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  شايتَنْياحول مسرحية المولى  ڤَرۤيْچحديث بين شْرۤيل ْپَرْبهوپاَد و َهيا

  ١٩٦٧ نيسان ٦- ٥سان فرنسيسكو 

  تسجيل؟: ْپَرْبهوپاَد
  .جيد: َڤْچرۤيَهيا

 و ْمِرَدْنَچل مع  كما فعلنا، كما نفعل حنن، موكب مجيۤيْرَتَنكَسْن فرقة الناس متر بيعرض املشهد األول :ْپَرْبهوپاَد
املشهد الثاين .  جيب علينا أن نقوم مبوكب مجيل.ةعتيادي، مجيع الناس كما يف الطريقة االكتل قابو واألكََرتالَْز
حة وملكته سيدة قبي. رجل أسود بثوب ملكي ومنظر بالغ القبح. جيب صبغه بالسواد .عصرال شخصية كَلي يعرض
ا يف عصر مأعماهليتعارض مع مما  اآلن ۤيْرَتَنكَسْنحركة استهالل "هو  ماهثيحدمدار . لذلك، مها متكدران. أخرى
. سيكون املشهد على هذا النحو. اثنان أو ثالثة يشربون. سيوجد شخص يشرب يف احدى الزوايا. "ذا هكَلي

 ذبح جيري.  يف مشهد آخرشخص يشارك بالشراب يف زاوية وشخص يتحدث بشهوة مع امرأة. جيلسون يف املركز
وشخص أسود قبيح وامرأة قبيحة .  على هذا النحوجيب تعديل ذاك املشهد. قمار يف قسم آخرلعبة يف قسم وبقرة 
 على هذا  املشهدخنتمو". ما العمل؟. ۤيْرَتَنكَسْنجرى استهالل حركة . يتهددنا اآلن اخلطر:"ستقول الوسط يف

   .الوجه
   ذكر؟بصفة.  بصفة ذكركَليتصوير اآلن جيري : َهياْچرۤيَڤ
  .نعم، ذكر: ْپَرْبهوپاَد
  . ألنه كما أعلم جيري تصويره انثى:َهياْچرۤيَڤ
  .واملشهد أسود أيضاً. السواد يعين اجلهل. يةذكر وبشرته سوداوية ويرتدي ثياب ملك.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم: َهياْچرۤيَڤ
مث املشهد .  والشراب والقمارلزنا والذبحابراز نشاطات ا جيب التيقن من هذه األمور مث يذكر هناك، :ْپَرْبهوپاَد
  .راَس رقصة يعرضالثالث 

اعتقد انه ميكن تطبيق هذا على جممل العامل من معىن بل  ة غربية أو شرقيحدد املشاهدلن ا... قبل هذا : َهياْچرۤيَڤ
 واملسلخ على الذنب ومشهد الزناشخصية  وزوجته كَليجملس ابراز ميكن أن االمساء قد تكون امساء هندية لكن 

  .النمط الغريب
العامل حتت جممل . كَليحتت تأثري وحدهم ميكن اساءة الفهم بأن الغربيني  ...ما الداعي كال، . هذا جائز: ْپَرْبهوپاَد

  .الزنا والشراب ليس حمصوراً ببلدك بل يف كل األرض. كَليتأثري 
  .أدرك ذلك: َهياْچرۤيَڤ
  .أقلأكثر أو .  أكثر أو أقل:ْپَرْبهوپاَد
  .مسرحية هنديةاخراج  أنين ال أود ديامر. ليس يف هذا املشهد فحسب: َهياْچرۤيَڤ



لكن قد يسيء الناس الفهم أننا نعرض مشهداً جملرد انتقاد طريقة . ال اعتراض. ذاك ممكن.  قد يكفي ذاك:ْپَرْبهوپاَد
  .نعم. ما اعنيهذاك . احلياة الغربية
   اآلخر؟ املسرحية اآلخرى؟شايَتْنيا؟ من كتب املوىل رايا...  اآلخر َتْنياشاياآلن املوىل . نعم: َهياْچرۤيَڤ
  ...كال، ال يوجد : ْپَرْبهوپاَد
  . اريتك املسرحية اآلخرى:َهياْچرۤيَڤ
  .پ كوماَرديلي تلك مسرحية :ْپَرْبهوپاَد
  .اعتقد اهنا كانت مسرحية هندية. ذاك ما قصدته.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
ال اعتراض عندي اذا عرضت ..  .أو اذا شئت. نعم، كانت مسرحية هندية. كانت مسرحية هندية.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

   ...َمهاْپَرْبهو شايَتْنياالشخصيات على النمط الغريب لكن 
  .دون صبغة شرقية وال غربيةبل   النمط الغريبها علىلن تعرض. ال. ال: َهياْچرۤيَڤ
  .ضلسيكون أف. أفضلذاك سيكون : ْپَرْبهوپاَد
  .بكالم آخر، ممكن يف مطلق مكان: َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .هناك نا والال صلة له هب.  علي املضمونلكن ...ممكن  الوضع :َهياْچرۤيَڤ
  .مادي كَلي. علياًشخصاً  ليس كَليال، .  نعم، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .األرض، جممل األرض متأثرة وليس قسم منها.  نعم:َهياْچرۤيَڤ

  .هذه األرض بل جممل الكون. ليس األرض وحدها. نعم: َرْبهوپاَدْپ
  .نعم: َهياْچرۤيَڤ
، اهنما ُچوپۤيْز يف الوسط والـراْدهاراينّ و كِْرْشَن تعين راَسرقصة . راَس اذن، املشهد التايل هو رقصة :ْپَرْبهوپاَد
  .ملنتزه، يد بيدشاهدت ذاك املشهد احمليط كانوا يرقصون يف اليوم اآلخر يف ا. حماطان

  . نعم، نعم:َهياْچرۤيَڤ
 راَس، جيب وقف رقصة عندها... ب هذا هو املشهد املطلو. ُچوپۤيْزالـاحدى مع  كِْرْشَن  يرقص اذن،:ْپَرْبهوپاَد

هذا غري جيد ألن واجب كل امرأة هو . صديقايت احلبيبات، جئنت إيل يف عتمة الليل":ُچوپۤيْزالـ إىل كِْرْشَنوسيقول 
ماذا سيقول ازواجكن عند علمهم بأنكن جئنت إىل هنا يف عتمة الليل؟ واجب املرأة هو عدم ترك . ء زوجهاارضا

. مع ذلك، الزوج موضع تكرمي الزوجة. زوجها حىت اذا مل يكن حسن املسلك أو عاثر احلظ أو عجوز أو مريض
على هذا ". انتهينا اآلن. ىل بيوتكنأرجو منكن الرجوع إ. سيدينكن الناس. لذلك، لقد جئنت إىل هنا وهذا ذنب

بصعوبة كبرية وبرغبة جاحمة جئنا إليك ال ميكنك أن تطلب منا العودة إىل منازلنا ألننا :"ُچوپۤيْزالـالنحو، ستجيب 
نهن العودة إىل م كِْرْشَن يطلب. كتابة حوارعلى هذا النحو، عليك ". ا العودةوليس من واجبك أن تطلب من

يقول  وراَس رقصة اءتنتهاعند  ُچوپۤيْزالـمث ستذهب ". راَسامسح لنا مبتابعة رقصة :"نمنازهلن لكنهن يصر
تقبلن . اهنن تيم خملصات إىل درجة ال حتفلن بالعوائق العائلية وبكل مسعة سيئة. مهجة قليب ُچوپۤيْزالـتلك :"كِْرْشَن
دون ال ميكنين الوفاء  "."لوفاء بتتيمهن؟كيف اقوى على ا:" كان يقول لنفسه."فكيف ميكنين الوفاء بدينهم؟. علي
صورة املوىل جتلى ب".  ووسيلة حيبُچوپۤيْزالـجيب علي تبين مقام .  أحيا وضعهن لفهمي ألنين ال أفهم ذايتأن



هي  شايَتْنياجممل حياة املوىل . ُچوپۤيْزالـ ببشرة شايَتْنيا أسود البشرة لكن املوىل كِْرْشَنلذلك، .  هلذا الغرضشايَتْنيا
هل لديك سؤال؟                                                         . هذا ما جيب رمسه يف تلك الصورة. كِْرْشَن لـُچوپۤيْزالـمتثيل حب 
  .شايَتْنياهذا هو مراد نزوله يف صورة املوىل : َهياْچرۤيَڤ
  .، نعمشايَتْنيااملوىل : ْپَرْبهوپاَد

  ... من أجل :ياْچرۤيَڤَه
لكن اذا اردت ه فرديتلكل منا لذلك، . كما اتعامل معك. ُچوپۤيْزالـمن موقع  كِْرْشَن فهم من أجل :ْپَرْبهوپاَد

  . على هذا النحوهاعليك رمس. نعم. هذه معنوية طبيعية. دراسة مدى طاعتك يل فيتعني علي تبين موقعك
  .اعتقد أن هذا واضح: َهياْچرۤيَڤ

عليك ترتيب مشهد يف املساء حيث يظهر . املشهد الرابع هو خسوف القمر.  حسناً.ماذا؟ هذا واضح: ْبهوپاَدْپَر
هو هذا . حسّبت ا والناس تستحم غاطسة نصفها يف املاء ونصفها فوق املاء ومجيعهْنَچَچالـالبدر على جانب هنر 

 يف أْدڤايَت يدخل. أْدڤايَت شخص، يدخللذلك، . نعم...  ْمِرَدْنَچ مع َهِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَناملشهد عينه، 
كان شديد !". حتققت اآلن مهميت!  اآلن مهميتحتققت:" هاتفاًبدأ بالرقصي وْنَچَچالـاملشهد لإلستحمام يف هنر 

لذلك، أراد تصحيح . ال ينشغل أحد حبب اهللا. على التشبعة احلسيةوضع اإلنسان املنكب التأسف على رؤية 
لذلك، ".  فيمكنه أن يفعل شيئاًكِْرْشَنأنا جمرد انسان فما استطيع أن أفعله؟ اذا نزل :"قال لنفسهو نسان االمسلك

فهم يف تلك . شايَتْنيا يف صورة املوىل كِْرْشَنعلى هذا النحو، نزل . تولَسّي وأوراق ْنَچَچالـ مياه ميقدبت كِْرْشَنل ّجب
  ". اآلنيتمحتققت مه.  اآلنحتققت مهميت"،  وهتافههقصر وهذا سبب شايَتْنيااملوىل نزول اللحظة 

  .أْدڤايَتذاك كان : َهياْچرۤيَڤ
  .ونح ويسّبْنَچَچالـ يف وناجلميع يستحموخسوف القمر،  وأْدڤايَت :ْپَرْبهوپاَد
  . وهو يف غاية البهجة يف تلك املناسبة ألنه طلب هذه النزلةيف املشهد أْدڤايَت يدخل و: َهياْچرۤيَڤ

  ".لقد جاء:"هاتفاً كِْرْشَندعا إىل . نعم، دعا: هوپاَدْپَرْب
  . نزل اآلنشايَتْنيا هو دائم الوعي أن املوىل :َهياْچرۤيَڤ
  .هذا املشهد على هذا الوجهإىل جيب أن يدخل . نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .يف هذا املشهدظهر ال تاهنا .  يف قائمة الشخصيات اليت لدينا اآلنراْدهاراينّ  اسمالحظت: َهياْچرۤيَڤ
  .راَسرقصة مشهد  يف راْدهاراينّستحضر .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .راَس يف رقصة :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... ذاك :َهياْچرۤيَڤ
  . يد بيدُچوپۤيْزالـبقية بالوقوف إىل جانب  ميتد كِْرْشَنو .  يف الوسطكِْرْشَن و راْدهاراينّ: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ الوقت يف ذاكراْدهاراينّتظهر لذلك، . راَسذاك هو املشهد الثالث، رقصة : َڤَهياْچرۤي
  .راْدهاراينّظهور .  ذاك املشهد الثالث، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... أيضاً يف َنڤَِرْنداڤْصبايا تظهر  :َهياْچرۤيَڤ
  .َنڤَداِرْنڤْ يف راَسنعم، كانت رقصة . َنڤَِرْنداڤْالرقصة يف تدور  كال، :ْپَرْبهوپاَد
  . يف املشهد الثالثَنڤَِرْنداڤْ كما تظهر صبايا :َهياْچرۤيَڤ



  .كِْرْشَن والصبايا، عزم الرب كِْرْشَن الرب راَسرقصة . نعم.  نعم، املشهد الثالث:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ... إىل أحد يف املشهد الرابع أم ذاكأْدڤايَتهل يتحدث .  املشهد الرابع يفاآلنحنن .  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .؟ أنا اسعى إىل تقدمي هذه الشخصياتيف هذا املشهدالشخصيات تظهر سائر  هل هناك أحد؟ هل :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم، حتماً:ْپَرْبهوپاَد
  . جيب تقدمي الشخصيات يف املشهد األول:َهياْچرۤيَڤ
  ... نعم، جيب أن يكون :ْپَرْبهوپاَد
  ...ضهمعيس مجيعهم بل جيب حضور بل. بضعة منهم: َهياْچرۤيَڤ
  . هناكداَسَهريشخصية . داَسَهري و ْشرۤينيڤاَس. ْشرۤينيڤاَس :ْپَرْبهوپاَد
  . نعم، فهمت هذا:َهياْچرۤيَڤ
  .كبري يف السن داَسَهري نعم، :ْپَرْبهوپاَد
   كبري السن أيضاً، أليس كذلك؟أْدڤايَت: َهياْچرۤيَڤ
  . رجل عجوزأْدڤايَت: ْپَرْبهوپاَد
  .نيڤََسو : َهياْچرۤيَڤ
  .صف العمرتليس عجوزاً بل يف من: ْپَرْبهوپاَد
  ...؟ هل هم من التيم، اهنم تيم ... هل تعطيين نبذة عن :َهياْچرۤيَڤ
 شايَتْنيامخسني سنة عند والدة فوق ، أْدڤايَت و داَسَهري حنو اربعني سنة و أْدڤايَتالصورة، عمر ما يف  ك:ْپَرْبهوپاَد
  .يف عمر والده. السنكبري كان . هوَمهاْپَرْب

