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سي و يكم فصل  

  هايگوپ هاينغمه

 وراج نيمسرز نيا در تو كه يزمان از زم،يعز يشنايكر" گفت: هايگوپ از يكي
 نداوانيور نيسرزم د.يآمي نظر به خجسته زيچ همه ،يشد متولد يبهوم

 و شهيهم اقبال و بخت الهه كه رسدمي نظر به طور نيا و است شده خجسته
 تالش خاطر هب كه ميهست ما تنها نيا اما است. داشته حضور نجايا در شخصاً

 مينيبب را تو ميتواننمي يول ميگردمي تو دنبال و ميدهمي انجام كه يسخت
 تقاضا نيبنابرا است، وابسته تو به كامالً  ما يزندگ يم.هست نيغمگ اريبس
  ".ييياب ما نزد مجدداً كه ميكنمي
 يهاگل روح و يزندگ يحت تو زم،يعز يشنايكر" گفت: يگريد يگوپ

 يزييپا يزتم باران توسط كه ييهاياچهدر آب يرو بر كه يهست يلوفرين
 اما هستند بايز اريبس لوفرين يهاگل كه يوجود با ند.يرومي ،اندشده شفاف
 ما قتيحق در م.يريممي تو بدون زين ما مشابهاً شوند.مي پژمرده تو نگاه بدون
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 خرج يپول ما يبرا هرگز تو م.يهست تو ناخادم بلكه ،ميستين تو همسران
 كه نيا نبدو ميريبم اگر حال يم.شد نگاهت مجذوب ما وجود ينا با ينكرد

 زنان، كشتن نيقي طور هب بود. يخواه ما مرگ مسئول ،يفكنيب ينگاه ما بر
 نيا العملعكس از م،يريبم ما و يييان ما دنيد به تو اگر و است، يبزرگ گناه
 نكن فكر .افكن ينظر ما به و ايب كنممي خواهش پس .برد يخواه رنج گناه
 كشته تو ابيغ از ما .شود كشته تواندمي يخاص سالح توسط تنها فرد كه

 زنان كشتن مسئول چگونه كه يباش داشته نظر در را نيا ديبا م.ياشده
 آب از را ما مواقع از ياريبس رايز ،ميگزارسپاس تو از شهيهم ما .يهست
 از او، مداوم يهاباران و ندرايا خشم از باكاسورا، از ا،يكال مار از امونا،ي آلودزهر

 نيقدرتمندتر همه از تو .يداد حفاظت اتفاقات از گرد ياريبس و جنگل آتش
 خطرات از ياريبس از ما به دادن حفاظت تو يبرا .يهست نيتربزرگ و

 در يتوجهيب ما به نسبت لحظه نيا در كه نيا از اما است، زيانگشگفت
  م.يهست تعجب

 مادر پسر تو كه ميهست آگاه يخوب هب ما ز،يعز دوست يا ز،يعز يشنايكر"
 روح و خداوند اعالي تيشخص تو .يستين گاوچران ماهاراج ناندا اي ودااشي

 با و خود ليدليب رحمت و لطف يرو از .يهست زنده موجودات همه متعال
 دايپ ظهور ايدن نيا در تو جهان، دادن حفاظت يبرا برهما لرد درخواست

 يا .ياشده ظاهر ادوي خاندان در كه است خودت لطف توسط تنها .يكرد
 پناه ،يزندگ يماد يهااهر ترس از يكس اگر ادو،ي خاندان انيم در نيبهتر
 تو يرفتارها .يكننمي سلب را او از حفاظت هرگز رد،يبگ را نتيلوفرين قدوم

 و يكنمي لمس را ثروت الهه دست كي با ،يهست مستقل تو و است نيريش
 تو. العادهفوق يهايژگيو است نيا .يدارمي نگه را يلوفرين گل دگر دست با
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 را ما يدار دست در كه يلوفرين گل با و ايب ما نزد كنممي خواهش ن،يبنابرا
  ده. بركت

 قهرمان تو .يهست نداوانيور ناساكن همه ترس كشنده تو ز،يعز يشنايكر"
 حد از شيب غرور يقادر كه ميهست آگاه ما و ،يهست يقدرتمند العادهفوق
 از قشنگت لبخند توسط يسادگ هب را ما مانند يزنان نيهمچن و نت،اعابد

 ميكنمي خواهش نيبنابرا م،يهست تو غالمان و ناخادم واقعاً ما .يبردار انيم
  .يريبپذ را ما اتلوفرگونهين يبايز صورت دادن نشان قيطر از
 اريبس نتيلوفرين قدوم با تماس واسطه به ما قتيحق در ز،يعز يشنايكر"

 يناعابد آلودگناه اعمال عانوا تمام نتيلوفرين ومقد مسلماً م.ياشده شهوتران
 كه يهست مهربان يقدر هب تو برد.مي انيم از را اندگرفته پناه آنها به كه
 نتيلوفرين قدوم رند.يگمي را نتيلوفرين قدوم پناه يعاد واناتيح يحت

 بر آنها با تو وجود نيا با است، اقبال و بخت الهه سكونت مكان نيهمچن
 آنها محبت يرو از كه ميكنمي درخواست اكنون .يديرقص ايكال مار يسرها

 تو كردن لمس يبرا ما زيانگشهوت يهاخواسته و يبگذار ما نهيس يرو بر را
  .يكن آرام را
 است. زيانگدل و بايز اريبس لوفر،ين گل مانند جذابت، چشمان خداوندا،"

 كه را يبزرگ فاضالن يحت كه هستند ذابج يطور به نتيريش واژگان
 و گفتن سخن جذب زين ما كند.مي خشنود را اندشده تو مجذوب نيهمچن

 يهابوسه با ميكنمي خواهش نيبنابرا م.ياشده چشمانت و صورت ييبايز
 تو توسط كه ييهاواژه ز،يعز خداوند .يساز فراهم را ما تيرضا اتشهدگونه

 يسادگ هب و هستند شهد از پر كندمي فيتوص را تو اعمال اي و شودمي انيب
 اتيح سوزان آتش از شخص تو يهاصحبت دنيشن اي كردن صحبت با

 لرد و برهما لرد مانند يبزرگ خداوندگاران كند. دايپ نجات تواندمي يماد
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 يبرا را كار نيا آنها هستند. تو يهاصحبت شكوه ذكر مشغول همواره وا،يش
 انجام يماد يايدن در زنده موجودات تمام آلودگناه اعمال بردن انيم از

 او دهد، گوش ترا متعال سخنان تا كند يسع يفرد اگر يسادگ هب دهند.مي
 به تو سخنان كند.مي دايپ ارتقا انهيمتق اعمال يسكو به عيسر اريبس
 متعال اميپ پخش مشغول كه يسيقد افراد و دهدمي متعال لذت شناواهايوا
 مورد ني(ا "هستند. ايدن سراسر در كي درجه رِيّخ يهاانسان هستند، تو

 نيتربخشنده عنوان هب را ايتانيچ خداوند كه يزمان يگوسوام روپا توسط
 در را شنايكر عشق و سخنان او رايز است، شده ديتائ كرد خطاب ظهور

  است.) كرده پخش گانيرا طور هب ايدن سراسر
 تصور يتوانمي .يركيز اريبس تو زيعز يشنايكر" گفتند: ادامه در هايگوپ
 زت،يانگ دل نگاه ات،ركانهيز خنده آوردن ادي هب با و يسادگ هب ما كه يكن

 طربمض چقدر ات،خجسته مراقبه و نداوانيور يهاجنگل در ما با زدنت قدم
 همه حال .بود كنندهدلگرم اريبس هاهخلوتگا در ما با گفتنت سخن م.يهست

 ده. نجات را ما ميكنمي واهشخ م.يازده غم رفتارت آوردن ادي هب از ما
 چراندن يبرا نداوانيور دهكده از يوقت كه يدانمي قطعاً  ز،يعز يشنايكر

 ،يسادگ هب و م،يشومي نيغمگ چقدر ما ،يرومي جنگل به و رونيب تيگاوها
 و خشك يهاعلف توسط نتيلوفرين نرم قدوم جنگل در كه نيا كردن فكر با

 كه ميهست مجذوبت قدر آن م.يرنجمي ازهاند چه تا خراشدمي زير يسنگها
  م.يكنمي فكر نتيلوفرين قدوم به شهيهم يسادگ هب
 صورتت ما يگردمي بر هاچراگاه از واناتيح با همراه كه يوقت شنا،يكر اوه"
 بلند گاوها سم از كه يغبار و گرد و چانتيپ يموها توسط كه مينيبمي را

 يبرا ما خواسته صورتت، بر ميالم خنده دنيد با .است شده دهيپوش شده،
 ياعل عاشق تو ز،يعز يشنايكر يا كند.مي دايپ شيافزا تو از بردن لذت
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 آورده بر را همگان خواسته تو .يدهمي پناه ميتسل ارواح به شهيهم و يهست
 پرستش جهان نندهيآفر برهما، لرد توسط يحت نتيلوفرين قدوم .يسازمي
 را نتيلوفرين قدوم كه يكس هر به را خود بركات شك بدون شهيهم شود.مي

 و باش خشنود ما با كه ميكنمي خواهش پس .يدارمي يارزان كند، پرستش
 را ما حاضر حال يشانيپر ماننهيس در نتيلوفرين قدوم گذاشتن با سان نيبد
 فلوتت نثار يحت كه ميهست تيهابوسه دنبال هب ما زيعز يشنايكر ببر. نيب از

 كند.مي طلسم را ما يهاقلب نيهمچن و ايدن همه فلوتت شارتعا .يكنمي
  "ببوس. را ما اتشهدگونه دهان با و برگرد رحمتت يرو از لطفاً ن،يبنابرا

  
 عنوان با شنايكر كتاب كمي و يس فصل بر ودانتايبهاك شرح بيترتنيبد
  .رسديم انيپا به "هايگوپ يهانغمه"
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دوم و يس فصل   

گرددمي باز هايگوپ نزد شنايكر  

 بايز اريبس ،شد اهرظ مجدداً هايگوپ جمع انيم در باالخره شنايكر كه يوقت
- برهما در ها.يتوانگر نوع همه با يشخص فراخور درست د،يرسمي نظر هب

 به شنايكر :1يتابهيهاوبيپرات- راسا-ايما-نيچ-آناندا است، آمده تايسامه
 به – كندمي دايپ بسط او يانرژ يقتو اما ست،ين بايز خصوص هب ييتنها

 اريبس - شودمي داده نشان يرادهاران توسط كه او لذت يانرژ خصوص
 -  يانرژ فاقد مطلق قتيحق - كمال از اوادايما درك د.يآمي نظر هب شكوهبا
شينما از خارج مطلق، قتيحق واقع، در است. ناقص دانش سبب به

                                        
1 änanda-cin-maya-rasa-pratibhävitäbhiù 
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 يمعن نيا به راسا،-ايما- نيچ-آناندا ست.ين كامل خود، متفاوت يهايتوانمند
 شنايكر است. تيابد و شعف دانش، از متعال فرم شنا،يكر بدن كه است

 كامل او نيبنابرا است، شده احاطه خود متفاوت يهايتوانمند توسط همواره
 شنايكر كه ميكنمي درك پورانا اسكاندا و تايسامه-برهما از ما است. بايز و

 يهاالهه يهمگ هايگوپ است. شده احاطه ثروت لهها هزاران توسط همواره
  برد. اموناي رود كنار به دست در دست را آنها شنايكر و هستند بخت

 آنها نفر 16000 ،يگوپ هزاران انيم از كه است شده گفته پورانا اسكاندا در
 برجسته خاص طور هب نفر 108 ،نفر 16000 نيا انيم از و هستند برجسته
 از و اندبرجسته اريبس هم باز يگوپ هشت ،يگوپ 108 نيا نايم از و هستند

 از و ند،تربرجسته اريبس همباز يچاندراوال و يرادهاران ،يگوپ هشت نيا انيم
  است. نيتربرجسته يرادهاران ،يگوپ دو نيا انيم

 از را اطراف يكيتار ماه، نور شد، جنگل وارد اموناي رود كنار در شنايكر يوقت
 و بودند شكفته كادامبا و كومبا مانند ييهاگل فصل، خاطر هب برد. انيم

 حهيرا آن كه نيا فكر با هم زنبورها كرد.مي حمل را آنها حهيرا يميمال مينس
 كردنجمع با هايگوپ بودند. پرواز در مينس با آنها عطر بخاطر ،است عسل
 شنايكر نشستن يبرا يمكان آن، يرو بر ياپارچه گذاردن و نرم يهاماسه
  كردند. آماده

 در آنها بودند. وداها روانيپ يهمگ بودند آمده گرد آنجا در هك ييهايگوپ
 كه ندبود ييودا محققان ،راماچاندرا خداوند ظهور زمان در ،قبل يتولدها

 راماچاندرا ند.داشت را ينكاح عشق در راماچاندرا خداوند با عاشرتم يآرزو
 او و باشند داشته حضور شنايكر خداوند ظهور در كه بود داده يبركت آنها به

 شكل به ييودا محققان شنا،يكر ظهور زمان در سازد. آورده بر را آنها يآروز
 هب خود، يقبل تولد خواسته تحقق در و شدند متولد نداوانيور در هايگوپ
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 اريبس آنها كردند. كسب را شنايكر معاشرت جوان، يهايگوپ عنوان
 و آوردند دست هب را خود يآرزو و هدف تينها كه نيا از بودند خوشحال

 است: شده ديتائ تايگ- بهاگاواد در نيا كردند.نمي آرزو را يگريد زيچ چيه
 چيه يبرا ياخواسته گريد شود نائل خداوند اعالي تيشخص به يفرد اگر
   ندارد. زيچ

 چيه گريد كه كردند حس خود، معاشرت در شنايكر داشتن با اكنون هايگوپ
 معاشرت در شنايكر داشتن با اكنون و شود آوردهبر كه ندارند ياستهخوا
 در رفت. انيم از شنايكر بودن دور از هايگوپ سفتأ بلكه غم تنها نه خود

 نيزم يرو بر را شانيهالباس و بودند يراض كامل طور به شنايكر با معاشرت
 به آغشته و بودند شده درست بخو يكتان پارچه از هالباس نيا گستردند.

