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 المقدمة

وجهة هتمام بالدين لكن لم تكن لدي  اال كنت دائم.شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد اءعندي قبل لقمبهمة ات مصطلح كانت هذه ال.اهللا والحياة الروحية
 الخالق مجرد إحساس عام  وجودكان .كِْرشَْنقبل ان التقي تيم  بصورة مفيدةمطلوبة للتحري عن الحياة الروحية الصحيحة النظر ال

 .أسئلتيعن لكن من هو اهللا؟ من أنا؟ لقد ذهبت إلى المدرسة العبرية ودرست الفلسفة الشرقية دون أن اتلقى اجوبة شافية عندي 
 ١٩٦٨خر واولى في قرية غرينتش، نيويورك في آ اال للمرة َمنْتَْركِْرشَْن َهِرىسمعت 
 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى
 َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن
  راَمَهِرى راَم َهِرى

 َهِرى َهِرىراَم راَم 
 وكما . في ذهني وتندمت فوراً لعدم اخذ مجلة من التيمَمنْتَْر علقت الـ. وجعلني اشعر بإنشراح كبيريكان التسبيح يأخذ بمجامع قلب

 . اهللا وتينع إلى حب األمراوضح لي الحقاً أن بذرة علية غرست وستنمو في نهاية
 كنت . اإلنسان مع وعد بأن تسبيح اسماء اهللا هذه سيكمل حياة َمنْتَْركِْرشَْن َهِرىبعد مرور عدة أشهر، وجدت بطاقة مطبوع عليها 

  .َ جعلتني اشعر براحة فكريةَمنْتْرح من وقت آلخر ووجدت ان الـاسّب
 .بعد التخرج وحصولي على بكاريوس في الكيمياء وم وذهبت إلى الهند بصفة استاذ عل١٩٧١فيالق السالم سنة انضممت إلى 

 كنت منجذباً إلى التسبيح واثارت الفلسفة انتباهي وكنت اود التحقق من شرعية الحركة . في الهندكِْرشَْن َهِرىتحريت عن حركة 
 . كانت مناسبة ليالتيممارسها  التي يرياضةالعتقد أن لكنني لم ا

 چايُّوالتيم غرض الـلي  أوضح .١٩٧١في اوكتوبر سنة الهند  ، في مدينة كلكتاأقاموهي احتفال  فكِْرشَْنالتقيت بتيم حركة ذكر 
لم تكن رسمية أو وتنم عن طريقة حياة منطقية حقيقية أن الشعائر التي يمارسونها بشعر أ بدأت . الحياة الروحيةحريوالحاجة إلى ت

 .بدافع التزام عاطفي
تربيتي الغربية من عدة أوجه لطيفة من رؤية أشياء كانت في بساطة منعتني  .في البداية شَْنكِْرلكن صعب علي فهم فلسفة ذكر 

حة ما عن ب لماستكإ بدأت ب، وبذلك.ساسية االرياضات لحسن الحظ، اقنعني التيم بالحاجة إلى قضاء بعض ال.نف في الوجه االرؤية
د بالذاكرة إلى ذاك عندما اعو ية والوجود العلي ومدى تفاهتها استطيع أن ارى مدى نأي مفاهيمي حول الروح.الحياة الروحية

كنت فخوراً بكوني (بعدها  ةنباتيااللتزام بالحياة ال ثم قررت ١٩٧١ في تشرين الثاني من وجيز لوقت شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد التقيت .الوقت
  .) أيضاًةاتير الحمام نبوفيما بعد أن حتى طيشار لي  اشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدنباتياً لكن 

 ٩٠جزيرة مقدسة تبعد قرابة  (ماۤياپوَروجهوا الدعوة لي لحضور احتفال في وفي مدينة كلكتا  ١٩٧٢في شباط التقيت بعض التيم 
السالم بعد لم تأذن لي فيالق  ماۤياپوَرحضرت احتفال  .كِْرشَْنين الرب ع َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياوالدة المولى ب  كان احتفاال.)ميال شماالً

 .نيبالوالسفر إلى التي اعمل في خدمتها بترك الهند 
اقامتي  كنت الغربي الوحيد من سوى التيم على الجزيرة وكانت .اكثر لكنني بقيت اسبوع اال يومين علىقامة لالماۤياپوَرتوجهت إلى 

 . عن كثبكِْرشَْن ذكر لىفرصة فريدة لإلطالع عفيها 
يقيم في كوخ صغير يوجد فيه ثالثة  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كان . االحتفالفي اليوم الثالث من َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپوجهت لي الدعوة لرؤية 

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد أوضح لي التيم أن . طلب مني الجلوس ثم سأل عن حالي وما إن كان لدي أي سؤال.ثاث البسيط االقطع من
 يحتمل أن يدري جيداً شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد فكرت عندها أن .سياد الروحيين االية منجابة عن اسئلتي ألنه يمثل سلسلة مريد االيستطيع

من دون قصد  اقتربت . لذلك، بدأت بطرح اسئلتي.ه وكنت اشعر باإلعجاب به واحترمهمريدوبما يدور في العالم وهذا ما زعمه 
 .سئلة عن الحياة الروحية بإنقياد االسيد روحي كما يليق بطرح

كاديمية، لكنه  اال طرحت اسئلتي من وجهة النظر.يام المقبلة االعلى مدى اسئلتي ناجاب ع مسروراً مني وۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْربدا 
 كانت الحياة . كانت اجوبته منطقية وعلمية ومقنعة وواضحة بشكل مدهش.حياتي فعلياً" روحنة"اعطاني اجوبة شخصية ليتسنى لي 

شْرۤيَل  كان . كان واقعياً واضحاً ومثيراًشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد لكن الحديث مع . ومريديهرۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ اءقبل لقعندي مبهمة الروحية 
 طرحت عدة .هو المتمتع العظيم والصديق العظيم والمالك العظيم) اهللا (كِْرشَْن يسعى بصبر إلى اعانتي على الفهم أن ْپَرْبهوپاَد



 حثني بصبر شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد لكن . جدياً بصدد ذكر اهللا من اجل فهمهأصبحتعين علي أن أنه ي: عوائق في وجه قبول الواضح
 .بسيطة للتعبير عن نفسيال تيقدرعلى الرغم من  تم وجهأها على ن اسئلتي واجاب عجميع شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد فهم .ولطف

 ول االالفصل
 طالق اال، الجذاب علىكِْرشَْن

 ١٩٧٢ شباط ٢٧
 م؟ هو العاِلنم: بوب

 .من يعلم باإلشياء كما هي عليه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يعتقد انه يعلم باألشياء كما هي عليه؟: بوب

 ماذا؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يأمل بالعلم باألشياء كما هي عليه؟: بوب

 العالم يعني من يعلم .على الوجه الصحيح نحن نتوجه إلى العالم إلفتراض علمه باألشياء . يفترض علمه.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .جذاب يعني الكِْرشَْن .األشياء على حالهاب

 .جذابال: بوب
 يعد شخصية هامة أليس كذلك؟ ؟ الجذاباًجذابأن يكون  دون كيف يمكن أن يكون اهللا .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
 .اردت تسميتهذا  أاسم اهللا كِْرشَْنال بد أن يكون  لذلك، .طالق اال علىجذاباًً واًجذابلذلك، ال بد أن يكون اهللا : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟ بالذاتكِْرشَْنلكن لماذا اسم : بوب
 .جذاب يعني الكِْرشَْن .جذابألنه ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
إذا كان في غاية  نسميه فطناً . إذا كان في غاية الجمالالًجمينسان  اإلنسمي .هصفات ليس هللا اسم لكن نسميه ب.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 جذابيعني ال كِْرشَْن .طالق اال على سوى على اهللا ألنه الجذابكِْرشَْناسم  ال ينطبق .ته لذلك، يسمى الفرد حسب صف.الفطنة
 .ويتضمن كل شيء

 دل على القوة؟لكن ماذا عن اسم ي: بوب
  قوة؟دونطالق  اال علىاًجذابون  كيف تك.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يتضمن كل شيء؟): نييميرك األ وهو من التيمشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمساعد  (شْۤياَمسونَْدَر
 .طالق اال معروفاً على.طالق اال قوياً على.طالق اال عاقالً على.طالق اال ال بد أن يكون اهللا جميالً على.كل شيء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟الرذالء كِْرشَْن يجذبهل : بوب
 .همكبير كان .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كيف ذلك؟: بوب
 .ْزۤيُوپچالـ عاكسةمألنه كان ال ينقطع عن ): ضاحكاً (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ةعاكسم: شْۤياَمسونَْدَر
، ال كِْرشَْن:" وتقول لهرض االانت تسقط إلىأحياناً وعندما كأثناء خروجها  راْدهارانّي عاكس يكِْرشَْنكان  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تشعر بالسرور راْدهارانيّۤ إذن، كانت .)يضحك(لتقبيلها  ينتهز الفرصة كِْرشَْن كانا يسقطان معاً وكان ."تعذبني على هذا الوجه
نا عن اهللا أنه منبع فهوم؟ مشَْنكِْر وجودها في دونة في العالم رذال لذلك، كيف يمكن وجود ال.رذالء أعظم الكِْرشَْنكان الكبير لكن 
 يعبد  اإلنسان إلى درجة أنةفيه كانت لطرذالت لكن الوجود ألنه مصدر كل كِْرشَْن وجودها في دونة رذال كيف تظهر ال.كل الوجود

 .هرذالت
 ة؟كياس الذين يخلون من الرذالءماذا عن ال: بوب

 . اهللا خير.عظم اال هو الخيركِْرشَْن .ته خير أيضاًرذال لذلك، . هو اهللا. مطلقَنكِْرشْ جيدة لكن تليسرذالة  ال.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

 راذل عندما يتاًتصبح خير هاة شر لكنرذال ال.كِْرشَْن ذاك هو . فذاك خير أيضاًرذيالً كِْرشَْنلذلك، عندما يصبح : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .هذا يتعين فهم . ألنه الخير المطلقكِْرشَْن



 اً؟جذاب كِْرشَْنال يجد  أحد هل يوجد: بوب
 نجذب إلىمثل عن شخص غير ملي ؟ اضرب إليه نجذبالذي ال يذا من  .اًجذاب جميع البشر سيجدونه .كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْن
 ...مالشخص يود القيام بأعمال في الحياة قد يشعر أنها خاطئة لكنه يطلب السلطة أو الجاه أو ال: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .اً ألن اهللا يشعره بالذنبجذاب قد ال يجد اهللا .قد ينفر من اهللا: بوب

 . أو القوة بالثراءكِْرشَْنيفوق  أحد  أليس كذلك؟ لكن ال.السلطة أو الثراءنجذب إلى  تعني رجل م. ليس اهللا.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .هجذب يكِْرشَْنلذلك، 
 ؟كِْرشَْنعا إلى لب المال إذا دا ط دعاءكِْرشَْنهل يجيب : بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يمكنه أن يثرى بهذه الوسيلة؟: بوب

 .تطلب المال كِْرشَْنذا توجهت إلى إ دعاءك كِْرشَْنسيجيب  . هو القويكِْرشَْن ألن .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟ويطلب الثروة حياة شر شخص يحيا دعاء كِْرشَْنهل يجيب : بوب

 .كِْرشَْنشر في الدعاء إلى بوجد  ال . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

 .بالشرير  بطريقة أو بأخرىكِْرشَْن  من يدعو إلى ال يمكنك وصف): مقهقهاً (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

  هل قراءته؟. ْبهاْك-ْبَهَجِتى ماْم َأنَنْيا  شاُروتْدورا-ِشتْ سوتَْأپي  ):٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ....ر الناس شراً أكثيحتى وإن دعا إل":نكليزية ويقول االال اعرف النص السنسكريتي لكن أفهم ترجمته باللغة .نعم: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .؟ سيرتقي...: بوب

 أن الحق المطلق أو ِڤَدْز جاء في الـ.جذاب هو الكِْرشَْن لذلك، .كِْرشَْنحالما يبدأ بالدعاء إلى ينقطع شره  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ذوق ما كل حي يتحرق إلى .)١\٧\٢ ْدشَْپنيوأ تايتِّرۤييا (ڤاي َسهَرُسو : اللذةشخصية اهللا هو ذخر 

 عذراً؟: بوب
يشعر  رجل يتحرق إلى المال ألنه . ما الذي يدفعه إلى شربها؟ يستسيغ مذاقها. لنأخذ شارب الخمرة.ذوقبعض ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .الحصول على المالفي بذوق ما 
 ما تعني بالذوق؟: بوب

 ف الذوق؟كيف تعّر) َرشْۤياَمسونَْدإلى : (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ذوق.طعم: شْۤياَمسونَْدَر

 .نعم: بوب
 زوجة مالَتّيتدخل ( هي الذوق َرَسالترجمة الحرفية للفظة  .ڤاي َسهَرُسو : ِڤَدْز لذلك، تقول الـ.ذوق مستساغ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ما هذا؟.) الغرفة تحمل طبقاً من الطعامشْۤياَمسونَْدَر
 .قليباذنجان م: مالَتّي

 .)ضحك (جذاب .جذاب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 عظم العلماء؟أ هو كِْرشَْنفهم أن أكيف : شْۤياَمسونَْدَر

 . عليم بكل شيءكِْرشَْن . هو عاِلم. وجهخيرعلى ما  العاِلم هو من يعلم بموضوع .ألنه العليم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أنا استاذ علوم حالياً: بوب

 . لكن كيف تستطيع التعليم دون أن يكون لديك علم كامل؟ هذا هو سؤالنا. تعليم.نعم: َدشْرۤيَل ْپَرْبهوپا
 . أن يكون حائزاً على علم كاملدونيمكن لإلنسان التعليم : بوب

 ما ..".حتملي..  ربما، .كانت توجد كتلة من المادة وحدث الخلق:" يقول العاِلم. هذا خداع.هذا خداع وليس تعليماً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ليس تعليماً بل خداع.تهذا؟ خداع بح



حمق وحده يؤمن بالمعجزات ألنه  االأنب سألتك عن المعجزات واجبت .هل تسمح لي بتكرار ما قلته في الصباح؟ كان مثيراً: بوب
امضة أخرى  وخلطت الحامض مع مادة حانت كيميائيك أو .تلك معجزة ف يرفع طاولةاالغرجال بطفل وشاهدت  ك أنلنفترض

ما  لكن توجد عملية لكل شيء وعندما ترى معجزة . هذه معجزة عند الجاهل بذلك.صاعد بعض الدخان أو حدث انفجار أو سواهتيف
 .ح كالمي إن كنت مخطئاًيحمق وحده يؤمن بالمعجزات وأرجو منك تصح اال إذن،.فانك جاهل بالعملية

  . نعم.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . لست متأكداً مما قلت بالضبط.جهلة إلى حد ما وكانوا يحتاجون إلى معجزاتالمسيح   البشر حولقلت كان: بوب

 . المعجزات للجهلة. نعم.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . في الهند اإلنسانطرحت هذا السؤال بالصلة إلى جميع المعجزات التي يسمع عنها: بوب

 .عظم االاتمعجزلاصاحب  هو كِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

 .كونْتّيهذا ما أدلت به : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .. للمثال، ربما. أن يكون لدي علم كاملدونتعليم شيء يمكنني   اال:بوب

 .م إلى حد علمكيتعلاليمكنك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم، لكن ال يصح لي ادعاء تعليم فوق علمي: بوب

 . هذا خداع.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .بكالم آخر، ال يمكنه تعليم الحقيقة بعلم جزئي: شْۤياَمسونَْدَر

 فكيف يمكنه تعليم علم كامل؟ لنفترض انك تشاهد الشمس ناقصة  اإلنسان حواس. هذا غير ممكن ألي إنسان.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 نا نستطيع رؤية الشمس بواسطة المجهر وهذا وذاك فتلكأنب إن قلت . الشمسمن قترابال تملك وسيلة لإل أنت .بمثابة قرص

 أن دونال تعلم عن الشمس أنت  لذلك، .ناقص كاملة؟ لذلك، علمك بالشمس ةآليمكنك صنع كيف  فناقصجهزة من صنعك وانت اال
 . هذا خداع.يكون لديك علم كامل

 .رض االميل عن مليون ٩٣الشمس تبعد مسافة ه يفترض بأن لكن ما رأيك بالتعليم أن: بوب
 .ةغير علمي" مفترض"كلمة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ساس االلكن اعتقد ان مجمل العلم غير علمي على هذا: بوب
 .ا هو بيت القصيدهذ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .فتراضية هذا أو ذاكإمجمل العلم مستند إلى : بوب
 . هل تعتقد أن علمهم كامل.مثل دعاياتهم الكبيرة عن الذهاب إلى القمر . علم كاملدونمون  انهم يعلّ.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كال: بوب
 .إذاً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 عل في الصف؟فلواجب الصحيح للمعلم في المجتمع مثل استاذ العلوم؟ ما ينبغي له أن يما هو ا: بوب
 .ِرشَْنكْقتصار على التعليم عن  االالصف؟ ينبغي لك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ...هل تعني ال ينبغي له التعليم عن: بوب
 . نصب عينيهكِْرشَْن ينبغي أن يضع العلم بـ. ذاك سيتضمن كل شيء.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟كِْرشَْنهل يستطيع العاِلم تعليم تركيب الحمضيات والقلويات ويكون هذا العلم غرضه : بوب
 .ون ذلككيف يمكن أن يك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ...ة وتلك النزعات العامة للطبيعة تشير إلى قوة حاكمالعلم  إذا درس النزعات العامة للطبيعة اإلنسان سيجد: بوب
ما إذا كان تركيب الهايدروجين واألوكسجين معاً ذات مرة  سألت كيميائي .خر االشرحه في اليومأذاك ما كنت : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  أليس كذلك؟.الت الكيميائيةينتج الماء حسب المعاد
 .نعم هذا صحيح: بوب

  ما هي كمية المواد الكيميائية المطلوبة؟.يطلسي والمحيط الهاد االوجد كمية هائلة من المياه في المحيطت  اآلن،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كم؟: بوب

 نعم، كم طناً مطلوباً إلنتاج هذا القدر من المياه؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كثير: بوب



 بها؟الذي أمد إذن، من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .اهللا: بوب

 .احدها من امداد ال بد أن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

 . يمكنك التعليم على هذا النحو.هذا هو العلم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  حيادية؟هل ينبغي ألحد التعليم أن تركيب الحمضيات والقلويات معاً ينتجان مادة: بوب

 .)صمت طويل(ن الذي يصنعها؟ من يمد بالحمضيات والقلويات؟ م. ينابيع ثمة عدد كبير من ال.نفس الشيء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . واحد مثل الماءهامصدر: بوب

ن الكواكب وماليين  توجد بحار شاسعة وماليين م. امتالك اوكسجين وهايدروجيندون ال يمكنك تصنيع الماء .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . هذا هو سؤالنا.مدادهاا إذن، من خلق هذه المياه بتركيب الهايدروجين واألوكسجين وكيف تحقق .يطلسي والهاد االمن البحار مثل

 مدها وإال كيف وجدت؟أال بد من وجود شخص 
انت تقتصر ين وعملية حرقهما معاً؟ وكسجين والهايدروج اال ينبغي أيضاً تعليم وسيلة صنع الماء عن طريق تركيبالأ لكن: بوب
 .... األمرحرق الهايدروجين واألوكسجين معاً، هذا كل ما فيعلى 

والسمن القمح طحين من خلط ، پوريعدت أ .)نوع من الخبز (پوري هذا الـمالَتّيت عّدأ كما .هذا شيء ثانوي وليس بالصعب
 والهواء والنار واألثير رض أن الماء واالْبَهَچڤَْد چۤيتااء في ج . سمن مصفى وطحيندون پوري لكن ال مجال إلى صنع .المصفى

 للمثال، انا اتناول . هل تعلم ذلك؟ بدنك مصنوع من قدرتك. ما هو بدنك؟ هذا البدن الخارجي الذي هو قدرتك."هي قدراتي
 ...الطعام
 .نعم: بوب

 .نا اخلق بعض القدرة وهذا ما يحفظ بدنيأإذن، : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . افهم.أوه: بوب

 .إذن، بدنك مصنوع من قدرتك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . عندما تأكل الطعامثمة طاقة من الشمس في الطعاملكن : بوب

عندما ال بدنك سيضعف  .عن طريق هضم الطعامحفظ بدني التي تنا اخلق بعض الطاقة أ .إذن، انا اضرب مثالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كيف .كِْرشَْنمصنوع من طاقة ) الكون( كذا، هذا الجسم الكوني الهائل . بدنك مصنوع من طاقتك.قة عندك صحيحاًيكون امداد الطا

 .)صمت طويل (كِْرشَْن ذاك هو . الكوني مصنوع من طاقة أحدهيكليمكنك إنكارها؟ جسمك مصنوع من طاقتك، كذا، ال بد أن ال
 .همهذا الكالم ألتوصل إلى فتدبر هيتعين علي : بوب

 . لماذا؟ ألن لديك بعض الطاقة. شعرك ينمو يومياً.)يضحك(فهم ماذا؟ هذه حقيقة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الطاقة التي استمدها من الطعام: بوب

 لذلك، بدنك مصنوع من . وشعرك ينمو من خالل تلك الطاقة.لقد حصلت على تلك الطاقة بطريقة أو بأخرى: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . انها ليست طاقتك. هذه حقيقة. كذا، مجمل الظاهرة الكونية مصنوعة من طاقة اهللا.طاقتك
 . اآلننعم، افهم: بوب

 أليست الكواكب في هذا الكون طاقة الشمس أي نتاج طاقة الشمس؟-مثل: أحد التيم
تلك هي -الحرارة): ٤\٧. چ.ب (كِْرشَْنيقول  انها حرارة و.كِْرشَْنانتج الشمس؟ تلك هي طاقة الذي نعم، لكن من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكنها من ."الشمس من صنعي:" ال يمكنك القول. وليست طاقتككِْرشَْن الشمس تمثل طاقة حرارة .)ميْر آُپو ٱنَلُو ڤايوهْبهۤو (طاقتي
 .نوويانشِْركْ لذلك، نحن .كِْرشَْن لذلك، نحن نصدق . انها من صنعهكِْرشَْنويقول  أحد صنع
 ؟نوويانشِْركْ: بوب

 ثمة كمية .، ألنها ليست طاقتككِْرشَْنعندما أقول أن تلك الحرارة هي طاقة نكار  االال يمكنك . علمنا كامل.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ."ا طاقتيهنعم، ان:"كِْرشَْن يقول .كِْرشَْن ومن هو ذاك الشخص؟ ذاك هو .طاقة أحدهي  كذا، الحرارة .معينة من الحرارة في بدنك

 ألنني استمد علمي من عالم عظيم ني ربما كنت أحمقاً لكن.نا أعظم العلماء ألنني استند إلى كالم أعظم العلماءأ .لذلك، علمي كامل
 .جد صعوبةأ ال .العاِلم العظيم

 .اعذرني: بوب



 رضاال" .)يوجد صمت طويل(اء عظم العلمأعظم العلماء ألنني استمد كالمي من أ أصبحليس لدي صعوبة بأن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء
 انها قدرات منفصلة؟: بوب