  . مجيعهم من التيم:َهياْچرۤيَڤ
 ْبراْهَمَنةالـ. ۤيْرَتَنكَسْن ينشر حركة َمهاْپَرْبهو شايَتْنياعندما كان  ْبراْهَمَنةالـاعترض . مجيعهم من التيم: ْپَرْبهوپاَد

س مجاعة ئي رأْدڤايَتقط، كان لكن اثنان ف". ه بدعة جديدةهذ. شاْسْتَرهذا أمر خيالف هندو :"االرثدوكس
. َنڤَْدْدڤيْپ يف شايَتْنياأيده وأجنح حركة . وكان من االثرياء، كان ثرياً من ذوي النفوذ... لذلك، أيده . ْبراْهَمَنةالـ

 داَسَهريكان . داَسَهري اعطى مالذاً لـأْدڤايَتبينما . ْبراْهَمَنةالـ من مجاعة ْشرۤيڤاَسكما كان . كان بالغ النفوذ
. ك أن جتعله يظهر يف املشهدميكن. كان يعيله. أْدڤايَتلذلك، عاقبه القاضي املسلم والتجأ إىل دار . من املسلمني

  ".حتققت مهمتنا اآلن:"ومجيعهم يسّبحون ويرقصونيتحدثون  أْدڤايَت و ْشرۤينيڤاَس و داَسَهرۤي كان
  .لننتقل إىل املشهد اخلامس. حسناً. نعم، أفهم: َهياْچرۤيَڤ
والطفل يف . ْمنيتسمى شجرة . نيْم جالسة حتت شجرة شايَتْنيا أم املوىل ِدڤّيَششۤي  يعرضاملشهد اخلامس :ْپَرْبهوپاَد
 هميقدم البعض العقود الذهبية وبعضهم األساور وبعض. عدد كبري من الزوار ويقدمون اهلدايايدخل حجرها و

كان .  والدهميْشَر َهىّناَتَجَچ حاضر؟ نعم، ميْشَر َهىّناَتَجَچهل . ْشَرمي َهىّناَتَجَچ...  الثياب واملال ووالده، ما امسه
ما تسمي ... يوجد نظام يف اهلند . يوزع على الفقراء والراقصني كل املال والثياب والذهب والفضة اليت وصلته

  املخصيني؟ ما امسهم؟
  .ائتالف من الذكر واألنثى؟ خصي: َهياْچرۤيَڤ
  خصي؟: ْپَرْبهوپاَد



  ...  اخلصي هو :ياْچرۤيَڤَه
  . انثوي:ْپَرْبهوپاَد
  . عنني، خمصي:َهياْچرۤيَڤ
  .يولد ال هو ذكر وال أنثى.  هذا ما يدعى خمصي:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا ما يسمى دون جنس:َهياْچرۤيَڤ
  . ال جنس:ْپَرْبهوپاَد
  . خمصي يعين لديه مالمح كل من الرجل واملرأة:َهياْچرۤيَڤ
  وقت واحد؟ يف :ْپَرْبهوپاَد
  . يف وقت واحد:َهياْچرۤيَڤ
 أو الوالدة، ما حدثت مناسبة سعيدة مثل الزواجلكن لديهم جمتمعهم ومعاشهم وكل. ليس بالضبط: ْپَرْبهوپاَد

  ...يقدمون بعض األدعية وحيصلون على بعض .  إىل طول عمر الطفلنحيضرون ويدعو
  املشهد السادس؟... هذا ما حيدث يف هل  ... ال أفهم ،اآلن... هؤالء األشخاص : َهياْچرۤيَڤ
  .ميْشَر َهىّناَتَجَچ يف دار :ْپَرْبهوپاَد
  ومن زوجته؟. ميْشَر َهىّناَتَجَچ دار :َهياْچرۤيَڤ
  .ميْشَر َهىّناَتَجَچ جيب تسمية هذا املشهد باحة دار :ْپَرْبهوپاَد
   ومن هي زوجته ثانية؟:َهياْچرۤيَڤ
  .ِدڤّيَششۤي :ْپَرْبهوپاَد

  .، نعمِدڤّيَششۤي :ْچرۤيَڤَهيا
ما أمجل :"جتلس مع الطفل واجلميع يزورون، يزورون ويقول اجلميع. شايَتْنيا هي والدة املوىل ِدڤّيَششۤي :ْپَرْبهوپاَد
  ".الطفل

  ...وهؤالء من املخصيني : َهياْچرۤيَڤ
  . اهنم يرقصون:ْپَرْبهوپاَد
  . يرقصون:َهياْچرۤيَڤ
  ! جيري هناككِْرْشَن َهِرىلذلك، رقص . نعم، على هذه احلال. كِْرْشَن َهِرىيرقصون، .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
، شايَتْنيااملشهد السادس هو املوىل . نعم. ذاك مشهد يف غاية اجلمال.  وحيضر الزوار ويعرضون هداياهم:ْپَرْبهوپاَد

ذاك . ْنَچَچالـيف نصف غاطسني  األرثودوكس َمَنةْبراْهالـحيث يتأمل  ْنَچَچالـكان يتوجه إىل هنر . صيب مشاغب
. صيب مشاغب. ح يف املياه ويرشقهم باملاء يف أفواههم على هذا الوجهاآلن، سيذهب ويسّب. هو النظام

! حواسّب! حواما هو التأمل؟ سّب. توقفوا عن التأمل:"وسيجيبهم!". أنت تأيت هنا! أنت صيب مشاغب: وسيمتعضون
يغيظنا على هذا ... أصبح طفلك كثري املشاغبة وأنظر :" لذلك، سيأتون ويشتكون إىل والده:".كِْرْشَن َهِرى
سيعاقب . لذلك، الوالد الغاضب ينتظر".  فور عودتهسأعاقبه. أصبح الطفل كثري املشاغبة:"الوالدوجييب ". الوجه

 ْنَچَچالـ يوجد دليل على ذهابه إىل ال. من املدرسةطفاله عائداً  يرى الوالد ،عند عودة الطفلو. حاملا حيضرالطفل 
  .علينا اظهارها على هذا الوجه. كيف يشكو هؤالء السادة؟ يشعر باحلرية. امستحماالو



   هنا؟ رمبا مخس أو ست سنوات؟شايَتْنياكم عمره هنا؟ ما هو عمر : َهياْچرۤيَڤ
  .هذا جممل األمر. كان يف اخلامسة أو السادسة تقريباً: ْپَرْبهوپاَد

  ما هو املكان ثانية؟..  . وهذا:ْچرۤيَڤَهيا
  .ميْشَر َهىّناَتَجَچ املكان أمام دار :ْپَرْبهوپاَد
  .ست سنوات الحقاً بكالم آخر.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  هل يلتقي بأي من هذه الشخصيات عند النهر؟ هل يلتقي بأي منهم هناك؟... ذاك هو .  حسناً:َهياْچرۤيَڤ

  .نعم. اهنم يستحمون.  مجيعاًْبراْهَمَنةالـمن كبري مجهور . كال: پاَدْپَرْبهو
  . اآلن هذه هي هناية املشهد األول:َهياْچرۤيَڤ
تدون انك  ممث تأخذ أبكاملها أوال  ه املالحظاتكل هذتدوين اعتقد أن عليك ...  هناية األول :ْپَرْبهوپاَد

  .بالتتابعاملالحظات 
سأعيد التسجيل عند . سأستعمل هذا التسجيل. ابعة؟ ال أعتقد انين سأكتب ذلك اآلن هل حتب املت:َهياْچرۤيَڤ

  . وقتاً أطولالكتابةستستغرق . مراجعة احد املشاهد
  .حسناً.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  .لنستمر اذا كنت حتب املتابعة: َهياْچرۤيَڤ
  . كال، ميكنين الكالم:ْپَرْبهوپاَد
  .حسناً: َهياْچرۤيَڤ
  . استطيع الكالم:اَدْپَرْبهوپ

  .سننجز أكثر قدر ممكن ألنك سترحل يوم األحد. حسناً: َهياْچرۤيَڤ
  .حسناً.  حسناً:ْپَرْبهوپاَد
  . هذا املشهد الثاين اآلن:َهياْچرۤيَڤ
كانت حركة . اْرياشاڤاسنيْشرۤي. ْشرۤينيڤاَس يف دار شايَتْنيا اليت أقامها املوىل ۤيْرَتَنكَسْن يعرض. املشهد الثاين: ْپَرْبهوپاَد

احبايب، ماذا تشتهون من الطعام؟ :" يسأل التيمشايَتْنيا وكان املوىل كِْرْشَن َهِرىذكر حلقة كانوا يقيمون . ۤيْرَتَنكَسْن
". چوسيفرحنا اذا اعطيتنا بعض املان:"مومسه ومع ذلك طلب البعضغري  يف چواملانكان ... لذلك، قال بعضهم 

چو متوفرة دوماً يف لذلك، بذرة املان". چواحضروا يل بذرة املان. حسناً:"شايَتْنيا لذلك، قال املوىل). يضحك(
جاء . لذلك، هذا ليس صعباً.  يف الطريق وتنبت شجرة بذورهاچو ويلقونال ألن أهل القرية يأكلون املانچبنال
بقيت . ها على مجيع التيم ووزعچوكمية كافية من مثار املاناعطت وغرسها ونبتت شجرة يف احلال وببذرهتا بعض ال

استياء ابراز املشهد التايل  ... عليك أن تسعى يف هذا املشهد. چو هناك وكان التيم يقطفون مثارها يومياًشجرة املان
   ...ْبراْهَمَنةالـاآلن بعض . ْبراْهَمَنةالـ

   اآلن؟شايَتْنياما هو عمر : َهياْچرۤيَڤ
  ... كان تقريباً :ْپَرْبهوپاَد
   ستة عشر؟:َهياْچرۤيَڤ
  .نعم، اسئلين ما تريد. مخسة عشر، ستة عشر: ْپَرْبهوپاَد



  .، ذاك هو املشهد األولۤيْرَتَنكَسْن هذه حركته :َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...األول هو  وهذا :َهياْچرۤيَڤ
  ...بداية ال نعم، تلك هي :ْپَرْبهوپاَد
   ...ْسيڤَن مشهد :َهياْچرۤيَڤ
  .ْشرۤينيڤاَسيف دار  :ْپَرْبهوپاَد
   هل أغلبيتهم من الشباب؟:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم، مجيعهم من الشباب:ْپَرْبهوپاَد
   كبار السن؟ْبراْهَمَنةالـ أم من :َهياْچرۤيَڤ
  ...  األكرب فقط:ْپَرْبهوپاَد
  . ثالثة فقط، نعم:َهياْچرۤيَڤ
ليس . ال توجد بنات. فتيان. البقية من االصدقاء الشبابا بينميشاركون  أْدڤايَت و ْشرۤينيڤاَس و داَسَهري :ْپَرْبهوپاَد

. اآلن يف املشهد الثاين، كانت حركتهم جتري رئيسياً وكانت شعبيتها تنمو. نعم) يضحك(هذا النظام يف اهلند 
واها مما فريضة سال حاجة لكم لقضاء . وحدها ۤيْرَتَنكَسْنركة حب أن كل شيء سيتحقق َمهاْپَرْبهو شايَتْنيااآلن، دعا 

رأس كانوا  ْبراْهَمَنةالـ ألن..." بدعوته املسلمني واآلخرين يشمل  انه:" كثرياً بالقولْبراْهَمَنةالـاء مرتبة ياستسبب 
 ْزايْشياڤْز و الـْتريياكَْشحىت الـكان حسب اجملتمع اهلندوسي وال سيما يف تلك األيام، ودون سواهم اجملتمع 
 ، الطبقة الوضيعة والطبقة الرفيعةْزْدَرۤوش يسمح للجميع من مسلمني و َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، كان . ْزْدَرۤوشيعتربوا 

تقضي س". حركته بالغة اخلطر:" بالقولْبراْهَمَنةالـلذلك، اعترض . كان يشمل اجلميع ... باملشاركة يف حركته
 القاضي ونعرض الشكوى بأنه خيالف سنتوجه إىل:"لذلك، استاءوا واستخلصوا بالقول." ْبراْهَمَنةالـجاه على 