 يمكان اديز مراقبت با آنها بود. كرده نيتزئ را شانيهانهيس كه بود 2يكومكون
 آنها و بود روحشان و يزندگ شنايكر گستردند. شنايكر نشستن يبرا را

  ساختند. فراهم او يبرا را يراحت اريبس گاهيجا
 مثل يبزرگ هاييوگي شد. بايز اريبس هايگوپ نيب نشستن با شنايكر

 گرانيد و 3شاشِ خداوندگار يحت اي و برهما خداوندگار وا،يش ندگارخداو
 متمركز شنايكر يرو بر قلبشان درون در را شانتوجه تا دارند يسع همواره
 يرو بر كه دنديدمي خود مقابل در را شنايكر هايگوپ نجايا در اما كنند،
 د.يرسمي نظر هب بايز اريبس شنايكر هايگوپ نيب در بود. نشسته شانيهالباس

 جمع هم با شنايكر كنار در و بودند بانوان نيباتريز آنها جهان سه انيم در
  بودند. شده

                                        
2 kuìkuma 
3 Çeña 
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 شيپ السؤ كه است ممكن نشاند. هايگوپ از كي هر نزد را خودش شنايكر
 وجود يتوجه قابل واژه هيآ نيا در داد. انجام را كار نيا چگونه او كه ديايب

 ساروا شوارايا است، آمده گيتا-بهاگاواد در كه يطور همان شوارا.يا دارد:
 در متعال روح عنوان به كه دارد اشاره يياعال خداوند به شوارايا .4بهوتانام

 عنوان هب شنايكر ييگردهما نيا در نيهمچن است. نشسته همه قلب كنار
 كه نيا بدون ساخت. ظاهر هايگوپ با را خود بسط از قدرت نيا پاراماتما،

 اريبس او به نسبت و نشسته يگوپ هر كنار در شنايكر ند،يبب يگوپ گريد
 در كه يطور همان ند،يبنش قلبشان انيم در كه نيا يجا به او بود. مهربان
 نشستن قيطر از و نشاند آنها كنار در را خودش شود،مي درك وگاي مراقبه

 ييبايز به نشيآفر همه انيم در كه هايگوپ به يخاص عالقه رونيب در
 نيترمحبوب داشتن ارياخت در با هايگوپ داد. نشان را بودند شده انتخاب

 سركوب توسط نيهمچن و ابروان درآوردن حركت به قيطر از خداوندشان،
 در را او نيلوفرين قدوم آنها از يبعض .ختندسا خشنود را خداوند خود، خشم
 به اشتند،د لب بر لبخند كه يحال در و دادند ماساژ و گرفتند خود دامان
 يشنايكر" گفتند: و كردند انيب را خود شدهسركوب خشم يامحرمانه طور
 زيچ چه كه ييودا دانش مورد در و ميهست نداوانيور يعاد زنان ما ز،يعز

 يسؤال تو از نيبنابرا و ميدانينم ياديز زيچ است، نادرست زيچ چه و درست
 پاسخ را آن حيصح طور به ينتوايم يهست دانا اريبس تو كهييآنجا از و ميدار
 برخورد معشوق و عاشق نيب تبادالت در افراد از دسته سه به ما .ييگو
 اگر يحت گريد طبقه و است كننده افتيدر يسادگ به طبقه كي م.يكنمي

 در سوم دسته و كندمي تبادل مطلوب طور هب باشد، مخالف اريبس عاشق

                                        
4 éçvaraù sarva-bhütänäm [Bg. 18.61] 
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 از دهد.مي انجام را يمطلوب ادلتب نه و دارد يمخالف عملكرد نه عشق تبادل
 خطاب صادق را كدام اي و يدهمي حيترج را كدام تو طبقه، سه نيا انيم

  "؟يكنمي
 تبادالت يسادگ هب كه يافراد زم،يعز دوستان" گفت: شنايكر پاسخ، در

 تاجر كي مانند درست كنند،مي مثل به همقابل را مقابل طرف عاشقانه
 به اند گرفته مقابل طرف از كه يااندازه به اشقانه،ع تبادالت در ،آنها هستند.

 يسادگ هب نيا و ندارد وجود يدوست امر چيه عمالً  نجا،يا در دهند.مي او
 هم يفيخف اثر كه ييآنها يحت است. خودخواهانه اي محور خود يتجار تبادل

 دسته اول، دسته از بهتر هستند. تاجران نيا از بهتر ندارند داشتن دوست از
 نيچن ورزند.مي عشق مقابل طرف يهامخالفت خالف بر كه هستند ومد

 يتوجهيب خالف بر كه يمادران و پدران در ميتوانمي را يجد عشق
 دنكنمي مثل به همقابل نه سوم دسته م.ينيبب دارند دوست را آنها فرزندشان،

 دسته كي م.يكن ميتقس گريد دسته دو به ميتوانمي را آنها و ،يتوجهيب نه و
 خود در و ندارند اجياحت يكس چيه عشق و محبت به كه است يكسان شامل

 آنها فكر كه يمعن نيا به شود،مي گفته 5آتماراما آنها به هستند. يراض
 كه دهندنمي يتياهم جهت نيبد و است خداوند اعالي تيشخص مجذوبِ

 ناشناس حق افراد شامل گريد دسته اما نه. اي دارد دوست را آنها يكس ايآ
 برتر افراد مقابل در گروه نيا در افراد شود.مي گفته عاطفهيب آنها به و است

 نيوالد از زيچهمه افتيدر رغميعل يپسر مثال طور به كنند.مي انيطغ
 به معموالً نكند. آنها با يعشق تبادل و باشد عاطفهيب است ممكن مهرش،پر

                                        
5 ätmäräma 
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 كه يمعن نيا به شود،مي خطاب 6دروها-گورو هستند گروه نيا در كه ييآنها
 نيع در و كنندمي افتيدر را ييهانعمت نشانيوالد و يروحان ريپ از آنها

  "رند.يگمي دهيناد را آنها حال
 كه ياالتسؤ آن به يحت داد، جواب هايگوپ السؤ به ميمستقريغ شنايكر

 كردهن مثل به مقابله را آنها روابط يدرست به شنايكر كه نيا به داشت اشاره
 در پررودگار، ياعل تيشخص عنوان هب او، كه گفت شنايكر جواب در است.
 گفت هم همزمان اما ست،ين يكس چيه عشق به محتاج و است يراض خود
   ست.ين ناسپاس كه
 آزرده گفتارم و اعمال از است ممكن زم،يعز دوستان" :گفت ادامه در شنايكر

 انجام را يتبادل نماعابد با مواقع يبعض كه ديبدان ديبا اما د،يشاب شده
 و شتريب افزودن خاطر هب اما هستند، هوابست من به اريبس نماعابد دهم.نمي

 آنها احساسات به يجواب يدرست هب مواقع يبعض خود، به آنها عشق شتريب
 فكر است ممكن باشم، دسترس قابل آنها توسط يراحت هب من اگر دهم.نمي

 يپاسخ مواقع يبعض ،نيبنابرا "ديآمي تدس هب ساده يليخ شنايكر" كنند،
 هب را يپول يمدت از بعد اما باشد نداشته يپول يكس اگر دهم.نمي آنها به

 پول به روزشبانه در ساعت وچهارستيب كند، گم را آن سپس و آورد دست
 يبعض نم،اعابد عشق افزودن خاطر هب ،مشابهاً كند.مي فكر خود شدهگم

 فراموش را من كه نيا يجا به و امشده گم من هك رسدمي نظر به مواقع
 شده شتريب من يبرا شانعاشقانه احساسات كه كنندمي حس آنها كنند،
 را يرفتار همان شماها با كه دينكن فكر يالحظه يبرا زم،يعز دوستان است.
 د.يهست يكسان چه شما كه دانممي .كنممي اميعاد ناعابد با كه امكرده

                                        
6 guru-druhaù 
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 با رابطه نوع همه و رها را ياجتماع و يمذهب تعهدات نوع همه شما
 تعهدات و ياجتماع سنن به نداد تياهم بدون د.ياكرده ترك را تاننيوالد

 به نسبت ياديز تعهد من د.ياداشته دوست مرا و آمده من نزد به يمذهب
 از كه دينكن فكر كنم. رفتار شما با يعاد عابدان مثل توانمنمي كه دارم شما
 ابيغ در كه دميدمي يسادگ هب و بودم كينزد شما به بلكه بودم، دور اهاشم
 راديا من از كه دينكن يسع كنممي خواهش پس د.يبود طربمض چقدر من
 اگر كنممي خواهش هستم، زيعز اريبس شما نظر در من چون و ديريبگ

 ار شما مداوم عشق توانمنمي يحت د.يببخش رام ام،شده مرتكب را ياشتباه
 توسط نيبنابرا كنم. بازپرداخت يبهشت كرات در خداوندگاران عمر طول در

 و مناسب يبازپرداخت دادن نشان چون د،يباش يراض خود زكارانهيپره اعمال
 آمدن فائق با شما است. ممكنريغ شما به نسبت مشابه يقدردان احساس اي

 را من به بتنس جاذبه از ييالگو ،يليفام روابط از برخواسته ميعظ مشكالت
 يراض خود نمونه و برجسته صفات از كه كنممي خواهش د.ياداده نشان

 شما به نسبت را خود نيد تا ستين ريپذامكان من يبرا رايز د،يباش
  كنم. بازپرداخت

 شد، آشكار نداوانيور عابدان توسط كه عابدانه خدمت در يستودن صفات
 كه است آمده ثقمؤ يراهاشاست در است. عابدانه خدمت از نوع نيترپاك

 به خدمت كه يمعن نيا به باشد. 8هاتايآپرات و 7يتوكياآه ديبا عابدانه خدمت
 يسكو و كرد متوقف يمذهب اي ياسيس تعهدات توسط تواننمي را شنايكر

 شنايكر به نسبت خصوص هب هايگوپ است. متعال شهيهم عابدانه خدمت

                                        
7 ahaituké 
8 apratihatä 
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 ونيمد آنها به خود شنا،يكر هك يطور هب دادند، نشان پاك عاشقانه خدمت
 توسط كه ياعاشقانه خدمت فرمود ايتانيچ خداوند بيترت نيبد ماند.
 تيشخص به قُرب هايروش رگيد تمام بر شد، يمتجل نداوانيور در هايگوپ

   دارد. يبرتر خداوند اعالي
  
 عنوان با شنايكر كتاب دوم و سي فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رد.يپذمي انيپا "گرددمي باز هايگوپ نزد شنايكر"

  



 

432 

  

  
ومس و يس فصل  

راسا رقص فيتوص  

 يبرا شنا،يكر ،خداوند ياعال تيشخص صحبت دنيشن با بيترتنيبد هايگوپ
 كلمات دنيشن قيطر از تنها نه آنها شدند. يراض اريبس آنها، كردن آرام

 او، يپاها و ندستا كردن لمس با نيهمچن بلكه خداوند اعالي تيشخص
 تيشخص ن،يا از بعد كردند. دايپ يتسل يدور ميعظ رنج و درد از كامالً
 از ياريبس انيم در رقص كرد. آغاز را خودش 9يراسا رقص خداوند ياعال

 در دنيرقص به شروع شنايكر نيبنابرا شود.مي خوانده راسا رقص دختران،
 هاييگوپ .كرد هانج سه انيم در دختران نيترخوشبخت و نيباتريز انيم

دند.يرقص شنايكر با دست در دست بودند، او مجذوب اريبس كه نداوانيور

                                        
9 räsa dance 
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 يمجلس رقص مثل يماد رقص نوع هر با را شنايكر يراسا رقص دينبا هرگز
 است. يروحان كامالً ياجرا كي راسا رقص كرد. سهيمقا يمحفل رقص و

 ياريبس به را خودش عمل، نيا جاديا منظور به ،ياعل رموز صاحب شنا،يكر
 هايشانه يرو بر را دستانش او ستاد.يا يگوپ هر كنار در و داد بسط هافرم از

 آنها. انيم در دنيرقص به كرد شروع و گذاشت خود طرف دو در هاييگوپ
 تنها شنايكر كه نيا يبرا نشد، مشاهده هايگوپ توسط شنايكر يماورائ بسط

 دارد او با تنها شنايكر كه كرد فكر يگوپ هر و شد ظاهر آنها از كدام هر يبرا
 اريبس و بودند يبهشت كرات ناساكن حامل كه ياديز يماهايهواپ رقصد.مي

 آن يباال در نند،يبب را هايگوپ با شنايكر زيانگتريح رقص كه بودند مشتاق
 با همراه 10ناراهايك و گاندارواها آمدند. در پرواز هب زيانگرتيح رقص

 گل را هارقصنده گاندارواها تمام و كردند خواندن آواز به عشرو همسرانشان
  كردند. باران

 يخوش اريبس يقيموس يصدا دند،يرقص هم با شنايكر و هايگوپ كه همچنان
 ديرسمي نظر به طور نيا خواست.مي بر پابندها و النگوها آالت،وريز نيطن از

 با و يطالئ بند گردن انيم در سبز به ليما كبود اقوتي از يزيآو شنايكر كه
 دند،يرقصيم هايگوپ و شنايكر كه يزمان است. شده نيتزئ يمتيق يهاسنگ

