديل القانون" كما قال، ):١(أحد التيم 
  .مل اقصد اجملادلة). غري واضح. ( ذاك كان موقفهم:أحد التيم

 سنة الحقاً يف لغة ٢٠٠ العلم الذي لدينا عن املسيح مل يكن مباشرة بل كتب بعد اكثر من مئة أو :شۤياَمسوْنَدَر
اخرى تدعى اآلرامية واكتشف العلماء مؤخراً ان كلما اشار املسيح إىل السمك، توزيع السمك، فأن الكلمة تشري 

وليس مسكاً باحلقيقة بل .  منه نوع من اخلبزبالفعل إىل نوع من نبات البحر الذي ينمو يف حبر اجلليل الذي جعلوا
  ).ضحك(اذن، ليس علينا . هذا ما قرأته يف مقالة. نوع من اخلبز النبايت

الصنم يف اهليكل، حيث .  باالمسمّيلَـكْْش، كانت توجد مسكة يف يد پاَدْپَرْبهو ْشرۤيل): سيدة) (٧(أحد التيم 
  ما هذا؟.  يدهايفمسكة توجد نت  مرتفعة على هذا النحو، كامّيلَـكْْشكانت يد 
  . تلك عالمة، عالمة:ْپَرْبهوپاَد

  . اليست مسكة):٧(أحد التيم 
  . ليست مسكة فعلية:ْپَرْبهوپاَد

  ).غري واضح ():٧(أحد التيم 
  .كانت هناك عالمات اخرى ايضاً). ضحك. ( تأكل السمكمّيلَـكْْش ليس أن :ْپَرْبهوپاَد

  هل من االفضل اذا تركنا اخلضار اذن؟. ة مسعودة اذن، اهنا عالم):٧(أحد التيم 
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد

   هل من االفضل لنا ترك اكل اخلضار؟):٧(أحد التيم 
 چۤيتاْبهَچڤَْد تقول . حىت اذا اكلنا اخلضار، تلك خطيئة أيضاً. ْپَرشاَدْم كِْرْشَن ال ميكنك ان تأكل سوى :ْپَرْبهوپاَد
اذا اعددت أطعمة صفية للتمتع بنفسك . كاَرناْت-َپَشْنِتى آْتَمپا، ىي پاْچَهْم ى ْتْڤ أْبهوْنَجِتى ِت): ١٣\٣(بوضوح 

عندئذ، سوف تكون حراً من مجيع .  مث تكرمهكِْرْشَنعليك حتضري كل شيء لتقدميه إىل . فما زلت تأكل اخلطايا
 مثل انت تأخذ املاء من االبريق. حمالةالذنب حاضر ال  ... حىت يف حضور الذنب. شيشطاشيَنه َسْنُتوياْچۤيا. الذنوب

تعين أن " ال تقتل"من الوجه االرفع، . موجودةمسؤولية القتل . ، هناك كثري من اجلراثيم اليت تقتلهاعندما تطبخ
  .ْپَرشاَدْم كِْرْشَنعليك اعداد 

  !َجيا :نارايانَ-َنَر
اذن، من الوجه . نت تقتل عدد كبري من اجلراثيم واال، حىت يف جمرى القتل االعتيادي، قتل اخلضار، ا:ْپَرْبهوپاَد

. ، وإال سوف تقتلْپَرشاَدْم كِْرْشَن، ذاك يعين جيب عليك اكرام "ال تقتل"األرفع، انت تأخذ مبدأ االجنيل هذا، 
  ؟ ماذا. ْپَرشاَدْم كِْرْشَنم ااذن، طريقتنا كاملة، اكر. وكل ما تفعل، سوف يوجد قتل

  ؟كِْرْشَن اليت كانت فاكهة وخضار اليت جرى تقدميها إىل َڤجۤي ما جيري لألرواح: ڤيشاكْها



حنن نقتل من . كِْرْشَناقول أنك تقتل حىت اخلضار لكن تلك املسؤولية عائدة إىل .  أيضاًَڤجۤي نعم، هذا :ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرْشَنلنفترض وجود حياة يف اخلضار، لكننا حنضرها طعاماً لـ. كِْرْشَناجل 
ماذا جيري . كِْرْشَنلنفترض حنن قتلنا النبتة وجرى تقدميها إىل .  اعتقد اننا نريد معرفة ما جيري للروح:نَنارايا-َنَر

   اليت كانت تقطن يف النبتة؟َڤجۤيللروح 
  .كِْرْشَن لغرض ت قتلاألهنفسوف حتقق النجاة فوراً  :ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَن لـ بالغة االمث دون تقدمي كل شيءهتمحيا): سيدة(أحد التيم 
ميكنك ). ٢٦\٩. چ.ب (ْپَهلَْم ُتوياْمَپْم پوْشَپْتَرْم  يقول، كِْرْشَن. ، كل ما يقولهكِْرْشَن.  ليس مطلق شيء:ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرْشَنتقدمي هذه االشياء اليت طلبها 
  ؟كِْرْشَن هل تفوز بالنجاة أم تذهب مباشرة إىل :أحد التيم
  ؟ماذا :ْپَرْبهوپاَد
  ؟َنڤَِرْنداوَك ڤْولُُچ أم تفوز بالنجاة فقط؟ هل تذهب إىل كِْرْشَن تذهب إىل :مأحد التي
   أي نوع من النجاة؟:أحد التيم
على الصعد االدىن، النجاة تعين اخلروج من الصعيد .  حسناً، النجاة ال تعين دوماً الذهاب بصورة مباشرة:ْپَرْبهوپاَد

) انقطاع. ( بصورة مباشرة مث تتحقق النجاة احلقيقيةكِْرْشَنصة خدمة االدىن إىل الصورة البشرية مث حتصل على فر
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