 مما سيسببسيشعر باالزعاج . الرب نائم. عالياً" كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى"الدين اهلندوسي ويصرخ دوماً 
  . اطرح االسئلة. على هذا النحو، عرضوا الشكوى". االضطرابات
  شتكو؟ الذي اْبراْهَمَنةالـ شخصيات مدرجة هنا بني هل نظهر: َهياْچرۤيَڤ
  .وناعتيادي ْبراْهَمَنة... شخصيات ... اشتكوا .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  .ذاك يقود إىل املشهد التايل، املشهد الثالث. ال استطيع التفكري مبطلق شيء هناك. حسناً.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
لقد :"بالقول ۤيْرَتَنكَسْن- ياثناء َهر ْمِرَدْنَچ بعض الـهاميطحتاملشهد التايل هو حضور الشرطة و. نعم: ْپَرْبهوپاَد

هذا ما . لذلك، أقدمت الشرطة على بعض العنف أو العدوان". لذلك، ال ميكنكم فعل ذلك... عصيتم أمر القاضي 
 اعلن.  حمطمة وكل شيء متناثرْمِرَدنَچْزشاهد الـ. حضر. َمهاْپَرْبهو شايَتْنياجرى اعالم . مث انصرفتته الشرطة فعل

 ْمِرَدنَچْزسننظم غداً ألوف وألوف من اجلماهري مع . حسناً، سننظم اآلن حركة عصيان مدين:"هوَمهاْپَرْب شايَتْنيا
 املشهد التايل؟ ذاك ما هو ..  . لذلك، املشهد التايل".ونتوجه ىل دار القاضي

  مكان حمدد؟ هل من . شايَتْنيا اليت نظمها اصدقاء ۤيْرَتَنكَسْنفرقة على تفريق الشرطة عملت  اآلن :َهياْچرۤيَڤ
  .ْشرۤيڤاَسيدعى دار .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .دار أحديف .  على الدار:َهياْچرۤيَڤ
  .لكل منزل بعض الدور. ألن البيوت يف القرى مؤلفة من بعض الطوابق.  نعم:ْپَرْبهوپاَد



  .لقاء مع القاضي يعرض الاآلن، املشهد الرابع. حسناً: َهياْچرۤيَڤ
  ...ذاك .  الرابع نعم، املشهد:ْپَرْبهوپاَد
  . تسري املظاهرة حنو القاضي:َهياْچرۤيَڤ
  . دار القاضي واجلماهري يف الباحة يف غاية احلماس:ْپَرْبهوپاَد
  . عدة آالف:َهياْچرۤيَڤ
 قاضي اثناء التسبيح وحدث نقاش ْتْشَهْنْدلذلك، حضر ... ويصدر تسبيح مرتفع ولقاء املوىل . عدة آالف: ْپَرْبهوپاَد

 جملرد شايَتْنيا قاضي خاطب ْتْشَهْنْدلذلك، .  عامل كبري أيضاًشايَتْنياعامل كبري، وكان املوىل و قاضي ْتْشَهْنْد كان ...
 تلميحه إىل اجراء َمهاْپَرْبهو شايَتْنياأدرك " ملاذا انت غاضب على خالك؟. ولدي احلبيب، انت ابن اخيت:"تطمينه
كيف حيضر ابن االخت إىل دارك . لذلك، جئت إىل دارك". خايلنعم، أعلم انك :"لذلك، اجاب بلطف. مساومة

 .لذلك، سوي األمر مث جلسا معاً ودار حوار بني االثنني". وال تستقبله؟ توجهت إىل الطابق العلوي يف غضب؟
  .من املسلمني الذين يقتلون البقرالقاضي لذلك، كان . اهلندوس قتل البقرة دوماًيناهض 

  ... ْدْتْشَهْن: َهياْچرۤيَڤ
  . قاضيْتْشَهْنْد :ْپَرْبهوپاَد
  . مسلم:َهياْچرۤيَڤ
يف  اًكبريعاملاً كان .  قاضيْتْشَهْنْد امسه موالنا.  قاضيْتْشَهْنْدموالنا  ...  قاضيْتْشَهْنْدوكان  . نعم :ْپَرْبهوپاَد
" أمك وأباك؟يسمح لك بأكل  هذادين أي خايل العزيز، :" منه قبل كل شيءَمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، طلب . القرآن

نا البقرة، لكن حسناً، أنت تقتصر على انتقاد قتل:" واجابهأنه كان ينتقد قتل البقرةالقاضي  لذلك، ادرك). يضحك(
ذلك . ذلك جتديد. ذاك ليس قتال. نعم:"شايَتْنيامث قال املوىل ".  البقرة يف أسفارك الـِڤديةنشهد الترخيص بقربان

 على ِڤديةالـ َمْنْتَرالـ فعالية ون يربهنْبراْهَمَنةالـ يعين أن ِڤديةالـ شاْسْتَرلبقرة املوصى يف الـقربان ا". ليس قتال
 متعذر يف هذا ِڤديالـ العلماء والقربان ْبراْهَمَنةالـ ؤالء هوجود"قال ان اعطاء حياة جديدة للبقرة والثور اهلرم مث 

 آدي. ش.ش (ڤالَْمْبَهْمَچأْشڤَِمْدَهْم قربان بقرة، قربان حصان، و . ليس قتل البقرة... لذلك، قتل البقرة . العصر
األول هو قربان . األمور اخلمسةهي هذه . دخول سلك الزهد  تعيناَسَسنّْۤي. ْتِركَْمپايلَ َپْم اَسَسنّْۤيو ). ١٦٤\١٧
قدمي شيئاً إىل  يسمى؟ تذا ماأو...  ميتقدالرابع هو . الثالث هو دخول سلك الزهد. الثاين هو قربان احلصان. البقرة

  ؟األسالف؟ ماذا يسمى
  .تقدمات: َهياْچرۤيَڤ
فتية الرملة ابق، كان اجملتمع يرخص لأليف الس. هذا، واجناب طفل من رحم زوجة األخ. نعم.  تقدمات:ْپَرْبهوپاَد

 أن هذه األمور َمهاْپَرْبهو شايَتْنيايقول لكن . كان هذا النظام جارياً.  زوجها، االخ األصغر سناًأخبإجناب طفل من 
يف الواقع، قتل حلم . قتل البقرة موصى يف القرآن" أن  قاضيْتْشَهْنْدلذلك، اجاب . اخلمسة حمظورة يف هذا العصر

النزاعني إىل أكل اللحوم بقتل حيوان كبري بدال يوصى البقرة أو اللحوم بشكل عام ليس على الصعيد األرفع لكن 
املراد أن أكل اللحوم غري ". مكة املكرمة أو املدينة املنورةلذلك، يقتلون اجلمال يف . ريةن قتل عدة حيوانات صغم

لذلك، البقرة حيوان .  بقتل حيوان كبريال بديل هلم، يأكلون اللحوم ويوصونلكن من . موصى يف هناية املطاف
اصبحا من االصدقاء وفهم ... و على هذا النح. "لكن ذلك غري موصى للطلبة الروحيني املتقدمني. كبري ونقتلها



على يا ابين العزيز، لن يعترض أحد . لذلك، مل أفهم. انت تدعو إىل حب اهللا. " أهنا حركة جيدة قاضيْتْشَهْنْد
  ".ۤيْرَتَنكَسْنحركتك منذ اآلن فصاعداً وأعدك بأن مجيع ذرييت لن تعترض على حركتك، حركة 

األمر ... ال اجد كيف ذاك . لن أتطرق إىل امر اللحوم بالتفصيل. ئلةليس لدي اآلن أية أس. حسناً: رۤيَڤَهياْچ
  .، التسبيحۤيْرَتَنكَسْنالرئيسي كان 

 ْتْشَهْنْد مسح كان االعتراض قائماً يف البداية مث جرى عصيان مدين مث متت املساومة،.  بهاحسمالالتسبيح و: ْپَرْبهوپاَد
  .هذا جممل الفكرة.  للحركةقاضي

  .املشهد اخلامس هو الزهد يف احلياة املنزلية: َهياْچرۤيَڤ
  .نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .حنو عشر سنوات. متأخر جداً... هذا يف عمر : َهياْچرۤيَڤ
هل . هذه احلركة عندما كان يف العشرين من العمرابتدأ ... ، كان اآلن  قاضيْتْشَهْنْد... الزهد .  كال:ْپَرْبهوپاَد
  فهمت؟

  .القاضي.  عندما كان يف العشرينۤيْرَتَنكَسْنبدأ : َهياْچرۤيَڤ
  . جاريۤيْرَتَنكَسْنكان : ْپَرْبهوپاَد
  .عندما كان يف السادسة عشر، اخلامسة عشر: َهياْچرۤيَڤ
لكنه كان يف العشرين عندما تشكلت احلركة واشتكى . ١٥ سن منذ بقوة ۤيْرَتَنكَسْنلكنه استهل حركة : ْپَرْبهوپاَد

  .، كان يف العشرين مث الزهدلذلك. ْبراْهَمَنةالـ
  .يف الرابعة والعشرين: َهياْچرۤيَڤ
، كِْرْشَن" تسبيح بدال منذات يوم " پيُچوپي، ُچوپي، ُچوپي، ُچو" يسّبح شايَتْنياكان املوىل  .الزهد. نعم: ْپَرْبهوپاَد
مدرسة صغرية تدعى  فتح َمَنةْبراْهالـمن عادة .  كانت لديه مدرسة صغرية.كِْرْشَن َهِرىبدال من تسبيح ". كِْرْشَن
جيري تدريس .  األربعةِڤَدْزالـ تعين مدرسة تدرس َپطْهيْشَهتوْس، َپطْهيْشَهتوْس. َپطْهيْشَهتوْس) تنطق(. َپطْهّيَشتوْس

.  اقامة مدرسة مثيلةْبراْهَمَنةالـمن واجب . ذاك كان النظام يف كل قرية. القواعد والدين وكل كل شيء فيها
لذلك، جاء التالميذ . يف اخلامسة عشر أو السادسة عشربعضهم كان . التالميذ من سن واحدكانت أغلبية 

بدال من تسبيح " پيُچوپي، ُچو"ملاذا تسّبح :"لقو بالواعترضوا" پيُچوپي، ُچو" يسّبح شايَتْنياوشاهدوا املوىل 
لذلك، . كِْرْشَن، حلب پيُچو بصورة جتلىألنه  يف حالة من الوجد َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا؟ كان كِْرْشَن َهِرى" ؟كِْرْشَن
ماذا تتكلموا؟ اغربوا عن ! محقىأنتم ": ووخبهمعصاالمحل .  بغضب كبري وأراد معاقبتهم ألهنم كانوا تالميذهشعر

على هذا " كبرياً إىل درجة يضربنا؟ شايَتْنياكيف أصبح  ...كيف هذا؟ ": لالعتراضوجهي؟ فروا، مث شكلوا تنظيماً
 يكرم كثرياً ّياسَسنّْۤي الـكان". يف احلياة العائليةاذا بقيت لن يكرمين هؤالء "لذلك، قرر .  كانوا يطعنون فيهالوجه،

 ّياسَسنّْۤي  وهوِكَشَڤ ْبهاَريتلذلك، صادف رؤيته ".  اآلنّياسَسنّْۤيسأصبح "لذلك، قرر . يف اجملتمع يف تلك األيام
 ْبهاَريتِكَشَڤ لذلك، دخل السلك على يد ."  اَسَسنّْۤيأدخلين سلك  " وطلب منهْپَرداياَسْم كََرَشْنمن مذهب 

  .لذلك، هذا هو قرار الزهد ودخول السلك.  وبعض اآلخرينْپَتچوموراري  و نيْتياَنْنَدوعاونه 
  ؟...؟ أقصد كيف ّياسَسنّْۤيكيف فعل، كيف دخل سلك : َهياْچرۤيَڤ
  .راسم العماد اليت نقيمهامثل م. ، مثة مراسماَسَسنّْۤي: ْپَرْبهوپاَد
   هل اختذ مربياً روحياً؟:َهياْچرۤيَڤ



-اَسَسنّْۤيلكنه يعترب . هذا مريب أيضاً لكن ليس مربياً روحياً. چورو-اَسَسنّْۤيلذلك، ليس مربياً روحياً بل : ْپَرْبهوپاَد
 لكنين دخلت سلك هاَرَجَم چورومثل حاليت حيث تعمدت على يد . اَسَسنّْۤيمريب روحي يقيم مراسم وهو ، جوور
كْشا شۤي األصلي هو املريب الروحي الذي عمدين لكنه چورولذلك، . ّياسَسنّْۤي على يد اخي باهللا الذي هو اَسَسنّْۤي

 َنڤَِرْنداڤْ إىل اصبح اآلن شبه جمنون اثناء سريه. اَسَسنّْۤياصبح . مث زهد باحلياة املنزلية. معلم. مثل ذلك. كذلك چورو
كانت  ... يف الوجد، ضلله جملرد شايَتْنياعندما شاهد أن املوىل  و، يرافقهَاَنْندنيْتۤيلذلك، كان . اَسنّْۤيَسبعد دخول 

 شايَتْنيا لن تقوى والدة.  مث سأستدعي والدته لرؤيته للمرة األخريةأْدڤايَت ىل دار شايَتْنياسوف أوجه املوىل "خطته 
، هذا اجلانب ليس شايَتْنيا پاَدْشرۤيحسناً، :"لذلك، قال بدافع الرأفة".  اذا ابتعد عن هذه النقطةعلى رؤيته ثانية