 گذاشتن شان،يپاها حركت دادند.مي نشان را يبدن العادهفوق شينما
 حركت شان،يهاخنده ابروانشان، حركت گر،يهمد يرو بر شانيهادست

 شانيموها شان،يهانهگو شان،يهاگوشواره لباسشان، و هايگوپ هاينهيس
 نهايا بيترك خواندند،يم و دنديرقصيم آنها كه همچنان - هاگل با همراه
 ندمان درست شنايكر يبدن شينما شد. ظاهر برف و برق و رعد ابرها، مانند

                                        
10 The Gandharvas and Kinnaras 
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 و آسمان در برق مانند آنها ييبايز رعد، مانند هايگوپ آواز ابر، از ياتوده
 نيا به د.يرسمي نظر به برف بارش مانند صورتشان يرو بر عرق هايدانه
  بودند. رقص مشغول كامالً شنايكر و هايگوپ قيطر

 به هايگوپ گردن شنا،يكر از شتريب و شتريب بردن لذت خواسته واسطه هب
 آواز با هماهنگ شنايكر شان،يا نمودن يراض براي بود. درآمده رمزق رنگ

 آواز از مملو ايدن كل عواق در .كرد زدن دست به شروع آنها خواندن
 زنده جوداتمو انواع توسط يمختلف يهاروش به امر نيا اما شناست،يكر

 هي است: شده دييتأ موضوع نيا گيتا-بهاگاواد در شود.مي يقدردان متفاوت
 و رقصدمي شنايكر .11آهام يبهاجام وايتات تامس انتهيپراپاد مام اتهاي

 يايدن و يروحان يايدن در دنيقصر نيب اما رقصند،مي هم زنده موجودات
 زين تايتامريچار- ايتانيچ نگارنده توسط مورد نيا دارد. وجود يتفاوت يماد

 انخادم افراد هيبق و است رقاص استاد شنايكر ديفرمامي كه است شده انيب
 در كه ييآنها كند. ديتقل شنايكر رقص از كه دارد يسع هركس .هستند او

 واكنش شنايكر دنيرقص به حيصح طور هب ندهست يآگاه شنايكر در واقع
 كه ييآنها اما برقصند. مستقل طور هب كه كنندنمي يسع آنها دهند؛مي نشان

 ياعال تيشخص عنوان هب شنايكر از تا دارند يسع هستند يماد يايدن در
 و رقصندمي شنايكر يايما تيهدا تحت زنده موجودات كنند. ديتقل خداوند

 در ست.ين تيواقع كي نيا اما هستند. كساني شنايكر با كه كنندمي فكر
 يآگاه شنايكر در فرد كي چون ندارد، وجود غلط تصور نيا يآگاه شنايكر
 ديبا فرد هستند. او ناخادم افراد يباق و است كل ارباب شنايكر كه داندمي
 تيشخص با كه كند يسع اي و كند ديتقل نه و برقصد شنايكر تيرضا يبرا
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 و كنند يراض را شنايكر كه خواستندمي هايگوپ شود. كساني ندخداو ياعال
 با و دادندمي جواب او به آنها خواند،يم آواز شنايكر كه طور همان نيبنابرا

 خشنود يبرا آنها يگاه كردند.مي قيتشو را او "احسنت!" ،"احسنت!" گفتن
 شيستا را آنها خواندن پاسخ در او و دادندمي ارائه را ييبايز آواز او ساختن

   كرد.مي
 اريبس بدنشان آوردن در حركت به و دنيرقص از هايگوپ از يبعض يوقت

 بعد گذاشتند. شنايكر يشر هايشانه يرو بر را دستانشان شدند، خسته
 دستانشان آنها كه يوقت افتاد. نيزم به سرشان از هاگل و شد شل شانيموها

 لوفرين گل عطر از يناش كه او، بدن عطر از گذاشتند شنايكر شانه يرو بر را
 از آنها شدند. مشعوف بود، صندل چوب ريخم و خوشبو يهاگل ريسا و

 را شنايكر هايگوپ از يبعض .كردند او دنيبوس به شروع و شدند پر او جذبه
 نخل اهيگ از خودش دهان از آنها به شنايكر و كردند لمس گونه به گونه
 را آن فراوان يخوشحال با دنيبوس توسط آنها كه داد شده دهيجو 12يهند

 يروحان لحاظ به هايگوپ يهند نخل اهيگ نيا كردن قبول با و كردند. قبول
 كردند. شرفتيپ

 در شنايكر شدند. خسته خواندن آواز و دنيرقص يطوالن مدت از بعد هايگوپ
 شنايكر دست هايگوپ شان،يا يخستگ كاهش خاطر هب و ديرقصمي آنها كنار

 نهيس نيهمچن و شنايكر دست گذاشتند. شانبرآمده هاينهيس يرو رب را
 هر وندنديپمي هم با كه يوقت نيبنابرا هستند، يابد و خجسته ها،يگوپ
 با معاشرت از آنقدر هايگوپ ابند.يمي يفزون يروحان لحاظ به آنها يدو
 شانخود كه كردند فراموش كه بردند لذت اقبال، و بخت الهه همسر شنا،يكر
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 بازوان توسط شدن دهيكش بغل به اب و دارند، هم يگريد همسر ايدن نيا در
- ماديشر كردند. فراموش را زيچ همه شنا،يكر با خواندن آواز و دنيرقص و او

 فيتوص شنايكر با راسا رقص هنگام را هايگوپ ييبايز نيچن نيا بهاگاواتام
 چوب ريخم با صورتشان و بود آنها گوش دو يرو بر لوفرين يهاگل كند.مي

 هايقطره خندانشان دهان يرو بر و داشتند الكيت آنها بود. آراسته صندل
 بر النگوها و پابندها زنگ اندازنيطن يصدا شانيپاها از داشت. وجود عرق
 افتادمي شنايكر نيلوفرين قدوم يرو بر شانيمو انيم در يهاگل خواست.مي

  بود. خشنود اريبس او و
 لذت يانرژ بسط هايگوپ همه است، آمده تايسامه- برهما در هك همانطور

 چشمان در كردن نگاه و بدن دنكر لمس با شنايكر هستند. شنايكر
 با يباز از كه يابچه مانند درست برد،مي لذت آنها از هايگوپ نديخوشا

 ياعضا مختلف نقاط شنايكر كه يوقت برد.مي لذت نهيآ در خود بدن انعكاس
 شدند. پر يروحان يانرژ از كه كردند احساس هايگوپ كرد، لمس را آنها بدن
 مرتب را خود شده شل يهالباس يدرست هب داشتند يسع كه يوجود با آنها

 وريز پراكنده، و شانيپر آنها يهالباس و موها توانستند.نمي يول كنند
  د.كردن فراموش را خودشان شنايكر نزد در آنها چون بود شده شل آالتشان

 خداوندگارانِ  برد،مي لذت راسا رقص در هايگوپ بودن با شنايكر كه يهنگام
 ينوع از شانيپر ماه، شدند. جمع آسمان در همسرانشان با همراه ريمتح

 به هايگوپ ماند. مبهوت و مات تعجب با و كرديم تماشا را رقص شهوت
 داشته همسرشان نعنوا هب را شنايكر كه بودند كرده دعا يانيايكات خداوندگار

 و هايگوپ تعداد به خود بسط قيطر از را آنها يآرزو شنايكر حال باشند.
  ساخت.مي آوردهبر شوهر كي مانند آنها از بردن لذت
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 ؛است يراض خود در شنايكر كه است داشته اظهار يگوسوام شوكادوا اليشر
 نيا يبرا د.ندار يگريد فرد به اجياحت خود تيرضا يبرا او است. 13آتماراما او

 را آنها يآرزو او خواستند،مي همسرشان نوانع به را شنايكر هايگوپ كه
 خسته او با دنيرقص از هايگوپ كه شد متوجه شنايكر يوقت ساخت. آوردهبر

 كه نيا خاطر هب ديكش صورتشان يرو بر را خود دستان فوراً  اند،شده
 هايگوپ شنا،يكر ينوازانهميم به ييگوپاسخ يبرا برود. انيم از آنها يخستگ
 پر شنايكر دست يفرخنده لمس از آنها .كردند او به عاشقانه نظاره به شروع

 به شروع آنها و ديدرخشمي ييبايز به آنها خندان هايگونه شدند. شعف از
 هايگوپ پاك، عابدان عنوان هب .نمودند متعال يلذت با شنايكر شكوه دنييسرا
 شنايكر شكوه واسطه به و بردندمي لذت شنايكر حضور از شتريب چههر

 كردند.مي احساسات تبادل او با قيطر نيبد و دنديرسمي اشراق به شتريب
 شنايكر متعال، ياله يهايباز ساختن شكوهمند قيطر از خواستندمي آنها

 و است اربابان همه ارباب ،خداوند اعالي تيشخص شنايكر كنند. يراض را
 نسبت اشالعادهخارق لطف دادن نشان خاطر به را او تا خواستندمي هايگوپ
  كنند. پرستش آنها، به
 وارد راسا رقص از شانيخستگ بردن انيم از يبرا تنها هايگوپ و شنايكر
 كه بود لوفرين يهاگل از ييهاگلحلقه هايگوپ گردن بر شدند. اموناي يهاآب

 و بودند گرفته آغوش در را شنايكر بدن هايگوپ كه چرا بود هشد قطعه قطعه
 بودند. آمدهدر قرمز رنگ به شاننهيس يرو يكوماكون با تماس از هاگل

 مانند درست كردند.مي وزوز هاگل از عسل گرفتن خاطر هب عسل يزنبورها
 و شنايكر شوديم آب بركه وارد نثمؤ همراهان از ياريبس با همراه كه يليف
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 نِ يتسك و هم با بودن از لذت آب، در يباز با شدند. اموناي آب داخل هايگوپ
 فراموش را خود ياصل تيهو هايگوپ هم و شنايكر هم راسا، رقص يِخستگ
 بدن يرو بر آب دنيپاش به شروع دند،يخندمي كه يحال در هايگوپ كردند.

 با شنايكر كه همچنان برد.مي لذت عمل نيا از شنايكر و كردند شنايكر
 يبهشت كرات در خداوندگاران برد،مي لذت آب دنيپاش و زيآميشوخ كلمات

 العادهفوق يراسا رقص خداوندگاران بيترتنيبد دند.يپاش را گل از يباران
  كردند. ديتمج اموناي آب در را هايگوپ با او ياله يهايباز و شنايكر يعال

 فاطرا و كنار در و آمدند رونيب آب از هايگوپ و شنايكر خداوند آن از بعد
 و آب يرو بر را هاگل از مختلف انواع يبو و ديوزمي يخوب مينس كه اموناي

 قدم اموناي كنار در كه يهنگام .كردند آغاز را زدن قدم كردمي پخش نيزم
 بودن از او بيترت نيبد خواند.مي را اشعار از يمختلف انواع شنايكر زدند،مي
   برد.مي لذت يزييپا فصل بخشآرام مهتاب ريز و هايگوپ كنار در

 مورد در اما شود،مي ختهيبرانگ زييپا فصل در مخصوصاً  يجنس خواسته
 چيه كه است نيا است، العادهفوق كه يزيچ هايگوپ با شنايكر معاشرت
 بهاگاواتام در كه طور همان نداشت. وجود يجنس خواسته از يدرخواست

 كامالً  يجنس رابطه زهيانگ شده، انيب روشن طور هب يگوسوام شوكادوا توسط
 دنيرقص و هايگوپ با شنايكر خداوند دنيرقص نيب يتفاوت بود. شده مهار
 تصور زدودن خاطر هب دارد. وجود يماد يايدن انيم در زنده موجودات يعاد

 ماهاراج ها، يگوپ با شنايكر روابط و راسا رقص مورد در شتريب غلط
 شنايكر" گفت: يگوسوام ادواشوك به بهاگاواتام،-ماديشر شنونده ت،يكشيپار
 غلبه از و كند برقرار را نيد كنندهميتنظ اصول تا كرد ظهور نيزم يرو بر
 بر يقيتشو است ممكن هايگوپ و شنايكر رفتار اما كند. يريجلوگ ينيديب

 او كه امزدهرتيح واقعاً من گردد. يماد يايدن نيا در ينيديب اصول
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 در گرانيد همسران از بردن لذت و بودن يعني ،يعمل نيچن شنا)ي(كر
 شوكادوا توسط تيكشيپار ماهاراج انيب نيا "دهد. انجام را شب يكيتار

 مكروه عمل سوال، نيا پاسخ گرفت. قرار ريتقد مورد اديز اريبس يگوسوام
 و دهندمي قرار شنايكر تيموقع در را خودشان كه ياواديما انيگراتيهويب

  .كنديم نيبشيپ را برند،مي لذت نزنا و جوان دختران حضور در
 جز هب يزن هر با شخص كي تا دهدنمي اجازه هرگز ييودا ياهيپا دستورات

 از شنايكر يقدردان كه رسدمي نظر به برد. لذت يجنس رابطه از خود همسر
 كل تيكشيپار ماهاراج دارد. نيقوان نيا با رتيمغا در وضوح به هايگوپ

 روشن يبرا وجود نيا با كرد، درك گوسوامي واشوكاد كمك به را تيموقع
 خود تعجب او راسا، رقص در هايگوپ و شنايكر متعال عتيطب شتريب ساختن

 توسط زنان با ديقيب معاشرت بازداشتن خاطر هب موضوع، نيا كرد. انيب را
  است. مهم اريبس 14ايساهاج-تايپراكر

 است كرده استفاده را يمتعدد مهم هايواژه خود انيب در تيكشيپار ماهاراج
 و مكروه" يمعن به ،15تاميجوگوپس واژه، نياول دارد. يساز شفاف به ازين كه

 خداوند است: ريز شرح به تيكشيپار ماهاراج شك نياول است. "16ناپسند
 اصول تا است كرده ظهور شخصاً كه است، خداوند ياعال تيشخص شنايكر

 گريد افراد همسران با شب يكيتار در او چرا پس .كند برقرار را مذهب
 متون طبق بر نيا برد؟ لذت دنيبوس و كردن بغل دن،يرقص از و ختيآم

 آنها به د،آمدن او نزد به اول هايگوپ كه يوقت نيهمچن ست.ين مجاز ييودا
 اي گريد افراد همسران كردن خطاب گردند. باز شانيهاخانه به تا داد دستور
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 مكروه وداها اساس بر قطعاً  ،آنها با بردن لذت و دنيرقص و جوان دختران
  دهد؟ انجام را كار نيا شنايكر ديبا چرا است.
 است ممكن يبرخ است. 17كاما- آپتا ،رفته كار هب نجايا در كه يدگر واژه
 اما بود، شهوتران اريبس جوان دختران انيم در شنايكر كه كنند قيتصد

 شهوتران توانستنمي او .است رممكنيغ امر نيا كه گفت ماهاراج تيكشيپار
 سن آن در و نداشت شيب سال هشت تنها او يماد محاسبات با ،اوالً باشد.