 وبوب مذهوالن، يضحكان بعد َمسونَْدَرشْۤيا( ما هو هذا الحليب؟ انه الطاقة المنفصلة للبقرة . مثل هذا الحليب.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . أليس كذلك؟ انها ظاهرة الطاقة المنفصلة للبقرة.)الفهم

 .انها مثل منتوج ثانوي: شْۤياَمسونَْدَر
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟كِْرشَْن هذه الطاقة عن انفصالهمية أ، ما هي إذاً: بوب
 . االنفصال هذا هو.البقرةعين من بدن البقرة لكنها ليست منفصلة تعني أنها مصنوعة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْن  عين لكنه ليسكِْرشَْن وكل الوجود مصنوع من رض االإذن، هذه: بوب
أن  ال يمكنك القول .نئ واحد با. تلك هي فلسفتنا. بوقت واحدكِْرشَْن وليس كِْرشَْن أو يمكنك القول أنه كِْرشَْنليس : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

؟ يقول كِْرشَْن لماذا .إذن، فألعبد الماء:" في الوقت عينه، ال يمكنك القول.كِْرشَْن دون وجود دون ألنها كِْرشَْن مغايرة لـ األشياءهذه
ن اهللا أن الوجود مصنوع مب القائلة ةۤيڤادماۤياـ هذه فلسفة ال.ما نفعله هو عبادة اهللا ألن اهللا هو الوجود رباب أن كل االالمؤمنون بتعدد

 . لكن فلسفتنا تنادي أن الوجود هو اهللا لكنه ليس عين اهللا.مما يعني أن الوجود هو اهللا
  هو اهللا؟رض االيوجد شيء علىإذاً، ما هو اهللا؟ هل : بوب

 . لكن هذا ال يعني أنك تعبد اهللا عن طريقة عبادة أي شيء. ألن كل شيء مصنوع من طاقة اهللا.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...؟ هل)اماۤي ( ليس وهمرض االإذاً، هل يوجد شيء في: وبب

 . تعني طاقةماۤيا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 تعني طاقة؟: بوب

 أشعة . الشمسأشعةك .اماۤي ذاك هو . لذلك، يقبل الحمقى القدرة بصفة القدير.خر هو وهم اال والمعنىاماۤينعم، : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . الشمس غرفتك ال يبرر قولك أن الشمس دخلت غرفتكأشعة لكن دخول . الشمس هي قدرة الشمسأشعة .الشمس تدخل غرفتك

  توافق؟ اال.أن الشمس قد دخلتب لن يتسع لك الوقت للفهم . الشمس غرفتكتلو دخل ستهلك مع غرفتك على الفور
 .نعم: بوب

 الشمس؟ لذا، ال يمكنك القول أن دون الشمس أشعة أين هي . الشمس ليست الشمسأشعةلكن ال يمكنك القول أن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
-أتْشينْتْيا (نئاحد باو : هذه هي فلسفتنا. انها الشمس وليست الشمس.الشمس في الوقت عينهغير  لكنها . الشمسغير الشمس أشعة

 تلك هي . ال يمكنك ان تعقل ذلك.آنياًسالب  من المنظور الدنيوي، ال يمكنك الشعور بالشيء الواحد بمثابة موجب و.)تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد
 صورة مصنوعة منفي  كِْرشَْن لذلك، عندما نعبد .كِْرشَْنألن كل شيء قدرة الظهور من أية قدرة قادر على  كِْرشَْن .القدرة العلية

 كِْرشَْنهذه الصورة المعدنية لـ عندما نعبد .كِْرشَْنك ليس لعتراض بأن ذ اال ال يمكنك.كِْرشَْن هو تلك أو الماء أو غيرها فرضاأل
 قوي إلى درجة أنه كِْرشَْن و كِْرشَْن أي عين كِْرشَْنقدرة هو  تلك حقيقة ألن المعدن .كِْرشَْنفذاك هو ) هيكلصورة الصنم في ال(

ادة اهللا شريطة  انها عب.ليس مثل اهللا بل عينهالصنم  . لذلك، عبادة الصنم ليست عبادة وثنية.يستطيع الحضور شخصياً في قدرته
 .درايتك بذلك

 . عندما تكون على دراية بالعمليةكِْرشَْن عينالصنم يصبح : بوب
 .كِْرشَْن بل هو عين كِْرشَْنال يصبح الصنم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ما دمت تعلم بالعملية؟كِْرشَْنالصنم عين : بوب
 . من يفهم العملية يستطيع استمداد الكهرباء منه.هرباء انه ك.نعم، مثل هذا السلك الكهربائي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .وإال ليس سوى سلك: شْۤياَمسونَْدَر
 .مجرد سلك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ... ما لمكِْرشَْن فالصنم ليس كِْرشَْنإذن، إذا صنعت صنماً لـ: بوب
 .كِْرشَْن هو .ِرشَْنكْ لكن يتعين عليك الفهم انه عين كِْرشَْنبل هو عين : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْنليس مجرد تراب وطين مثل : بوب
 هذا . ال يمكنك فصل القدرة عن صاحبها."قدرتي:" يقولكِْرشَْن .كِْرشَْن دون ليس للتراب وجود منفصل .كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

تأخذ الحرارة وال يعني ذلك انك تلمس  أنت .رلناالحرارة والحرارة غير ا غير لكن النار . ال يمكنك فصل الحرارة عن النار.محال



 .كِْرشَْن يبقى هعلى الرغم من أن كل شيء بمختلف قدراته كِْرشَْنيخلق  كذا، .نها تفيض من الحرارةأالنار بهويتها مع تحتفظ  .النار
ال يعود يوجد  للمثال، . هذا تفكير مادي لكن. هو الوجودكِْرشَْنألن   ضاعتكِْرشَْنان الهوية المنفصلة لـ ۤيةڤادماۤيافالسفة الـ يعتقد

 انقطاع وما زال دون نحن ننتفع بقدرته . هو القدير. على خالف ذلككِْرشَْن . في معدتيأصبح بل من شربهحليب عند انتهائي 
 اهللا ، كذا.طفال ال يعني انه قد هلك اال مئات الشخص مثل عام هو انجاب. حد لكنه حاضردونطفال  االينجبشخص حاضراً مثل 

 .طفال اال يبقى حاضراً على الرغم من انجابه عدداً ال يعد منكِْرشَْنأو 
 ْم آدايانَْرپۤوْسيا نَْرپۤو
 ياِتىشْڤَشيڤاْم ِانَْرپۤو

 . بمثابة وحدات كاملةنه مثل هذا العالم الظاهري، مجهز تماماًم تام الكمال ولما انه تام الكمال فكل ما يفيض زيزشخصية اهللا الع"
 ." لما انه الكل الكامل فإنه يبقى كامال حتى بعد فيض وحدات كاملة ال تحصى منه.ن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاًما يفيض كل م

 كذا، يملك .كِْرشَْن هذا جانب واحد من عروض قدرة . وهنا تكمن جاذبيته هو القويكِْرشَْن . ال يهلككِْرشَْن .كِْرشَْنهذا هو ذكر 
 .كِْرشَْن فذلك هو ذكر كِْرشَْن، إذا تابعت دراسة نحو وعلى هذا ال.جانبيةدراسة  هذه ليست سوى كِْرشَْنة قدرة  دراس.قدرات ال تحد

 .طالق االليس تخمين على نحو ربما ويحتمل بل على
 .والدراسة بحد ذاتها ال تنتهي مطلقاً: شْۤياَمسونَْدَر

 .ت ال تحد يملك قدراكِْرشَْنكيف تنتهي؟ : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفصل الثاني
 ْدَهْرَم-اشَْرَمنَْرڤَ: ِڤديةالتربية ال

 ١٩٧٢ شباط ٢٨
 من شريط تسجيل أصلي

 .وجهنفسي على هذا التخيل قوى على أفهم الوجه الذي يشعرون به لكنني ال أ و،حياة الجنسيةلعن رأيهم باسألت التيم : بوب
 .الصيفهذا سأتزوج في نهاية فصل 

 ..آه: َدشْرۤيَل ْپَرْبهوپا
ال الجماع محصور باإلنجاب ون أ يقول التيم .اأميركسأتزوج في نهاية هذا الصيف في شهر أيلول أو آب عند عودتي إلى : بوب

 في العالم المادي؟تبنى  أن ي اإلنسان أي نوع من الحياة الجنسية يستطيع-ومثيل تخيل نفسي في وضع أاستطيع أن 
 ثمة . هو النجاة من العبودية الماديةِڤدي الـ األصل مجمل.تجنب الحياة الجنسية بالكليةيقضي ب ِڤديالمبدأ الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 :أن هذا العالم المادي): ٨\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .الحياة الجنسية ...برزهاأتلفة بصدد اللذة المادية وتعلقات مخ
 ْمْم ِاتَڤَْبها-ّيا ميتْهونۤييتْرپوْمَسه ْس

 . ذاك التعلق هو مستند الحياة المادية. عالم الحيوان أيضاًفي فحسب بل  اإلنسان والعكس صحيح ليس في عالمنثى متعلق باألالذكر"
 جميع القصص والمسرحيات واألفالم السينمائية وحتى الدعايات العادية التي .نثى صحبة الذكر والعكس صحيح االلذلك، تطلب
 ):٥٦\٥ يتِرْسْم-َمنوجاء في كتاب  .خياط حتى في واجهة محل الىث واناًذكر  ستجد. الذكر واألنثىر التعلق بينتراها تصّو

 ْمتاناا ْبهۤوشتِّْر ِاِرڤْْپَر
 ْپَهالْمتِّْز تو َمهاِرڤْني

 .إذن، هذا التعلق موجود مسبقاً
 التعلق بين الذكر واألنثى؟: بوب

وإال  كنت تطلب النجاة من هذا العالم المادي ذاإ ذاك التعلق إلى الصفر انقاص لك من بد  لذلك، ال.الذكر واألنثى: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ال مفر لك من . باإلقتصار على زيادة التعلقنسان أو مالك أو حيوان أو حّية أو طير أو سبعإستجبر على الرجعة سواء في صورة 

 لكن .)تَسو (واألوالد) تَْرشْكْ(والعقار ) ِرَهىْچ( البيت .ه النزعة العامةليس شاغلنا مع انهذا ساسي لزيادة التعلق  اال المبدأ.الرجعة
 حياة دون أي ْبَرْهَمتْشارّيفي حياة بتداء بتدريب الصبي  اال هوِڤدي لذلك، نظامنا الـ. عند االمكانها وقطعهاانقاصهو  مثل األالحل
 و َنڤَْر النظام الهندي يدعو إلى .ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ يدعى نظامجمل ال لذلك، م.ته التعلق وليس زيادانقاص هو ِڤدي المبدأ الـ.جنسية
وحياة ) ْچِرَهْستَْهى (والحياة الزوجية) ياْبَرْهَمتْشاْر ( حياة التلميذ المتبتل.ربعة مراتب إجتماعية وأربعة مقامات روحيةأ أي آشَْرَم
 ةنَْبراْهَم: هيجتماعية  اال والمراتب. األربعة هذه هي المقامات الروحية-)َسَسنّْۤيا (وحياة الزهد والتبتل) ْپَرْستَْهىنَاڤ (العزلة

لطيفة في هذا النظام  حدودحكام والاال إذن، .)ْزْدَرۤوش (العمالو) ْزڤايشْيا (والتجار والمزارعون) ْزتْريياكْشْ (هل الحكمأو) المفكرون(



 على نحو يحقق النجاة في النهاية ويرجع احياة الزوجية فستعاد صياغتهنزعة إلى التمتع بال أحد إلى درجة أنه حتى وإن كان لدى
 . بسبب تعلقنا بهابهاتجاز  حدودحكام وأ لذلك، الحياة الجنسية غير مطلوبة لكن ثمة . هذه هي العملية.إلى اهللا في داره الباقية

 )فخ المدوي للقرون والضحك والنَچنَْدِرْم(يبدأ التسبيح في مكان في الخلفية على إيقاع طبول (
 ):٨\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْمڤَْم ِاتَْبها-ّيا ميتْهونۤييتْرپوْمَسه ْس
 ْچَرنْتْهيْم آهوه-َدياِرتَيُّوْر ميتُْهو ْه

 ڤيتَّايْر-ْپتَسوتا-تَْرشْكْ-َهىِرْچأتُو 
  َمِمتيْمياْم أَهٱَجنَْسيا ُموُهو 

 ويزداد هذا التعلق عند اقترانهما وهذا التعلق الزائد .نثى بالذكراألة هي مبدأ الحياة المادية أي تعلق الذكر باألنثى والحياة الجنسي
 .مالال تعني يتَڤ .ڤيتَّو ) صداقة أو مجتمع (ْپتَآو ) أطفال (سوتَو ) عقارات (تَْرشْكْو ) البيت (َهىِرْچيدفع الفرد على تجميع 

 نأ) ٨\٥\٥. ب.ش( وبهذا الوهم يعتقد .)ياْمٱَجنَْسيا ُموُهو  ( هذا هو الوهم. يعلق-ڤيتَّايْر-ْپتَسوتا-تَْرشْكْ-َهىِرْچعلى هذا الوجه، 
 .وكل ما ينتسب إليه خاصتي)  َمِمتيْمأَه(هذا البدن هو ذاتي 

 لي؟عهذا كررت هال : بوب
 هذا ما ." لوالدة هذا البدن فيههذا البدن ذاتي وذلك المكان موطني:"فكير التعلق المادي يتعلق بالت.هذا التعلق يزداد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 سأضحي بالغالي والرخيص في سبيل بلدي . هذا وطني. هذا البدن. أنا ذاك. أنا هذا. أنا عربي. أنا هندي.يأميركأنا :"يجري
 قد يكون بدن أفضل أو .موتالد عندن آخر  بفييرجع الفرد  ،تحت وطأة هذا الوهم و. وعلى هذا النحو، يزداد الوهم."ومجتمعي

إذا رجع ستضيع حياته  لكن .إذا حصل على بدن علوي وارتقى إلى كواكب الجنانحتى  تلك علقة أيضاً لذلك، . بموجب عملهأأسو
 وكيف وسيلة تناسخ النفس من بدن إلى آخر:  هذا العلم غير معروف في العالم.ذلكاحتمال ب ثمة -في بدن قط أو كلب أو شجرة

 قتلت أخي، إذا قتلت جدي على الجانبإذا :" يقولأْرجوَن لذلك، عندما كان . هذا العلم مجهول.بدان األأشكاليعلق في مختلف 
 عندما قصر  واتخذه سيده الروحيكِْرشَْن سلم لـه لكن.عينية البدن والذات كان مقتصراً على التفكير إستناداً إلى مفهوم -."..خراال

 :)١١\٢. چ.ب( سيده الروحي أصبحعندما  في البداية أْرجوَن  ّوبخكِْرشَْن . حلعن العثور على
 ْمشَْس تْڤَتْشُوڤَ أنْۤياْنتْشْشُوَأ
 ىِسشَشْ تْشَ ْبهاْمڤادا - اْچيْپَر

 شْ تْشَْماسۤوتَچْن َأتاسۤوَچ
 اتاهذينََپي نْتتْشَشُونانو

 وبناء عليه، تزيد ."أحياء وال أمواتاً حكيمالبكي  ي ال.حزنلى ما ال يستأهل الحزن عتبينما تتحدث بإلمام أراك : شخصية اهللا قال"
 .لذلك، تهدف مجمل العملية إلى انقاصه. نسية من مفهوم عينية البدن والذاتهذه الحياة الج

 ؟تكه على مدى مراحل حيانقاصال: بوب
بعض  يبقى لذلك، .ْبَرْهَمتْشارّي .الحياة الجنسيةيضبط  عاماً ٢٥ يتدرب الصبي بدور تلميذ حتى يبلغ .هانقاص .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .طلب الزواجينقطعوا عن  يلمون بالعلم الروحي إلماماً تاماً بفضل التعليم و.)متبل طوال الحياة (َمتْشارّيْبَرْه-نايشطهيَكالصبيان 
 .عالم الحيوانفي  وليس  اإلنسانفي عالممحصور زواج ال . ال يجاز له ممارسة الحياة الجنسية قبل الزواج-د أيضاًالزواج مقّي

سينقرض الزواج  .شاْستَْرْز هذا ما تتنبأ به الـ. ينسى الزواج اإلنسانأصبح .ن تدريجياًإلى عالم الحيواينحدر  اإلنسان أصبح لكن
َپتْيى داْم (وستستند صلتهما إلى القوة الجنسيةراضي بالتوسيقيم الفتى والفتاة معاً ) َچيو كَلي (عصر الخصام الراهنفي نهاية 

 إذن، ثمة عدد كبير من الفالسفة الغربيين مثل فرويد .لفتاة في الحياة الجنسيةفتى أو اتواهن الإذا سيقع الطالق  .)ْبهيروتْشيْر ِهتوهٱ
 هذا كل ما . سوى لإلنجابِڤدية لكننا ال نعنى بالجنس حسب التربية الـ. من الكتب حول هذه الفلسفةاً كبيراًوغيره الذين نشروا عدد

 مطالعة أية دون يميل الفرد إلى الجنس حتى .س لذلك مسبقاً يوجد علم نف. ليس من اجل دراسة نفسية الحياة الجنسية.مر األفي
 ذاك . التعليم لوقفهاتوفير لكن ينبغي . تلك هي النزعة العامة.)يضحك( في المدارس والكليات بل بالغريزة  اإلنسان ال يتعلمها.فلسفة

 .)م البعضطفال وهتافات الناس لبعضه األصوات لعبأثمة صمت طويل يقاطعه (هو التعليم الحقيقي 
 .ا حالياًأميركهذا مفهوم متطرف في : بوب

 سافرت إلى بلدك وشاهدت الفتيان .ا هذكِْرشَْنحركة ذكر ستسبب ح وصال االا تتطلبأميركثمة اشياء كثيرة في : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ."ينبغي لكم الزواجقامة سوية بصفة أصدقاء بل  االال يمكنكم:" لذلك قلت إلى مريدي.صدقاءوالصبايا يقيمون كاأل



طالق بسهولة فائقة اليحصلون على و . يفقدون رغبتهم بالزواج، لذلك.عدد كبير من البشر يرون أن حتى الزواج ليس مقدساً: بوب
 .مور على ما يرام األال تسيرحالما وعندما يتزوجون 
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يشعر البعض أن الزواج دون معنى: بوب
 ماذا .حيةي حتى صحيفة مس. هذا هو اعتقادهم لكن هذا ليس هو الزواج.ة قانونيدعارة فكرتهم هي أن الزواج .كال: َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ

  ..تسمى مراقبة
  .برج المراقبة: شْۤياَمسونَْدَر

 يأخذونها للدعارة .شياء جارية األ لذلك، تلك.جرى الزواج بين رجلين من اللواطيينأ انتقدت قسيساً .برج المراقبة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .فضل نبذ الفكرة األما هي فائدة الحفاظ على عاهرة بصورة منتظمة وعلى نحو مكلف؟ من:" لذلك، الناس يفكرون.ال غير

 .تستعمل مثل البقرة والسوق أنت :شْۤياَمسونَْدَر
 الوضع بغيض في .)الجميع يضحكون(ق؟ اسووفراً في األ ما هو نفع الحفاظ على بقرة ما دام الحليب مت.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 قواعد  اإلنسان هذه لتعليمكِْرشَْن لذلك، بدأنا حركة ذكر .وضاع تتدهور في الهند تدريجياً األ كما أن. لقد شهدته.البلدان الغربية
 .والنفع بالخير  اإلنسانبل حركة ثقافية تعود علىدينية  انها ليست حركة طائفية .الحياة الروحية

 الفصل الثالث
 الغاية الحقيقية للحياة

 ١٩٧٢ شباط ٢٨
 .خص األعلى  من تحقيق الغاية الحقيقية للحياة اإلنسانهذه الحركة مقصودة لتمكين: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟...الغاية الحقيقية: بوب
 .الغاية الحقيقية للحياة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لحقيقية للحياة؟هل معرفة اهللا هي الغاية ا: بوب
تسقط  المياه التي تأتي من البحر تشكل الغيوم و. تلك هي الغاية الحقيقية للحياة. للرجوع إلى اهللا في دار البقاء.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ن  من اهللا ومحرجوخرج لذلك، نحن ن.تصب في البحرثم الغيوم في صورة أمطار والغاية الفعلية هي الجريان في النهر ومن 
 هذه هي الغاية الحقيقية .كون غايتنا الخروج من هذا الوضع الحرج والرجوع إلى اهللا في دار البقاءت لذلك، ينبغي أن .بالحياة المادية

 ):١٥\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .للحياة
 ا پونَْر َجنَْميماْم اوِپتْ
 ڤَتَْمشاشَْأاْم يدوْهكْهالَ
 تْمانَهاَمهي ناْپنوڤَنْت

 اتاهَچ ْمَپَرما ْميهدّْيسْمَس
 ألنهم بلغوا أرفع ، الزاخر بالشقاءالزائللى هذا العالم إعودون أبداً  يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس البعدما يدركني ذوو "

 دوْهكْهالَتياْم( - أين؟ إلى هذا المكان.)ِپيتْياماْم أو (ثانيةلن يرجع  -إلّي أحد  إذا جاء.ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذه هي رواية  ." الكمالمراتب
 . الحياة المادية هي حياة تعيسة.ادة المزعومين يخدعونهم كل إنسان يدري بذلك لكن الق.هذا المكان هو موطن الشقاوة .)ڤَتَْمأشاشْ
على ال يمكنك تحقيق مساومة  .)ڤَتَْمأشاشْ (زائل كما انه .)دوْهكْهالَياْم ( يقول، اهللا يقول أن هذا المكان هو مكان العذابكِْرشَْن
 لك أن ترغب .يأميرك يمكنك الخلود بصفة  ال. هذا محال. كال."ي أو هنديأميرك سأبقى هنا بصفة .حسناً ال بأس بأنه شقي":نحو
 .ا بل ستطرد من هناك وتجهل بالصورة التي ترجع فيهاأميركفي خلد  تن لكنك ل.اأميركفي غاية السعادة لوالدتك في  أنت .بذلك

 . تلك هي فلسفتنا.)ڤَتَْمدوْهكْهالَياْم أشاشْ (تعيس وزائل -)١٥\٨. چ.ب(لذلك، 
 غاية التعاسة عندما تكسب بعض العلم عن اهللا؟ في حياتك لكن لن تكون: بوب

 . يجب أن يكون لديك علم كامل.بعض العلم ال يكفي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 

  تَتّْڤَتَهي ِڤتّيُّو ْمِاڤَ



 تعني على تَتّْڤَتَه ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 دون ْبَهَچڤَْد چۤيتا لذلك، نحن نعطي كل حي في الصورة البشرية فرصة دراسة .ْبَهَچڤَْد چۤيتا يكشف العلم الكامل في .أكمل وجه

 عن تناسخ النفس؟في المدارس  ماذا يقول العلم الذي درسته .كِْرشَْن تلك هي حركة ذكر .رف ونجعل حياته كاملةتص
 . العلم التجريبي ال يعرف به.ال يستطيع انكاره أو تأكيده... أن ذاك العلم ...اعتقد: بوب