، حاول ّياسَسنّْۤيسلك  شايَتْنيادخل " الستقباله بالقول أْدڤايَتوأرسل شخصاً إىل . ... ضلله ..."اذهب . َنڤَِرْنداڤْ
. أْدڤايَت عندما اقترب من دار ر كان باالنتظاأْدڤايَتلذلك، شاهد أن ". اجراء تراتيب الستقباله مث سوف نلتقي
 أن اخربين َاَنْندنيْتۤي؟ كيف أن أْدڤايَتإىل دار كيف وصلت لقد ضللت؟ ."لذلك، هو، ما اقصد قوله، استعاد رشده

حسناً، ارجو أن ":أْدڤايَتاآلن، يقول ". َنڤَِرْنداڤْحيثما تقطن، تلك هي :"مث قال". َنڤَِرْنداڤْهذه هي الطريق إىل 
جيب . ويف تلك الفترة، يف البداية، جاءت أمه وشعرت باألسف الكبري. "ل اسبوعنيقلن. عض الوقتتصحبين لب

. لذلك، كانت تبكي.  إىل البيتيعود، ولن ّياسَسنّْۤياألم أن ابنها اصبح تشاهد . عليك وصف ذاك املشهد جيداً
لسوء احلظ، . جيب شغله يف خدمتك ون ملككهذا البد. اماه، نعم" : حتت قدميها وابتهلَمهاْپَرْبهو شايَتْنياوسقط 

يف الذي شاهدته على هذا الوجه، ذاك املشهد ". ارجو منك أن تغفري يل. اَسَسنّْۤيسبق ودخلت . ارتكبت خطأ
املشهد الفعلي هو جاءت والدته لرؤيته يف دار .  والدته، ذاك مشهد زائفشايَتْنيايستشري   حيثديليب كوماَربيت 

  ... ذاك هو . اَسَسنّْۤيله بعد دخو أْدڤايَت
   يف النهاية؟اباركهاعطته هل . نعم: َهياْچرۤيَڤ
دمني، وكانت  األم وهو يسقط حتت الق هو بكاءلكن املشهد. ال شك أن بركة األم موجودة دوماً.  كال:ْپَرْبهوپاَد

على هذا . هد حزين جداًاملشهذا على هذا النحو، . حلقه اآلن.  شعره اجلميل جداًأمه شديدة التأسف بعدم رؤية
أمي، "ها مث استشار". دعه يبقى لبعض الوقت"، أْدڤايَت يد كانت أمه تسأله عن أْدڤايَتالنحو، بعد البقاء يف دار 

واذا بقيت على هذه احلال، هاجراً عائليت، واذا هجرت عائلة أخرى، هل . اَسَسنّْۤيانين دخلت اآلن  أرجو أن تفهمي
 و أْدڤايَتوافقت أمه وسائر االصدقاء مثل ". ؟ لذلك، امسحي يل بالرحيلاَسَسنّْۤيللـتعتقدين أن ذلك خري 

جيب أن . اَسَسنّْۤينعم، جيب علي أن اعطيه االذن ألنه دخل :"واجابت." اعطيه االذن "، من امهواطلبمث  ْشرۤينيڤاَس
حىت   ...پورّي َهىّناَتَجَچه يف طليب اآلخري هو أن جيعل مقركن ل.  ذلك ليس جيداً.طعن فيهي أو أحدال يلومه 

لذلك، . "ذاك هو طليب األخري.  غالباًپورّي َهىّناَتَجَچ على األقل ألن الناس تقصد احوالهه واستطيع استقاء اخبار
چال أحياناً كما ، وأزور البنپورّي َهىّناَتَجَچأمي احلبيبة، سوف ابقى يف ": بالقول فوراًَمهاْپَرْبهو شايَتْنياوافق 
أمه  َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، رحلوا وشاهد ". بالرحيلاآلن امسحي يل .  لذلك، سنلتقي.ْنَچَچالـتحم يف سأس
  .خالنه للمرة األخريةو

  .شايَتْنيا...  صديق فيت َاَنْندنيْتۤي. هو صديق. َاَنْندنيْتۤيال أفهم غرض : َهياْچرۤيَڤ
لذلك، ولد يف عائلة . كِْرْشَن األخ األكرب لـَڤَبلَ ِدنزيل هو   بللدم بالفعل أخ باَاَنْندنيْتۤيمل يكن . أواه: ْپَرْبهوپاَد
هو . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، يعترب األخ األكرب لـ .  كما فعل سائر األصدقاءشايَتْنياانضم إىل حركة مث أخرى، 
  .بالفعل



  .اَسَسنّْۤي سلك شايَتْنياعارض دخول : َهياْچرۤيَڤ
حىت  اَسَسنّْۤي سلك شايَتْنيابعد دخول  أْدڤايَت أراد اجمليء إىل دار هلكن. مل يعارض. مل يعارض. كال، كال: ْپَرْبهوپاَد

  .تلك كانت خطته. يتسىن ألمه أن تراه للمرة األخرية
  ).انقطاع. (أفهم: َهياْچرۤيَڤ

  . املشهد األول منالثالثحسناً، ذلك هو الفصل : ياْچرۤيَڤَه
 َبلَُسوِرىچال صوب أوريس وعند دخول منطقة ، بعد أن ترك أمه، سار إىل البنَمهاْپَرْبهو شايَتْنيا لذلك،: ْپَرْبهوپاَد

املشهد هيكل مجيل داخله أن يعرض هنا جيب . وشاهد اهليكل. ُچوپۤيناْتَهى-ُشورا-كْشۤيَريوجد هيكل مجيل يسمى 
 شايَتْنيا ويف ذاك الوقت دخل آَريت، جتري ْزجارۤيپۤود كان يوج. طَْهىناپۤيُچو- ُشورا- كِْرْشَن و كْشۤيَر-راْدهاأصنام 

، والدعاء مث آَريتوعند انتهاء .  وشاهد الصنم ورقص أمامهكِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرىحون  مع أتباعه يسّبَمهاْپَرْبهو
-ُشورا-كْشۤيَر قصة وْپَرْبه َاَنْندنيْتۤيلذلك، وصف . موراري و َچداْدَهَر و َاَنْندنيْتۤيجلس وحتدث مع رفاقه، 

 ورّيپَمْدَهِڤْنْدَر   يدعى سابق،آشاْرياكانت قصة يف غاية اجلمال حول . ُچوپۤيناْتَهى-ُشورا- كْشۤيَر، قصة ُچوپۤيناْتَهى
َمْدَهِڤْنْدَر  إىل الصنم، أراد كْشۤيَر، واثناء تقدمي ذاك احلليب املكثف الذي يسمى ُچوپۤيناْتَهىجاء إىل هذا اهليكل، 

انه يقدم :"بعد تفكريهشعر بالعار لذلك، . پالَُچو تذوقه حىت ميكنه حتضري ذلك احلليب املكثف وتقدميه إىل پورّي
". أنا ال استحق زيارة هذا اهليكل"لذلك، غادر اهليكل بالقول لنفسه ". لذلك، أنا جشع.  وأردت تذوقهكِْرْشَنإىل 

يف  أوقظ سادنه يف احللم ُچوپۤيناْتَهىالصنم مث . ِرْشَنكْ َهِرىخرج من اهليكل وجلس حتت ظل شجرة وكان يسّبح 
... ذاك ..  .ماذا يسمى .."لقد احتفظت بطبق من احلليب املكثف خلف . أرجو منك النهوض"وقال عتمة الليل، 

  ماذا يسمى؟ . ذنب الطويل مثلشيء يشبه الحيصلوا على . ڤَْسْتَرامللوك، 
   جلباب أو شيء؟:َهياْچرۤيَڤ
  ما هو االسم؟.  نعم:اَدْپَرْبهوپ

  . ال أعلم:َهياْچرۤيَڤ
 طويل الذنب حيفظ ت الثوبلذلك، حت.  باللغة السنسكريتية، ثوب طويل الذيل يف اخللفڤَْسْتَراهنا تدعى : ْپَرْبهوپاَد

وفتح الباب وشاهد طبق من احلليب املكثف ) پۤوجارّي(لذلك، استيقظ السادن . وعاء من احلليب املكثف بالسرقة
امحل هذا "لذلك، كان األمر ".  لتيمهكْشۤيَر) يضحك(لقد سرق  " وقال لنفسه، ذلكاستغرب السادن. الفعلب

املدعو "احلليب املكثف وبدأ بالصراخ السادن محل .". هو جالس حتت شجرة. پورّي َمْدَهِڤْنْدَرالطبق واعطيه إىل 
لذلك، تقدم وكان مسروراً بأن ". خذه. كثف من اجلكسرق الرب احلليب امل. ؟ أنت بالغ السعدپورّي َمْدَهِڤْنْدَر

أصبح معروفاً بسارق احلليب املكثف، . على هذا النحو".  ألنين اشتهيت تذوقهسرق الرب الطبق. "الرب سرق
لذلك، اصبح اهليكل .  تعين سارقُشورا وكلمة  تعين حليب مكثفكْشۤيَركلمة .  منذ ذلك اليومُشورا-كْشۤيَر

  .سارق احلليب املكثفمعروفاً هبيكل 
  .، سارق احلليب املكثفشايَتْنيا: َهياْچرۤيَڤ
 يف تلك االثناء القصة كيف ْپَرْبهو َاَنْندنيْتۤيوقص بعد رؤية الصنم، جالساً  شايَتْنياكان . مل تسمع.  كال:ْپَرْبهوپاَد

  .مل تفهمين. ُچوپۤيناْتَهى-ُشورا-كْشۤيَراصبح امسه 
  ؟َاَنْندنيْتۤي :َهياْچرۤيَڤ
  .شايَتْنيا يسري مع املوىل َاَنْندنيْتۤي كان :ْپَرْبهوپاَد



  .شايَتْنيا ذلك على املوىل َاَنْندنيْتۤي؟ قص شايَتْنيا قص هذا على املوىل :َهياْچرۤيَڤ
رويت القصة أنه سرق يف السابق طبقاً . ُچوپۤيناْتَهى-ُشورا-كْشۤيَر نعم، كيف كان الصنم معروفاً بـ :ْپَرْبهوپاَد

  ..من
  . احلليب املكثف:َهياْچرۤيَڤ
  .طبق احلليب املكثف لتيمه.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟شايَتْنيا اآلن ما هي الصلة املباشرة هلذا باملوىل :َهياْچرۤيَڤ
وهيكل . چال كان مير بذلك الدرب من البنپورّي َهىّناَتَجَچإىل مسافر كل .  أيضاًشايَتْنيا زار املوىل :ْپَرْبهوپاَد
 يف السابق أيضاً پورّي َمْدَهِڤْنْدَرلذلك، زاره . لذلك، اعتاد اجلميع زيارته.  هناك يف الطريقُچوپۤيناْتَهى ُشورا-كْشۤيَر

تلك رويت .  منذ ذاك الوقتُچوپۤيناْتَهى ُشورا-كْشۤيَر بـاًمعروفاصبح . وسرق الصنم احلليب املكثف من اجله
لطف اهللا إىل بأمام الصنم، واستمتع  َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا اثناء جلوست القصة رويلذلك، . َمهاْپَرْبهو شايَتْنياإىل القصة 

 اثناء تسبيحه شايَتْنيادخول املوىل  املشهد لذلك، جيب أن يعرض. هذا هو املغزى. درجة أنه يسرق من اجل تيمه
والقصة . هذه األشياء يف املشهدجيب ابراز . آراْتريَكحضر مراسم ميل والصنم داخله واجلاهليكل  إىل كِْرْشَن َهِرى

  .الصغرية عنه، هذا جممل األمر
  .عن اهليكل: َهياْچرۤيَڤ
  .هذا خيتم املشهد األول.  عن اهليكل:ْپَرْبهوپاَد
   ...أكثر مناملشهد تضمن  اعتقد أنه جيب أن ي:َهياْچرۤيَڤ
  .هيكل مجيل. ترتيب املشهد، نعم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .اآلن ما هو املشهد الثاين؟ هذا هيكل آخر... ننا  رمبا ميك:َهياْچرۤيَڤ
  .پالَُچو- َشكْشيهنا أيضاً، هذا اهليكل، .  هذا هيكل آخر، نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ... رمبا استطعنا مجع هذه اذا كانت :َهياْچرۤيَڤ
املراد هو وصف كل . ة هياكل خمتلفشايَتْنيالذلك، عليك اظهار زيارة املوىل . اهنا هياكل خمتلفة. كال: ْپَرْبهوپاَد

  ). هناية الشريط األول(جيب اظهار أمهية الصنم . هيكل وال سيما الصنم
ال أعلم ... لكنين سأفكر بشيء ما .  لدي معلومات كافية لذاك املشهد األولتحسناً، ال اعلم اذا كان: َهياْچرۤيَڤ
    .ميكن أن يكون قصرياً. ملشهد األولعن ا لدي معلومات كافية تاذا كان
 جاري، ميكنك االستمرار خلمسة دقائق، ۤيْرَتَنك جارية و آراْتريَك... املشهد األول، ملا يتوجب عليك : ْپَرْبهوپاَد

  .، ووصف موجز للصنمۤيْرَتَنكعشرة دقائق من 
  .پالَُچو- شاكْشياآلن، اآلخر هو : َهياْچرۤيَڤ
تلك الصورة، جلبنا تلك الصورة الكبرية، تلك هي . پالَُچو.  تعين شاهدشيكْاش. پالَُچو-كْشيشا: ْپَرْبهوپاَد