 تيشخص نكهيا يمعن به كاما-آپتا باشد. رانشهوت توانستنمي پسر كي
 ياجياحت بود، هم شهوتران او اگر يحت است. يراض خود در خداوند اعالي

 خود زيانگشهوت لايام ساختن يراض يبرا گرانيد از كمك گرفتن به
 اما نبود شهوتران خودش كه نيا وجود با كه است نيا نكته نيدوم نداشت.
 ماهاراج اما .باشد شده جذب هايگوپ يشهوان هايخواسته توسط است ممكن

 شنايكر كه آن يمعن به ،18يپات-ادوي كرد، استفاده را يگريد واژه تيكشيپار
 ادوي سلسله در ادشاهانپ است. ادوي سلسله در متعال اريبس تيشخص

 نيچن نيا زين آنها نوادگان و فرزندان و آمدند،مي شمار به نيترزكاريپره
 هايگوپ توسط يحت توانستمي شنايكر چگونه خانواده، نيا در تولد با بودند.

 كه بود ممكن ريغ شنايكر يبرا كه است نيا يريگجهينت نيبنابرا شود؟ اغوا
 داشت شك تيكشيپار ماهاراج اما دهد. انجام را يناپسند و مكروه كار هر
 بوده چه ياصل هدف است. كرده عمل صورت نيا به شنايكر چه يبرا كه

  است؟
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 شوكادوا به خطاب تيكشيپار ماهاراج كه است يگريد واژه 19سووراتا
 نهزكارايپره اعمال انجام يبرا بستن عهد يمعن به كه كرد، استفاده يگوسوام

 نيا تحت و بود، آموختهدانش يبرهماچار كي يامگوسو شوكادوا است.
 يبرا كار نيا .شود مشغول يجنس رابطه در تا نداشت امكان او يبرا طيشرا

 مانند يبرهماچار از صحبت رسد چه است، ممنوع شدت به هايبرهماچار
 بود، مشكوك اريبس راسا رقص طيشرا نكهيا خاطر هب اما .يگوسوام شوكادوا
 كرد. السؤ يگوسوام شوكادوا از يسازشفاف يبرا تيكشيپار ماهاراج
 توسط يمذهب اصول از يتخط كه داد جواب فوراً  يگوسوام شوكادوا
 تواندمي آتش مثال، طور هب .اوست ميعظ قدرت بر يگواه ياعل كنندهكنترل

 ديخورش مشابهاً است. آتش يبرتر مظهر نيا ،بسوزاند را يمكروه زيچ هر
 واسطه هب بلكه نشود، آلوده و كند جذب مدفوع اي راراد از را آب تواندمي
  شد. خواهد يعفونضد و لياستر نجس و آلوده مكان آفتاب، ريثتأ

 يعال مرجع شنايكر كه ييآنجا از كه كند استدالل فرد است ممكن نيهمچن
 نيا به جواب در .رديبگ قرار يرودنباله و يرويپ مورد ديبا او اعمال است،
 كنندهكنترل اي شوارايا كه است گفته واضح اريبس يماسوگو شوكادوا بحث،
 فقط نيا اما كند، نقض را خود دستوارات مواقع يبعض كه است قادر متعال

 يعيطبريغ اعمال وان.ريپ يبرا نه و است ريپذامكان كنندهكنترل خود يبرا
 يگوسوام شوكادوا شود. ديتقل دينبا هرگز كنندهكنترل توسط رمعموليغ و

 ستند،ين كنندهكنترل واقع در كه وطشرم و ديقم روانيپ كه دهدمي ارهشد
 كي كنند. را كنندهكنترل معمولريغ اعمال تقليد تصور حتي دينبا هرگز

 در اما است، شنايكر اي خدا كند ادعا غلط به است ممكن اوادايما لسوفيف
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 را ودخ روانيپ است ممكن او كند. عمل شنايكر مانند تواندنمي او واقع
 تپه تا ستين قادر اما كند، ديتقل را راسا رقص دروغ هب تا كند بيترغ

 گذشته در ياواديما بازانحقه از ياديز اتيتجرب ما كند. بلند را گواردهان
 را خودشان و دادند بيفر اليل-راسا از لذت خاطر هب را خود روانيپ كه ميدار

 ،ممانعت دولت توسط آنها دموار از ياريبس در اندند.ينما شنايكر عنوان هب
 هب نيا از يكي نودايو يبهاكت تهاكور سا،ياور در شدند. مجازات و ريدستگ

 كرد،مي ديتقل را اليل-راسا جوان دختران با كه شنويو ظهورات اصطالح
 وجود ظهور اصطالح هب نيا هيعل بر ياديز يليخ اتيشكا كرد. مجازات
 دولت و بود يالتيا دادگاه سيرئ رتهاكو نودايو يبهاكت زمان آن در داشت.
 رقص كرد. مجازات شدت به را فرد آن او و سپرد او به را بازانحقه با مقابله

 هشدار يگوسوام شوكادوا شود. ديتقل تواندنمي يكسچيه توسط اليل- راسا
 مشخص طور به او كند. فكر آن ديتقل مورد در يحت دينبا فرد كه دهدمي
 را شنايكر يراسا رقص تا كند يسع فرد حماقت يرو از اگر كه كندمي ذكر
 وايش لرد از دارد قصد كه يفرد مانند درست شد، خواهد كشته كند، ديتقل
 آن و دينوش را هرز از يانوسياق وايش لرد بخورد. سم انوسياق از و كند ديتقل
 و شود يآب او يگلو كه شد باعث سم داد. يجا خود يگلو انيم در را

 تا كند يسع يعاد فرد هر اگر اما شود.مي دهينام 20الكانتاين او نيبنابرا
 به محكوم كند، ديتقل وايش لرد از گانجا دنيكش اي زهر خوردن توسط

 يشر خداوند اعمال مرد. خواهد يكوتاه مدت ظرف در و است اضمحالل
  داد. رخ يخاص طيشرا تحت هايگوپ با شنايكر

                                        
20 Nélakaëöha 
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 يريادگي در و بودند يبزرگ انميحك خود يقبل يزندگ در هايگوپ شتريب
 راماچاندرا خداوند عنوان هب شنايكر خداوند كه يزمان و ،بودند ماهر وداها
 يبركت آنها به راماچاندرا خداوند برند. لذت او با تا خواستند آنها كرد، ظهور

 شود. برآورده آنها خواسته شود ظاهر شنايكر عنوان هب او يوقت كه داد
 را شنايكر ظهور از بردن لذت خواسته گذشته در رازد يزمان از نيبنابرا
 شنايكر داشتن يبرا يانيايكات الهه نزد آنها نيبنابرا داشتند. يگرام هايگوپ

 يگريد شماريب يهاتيموقع نيهمچن كردند. دعا خودشان همسر عنوان هب
 او كه دهدمي نشان و دارد شنايكر ياعال تيمرجع به يگواه كه دارد وجود
 او خاص يموارد در شود.نمي محدود يماد يايدن مقررات و نيوانق توسط

 فقط نيا .كند لطف عابدانش به كه دارد دوست كه كنديم عمل ياوهيش به
 طور به است. ياعل كنندهكنترل او كه نيا خاطر هب است، ريپذامكان او يبرا
 گيتا- ادبهاگاو در كه يطور همان شنايكر خداوند دستورات از ديبا مردم يكل

 شنايكر خداوند از كه كنند تصور يحت دينبا و كنند يرويپ ،است شده ارائه
  كنند. ديتقل راسا رقص در

 شنايكر توسط پوتانا مانند يبزرگ وانيد كشتن و گواردهانا تپه كردن بلند
 عمل كي زين راسا رقص ،مشابهاً هستند. ياالعادهخارق اعمال همه مسلماً

 مانند يعاد فرد كي شود. ديتقل يعاد فرد هر توسط دينبا و است معمولريغ
 يبرا را خود فهيوظ ديبا است، مشغول خود شده زيتجو فهيوظ در كه آرجونا،

 كي آرجونا اوست. قدرت و ييتوانا حد در نيا دهد؛ انجام شنايكر تيرضا
 با ،آرجونا بجنگد. يو تيرضا يبرا او كه خواست شنايكر و بود جنگجو

 يعاد افراد يبرا كرد. قبول بجنگد كه خواستنمي ابتدا در كه يوجود
 ديتقل شنايكر از تا كنند يسع و بپرند باال دينبا آنها است. يضرور خدمت

 شخص كنند. رانيو را خود قيطر نيبد و كنند افراط اليل-راسا در و كنند
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 يبرا او كه آنچه هر در يشخص عالقه چيه شنايكر كه بداند تيقاطع با ديبا
 نا است: آمده گيتا-بهاگاواد در كه همانطور نداشت. داد، انجام هايگوپ تبرك
 رنج اي لذت هرگز خود اعمال جهينت از شنايكر ،21يمپانتيل يكارمان مام

 انجام ينيد يب يرو از را يعمل كه ندارد امكان او يبرا نيبنابرا برد.نمي
 هايگونه لمس مورد و است متعال ينيد اصول و فهيوظ هر بر او دهد.

 در خواه زنده، موجود هر ياعل كنندهكنترل او .رديگينم قرار يماد عتيطب
 كنندهكنترل نيهمچن او و است يزندگ پست يهافرم در اي و يانسان جامعه

 چيه يمذهبريغ اي يمذهب اصول با او ،نيبنابرا است؛ يماد عتيطب ياعال
   ندارد. يكار

 بزرگ، مانيحك و عابدان كه كندمي يريگجهينت يگوسوام شوكادوا عالوه هب
 شنا،يكر داشتن نگه واسطه هب هستند، مبرهن و پاك ديمق يزندگ از كه

 انيم در توانندمي آزادانه قلبشان، انيم در خداوند اعالي تيشخص
 تحت نيهمچن آنها قيطر نيا به كنند. حركت يماد عتيطب هاييآلودگ

 پس رند.يگنمي قرار يماد عتيطب هايگونه در لذت و درد نيقوان ريثتأ
 ريپذامكان كند،مي ظهور خود يدرون يانرژ توسط كه شنايكر يبرا چگونه

  رد؟يگ قرار كارما نيقوان ريثتأ تحت كه است
 نيا كند، ظهور يزمان هر كه ديگومي حوضو به خداوند ،گيتا-بهاگاواد در

 مانند كه ستين رمجبو او دهد؛مي انجام خود يدرون يانرژ قيطر از را عمل
 موجود هر كند. قبول كارما نيقوان قيطر از را يبدن يعاد زنده موجود كي

 خود گذشته اعمال واسطه هب را يخاص بدن نوع تا است مجبور يگريد زنده
 بر كه است يبدن در كند،مي ظهور شنايكر كه يزمان شه،يهم اما كند. قبول
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 يبرا است يالهيوس او بدن است. نشده ليتحم خود گذشته اعمال توسط او
 شينما هب شيخو يدرون يانرژ توسط كه ،يو متعال و بخشلذت يهايباز
 گراوحدت يِاواديما ندارد. يتعهد چيه كارما نيقوان به نسبت او د.يآمي در
 قبول را است شده ليتحم عتيطب نيقوان توسط كه بدن از يخاص نوع ديبا

 است. يتئور صرفاً است، يكي خدا اي ناشيكر با كه او يادعا نيبنابرا كند،
 اليل-راسا مشغول و هستند يكي شنايكر با كنندمي ادعا كه يافراد نيچن
 كنند.مي جاديا را يخطرناك يهاتيموقع مردم يبرا يكل طور هب ،شونديم

 انيم در متعال روح عنوان هب نيا از شيپ ،خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر
 زنده موجودات همه يراهنما او بود. حاضر شانهمسران و يگوپ يهابدن

 اناميتين ويتين است: شده ديتائ شادياوپان كاتها در كه يطور همان است،
 را يعمل تا كندمي ييراهنما را يفرد روح متعال روح .22تاناناميچ تاناسيچ

  است. اعمال همه گريباز و شاهد متعال روح و دهد انجام
 او از و است حاضر همه قلب در شنايكر كه است شده ديتائ گيتا- بهاگاواد در

 توسط شده شناخته ياصل فرد او د.يآمي يادآوري و يفراموش دانش، همه
 اريبس را ودانتا فلسفه و است ودانتا فلسفه سندهينو او است. ييودا دانش

 را شنايكر توانندنمي هاياواديما و هاستيودانت اصطالحهب داند.مي يعال
 قيطر كي به يسادگ هب را خود روانيپ آنها بشناسند؛ هست كه طور همان