 .لذلك، أقول أن العلم التجريبي علم غير كامل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .مطلقاً بل في تحول دائم قيل في العلم التجريبي أن الطاقة ال تفنى . يمكن أن يقول العلم التجريبي شيئاً:بوب

 كيف يختلف عمل . كيف تتحول الطاقة. لكن العلم التجريبي يجهل كيف تعمل الطاقة في المستقبل.هذا صحيح: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الكهربائية تسخن عن طريق معالجتها على نحو وتبرد عن طريقة معالجتها على نحو ؟ للمثال، الطاقةبمختلف المعالجات الطاقة
ثمر ت؟ كيف ؟ ما هي وجهتها)الحي( هذه الطاقة وجهتكيف  كذا، . انهما على طرفي نقيض مع ان الطاقة الكهربائية هي هي.آخر

 :ساطةبب) ٢٢\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا لكن جاء في .في العمر الالحق؟ هذا ما يجهلونه
 ايهاياتْها ڤ يانينَْرسي جۤيْمڤاسا

ل عندما يتعطل عن يدينعين علينا تب والثوب والمعطفك كذا، هذا البدن . عندما ال يعود صالحاً لإلستعمالتبدله أنت محجب بثوب
 .العمل
 ابت؟؟ ما هو الثاتبديلهالمتعين " نحن"هو معنى ما : بوب

 .تلك هي النفس: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .من عمر إلى عمر: بوب

 .)آتْما (ذاتيتكلم؟ الهوية هي ال" أنا"تتكلم؟ أي " انت" عن أي .النفس هي أنا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ك؟ذات مختلفة عن ذاتي: بوب
 .نحن نفوس فردية.. أنت
  تبقى المغايرة؟مأ تأثير العمل أيضاً إذا خرجت أنا عنات واحدة  ذهل تكون ذاتي وذاتك .خرجت عن تأثير العمل أنت :بوب

التيم قت الحاضر كما كان هؤالء عينية البدن والذات في الوتحت تأثير مفهوم  أنت .ذات كل حي من نوعية واحدة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   . ذاك هو الكمال.كِْرشَْنحب  ب لذلك، التدريب القطعي هو التتيم. بالتدريبهم حياتفي السابق لكن تبدل مفهوم

 .؟واحدة كِْرشَْنتيم هل ذات : بوب
 .على الذات مطلقاًالتغيير ال يطرأ : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 في كل شخص؟ هي هي في كل شخص؟ هل الذات: بوب
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هما واحدة؟ فهل ذاتكِْرشَْن أن كان هذان من تيم )اثنين من التيميشير إلى : (بوب
نا وأنت من البشر ونبقى من البشر حتى أ للمثال، .سواه أم كِْرشَْن تيم ذاتكانت أالذات عينها لكنها فردية سواء : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .بغض النظر عن معتقدها كذا، الذات روحية .هندوسياً أنت وإن لم أكن أنا مسيحياً وحتى وإن لم تكن
  الحديث عن هذا الموضوع؟هل يمكنك ان تزيدني ب: بوب

العلماء ال يأبهون بالثوب ان  ):١٨\٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا لذلك، جاء في .ةساويالذات روحية محض وجميع الذوات مت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .) َدْرشينَه- َسَم اَپنَذيتاه (الخارجي سواء في إنسان أو حيوان

 هل استطيع طرح سؤال آخر؟: بوب
 .نعم: وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه

 إذن، هل ينبغي .أن اهللا هناأ،ت  أنا هنا وربما قلت .نني اشعر باهللابأ وكنت اعتقد احياناً .اعتبرت الذات الروحية شق من اهللا: بوب
 ....بل  اهللا كله أقصد ؟ الداخليبإذا كانت الذات  داخليبلي أن اقتدر على الشعور باهللا 

 .شق من اهللا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 داخلي ألن ذاتي شق من اهللا؟بلكن هل ينبغي لي الشعور باهللا . على حدة لكن ربما يكون اهللا هنا، .داخليبشعر باهللا ألكنني ال : ببو

 .فهمه هذا ما يتوجب . اهللا في الداخل وفي الخارج أيضاً. اهللا يعم المكان.داخلي أيضاًب اهللا .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بداخلك؟كيف تشعر باهللا : بوب



 ْبَهَچڤَْد چۤيتا للمثال، جاء في .ةِڤديالـمن العلوم  .)شاْستَْر (سفار األالعلم منأخذ ليس في البداية لكن عليك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
-تْشَۤيانْتََر-ونَپَرما ( اهللا في كل ذرة أيضاً.)جوَن تيشْطَْهتيِدِش ٱْر - ْهِرْد تاناْمْبهۤو - إشْڤََره َسْرڤَ (اهللا في قلب كل حي): ٦١\١٨(

 .ةيچيُّو الـرياضةومن ثم يتعين عليك تحقيق ذلك بالأول العلم  لذلك، هذا هو .)ْستَْهْم
 ؟يةچيُّو الـرياضةال: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟ةيچيُّو رياضة كِْرشَْن َهِرىهل تسبيح : بوب

 . أيضاًةيچيُّو رياضة ينعم، ه: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
  الشعور بالذات ضمنياً؟.تحقيقههذا العلم وإللمام ب لا يتعين علي ممارستهةيچيُّو رياضةأي : بوب

 .هذا العصرل ةناسبم رياضة اله مختلفة لكن هذيةچيُّو رياضاتنعم، توجد عدة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .التسبيح: بوب

 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 شعور باهللا خارجاً فحسب بل داخالً أيضاً؟لن أ رياضة الهبواسطة هذ: بوب

 . كل شيءلك  سيكشف.علف في الخارج وكيف يحضورهاهللا في الداخل وحضور : ستفهم كل شيء عن اهللا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لن  للمثال، . يتحقق فهم اهللا سوى بالكشف ال. فهم اهللا بالمجهود الشخصي محال.سيكشف اهللا لك ذاته بفضل موقف الخدمة هذا

 . مصباحدون لكنك تستطيع رؤية الشمس في الصباح تلقائياً .اثناء الليلفي غيابها  الشمس بالمصباح أو أي ضوء ةتستطيع رؤي
ر ارجو منك الحضو:" ال يمكنك أن تقول هللا. يتعين عليك وضع نفسك في وضع مناسب للكشف.وضعالكذا، يتعين عليك خلق 

 . اهللا ليس حامل أوامرك."راكأل
  هل هذا صحيح؟.يجب أن ترضي اهللا ليكشف لك عن ذاته: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ينا هللا؟ارضكيف لنا العلم بأننا : شْۤياَمسونَْدَر

ستشعر  .ر بالقوة أو انك شبعتما إن كنت تشع أحد ما تفهم عندما تأكل وال تحتاج إلى سؤالك .رؤيتهعند ستفهم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .اه وأنا ارحاضر اهللا .فعلبال كنت تخدم اهللا ذا إكستفهم أن اهللا يملي علي  كذا،.ك إلى سؤال أحدل ال حاجة .إذا اكلتبالطاقة 

 .أو ممثل اهللا: حد التيمأ
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .مر أسهل األيصبح: تيمأحد ال
 .من خالل ممثل اهللاتوجه عليك ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْپَرساَده-ڤَتَْچ ْبَهْپَرشاداْدياْسيا 
 .رضى اهللا من رضى ممثله ويتيح لك رؤيته ."كِْرشَْنبرحمة السيد الروحي يتبارك المريد برحمة "

 كيف نرضي ممثل اهللا؟:  هنديضيف
 .كتنفيذ عند يشعر بالرضىوشيء هو يأمرك ب .چورو ممثل اهللا هو الـ.بمجرد تنفيذ أوامره: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 پيٱَچتيه كوتُو ْپَرساداَن ياْسۤيا
 :چورو الـكرم لذلك، نحن ن. وبإستيائه تضيع." رحمة السيد الروحيدونال يحرز المريد مطلق تقدم "

 شاْستْرايْر-ِوَن َسَمْستَريتْدَه-اْدشْشاكْ
  َسْدْبهيهڤَأوكْتَْس تَتْها ْبهاْوياتَ ِا

  تَْسياڤَْپرييا ِا ياه ْپَرْبهُوْركينْتو 
 َدْمينْڤانتشََر-ه شْرّيچورونْدِى ڤَ

عمل به جميع تسفار و األع هذا ما تنادي به جمي.يجب تكريم السيد الروحي التكريم العائد إلى الرب العظيم ألنه أقرب خدمه"
 بصفة چورو ينبغي قبول الـ."كِْرشَْنم للرب  لذلك، اسجد إحتراماً للقدمين اللوتسيتين لمثل هذا السيد الروحي الممثل السلي.المراجع

 .شاْستَْرْزهذا هو حكم جميع الـ .اهللا
  بصفة ممثل اهللا؟چوروينبغي قبول الـ: بوب

 .كِْرشَْن الظاهر لـالوجه هو چوروالـ . هو ممثل اهللاچورو الـ.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟كِْرشَْنليس نزيل لكنه : بوب



 .عمن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟على األرض تْشايتَنْياأو  كِْرشَْن عن تجلي چورومن أي وجه يختلف تجلي الـ: بوب

 ):١٢\٢\١ (ْدشَْنيپأو مونْذََكترد السمات العامة في  .چورو لذلك، ثمة سمات لتبين الـ.كِْرشَْن هو ممثل چوروالـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ِهتَْچتّْشّْچاْبهي ِامچورو ـَس ْمْچياناْرتَْهڤي-تَْد

 طَْهْمشْني- ْبَرْهماْمشُْروتْريياه انيپ-َسميتْ
 على العموم، . إلماماً تاماً على يد سيده الروحيِڤَدْز منتسباً إلى سلسلة مريدية كما يجب أن يكون ملماً بالـچورويجب أن يكون الـ

 . عن طريق نشر رسالتهكِْرشَْن ويخدم نه تيم كاملأ هي چوروداللة الـ
  مختلف عنك؟چورو كان شايتَنْياتْالمولى : بوب

 . من نوع واحدْزچوروجميع  .ْزچورو مختلفة من اًنواعأ ال توجد .كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أيضاً بوقت واحدنزيال لكنه كان : بوب

 .چورو لكنه لعب دور .كِْرشَْن هو عين .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أفهم: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...ثم: وبب

 :)٦٦\١٨. چ.ب (ه اهللاألن كِْرشَْن أمر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ
 چورو إلى الهبوط بدور كِْرشَْن لذلك، عاد .لكن البشر اساءوا فهمه ."م لي ضروب الدين واقتصر على التسليجميعاعرض عن "

 .كِْرشَْنولقن البشر وسيلة التسليم لـ
 أنا السيد الروحي؟:"ْبَهَچڤَْد چۤيتا يقول في الأ :شْۤياَمسونَْدَر

  خاطب الرب قائالًأْرجوَن هي الصعوبة؟  اتخذه سيداً روحياً فماأْرجوَنصلي ألن  األ هو السيد الروحي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أْرجوَن لذلك، كيف يصبح .) ْپَرَپنَّْمْم تْڤاْم شاْدهي ماْم ِتى ٱَهْسشيشْيا ( ارجو أن تلقنني.أنا مريدك وذات مسلمة لك:")٧\٢. چ.ب(

 ْبَرْهما في قلب ِڤديلـهو الذي أوحى أوالً العلم ا: )١\١\١. ب.ش(صلي  األچورو أن يكون سيداً روحياً؟ هو الـدونمريده 
 .ول األچورو لذلك، هو الـ.)ڤَيىكَ-ِتِنى ْبَرْهَم ْهِردا يا آدي (ول األالمخلوق

 .كِْرشَْن: بوب
على  .چورو ڤَاَس ِدڤْۤي ثم مريده چورو ناَرَد ثم مريده چورو ْبَرْهما مريده أصبح ثم صلي األچورو هو الـ.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
من طريق السلسلة بالتواتر  هذا العلم الرباني انتقل) ٢\٤. چ.ب( .)َپراَپَرْم-چورو (ْزچوروالـ سلسلة مريدية من هذا النحو، توجد
 .) ْپراْپتَْم- َپَرْمَپرا ْمِاڤَ (المريدية العلية

 بصورة كِْرشَْنمن بصورة مباشرة؟ هل تتلقى بعض العلم  كِْرشَْن يستلم العلم من السلسلة المريدية وليس من چوروإذن، الـ: بوب
 مباشرة؟

 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا المباشرة موجودة في كِْرشَْن تعاليم .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ... لكن.أفهم: بوب

 .لكن يتعين عليك أن تتعلمها من السلسلة المريدية وإال ستسيء فهمها: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ة مباشرة بل يأتي من خالل السلسلة المريدية من الكتب؟ بصوركِْرشَْنال تستلم العلم من  اآلن لكنك: بوب

 فما هو الفرق ."هذا قلم:"وإذا قال إلى شخص آخر" يوجد قلم:" إذا قلت له. أن هذا قلمقولي لنفترض .ال يوجد فرق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بين تعليمه وتعليمي؟

 . اآلن تجيز لك العلم بهذاكِْرشَْنرحمة : بوب
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .ْبَهَچڤَْد چۤيتام  أيضاً شريطة تسليمها كما هي كما نعلّكِْرشَْنيمكنك تلقي رحمة : هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب

)٦٦\١٨:( 
 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه



 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو
 نحن نقول بوجوب تخليك  اآلن،."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"

العلم مقام تسلم  يقوم  لذلك،. ال يوجد انحراف. وبين ما نقولهكِْرشَْنما يقوله  لذلك، ال فرق بين .كِْرشَْنعن كل شيء والتسليم لـ
 .دل تعاليمهع نحن ال ن. على هذا النحو الكاملاستلمته إذا  مباشرةكِْرشَْنالتعاليم من 

 ؟ما ادعو بإيمان وتوقير عندكِْرشَْنهل يسمعني : بوب
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مني إليه؟: بوب
عندما يرحب  و. عندما تلغط أيضاًيسمعك .كنت تدعي أم الأ انقطاع سواء دون داخل قلبك ويسمعك كِْرشَْن .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .تدعو
 ؟كِْرشَْنصوت الدعاء أعلى من اللغط عند اذن : بوب

. چ.ب (."سأفعله:" كنت صامتاً واقتصرت على التفكيرذاحتى وإسيسمعك  . هو كامل الكمال ويسمع كل شيء.كال: وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه
 .)يڤيشْطُو ْهِردي َسنِّْمشاَهتَْسْرڤَْسيا  ( نافذ في قلب كل حيكِْرشَْن :)١٥\١٥
  أليس كذلك؟. الدعاءي لإلنسان ينبغلكن: بوب

 .الدعاء شاغله: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 شاغل من؟: بوب

 هذا .ڤيَدْدهاتي كاماْن يُّو ْمِاكُو باهونا): ١٣\٢\٢ (ْدشَْنيپكَطَْهى أو جاء في . هذا هو شاغله الوحيد.شاغل كل حي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ِڤَدْزهو كالم الـ

 م؟ماذا يعني هذا الكال: بوب
ابي، :" لذلك، ما الذي يدعوك إلى عدم الدعاء بالقول.ب األ لذلك، هو.حياء بكل شيء األهو الذي يرزق جميع: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ب العظيم لكن ال ينبغي لألوالد  األمما يعني انهم يقبلون" نا، اعطنا خبزنا اليوميااب:"نجيل المسيحي اال كما يرد في."اعطني هذا
 .)ْبَهكْتي (تتيمال هذا هو .ب شيئاً بل أن يكونوا على استعداد لخدمته األيطلبوا منالبالغين أن 

 .)الجميع يضحكون بعطف(تعطيني الجواب الشافي لكل اسئلتي  أنت :بوب
 .أشكرك شكراً جزيالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ن؟ االهل يمكنني ان اطرح عليك سؤاالً آخراً: بوب
 .منع: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفصل الرابع
  الطبيعة المادية الثالثةشواكل

 )متابعة (١٩٧٢ شباط ٢٨
 صالة؟ األشاكلة وشاكلة الظلمةتشرح لي المقصود بليتك  . واألصالةالحماسة والظلمة: ْزنَچوقراءت عن وجود ثالثة : بوب

شياء أشياء،  األ وأن هذا العالم من خلقه وعلم بكثير منعلم بوجود اهللال يمكنك .علم: شياء األصالة تتيح لك فهم األ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 وفي الحماسة .بعض العلم حتى وإن لم يكن علماً كامالً أحد عندما يكون لدىهي صالة األ .فعلية مثل الشمس والقمر، علم كامل

ائم حيث ال يعلم الفرد بماهية اهللا  هي حياة البهالظلمة تلك هي الحماسة بينما .يوحد الفرد ذاته ببدنه المادي ويطلب ترضية حواسه
سيشعر  . سيعترض اإلنسان لكن. هذا جهل.رافقك الحيوان إلى المسلخسي للمثال، .أو وسيلة السعادة أو سبب وجودنا في هذا العالم

كنت عازماً حتى وإن يضحك األطفال  .على وشك الذبح بعد خمس دقائقولو كان إليه اذا ألقيتها بعض العشب بأكل  جدي بالسعادةال
 .الظلمة تلك هي .بسبب براءتهم على قتلهم

  هل هذا صحيح؟. يقرر عملهشواكلالفرد في هذه التأثر : بوب
 . المادية التي تقترن بهاشاكلةعمالك حسب الأشاب  ت.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ايْسٱ وُچنْ َس- َنچو ْمنَكاَر
  َجنَْمسو-ي نيُّو - َأَسْد - َسْد

 وهكذا . نتيجة اتصالها بهذه الطبيعة المادية الطبيعة المادية الثالثةشواكلب تلذذة سبل الحياة، موبذا، تتبع النفس في الطبيعة المادية"
 ."ة أجناس الحيامختلفب تناسخهاالخير والشر في مجرى تلقى 



  الخداع وما شابهه؟شاكلةإذن، ما هي : بوب
 مما يدل على  هذا يعني انه يود تحصيل شيء ما.سواه لنفترض شخصاً يخدع .الحماسة والظلمةالخداع خليط من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .الحماسة والظلمة خليط من وهبسبب الجهل بمعاناة عاقبتها ب جريمة قتل اارتك  لكن.ةماسشاكلة الح
 ؟تقديم يد العون إلى اآلخرينن وماذا ع: وبب

 .صالةأتلك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .صالة تكون عندما تمتلك العلم األ هذا يمثل علم بماذا؟ قلت أن-صالة؟ أية فطنة هي؟ اعني األما هي تلك: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .فطنة: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 دة شخص آخر؟، مساعإذاً: بوب

 .ههدايتنك تسعى إلى أذاك يعني انه جاهل و: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...إذن، اعطاء فطنة: بوب

 .صالة األنعم، تلك هي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 قتصار على المساعدة؟ االوماذا عن: بوب

 .تلك أصالة أيضاً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ..أحسنت إليهومعدماً اً شحاذإذا كان : بوب

 ويتوجهون فوراً لشراء زجاجة من صدقة التلقونفي شارع باوري في بالدك، ي لكن .لك أصالةتكون ت أن حتملي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .شاكلة الظلمة بل صدقة بمسار  لكنها ليست اصالةصدقة هذه .)الجميع يضحكون (رض االح علىانطراإلالخمرة و

 ؟الصدقة ظلمة: بوب
 مثل حركة ذكر .الواجبةالصدقة صالة تعني اعطاء  األ.الظلمةصالة وفي الحماسة وفي  األفي: ثالثةالصدقة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ترقب مل أعلى هي التصدق الحماسة شاكلة  . تلك أصالة. ألنها تنشر ذكر اهللا األصالةحسان إلى هذه الحركة هو في اال. هذهكِْرشَْن
 احترام وإلى شخص غير مستحق مثل دونفي مكان غير مناسب وزمان غير مناسب ودق شاكلة الظلمة هي التص و. بالمقابلثواب

 ):٢٧\٩( يقول كِْرشَْن لكن .المتسكع في شارع باوري
 ياْد َأشْناسي يشُْرواتْ كَي
 اتْي يَدداسي شُهواْج جوي

 ايكاونِْت ياسيْساتْ تََپي
 ْمنَ َأْرَپ-ڤَ َمْد شْتَتْ كورو

 صدقةكمال ال ."ترتاضها، يجب ان تهبها لي التي رياضاته وكل البتهأو  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن "
 .كِْرشَْن أو ممثل كِْرشَْنو اعطاء الصدقة إلى ه

 الطعام إلى جائع؟اء عطا صدقةما هي و: بوب
  ال تعمل لصالحتنأ. طبيب مريضاً عن تناول الطعام الخشنال للمثال، إذا منع .حسناً، ذاك يعتمد على الظروف: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ظلمة يك هتل . على طلبه صدقة بناءبعض الطعام الخشن هاعطيتهذا المريض اذا 
 ؟ هل يعملون بمسارشواكل؟ هل يعملون بمسارات تلك الكَْرَمثواب بهل يشعرون -لعمل؟ هؤالء التيممراكمة االتيم يطلب هل : بوب

 ؟األصالة
ْبَهَچڤَْد  هذا ما جاء في .روحيال ينتمي التيم إلى هذا العالم المادي بل العالم ال .ڤََستّْ-شودَّْهى . األصالةانهم فوق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ):٢٦\١٤ (چۤيتا
 َنشاِرتْياْبهيڤْٱ يُّو تْشَ ْمما

  ِسڤَِتىيُّوِچَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْۤياْن َسَمتنچو ـَس

 ا كَلَْپِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم
يتخطى  ."ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو  الطبيعة الماديةشواكل يتعالى لتوه عن ، دون تواٍن، وفي أي ظرف خدمة تتيمية صفيةينقطع إلى من"

 .ها جميعاًعلي عن بل الحماسة والظلمة واألصالةالتيم 



 يمان هذه المرحلة؟ االالتيم كبيريبلغ هل  :بوب
مر هو شغل نفسك بالخدمة  األ كل ما في.مر صعباً األ ليس.واأصبح كما اً يمكنك أن تصبح تيم.....نعم، التيم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .مر األ هذا كل ما في.الودية العلية إلى الرب
 بأن يرو السبب وراء ذلك هو شع.على الشعور بحضور اهللا بصورة أكبراتمنى كسب قدر أكبر من العلم باهللا وأن اقتدر : بوب

 . ذلكدونللحياة معنى ضئيل 
 . هذه فرصة كبيرة تتاح للحي للفكاك من علقة الوجود المادي.خسارة كبيرةهي فرصة الحياة البشرية تفويت  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .سئلة األاشعر باإلمتنان إلعطائي فرصة طرح هذه: بوب
 .نعم، يمكنك ان تتعلم المزيد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ... أنا خاطب... الزواج. صالتي في البيت...لكن ما زال لدي: بوب
 اخبرتك عن وجود . الزواج ال يعيق. هو متزوج.)شْۤياَمسونَْدَريشير إلى ( يوجد كثير من المتزوجين . كال كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 حياة اكمال لذلك، يستطيع المريد الزواج بعد .َسنّْۤياَس  وْپَرْستَْهىنَاڤ و َهْستَْهىِرْچ و ْبَرْهَمتْشارّي :الحياة الروحيةاربعة مقامات في 
 . حيث يعيش كل من الزوجين على حدة- بعد الزواج مما يعني أن الفرد ينأى عن العائلةْپَرْستَْهىنَاڤ وتوجد حياة .ْبَرْهَمتْشارّي
 .ن الحياة العائليةم بعد أن يبلغ حالة الزهد والتجرد َسنّْۤياَس حياتهما الجنسية ثم يدخل الرجل سلك عندئذ، تنقطع