  .ْريتمۤو پالَُچو
  . الصورة الكبرية، نعم:َهياْچرۤيَڤ
 مع شايَتْنياكذلك، دخل املوىل . پالَُچو-شاكْشيمنصوباً يف ذاك اهليكل وامسه صنم مثيل  جيب أن يكون :ْپَرْبهوپاَد

  .پالَُچو-شاكْشي، وسبب تسميته شاكْشي، پالَُچومث قصة . پالَُچو يف هيكل آراْتريكفرقته وحضر 
  ...ماذا شاهد؟ شاهد . َدَرِتىماذا حضر؟ : َهياْچرۤيَڤ



  .آَريت: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ ماذا تقول؟..  وشاهدشاكْشي دخل وحضر يف هيكل :َهياْچرۤيَڤ
 شايَتْنيا تلك القصة على َداَنْننيْتۤيلذلك، كيف اصبح شاهداً، روى . پالَُچو تعين الشاهد پالَُچو-شاكْشي :ْپَرْبهوپاَد
  .تلك قصة طويلة...  يف تلك القرية ْبراْهَمَنةالـاثنني من بتلك القصة تتعلق .  أيضاًَمهاْپَرْبهو
  . هذا اهليكلشايَتْنيا هبذا اهليكل؟ ما صلة هذه القصة باهليكل؟ دخل املوىل  ما صلتها:َهياْچرۤيَڤ
 تعين پالَُچو- شاكْشي. يف تلك القصةوارد ، پالَُچونصب  و هذا اهليكلبناءتاريخ لكن . هذا كل شيء: ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو مغزى .  إىل اوريس، ذاك املكان للشهادة يف قضية تيمهسار، لكنه َنڤَِرْنداڤْ هذا كان يف پالَُچو. شاهد
  هل فهمت؟.  هذاپالَُچو

  .كال) يضحك(كال : َهياْچرۤيَڤ
لكنه سار ألف ميل .  أكثر من ألف ميل عن اهليكل القائم اآلنَنڤَِرْنداڤْتبعد . َنڤَْنداِرڤْ هذا كان يف پالَُچو: ْپَرْبهوپاَد

جيب رواية تلك القصة أو . هلذا، رويت القصة.  منذ ذلك الوقت منصوب هناپالَُچو و. للشهادة يف قضية تيمه
 لتقرير احلكم يف ذلك  للشهادةپالَُچونشب خالف عائلي وجاء . ماذا؟ كيف ننفذها؟ ذاك هو مغزى اهليكل

  لذلك، هل ميكن وصفها؟. اخلالف
. هذا يصبح متعباً.  الثالث ايراد كثري من األوصاف يف الفصلاعتقد من وجهة نظر املسرحية، ال ميكنك: َهياْچرۤيَڤ

املوىل  على َاَنْندنيْتۤيمثل املشهد األول، مثة قصة يرويها . شخص خيرب تاريخ خمتلف اهلياكل. اذا كانت لديك قصة
ال ... وتروى قصة اخرى حول انشاء اهليكل؟ ال اعتقد ذلك . اآلن، يف املشهد الثاين يزور هيكال آخراً. شايَتْنيا
  هل تعتقد أن ذلك سيكون حسناً؟) يضحك. (اعلم

. َتَنۤيْركال بأس باألمر على هذه احلالة، وجوب وصف القصة شعراً بإجياز وسيكون ذلك تسبيح مع . كال: ْپَرْبهوپاَد
  .على ذاك الوجه، ترى

.  الثالث ولدينا مشهدين من الوصفاآلن، وصلنا إىل الفصل. االولني مثة أشياء كثرية يف الفصلني.  نعم:َهياْچرۤيَڤ
  .اعتقد. سيكون ذلك على ما يرام.  من الوصفقصرييناجيازمها مبشهدين اآلن، ميكن 

  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ؟ قصة صغرية قصرية؟ اذن، ما هي القصة:َهياْچرۤيَڤ
ذهبا إىل . واحد شاب واآلخر عجوز. ْبراْهَمَنةالـاثنان من . ْبراْهَمَنةالـ من نيثنتتعلق بإ القصة القصرية :ْپَرْبهوپاَد

 الشاب ووعد بتزويج ابنته الشابة إىل ْبراْهَمَنلـعلى ا العجوز ممتناً ْبراْهَمَنالـ وكان پالَُچو لرؤية َنڤَِرْنداڤْ
 ْبراْهَمَنالـلفت لذلك، أطبق على الصمت مث عندما .  عند عودتهلكن اعترض ابنه األكرب.  الشابَمَنْبراْهالـ

بن ال ااجابلذلك، " ما هو السبب؟.  بالزواج من ابنتك لكنه صامت اآلنپالَُچووعدتين أمام  "الشاب بالقول،
 َنڤَِرْنداڤْلذلك، عاد إىل ." امه بتزوجيك اخيت إىل هنا للشهادة بأن والدي وعد أمپالَُچوحسناً، اذا جاء :"األكرب

ومنذ ذلك الوقت، . هذا جممل القصة. لذلك، جاء واقيمت حفلة الزواج.  احلضور والشهادةپالَُچووطلب من 
 اصيب پالَُچووعند حضور . لذلك، مل تكن توجد مواصالت يف ذلك احلني.  يعين الصنمپالَُچو...  مل پالَُچو

".  ميل١٥٠٠ إىل اوريس اليت تبعد اكثر من َنڤَِرْنداڤْ على احلضور من پالَُچويم مثيل محل ت"اجلميع بالدهشة 
.  تعين شاهدپالَُچو-شاكْشي. پالَُچوذاك املكان هيكال مجيال واصبح معروفاً هبيكل الشاهد يف لك امللذلك، بىن 



غرضنا . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا ورقص هار مشهد اهليكلظلذلك، ميكن اجياز هذه القصة وتسبيحها مع املوسيقى وا
  .احلقيقي سيكون الرقص والغناء وبعض الوصف

  اآلن، هل ذاك كل شيء؟. نعم: َهياْچرۤيَڤ
لذلك، كان . ، انه هيكل شديد االزدحامَهىّناَتَجَچ هيكل وعليك اظهار. َهىّناَتَجَچمث زار هيكل . نعم: ْپَرْبهوپاَد

  . يف الوقت عينه أيضاً ودخل مبفردهشايَتْنيا، كما دخل املوىل َهىّناَتَچَجعدد كبري من الناس يزورون هيكل 
  كم كان عمره عند هذه النقطة؟: َهياْچرۤيَڤ
  ؟َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا: ْپَرْبهوپاَد
   عمره آنذاك؟:َهياْچرۤيَڤ
 ةاري ز وبعداَسَسنّْۤي دخول سلك  بعدپورّي َهىّناَتَجَچ وزار  سنة٢٤ يف سن اَسَسنّْۤيدخل سلك .  سنة٢٤ :ْپَرْبهوپاَد
 َهىّناَتَجَچهيكل كان . َهىّناَتَجَچيف طريقه وأخرياً وصل إىل هيكل  پالَُچو- شاكْشي و ُچوپۤيناْتَهى-ُشورا-كْشۤيَر

لذلك، دخل وغمره الوجد وسقط . َهىّناَتَجَچهذه أمهية هيكل .  إىل ألف تيم على األقل٥٠٠مزدمحاً لوجود 
لذلك، كان ".  شاب، اصيب باالغماءّياسَسنّْۤيهذا "لذلك، جتمعت اجلماهري . َهىّناَتَجَچا شاهد  حاملمغيشاً عليه

لذلك، طلب من ". اعتيادي شاب، انه غري ّياسَسنّْۤيهذا "وشاهده حاضراً  پورّي كبري علماء ْبَهطّاشاْريا ْبهاوَمسارڤَ
 شايَتْنيايحضر اتباعه وسيبحثون يف اهليكل ولن جيدوا مث بعد مغادرته س. رجاله محله إىل داره وذاك سيكون املشهد

  ؟آشاْريا ُچوپۤيناْتَهىالشخصية حاضرة؟ ، اعتقد هذه آشاْريا ُچوپۤيناْتَهى ظهر مث يَمهاْپَرْبهو
  ... اآلن هذا :َهياْچرۤيَڤ
  .آشاْريا ُچوپۤيناْتَهى نعم، :ْپَرْبهوپاَد
   العامل؟ْبراْهَمَنالـ هل هو :َهياْچرۤيَڤ

  .كانا اوالد عم. ْبَهطّاشاْريا ساْرڤَْبهاوَم و آشاْريا ُچوپۤيناْتَهى :ْبهوپاَدْپَر
  ...َسَب  :َهياْچرۤيَڤ
  .ْبهاوَم: ْپَرْبهوپاَد
  ...نعم، انت مل تذكر .  اواه، امسه هنا:َهياْچرۤيَڤ
  . حاضر أيضاً آشاْرياُچوپۤيناْتَهى و .:ْپَرْبهوپاَد
  .هاوَمَسْرڤَْب.  نعم، حسناً:َهياْچرۤيَڤ
. َهىّناَتَجَچحاملا يرى يصاب باالغماء .  يدخل اهليكلَمهاْپَرْبهو شايَتْنياأوال، .  اذن، اقتصر على التدوين:ْپَرْبهوپاَد
 ساْرڤَْبهاوَم شاب وكيف اصيب باالغماء؟ لكن الحظ ّياسَسنّْۤيبوجود ة دهشبالمجيع الزوار اصيب لذلك، 
 شايَتْنيالذلك، محل رجاله ". امحلوه إىل داري"لذلك، طلب من رجاله .  املقام رفيعّياسَسنّْۤي أنه آشاْرياْبَهطَ

 موراري و َچداْدَهَر و َاَنْندنيْتۤيدخل . مث بعد رحيلهم، دخلت فرقته اهليكل.  أيضاً وخرجساْرڤَْبهاوَم و َمهاْپَرْبهو
 إىل هنا؟ ّياسَسنّْۤي اذا جاء َچداْدَهَر وسأله ْدَهَرَچداكان معروفاً عند .  حاضراًآشاْريا ُچوپۤيناْتَهىلذلك، كان . مجيعاً

 إىل آشاْريا ْبهطَساْرڤاْبهاوَماصيب باالغماء من الوجد ومحله . ّياسَسنّْۤينعم، شاهدنا :"آشاْريا ُچوپۤيناْتَهىعندئذ، قال 
 ساْرڤاْبهاوَم دار لذلك، وصلت الفرقة إىل". سأقودكم إىل هناك. حسناً، تعالوا معي"لذلك، وجه الدعوة ". داره

  .ْبَهطّاشاْريا
  ما هي امساءهم ثانية؟. شايَتْنيااصدقاهء : َهياْچرۤيَڤ



   ...َچداْدَهَر، َاَنْندنيْتۤي امسه :ْپَرْبهوپاَد
  ما هو امسه؟: َهياْچرۤيَڤ
  .َچداْدَهَر :ْپَرْبهوپاَد
  .موراريو . أفهم، نعم: َهياْچرۤيَڤ
  .نعم.  أيضاًداَسَهريو . موكوْنَد و موراري و :ْپَرْبهوپاَد
  ؟ أْدڤايَتماذا عن . داَسَهري و :َهياْچرۤيَڤ
  ... ، تركهما يف ْشرۤينيڤاَس و أْدڤايَت كال، :ْپَرْبهوپاَد
  .اهنما غري حاضران. حسناً: َهياْچرۤيَڤ
  .ْبَهطّاشاْريا ساْرڤَْبهاوَم املشهد التايل يأخذنا إىل دار :ْپَرْبهوپاَد
  .لرابع املشهد ا:َهياْچرۤيَڤ
 بعد ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَماملشهد التايل هو دار . ساْرڤاْبهاوَم يلتقي شايَتْنيااملوىل . نعم. املشهد الرابع: ْپَرْبهوپاَد

  هل تفهم؟ . َهىّناَتَجَچمشهد هيكل 
  .نعم: َهياْچرۤيَڤ
لذلك، كان . نذ ان اصيب باالغماء يف اهليكلميف تلك الدار  مغمياً عليه شايَتْنيا، املوىل شايَتْنياكان : ْپَرْبهوپاَد

، و َاَنْندنيْتۤياآلن، عند وصول سائر خالنه، .  حياول معاجلته ببعض املاء حىت يستعيد وعيهْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم
تعيد وعيه لك، يتعني علينا التسبيح ال يسلذ. باالغماء عند التسبيح شايَتْنيااصيب املوىل :" والبقية قالواَچداْدَهَر

 َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا، واستعاد ّاشاْريا ْبَهطساْرڤاْبهاوَملذلك، ابتدأ اجلميع بالتسبيح والرقص يف دار ". بوسيلة أخرى
 ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَموقال . َچداْدَهَر و آشاْريا ُچوپۤيناْتَهى على يد َمهاْپَرْبهو شايَتْنيامث جرى تقدمي . وعيه تدرجيياً

كان  يف الرابعة والعشرين فقط، وَمهاْپَرْبهو شايَتْنيامث كان . واعطاهم أماكن لإلقامة". د اصبحتم ضيويف مجيعاًلق"
كان زميل دراسة  ساْرڤاْبهاوَملذلك، تبني بعد التعريف أن والد .  سنة٦٠ كبري السن حنو ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم

 كان قريباً، زوج اخت شايَتْنيا يعين والد ميْشَر َهىّناَتَجَچ ... ميْشَر َهىاَتّنَجَچلذلك، . َمهاْپَرْبهو شايَتْنياجد 
لذلك، .  يف سن صغريةاَسَسنّْۤيولدي احلبيب، دخلت سلك :"لذلك، شعر باحلنان واخربه. ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم

نعم، انت مبقام :"وافق". بشاانت وإال سيصعب عليك، . بعنايةعلى يدي  سۤوْتَر داْنَتِڤجيب عليك دراسة 
 و ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم بني داْنَت سۤوْتَرِڤلذلك، جرى حبث ". سۤوْتَر داْنَتِڤلذلك، تلطف بتعليمي . والدي
  .ستجده. ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد يرد ذكر ذلك النقاش بإجياز يف مقدمة . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا

  ؟هاوَمساْرڤاْبالنقاش بني : َهياْچرۤيَڤ
  .شايَتْنيا و :ْپَرْبهوپاَد
  .. بصددشايَتْنيا و :َهياْچرۤيَڤ
  .سۤوْتَر داْنَتِڤ بصدد :ْپَرْبهوپاَد
ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة . حسناً. ال معىن لبحثه. حسناً. نعم، اذكر. ْمْبهاَچڤََتْشرۤيَمْد  ذاك يف مقدمة :َهياْچرۤيَڤ
  النهائية؟
 َڤڤايْشَن كان َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا كان من مجاعة وحدة الوجود الالشخصية املطلقة و ساْرڤاْبهاوَمالنتيجة أن : ْپَرْبهوپاَد
وصف .  باحلجة واملنطق ول شيء وأصبح تيماً كبرياًَمهاْپَرْبهو شايَتْنيا مريد املوىل ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَممث اصبح 



 كان ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم ألن َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا كبرياً للموىل انتصاراًذلك كان . تلك هي النتيجة. هنا بإجياز
، شايَتْنيا تيم املوىل ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَمعندما اصبح . واصبح من التيميف ذاك الوقت معروفاً باستاذ عنيد للمنطق 

لذلك، .  كان عاملاً كبرياً يف بالط ملك اوريسياْبَهطّاشاْر ساْرڤاْبهاوَماصبح عملياً مظفراً يف نشاطات دعوته ألن 
  .اصبح ملك اوريس من التيم أيضاً وكذا حال عدد كبري من العلماء والوجهاء

  ملك اوريس؟... اصبحوا مجيعاً من التيم . شايَتْنيااتباع : َهياْچرۤيَڤ
  . نعم، اصبح تيماً كبرياً:ْپَرْبهوپاَد
  .ال أعلم اذا كان بإمكانك ذكر ذلك هنا. شهد ميكن ذكر ذلك يف هذا امل:َهياْچرۤيَڤ
  ... ليس مذكوراً لكن :ْپَرْبهوپاَد
  . حسناً، تلك كانت نتيجة هذا اللقاء يف مجيع األحوال:َهياْچرۤيَڤ
يل ما هي تفاص.  كبريّياسَسنّْۤيمسعت حبضور :" يلتقي امللك، سأله امللكْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَمعندما كان : ْپَرْبهوپاَد

هو . اعتيادي ّياسَسنّْۤينعم، انه ليس  "،ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَمأوضح ". ؟ مسعت انك اصبحت مريدهّياسَسنّْۤيالـ
، أصبح كِْرْشَنوعندما مسع امللك أنه عني .  مرجعاً، عامل كبريْبَهطّاشاْريالذلك، كان ".  حسب علميكِْرْشَنعني 

لذلك، زاره عدد كبري من . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيايع النفقات، كل شيء إىل لذلك، أمد امللك وعماله جبم. من تيمه
 َهِرى تسبيح َمهاْپَرْبهو شايَتْنياواستهل . لذلك، كان ميد كل زائر بالطعام واملكان.  دوما٥٠٠ً، ٤٠٠الناس، 
 عند ذكرت ذاك املشهد.  يرقصْنياشايَت هنا واملوىل َهىّناَتَجَچاملشهد عينه أمام هيكل . َهىّناَتَجَچ يف هيكل كِْرْشَن

 ْمِرَدنَچْزيف كل فرقة أربعة . اربعة فرق كل مساء. َهىّناَتَجَچ يرقص أمام َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا. نعم. اعطاء الدرس
 ياشايَتْن لذلك، فرقة على هذا اجلانب وفرقة على هذا اجلانب، وفرقة يف األمام وفرقة يف اخللف وكان .كََرتالَْزومثانية 

 هذا ما جرى يف كل -كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى يرقص يف الوسط وأربعة فرق تسّبح َمهاْپَرْبهو
  . پورّي َهىّناَتَجَچامسية طيلة اقامته يف 

  هل هذا صحيح؟. حدث فقط طيلة اقامته هناك: َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  ...ادوا يفعلون ذلك ما ع...  ما عادوا :َهياْچرۤيَڤ
  . مستمر يف اهليكلۤيْرَتَنك كال، ليس على هذا الوجه، لكن ما زال :ْپَرْبهوپاَد
  .ليس إىل هذا احلد: َهياْچرۤيَڤ
، ما َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالكن . كان األمر خمتلفاً يف حضوره. لكنه كان شخصية بائنة.  يصل هذا احلد أحياناً:ْپَرْبهوپاَد

   ...ْبهاَچڤََت...  جيري ۤيْرَتَنكذاك الصنم يعبد و .  داخل اهليكلاقصده، الصنم
  .َهىّناَتَجَچيف : َهياْچرۤيَڤ
  .، نعمپورّي َهىّناَتَجَچ يف :ْپَرْبهوپاَد
  .اآلن هذا هو املشهد الرابع؟ كل شيء سواه يف املشهد الرابع.  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  . كال، ال شيء:ْپَرْبهوپاَد
  .اذن، هذا ختام العمل الثالث. ناً حس:َهياْچرۤيَڤ
  ).انقطاع( ختام العمل الثالث :ْپَرْبهوپاَد
  . هذا هو العمل الرابع من املشهد األول:َهياْچرۤيَڤ



  .نعم، العمل الرابع، املشهد األول: ْپَرْبهوپاَد
  .راماَنْنَد رايايلتقي : َهياْچرۤيَڤ
  .سوف أتكلم.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
يف جولة اهلند اجلنوبية، . ْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَم بعد حتويل  إىل اهلند اجلنوبيةَمهاْپَرْبهو شايَتْنيا لذلك، سار :ْپَرْبهوپاَد

  .هل اعطيك ذاك املشهد؟ ذاك هيكل مجيل جداً. راماَنْنَد رايا قبل لقاء ْنِرسيْمَهى ڤيَجيازار هيكال مجيال يسمى 
  تمراس. نعم: َهياْچرۤيَڤ
  .َچْره ْنرسيْمَهى ڤيَجيا مث املشهد األول سيكون زيارة هيكل :ْپَرْبهوپاَد
   ...ڤيَجيا :َهياْچرۤيَڤ
  .َچْره ْنِرسيْمَهى ڤيَجيا ْنِرسيْمَهى ڤيَجيا :ْپَرْبهوپاَد
  .سأحصل على االمالء منك الحقاً: َهياْچرۤيَڤ
. ڤيَشكَْهَپَنْمسفن بناء ة ورش وهو قرب َچْره ْنِرسيْمَهى ڤيَجيايكل ه. َچْنَره ْنِرسيْمَهى ڤيَجياهتجئتها هي : ْپَرْبهوپاَد

 لذلك، قرهبا، تبعد مخسة أميال عن تلك . يف السابقڤيَشكَْهَپَنْممل تكن . ڤيَشكَْهيَنْمتوجد ورشة سفن هندية كبرية، 
 شايَتْنياكل هناك وزيارة لذلك، اعتقد أنه ميكن اظهار منظر اهلي. احملطة يوجد اهليكل اجلميل ذاك على اهلضبة

. ْنَچَچالـهناك أربعة اهنار مقدسة مثل هنر . ڤَريُچوَدوبعد ذاك اهليكل وصل إىل ضفة هنر .  ذاك اهليكلَمهاْپَرْبهو
رب هذه االهنار اخلمسة تعت. كِْرْشَنَ و َنْرَمد و ڤَريُچوَد و يامونا و ْنَچَچالـ، َنْرَمَد و كِْرْشَن و ڤَريُچوَد و ياموناالـ

 َهِرى واستحم وكان جالساً يف مكان مجيل حتت ظل شجرة يسّبح ڤَريُچوَدلذلك، جاء إىل ضفة . مقدسة جداً
يف ذاك ... اء شاهد موكباً كبرياً مقبال، وذاك جيب أن يكون املشهد هذا نيف تلك االث. كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن

 ْبراْهَمَنةالـ مع جممل احلاشية وعدد كبري من ْنَچَچالـيف اعتاد امللوك واحلكام يف السابق االستحمام ... املوكب 
 شخصاً شايَتْنيالذلك، شاهد املوىل . على هذا النحو اعتادوا الزيارة لإلستحمام. وسائر أشكال األشياء االحسان

أنت ذاهب "نه  مْبَهطّاشاْريا ساْرڤاْبهاوَمطلب .  حاكم والية مدراسراماَنْنَد رايامقبال يف ذلك املوكب ومسع عن 
 مقبال يف موكب انثاء جلوسه راماَنْنَد رايالذلك، كان ". هو تيم كبري. راماَنْنَد راياعليك لقاء . إىل جنوب اهلند

 ّياسَسنّْۤي، كان تيم كبري وشاهد راماَنْنَد رايالكن . ّياسَسنّْۤيه نألمل خياطبه . راماَنْنَد رايا، فهم أنه كَِڤرّيعلى ضفة 
جمرد ". آُومْٰ، آُومْٰ" بل كِْرْشَن َهِرى ۤيْزاسَسّنۤيغالباً، ال يسّبح . كِْرْشَن َهِرى شاب جالساً ويسّبح ّياسَسنّْۤيمجيل، 
  .   كِْرْشَن َهِرىليس . آُومْٰصوت 

  ؟ّياسَسنّْۤيماذا تعين مل خياطبه ألنه كان : َهياْچرۤيَڤ
النساء . ذاك هو احلصر.  ممنوع من الشحاذة من أهل املال أو رؤيتهمّياسَسنّْۤي، التقييد هو أن الـّيْناسَسنّْۤي: ْپَرْبهوپاَد

  .وأهل املال
  . كان من التيمراماَنْنَد رايا اعتقدت أن ينلكن: َهياْچرۤيَڤ
 إليه لكنه فهم َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، مل يذهب . بالظاهر.  كان تيماً دون شك لكنه كان احلاكم ظاهرياً:ْپَرْبهوپاَد

.  عنكَهطّاشاْرياْب اخربين شايَتْنيااملوىل  وجرى التعارف وقال. نزل وقدم احترامه وجلس أمامه".  مجيلّياسَسنّْۤي هنا"
 ْبَهطّاشاْريالكن . حسناً، أي تيم؟ أنا رجل مال، سياسي:"مث اجاب". لذلك، جئت إىل هنا لرؤيتك. انت تيم كبري

لذلك، ."  هذهاملادية اماۤي اذا جئت، تلطف بتخليصي من لذلك،. شديد اللطف يب بالطلب من قداستك رؤييت



 منه واجاب شايَتْنيااستعلم املوىل . روحيالتقدم ال والتقيا ثانية يف املساء وجرى حبث حول راماَنْنَد راياتواعد مع 
  .بالطبع، تلك قصة طويلة، كيف سأل وكيف اجاب. راماَنْنَد رايا
  .راماَنْنَد رايا: َهياْچرۤيَڤ

  . نعم:ْبهوپاَدْپَر
  . حسناً، ما هي األمهية؟ ذاك املشهد حول اللقاء:َهياْچرۤيَڤ
   لقاء، لقاء، هل حتب اعطاء ذاك اللقاء؟:ْپَرْبهوپاَد
  هل تريد مين تضمني البحث؟.  حسناً، انه مهم اذا تعني تضمينه يف املشهد:َهياْچرۤيَڤ
هذه األشياء .  الذي جاء يف موكب، كان ذلك مشهد مجيلَد راياراماَنْن األمهية أن املشهد هو انه التقى :ْپَرْبهوپاَد

  ...، موجز احلديث االحاديثاآلن من جهة . كاملة مسبقاً
  .اعطيين اخلالصة: َهياْچرۤيَڤ
سأل بينما اجاب . ليس تلميذاً بالضبط.  يف هذا املشهد التلميذَمهاْپَرْبهو شايَتْنيااصبح ...  خالصة موجزة :ْپَرْبهوپاَد

. نون الروحيو وحدهم هم املربۤيْزاسَسّنۤي ال يلتزم بالرمسيات، َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك امهية املشهد أن . اماَنْنَد رايار
مع انه اصبح كالتلميذ والظهار هذا املثال عملياً، . ، يستطيع أن يصبح مربياً روحياًكِْرْشَنكل من يلم بالعلم بـ

 راماَنْنَد راياشعر . راماَنْنَد راياوسأل ) متزوج (ْچِرَهْسْتَهى و ْدَرۤوش راماَنْنَد رايابينما كان  ْبراْهَمَن و ّياسَسنّْۤيكان 
قال ال يهم سواء ."ال تتردد. كال، كال: َمهاْپَرْبهو شايَتْنياعندما اجاب " ؟ّياسَسنّْۤيكيف اقبل دور معلم " ،بالتردد