 متعال روح شنا،يكر كنند.مي گمراه شنايكر اعمال ديتقل قيطر از يمجازريغ
 اي نديبب را يكس او اگر نيبنابرا دارد، قرار يكس هر بدن درون كس، همه
  ندارد. وجود يستگيناشا از يسوال يجا چيه كند بغل را يكس

                                        
22 nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
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 با اصالً  چه يبرا است، يراض خود در شنايكر اگر كنندمي السؤ هايبعض
 انيگرااخالق اصطالحهب تياذ باعث كه داد، انجام را ياله يهايباز هايگوپ
 در و فروافتاده ارواح به نسبت ياعمال نيچن كه است نيا پاسخ است؟ ايدن
 ند،هست او يدرون يانرژ يهابسط هايگوپ است. لطف دهندهنشان بند و ديق

 هب آنها دهد، انجام را اليل-راسا كه خواستمي شنايكر كه نيا خاطر هب اما
 تينها زن، و مرد نيب ،يماد يايدن در شدند. ظاهر يعاد يهاانسان عنوان
 مجذوب تا كنديم يزندگ صرفاً مرد شود.مي آشكار يجنس جاذبه در لذت
 نياديبن اصل نيا .شود مرد مجذوب تا كنديم يزندگ صرفاً  زن و شود زن

 هاانسان شوند، بيترك هاجذبه نيا كه نيا محض به است. يماد يزندگ
 خاص لطف دادن نشان خاطر هب شوند.مي يماد اتيح گرفتار شتريب و شتريب

 در روح فتنيفر يبرا فقط آن داد. انجام را اليل- راسا رقص شنايكر آنها، به
 جذب يجنس روابط طتوس اديز اريبس آنها كه ييآنجا از است. اسارت

 از سان نيبد و برندب شنايكر با را يزندگ از لذت همان توانندمي شوند،مي
 ماهاراج بهاگاواتام،-ماديشر از دوم يكنتو در شوند. رها ماده اسارت

 شنايكر خداوند ياله يها يباز و اعمال كه كندمي انيب نيهمچن تيكشيپار
 از بشنوند، شنايكر مورد در يسادگ هب آنها اگر ر.ياس ارواح يبرا است ييدارو

 به عادت و هستند يماد لذات به معتاد آنها شوند.مي رها يماد امراض
 ياله متعال يهايباز دنيشن قيطر از اما دارند، يجنس روابط كتب خواندن

  شد. خواهند رها يماد هاييآلودگ از ها،يگوپ با شنايكر
 ديبا چگونه و يكس چه از كه دهدمي حيتوض يگوسوام شوكادوا نيهمچن

 آنها كه يوقت و است، ياواديما از پر ايدن همه كه است نيا مشكل د.يشن
 فلسفه از يآگاه بدون مردم و بشوند، اتامبهاگاو-ماديشر ياحرفه يارق

 مردم نيب در اليل-راسا بحث شوند.مي گمراه بشنوند يافراد نيچن از اوادا،يما
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 تحت اوادايما فلسفه توسط آنها كه خاطر نيدب است كنندهدلسرد معموالً
 او از مردم و دهد حيتوض است شرفتهيپ كه يكس اگر اما اند،گرفته قرار ريثتأ

 و شد خواهند نائل يآگاه شنايكر مقام به جيتدر هب شنوندگان قطعاً بشنوند،
  شد. خواهند رها يماد آلوده يزندگ از

 شنايكر با كه هايگوپ زا كدام چيه كه است نيا گريد تياهم حائز نكته
 شنايكر با خود يروحان بدن در آنها نبودند. خود يماد بدن در دنديرقص
 كنارشان در همسرانشان كه كردنديم فكر همه آنها شوهران دند.يرقص
 شنايكر يرونيب يانرژ ريثتأ تحت هايگوپ شوهران اصطالحهب اند.دهيخواب

 درك ستندتواننمي يانرژ نيهم ريثتأ تحت آنها نيبنابرا بودند، شده فتهيش
 كردن متهم انيبن پس برقصند. شنايكر با تا اندرفته همسرانشان كه كنند

 كه ها،يگوپ يهابدن ست؟يچ گرانيد همسران با دنيرقص يبرا شنايكر
 ياجزا و ذرات اما بودند، دهيآرم رختخواب در بود، شوهرانشان به متعلق
 او و ،كل روح است، متعال شخص شنايكر .دنديرقصمي او با شنايكر يروحان

 كردن متهم يبرا يليدل چيه نيبنابرا د.يرقص هايگوپ يروحان يهابدن با
  ندارد. وجود يصورت هر در شنايكر
 برهما (شب شد ليتبد 23موهورتا- برهما به شب راسا، رقص اتمام از بعد

 .است) يطوالن بسيار بسيار است شده بيان گيتا-بهاگاواد در كه همانطور
 افتد.مي اتفاق آفتاب طلوع از قبل مين و كساعتي حدود موهورتا-برهما
 اتمام از بعد و شود داريب خواب از زمان آن در ديبا شخص كه شودمي هيتوص

 اعمال به مانترا ماها شنايكر هاره ذكر و 24يآرات-مانگاال انجام با شو، و شست

                                        
23 brähma-muhürta 
24 maìgala-ärati 
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 است. مناسب اريبس يروحان اعمال انجام يبرا زمان نيا بپردازد. يروحان
 بروند. كه خواست هايگوپ از شنايكر د،يرس فرا خجسته زمان آن كه يوقت

 محض به بودند. او عيمط اما بروند خواستندنمي او هايمعشوقه كه يوجود با
 كردند ترك را آنجا فوراً آنها بروند، خانه به كه خواست آنها از شنايكر كه نيا
 نيا انيب با را اليل-راسا قسمت نيا يگوسوام دواشوكا بازگشتند. منزل به و

 كه شنا،يكر ياله يهايباز مورد در شخص اگر كه رسانديم انيپا به نكته
 يدرست منشأ از هستند، او يانرژ بسط كه هايگوپ و است، شنويو خود

 عبارت به شود.مي رها شهوت يعني مرض، نوع نيترخطرناك از او بشنود،
 هايخواسته از كامالً واقع در دهد گوش را اليل-راسا كه يشخص دگر،
 يروحان درك نيباالتر به و شد خواهد رها يزندگ يجنس اليام يشهوان
 مورد در هايواد ايما از آنها كه نيا خاطر هب معموالً كرد. خواهد دايپ ءارتقا
 رگرفتا شتريب و شتريب مردم هستند، ياواديما خودشان و شنوندمي اليل- راسا
 از را اليل- راسا رقص كه ديبا بند و ديق در روح شوند.مي يجنس روابط يزندگ

 را تيموقع كل بتواند كه رديبگ ميتعل او توسط و بشنود ثقمؤ يروحان ريپ
 يزندگ از استاندارد نيباالتر به تواندمي شخص بيترت نيبد كند. درك
 شهوت .شد خواهد گرفتار شخص صورت نيا ريغ در شود؛ نائل يروحان

 معالجه يبرا ديبا شخص كه شودمي هيتوص و است يقلب مرض ينوع يماد
 گرا.تيهويب بازانحقه از نه اما بشنود، اسارت تحت روح يماد يقلب مرض

 متفاوت او تيموقع آنگاه بشنود، درست درك با و درست بعمن از شخص اگر
  بود. خواهد
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 يروحان يزندگ در كه خصش يبرا را 25تايهانوشراد واژه يگوسوام شوكادوا
 يكس است. شروع مان،يا اي ،26هاشراد است. كرده استفاده است دهيد ميتعل
 متعال، روح خداوند، ياعل تيشخص عنوان هب شنا،يكر به را خود مانيا كه

 شوكادوا دهد. حيتوض را اليل- راسا هم و بشنود هم تواندمي است داده پرورش
 سلسله از كه ديبا شخص است. كرده هاستفاد را 27اتيآنوشرن واژه نيهمچن

 پس است "شهيهم" نيهمچن و "كردن دنبال" يمعن به آنو بشنود. رانيپ
 يا حرفه يغار هر از نه و كند يرويپ رانيپ سلسله از شهيهم كه ديبا شخص

 كه است نيا يمعن به اتينويآنوشر .يعاد فرد كي اي و ياواديما چه منحرف،
 در شهيهم و بشنود است رانيپ سلسله در هك يثقمؤ فرد كي از ديبا شخص

 گوش قيطر نيا به را اليل- راسا يفرد يوقت باشد. مشغول يآگاه شنايكر
 نائل يروحان يزندگ از مقام نيباالتر به او و بود خواهد يقطع آن ريثتأ دهد،

  شد. خواهد
 است. كرده استفاده را 29پارام و 28ميبهاكت خاص، واژه دو يگوسوام شوكادوا

 است. يمبتد مرحله يورا عابدانه خدمت انجام يمعن به 30پارام ميتبهاك
 را يبهاكت فلسفه اما هستند معبد در پرستش مجذوب صرفاً كه يكسان

 كمال مرحله يبهاكت از نوع نيا دارند. قرار يمبتد مرحله در دانندينم
 يآلودگ هر از يعار كامالً  عابدانه، خدمت اي ،يبهاكت از كمال مرحله ست.ين

 است. يآلودگ از خطرناك اريبس نمود يجنس يزندگ اي و شهوت است. يماد
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 هر شخص كه است قدرتمند چنان پارام ميبهاكت صورت به عابدانه خدمت
 يماد يزندگ به نسبت را خود توجه كند، شرفتيپ نهيزم نيا در شتريب چه

 ستد به ينفع اليل-راسا دنيشن از واقعاً كه يفرد دهد.مي دست از شتريب
 خود قلب در قطع طور هب او كند.مي كسب را يمتعال تيموقع ناًيقي آورد،يم

  دهد.مي دست از را شهوت از ياثر نوع هر
 تا،يگ-بهاگاواد طبق بر كه كندمي اشاره تهاكورا يچاكراوارت شواناتيو اليشر

 يشمس سال 1000 درضرب 4,300,000 معادل برهما، شب و روز كي
 يطوالن مدت در راسا رقص تهاكورا، يچاكراوارت شواناتيو نظر طبق بر است.
 هب شنايكر كنند. درك را آن توانستندنمي هايگوپ اما شد، انجام برهما شب

 مدت نيچن بتواند تا كرد يطوالن را شب آنها، يآرزو ساختن برآورده خاطر
 نيا چگونه كند السؤ كه است ممكن شخص بپوشاند. را يطوالن زمان

 كه كندمي يآورادي ما به اتهاكور يچاكراوارت شواناتيو و بود، ريپذامكان
 خود مادر به توانست كوچك، يطناب توسط شدن بسته يوجود با شنايكر
 بود؟ ريپذامكان چگونه امر نيا دهد. نشان دهانش درون در را كائنات كل

 انجام شعابدان تيرضا يبرا را يزيچ هر است قادر او كه است نيا جواب
 به رند،بب لذت شنايكر از خواستندمي هايگوپ كه نيا خاطر هب ،مشابهاً .دهد
 بر و كنند معاشرت يطوالن زمان مدت يبرا او با تا شد داده يتيموقع آنها

 كه را هايگوپ يهالباس شنايكر يوقت شد. ريپذامكان امر نيا او قول اساس
 از يبرخ در كه داد قول آنها به د،يدزد بودند شنا مشغول اموناي 1گاتريچ در
 از آنها شب كي در نيبنابرا سازد. آورده بر را آنها يآرزو ندهيآ يهاشب از

 برهما شب نبود. يمعمول شب كي ،شب آن اما بردند لذت شنايكر با بودن

                                        
1 Céraghäöa 
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 شنايكر يبرا زيچ همه د.يانجام طول هب سال لونيم هاونيليم و بود
  است. متعال كنندهكنترل او چون است ريپذامكان

  
 عنوان با شنايكر كتاب ومس و يس فصل بر ودانتايبهاكت شرح ترتيبنيبد
  رسد.مي پايان به "ساار رقص فيتوص"

  



  

453 

  
  

  
مچهار و يس فصل  

   ويد يشانكاچوداكشته شدن  و ادهارايديورهايي 

 ماهاراج ناندا يسركردگ به نداوانيور گاوچران مردان يروزگار يروز
- راسا آورند. جا هب را 2يراتر- وايش مراسم تا بروند 1انكاويآمب به كه خواستند

 است. 3اترايدوال اي يهول بزرگ جشن آن از بعد و شد اجرا زييپا هنگام اليل
 دارد وجود يراتر-وايش نام به يمهم جشن اليل-راسا و اترايدوال جشن نيب

 يبعض شود.مي برگزار وايش لرد عابدان اي 4هاتيويشا توسط مخصوصاً كه

                                        
1 Ambikävana 
2 Çiva-rätri ceremony 
3 Holi, or the Doläyäträ ceremony 
4 Çaivites 
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 بعنوان را وايش لرد آنها رايز كنندمي برگزار را مراسم نيا زين شناواهايوا واقعم
عابدان اي بهاكتاها توسط يراتر- وايش مراسم اما دارند. قبول شناوايوا نيبهتر
 انيب بهاگاواتام-ماديشر ،يطيشرا تحت شود.نمي برگزار مرتب شنايكر
 يروزگار يروز" گاوچران مردان دگر و ماهاراج ناندا كه كندمي

 خواستنديم آنها يكنجكاو يرو از كه است يمعن نيا به نيا ."خواستنديم
 .دادندينم انجام را يراتر- وايش مراسم مرتب طور هب و بروند كاوانيآمب به

 رود كنار در كه شودمي گفته و گوجرات، التيا در است ييجا كاوانيآمب
 با يارودخانه گوجرات التيا در ما حال نيا با است. شده واقع 5يساراسوات

 6يساوارمات نام به يا رودخانه وجود نيا با م،يكننمي دايپ يساراسوات نام
 يخوب هايرودخانه كنار در يارتيز بزرگ اماكن همه هند، در دارد. وجود
 اند.گرفته قرار 7يكاور و يگوداوار نارمادا، ،يساراسوات امونا،ي گانگا، مانند

 دگر همه و ماهاراج ناندا و داشت قرار يساراسوات اركن در كاوانيآمب
  رفتند. آنجا به گاوچرانان

 .كردند تيعبود و عشق با را كايآمب و وايش لرد تمثال پرستش به شروع آنها
 معبد كه ديبا دارد، قرار وايش لرد معبد كه ييجا هر كه است نيا بر معمول

 وايش لرد همسر كايآمب رايز باشد، داشته وجود دورگا) اي( كايآمب از يگريد
 همسرش با معاشرت از جدا او ن.يواالتر ،پاكدامن زنان انيم در و است
 اول نداوانيور گاوچران مردان ،8اكاوانيآمب به دنيرس از بعد كند.نمي يزندگ
 رود،ب يارتيز مكان هر به يكس هرگاه دادند. غسل يسارسوات رود در را خود

                                        
5 Sarasvaté River 
6 Savarmaté 
7 Ganges, Yamunä, Sarasvaté, Narmadä, Godävaré and Käveré 
8 Ambikävana 
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 كار نياول نيا است. سر دنيتراش مواقع يبعض و كردن غسل او هياول فهيوظ
 اماكن در سپس و كردند پرستش را هاتمثال آنها كردن، غسل از بعد است.