  ...زوجته بالكلية ثم أحد هل ينسى: بوب
ن  كما أ.)الجميع يضحكون( بعيد عن العين بعيد عن العقل . حاولت النسيانذا النسيان ليس بالغ الصعوبة إ.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كل شيء -َسنّْۤياَس، ْپَرْستَْهىنَاڤ لذلك، .مر األمجمل هذا . لكن بعيد عن العين بعيد عن العقل. كل شيء-حفادأطفال وألدي زوجة و

 .ِڤديكامل الترتيب بالنظام الـ

 الفصل الخامس
 التصفية

 ١٩٧٢ شباط ٢٩
 .اشكرك شكراً جزيالً للسماح لي بطرح اسئلتي: بوب

 ضربت مراراً مثل البرغي الذي سقط . تعاون مع اهللادون تحبط حياتنا . ينبغي لإلنسان فهم العلم باهللا.هذه مهمتي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ينبغي . اهللادون لذلك، ما هي قيمتنا . كذا، نحن شقوق اهللا. اآللة إلىه عند اعادة وصلالبرغي قيمته يستعيد  لكن. يفقد قيمته اآللةمن

 . لنستعيد قيمتنالنا استعادة تعلقنا باهللا
 .پوْراماۤي كانوا في خنافس سمع أن ال. ربما وجدت سبب مجيئه مضحكاً.التقيت اليوم شخصاً جاء بعد الظهر: بوب

 ماذا؟ : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اإلجابة ستطع شياء التي لم ا األ قال لي بعض.كنت اتحدث إليه ثم تحدث إليه بعض التيم .پوْراماۤي كانوا في خنافس سمع أن ال:بوب
 ... عندما كان فتياً. هذا محير. لكن اسمح لي باخبارك بما قال. وقال لي أنه سيعود في اليوم التالي ويلتقي بعض التيم.هانع

 هل هو هندي؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الناس واجه جاء الفيضان و ثمفي شبابهبكل قوة يومياً ) كالّي ( عبد الدنيا.نكليزيةاالجيد  هندي يقيم في الجوار وي.نعم: بوب

إضافة اهللا والدين عن قوله أ لم استطع التفكير بشيء .دين ويقول انه يجد سعادته بتنمية الحب بين الناسفقد إيمانه بالالمصاعب و
 التجارب  يقول انه طلب تلك.اآلنمر  األذاه لم يعد يأبه به لكن.الوربما يقول انه بعد موته ربما سيصبح شق من اهللا  .إلى حياته

جدوى  ا يجدوم انهم ل.اأميرك إلى تي عند عودمثالهأكثير من السأقابل ني  اسأل هذا لسبب واحد ألن.الدينية لكنها لم تفعل له شيئاً
 .مر يستحق المحاولة األ وال اعلم ماذا اقول إلقناعهم بأن. الدين التي مارسوهاأشكال أو سائر كالّي ةالدين، مثل عبادب

 .إقناع نفسكسوى في الوقت الحاضر  أحد ال تسعى إلى إقناع: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
 .فهم كالمكأ أه، ....لكن: طلبت منه الرجوع عند خروجه إلى الطريق والتقيته ثانية  طلبت منه التوجه إلى التيم لكن.نعم: بوب

 يستطيع أن يعمل ما يعود  اإلنسان هو أنَرْبهوْپَمها شايتَنْياتْمر أ .اآلخرين  إلى إقناعيسعقبل ال عليك أن تقتنع أوالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .على الناس بالخير عندما تكون حياته ناجحة

 َراَم ۤيَجنْ-ياشْميِتى هايَل َمنوّوْبه-ْبهاَرتَ
 َپكاَرأو-َپَرَجنَْم ساْرتَْهَك كَري كََر 

 ."اآلخرين اجعل حياتك كاملة أوالُ ثم اعمل على تعليم"



 . لكنني اشعر بالسعادة أحياناً.وقات األ في كلكِْرشَْنالتيم ان السعادة ال تتحقق سوى بذكر اخبرني : بوب
 .وقات األأحياناً وليس في كل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
 .وقات األ في كلكِْرشَْنلكنك ستشعر بالسعادة الدائمة عندما تذكر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . محالكِْرشَْن ذكر دونمرادهم ان السعادة : بوب
في  أحد  على اليابسة وقذفكحيواناًإذا كنت طالق  االال تستطيع السعادة في المياه على للمثال، .تلك هي الحقيقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 خر، قطعة اآللمثل ا.كِْرشَْن ان نكون شقوق دون ال نسعد .كِْرشَْن كذا، نحن شقوق . إلى اليابسةتكعند عودستشعر بالسعادة  .المياه
 .كِْرشَْنإلى علينا اإلنضمام يجب : كِْرشَْن نحن شقوق . اآللة لكنها تستعيد قيمتها عند وضعها في اآللةدون ال تساوي شيئاً اآللة

 .هو المراد هذا ." خاصتيكِْرشَْن و كِْرشَْنانا خاصة :" بمجرد التفكير لنفسكذكر، بالكِْرشَْننضمام إلى  االونستطيع
 ... هوكِْرشَْنما هذا؟ : بوب

 . خاصتيكِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 خاصتي؟: بوب

 . خاصتيكِْرشَْن . خاصتي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .آه: بوب

 . خاصتيكِْرشَْن . خاصتيكِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: بوب

 .لي هذا هو موقعنا الفع.كِْرشَْنوأنا خاصة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْننحن شقوق : بوب

 .كِْرشَْند طاقة ي ألن كل شيء ولكِْرشَْن كل شيء طاقة .كِْرشَْن كل شيء شق من .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . تتيمدون ما هي قيمة الخدمة .، لدي سؤالشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد:  هنديضيف

 بل  تلك ليست خدمة.ماۤياپوَر للمثال، استخدمنا مقاول هنا في .)حكونالجميع يض(ليست خدمة بل تجارة انها : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
على   أن يدفعدون اًزبون أحد  تجارة ألن ال يصبحها أليس كذلك؟ لكن."ناتزبائننا ساد:" أليس كذلك؟ يقومون بالدعاية أحياناً.تجارة

 ):٤٧\٢٠ انْتْيا -.ت.ت (كِْرشَْن يدعو إلى َرْبهوْپَمها ياتْشايتَنْ - الخدمة. لكن الخدمة على نقيض ذلك.الرغم من تلك اللغة المنمقة
 َپتُوڤيَدْدها تو لَْمڤا ياتْها تَتْها 

 َپَرهڤَ نا ِاـناتَْهْز تو َس-َنْپرا-َمتْ
 شيئاًرقب تهي  تجارةال . تلك هي خدمة." بالمقابلئاً شيمنك  ال اطلب. تلك هي الخدمة.افعل ما تشاء ومع ذلك تبقى ربي المعبود"

 .بالمقابل
 ... وأنا. سأغادر قريباً. اهللامنق القرب يحقت يةأطلب منك أن تنصحني حول كيف: بوب

 .تصفيتك واجبة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .القدر الذي احمله معيمن  أحياناً ومن ثم اغادر وأنا لست متأكداً هيكلازور ال: بوب

  ثم سيصبححدودباألحكام واللتزام  لكن ال بد لك من اال. تقدمك في خالل ستة أشهر ستحقق.ال يستغرق وقتاً طويالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . هؤالء الفتيان والفتياتمثلمر على ما يرام األ

 .نعم، افهم: بوب
 .)نَْرتَْهْزأ (شياء غير الضرورية األ لقد تخلصوا من جميع. كال.ال يميلون إلى الذهاب إلى دار السينما أو الفنادق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ....نأشعر انني عندما اعود، سيكونو: بوب
 .مجمل الحياة البشرية مقصودة للتصفية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
 ):١\٥\٥. ب.ش (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْمڤَپوتَْركا يىَن َستّْڤْيام ديُپو تَ
 ڤْ أنَنْتَْمساوكْْهيام تْ-ْد ياْسماْد ْبَرْهَمِڤشودّْْه

 قد يكون أعلى أحياناً وقد . من هذا البدن إلى ذاك.اذا لم تعمل على تصفية وجودكالرجعة تعين عليك ت س لذلك،. تعني وجودڤََستّْ
 دون كذا، ستجبر على تبديل البدن من واحد إلى آخر . للمثال، ستعاني المتاعب من عدة وجوه إذا لم تعالج مرضك.يكون أسفل



 .يأميرك ال توجد ضمانة بأنك ستحصل على بدن مريح للغاية أو بدن  اآلن،.ةفا في غاية اللط توجد أحكام طبيعية.تصفية وجودك
 . تصفيةدونتجدها ولن  ستتحرق إلى السعادة .لذلك، من الضروري لإلنسان تصفية وجوده

 ال استطيع تخيل .ابلغ صفاء تيمك هنأنني لن بأعود إلى وظيفتي في نيويورك لكنني واثق أعندما  صفياً أصبحسآمل أن : بوب
 .فعل ذلكأنفسي 

 للمثال، لم تكن .تصفيتك ممكنة كذا،. اآلناصفياء في البداية لكنهم اصفياءما كانوا  .يمكنك أن تفعل ما يفعلون: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . اآلنمتعلماً في طفولتك لكنك متعلم

  ... يجب علي.عودأشياء التي يسعني فعلها؟ عندما  األلذلك، ما هي: بوب
 متى تعود؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ....سأعود إلى تْشايَبَس للقيام بعملي هناك و: بوب
 ماذا هناك في تْشْهايَبَس؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . اقيم هناك.م هناكسأعلّ: بوب
 .فضل لك عدم التعليم ألنك تجهل ماذا تعلم األإذن، من: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ما دمت  تفاق للبقاء في الهند االا في شهر أيار لكن هذا هوأميرك احب هذا التعليم كثيراً ثم سأعود إلى  ال.سأذهب) يضحك: (بوب
 .هنا

 لكن يجب أن .ا أو الهندأميرك ال يهم ما إن كنت في . كنت جدياًذاإ يمكنك الحفاظ على نفسك صفياً في كل مكان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .مر األ هذا كل ما في.فياًتعلم وسيلة الحفاظ على نفسك ص

 ؟حدودحكام وال األبهذهلتزام تعني باال: بوب
 .ا أو الهندأميركا لكنني الشخص عينه سواء في أميركذهبت إلى أنا  للمثال، . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .)١٩٧١زيارة قصيرة إلى كلكتا في تشرين الثاني (ولى  األتباع منذ التقيت بك للمرة اال حاولت-أنا: بوب
 . كنت جدياًذاتباع الدقيق إ اال يجب عليك.لكن اتبع: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يرو شععنبإخبارك لي  لكن اسمح .اكثر ما نطقت به حماقة ...  حسناً.هو اآلن  ما اقوله. ربما. نعم-ربما: بوب
 . ال اقول حماقة بل غير كامل.كال، ليس حماقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ليس حدهم وأباإلحترام واإلعجاب بتيمك لكنني ال اشعر بأنني  اآلن  اشعر. لكن اسمح لي بإخبارك.قصن .)ضحكي(نعم : بوب
فضل في أالالزم، التقرب من اهللا وسأشعر بالقناعة إذا رجعت في حياة ب القيام اشعر انني اريد .رغبة شديدة باإلنضمام إليهمعندي 

 .عمري الالحق
 . جداًجيد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ....اعتقد انه التحرق المادي لكن: بوب
 تلك هي مهمتنا ونود .دةسعاال وعلى التصفية نحن ندربهم .تحقق رغبتكتإذن، اقتصر على السير على خطاهم وس: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 انهم يبتدعون .القياسي للسعادة يجهلون الدرب .)ڤَنْتوسوكْهينُو ْبَهِڤى َسْر (درب السعادة  اإلنسانله يج.رؤية كل إنسان سعيداً
 إلى رياضات سبيالحباء، مارسوا ال األاوالدي:"والدهأدلى بهذه النصيحة إلى أ ڤَْبَهى ِدشِْر لذلك، . تلك هي الصعوبة.دروبهم

 . اآلنيدةحواله جأ .عمال األ اعرف هذا الشاب الذي سافر إلى بلد اجنبية لتعلم ادارة.رياضات كل إنسان يقضي ال."التحقيق العلي
 من اجل مارس الرياضات لذلك، لماذا ال ن.فضلأمن اجل مستقبل  رياضةعلى هذا النحو، يجب على كل إنسان قضاء بعض ال

حالما ال سبيل إلى التبديل  لكن  ستجبر على تبديل البدن المادي في كل رجعة.السعادة الدائمة؟ يتعين عليك تصفية وجودك وبدنك
 اًسوف نطور بدن لكن . تجبرنا على تنمية األبدان الماديةنجاستنا المادية لكن . بدن روحي مسبقاًلديك .تحصل على بدن روحي

 أليس هذا .عند وضعه فيهايصبح كالنار قضيب الحديد أن هو راً  المثل الذي ضربته مرا.ة الروحيةا الحيةمارسبفضل م اًروحي
 صحيحاً؟

 .نعم: بوب
 .مع انه حديد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
إذا قضيب الحديد سيحرقك ،  المثل عينه. انقطاعدوننفسك روحياً شغلت إذا سيعمل بدنك روحياً مع انه مادي كذا، : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

روحياً وتنقطع  ستعمل .كِْرشَْن إذا حفظت نفسك في ذكر ستتشبع روحياً  كذا،. انه يمتلك خواص النار. عندما يكون حامياًلمسته
 .لباتك الماديةمتط



 كيف احقق ذلك؟: بوب
 . الطريقة في غاية البساطة. اليومداعملقوا الت لقد شاهدت هؤالء الفتيان الستة الذين . انهم يمارسونها.هذه الطريقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . في غاية البساطة.ح على هذه المسبحةيتسبالربعة واألااللتزام بالحدود عليك 
 .لكن ليس كلها اآلن  انا اعمل ببعضها. بيهار واتبع طريقة الحياة تلك إلىتيعند عودحكام  األإذا عملت بكل هذهحسناً، لكن، : بوب

 ؟...تعني" بعض: "شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بعض؟: بوب

  بعض تعني ثالثة أو اثنان؟.ربعة نواهيأال توجد سوى : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .اثنان أو ثالثة: بوب

 إذن، ما الذي يمنع العمل باألربعة؟: ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر
 . اآلن اعمل بواحدة أو اثنتين. اعني انني اعمل بواحدة أو اثنتين.كال: بوب

  ما هي الصعوبة؟ اية واحدة تعمل بها؟.لماذا ال تعمل باألربعة) يضحك: (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نا نباتي تقريباً لكنني آكل البيضأ .حسناً: بوب
 .تلك غير كاملة أيضاً:  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل
 ..لكن) تشرين الثاني(خيرة  االت نباتياً منذ المرةأصبح . ليست كاملة.كال: بوب

 .ت لياقةالنباتية ليس: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ليس كثيراً: بوب

 .نباتي كثر المخلوقات المشاغبةأ قرد ال.الحمام نباتي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...مر وعدت إلى األالتقدم ألنه كان صعباً بعض الشيء في البداية ثم سهلببعض نا اشعر بأ -أنا: بوب

 . وإال ليس ممكناًكِْرشَْنإلى ذكر  خذدون األنتهاء بكل تلك النواهي  االيمكنكال كال، : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سوى مقاتلة ما نفعله ن جالسون في المساء وال نجد  نح.. قد يقول اصدقاءي- إلى بيهار وةعودلند اع .نعم، هذا هي الحالة: بوب

 نحن فعلنا .مسية األثم اجلس وامتع نفسي في" ال بأس، ليس لدينا ما نفعله:"وأقول" ؟ةلماذا ال ندخن بعض الحشيش:"البرغش ويقولون
 مناسبات؟؟؟ كنا ندخنها يومياً ثم ادركنا اننا نؤذي انفسنا فتوقفنا لكن ما زلنا في ال.وانجرفنا اآلن هذا

 . التيمخالط .)بوب يضحك" (لماذا ال ندخن الحشيشة؟:"قامة معنا وبذلك لن يطلب منك اصدقاءك االيتعين عليك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . الجديون ويقيمون معنايسيأت ؟ماۤياپوَر كبيرة في ارضلماذا اشترينا قطعة  .لمصاحبتنامة اعلتاحة الفرصة لنحن نفتح المراكز ال

 .ساْدهوإذا خالطت  ساْدهوستصبح وإذا خالطت السكيرين ستصبح سكيراً  .فعاليةبة بالغة الالصح
 .نضمام واإلقامة معك في بومباي االيمكنه: شْۤياَمسونَْدَر

 . تلك هي الصعوبة. لكنه يريد اصدقاء يدخنون الحشيشة.قامة معنا في بومباي اال يمكنك.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
قوى على أ وعلى هذا الوجه ال فوق اللزومفكر بنفسي أ اجد انني .سألك شيئاً آخراً وربما اعود ثانية إلى هذاأي أن اسمح ل: بوب

  وعلىاآلخرين  كيف استطيع النسيان عن نفسي ليتسع وقتي للتركيز على.مكنة األ افكر بنفسي في كثير من.التفكير باهللا كثيراً
 همية؟أكثر  األشياءاأل

 .)التيم(كما فعلوا : ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر
 .التتيماعتقد ان ما تقوله هو أن دربي إلى التصفية هو  -تقول لي أن دربي أنت )يضحك: (بوب

 .ال تتردد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...حسنا، نا: بوب

 .من بالغ الصعوبة أن يصبح الفرد من التيم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كما ربعة تعني ترك الحياة المادية  األحدود هذه ال. أوالُ، يخبرني التيم أنهم تركوا الحياة المادية.راً ال اشعر بالرغبة كثي.عندي: بوب

  منها فإنهم؟؟؟ وبدالً.وما اشهدهحسب كالمهم 
  هل هذا مادي أم روحي؟.نا جالس على هذا السريرأ .)بوب صامت(ماذا تعني بالحياة المادية؟ : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ديما: بوب
 فكيف تركنا الحياة المادية؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .؟"الرغبة بالنفع المادي"من معنى اعتقد انني فهمتها : بوب
 ما هو مادي؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 .لنفع المادي وعدم التخلي عن الدنيوياتجلباً لالعمل : بوب
 ذاك هو . وطلب خدمة اهللا هي الحياة الروحية. تلك هي الحياة المادية.الحياة المادية تعني طلب ترضية حواسك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

طاولة وكرسي : ؟ نحن نستعمل كل شيءاآلخرين عمالنا وأعمالأ ما هو الفرق بين .الفرق بين الحياة المادية والحياة الروحية
 .شَْنكِْر إذن، ما هو الفرق؟ الفرق اننا نستخدم كل شيء لخدمة . وآلة كاتبةةوسرير ومسجل

 .شعر بذلكأ روحية من الملذات، لكنني لم أشكالقال التيم أن الملذات الحسية التي اقلعوا عنها استبدلت ب: بوب
اع ارضم بلذة عند  األ للمثال، تشعر. تلك هي اللذة الروحية.كِْرشَْن ةارضمالملذات الروحية عندما تطلب تظهر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 دما تشهد ابنها يأكل على خير وجهعن تشعر بالسرور .األكل أكبر من لذتها بولدها
 . اهللاةارضماللذة الروحية إذاً هي : بوب

 .كِْرشَْناللذة الروحية تعني مسرة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْناء ارض: بوب

ر على السعي اقتصهي االاللذة الروحية  .لفرق هذا هو ا.مر األمجمل هذا . اللذة المادية تعني الملذات الحسية.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .،كِْرشَْناء ارضإلى 
 ... اهللا كانتةارضمفكرتي ب: رأيت هذا بمثابة: بوب

ال " كيف استطيع خدمتك؟:" عندئذ، سأسألك.طلب رضاك لنفترض انني ا. ال تخترع. اهللاةرضام لال تبتدع سبال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سيسر أكثر إذا قدمت له  ّيْسواَمۤيج:" إذا ابتدعت الفكرة قائال. كوب ماءريدأ لنفترض انني .مرضياً ذاك ليس .ابتدع بعض الخدمة

إذا فعلت سيسرني وإذا اردت أن تسرني " كيف استطيع أن اسرك؟:" ينبغي لك ان تسألني.ذلك لن يسرني" كوب حليب، حليب ساخن
 .ه منكما طلبت
 .كِْرشَْنيم  إذن أن يصبح الفرد تكِْرشَْنويسر : بوب

 . ذاك هو التيم. ال شاغل يشغله سوى ذلك. على الدوامكِْرشَْنالتيم هو من يسر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 قليال هنا وقليال .حت لبعض الوقت لكن ليس بصورة منتظمة؟ لقد سّبكِْرشَْن َهِرىهل يمكنك أن تخبرني المزيد عن تسبيح : بوب
 على يتسبيحم يكن  ربما ل. تارة أخرىال اشعر بمطلق انشراحتارة و عند التسبيحنشراح شعر باال لقد تلقيت مسبحة مؤخراً وا.هناك

 . ال اعلم.الوجه الصحيح
 . يتعين عليك تبني الطريقة. لكل شيء طريقة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يخبرني التيم عن الوجد الذي ينتابهم عند التسبيح: بوب
 . سيزداد شعورك بالوجد مع ازدياد تصفيتك؟ وسيلة التسبيح تلك هي وسيلة التصفية.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفصل السادس
 التيم الكامل

 ١٩٧٢ شباط ٢٩
 . بعد ظهر اليومرياضات، كنا نبحث الشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: شْۤياَمسونَْدَر

 .مم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .طواعية ها نمارسمإذا لات رياضال سنجبر على ممارسة بعض: شْۤياَمسونَْدَر

 يتعين عليك تنفيذ امر لكن رياضاتممارسة ال تخطر لك فكرة  ليس ال...وجيه السيد الروحيبت ينبغي للمريد .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .رياضة الي هه هذ.ه تتخذحالماالسيد الروحي 

 .حتى وإن كنت ال تريد رياضاتممارسة اللك من ال مفر : شْۤياَمسونَْدَر
 . لذلك، يتحتم عليك حتى وإن كنت ال تريد ذلك.مره نهائيأ ألنك سلمت لسيدك الروحي و.نعم، ال مناص: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .لمرضاتي
 .آه: شْۤياَمسونَْدَر

  لذلك، ال خيار في."اليوملصيام عليك ا:"الصيام لكن السيد الروحي يقول أحد ال يحب) يضحك (...لكنك ال تحب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .رياضة الي هه هذ.نضباط على يد السيد الروحي االيختارالذي  المريد هو .) يضحكشْۤياَمسونَْدَر (.مراأل

 ضاتريالنأخذ مثال الوالدين أو غيرهما من البشر في العالم المادي المفتونين بالحياة المادية بالكلية ال يطلبون قضاء ال: شْۤياَمسونَْدَر
 .رياضاتتجبرهم الطبيعة على معاناة ال .نومجبرلكنهم وجاع البدنية  األأو



 .ختيارية االرياضاتالستعين  . ذاك غير جيد.ة اجباريرياضة ي هههذ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .فعلإذا لم ت ختيارية االرياضاتالممارسة  ىستجبر عل: شْۤياَمسونَْدَر