لذلك، كانت . ، ميكنه لعب دور املعلمكِْرْشَنكل ملم بعلم . ْدَرۤوش أو َمَنْبراْه أم متزوج أو ّياسَسنّْۤيأكان اإلنسان 
. كال:"َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالكن قال .  هم املربني الروحيني يف اجملتمع اهلنديۤيْزاسَسّنۤي و ْبراْهَمَنةالـألن . تلك هبته

موجز البحث حول ترقية الفرد إىل أرفع كان و". ميكن ملطلق شخص لعب دور املريب الروحي شريطة املامه بالعلم
سيكون ختام املشهد لذلك، . راْدهاراينّووصف حب اهللا ذاك، موجود يف أرفع صوره يف . درجات كمال حب اهللا

 يتعانقان وبدأ  وكالمهاراْدهاراينّ وصيفة َسكْهّي-لَليتا يف مظهر راماَنْنَد راياو . راْدهاراينّ، يف مالمح ْبهاَڤيف 
  .  بدأ كالمها بالرقص يف وجد.  الوجدبالرقص يف
   ...راماَنْنَد رايا: َهياْچرۤيَڤ
  .َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا و :ْپَرْبهوپاَد
  ختام األول؟هو هل ذاك . اآلن املشهد الثاين.  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
 بعد اهناء جولته يف پورّي َهىّناَتَچَج إىل مقره يف َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا، عاد  من املشهد الثاينالرابعفصل  ال:ْپَرْبهوپاَد

كان يعانق االشجار مثل اصدقاء قدامى وكانت الطيور .  بعد بضعة أيامَنڤَِرْنداڤْجنوب اهلند مث شرع بالسري إىل 
لذلك، شاهدوه بعد . كِْرْشَنألنه كان عني . َنڤَِرْنداڤْجتلس على يده كما لو كانت تلقى صديقاً قدمياً اثناء اقامته يف 

. ْچهاطَْز و ڤاَنْز مث استحم يف عدة َنڤَِرْنداڤْكيف سار يف غابة ذاك املشهد، واذا استطعت وصف . سنوات طويلة
على هذا النحو، عاد من .  يف كل مكانراْدهاراينّوشعر بوجد فراق . كِْرْشَن تعين أماكن استحمام تسايل ْچهاطَْز

  .ْسواميوُچ َپرۤو. )اهللا آباد (ْچْپَريااملدينة العصرية عندما وصل  ْسواميوُچ َپرۤوالتقى  وَنڤَِرْنداڤْ
 اللعب يف تلك كِْرْشَناعتاد . كِْرْشَناآلن تقول أن االشجار كانت اصدقاء قدماء ألهنا ذكرت أنه كان : َهياْچرۤيَڤ
  .ْسواميوُچ َپرۤواآلن التقى . نعم. اعتاد اللعب يف الغابة. الغابات
  .ْچْپَرياعند : ْپَرْبهوپاَد



  .نعم. ْچْپَريا عند :َهياْچرۤيَڤ
  . ...اهللا آباد :ْپَرْبهوپاَد
  هل هو يف العشرين، ما زال يف العشرين؟. ماذا كان عمره؟ اريد التحقق من هذا، عمره اآلن: َهياْچرۤيَڤ
  .دسة والعشرينلنقل انه يف اخلامسة والعشرين، السا.  يف االربعة والعشريناَسَسنّْۤيدخل سلك . كال، كال: ْپَرْبهوپاَد
  .جيب عليك تتبع الوقت يف املسرحية. ألن الوقت عامل مهم. بضعة سنوات الحقاً: َهياْچرۤيَڤ
طاف اهلند انه مما يعين .  يف مجيع احناء اهلند ملدة ست سنوات فقطساح، اَسَسنّْۤي بعد دخول ساح. نعم: ْپَرْبهوپاَد

كان يأيت . اعتاد التسبيح يف اهليكل والتقى زواره. پورّي َهىاَتّنَجَچ بقي يف ٤٨ومن الثالثني حىت . حىت الثالثني
متوز، . پورّي َهىّناَتَجَچ ال سيما اثناء احتفال العربات يف  أشهر٤ه هناك طوال نچال ويزورو تيم من البن٤٠٠قرابة 

. پورّي َهىاَتّنَجَچ سنة يف ١٨على هذا النحو، قضى . مث كانوا يعودون. اربعة أشهر. آب وأيلول وتشرين أول
لقن أن . تلك هي اخلدمة التتيمية.  أيام١٠ ولقنه العلم بالتيم طوال ْسواميوُچ َپرۤو، التقى ْسواميوُچ َپرۤولذلك، 

حلسن احلظ، اذا حصل الفرد على مريب روحي .  ألف جنس من أجناس احلياة٤٠٠ ماليني و٨األحياء هائمة يف 
. ْسواميوُچ َپرۤوتلك هي أمهية لقاء . لقنه عن علم اخلدمة التتيميةلذلك، . جيد، سوف يتعلم اخلدمة التتيمية

زرت . ؟ كالبنارسهل زرت  ... مجيل، مثل ْجهاطَيوجد . ْنَچَچالـعلى ضفة . لذلك، جيب ذكر املشهد هنا
  .َهريْدوار
  . نعم:َهياْچرۤيَڤ
  .، مدارج استحمامْچهاطَْز شاهدت عدة :ْپَرْبهوپاَد
  .منعم، نع: َهياْچرۤيَڤ
  .تلك هي أمهية أماكن احلج اهلندية. َنڤَِرْنداڤْومجيعها اعين ) ْچْپَريا ( يف بنارسْچهاطَْز نفس الشيء، توجد :ْپَرْبهوپاَد
  .الحظت اهنم يستحمون هناك يومياً. نعم: َهياْچرۤيَڤ
لقن علم اخلدمة التتيمية إىل . ْچْپَريا عند ْچهاطَڤَِمْدَهى َدشاْش تسمى ْچهاطَنفس الشيء، يوجد . نعم: ْپَرْبهوپاَد

  .ْسواميوُچ َپرۤو
  ؟ هل هو كبري السن؟ْسواميوُچ َپرۤواآلن، ما هو عمر : َهياْچرۤيَڤ
  . سنة على األقل حينذاك٥٠مل يكن أقل من . كان كبرياً بالقدر الكايف: ْپَرْبهوپاَد
  .كل شيء آخر يف الفصلل الرابع من املشهد الثاين. حسناً. أفهم: َهياْچرۤيَڤ
  .مث عاد إىل بنارس ... ذاك هو :ْپَرْبهوپاَد
   من؟:َهياْچرۤيَڤ
  .َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا :ْپَرْبهوپاَد
  ...غادر  ...هل ليس اآلن   ...َهىّناَتَجَچاعتقدت أنه بقي يف : َهياْچرۤيَڤ
لقن .  يف طريق عودتهْچْپَريا أوال إىل  وصلَنڤَِرْنداڤْمن . َنڤَِرْنداڤْ إىل پورّي َهىّناَتَجَچكال، ذهب من : ْپَرْبهوپاَد

 َسناَتَنولقن . أكثر من شهرين.  يف بنارسبقي طوال شهرين.  اثناء اقامتهىل بنارسإ هناك مث وصل ْسواميوُچ َپرۤو
لقد كتبت تعاليم املوىل . شايَتْنياستجد تلك التعاليم يف تعاليم املوىل .  طوال شهرين عن اخلدمة التتيميةْسواميوُچ
  . ذاكيَتْنياشا

  .نعم: َهياْچرۤيَڤ



  .ستجد يف ذاك. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  ؟َسناَتَنوكم عمر .  يف املشهد الثالث، ذاك يف بنارسْسواميوُچ َسناَتَناآلن التقى : َهياْچرۤيَڤ
كان . سنة أو سبعني ٦٥مل يكن أقل من . كان األخ األكرب. ْسواميوُچ َپرۤو أكرب سناً من َسناَتَنكان : ْپَرْبهوپاَد
  .عجوزاً مبا فيه الكفاية. عجوزاً

  ...اآلن . حسناً. شايَتْنيا موجودة يف تعاليم املوىل ْسواميوُچ َسناَتَنوالتعاليم إىل . نعم: َهياْچرۤيَڤ
  . تلك هناك أيضاً،َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَدالرابع، التعاليم مع نفس الشيء، الفصل . نعم: َرْبهوپاَدْپ

  من هذا؟: َهياْچرۤيَڤ
أن جيب ... لذلك، اعتاد . ْپَردايا َسْمكََرَشْن، ّياسَسنّْۤي ماۤياڤاديكان . يف بنارس َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَدكان : ْپَرْبهوپاَد

وتتبعه ألوف وألوف " كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرى" كان يسري يف الطرقات أيضاً .بنارسمدينة هذا املشهد يف يظهر 
جاء :" هناك وقال بعض التيمْزۤياسَسنّْۤيالذي كان شيح الـ َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَدلت تلك األنباء إىل وص. اجلماهري

هذا :"من شأنه بالقولقلل  َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَدلذلك، ". كِْرْشَن َهِرىهو يسّبح .  لطيف إىل بنارسّياسَسنّْۤي
على . "هو أمحق. داْنَتِڤلرقص؟ جيب عليه مجع عقله على دراسة  إىل التسبيح واّياسَسنّْۤيما الذي يدعو ! سخف

سبب :"قال. َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا من تيم َمهاَرْستَر من ْبراْهَمَنةالـاحد كان لذلك، . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا انتقد ،هذا النحو
يف . "سۤوْتَر داْنَتِڤ والتحدث إليه حول ّياسَسنّْۤيالـمن األفضل أن تتلطف بلقاء هذا . يل هذا احلادث أملاً، يا سيدي

بنارس، لكنين أعلم أنك ال يف  ۤيْزاسَسّنۤيلقد وجهت دعوة إىل مجيع  "شايَتْنيا ودعى املوىل ْبراْهَمَنتلك الغضون، جاء 
 لذلك، رأى". ارجو أن تتلطف بقبول دعويت. كجئت لدعوت ومع ذلك ۤيْزاسَسّنۤيْز اڤاۤيماۤيحتب مواجهة هؤالء الـ

 مع سۤوْتَر داْنَتِڤقبل دعوته وجرى اللقاء وحرى نقاش .  تلكَسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَد فرصة لقاء َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا
  .تلك حادثة أخرى. َڤڤايْشَن وحوله إىل َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَد
  كم عمر هذا الرجل؟: َهياْچرۤيَڤ
  .نعم.  سنة٦٠ليس أقل من . ان من كبار السن أيضاً؟ كَسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَد: ْپَرْبهوپاَد
  ؟ِڤَدْنَتويكان ..  . وما دوره ثانية يف البلدة؟ ماذا كان:َهياْچرۤيَڤ
. ملس قدميه.  وقدم له االحترامَمهاْپَرْبهو شايَتْنياقبل مبدأ . ّياسَسنّْۤي ماۤياڤاديكان . َسَرْسَويتّ ْپَركاشاَنْنَد :ْپَرْبهوپاَد

 ساْرڤاْبهاوَملكن . َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا، لكنه قبل فلسفة  رمسياًَڤڤايْشَنلكن ال يوجد ذكر انه . اًانضم هو أيض
   ...داَسَهري رمسياً مث التقى املوىل َڤڤايْشَن أصبح ْبَهطّاشاْريا
  . املشهد اخلامس:َهياْچرۤيَڤ
  .املشهد اخلامس: ْپَرْبهوپاَد
  ؟طْهاكوَر داَسَهري هذا :َهياْچرۤيَڤ
  .طْهاكوَر داَسَهري :ْپَرْبهوپاَد
  ؟داَسَهري وموت من؟ عند موت :َهياْچرۤيَڤ
  .كان مسلماً.  يف طاعناً يف السنداَسَهريكان .  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . كان الشخص الذي القي به يف النهر:َهياْچرۤيَڤ
  . نعم:ْپَرْبهوپاَد
  . لذا، لقى هنايته هنا يف املشهد اخلامس:َهياْچرۤيَڤ



  . منفصلة لكننا لن نظهر ذلكطْهاكوَر داَسَهريال شك، كانت حياة  ... حنن غري مقصودين هلؤالء :ْبهوپاَدْپَر
  .هذه احلادثة على وجه اخلصوص. حسناً. نعم: َهياْچرۤيَڤ
جتماعية، ال جيب عليه حسب التقاليد اال. ّياسَسنّْۤي و ْبراْهَمَن َمهاْپَرْبهو شايَتْنيااحلادثة اخلاصة هامة، كان : ْپَرْبهوپاَد

 مسلماً وعند موته محل بدنه بنفسه ورقص ووضعه يف القرب ووزع طْهاكوَر َهريداَسكان حىت ملس املسلم، لكن 
 ألنه پورّي َهىّناَتَجَچمل يرد دخول هيكل . ملدة يومني أو ثالثةبالعافية  ال يشعر طْهاكوَر داَسَهريوكان . ْمْپَرساَد

 خلق البلبلة؟ لذلك، يدعوه إىل يذ الما. كان تيماً، مل ميتعض. س يف غاية التزمتكان اهلندو. كان مسلماً
لكن . مل يكن يريد دخول اهليكل عنوة. لتيماألنه كان من  ...م خلق بلبلة د مسلكه بعَمهاْپَرْبهو شايَتْنيااستحسن 