  كردند. پخش صدقه مقدس
 يشاستراها در شود.مي داده اناهابرهم به صدقه ،ييودا ستميس طبق بر

 قبول صدقه توانندمي هاياسيسان و برهماناها فقط كه است آمده ييودا
 و ييطال ورآالتيز با ييگاوها اناهابرهم به نداوانيور گاوچران مردان كنند.
 به ستندين كار و حرفه مشغول اناهابرهم چون دادند. ييبايز يهاگل حلقه
 كه طور همان يبرهمن حرفه به كه است قرار آنها شود.مي داده صدقه آنها
 و باشند دانا اريبس دياب جمله از بپردازند، است شده فيتوص تايگ-بهاگاواد در

 به ديبا بلكه باشند، دانا ديبا خودشان آنها تنها نه دهند. انجام تياضير و توبه
 آنها بلكه ستين برهمن فقط يامعن به اناهابرهم دهند. آموزش هم گرانيد
 كه شود دايپ يفرد اگر كنند. جاديا هم را يگريد ياناهابرهم نيهمچن ديبا

 كه شودمي داده فرصت نيا نيهمچن او به باشد، ييانابرهم شاگرد كند قبول
 نيبنابرا است. شنويو خداوند پرستش مشغول شهيهم انابرهم شود. انابرهم
 ييانابرهم اگر اما كنند. قبول را ياصدقه نوع هر تا هستند ستهيشا اناهابرهم

 پخش شنويو به خدمت يبرا را آن كه ديبا آورد، دست هب را ياديز صدقه
 هاناابرهم به را صدقه كه شودمي هيتوص فرد به ييودا متون در نيبرابنا كند.

 را خداوندگاران گريد تمام و شنويو خداوند شخص، كار نيا انجام با و دهد،ب
  كند.مي يراض

 و دهند،مي صدقه كنند،مي پرستش را تمثال كنند،مي غسل زائران
 اماكن به كه دياب آنها رند.يبگ روزه روز كي كه شودمي هيتوص نيهمچن

 يسپر روزه با اول روز بمانند. آنجا در روز سه يبرا حداقل و بروند يارتيز
  شكند.نمي را روزه آب چون بنوشند آب يكم توانندمي شب در و شود،مي
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 رود كنار در را شب آن ماهاراج، ناندا يسركردگ به گاوچران مردان
 آب يكم شب در و تندگرف روزه را روز همه آنها ندند.گذرا يساراسوات

 كه يجنگل از يبزرگ مار كردند،مي استراحت داشتند كه يزمان اما دند.ينوش
 را ماهاراج ناندا يگرسنگ يرو از و شد ظاهر آنها مقابل در بود يكينزد در
 و ايب كنممي خواهش زم،يعز پسر شنا،يكر" د،يكش اديفر اراده يب ناندا .ديبلع
 ناندا يوقت "است! من دنيبلع حال در مار نيا ده! نجات خطر نيا از را من

 دنديد و شدند داريب گاوچرانان گريد همه د،يكش اديفر كمك يبرا ماهاراج
 كردند شروع و برداشتند را سوزان هايكنده فورا آنها افتد.مي ياتفاق چه كه
 هايكنده با شتم و ضرب رغميعل اما بكشند. را آن تا مار شتم و ضرب به

  كند. رها دنيبلع از را ماهاراج ناندا تا نبود حاضر ارم سوزان،
 كرد. لمس را مار نشيلوفرين قدوم با و شد صحنه وارد شنايكر هنگام آن در

 يكنار را خود خزنده بدن مار آن شنا،يكر نيلوفرين قدوم با تماس از بعد فوراً
 هاييژگيو شد. ظاهر 9ادهارايديو نام به ييبايز خداوندگار صورت به و افكند

 بدنش از كرد. پرستش ديبا را او ديرسمي نظر به و بود بايز اريبس او يبدن
 بود. زيآو گردنش به ييطال گردنبند كي و آمدمي رونيب يانوار و درخشش

 او مقابل در و كرد ميتقد شنايكر به را خود احترامات اريبس تواضع با او
 تو كه ديآمي نظر هب" كرد: ؤالس خداوندگار از شنايكر سپس ستاد.يا

 .ياگرفته قرار لطف مورد يخوشبخت الهه توسط و يهست يخوب خداوندگار
 پس "؟ياگرفته را يمار بدن و داده انجام را يمكروه اعمال كه است چگونه

   كند. بازگو را خود يقبل يزندگ داستان كرد شروع خداوندگار، آن از

                                        
9 Vidyädhara 
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 تمام در و بود ادهارايديو اميقبل يزندگ در من نام زم،يعز خداوند" گفت او
 عادت بودم، يمشهور شخص من كه نيا خاطر هب بود. معروف امييبايز ايدن

 ميحك سفر هنگام كنم. مسافرت نقاط همه به خود يمايهواپ با كه داشتم
 از من نكهيا خاطر هب و بود زشت اريبس او دم.يد 10رايآنگ نام به را يبزرگ

 توسط آلود،گناه عمل نيا خاطر هب دم.يخند او به بودم، مغرور اريبس امييبايز
  "شدم. محكوم مار از يفرم داشتن به بزرك ميحك
 چند هر ،رديگ قرار شنايكر لطف مورد كه نيا از شيپ بداند ديبا فرد نجايا در

 تحت شهيهم حال نيا با باشد داشته ييباال مقام يماد لحاظ به است ممكن
 و واال يخداوندگار يماد لحاظ از ادهارايديو است. يماد عتيطب هايگونه

 تا بود قادر و بود يبزرگ يماد تيموقع يدارا نيهمچن او بود. بايز اريبس
 تا شد محكوم وجود نيا با كند. سفر جا همه به خود حامل يمايهواپ توسط

 نباشد مراقب اگر يماد يواال شخص هر شود. مار كي اشيبعد يزندگ در
 از بعد كه است يغلط تصور گردد. ناپسند يزندگ يعنو به محكوم تواندمي
 كرد انيب خود ادهارايديو كند.يمن سقوط هرگز فرد يانسان فرم به دنيرس
 نيا خاطر هب اما د.شو مار تا شد محكوم بود داوندگارخ كي كه يوجود با كه
 نيا با شد. آگاه شنايكر فوراً  شد، لمس شنايكر نيلوفرين قدوم توسط او كه

 فرد كي است. بوده گناهكار واقعاً اش يقبل يزندگ در كه كندمي اقرار وا حال
 ،ستشنايكر خادمِ خادمِ  شهيهم و است زيناچ اريبس كه داندمي آگاه شنايكر
 است. شنايكر و يروحان ريپ لطف توسط دهدمي مانجا كه يخوب كار هر و

  )13/80 اليل ايماده (چ.چ.

                                        
10 Aìgirä 
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به خاطر اين كه "شري كريشنا را ادامه داد: خداوندگار ويديادهارا صحبت با 
من بسيار مغرور از زيبايي نفيس بدنم بودم، تركيب زشت حكيم بزرگ آنگيرا 
را مورد تمسخر قرار دادم و او مرا به خاطر گناهم نفرين كرد و تبديل به يك 

كنم كه اين نفرين توسط حكيم بركتي براي من مار شدم. اكنون مالحظه مي
پذيرفتم و كرد، بدن مار را نمينفرين نبود. اگر او مرا نفرين نمي بود و اصالً 

هاي مادي رها شدم و بدينسان از آلودگيتوسط قدوم نيلوفرين تو لمس نمي
  "شدم.نمي

 ب،ينج خانواده كي در تولد است: ارزشمند اريبس زيچ چهار يماد اتيح در
 شمار هب يماد هايييدارا نهايا بودن. بايز و آموختهدانش ثروتمند، اريبس و

 و گناه منشأ يماد هايييدارا نيا ،يآگاه شنايكر بدون سفانه،متأ ند.يآمي
 بايز يبدن و بود خداوندگار كي كه نيا رغميعل ادهارايديو شود.مي تنزل

 ميتوانمي اتفاق نيا از نيبنابرا شد. مار بدن به محكوم غرور خاطر هب داشت،
 نسبت اي هستند مغرور اريبس خود يماد هايييدارا از كه يآنان كه مياموزيب

 مار كي .كننديم اديپ تنزل مار از ييهابدن به نامهربان، گرانيد به
 كه ييآنها اما شود،مي گرفته نظر در زنده موجود نيحسودتر و نيتررحميب

 و ترريشر هم مارها از يحت هستند حسود گرانيد به نسبت و هستند انسان
 اهانيگ و مانتراها توسط اي ياهل تواندمي مار شوند.مي سوبمح ترپست

 كنترل تواندنمي يكس چيه توسط است حسود كه يفرد اما شود، كنترل
   شود.

 كنممي فكر اكنون كه ييآنجا از زم،يعز خداوند" گفت: ادامه در ادهارايديو
 يده جازها تا كنممي درخواست تو از ام،شده رها گناهان اعمال انواع از هك
 كه يافراد كه كندمي انيب تقاضا نيا "بازگردم. ،يبهشت كرات نم،يسرزم به
 هايستميس به ارتقاء خواهان رفاه يبرا و اندوابسته ثمربخش اعمال به
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 به خداوند ياعل تيشخص دييتأ بدون توانندنمي هستند، باالتر ياارهيس
 كه است آمده تايگ- ادبهاگاو در نيهمچن شوند. نائل خود يزندگ يغائ هدف

 يگوناگون انواع نيبنابرا و هستند يماد يايمزا به دنيرس خواهان خردانكم
 خداوند اجازه قيطر از واقع در آنها اما كنند،مي پرستش را خداوندگاران از
 خداوندگاران كنند.مي افتيدر خداوندگاران از را بركات شنا،يكر اي شنويو

 وابسته شخص اگر يحت ستند.ين يماد منافع ياعطا يبرا يقدرت چيه يدارا
 از و پرستش را خداوند اعالي تيشخص شنا،يكر ديبا او است، يماد بركات به
 كند. اعطا را يماد بركات يحت تا است قادر كامالً شنايكر كند. درخواست او
 يتفاوت شنايكر و خداوندگاران از يماد بركات درخواست نيب وجود، نيا با

 يماد بركات يبرا را خداوند ياعال تيشخص 11ماهاراج ورواده دارد. وجود
 را او و آورد دست هب را ياعل خداوند لطف واقع در او يوقت اما كرد، پرستش

 فرد كي كرد. رد را يماد تبرك هر قبول كه شد يراض قدر آن كرد، ارتيز
 او كند،نمي پرستش آنها از لطف درخواست يبرا را خداوندگاران خردمند،

 يماد نفع يبرا يا خواسته نوع هر اگر و شودمي آگاه شنايكر ماًيقمست
  خداوندگاران. نه و خواهدمي شنايكر از باشد داشته

 :گفت و بازگردد يبهشت كرات به تا شد شنايكر اجازه منتظر ادهارا،يديو
 انواع همه از ام،شده لمس تو نيلوفرين قدوم توسط كه نيا خاطر هب حال"

 نيقدرتمندتر عارفان يتمام انيم از تو ام.شده رها يماد اضطراب و درد
 عابدان همه ارباب تو .يهست ياصل خداوندِ اعالي تيشخص تو .يهست
 اجازه تو از نيبنابرا و ،يهست ياارهيس يهاستميس همه مالك تو .يهست
 من .يكن قبول خود كامل سرسپرده عنوان هب را من يتوانمي تو خواهم.مي

                                        
11 Dhruva Mahäräja 
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 تو مقدس نام ذكر به مشغول دائم طور هب كه يافراد دانممي يخوب هب
 قدر آن يافراد قطعاً و رسندمي ييرها به آلودگناه اعمال همه از هستند

 اند.شده رها و لمس تو نيلوفرين قدوم توسط شخصاً  كه هستند خوشبخت
 قدوم لمس و دنيد قيطر از يسادگ هب كه هستم مطمئن نيبنابرا

  ام.شده رها برهمن آن نينفر از نوناك من ،نتيلوفرين
 در خود منزل به تا گرفت اجازه شنايكر خداوند از ادهارايديو ق،يطر نيا به

 و كرد طواف را خداوند او اجازه، نيا اخذ از بعد گردد. باز يفوقان كرات
 خود يبهشت كره به سپس و كرد ميتقد يو به را خود محترمانه احترامات
 مار توسط شدن دهيبلع يتمح خطر از ماهاراج اندان بيترت نيبد بازگشت.