وجد مأكوالت ت . القبول بهااإلنسانيستطيع   لكن.رياضات الحيوان ال يقبل بال. والحيوان اإلنسانرق بينهذا هو الف: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يمكنك أن تضربها .فمها فوراً البقرةتدفع   لكن.عندما ال يملك الماليستطيع ردع نفسه  ه يطلبها لكناإلنسان الحلواني وانوتفي ح

 ونرقص كِْرشَْن َهِرىح  نحن نسّب.نا لطيفةرياضات .رياضات ال يقوى على ممارسة ال الحيوان. ستفعل ذلك.بالعصى لكنها ستتحمله
 ؟ التسبيح والرقص وتناولرياضةلك التك على اصحابوافق ي لماذا ال . األمرجمل هذا م. يرسل لنا اطعمة شهية ونحن نأكلكِْرشَْنو 
 .طعمة الشهيةاأل

 ما هذا؟: بوب
اسباب راحة أكثر  ستحصل على . لذلك، نحن ال نخسر شيئاً.رياضاتننا نمارس الأل شياء جميلةأيرسل لنا  كِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ية مصاعبأ ةواجهدون م كنت اقيم بمفردي طوال عشرين سنة . تلك هي الحقيقة.كِْرشَْنعندما تتشبع بـ اآلن مما يتوفر لديك

 .مصاعب على الرغم من اقامتي بمفرديالذلك، لم اواجه  ل.َسنّْۤياَسقبل دخول سلك  كنت اقيم في مدينة دلهي
 .إذا لم تقبل باإلنضباط الروحي ستنزل عليك الطبيعة كثيراً من النوازل: شْۤياَمسونَْدَر

 ):١٤\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يِّ َم- َنچوا شِا ِهى ّيڤيدا

 اۤيايا دوَرتْۤيَمَم ما
 انِْتىيى ْپَرَپْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تََرنْتْمتاِااْم ۤيما
 ."هولةبكل سيعبر إلى ما وراءها  ، لكن من يسلم ليلمادية الثالثة الطبيعة اشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

 .كِْرشَْن تنزل علينا كثيراً من المصاعب لكنها ترتفع حالما تسلم لـاماۤي
 ."سأفوز بالسعادة في المستقبل:" بالقولأنفسنا دوماًحدث كنا من الحماقة إلى درجة اننا كنا ن: شْۤياَمسونَْدَر

الحمار يقول  .بعض العشببيدك تركب على ظهر الحمار وتحمل  أنت . كالحمار.)اماۤي ( الوهمو ههذا .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الجميع ( "الحمرنة" هذه هي . خطوة واحدة دوماًاًمتأخريبقى  لكنه .)بوب يضحك" (ألتقدم قليال وسأحصل على العشب:"لنفسه

 ." سأكون سعيداً.وسأحصل عليهاقليالً ألتقدم :" بالقولنفسهحدث  كل فرد ي.)يضحكون
 ... شكراً جزيالً لك...أنا: بوب

 .هـمم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 -سيتعين علي ترككم في الغد و: بوب

 .بقاءال تتكلم عن الترك بل ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ...بالعودة إلى بلدتي غداً لكن اآلن ال استطيع بعد لكنني كنت افكر: بوب

 .عودال ت: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
 هنا؟-ينبغي لي البقاء هنا غداً: بوب

 .ابق هنا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .إذا امرتنيسأبقى : بوب

حياء في هذا العالم المادي األتكون  . انها في غاية البساطة.)فترة صمت طويلة(فتى في غاية الصالح  أنت .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كل شيء=هتسليات يعني اسمه وصورته وداره وَنكِْرشْ .كِْرشَْن عندما تنسى

 ؟خيرة األت الكلمةماذا كان: بوب
 .تسليات .آه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .تسليات: بوب
  أليس كذلك؟.كل شيء -ملك يعني حكومة الملك وقصر الملك وملكته واوالده ومعاونيه وقوته العسكريةال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
  راْدها."كِْرشَْن-راْدها:" هذا كامل بالقول. مالك جميع القدراتكِْرشَْن هو شخصية اهللا مما يعني ان كِْرشَْنكذا، : َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ

حياء قدرات،  األ ألنكِْرشَْنعندما نتكلم عن حياء متضمنة  األجميع إذن، . هو الرب العظيمكِْرشَْن و كِْرشَْنتمثل جميع قدرات 
 انهم .كِْرشَْن مجمل العالم ال يخدم .القديربخدمة القدرات  يعني عدم قيام الوجود المادي  لذلك،.كِْرشَْندر تقمللقدرات مختلفة 



 يدخل السجناء . الحكومة بصورة غير مباشرةعصاة انهم يخدمون بصورة غير مباشرة كما يخدم ال. من وجه مختلفكِْرشَْنيخدمون 
حياء في العالم المادي  األ كذا، جميع.ذلك، يجبرون على اطاعة قوانين الدولة في السجن ل.السجن بسبب عصيان قوانين الدولة
 تلك هي حركة .صلية األ إلى حالتهمإعادتهم لذلك، نحن نسعى إلى .جن .عظمة اهللاب ال يقبلون .عصاة سواء بداعي الجهل أو الخيار

 .كِْرشَْنذكر 
 كنت مصاباُ باإلنفلونزا وقلت انه . ذهبت اليوم إلى النهر مع بعض التيم.التيم مع  الطبحول أود أن أسألك عن شيء بحثته: بوب

 وقال البعض بعدم دخول الماء بسبب َچنَْچ ألنها مياه نهر الـهايبوجوب دخول الم البعض قال .ال ينبغي لي الدخول في الماء
 ا قدمنا من سيئات؟ هل نصاب بالمرض بسبب م.اصابتي باإلنفلونزا وكنا نتحدث باألمر ولم أفهم

 . هذا صحيح.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ....لكن عندما الفرد: بوب

 .كل شقاوة تصيبنا ناشئة عن ما قدمنا من سيئات: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...لكن عند خروج شخص من تأثير جزاء عمله: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  بالمرض بعد ذلك؟ هل يصاب....: بوب
 ة المروحة حالماستتباطئ حرك . للمثال، هذه المروحة تتحرك.حتى وإن اصيب بالمرضمر عابر أفذاك  .كال: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
، قوةتسمى تلك ال ذا ما.التيار الكهربائيعائدة إلى ليست  تلك الحركة البسيطة .ثم تتوقفعنها ستتحرك قليال قطع التيار الكهربائي ت

 .طبيعياً
 .القوة الدافعة: َرشْۤياَمسونَْد

 بعد تسليمه حتىيعاني التيم من العواقب المادية  كذا، . تلك القوة الدافعةنقطع لكن حالما تتوقف ت.القوة الدافعة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْن لذلك، التيم ال يعتبر الشقاوة المادية شقاوة بل رحمة .عاناة عابرةلكنها م كِْرشَْنـل

 ...لة، التيم، التيم الصفيالنفس الكام: بوب
  الكمال يعني. ذاك هو الموقع العلي. ذاك هو الكمال. طوال الليل والنهاركِْرشَْنذكر بالنفس الكاملة هي المنشغلة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ):٤٥\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في . ذاك هو الكمال.صلي األنشغال بالوعياال
 َرتَهيَأْبهى ن كَْرَمى ْسِڤىْسِڤ

  لَْبَهِتى نََرهْميهدّْيسْمَس
 ْميهدّْيَرتَه سي ن-كَْرَم  - ْسڤَ
 وِرنْهتْشْ تْشْتَي نَْدتياتْها ڤي

  الكمال الكامل." ذلكتطبيق رياضة عن اآلن مني سمع ا.، فإنه يتوصل إلى مرتبة الكمالعلى شاكلتهكل إنسان عمل إذا "
 .ْبَرْهَمْنحقيق  يعني التتيم الذي يعقب تهيسيدّْْمَس و . التحقيق الروحي.ْبَرْهَمْن ذاك هو تحقيق . هو كمالسيدّْهي .)هيسيدّْْمَس(

 خيرة ثانية؟ األهل يمكنك أن تعيد العبارة: بوب
 .هيسيدّْْمَس: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
 . تعني كاملَسْم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نعم: بوب
 لذلك، .ة هو من حقق الكمال الكامل أن من يرجع إلى اهللا في داره الباقيْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . تعني كمالسيدّْهيو : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 و . ذاك هو الكمال.)ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم (ْبَرْهَمْن ذاك هو تحقيق .)٢٠\٣٠\٤. ب.ش (.الكمال يعقب تحقيق الفرد مغايرته لبدنه المادي
إذا كان  ْبَرْهَمْنبق له تحقيق الفرد قد س يتعين الفهم أن لذلك، .الخدمة التتيميةبل الفرد انشغإ عند ْبَرْهَمْن تعقب تحقيق هيسيدّْْمَس

 .الخدمة التتيمية مسبقاًبمنشغالً 
 هل تشعر بالمرض؟: أسألك هذا بتواضع كبير: بوب

 .م.. هم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هل تصاب شخصياً بالمرض؟: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هل هذا جزاء على ما قدمت من عمل؟: بوب



 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .في هذا العالم المادي من جزاء ما قدم من عمل بالكلية أحد إذن، ال يفلت: بوب

 . ال توجد ذنوب. التيمكَْرَمتختفي  .يفلتبل : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .لكن ال بد انك خير التيم: بوب

 .سفلهمأنا أ .تيمال كال ال اعتبر نفسي خير ...م..هم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 !كال: بوب
 .خير التيم أنت :َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
 . لكن كل ما تقوله يبدو دائم الصواب. كال كال.وهأ) يضحك: (بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .هذا يعني انك خير التيم: بوب

 .يقوم بالدعوةعندما حتى خير التيم ينزل إلى صعيد التيم من الفئة الثانية لكن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 فعل خير التيم؟ماذا ي: بوب

 . يأخذ إلى الدعوةخير التيم ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ماذا يفعل؟: بوب

-أوتََّم ويدعى كِْرشَْن يرى الجميع تيم . نعم.)بوب يضحك قلبياً (اًلجميع تيما يرى .انه ال يرى حاجة إلى الدعوة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لذلك، نحن نسعى إلى.ترى الجميع من التيم راْدهارانّي .نني منشغل بالدعوة؟ لكن كيف اقول انني خير التيم مع ا.أْدهيكارّي

 .راْدهارانيّۤقتراب من اال
 من هذا؟: بوب

 .كِْرشَْن هي قرينة راْدهارانّي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .آه: بوب

 أن كِْرشَْن وال يستطيع ." هو خير مني. التيمهنا خير:"بالقول هاكل من يدنو من كِْرشَْن إلى راْدهارانّي تزكي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):٤٦\٢\١١. ب.ش (."ت خير التيمأصبح:" لكن ال يجوز التقليد بالقول. ذاك هو خير التيم.يرفضه

 وشۤيِنأْده-ڤَِرى تَْدإشْ
 تْسو تْشَشْڤيو ْدشْباليِش

 اشِپكُْپوِركْ-مايتْرّي-ِرَمْپ
 ياَمهـ َمْدْهياه كَُروتي َس

 كل حي  . اهللايحسد أحد ال:" خير التيم يرى.رجة الثانية أن البعض من حساد اهللا على خالف ما يراه خير التيمالتيم من الديرى 
 ."دنى من دودة في الغائطأنا أ:  يقول.تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ مؤلف كتاب يراَجڤداَس كَ كِْرشَْن مثل ."خير مني

 من يقول هذا؟: بوب
ي ِسى نَر كۤيطَ هايِتى موشْۤيپور): ٢٠٥\٥ آدي-.ت.ت (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ مؤلف كتاب يراَجڤ داَس كَشَْنكِْر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

تْشايتَنْيا  قال ." انا ال اخدمه.كِْرشَْنخدمة ب الجميع منشغلون .أنا اسفل الجميع": بالقولر عن شعوره انه ال يتظاهر بل يعّب.طَْهىشْْچهيلَ
 هذه داللة عدم حبي . لمت منذ وقت طويلكِْرشَْن لو كنت تيم .تظاهر بالبكاءأنا أ .كِْرشَْنست لدي قطرة من التتيم بحب لي:"َرْبهوْپَمها
 لذلك، ال اقوى على رؤية .انا اردى الجميع:" يقولإلى درجة أنه كِْرشَْن انه مستغرق بحب . هذه هي بصيرة خير التيم."كِْرشَْنلـ
 . ذاك هو خير التيم."اهللا

 .إذن، يجب على التيم أن يعمل من اجل نجاة كل حي: بوب
 . وعدم تقليد خير التيمثقة يجب أن يعمل التيم تحت توجيه سيد روحي .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 عفواً؟: بوب
 .ليس من الجائز تقليد خير التيم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .فهمأ .تقليد: بوب
  هل يرجع سبب المرض إلى ذاك أحياناً؟.لم نتيجة ذنوب تيمك األة انك تشعر احياناً بالمرض أوقلت لنا ذات مر: شْۤياَمسونَْدَر

 ):٦٦\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ



  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 قوي إلى درجة أنه كِْرشَْن إذن، ."تخف ال .ذنوبكوف احررك من كل س .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 نيابة عن ذلك عندما يقوم بعواقب جميع ذنوب تيمهالفرد يحمل   لكن. وتقويمهم على الفوراآلخرين قادر على حمل جميع ذنوب

جد بعض المتاعب  إذن، تو.خذ كل السموم وامتصاصهاأهل تفهم؟ يتعين عليه  . ليس مسألة سهلةچورو لذلك، لعب دور .كِْرشَْن
لكن يتعين علينا قبول عدد كبير من " ال تقبل بعدد كبير من المريدين:" بالقولَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لذلك، منع .كِْرشَْنألنه ليس احياناً 

جميع  يتعين على السيد الروحي تحمل عواقب . هذه هي الحقيقة.المريدين من اجل توسيع الدعوة حتى وإن عانينا من جراء ذلك
 :ْزڤَنَشْايڤ لذلك، ندعو إلى الـ.همقبول عدد كبير من المريدين ما لم يمتص جميع ذنوبعند  لذلك، ثمة خطورة .ذنوب مريديه

 شَتْ اشْيكَلَپتَروْبْه - هاتْشْنْاڤ
 شَتِْاڤَ  اينْْدهوْبْهيس - پاِركْ

 يُّوِنْبْه پاڤَْميتاناَپت
 نََمهو نَُم ويُّْبْهِڤشْنَياڤ

 على تحقيق رغبات القادرينتيم الحق المطلق والمشبَّعين بالرأفة على النفوس المتردية و ڤَْزشْنَڤاي الـ وإكراماً لجميعإجالالً أسجد"
المسيح جميع ذنوب الناس تحمل  .نجيل أيضاً اال تلك الفكرة واردة في. انه يتحمل ذنوب النفوس الساقطة."منىالأشجار  مثل كل فرد

لتأثيرها لكن الحي يخضع  .)ڤيدَّْهى-َپپاأ (ال تمسه الذنوب وكِْرشَْن هو كِْرشَْن .ؤولية السيد الروحي تلك هي مس.وضحى بحياته
 لكن ال يهم ها؟إذا وضعت شيئاً كبيراً فييحتمل أن تنطفئ النار الصغيرة  . النار الكبيرة والنار الصغيرة.بسبب حجمه الهبائيأحياناً 

 .ما تضعه في النار الكبيرة
 معاناة المسيح من هذا النوع؟ كانت هل: بوب

 .م-مم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...هل كانت معاناة المسيح: بوب

 . لذلك، تعذب. حمل ذنوب جميع الناس. األمرسبق واوضحت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .افهم: بوب

لمسيح اعذاب  لكن هؤالء المسيحيين جعلوا .نجيل انه حمل جميع ذنوب البشر وضحى بحياته االقال كما جاء في: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
حمل جميع ذنوبهم ليتسنى يتعهد بلمسيح جعلوا ا . انهم حمقى كبار.)بوب يضحك قليالً( الذنوب أشكالب جميع ارتكإ يجبز لهمقانوناً 

 منها لكن ذلك ال يدفعهم  كان المسيح متسامحاً إلى درجة انه تحمل ذنوبهم وعانى. هذا هو دينهم.لهم اقتراف الذنوب كما يحلو لهم
ليعاني المسيح فيما نرتكب الذنوب على :" بالقول األمر لم يستعيدوا رشدهم بعد بل يستسهلون.نتهاء عن كل هذه الذنوب االإلى

  كذلك؟ األمر أليس."اهأشكال
 .نعم: بوب

لكنهم " ال تقتلوا:" قال للجميع." بإرتكاب الذنوبالمسيح من اجلنا لكننا نستمريتعذب :"ينبغي لهم الشعور بالعار: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ينبغي لنا أن نكون في غاية . هذا ما يجري."سيغفر لنا المسيح ويتحمل جميع ذنوبنا:"ن بالقتل والتفكير ألنفسهمومنغمس
  اآلن،.داعمب بعد ال ترتفع جميع الذنو. هذا هو واجب المريد." لذلك، سأقلع عنها بالكلية.سيدي الروحي من ذنوبيسيعاني :"الحذر

سيعاني :"تعاطف وأن يقول لنفسهبال شعر ينبغي للمريد أن ي.إلى ارتكاب الذنوبمريده إذا عاد سيد الروحي للمعاناة السيضطر 
  األمر لكننا نخالف هذا."ال تقبل بعدد كبير من المريدين ". اآلخرينمرض السيد الروحي عائد إلى ذنوب ."سيدي الروحي من ذنوبي

 سيئتي ."هل عذابي عائد إلى ما قدمت من سيئات؟: لذلك، كان سؤالك. سنقبل بمزيد من المريدين وال بأس بالعذاب.جل الدعوةمن ا
 . تلك هي سيئتي. بعض المريدين الذين يرتكبون الحماقاتيلوقبهي 
 هذا يحدث في بعض الحاالت؟: بوب

سيدي الروحي :" من واجب المريد توخي الحذر بالقول.بعدد كبير من المريدين من المؤكد حدوثه ألننا نقبل .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لقد تحمل مسؤولية كبيرة :" لنفسهكِْرشَْن يفكر . ينقذ السيد الروحي عندما يتعذبكِْرشَْن ."على العذاب اآلن  ال ينبغي لي حمله.انقذني

 ):٣١\٩ (ْد چۤيتاْبَهَچڤَجاء في  . حاضركِْرشَْن لذلك، ."ينساقطالمن اجل تخليص 
  تْمااْدَهْرمي  ْبَهڤَتْمْپَريشكْ
 يَهتشّْيَچتّْ نْميشهانْتتْ - تْشْشَشْڤَ

 يهۤيجانيا ْپَرتيكاونِْت



 ياتيشْنَ ِمى ْبَهكْتَه ْپَرـنَ
 ألن السيد الروحي يخاطر لحساب ."أبداًال يهلك تيمي  ان ،كونْتّييا ابن قّوة،  بكل نهاِلأْع .خير األالسالمفوز بويصلح  يما سرعان"

 .كِْرشَْن
 .عتيادي االعذابك ليس مثل العذاب: بوب

 ."سيدي الروحي يتعذب بسبب ذنوبي:"لم موجود أحياناً حتى يعلم المريد األ.كَْرَمكال، ليس عائداً إلى : َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
 . اآلنتبدو في احسن حال أنت :بوب

زاء على  لكن هذا العذاب ليس ج. حتى في وجود العذابكِْرشَْن من معنى علمي بحماية ...حسن حال دوماًأنا في أ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ما قدمت من سيئات

 ما  اآلن،.وشربت بعض الماء المغلي خوفاً من وجود بعض الجراثيم في الماءبلدة التي أقيم فيها في الأنني لكن لنفترض : بوب
وإذا حالتها  كنت صالحاً بالقدر الكافي لتفادي المرض؟ هل يمكنني شرب الماء مهما كانت ذاالذي يوجبني على شرب المياه المغلية إ

 لم اكن اسلك مسلكاً صالحاً فسوف اصاب بالمرض على الرغم من الوقاية؟
 من . ذهبت إلى الغابة وشاهدت نمراًك لنفترض ان.حكام الطبيعية ما دمت في العالم المادي األال يمكنك تفادي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . ال ينبغي للتيم المخاطرة بحياته ما دام يملك بدناً طبيعياًجمة؟المعروف ان النمر سيهاجمك فلماذا تتطوع بالذهاب والتعرض للمها
 نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي جاء في ."ت من التيم وسأتحدى كل شيءأصبحلقد :"حكام الطبيعية بالقول األليس المراد هو تحدي

)٢٥٥\٢\١:( 
 ْنۤياشْڤيتَْسيا كْأناَس

 هتََچنْويَپياتْهاْرَهْم أو
 َسْمَبنْْدِهى-شَْنكِْر هنيْرْبنْْدَه
 ياِتتْشْْم أوْچيايراڤا ْمتَيوكْ

 في حال عدم توفر  سيشرب المياه المغلية لكن هل يعني ذلك انه لن يشرب الماء. تعلقدونيوصى التيم بقبول ضروريات الحياة 
 لكن نضطر إلى تناول بعض ْپَرساَد كِْرشَْن نحن نتناول .في حال عدم توفر المياه المغليةعتيادية  االسيشرب المياه؟ المياه المغلية
 لكن ستتواهن .لن اذوق الطعام في هذا الفندق بل افضل الجوع؟:" هل يعني أن التيم يقول لنفسه.اثناء تنقلنا دق أحياناًافنالالطعام في 

 .إذا جعت قوى بدني ولن اقدر على الدعوة
 -هل يفقد التيم بعض من فرديته، من حيث: بوب

 فرديته بل التسليم هفقدال ي . لذلك، يسلم طواعية."سلم لي:" يقولكِْرشَْن .كِْرشَْن يتمتع التيم بكامل فرديته لمسرة .كال: اَدشْرۤيَل ْپَرْبهوپ
ثم اطاع كل ما قاله ) ياشْشي ( مريدأصبح ه لكن.في البداية، كان معرضاً عن القتال استناداً إلى فرديته-أْرجوَن مثال .يحتفظ بها

 جميع ."كِْرشَْنسأفعل كل ما يأمرني به :" ال يعني ذلك انه فقد فرديته بل اختار القبول. سيده الروحيكِْرشَْن اتخذ عندما كِْرشَْن
 أصبح ال يعني انه . للمثال، لنفترض رجل ال يمارس الجنس. هذا هو المطلوب.لم يخسروا فرديتهم بل سلموا فرديتهم -مريدي
 نحن .)ڤَْرتَِتىڤا نيَرْم ْدِرْستَْپ ( حقق ذوقاً أرفع.)٥٩\٩. چ.ب (.إن شاء لكنه اختار تجنبه يمكنه المضاجعة الوف المرات .عنيناً

 .كل بل اخترنا الصيام األننا لسنا جياع أو ال نقوى علىأ ال يعني . نحن نختار الصيام.اننا مرضىذلك نصوم احياناً لكن ال يعني 
 هل التيم الذي يسلم يحتفظ بذوقه الفردي؟: بوب
 . بالتمام.نعم: رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