؟ كيف داَسَهري: االستحمام يف البحر ويقول يف طريقه إىل داَسَهريكان يزور .  يزوره يومياًَمهاْپَرْبهو شايَتْنياكان 
.  لالستحمامَمهاْپَرْبهو شايَتْنيامث يتابع .  يقدم سجدته وجيلسا معاً ويتحدثان لبعض الوقتداَسَهرياحوالك؟ كان 

 "؟ كيف صحتك؟داَسَهري.. " . مل يكن على ما يرامه ذات يوم أنداَسَهريعندما جاء لرؤية شاهد على هذا النحو، 
 سيفارق بدنه يف ذاك داَسَهريأن يف اليوم الثالث مث شاهد ". على كل حال، انه البدن ...يدي، ليست خبري نعم س"

هذه  "داَسَهريقال .  كانا يفهمان بعضهما البعض"، ما هي رغبتك؟داَسَهري":َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، سأله . اليوم
  ).انقطاع( أمامه وفارق بدنه َمهاْپَرْبهو ايَتْنياشلذلك، وقف ". تلطف بالوقوف أمامي. مرحليت األخرية

  . ذكرت ذاك:َهياْچرۤيَڤ
ما زال ذاك القرب يف . وحفروا قرباًبعد مفارقة بدنه  مع سائر التيم إىل شاطئ البحر َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا محله :ْپَرْبهوپاَد

 ۤيْرَتَنك. تلك كانت املراسم.  بالرقصَمهاْپَرْبهو ايَتْنياشلذلك، بدأ . يَسماْده طْهاكوَر داَسَهريقرب . پورّي َهىّناَتَجَچ
  .طْهاكوَر داَسَهريلذلك، كانت تلك آخر مراسم . َڤڤايْشَنوالرقص من مراسم الـ

  .داَسَهري مع شايَتْنياذكرت شيئاً عن رقص : َهياْچرۤيَڤ
  .داَسَهريجئة . جثة ... شايَتْنيا. داَسَهري بدن :ْپَرْبهوپاَد
  . مع جثته:َڤَهياْچرۤي
  .جثته.  نعم:ْپَرْبهوپاَد
  .بعد موته: َهياْچرۤيَڤ
  . بعد موته:ْپَرْبهوپاَد
   ...شايَتْنيا :َهياْچرۤيَڤ
وبدأ بالرقص على أنغام بعد موته  داَسَهري  جثةَمهاْپَرْبهو شايَتْنيالكن محل . داَسَهرييف حياة كان يرقص : ْپَرْبهوپاَد

  ...محل اجلثة إىل الشاطئ ويف القرب هو .  قام مبراسم جنازتهَمهاْپَرْبهو ْنياشايَتذاك يعين أن . ۤيْرَتَنك
  ...قام : َهياْچرۤيَڤ
  .مراسم اجلنازة، نعم. نعم: ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْرَتَنك مع :َهياْچرۤيَڤ
لذلك، . طْهاكوَر داَسريَه.  بعد الدفنۤيْرَتَنك و ْپَرساَدوجرى توزيع .  حاضر دوماًۤيْرَتَنك. ۤيْرَتَنك مع :ْپَرْبهوپاَد

  .، وشعورهداَسَهري مع االحاديثاظهار بعض هنا جيب 
  ؟داَسَهريهل هناك معلومات اخرى عن  ...هل هناك شيء آخر . حسناً: َهياْچرۤيَڤ



 ألف ٣٠٠وكان يسّبح بطريقة ما اصبح من التيم .  انه ولد يف عائلة مسلمةداَسَهريسرية حياة كانت  :ْپَرْبهوپاَد
 شايَتْنيا وجعله  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-ِرى كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى َهِرى َهمرة 

ألنه كان إمام تسبيح ".  كي َجياطْهاكوَر َهريداَس اشاْريانام"لذلك، حنن منجده ). آشاْريا(التسبيح إمام  َمهاْپَرْبهو
ريب احلبيب، أنت راحل عن "، اَسَسنّْۤي سلك َمهاْپَرْبهو شايَتْنياعندما دخل  طْهاكوَر داَسيَهرشاء مث . َهِرى كرشن

ملاذا . كال"َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، قال ". ، فما هي قيمة حيايت؟ إما أن تأخذين معك أو امسح يل باملوتَنڤَْدڤيَپ
نه اعترب نفسه وليد ألمل حيب الدخول ، پورّي َهىّناَتَجَچ يف. پورّي َهىّناَتَجَچلذلك، اخذه إىل ". متوت؟ تأيت معي

 شايَتْنيا وكان يسّبح هناك ويرسل ميْشَر ناْتَهىكاشۤي مكاناً يف دار َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، اعطاه . عائلة مسلمة
 زيارته يومياً وذات يوم مات على هوَمهاْپَرْب شايَتْنياواعتاد . على هذا النحو، كان يقضي أيامه.  إليهْپَرساَد َمهاْپَرْبهو
  .هذا النحو
  ... اخلامس لننتقل اآلن إىل الفصل. هذا ختام الفصل الرابع.  حسناً:َهياْچرۤيَڤ
  ...ل اخلامس ص الف:ْپَرْبهوپاَد
  . املشهد األول:َهياْچرۤيَڤ
. كِْرْشَن باجلنون يف الليل من فراق  يصابَمهاْپَرْبهو شايَتْنياكان .  اخلامس، نشوةهذا هو الفصل. نعم: ْپَرْبهوپاَد

كانت مجيع االبواب موصدة لكنه كان . كان يكتب بأظافره تارة وخيتفي تارة. كان يضرب رأسه على األرض
ذات يوم، . كان يشاهد على شاطئ البحر تارة.  احياناًپورّي َهىّناَتَجَچخيرج ويتم العثور عليه يف حظرية بقر 

 بدأ بالرقص َمهاْپَرْبهو شايَتْنياوحاملا وجد يف الشبكة وملس الصياد . ق يف شبكة صياداختفى وسقط يف احمليط وعل
أمسك بشبح وأصبح "وحسب أخوته، رفاقه . َهِرى َهِرى كِْرْشَن كِْرْشَن كِْرْشَن َهِرى كِْرْشَن َهِرىوتسبيح 
استطاع الفهم أن لألمر . الصياد يرقص إىل الشاطئ وشاهد ُموَدَراَدلذلك، يف تلك الغضون، جاء مساعده ". ملبوساً
ماذا جرى لك؟ :"؟ عندئذ، سألهكِْرْشَن َهِرىوإال ما هو سبب رقص الصياد و ) يضحك (َمهاْپَرْبهو شايَتْنياصلة بـ

وهذا سبب .  حاملا ملستهاوأمسكت بسمكة كبرية يف الصباح وأصبحت ملبوساً. انا صياد. سيدي، ال أعلم:"قل
.  يف الشبكةَمهاْپَرْبهو شايَتْنياوشاهد ". اين هي السمكة الكبرية؟ دعين أرها: "َپ َدُموَدَررۤوْسڤَ قاللذلك، "رقصي 
لقد ذهب . حسناً"لذلك، قام مبسرحية ".  حىت يبتعد الشبحَمْنْتَرنعم، سأسّبح :" مث قال لهَمهاْپَرْبهو شايَتْنياشاهد 

ملاذا جئت يب إىل  "َپ َدُموَدَرسْسڤَرۤو قال إىل َمهاْپَرْبهو شايَتْنياده  وعندما شاهَمهاْپَرْبهو شايَتْنيامحل ". السبح اآلن
والوجد عينه يف املرحلة .  وجد دائمعلى هذا النحو كان يف" كنت امتتع. كِْرْشَن راَسالشاطئ؟ كنت اشاهد رقص 

لذلك،  ... َمهاْپَرْبهو ْنياشايَت) صوت صدى(تلك هي النهاية .  ومل يرجع منه أبداًَهىّناَتَجَچ، دخل هيكل األخرية
  .هذا جممل األمر. عليك ترتيب املشاهد واألصوات

  .التقى هذا الصياد. يف الوجد هنا على الشاطئ، ال أفهم... اآلن : َهياْچرۤيَڤ
  .كان خيرج من تلقاء نفسه يف الليل ووصل إىل الشاطئ وسقط يف البحر. كال: ْپَرْبهوپاَد
  .يط رمى نفسه يف احمل:َهياْچرۤيَڤ
بدال  يف الشبكة َمهاْپَرْبهو شايَتْنيالذلك، علق بدن .  يف البحرندياالصيوكان . چالخليج البن.  يف احمليط:ْپَرْبهوپاَد

  . السمكمن
  .فهمت: َهياْچرۤيَڤ
  . اسقط نفسه يف البحر مسبقاً:ْپَرْبهوپاَد



  . كان غائباً عن الوعي:َهياْچرۤيَڤ
  .يتدحرج يف البحركان .  مغشياً عليه:ْپَرْبهوپاَد
  . لذلك، محلوه وخرج بعض املرافقني للعثور عليه:َهياْچرۤيَڤ
 شايَتْنيااثناء البحث عن لذلك، وصل إىل الشاطئ .  أنه يف مكان ماشايَتْنياعلم معاون .  ليس على االطالق:ْپَرْبهوپاَد
 شايَتْنيا مما يعين أنه له صلة بـكِْرْشَن َهِرىمث استطاع الفهم أنه يرقص مع . حيث شاهد الصياد يرقص َمهاْپَرْبهو
  .َمهاْپَرْبهو
  . أواه:َهياْچرۤيَڤ
. ال أعلم.  شبكيت يف الصباح وأنا أرقص منذ ذلك الوقتعلقت مسكة كبرية يف"عندما سأل، اخربه  مث :ْپَرْبهوپاَد

أنا خمتص بطرد . نعم"ول هتدءته  حاَپ َدُموَدَرْسڤَرۤولذلك، ." لذلك، ال أعلم. رمبا لبسين شبح ما. أصبحت جمنوناً
وعندما شاهد السمكة اليت علقت يف الشبكة كانت ." أين هي السمكة؟ دعين أراها. ال تقلق. الغول يعين شبح

  .َمهاْپَرْبهو شايَتْنيا
؟ هل كِْرْشَنأين " على الشاطئ، هذا عندما كان يصرخ شايَتْنيااآلن املشهد التايل هنا، هذا عندما كان : َهياْچرۤيَڤ

  ...كان ". كِْرْشَناين "هذا صحيح؟ 
. واختفى عند سقوطه يف البحر. شوهد على الشاطئ داخل الشبكة بعد أن علق يف شبكة الصياد.  نعم:ْپَرْبهوپاَد

 يف البحر مث علق يف شبكة هطووسق..  .َهِرى، كِْرْشَن َهِرى يسّبح َمهاْپَرْبهو شايَتْنياميكنك أن جتعل املشهد بدخول 
  .يادالص

  ما هو املشهد الثاين؟: َهياْچرۤيَڤ
  .املشهد األول واملشهد الثاين.  هذا هو املشهد الثاين الذي وصفته:ْپَرْبهوپاَد
  . املشهد األول أيضاً:َهياْچرۤيَڤ
  ...واملشهد الثالث مثلها . نعم.  يف الوجدم، املشهد الثاين، مجيعهأوال.  هذا جمملها:ْپَرْبهوپاَد
  .هو يف األربعني. جيب أن يكون يف األربعني اآلن. نتظر ا:َهياْچرۤيَڤ
  .٤٨ حىت ٤٠هذا الوجد جيري يومياً من سن كان  :ْپَرْبهوپاَد
  .٤٨ حىت ٣٨ يومياً من :َهياْچرۤيَڤ
  .٣٠ بل ٣٨ليس : ْپَرْبهوپاَد
  .٣٠: َهياْچرۤيَڤ
كان هذا شاغله طيلة الثمانية .  تارةكان يسّبح تارة ويسقط تارة ويذهب إىل هناك. ٤٨ حىت ٣٠من : ْپَرْبهوپاَد

  .شاغله طيلة الثمانية عشر سنة. عشرة سنة
  . يومياً:َهياْچرۤيَڤ
 وجاء عدد كان جممل برناجمه استقبال الزوار... قصراً ).  يضحكَهياْچرۤيَڤ. (يومياً وخاصة يف الليل: ْپَرْبهوپاَد

يسقط يف  ... النوم بدال منيف الليل يقوم بكل هذا وكان .  يف املساءكان يسّبح ويرقص يف اهليكل. كبري منهم
  .ذاك كان شاغله. البحر تارة وهنا تارة وهناك تارة

  .املشهد الثالثهو اآلن هذا . فهمت: َهياْچرۤيَڤ
   ...٤٨ يف سن َهىّناَتَجَچعلى النحو عينه، ذات يوم دخل هيكل . املشهد الثالث: ْپَرْبهوپاَد



  . واختفى:َهياْچرۤيَڤ
  .هذا جممل األمر.  رفاقه يف اخلارج وانتظروا ومل خيرج مطلقاًهانتظر.  اختفى:هوپاَدْپَرْب

   ...همل جيدو.  مل يعلموا ما حدث له:َهياْچرۤيَڤ
  .َهىّناَتَجَچكان غارقاً يف وجود . كِْرْشَن عني نعم، علموا أنه :ْپَرْبهوپاَد
  .تلك هي اخلامتة. اآلن مل يعد. اختفى.  رحل:َهياْچرۤيَڤ
. هذا هو املوجز واخلطوط العامة. وسأقوم ببعض االضافات أو التعديل عندما تكتبانت اآلن كتب ا :ْپَرْبهوپاَد

  ).النهاية. (ميكنك املتابعة
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