  كرد. دايپ نجات
 آمده كايآمب و وايش لرد پرستش مراسم انجام يبرا كه گاوچران، مردان
 .بازگردند نداوانيور به تا شدند آماده و رساندند انيپا به را تشانيفعال بودند،
 بازگو با آنها دند.آور ادي هب را شنايكر زيانگشگفت اعمال آنها بازگشت، هنگام
 آمده آنها شدند. شنايكر دلبسته شتريب ادهارا،يديو ساختن رها حادثه كردن
 شتريب و شتريب كه بود نيا جهينت اما بپرستند، را كايآمب و وايش لرد تا بودند

 تا كردند پرستش را يانيايكات الهه هايگوپ ،مشابهاً شدند. كريشنا دلبسته
 كه يافراد است آمده گيتا- بهاگاواد در شوند. شنايكر دلبسته شتريب و شتريب

 لرد مانند يخداوندگاران پرستش به يشخص يدستاوردها از يبعض يبرا
 برخوردار يكمتر هوش از هستند، دلبسته چاندرا و ندرايا ،وايش برهما،
 ناساكن گاوچران، مردان اما اند.كرده فراموش را يزندگ ياصل هدف و هستند

 اگر بود. شنايكر يبرا دادند، انجام آنها هرچه نبودند؛ يعاد نمردا نداوان،يور
 شتريب تا كند پرستش را برهما لرد و وايش لرد مانند يخداوندگاران يكس
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 دستاورد يبرا يكس اگر اما است. ديتائ مورد آن شود، شنايكر دلبسته
   است. محكوم آن رودب خداوندگاران نزد به يشخص

 كه او بزرگ برادر باالرام و شنايكر ريدلپذ اريبس شب كي در واقعه، نيا از بعد
 بانوان رفتند. نداوانيور جنگل به هستند قدرتمند يدرك قابلريغ طور هب

 .بردن لذت به كردند شروع آنها با بودن از و بودند آنها همراه يوراجابهوم
 صندل چوب ريخم با و داشتند تن بر يخوب اريبس لباس وراجا جوان بانوان
 و زرق پر ستارگان با شدهاحاطه آسمان در ماه بودند. نيمز هاگل با و هآغشت
 داشت، مراهه به را كايمال يهاگل عطر و ديوزمي مينس د.يدرخشمي برق

 از استفاده با باالرام و شنايكر بودند. شده وانهيد عطر آن از عسل يزنبورها
 كردند. آغاز را يزيانگدل اريبس يملود با آواز خواندن مطبوع، يفضا فرصت
 فراموش را خودشان كامالً  كه شدند آنها نيآهنگ آواز مجذوب قدر آن بانوان

 كرد شروع گردنشان گل و شد شل شانيهالباس شد، شل شانيموها كردند،
  افتادن. نيزم يرو بر
 مجنون، يحالت در تقريباً زگان،يدوش و باالرام ،شنايكر يوقت زمان، آن در
 )يبهشت كرات دار(خزانه 12كوورا يمنياهر معاشر كي د،بودن مجذوب اريبس
 سرش يرو بر چون بود 13شانكاچودا منياهر آن نام شد. ظاهر صحنه در

 كه كوورا پسران دو همانند درست داشت. يصدف بوق هيشب يمتيق جواهر
 ند،دندا يمون نارادا حضور به يتياهم و بودند خود يتوانگر و ثروت از مغرور

 و شنايكر كه كرد فكر او بود. خود يماد يتوانگر به مغرور زين اشانكاچود نيا
 بايز دختران از ياريبس حضور از كه هستند ساده گاوچران پسر دو باالرام

                                        
12 Kuvera 
13 Çaìkhacüòa 



  ويديادهارا و كشته شدن شانكاچوداي ديو ييرها: 34فصل                             463

 

 ديبا يو كه كندمي فكر ثروتمند فرد ،يماد يايدن در ،معموالً برند.مي لذت
 متعلق كه ييآنجا از كرد فكر نيهمچن وداشانكاچ برد. لذت بايز زنان همه از
 بايز اريبس دختران حضور از كه ديبا او خود ،است كوورا ثروتمند جامعه به

 را آنها تيمسئول تا گرفت ميتصم نيبنابرا باالرام. و شنايكر نه و برد لذت
 و شد ظاهر وراج زگانيدوش و باالرام ،شنايكر مقابل در و رديبگ عهدهرب خود

 آنها همسر و صاحب كه نيا مثل كرد. ييراهنما شمال سمت به را دختران
 كه وراج زگانيدوش داد. دستور آنها به باالرام و شنايكر حضور وجود با و بود

 يبرا را باالرام و شنايكر يهانام شدند،يم برده زور هب شانكاچودا توسط
 بزرگً  14يشاال چوب كنده داشتن دست در با برادر دو .زدند صدا حفاظت

 ميدار ما نترسيد، نترسيد،" گفتند: هايگوپ به آنها د.نكرد دنبال را آنها فورا
 دند.يرس شانكاچودا به فوراً  و ".ميكن هيتنب را ويد نيا تا مييآمي فوراً

 يزندگ ترس از هستند، قدرتمند اريبس برادر دو كه فكر نيا با شانكاچودا
 او برود. او كه دادن اجازه شنايكر اما كرد. فرار و گذاشت تنها را هايگوپ خود،

 دنبال را او كرد فرار شانكاچودا كه كجا هر و سپرد باالرام دست به را هايگوپ
 يرو بر كه را صدفي بوق هيشب ارزشپر جواهر كه خواستمي شنايكر كرد.
 فاصله يط شانكاچودا كردن دنبال از بعد شنايكر رد.يبگ او از بود ويد سر

 را او و كرد وارد او سر به ياضربه خود مشت با و كرد ريرادستگ او يكوتاه
 زگانيدوش همه حضور در بازگشت. و رفتگ را يمتيق جواهر سپس كشت.

  كرد. هيهد باالرام خود تربزرگ برادر به را يمتيق جواهر او وراج

 عنوان با شنايكر كتاب چهارم و يس فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.يم انيپا به "شانكاچودا منياهر نه شدكشت و ادهارايديو ييرها"

                                        
14 çäla wood 
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  مپنج و يس فصل

  هايگوپ ييجدا احساسات

 در راسا رقص از صرفاً كه بودند شنايكر مجذوب چنان نداوانيور هاييگوپ
 زين روز در او يهمراه و او با معاشرت خواستار آنها بودند. نشده يراض شب

 به شيهاگاو و انگاوچر پسر دوستان همراه به شنايكر كه يهنگام بودند.
 اما كردندنمي يهمراه را او يكالبد صورت به هايگوپ رفت،مي جنگل

 از كه بودند قادر آنها رفت،مي شانيا قلب كه ييآنجا از و بود. او با قلبشان
 نيا آوردن دست به ببرند. لذت ييجدا يقو احساسات قيطر از او معاشرت
 ميمستق شاگردان سلسله و ايتانيچ خداوند آموزش ،ييجدا قدرتمندِ احساس

 م،يستين شنايكر با يبدن تماس در ما كه يهنگام هاست.يگوسوام يعني او
 م.يكن معاشرت او با ييجدا احساسات قيطر از ،هايگوپ همچون ميتوانمي

نوع هنُ هستند. او با مشابه و برابر يهمگ مالزمان و هايباز ات،يفيك شكل،
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 ييجدا حس در شنايكر به عابدانه خدمت د.دار وجود عابدانه خدمت مختلف
   دهد.مي ارتقاء هايگوپ سطح يعني كمال، سطح نيباالتر به را عابدان

 آنها كه است شده انيب يگوسوام شش به ايآچار واساينيشر يدعاها در
 را گونهپادشاه يزندگ تيوضع و يحكومت خدمت از يناش يماد هاييتوانگر
 از يعاد انيگدا مانند آنها كه ييجا رفتند، اننداويور به و گذاشتند كنار
 احساسات از يغن چنان آنها اما كردند.مي اعانه يتقاضا گريد درب به يدرب

 ،مشابهاً .بودند مشعوف لحظه هر در يروحان لذت از كه بودند هايگوپ ييجدا
 ييجدا يرادهاران نقش در بود، يپور جاگانات در ايتانيچ خداوند كه يهنگام

- ايگود- مادهاوا شاگردان سلسله در كه يكسان كرد.مي احساس را شنايرك از
 فرم كنند، احساس را شنايكر از ييجدا ديبا همواره هستند 15ايسامپراد
 مالزمانش و اتيفيك ها،يباز ها،آموزش مورد در و كنند پرستش را متعالش
 تيودعب كمال نياعالتر به يابيدست و عابدان يغنا باعث نيا كنند. صحبت

 شنايكر كمال متعال، خداوند به خدمت هنگام در يدائم ييجدا حس است.
 است. يآگاه

 و تندخپردامي خود انيم در شنايكر مورد در صحبت به هايگوپ
 ديدانمي ايآ زم،يعز دوستان" گفت:مي يگوپ كي بود. نيچن شانيهاصحبت

 و راحتاست چپش شانه يرو خوابدمي نيزم يرو شنايكر كه يهنگام كه
 نواختن نيح را خود جذاب يابروها او گذارد؟مي چپش دست يرو را سرش
 جو چنان كندمي ديتول كه ييصدا و دهد؛مي تكان فشيظر انگشتان با فلوت

 به حركت حال در ،يبهشت اراتيس ساكنان كه آوردمي وجود به ييبايز
 كه چرا ،كنندمي متوقف را خود هايمايهواپ ،محبوبشان و همسران همراه

                                        
15 Mädhva-Gauòéya-sampradäya 
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 مايهواپ نيا در كه خداوندگاران همسران شوند.مي فلوت ارتعاش مسحور آنها
 تنها نه شوند.مي شرمنده خود يقيموس و يآوازخوان اتيفيك از اندنشسته

 سفت لباس و موها و شوندمي ينكاح عشق از ثرمتأ بلكه شود،يم نيچن
  "د.وشمي شل شانيا

 خداوندگار كه باستيز چنان شنايكر زم،يعز دوستان" گفت: يگريد يگوپ
 يگردنبند با همواره او و ماندمي يباق او نهيس يرو همواره اقبال و بخت
 از ياريبس قلب ياياح منظور به بايز يشنايكر است. شده آراسته ييطال

 رنج حال در زنده موجودات تمام دوست او نوازد.مي خود فلوت در عابدان
 واناتيح گريد و گاوها تمام نوازديم خود فلوت در او كه يهنگام است.

 نگه دهانشان در را غذا لقمه صرفاً ،هستند خوردن مشغول گرچه نداوان،يور
 و دستيامي خيس شانيا هايگوش د.كننمي متوقف را دنيجو و نددارمي

وانات يرسند بلكه همچون حيآنها زنده به نظر نم ند.شويم مسحور كامالً
 كه است جذاب چنان شنايكر فلوت نواختنرسند. يمشده به نظر ينقاش
  "ما. به رسد چه شوند،مي آن مسحور زين واناتيح يحت
 يحت بلكه زنده موجودات تنها نه زم،يعز دوستان" گفت:مي يگريد يگوپ
 عبور هنگام زين نداوانيور هاياچهيدر و هارودخانه مانند جانيب اءياش
 نداوان،يور يمعدن مواد به آغشته بدن و سرش يرو طاووس يپرها با شنايكر
 كي همچون او بدنش، بخش نتيز هايگل و هابرگ با شوند.مي خكوبيم

 باالرام همراه به و نوازدمي فلوتش در او كه يهنگام رسد.مي نظر به قهرمان
 منتظر و كندمي متوقف را خود انيجر اموناي رودخانه زند،مي صدا را هاگاو
 خكوبيم رودخانه كند. حمل را نشيلوفرين قدوم خاك هك شودمي ييهوا
 انتظار در زين ما كه بيترت همان به درست ستند،يامي امواجش و شودمي
  "م.يكنمي متوقف را ستنيگر شنايكر
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 مواقع، يبعض اما بودند، ستنيگر مشغول همواره هايگوپ شنايكر بتيغ در
 متوقف را ستنيگر دد،گرمي باز شنايكر كه داشتند انتظار كه يهنگام

 ديناام دوباره آنگاه د،يآنمي شنايكر كه دنديدمي كه يهنگام اما كردند.مي
 خداوند، ياعال تيشخص شنايكر كردند.مي آغاز را ستنيگر و شدندمي

 خداوندگاران يهمگ گاوچران پسران و است شنويو اشكال تمام منشاء
 وا،يش لرد مانند مختلف نخداوندگارا توسط همواره شنويو خداوند هستند.