 أشياء مختلفة؟بالذوق : بوب
 م؟...ه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ال يحبه شخصياً؟هل يحتفظ بكل ما يحبه وما: بوب
كال، ال يمكنك :" يقولكِْرشَْن لنفترض انني احب هذا الشيء لكن .كِْرشَْننعم، يحتفظ بكل شيء لكنه يفضل : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْن عندئذ، لن استعمله من اجل ."ستعمالها
 َسْمَبنْْدِهى-كِْرشَْن هنيْرْبنْْدَه
 ياِتتْشْْم أوْچيايراڤا ْمتَيوكْ

 .راْدهارانّي يحب كِْرشَْن .ْپَرساَد ما يحبه ومن ثم نتناول كِْرشَْننقدم إلى يجب أن  لذلك، ."شياء األاحب هذه:" إيجابياًكِْرشَْنيقول 
 .كِْرشَْن هذا هو ذكر ." حسناً، ادفعها.پّيُچوالـ يحب هذه كِْرشَْن:"كِْرشَْن إلى راْدهارانّي على دفع ْزۤيُوپچالـجميع تعمل لذلك، 



 يجب علي أن اعطيه . يحب هذاكِْرشَْن:")ِرَمْپ (كِْرشَْن حب وك هذا .ْبَهكْتي تلك هي .اء حواسيرض وليس الكِْرشَْناء حواس رضال
 ."هذا
 بعضه احبه وبعضه ال .ْپَرساَد مختلفة من أشكالثم نتناوله وهناك  )ْپَرساَد (كِْرشَْنسبق تقديمه إلى الذي طعام ال د بعضجيو: بوب
 .احبه

  ال يمكنك. هذا هو الكمال.كِْرشَْن الكمال هو وجوب قبول كل ما سبق تقديمه إلى .ال ينبغي لك فعل ذلك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ْپَرساَدر ما هو  ما دمت تميز على هذا النحو فذلك يعني انك ال تقّد."احب ذاكاحب هذا وال :"ختياراال

 ...ْپَرساَدماذا إذا كان شخص يتكلم عن ما يحب وما ال يحب؟ لنفترض شخصاً يعد بعض : احد التيم
 .كِْرشَْن  بل نقبل كل ما يحبه. آخرطعام وحب طعامنوع من المتعاض من  االال سبيل إلى: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ...الطعام  لكنه ال يحسن اعداده وكِْرشَْن لـْپَرساَد لكن لنفترض شخصاً اعد بعض الطعام مثل .نعم: تيم
 بعض الموز لكنه كان كِْرشَْن يطعم يدوَرڤ كان .يدوَرڤ مثل . بإخالص وتتيمه إذا اعددتالطعام كِْرشَْنسيحبه  كال،: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ه قدم انه كان يكِْرشَْن علم .)الجميع يضحكون( يأكلها كِْرشَْن القشور وكان كِْرشَْننه كان يطرح الموز ويعطي مستغرقاً إلى حد ا
 . كذا، ينبغي لنا قبول كل شيء.المادي للطعاممذاق  ال يهم ال.كل أي شيء شريطة وجود تتيمأ قادر على كِْرشَْنبتتيم و 

 ...الهند هنا في لكن في غياب التتيم كما يجري: تيم
 . ال يقبله.بغض النظر ما إذا كان لذيذ الطعم أم ال  الطعامكِْرشَْنال يحب : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 -احد...في الهند: تيم
 .لدك ال يقبل شيئاً سواء في الهند أو في بكِْرشَْن ،في غياب التتيم . تكلم عن الفلسفة. ال تتكلم عن الهند. الهند،الهند: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ال يتحرق إلى .ايكونْطَْهىڤ شهية كثيرة في اً اطباقكِْرشَْن لدى . غير مجبر على قبول شيء باهظ الثمن لمجرد انه شهيكِْرشَْنالرب 
 ال يقبل أي طعام من هذا العالم المادي بل التتيم كِْرشَْن . الشيء الحقيقي هو التتيم وليس الطعام).ْبَهكْتي (طعامك بل يقبل تتيمك

 .طفق
 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر
 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِر اوَپْه- ْبَهكْتى ْمتَْد َأَه
 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 لذلك، ال نسمح .هذا هو المطلوب .)٢٦\٩. چ.ب (" تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
 ال يحتاج إلى . ليس جائعاًكِْرشَْنه على القبول؟  ما الذي يوجب. ال يقبل أي شيء من يد سوى تيمهكِْرشَْن .لسوى التيم بالطبخ

 سيكون طباخاً ماهراً ه لكن. من تيمه وليس طباخاً ماهراً اإلنسان لذلك، يجب أن يصبح.هو المراد هذا . ال يقبل سوى التتيم.الطعام
 ثم ستتبلور سائر المؤهالت الحميدة شَْنكِْر لذلك، ال يتعين على الفرد سوى التتيم بـ. سيصبح طباخاً ماهراً تلقائياً.اًن تيماإذا ك

يوجد صمت ( هو على الصعيد الفكري مما يعني خلوه من المؤهالت الحميدة . حميدةاًال يملك مؤهالتسوى التيم تلقائياً أيضاً بينما 
 .)طويل في المحادثة

 والوقت؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الساعة السادسة: شْۤياَمسونَْدَر
 . انها مفيدة للجميع.سئلة واالجوبة مطلوبة األ:وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه

 .ْپَرساَد عنما زال لدي سؤال : بوب
 ):٥\٢\١ (ْسوامّيوُچتَ سۤويقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْمَهٱطُو شْْپَرمونَياه ساْدهو 
 لَْمَچنَْم-ڤَْدْبهيْر لُوَكْبَه
 ْپَرشْنُوَسْم-كِْرشَْنتَه ِركْياتْ 
 تيَدۤيْپَرسناتْما سوي

 وبناء عليه، فإنها تمت إلى خير العالم، واالسئلة من . بصلةكِْرشَْن اسئلتكم جديرة ألنها تمت إلى الرب .احسنتم سؤالي ايها الحكماء"
  عندما نبحث ونسمع، ذاك مسعود للجميع. ذاك جيد جداًهْپَرشْنَ َسْم-كِْرشَْن ."اء الذات كلياًارضهذا النوع هي وحدها القادرة على 

 .سئلة واألجوبة األ كل من.)لَْمَچنَْم-وَكلُ(
 .إذا احببت التفكير باألمرسأعيد السؤال في الغد  لكن .ْپَرساَدما زلت ال افهم الكثير عن : بوب



 .ننا غير متقدمين كثيراًأل ْپَرساَد الـال نحب بعضا ن لكن. دوماًْپَرساَد هو ْپَرساَد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . تؤذي معدتيْپَرساَدالتوابل في بعض كثرة  أن -ضبطوجدت مقصدي بال: بوب

 يستطيع قبول كِْرشَْن لكن .عتبار اال ذاك عائد إلى عدم التقدير أيضاً لكن ينبغي للطباخ أن يأخذ ذلك بعين...حسناً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
والولد ( اعطى ولده السم وپياكَشينَهيَر . كثيرةتوابليحتوي على  حتى وإن كان ْپَرساَدأي شيء يقدمه تيمه والتيم يستطيع قبول أي 

 . ما هو سؤال التوابل؟.حتى وإن كانت توابله كثيرة عند البعضلتيم عند االذوق مستساغ  إذن، .وشربه كالرحيق) كِْرشَْنقدمه إلى 
عاملتني :" إلى درجة انه قال لنفسه لطيفكِْرشَْن لكن كِْرشَْن قدمت السم إلى -سيشْ راكْتَناپۤو كما أن . سم حقيقي.قدم إليه السم
عتبار بل  اال بعينئ الصالح ال يأخذ الجانب السي اإلنسان.ئ ال ينظر إلى الجانب السيكِْرشَْن . لذلك، اخذ السم واعتقها."معاملة ابنها

دي الروحي ال يأخذ اراد عقد صفقة تجارية مع سيدي الروحي لكن سي-  من السيد الروحيالكباراخواني  أحد  مثل.الجانب الصالح
 ."تقدم لقضاء بعض الخدمة إلي:" قال لنفسه. بل الصالحئالجانب السي

 ما هو ذلك؟ التجارة مع من؟: بوب
 .َمهاَرَج وچورانا اتحدث عن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

وعاً معيناً من الطعام التيم بعض المتاعب وال يأكلون نلدى بعض  لنفترض ان . سمحتذا إْپَرساَد لدي سؤال آخر عن .فهمت: بوب
 ؟ْپَرساَد أشكالمثالهم تناول كل أ هل يتعين على .مثل السمن المصفى بسبب مشاكل الكبد

 لماذا ينبغي لك تقليد تيم . لكن التيم الكامل ال يميز. التيم الذين لم يبلغوا درجة الكمال يمكنهم التمييز. كال.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . لذلك، لماذا ينبغي لك تقليد تيم كامل على شكل مصطنع وتتناول كل شيء. ما دمت تميزكامل؟ لست تيماً كامالً

 .آه: بوب
 يقبل أي شيء من كِْرشَْن . األمرجمل هذا م. هو رحيق عندهكِْرشَْن كل ما يقدم إلى .المراد أن التيم الكامل ال يميز: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

؟ التيم الكامل ال يميز في حين انني اميز ألنني لم ابلغ  األمر هل فهمت. عينه عند التيم األمر."يأقبل كل ما يقدمه لي تيم" .يد تيمه
أن يكون  ال ينبغي .قوى على هضم كل شيء ألنني لست تيماً كامالًأدرجة الكمال فما الذي يدعوني إلى تقليد التيم الكامل؟ ربما ال 

 : جاء.حمقاًألتيم ا
 وَرت َبَد تْشَ يى ْبَهِجى ِسىكِْرشَْن

 . كما يليقاآلخرين  بما فيه الكفاية لمعاملةفطنلذلك، التيم يعلم بمقامه و

 الفصل السابع
 كِْرشَْنالعمل في العلم ب

 )مسية األمتابعة (١٩٧٢ شباط ٢٩
 صالح؟ال كَْرَمعمال يحقق  األأي نوع من:  هنديضيف

شخصية جل مسرة أ تعني عمل من ياْچۤيا .خص األ علىاۤيْچيا تشرع قضاء .َدْزِڤعني ما تشرعه الـي الصالح كَْرَم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . الرب العظيمةرضام هو ياْچۤياوغرض  .ِڤديةسفار الـ األ كما تشرعهياْچۤياعني قضاء ي الصالح كَْرَم إذن، .ڤيشْنو اهللا العزيز

 لسوء الحظ، .ڤيشْنو الرب العظيم ةرضام وه الصالح كَْرَم إذن، .المواطن الصالح الذي يطيع القوانين هو من يرضي الحكومة بعمله
 . انهم مشغولون بالنشاطات المادية. الناس يجهلون.هترضام فماذا يقال عن شخصية اهللا العزيزالحضارة العصرية تجهل ماهية 

 . الفاسدكَْرَم سببيعهم يعانون بعمى يقود سائر العميان وجم األ. فاسد وهذا سبب معاناتهمكَْرَمعهم مقتصرون على قضاء يلذلك، جم
 هذا هو .إذا عملت ما يعود على الدولة أو الناس بالخيرسيعترف بك وتعطى لقباً  و.إذا ارتكبت جنايةستعاني  .هذا امر سهل فهمه

 .ك تعاني من شقاء ماديعني اني الفاسد كَْرَمعني التمتع ببعض السعادة المادية و ي الصالح كَْرَم إذن، . الفاسدكَْرَم الصالح و كَْرَم
 . وتصبح عالماً معروفاً وتتميز بالجمال أيضاً الصالحكَْرَمفضل ب تولد في عائلة صالحة وتحصل على المال والجاه

 )صمت لبعض الوقت(
 ...الذي ال يعي باهللا كثيراً لكن -ماذا عن الشخص الذيو: بوب

 البهائم يدبون .بهيم من ال يعرف كنه اهللا أو ال يطلب فهم كنه اهللا ليس سوى .ه البهيم ال يعرف صالح.بهيمإذن هو : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
جهل باهللا أو ال يطلب فهم اهللا ليس سوى من  إذن، كل .قرودل بأنهم وقت ونظرية داروين . يدب على اثنتينبهيمعلى اربعة وذاك ال

 .بهيم
 برياء؟ األماذا عن: بوب



 لذلك، . جميع البهائم بريئة. لذلك، البراءة ليست مؤهالً حميداً.هقإذا قطعت عنلن يعترض  .ية البراءةالبهيم في غا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ان .كِْرشَْن اقتراحنا أنه يجب أن تكون في غاية الفطنة ثم يمكنك فهم . لذلك، البراءة ليست مؤهالً صالحاً.تتاح لك فرصة ذبحهم

 . ال بأس بالبساطة لكن ال ينبغي أن تكون عادم الفطنة.جيد أبداًتصبح ساذجاً بريئاً جاهالً ليس بالمؤهل ال
 هل يمكنك أن تخبرني ثانية ما هي الفطنة؟: بوب

 يعتقد ان . جاهل بذاتهبهيم ال.فطن هو ال-م وباهللا وبالصلة المترابطة بينهمبذاته وبهذا العالالعليم  ....الفطنة تعني: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .بذاته ال يتصف بالفطنةالجاهل ذا،  ك.ذاتهعين البدن 
مانة  األ الضمير عوضاً عن الذي ال يعي بما يفعل؟ مثل الخادم شديديسعى لقضاء الواجب وحّي -ماذا عن الشخص الذي: بوب

 ؟ صالحةكَْرَم هل هذا نوع من . شخص مثله...حوال األ إذا حافظ على امانته في كل.مانة لن تكتشف األلسيده مع علمه ان عدم
 : صالحاً اإلنسانكيف يصبح) ٥\١٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في  جاء. صالح أيضاًكَْرَممانة  األنعم،: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اياشكْيُموَسْمَپْد ڤ ّيڤيدا
  َمتاۤياسورۤيَبنْْدهاين

إذا اتصفت ستزداد تكبالً  – ّينيَبنْْدهاۤياسور و .اياشْڤيُموكْثم )  َسْمَپْددايڤّي(ملكية األخالق الت متصفاً بأصبح إذا ستنجو إذن،
 إذا )ال جواب(جابة؟  االهل تستطيع . انهم في جهل مطبق. لسوء الحظ، الحضارة العصرية تجهل بالنجاة والعلقة.ةجنيباألخالق ال

 النجاة والعلقة -ِڤَدْزواردة في الـ هذه الكلمات .)ال جواب(؟ لعلقة إذا سألتك بما تعني باجابة االهل تستطيع .،ما تعني بالنجاةبسألتك 
 هل . انهم جهلة وحمقى وما زالوا فخورين بتقدمهم في العلم.في الوقت الراهن  العلقةة النجاة وماهيةماهيبلكن البشر يجهلون 

 ي النجاة؟ه استاذ لكن إذا سألتك فهل تستطيع شرح ما أنت تستطيع ان تشرح لي ماهية النجاة؟
 .جابة لنجوت بسرعة كبيرة اال استطعتلوليس بالقدر الكافي ألنني : بوب

 ال هي . ال سبيل إلى النجاة.)الجميع يضحكون(؟  كنت تجهل ماهية النجاةذاإ لكن كيف تقول نجاة سريعة أو بطيئة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا إ يتحرك بسرعة أو ببطءالقطار  ما هي فائدة السؤال واإلستفهام ما إذا كان .أن تعلم ما هي النجاة أوالً يجب .سريعة وال بطيئة

 . ما هي النجاة.جاهل بمصيرك أنت ؟كنت تجهل أين يتحرك القطار
 ...اومم: بوب

 . أنا اسألك.تسألني يومياً أنت .انا اسأل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . احتاج إلى لحظة تفكير..حسناً، آه) يضحك: (بوب

شْرۤيَمْد  إذن، هذا هو تعريف .موكْتي الكلمة السنسكريتية الدقيقة للنجاة هي .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميرد وصف النجاة في : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):٦\١٠\٢ (ْبهاَچڤَتَْم

 ْمَپڤانْياتْها رۤوْر هيتْموكْتي
 ڤَْستْهيتيهڤْياِپَن ڤَرۤوْس

ي  األصليعلم بموقعه أحد  لكن هذا أكثر إحراجاً ألن ال.صلي األ قطع كل عمل سخيف واإلستقامة في موقعهان اإلنسيجب على
هذا  - مختلفة عموماً ولجهلهم بالصحيحهمعمالأألن البشر في هذا العصر أكثر جهالً بحياتهم  .وكيف يعمل على الوجه الصحيح

 . انهم ال يعلمون.وضع بغيض للغاية
 مين؟ األرني من هوبك أن تخهل يمكن: بوب

 ما هيعلم إذا كنت ت أن تكون أميناً يمكنك لكن ؟مانة األيجهل ما هي إذا كان اميناً اإلنسان أن يكون مكنهكيف ي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .؟عليك بتوضيح األمانة أوال .مانةاأل

 .مانة هي عمل ما تشعر انه العمل الصحيح األ-آه، اومممم: بوب
؟ كل فرد دل ذلك على أمانته هل ي هل هذا صحيح؟."يجب أن اسرق إلعالة اطفالي:"نفسه بالقولاللص يحدث : َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
 ؟موني ناَرَدالتقاه الذي  مثل ما هو ذاك الصياد؟ ." يجب علي قطع رقاب الحيوانات يومياً.هذه حياتي:"الجزار يفكر-يفكر

 .چاريِرْم: شْۤياَمسونَْدَر
 لذلك، كان يفعل ." علمني إياه والدي.هذا شغلي:"واجاب" لماذا تقتل على هذا الوجه؟:"ناَرَد سأله .چاريِرْم .نعم: َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ

 . يعتقد أن السرقة أمانة. تربية اللص مختلفة. إذن، الشعور باألمانة يستند إلى التربية.ذلك بأمانة
 مانة؟ األإذن، ما هي: بوب



 . هذه أمانة.اآلخرين مانة الحقيقية هي وجوب عدم التعدي على ملكية األ.)الجميع يضحكون (. هذا هو سؤالي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟ لذلك، التعريف البسيط لألمانة هو عدم التعدي على حقوق إذا اخذتها معك اثناء مغادرتكهل هذه أمانة .للمثال، هذه طاولتي

 . هذه أمانة.اآلخرين
 ؟ هل هذا صحيح؟ األصالةشاكلةمين في األ، هل إذن: بوب

 بأنها ال تخصك بل تخص  كنت تعلمذاإ معك لن تحمل لذلك، . تعني علم األصالةشاكلةألن  . حتماً.حتماً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أن يكون ملماً وعندها يستطيع أن يكون أميناً - اإلنسان لذلك، يجب أن يعلم."ْسوامۤيجّي

 . علم كبير باهللادوناميناً  أحد  كانت العلم باهللا لكن يمكن أن يكون األصالةشاكلة أن اآلن إذن، قلت: بوب
 مم؟-هم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نه يتعين عليهم ان يكونوا امناءبأانهم يشعرون  - تفكير انهم امناء ألنها مشيئة اهللادون أمانة ودون -دون: بوب
  لماذا يجب ان يفكر اهللا خالف ذلك؟.كون كل إنسان أميناً اهللا يشاء أن ي.ممم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ...شاكلةانك تعمل بمشيئته؟ مثل شخص قد يكون في علم  دونيمكنك العمل بمشيئة اهللا  ...إذن: بوب
 .بأمرههي العمل مانة األ و. يجب أن تعلم بأمر اهللا.مر سخيفأهذا  - علمدونكال، العمل : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  علم باهللا؟دون اميناً  اإلنسان يكونالإ لكن: بوب
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا هو بيان .طالق االطالق والصديق على اال المتمتع على.طالق اال ألن اهللا هو المالك على.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 طالق واهللا هو الصديق على اال المالك علىأن اهللا هوب:  الثالثة وحدها األشياء هذه.شياء الثالثة األهذهب هعلمعلم اإلنسان كامل عند 
 ذن األال العين وال الساق وال اليد و ال.أن المعدة هي المتمتعة في البدن أحد  للمثال، ال يخفى على.طالق االطالق والمتمتع علىاال

  إليس كذلك؟.لمعدة عن طعام لاًميال في السماء بحثأالعقاب سبعة يحلق  -العينبفضل  .مساعدة المعدةبل وجودها مقصود ل
 .نعم: بوب

 المحور الرئيسي لمجمل الظاهرة الكونية، المادية أو الروحية هو اهللا، .مسك المنقار بالطعاميالجناح ويخفق ثم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . البدن هو خلق أيضاً. نحن نستطيع فهم هذا بإعتبار أبداننا الخاصة. هو المتمتع.ما أن المعدة في هذا البدن هي المتمتعةك كِْرشَْن
 لية اآل.تتوجه حتى في الحيواناتحيثما عينه لي  اآلالترتيب ستجد . التي ستجدها في مجمل الكونلية اآللبدن عين الطبيعةطبيعة ا

ي  المعدة ه- بدن، بدنكمطلق - لذلك، تستطيع الفهم بكل سهولة أن في هذا البدن.عينها في البدن البشري أو في الظاهرة الكونية
 لذلك، المعدة هي . لم تستطع الهضمإذاتتواهن سائر اعضاء بدنك  . والمعدة هي الصديق أيضاً. يوجد متمتع مركزي.المتمتعة
  أليس كذلك؟. انها تهضم وتوزع الطاقة إلى جميع اعضاء البدن.الصديق

 .نعم: بوب
 هو . هو المتمتع، هو الصديق كما هو المالك العظيم.كِْرشَْن شخصية اهللاكذا، المعدة المركزية لمجمل الخليقة هي : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أن يكون صديق كل  أحد  كيف يستطيع. كما أن الملك يستطيع الحفاظ على مواطنين المملكة كلها ألنه المالك.الذي يحفظ كل حي
علمك  . هو الصديقكِْرشَْن هو المالك و كِْرشَْن هو المتمتع، كِْرشَْن . األشياء أن يكون المالك؟ لذلك، يتعين فهم كل هذهدونحي 

 ):٣\١ (ْدشَْنيپأو مونْذََك جاء في . ال تحتاج إلى فهم المزيد. الثالثة األشياءإذا كنت تعلم هذهكامل 
 ڤَتياتَم ْبَهۤيْچڤَْم ِاڤَم ڤياِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن 

لماذا :"البشر  لكن لن يوافق. ال تحتاج إلى معرفة المزيد.ها بهذه المعادالت الثالثة وحدكِْرشَْن على فهم تإذا اقتصرعلمك كامل 
 لكن . تواجهون المتاعبم لذلك، أنت. هذا ما يجري."... نيكسون.ينبغي أن يكون هتلر المالك! المالكهو  كِْرشَْنينبغي أن يكون 

 الثالثة وهذا هو سبب  األشياء لفهم هذه من العوائقاستطرح كثير- لكنك لن تقبل. الثالثة وحدها األشياءإذا فهمت هذهعلمك كامل 
 :بكل بساطة) ٢٩\٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا لكن جاء في .متاعبنا

 ْم تََپسا- ياْچۤيا ْمكْتاَرُهوْب
  َمِهشْڤََرْم- لُوَك - َسْرڤَ
 ْمتاناۤو ْبه-ڤَ  َسْرْمَدِرسوْه
 يَهتتْشِّْر ْمي شانْتْماتْڤا ماْچۤي

 حياءأل اونافع كلالكواكب والمالئكة، جميع لعلى  األأنني الرب، ورياضة وأنني الغاية القصوى لكل فدية كون الحكماء يعلمون"
 من المالكين الزائفين اكثيرخلق  سوف ن. لكننا لن نأخذ هذا."ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 

عند توفر التعليم  )تّْشَّْهتيِر شانْتيْم( سيحل السالم في الحال . هذا هو وضع العالم.واألصدقاء الزائفين والمتمتعين الزائفين وسيتقاتلون
  لذلك، ينبغي.كِْرشَْنآه، انها ملك :" يعلم كل شيء."انها ملكي:" ال يدعي.هذا المبدأ تبعاألمين ي هذا هو العلم و.أخذ البشر هذا العلمو



هل استطيع استعمال هذا :" اللياقة من تالميذي أن يستأذنوا احياناًتقتضي .مانة األ تلك هي."كِْرشَْننتفاع بكل شيء من اجل خدمة اال
 .مانة األ تلك هي.هإذا علمت أن كل شيء ملك كِْرشَْن اذن دونلن استعمل أي شيء  كذا، ."نعم، يمكنك ". إذا كان هذا ملكي"م؟القل

 يخرجون عن القانون نتيجة . جميع المجرمين حمقى. واألحمق يرتكب الجنايات.حمقأ هو . من ال يعلم هو جاهل.وذاك هو العلم
 مجمل العالم ينعم . تلك هي الصعوبة.بهجة عاقالً حيث الجهل  اإلنسانبل من الحماقة أن يكون بهجة لذلك، الجهل ليس .الجهل
 ." هو المالك ولست انتكِْرشَْن:" قلتذاإلن تشعر بالسرور  .كِْرشَْنعندما تتحدث عن ذكر رون ذلك كثيراً ال يقّد .بالجهل

 لذلك، نحن .بهجة لذلك، من الحماقة أن تكون عاقالً حيث الجهل .الحقيقة كان حماقةبوحي  لذلك، .بهجةالجهل  - انظر.)يضحكون(
 لذلك، عليك . هو المالككِْرشَْن .انت لست المالك:"ه قلت لذاإغضباً الثري سيثور  . الناس وسيعتقدون اننا حمقىنخاطر بإهانات

 ."كِْرشَْنانفاق كل ما لديك من المال على 
 ْمْركْهاناَپِدشُو ْهي مۤوأو
  شانْتَيىـنَيا پاَركُوْپ

 هل .هيكلود بناء أ، ّياسۤيَسنّْنا مستجدي أ .سيد لطيف أنت سيدي العزيز،:" لذلك، نسافر بصفة مستجدين."إذا لقنتهرذيل ال سيغضب"
لن يشعر بالسرور  ه لكن.)الجميع يضحكون (." اعطه بعض المال.آه، هنا مستجدي:"عندها سيقول لنفسه" يمكنك اعطاء بعض المال؟

 .)الجميع يضحكون (... آه، لن."كِْرشَْن أنا خادم . اعطني المال.كِْرشَْن ذاك مال .سيدي العزيز، لديك مليون دوالر:"إذا قلتر الكبي
 نحن نقنعه بصفة .)ضحك (.إذا اخبرته بالحقيقة  ولن يعطيني فلساً واحداً.شحاذإذا توجهت إليه بصفة سيعطيني بعض المال 

 . سيرزقنا بكل شيءكِْرشَْن لعلمنا أن . ال نحتاج إلى شيء من أحد.كِْرشَْنخدم ل  بشحاذين نحن لسنا .شحاذين
 ....آه: بوب

 نرجو أن تأخذ بعض .نت لطيفأ:" بالقولهئحياناً ونضطر إلى إطراأ للمثال، سيأخذ الطفل شيئاً هاماً .هذا هو العلم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 إذن، يتعين علينا عمل . حلوى بقيمة قرشين." خذها.نعم:" وسيقول."همية لهاأقة ال  انها مجرد ور.الحلوى وتعطيني تلك الورقة

 .كِْرشَْن ونشغله بحركة ذكر بطريقة ما  لذلك، نأخذ بعض المال منه.كِْرشَْن لماذا؟ ألن الرجل سيتوجه إلى الجحيم بأخذ مال .ذلك
 دخل الجحيم؟يثم ال : بوب

 هذا ما ."هذا الرجل اعطى قرشاً:" محسوبكِْرشَْن ألن كل قرش يذهب إلى .ذه من الذهاب إلى الجحيم نحن ننق.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بعض  اإلنسان لذلك، يتحرك الرباني لمجرد تنوير. انهم اشحاء الفكر.)سوكِْرتي-ۤياتَْچأ (يدعى عمل روحي يقضيه الفرد دون علم

 .تلك هي دراسة الرباني .كِْرشَْنة  منحه فرصة لخدم.كِْرشَْن لمنحه فرصة لخدمة .الشيء
 ما هذا؟: بوب

 . عندئذ، يهلك. واستخدمه في ترضيته الحسيةاآلخرين  إذا أخذ المال منسيذهب إلى الجحيم ه لكن.ذاك هو واجبه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .خدامه في ترضيتك الحسيةواست أحد  مند ال يمكنك اخذ المال وال حتى قرش واح. هو مجرم، في الواقع.دجاال يكون .عندها
 .كِْرشَْن من تيم وا اعرفهم وليسنافكر ببعض الناس الذي: بوب

 . يعني اهللاكِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
مناء مع أ ويحاولون ان يكونوا .طالق اال علىاآلخرين مناء إلى حد انهم ال يأخذون منأانهم يعون اهللا بعض الشيء لكنهم : بوب

 ...ؤالء هل ه.سائر الناس
 . بل من اهللاآلخرين لكنه ال يأخذ من: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .إذن، هؤالء الناس نصف صالحين: بوب
 م؟-هم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .إذن، هؤالء الناس نصف صالحين: بوب
 ؟اآلخرين ؟ ماذا تعني بأشياءيناآلخر  أشياء....أن اهللا هو المالك - إذا لم يتعلم من هذا المبدأ.ليس جيداً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 - فقراء في حاجة إلى المال والطعام لكن. اعرفهمنمثل الناس الذي: بوب
منهم  من .جالسين هناال من هو غير الفقير؟ يوجد عدد كبير من . هذه حاجة الجميع.كل إنسان يحتاج إلى المال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هل هذا هو .كيف تتبين الفقير عن الثري؟ كل فرد يحتاجه إذن، .يضاً تحتاج إلى المالا أنت ال يحتاج إلى المال والطعام؟الذي 
 . إذن، الجميع فقراء.يحتاج إلى المال والطعام فهذا ينطبق على الجميع أحد  أذا كان...تعريفك
 .لفقراء نسبياًافكر بأكنت -لكن، حسناً: بوب

 ال . اآلن ال اشعر بالجوع.نا لست جائعاًألست جائعاً أو  أنت  هذا ال يعني.تفوقني بالجوع أنت .نسبياً، نسبياً ربما: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . لكنه سيشعر بالجوع غداً.كن جائعاً في الوقت الحاضري ربما لم .يعني ذلك انني ال اشعر بالجوع أو انني لست جائعاً



 هؤالء الناس .شخص حولهم يسرق لكنهم ال يسرقونكل ربما كان  ... أن-بطريقة ما هؤالء الناس–شعره هو أن أما : بوب
 . نافع لهمءيستحقون إلى حد ما حدوث شي

 . لذلك، كل ما يقتنيه هو يسرقه.كِْرشَْنلكن الذي يعتقد انه ال يسرق هو لص أيضاً ألنه يجهل أن المالكية لـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هل هو أقل من لص؟: بوب

 تسرقه؟أفلم خذته أت ال تعلم انني مالك هذا اللفاع لكن إذا ربما كن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ربما اعتقدت انه ال يخص أحداً واخذته . علم بمالكهدونخذته فأنا لص أسوء مما لو اخذته ألكن ربما لو علمت انه ملكك و: بوب

ال :" ربما لم تعلم تماماً بهوبة مالكه لكنك تعلم.ذنه ادون وإذا اخذته .حدأ ألنه ال بد ان يكون ملك .تلك سرقة ايضاً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ملكية الحكومة لتصليح الطرق أو  - الثمينة على الطريقة متروكة هناك األشياءحياناً نرى كثير منأ . هذا علم."بد انه ملك احد

 ليست هذه سرقة؟أ ."ذا اخذتها ال بأس إ. مطروحة هنا وهناك األشياءلحسن الحظ هذه:"حدأ ربما اعتقد .شغال الكهربائية األبعض
 .نعم سرقة: بوب

 - إذن، كذا، كل ما تجمعه. وعندما يعثر عليه يعتقل ويعاقب. تلك سرقة. يأخذها. ال يعلم انها ملكية الحكومة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  هل النهر ملكك؟.من الماء من النهرحفنة لنفترض انك تشرب 

 .كال: بوب
 شربت كوباً من ذاحتى إانت لص  إذن، . لذلك، ليس ملكك.لم تخلق النهر وال تعلم بمالكه أنت . إذن؟ انها سرقة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تلطف بالسماح ، لذلك.، هذا من خلقككِْرشَْن:"كِْرشَْن يجب عليك ذكر . لكنك لص."مينأا أن:" ربما قلت لنفسك. علم بمالكهدونالماء 
 لذلك، كل شخص . هذه أمانة."كِْرشَْنانه ملك :" انقطاع في جميع نشاطاتهدون كِْرشَْنالتيم يذكر ،  لذلك. هذه أمانة."لي بالشرب منه

 ال يتصف بأي صفات حميدة وال كِْرشَْنيفهم ال  لذلك، خالصتنا أن كل من . هذه هي المؤهالت.كِْرشَْن ذكر دون ، لصرذيلهو 
 ؟چيريراَج يا رأيك هل هذا صحيح؟ ما . الثالثة لذلك، هو رجل من الفئة.مين ويخلو من العلمأهو شخص 
 .نعم) مريد (:چيريراَج

 مانة؟ األ إذن، هل فهمت ما هو العلم وما هي.)يمضي بعض الوقت (.هذه ليست دوغمائية بل حقيقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . على وجه ما.على وجه ما—أنا: بوب

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد .بوب يضحك ثانية! (خرى؟ تحداهاأ هل توجد طريقة .)يضحكبوب (وهل توجد طريقة اخرى؟ : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .چيريراَج طريقة أخرى؟ .)يضحك أيضاً

 .كال: يريراَجچ
 اعطانا  اآلن،حتى" أية اسئلة؟:" نحن نتحدى كل فرد. هذه هي خبرتنا.هل من بديل؟ نحن ال نقول شيئاً قابل للتحدي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟دوماً هل من اسئلة اءات الكبيرة في البلدان الكبيرةفي اللقاسأل  . الحمايةَنكِْرشْ
 . اآلنليس عندي أية اسئلة: بوب

 .واي هالما اسمها؟ كون.. في لندن امضينا عدة ايام نلقي المحاضرات في تلك القاعة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . كونواي هال. يوما١٢ً: تيم

 .واي هالكون: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  يوما١٢ً: تيم

 أية اسئلة؟:"بعد كل لقاءكنت اسأل  و.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .سئلة األهل طرحت عليك كثير من: بوب

 .)الجميع يضحكون (حمقاءسئلة ال األ كثير من.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ما هي الحماقة؟.اسمح لي بطرح سؤال آخر: بوب

 .احمقأمن ال علم له كل ن اعتبار يتعي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  هل اسأل؟.، لدي سؤال شخصيشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: هنديضيف 

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ..منذ بعض الوقت في مدينة كلكتا  كان يدعى اسبوع منع القسوة ضد الحيواناتاًراعوا اسبوع: هنديضيف 

 الأ .طالبون بمنع القسوة ويحافظون على الوف المسالخ انهم ي.خرىأه حماقة هذ) يضحك ضحكة سريعة (.ممم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .خرىأترى؟ هذه حماقة 

 ...لذلك، اردت أن أسأل: هنديضيف 



 انهم يقسون على الحيوانات بصورة . تلك هي حماقة اخرى.)الجميع يضحكون(سأجيبك قبل أن تطرح سؤالك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ....ةمنتظمة ويشكلون جمعي

 -ربما كانت هذه: بوب
 .عالنات احياناً اال تجد مثل تلك."ودمان وشركاهچ:"لنفترض ان عصابة من اللصوص رفعت اعالنا يقول: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ودمانچنا في سان فرنسيسكو كان اسمه هيكلصاحب البناية التي نقيم فيها : شْۤياَمسونَْدَر
بدال من  الحيوانات فضل قتل األمن  لذلك،.تغذية الحيوان على الوجه الصحيحأن القسوة هي عدم  همتفلسفتقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟. تلك هي نظريتهم.هاالسماح بتجويع

 .نعم: بوب
 .دان الشيوعية تلك النظرية مصدرها البل."لم األمن التسبب بقدر كبير منبدالً فضل قتل الحيوان  األمن:"يقولون: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . أليس كذلك؟ نعم. كما توجد جماعة في افريقيا يقيمون احتفاال بقتل اجدادهم.فضل قتله األ لذلك، من.يقاسي-جد -رجل عجوز
 .انهم يأكلونهم: شْۤياَمسونَْدَر

 .نعم)  يضحكشْۤياَمسونَْدَر(نعم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الكلب سينكسر قلب : فقاالعندما سافرا مع الجيش  ا اصطحاب كلبهام يكن بإمكانهل لذلك، . كانا في الجيش.كان لي عم وعمة: تيم

 . لذلك، قتاله."المسكين من فراقنا
 ."لنقتلها بدال من تركها تتعذب:" كانت تقاسي كثيراً فأمر غاندي. أو بقرةفي حياة غاندي أيضاً، قتل عجال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ماذا تعني بالذنوب؟.السيد الروحي يمكن أن يتعذب من جراء ذنوب مريديهاخبرتنا البارحة أن : يريراَجچ
 أنت . بكل بساطة. ذاك هو الوعد.هااقترفت احدالذنب هو  و."ربعة األالذنوب تعني أنك تعد باإلنتهاء بالنواهي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  إليس كذلك؟.مذنب أنت  لذلك،.شنيعةموراً تنقض وعدك وتفعل ا
 ... بهاناأمرت التي مور األلكن ثمة بعض) صمت (.نعم: يريراَجچ

 م؟-هم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .حتى وإن حاولنا القيام بهاتم وجه أ نقوى عليها على والنؤمر بالقيام بها مور ثمة ا: يريراَجچ

 تسعى إلى قضائها وال تقدر؟ كيف ذلك؟األمور التي  ما هي تلك؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...ول أحياناً لكن نحا.مثل التسبيح بحضور ذهن: يريراَجچ

 الخبرة في بعضبداعي نقص اخفقت  ال يعيبك اذا .تسعى إلى القيام بأمر أنت  لنفترض.ليس عيباًهذا حسناً، : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ا في وسعه لكنه اخفق بداعي عدم إذا بذل كل م تيمه  يعذركِْرشَْنإن يقول -م-هم—ْمتََوَچْبهاـال ثمة نص في . نحن نسعى.وقاتاأل

 ):٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في .قدرته
 ُروشاتْ دورا-ِشتْ سو تْي َأپ

  ْبهاْك-ا يْبَهَجِتى ماْم َأنَنْ
 اهيَمنْتَڤْ ـ  َسساْدهوْر ِاڤَ

 َسهي  ِهيتُواڤَسي ڤْْچايَسْم
  في بعض."نه في المكانة الصحيحة أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةمنشغال بأبغض عمل، إذا كان  أحد  وان ارتكبحتى"

 . لكن ال يعني ذلك انه معيب. السيئة الماضية وهي طبيعة ثانيةبداعي العاداتشياء حمقاء أالفرد يفعل  ال خيار باألمر لكن ،حياناأل
 في غاية القوة بحيث انها تدفع إلى اماۤي . لكن العادة طبيعة ثانية.مكان اال وتجنبه بقدر."لقد فعلت هذا"-يجب عليه التندم على ذلك

 هو كبر الذنوبأ .من يختارون المعاصيلن يغفر ل  لكن. يعذركِْرشَْن .كن معذرة ذلك يم.احياناً على الرغم من بذل الجهد هاويةال
 ."يتيمتبناء على قوة تسبيحي  هالسيبطويمكنني ارتكاب كل المعاصي :"القول

 الفصل الثامن
 كِْرشَْنالتقدم في ذكر 

 )تبادل رسائل(
 سبرينغفيلد، نيو جيرسي

 ١٩٧٢ حزيران ١٢
 اَدشْرۤيَل ْپَرْبهوپعزيزي 



 .اسجد تواضعاً
 خطيبتي بدأت . بفضل مخالطة هؤالء التيم المتقدمينكِْرشَْن آمل أن احرز بعض التقدم في ذكر . نيويوركهيكلانني اخالط التيم في 

ة لدعوتنا إلى  لطيفاً بما فيه الكفاييشِْرآتِْريا  كان . قبل أن اكتب لها عن الهندكِْرشَْن لم تعلم عن ذكر .ح قليالً وتسّبهيكلبزيارة ال
 .داره مما اتاح لنا رؤية الحياة الزوجية المثالية

 لذلك، .باإلصابة بمرض بسيطحالفني الحظ  .ومباي في نهاية شهر نيسان عند انتهاء عقد عملي مع فيالق السالمذهبت إلى م
 لسوء الحظ، تركت قبلها .جوهو منطقة قضيت الوقت مع التيم اللطفاء والمتقدمين في .اضطررت إلى البقاء اسبوعين في مومباي

 .بخمسة أيام
 في لوس انجليس هيكل لليشِْرأتِْريا  أنا في انتظار وصف . وآمل بالتقدم أكثر فأكثركِْرشَْنفهمي بسيط لكن لدي إيمان بطريقة ذكر 

 .وآمل أن اسمع منك في نيويورك
 .للطف الذي اظهرته لفتى غير مستحقلكل اشكراً 

 المخلص
 بوب كوهن

 إلى
 نْتَ ْسوامّيَدِڤ سي ْبَهكْتي .إى

 اسكون، لوس انجليس
 ١٩٧٢ حزيران ١٦

 سبرينفيلد، نيوجرسي
 عزيزي بوب،

 المعبرة فيها بسرور ف الحظت العواط.١٩٧٢ حزيران ١٢ اشكرك كثيراً على كتابة الرسالة المؤرخة في .ارجو أن تقبل بركاتي
 لذلك، لدي ثقة تامة بأن .فتى في غاية الصالح والفطنة وحسن المسلك أنت اعلم .نا في غاية السعادة باإلطالع أنك تخالطناأ .كبير

 بالتطوع كِْرشَْن تقدمه في ذكر  اإلنسان يحرز.كِْرشَْن سيغدق عليك كل بركاته وستشعر بنفسك في غاية السعادة في ذكر كِْرشَْن
تقدير العلم العلي أوالً  لذلك، . سبب وجيهدون رياضاتد قضاء اللكننا ال نري .َپْسياتَ زهد مثيل يدعى .بترك تعلقه بالطبيعة المادية

 لذلك، تحصيل العلم هو الخطوة . تلقائياً ثم تحرز التقدم في الحياة الروحيةَپْسياتَ العلم يعقب .رجل بعقل علمي وفلسفيهو واجب كل 
ن واطلب فهم الموضوع من عدة وجهات نظر عن مكا اال لذلك، انصحك بدراسة كتبنا يومياً بقدر.ولى لمن يأمل بكمال حياتهاأل

بفضل موقفك المخلص والخدمة ستحرز التقدم  على هذا النحو، ستقتنع تدريجياً و. نيويوركهيكلطريق بحثه دوماً مع التيم في 
 .التتيمية التي تقضيها

 وسيزداد اشمئزازك من سحر الفتنة .يماناال  الفهم يعقب. هو المطلوب أوال لتحقيق حكمة فعليةكِْرشَْنيمان بي وبذكر  االبعضنعم، 
 .عندما تتجرد عن تعلقك في العالم المادي طواعيةالتقدم مضمون  و.الخارجية مع ازدياد فهمك

 . يدعى اسئلة كاملة، اجوبة كاملة وسننشرها كتاباًماۤياپوَرشرائط تسجيل هذه المحادثات التي دارت بيننا في  اآلن اعتقد اننا نطبع
طريقي إلى لندن للمشاركة في في ثناء، سأتوقف في نيويورك يومين أو ثالثة  األ في تلك. نسخة حالما تتوفر للتوزيعسأرسل لك

 يمكنك اقامة . نيويورك لكنه سيكون في أول شهر تموزإلى لست متأكداً من الوقت الذي سنصل فيه . هناكۤياتْرا-َرتَْهىاحتفال 
 سعدني رؤيتك في نيويورك مرة ثانية وسنرى إذا كان لديك مزيداً منتموعد وصولي وس بصدد َمْرَدَن َبلياتصال منتظم مع 

 .سئلةاأل
 .آمل أن تصلك رسالتي هذه وانت في صحة جيدة ومزاج سعيد

  الدائمنافعك
 نْتَ ْسوامّيَدِڤ ْبَهكْتي . سي.إي

 الفصل التاسع
 التقرير للمستقبل

 ١٩٧٢ تموز ٤-نيويورك
 يفةتلقيت رسالتك اللط: بوب

 .آوه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 .منذ قرابة اسبوع: بوب
 قدراً كبيراً من الطاقة  اإلنسانع يضّي.همية األ انها في غاية. يمكنك فهم هذه الفلسفة.جدك في غاية الفطنة اآلنأ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . هذا العمر تهيئة للعمر الالحق وهذا ما يجهلونه. توجد حياة بعد الموت لكن الحمقى جهلة.الترضية الحسية جاهالً بمصيرهابتغاء 
 سنجبر على .هذه حقيقة طبية-بدان في كل لحظة األ نحن نبدل. مطبقة حول هذا العلم البسيطعتمةالتعليم العصري وجامعاته في 

قبل بذاك البدن؟ أي نوع  كيف ن.سنجبر على الرجعة في بدن آخر بعد مفارقة هذا البدن .الرجوع في بدن آخر بعد مفارقة هذا البدن
 كذا، .از امتحانهيجتإ عند اً أو طبيباً للمثال، ال يخفى على الطالب الجامعي انه سيصبح مهندس.بدان؟ معرفة كل ذلك ممكنة األمن

 .نستطيع تهيئة انفسنا في هذا العمر لنصبح شيئاً في العمر الالحق
 الذي نشاء؟هل نستطيع تقرير الرجوع في البدن ) زوجة بوب: (ابربار

 إلى ،الرجوع إلى اهللا - هذا هو قرارنا. بعد الموتكِْرشَْن لقد قررنا أننا نطلب الرجوع إلى . يمكنك التقرير.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
انك تريدين ان تصبحي مهندسة أو طبيبة لتحقيق التقرير  بعد ستحضري نفسك وتدرسي . لنفترض انك تطلبين العلم.الوطن الباقي

 .إذا لم تفعلي  لكن ستقرر الطبيعة المادية مصيرك.ر مصيرك بعد الموتي كذا، يمكنك ان تقر. الغايةتلك
  في عمري السابق؟كِْرشَْنذكر أل بأنني كنت تماحاهل ثمة : بربارا

 .كِْرشَْن انتفعي بحركة ذكر . اآلنكِْرشَْنال يهم هذا لكن يمكنك ذكر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نها رجعت ثانية في عمرها السابق وأكِْرشَْنها تسأل عما إن كانت من تيم ان: حد التيمأ

في حال وجود ل الرجعة احتمايوجد  لكن .تم وجهأ على كِْرشَْنعندما يكون تيم ال يرجع الفرد إلى العالم المادي : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أو صالحة عائلة في الفاشليُّوچّي الـ يولد ):٤١\٦. چ.ب( .حتى في وجود تقصيريرجع الفرد في عائلة صالحة تقصير بسيط لكن 

 تلك هي .ير للمستقبل الفطنة البشرية قادرة على التقر.)ْبْهَرشْطُو ٱْبهيجاياِتى - يُّوَچ  ِچِهىْم شرۤيَمتاْمۤيناتْششو (ثرية عريقة عائلةفي 
 هذا التبين موجود .إذا فعلت ذاكلن انتفع إذا فعلت هذا وسأنتفع  . لدينا قدرة على التبين. الحيوان عاجز عن التقرير.الفطنة البشرية

التقرير على  في الحياة و اإلنسان يتعين عليك العلم بغاية. يتعين عليك استخدام التبين على الوجه الصحيح، لذلك.في الحياة البشرية
 .... تلك هي الحضارة البشرية.ساس األهذا

 ؟كِْرشَْن عاينتهل : بربارا
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 عاينته؟: بربارا
 . في كل لحظة.يومياً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكن ليس في بدن مادي؟: بربارا
 .ليس لديه بدن مادي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ...هيكل في هذا الكِْرشَْن كثيرة من صور حسناً، توجد صور: بربارا
 ال يمكنك رؤية الصورة الروحية ألنك تملكين . ماديةاًترين مادياً ألنك تملكين عيون أنت .ذاك ليس بدن مادي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ألنه تلطف بالظهور ناً مادياً ال يعني ذلك انه يملك بد لكن، . لذلك، تلطف بالظهور في بدن مادي حتى يتسنى لك رؤيته.عيوناً مادية
 ال يعني ذلك انه على صعيد واحد .طف بالحضور إلى بيتكل لنفترض رئيس جمهورية الواليات المتحدة ت.على وجه يليق برؤيتك

 بأعيننا كِْرشَْن امامنا في صورة لوحة زيتية أو مصنوع من الحجر أو الخشب ألننا ال نستطيع رؤية كِْرشَْن كذا، يظهر .معك
 .كِْرشَْن ليس مثل هذه اللوحات الزيتية والخشبية بل عينها ألن الوجود هو كِْرشَْن و .لماديةا

 ماذا يحدث ألرواحنا بعد الموت؟: بربارا
 .ترجعين في بدن آخر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 فوراً؟: بربارا
 .من شقتك ثم تغادري الشقة القديمة وتذهبي إلى الجديدة كلانتقإعند  شقتك الجديدة أوالً نتفرشي كما انك .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 وهل نعلم بنوع البدن الذي نرجع فيه؟: بربارا
عدم  .من ال يعلمونالطبيعة تدبر ل من يعلم، يعلم ما هو موجود لكن . وإال فالطبيعة ستدبر ذلكلياقتكنعم، شريطة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .عند لحظة الموت عقليتك بدناً آخراً من امداد الطبيعةستخلق  لذلك، .كنت ال تعلمينتعني انك  حياتكتهيئة 
  ماذا يفعل التسبيح؟.والتسبيح: بربارا

 . األمرعن ذلك وسيوضحون لك) التيم(اسألي هؤالء الفتيان : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟ يهيمن على كل شيءكِْرشَْنإذا كان  على سوى تيمه كِْرشَْنكيف يهيمن : بوب



 . دائرة الملك تهيمن على المملكة. كما أن الحكومة تهيمن على البلد.اماۤيبواسطة : َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
  على التيم؟كِْرشَْنوكيف يهيمن : بوب

 إذا كان يريد ستحذره فوراً .نك تسيطر عليه لنفعهأ للمثال، إذا كان لديك طفل محبوب ف.كما تهيمن على محبوبك؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اماۤي يهديه على الدوام بينما سواه في عهدة كِْرشَْن ال يضلل مطلقاً ألن كِْرشَْن لذلك، تيم ."ال يا طفلي الحبيب، ال تلمسها؟:"مس النارل

 .وستقوم بالمطلوب كما شاهدت
 .القضاء والقدر يعني ان وقت وفاتنا معلوم حالما نولد: بوب

 ماذا؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ر لي عمر محدد عند والدتي؟تي واآلخرين مقدر قبل والدتنا؟ هل يقّدهل وقت مو: بوب

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  تبديله؟مكنوال ي: تيم

 . قادر على تبديلهكِْرشَْن تبديله لكن مكن ال ي.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ر أيضاً؟نتحار، فهل هذا مقّد االعلى أحد إذا اقدم: تيم

 لذلك، تستطيع الذهاب .نتحار ليس حدثاً طبيعياً اال. يمكنك هذا ألن لديك مقدار ضئيل من الخيار.راً ليس مقّد.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
بطريقة ما القفز فوق الحائط  ال يستطيع السجين الخروج من السجن طبيعياً لكن يمكنه ."من الطبيعة إلى غير الطبيعة بفضل الخيار

 . إذا دبر هربه يصبح مجرماً ثانيةه ال يستطيع السجين الخروج من السجن طبيعياً لكن.مدة سجنهد والهرب ثم يجري تمديبير تد
 قادر على تغيير كِْرشَْن لكن .الهرب من القضاء والقدر طبيعياًسعينا إلى إذا  سنقاسي لذلك، .سوف يعاد اعتقاله وتزداد مدة سجنه

ذاك التغيير يحدث  ."سوف احميك"):٦٦\١٨. چ.ب(  يقولكِْرشَْن . سيفعلهشَْنكِْر نحن ال نفعله لكن .القضاء والقدر عندما نذكره
 .)شْۤياميىُموكْشْي پاِپْبْهيُّو -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه (لحمايتي

يوجد عدد كبير من  .كِْرشَْنالسيطرة الشخصية لـ سوى التيم تحت سيطرة الطبيعة المادية والتيم تحت .التيم وسواه: توجد مرحلتان
 كذا، اهللا .مهيمن دائماًهو  .يحكم أطفاله شخصياً ه لكنمدير شركة كبيرةفي مكتب دارية  االدوائرالالموظفين تحت سيطرة مختلف 

مهيمن الحي يبقى  .تيمهسوى على ) اماۤي (عماله يهيمن ، لكنى الفرد عندما يتتيم بحبهشخصياً عل يسيطر اهللا .هو المهيمن دائماً
عندما يكون مستقيماً دارة المدنية  اال يكون تحت سيطرة.يطرة الحكومةيخضع لسي أميرك للمثال، كل مواطن .عليه بالضرورة

 كل حي . هذا محال. في مطلق الظروف غير محكومهنه االدعاء بأ ال يمكن.عندما ال يكون مستقيماًدارة الجنائية  االتحت سيطرةو
 وكيلته على يداهللا شخصياً أو على يد سواء محكوم  أنت  إذن،. كل حي محكوم.عاقالً بل مخبوالمدعي الحرية ال يكون  .وممحك
ستعود إلى اهللا بعد مفارقة   لكن. في الوجود المادي والدة بعد والدةبدان األتبدل  تبقى.اماۤي تفسد حياتك عندما تكون تحت حكم .اماۤي

 وهذا ما جاء في . تلك هي الفطنة. هذا محال. ال تستطيع البقاء دون حكم.تنجح حياتك فأن تكون تحت حكم اهللا إذا اخترت بدنك هذا
 أنت .) ْپَرَپْدياِتىْمْن ماْچۤيانَڤا  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو(دات غزيرة من التنقل أو التخمين بعد وال يسلم الفرد لي): ١٩\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا

 كنت محكوماً على يد . محكومانأ .نفس مسلمة لك فأحكمني اآلن ناأ .اقبلني ف لذلك، حضرت.)كِْرشَْن:"ڤَْم إتي َسْرڤَاسوِدڤ (الوجود
ة حتى  لذلك، خدمت العائلة المزعومة والمجتمع والوطن واألم. كنت محكوماً بحواسي.وقت سحيقمنذ   دون نفعرذالءهؤالء ال

 ليحكمني اهللا بدالً من . اضع نفسي تحت حكمك. اآلن لذلك، استعدت رشدي.رضى تحت حكم حواسي دون استمداد الخدمة الكالب
 أليس . بكلب؟ يتوقف الكلب في الطريق العام ويتغوط ويقف سيده وينتظراً محكوماً إنسان ألم تر.كِْرشَْن هذا هو ذكر ."حكم الكالب

 ."أنا السيد:" خادم الكلب لكنه يعتقدأصبح لقد .اماۤي تلك هي . لكنه محكوم."أنا السيد:"يبول والسيد يقول لنفسهكذلك؟ الكلب يتغوط و
 نستطيع . محكوم على يد كلبه لكنه يعتقد انه السيدرذيل نستطيع الفهم أن هذا ال.كِْرشَْن ذكر دون على الفهم  اإلنسانإذن، ال يقدر

 ت حكم الكلب؟ ما رأيك؟ ألم يصبح تح.الفهم
 .نعم: بوب

الرئيس يعتقد  ."أنا سيد:" رجل العائلة محكوم بزوجته وأطفاله وخدمه وكل فرد لكنه يعتقد. سيد الكلبهنوهم ألكنه يت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سأكون خادماً "و" سأقدم لكم خدمة قيمة:"عيوسيّد!  يمكن طرده من منصبه على يد الشعب، خدمه.نيكسون انه سيد بلده لكنه محكوم

مما يعني !" اعيدوا انتخابي! اعيدوا انتخابي:" وهو ينشر الدعايات. منصب الرئاسةيتول بالشعبه  لذلك، ينتخب."ولى األمن الدرجة
" ا سيدنأ:" والتيم ال يقول لنفسه مطلقاً. انه سيد لكنه خادموهم يتاماۤي من تحكمه .اماۤي . هذا هو الوضع."انا سيد" لكنه يعتقد .انه خادم

حدث عندما يوهم ال ."خادم دوماً بل مطلقالسيد الأنا لست :"قل األالتيم يعلم على . والواقعيةاماۤي هذا هو الفرق بين ."أنا خادم"بل 
كار ألنه ليس محكوماً باألف) موكْتي(فذاك ليس وهماً بل نجاة " نا خادمأ:" لكن عندما يقول الخادم لنفسه."أنا سيد:" بالقوللخادم لنفسها

تعني إستقامة ) موكْتي( النجاة .)٦\١٠\٢. ب.ش(فكار الخاطئة ال تحكم التيم مطلقاً بل يعلم مقامه  األ. اعمل على التدبر.الخاطئة



 هذا هو الفرق .ةداسيتعني توهمي العبوديتي  و.نني خادمهي علمي بأنجاتي  لذلك، . أنا خادم.)ڤَْستْهيتيهياڤِْپَن ڤَرۤوْس(امه والفرد في ق
 . والحياة المحررةمهايأة الماديةين حياة الب

 انهم ال يطلبون النجاة بل سبقت نجاتهم . لذلك، جميعهم محررون.كِْرشَْن هؤالء يقولون ألنفسهم دوماً انهم خدم كِْرشَْنلذلك، تيم 
لست سيداً  أنت .وهمالو  ذاك ه.بصورة مصطنعة على خالف سواهم" نا سيدأ:"يقولون ألنفسهم انهم ال .امهموألنهم راسخون في ق

 هاريختتعني انجاته  و. الفرد التفكير بأنه سيدصطنعهي ت المهايأةحياة  . ذاك هو مقامك.في مطلق حالة من حياتك بل تبقى خادماً
 .كِْرشَْن أو ممثل كِْرشَْن التيم ال يطلب النجاة على حدة بل ينجو حالما يسلم لـ.التسليم للسيد العظيم

 .عون أن المسيح يهديهمهؤالء المتطرفين من اتباع المسيح وغيرهم يّد"األديان مثل ب، الناس الذين ينشغلون َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ: بوب
 هل هذا صحيح؟
ين هي هداية  فألكنهم يقتلون" ال تقتل:" مثل المسيح يهدي المسيحيين بالقول.نعم لكنهم ال يأخذون إلى الهداية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

بالمسيح بل  أحد  هل تلك هداية؟ ال يستهدي."لكنني ال اعبأ بكالمه"ماذا تنفع؟ " المسيح يهديني:"قتصار على القولاال المسيح؟
لقد جعلوا المسيح مقاوالً لحمل  .حدأبه  هداية المسيح متوفرة لكن ال يعبأ . يتعذر العثور على شخص يهتدي بالمسيح.عاءهم باطلاّد

لدينا دين :" لذلك، يقولون. ذاك هو دينهم. الذنوب والمسيح المسكين يحمل تبعتهاأشكالهم يرتكبون كل  ان. تلك هي فلسفتهم.ذنوبهم
؟  اجل ذنوبنا فلماذا نعاود ارتكابها مات من.فهل هذا دين جيد؟ انهم ال يتعاطفون مع المسيح"  سيموت المسيح من اجل ذنوبنا.جيد

 الذنوب وسيتعهد أشكالسنستمر بإرتكاب كل "ستهداء بالمسيح بل  االلذي يدعونا إلىجرت التضحية بحياة جليلة من اجل ذنوبنا فما ا
 هل تظن أن هذا يدل ." كل ما هو مطلوب مني هو الذهاب إلى الكنيسة واإلعتراف ثم العودة إلى ارتكاب المزيد.المسيح بإبطالها

 على فطنة كبيرة؟
 .كال: بوب

 .لمسيح حتماً لكن يتعذر العثور على شخص مثيل المهتدي باسينجو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...نجيل يومياً ويسعون إلى  االماذا عن اتباع المسيح المتطرفين الذين انضموا إلى حركة المسيح؟ انهم يدرسون: بوب

 نجيل؟ اال كيف يمكنهم أن يقتلوا إن كانوا اتباع.نجيل االلكن العنف يخالف وصايا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نجيل االعى أن المسيح كان يأكل اللحم فيّدألت احدهم وسأ: بوب

 هو قوي ."ال تقتل، يجب أن تنقطع عن القتل:"مرأقوياء لكنه  األ كان من.كل أي شيءأ يمكنه .ال بأس بذلك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 تلك هي .د بأمره وعندئذ ستهتدي به ال يمكنك تقليد المسيح بل التقي.يستطيع أكل مجمل العالم لكن ال يمكنك أن تقارن بالمسيح

 بل التقيد  المفوض يستطيع أن يفعل ما يحلو له لكننا ال نستطيع التقليدڤََرإشْ .ْمتََچڤَْبهاـال هذا ما جاء في .الطاعة الفعلية
 لقد .أي وضع أكل اللحمنك ال تعلم بأعترف إ .كل اللحمأ يمكنك ان تقول أن المسيح . ال تستطيع التقليد."سأفعل ما يأمرني به:"بأمره

  هل تعتقد أن المسيح كان يناقض نفسه؟. بعدم القتلاآلخرين كل اللحم لكنه نصحأ
 .كال: بوب

 أن يكل اللحم؟ هو يعلم لكنه طلب منأ إذن، لماذا .ناقض نفسهي به ان ال يإيمان حقيقذاك  .ال يمكنك أن تفعل ذلك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هل تستطيع أن . ضحى بحياته من اجل اهللا. ال يمكنك تقليده.لست المسيح أنت .م الحقيقيا ذاك هو النظ.اعتب اال واجبي هو.ال أقتل

تقلد المسيح بأكل اللحم؟ لما ال تقلد المسيح وتضحي بحياتك من اجل نشر ذكر اهللا؟ ما هو  أنت تفعل ذلك؟ إذن لماذا تقلد المسيح؟
 الشمس . انهم مسيحيون زائفون لكن ماذا يفعلون من اجل اهللا؟ انظر إلى الشمس.اءدعالد عن تفكر بهالتعبير عما رأيك؟ نعم، يمكنك 

 هل تستطيع؟ المسيح قوي ."ألشرب البول فالشمس تمتص البول - هل تستطيع شرب البول؟ إن اردت تقليد الشمس.تمتص البول
 هذا .قوياء األ ال يمكننا تقليد. تلك هي المسيحية الحقيقية.بأمرهويستطيع أن يفعل ما يشاء لكن ال نستطيع تقليده بل يتعين علينا التقيد 

 شرب بحر السم ." سأشربه.ال بأس:"ڤَشي عن وجود بحر من السم احتار الناس حياله فقال المولى ِڤديةسفار الـ األ جاء في.خطأ
 المولى لم ينصح ؟ڤَشيطيع تقليد المولى  هل تستطيع شرب السم؟ ليس البحر بل كوب واحد؟ إذن، كيف تست.بقاء في حلقهأبكامله و

 اعتاد ڤَشيدي والحشيشة يقولون أن المولى .أس. جماعة أل. لذلك، ينبغي لنا التقيد بالنصيحة وليس التقليد. بشرب السم مطلقاًڤَشي
يقول أن عبادة يث ح ڤَشيهل تقوى على ذلك؟ يجب العمل بأمر المولى  ف شرب بحر السم بكاملهڤَشي لكن المولى .تدخين الحشيشة

 ڤيشْنوخير عبادة هي عبادة الرب :"لوقبال عن خير عبادة ڤَتّيپاْر ؤالعند ساجاب  .)َپَرْمْر آراْدَهنَْم ڤيشْنو ( خير عبادةڤيشْنو
 خدمه  تعنياناْمتَدۤيۤي .ڤَنَشْايڤ هي عبادة الـڤيشْنو وخير من عبادة .ڤيشْنو يوجد عدد كبير من المالئكة لكنه يوصي بعبادة .)"كِْرشَْن(

ذات صلة حميمة ألنها  ، هذهتولَسّينا نعبد  نحن ال نعبد جميع النباتات لكن.تولَسّي للمثال، نحن نعبد هذه النبتة .أو من له صلة به
 .ڤيشْنوخير من عبادة هو  كِْرشَْنأي شيء متصل اتصال حميم بـعبادة  كذا، .)ڤيشْنو (كِْرشَْنبـ
 ماذا؟ل: بوب



 يقوم بحركات شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد (.صدقاء وربت كلبك األ أحد لنفترض ان لديك كلب وجاء.كِْرشَْنألنه سيسر : هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
 ."أي كلب جميل لديك:"صدقاء ويقولون األيأتي بعض - نحن نشهد هذا.ترى كيف يفكر أنت ."هو صديق جيد:" هذا يسرك.)تربيت

 .) بعض الضيوف الهنود الغرفةيدخل .ضحك(
 .ْپَرساَدارجو أن تقبلوا بعض : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

إلى الطائرة ستقلع خير في نيويورك و األ هذا هو يومه.نكيزية حيناً والهندية حيناً اال يتابع حديثه مع ضيوفه باللغةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(
 التيم يتحركون بسرعة، يحملون الحقيبة إلى .ر كيندي إلى مطاشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد جلب بوب سيارة لنقل .لندن بعد بضعة ساعات فقط

 .)خيرة ويتممون آخر الترتيبات األشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالسيارة وينقحون أوراق ترجمة 
 . السيارة تنتظرنا.شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالجميع متهيئون : شْۤياَمسونَْدَر

 .كِْرشَْن ِرىَه .حسناً! ن اآلإذن، يمكننا الذهاب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الخاتمة
 كلمات اخيرة

 و ڤّي داسّيِد-ْبَهكْتينا باسم عّمد مع زوجتي من عداد مريديه وشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد قبلني رحمته الربانية ١٩٧٦ تموز ١٩في 
 عندما كِْرشَْن َهِرى في حركة أخواني من السيد الروحي ولهية استطيع ان ارى مدى حظي بلقاء رحمته اإل.ْبَرْهَمتۤيرتَْهى داَس

 .استرجع ذكريات ذاك اليوم
 منذ اربعة سنوات بالعمل شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد نصحني .عندما استلمت مسبحتي سماء اهللا يومياًأربعة وتسبيح  األنتهاء بالنواهي االوعدت

) أنَْرتَْهى( غير الضرورية ورم األجميعلن تعود تروق لي شهر وأ مثل سائر التيم في خالل ستة أصبحبذلك وقال انني استطيع ان 
 . كنت معنياً بالتصفية مع انني كنت اجهل بمعناها."مجمل الحياة البشرية مقصودة للتصفية:" قال.مثل ارتياد دور السينما والمطاعم

نهاية أن ترضية الحواس كانت ب لم اكن اؤمن .رفع من الوعيأسافرت إلى الهند مع فيالق السالم على أمل العثور على مستوى 
 . تعني التحرر من امالء الحواسچايُّوأن الـب فيما بعد، استطعت الفهم . كنت مقيداً بالحواس، ومع ذلك.المطاف

تكبلت إلى حد ما بالمسؤوليات العائلية لكنني غالباً ما كنت وتزوجت وا أميركعند العودة إلى حياء  األتابعت دراستي العليا في علم
شيء  التيم .التيم وكان ذلك مدعاة سرور ليمخالطة   وجوببرز تعاليمه كانتأ مخالطة . وتعاليمهْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَرذكر حديثي مع أ
 .إلى الرب العظيم هي غاية الحياةبالفهم أن الخدمة الودية  األنا الزائفةمور السخيفة للترضية الحسية و األ يتجنبون علقات:رخآ

 وزوجتي صداقات مع عدد كبير من التيم تدريجياً واردنا قضاء بعض الخدمة من  عقدت.خص األي علىن كانت تحيهيكلزيارة ال
 . في الجامعة وجعلنا من شقتنا محطة لفرق التيم المتجولةچايُّو ْبَهكْتي تكفلت بمشروع اقامة نادي .اجل الحركة

انني ال استطيع تقديم في الهند، اثناء وجودي  هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب اخبرت .شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد حتى طعامنا صفياً مع اتباع تعاليم أصبح
 فعلنا هذا وفي . لذلك، قال لي ببساطة أن اشكر اهللا على طعامي قبل تناول الطعام. هو اهللاكِْرشَْنطعامي بصفة تيم ألنني لم افهم أن 

حررنا من حكم ما لطبخ للرب العظيم وهذا  ما اجمل الشعور با.النهاية نضج تتيمنا وبدأنا بتقديم طعامنا إلى الرب العظيم فعلياً
 .اللسان

، كِْرشَْنبرحمة  في تكساس هيكل وحصلت على وظيفة قرب ال. بالكليةهيكلنا على استعداد لإلسهام في حياة الأصبحفي النهاية، 
 مثل عبء ارتفع عن  كان.َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ كما تنبأ أنَْرتَْهْز على هذا الوجه، زالت جميع .هيكلوبدأنا بالمشاركة في جميع نشاطات ال

 ليس مقصوداً للعمل  اإلنسان. واضحةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدقيمة تعاليم ت أصبح .خدم اهللا وتيمهنا أصبح لم نعد خدم حواسنا بل .اكتافنا
 .رفع من الوعيأ التصفية تعني الوصول إلى مستوى .كالحمار والتمتع كالكلب

 هو داعم في الواقع، ال.انني تلقيت العمادعلى الرغم من  واتمنى التقدمسيد الروحي خواني بالما زلت احترم الوعي الروحي أل
 .البداية

 ْبَرْهَمتۤيرتْتَْهى داَس آْدهيكارّي
 ١٩٧٦ول  األ تشرين١٦
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