 كه يهنگامگران در حال پرستش شدن است. يد و چاندرا ندرا،يا برهما، لرد
 گوواردان تپه يرو قدم اي و كردمي سفر نداوانيور جنگل در شنايكر
 در او ،يروادهيپ حال در كردند.مي يهمراه را او گاوچران پسران ،گذاشتمي

 درختان، او، با معاشرت با تنها كند. صدا را شيگاوها تا نواختمي خود فلوت
 شنايكر فرد كي شدند.مي آگاه شنايكر فوراً جنگل اهانيگ گريد و اهانيگ

 جانوران و درختان گرچه كند.مي يقربان شنايكر يبرا را زيچ همه آگاه
 زين آنها دوستانش و شنايكر معاشرت با نبودند، يآگاه در شرفتهيپ چندان

 ها،وهيم يعني -  داشتند را آنچه هر خواستند آنها آنگاه شدند. آگاه شنايكر
  كنند. ميتقد را - شانيهازان از شاخهير عسل و هاگل

 يرو الكيت با آراسته زد،مي قدم اموناي ساحل در شنايكر كه يهنگام
 بر را يجنگل هايگل مختلف انواع از ييهاشد. او حلقهمي دهيد صورتش

 بود. يتوالس هايبرگ و صندل ريخم به آغشته او بدن و داشت گردن
 از كه شنايكر شدند.مي مجنون موجود وّ جَ ينيريش و بو از عسل هايزنبور
 نيا و كردمي فلوت نواختن به شروع شدمي يراض هازنبور وز وز يصدا
 همچون يآب پرندگان كه شدندمي نيريش چنان هم با بيترك در هاصدا

 مسحور پرواز، اي شنا يجا به آنها شدند.مي افسون هااردك و قوها غازها،
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 پرستش در يتمركز خلسه وارد و بستندمي را شانيهامچش آنها شدند.مي
  شدند.مي شنايكر

 و هاگوشواره با ييبايز به باالرام و شنايكر زم،يعز دوستان" گفت: يگوپ كي
 لذت خود زا گوواردان تپه يباال در آنها اند.شده آراسته جواهر هايگردنبند

شده را نوازد و كل تجلي خلقهنگامي كه كريشنا در فلوت خود مي و برندمي
 او كه يوقت است. يروحان لذت مجذوب زيچ همهكند افسون خود مي

 جاديا يجا به كنند.مي متوقف او ترس از را خود بلند يصدا ابرها نوازد،مي
 و دهندمي پاسخ فيظر هايرعد با آنها او، فلوت يروحان ارتعاش در اغتشاش

  "ند.يگومياحسنت  شنا،يكردوستشان  به بيترت نيبد

 در شنايكر و هاابر كه چرا شودمي رفتهيپذ هاابر دوست عنوان به شنايكر
 از مردم كه يهنگام كنند.مي يراض را آنها مردم، و اضطراب يشانيپر زمان
 يهنگام مشابهاً كنند.مي يراض باران با را نهاآ ابرها سوزند،مي اديز يگرما

 آشفته و مضطرب يماد وديق سوزان آتش از انهيگرايماد يزندگ در مردم كه
 ابر دهد.مي شيآسا و يتسل را آنها ابر كي همچون يآگاه شنايكر شوند،مي

 محسوب گريكدي با دوست مشابه، يبدن رنگ داشتن با نيهمچن شنا،يكر و
 تنها نه متعالش، دوست به ييگونيفرو آ كيتبر يبرا ليتما در ابر شوند.مي

 مانند درست را شنايكر سر و ختير نييپا به را كوچك هايگل بلكه باران
  كند. محافظت سوزان فتابآ از را او تا پوشاند چتر كي
 پسران انيم در پسرت زم،يعز مادر" گفت: اشوداي مادر به هايگوپ از يكي

 يچگونگ و هاگاو تيهدا يچگونگ يهنرها تمام او است. ماهر اريبس گاوچران
 آنها نواختن يبرا و ديسرامي را خود يسرودها او داند.مي را فلوت نواختن
 اي صبح هنگام در چه نوازد،مي او كه يهنگام گذارد.مي لبانش بر را فلوتش

 هايسر چاندرا، و ندرايا برهما، وا،يش لرد شامل خداوندگاران، تمام عصر، در
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 و ميحك اريبس آنها اگرچه دهند.مي گوش اديز توجه با و ندكنمي خم را خود
 درك را شنايكر فلوت ييايقيموس هايشيآرا توانندنمي اما هستند، ماهر

 اما، كنند درك تا كنندمي تالش و كنندمي گوش توجه با صرفاً آنها كنند.
  "شتر.يب يزيچ نه و شوندمي جيگ

 خانه به شيگاوها با شنايكر كه يهنگام زم،يعز دوستان"گفت: يگريد يگوپ
 -  لوفرين گل و شاخه سه صاعقه، پرچم، نقش با - او يپاها يجا گردد،مي باز

 يقيطر به او دهد.مي يتسل را هاگاو عبور ليدل به نيزم يشدهحس رنج
 نظاره با تنها برد.مي خود با را فلوتش و است جذاب اريبس كه داردمي بر قدم

 و جنب زمان، آن در م.يشومي معاشرتش از بردن ذتل شهوت دچار ما او
 يخكوب برايم و ميشويم درختان همچون درست شود.مي متوقف ما جوش

 ناآگاه مانيهالباس و موها شدن شل از و ميستيامي كامالً مانيجا
  "م.يشومي

 مختلف هايگروه به شانيهارنگ اساس بر آنها و داشت گاو هزاران شنايكر
 تمام بازگردد، چراگاه به تا شدمي آماده شنايكر كه يهنگام دند.شمي ميتقس
 دانه 108 حيتسب يرو شناواهايوا كه طور همان كردمي جمع را هاگاو
 108 حيتسب يرو زين شنايكر است، خاص يگوپ 108 انگريب كه شمرند،مي
  شمرد.مي را گاوها مختلفه گرو

 شنايكر كه يهنگام" كند:مي فيتوصن يخود چن دوست نزد را او يگوپ كي
 خود هايدست او دارد. گردن بر را يتوالس هايبرگ از ياحلقه گرددمي باز
 متعالش فلوت در دنيدم به شروع و گذاردمي گاوچران پسر كي شانه بر را

كه شبيه  فلوتش ارتعاش دنيشن مسحور اهيس هايآهو همسران كند.مي
 زدهافسون چنان و نديآمي شنايكر نزد آهوان شوند.ميارتعاش ويناست 

 درست .كننديرا فراموش م همسرانشان و هاخانه و ستنديامي كه شوندمي
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 زين مونث آهوان م،يشومي شنايكر يروحان اتيفيك مسحور كه ما همانند
  "شوند.مي شنايكر فلوت ارتعاش مسحور

 خانه هب پسرت كه يهنگام زم،يعز مادر" گفت: اشوداي مادر به يگريد يگوپ
 يبرا تنها و ديآرامي 16كوندا گل يهاهغنچ با را خود او گردد،مي باز

 سمت از دنيوز حال در مينس دمد.مي فلوتش در دوستانش، نديخوشا
 است. خنك اريبس خوشبو مينس كه چرا آوردمي را يمطبوع جو جنوب،

 مندبهره جو نيا از 17اهدهايس و گاندهارواها مانند خُرد خداوندگاران
 پسرت به را خود يدعاها هاطبل و هاپوريش درآوردن صدا به با و شوندمي
 پر اريبس نداوانيور ،يوراجابهوم ساكنان به نسبت شنايكر كنند.مي ميتقد

 عنوان به گردد،مي باز دوستانش و هاگاو با كه يهنگام و است لطف
 فرصت نيا زا استفاده با شود.مي آورده ادي به گواردهان تپه كنندهبلند

 خود يدعاها ميتقد يبرا وا،يلردش و برهما لرد مانند خداوندگاران نيواالتر
 شنايكر اتيفيك كردن پرشكوه در را گاوچران پسران و كنندمي هبوط
  كنند.مي يهمراه

 شده متولد يدواك رحم انوسياق در كه شودمي هيتشب يماه به شنايكر"
 خسته كه رسدمي نظر به گردد،مي باز عصر هنگام در او كه يهنگام است.
 ساكنان خود خجسته حضور با كه كندمي تالش همچنان او حال نيا با است

 به آراسته گشت،مي باز شنايكر كه يهنگام كند. خوشحال را نداوانيور
 به نيمز كه يحال در ديرسمي نظر به بايز اريبس او صورت گل، از ييهاحلقه

 به هاليف تيهدا چوب همچون دست در يچوب اب او بود. طال هايگوشواره

                                        
16 kunda flower 
17 Gandharvas and Siddhas 
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 با شود.مي خود خانه وارد يآرام به و داردمي بر گام نداوانيور سمت
 را روز سوزان يگرما فوراً نداوانيور هايگاو و زنان مردان، او، بازگشت
   "كنند.مي فراموش

 يو بتيغ هنگام در شنايكر متعال هايتيفعال و هايباز از يحاتيتوض نيچن
 كه دهندمي دهيا يمقدار ما به آنها شدند.مي آورده ادي به نداوانيور از

 ياياش تمام يبرا بلكه هاانسان يبرا تنها نه است، جذاب چقدر شنايكر
 درختان، شامل ز،يچ همه و همگان نداوانيور در رمتحرك.يغ و متحرك

 هستند. شنايكر مجذوب گاوها و آهوها همچون يواناتيح و هاآب ،اهانيگ
 يبرا هايگوپ مثال شناست.يكر ريفراگ و مطلق تيجذاب از كامل يفيتوص نيا

 اريبس هستند يآگاه شنايكر به جذب يبرا تالش درحال كه ياشخاص
 متعال هاييباز آوردن ادي به قيطر از يسادگ به تواندمي فرد است. موزندهآ
 را يگريد فرد داشتن دوست به ليتما يفرد هر كند. معاشرت شنايكر با او

 ياصل و يمحور نكته ،باشد عشق هدف نقطه ديبا شنايكر كه نيا دارد.
 آوردن ادي به و مانترا شنايكر هاره مستمر ذكر با است. يآگاه شنايكر
 و شود كامل يآگاه شنايكر در تواندمي فرد شنا،يكر متعال هاييباز

   كند. ديمف و متعال را اشيزندگ
  
ن عنوا با شنايكر م كتابپنج و يس فصل يبرا ودانتايتبهاك شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "هايگوپ ييجدا احساسات"
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  مو شش يفصل س

  فرستديشنا مينزد كركامسا آكرورا را 

اد ياو را به  يهايشنا بود. همگان بازيشه كرينداوان همواره مجذوب انديور
 يماد يايشدند. اما دنيم غرق يانوس شعف روحانيآوردند و دائماً در اقيم

 ي، در تالش براوهايدا ينداوان آسوراها، يدر ور يچنان آلوده است كه حت
  ز بودند.يآمت آرام و صلحيجاد اغتشاش در آن وضعيا
ار بزرگ و يبس يك گاو نر با بدنيبه شكل  18تاسوراسيبه نام آر يويبار دكي

 نيش به زميهاا سمب كه ينداوان شد در حاليبلند وارد ور ييشاخ ها
دن ين شروع به لرزينداوان شد، زميو وارد ورين ديكه ا يد. هنگاميكوبيم

د و پس از يغريم يلرزه آمده است. او به صورت وحشتناكنيزم ييكرد، گو
ن كنار ساحل، او وارد محدوده روستا شد. غرش ترسناك گاو نر يكوفتن زم

نيحامله و زنان حامله سقط جنماده  يهاگاو يآور بود كه برخچنان دلهره

                                        
18 Ariñöäsura 
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بدن او را پوشانده  يرو يبود كه ابر يكردند. بدن او چنان بزرگ، ستبر و قو
تاسورا با چنان ظاهر سيپوشاند. آريم ها راكه كوه يبود درست همانند ابر

تمام مردان و زنان پر از  ت اوينداوان شد كه تنها با رؤيوارد ور يترسناك
  نات از روستا فرار كردند.وايگر حيترس شدند و د

ستن ينداوان شروع به گريار وحشتناك بود و تمام ساكنان وريط بسيشرا
در حال ها د كه گاويشنا ديكر "شنا، لطفاً ما را نجات بده!يشنا! كريكر"كردند:

آنگاه او در مقابل  "د.يد. نترسينترس" فرار هستند و او فوراً پاسخ داد:
ن موجود زنده! چرا ساكنان يترپست يتو ا" تاسورا ظاهر شد و گفت:يآرس

شود؟ اگر تو به يم حاصل تو ين كار چه سودي؟ از ايترسانيم گوكوال را
 "، من آماده جنگ با تو هستم.يت من مبارزه كنيتا با مرجع يانجا آمدهيا

ار يشنا بسيكر و از جمالتيخواند و د و را به جنگ فرايشنا ديق، كرين طريبد
كه دستش بر شانه  يستاد، در حاليشنا در مقابل گاو نر اين شد. كريخشمگ
ك شد. يشنا نزدين به كريخشمگ يقرار داشت. گاو نر در حالت يدوست

 د، دم خود را باال برد و به نظريكوبيم ن رايش زميهاستاسورا كه با سميآر
 او قرمز رنگ بود و از خشم يهااند. چشمدم او را پوشاندهها د كه ابريرسيم
شنا، او درست همانند رعد و برق يش به كريهاد. با نشان دادن شاخيلرزيم
او را گرفت و او را  يهاشاخ شنا فوراًيور شد. اما كرحمله شنايندرا به كريا

ل كوچك را يك فيكه حمله خصمانه  يل بزرگيپرت كرد، درست همانند ف
 ه نظرار خسته بيكرد و بسيم و به شدت عرقيكند. گرچه ديم دفع

خشم  يرويدوباره با ناو كرد و برخواست.  د، دوباره عزم خود را جزميرسيم
تاخت، يم شنايبه سمت كر كه يشنا حمله كرد. در حاليبه سمت كر شفراوان

ش را گرفت و او را يهاشنا دوباره شاخيد. كريكشيم ن نفسيار سنگيبس
ربه زدن به بدن او شنا شروع به ضيش را شكست. آنگاه كريهان زد و شاخيزم
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تاسورا سيكوبد. آريم نيس را به زميخ يكه لباس يكرد، درست مانند شخص
ش را به يد و پاهايغلتيم نيزم يشنا قرار گرفته بود، رويكه مورد ضربات كر

آمد و ادرار و مدفوع از يم كه از دهانش خون يداد. در حاليم حركت يتند
مرگ قدم  يمد و به قلمرو پادشاهش از جا در آيهاكرد، چشميم خود دفع

  نهاد.
ز به سر يانگن دستاورد اعجابيبه خاطر ا يبهشتارات يخداوندگاران در س

نداوان بود و بعد يشنا در واقع روح و جان ساكنان وريختند. كريشنا گل ريكر
قرار گرفت. ها ك گاو نر، مورد توجه تمام چشميو به شكل ين دياز كشتن ا

نداوان شد و ساكنان با يور يروزمندانه وارد روستاياو پ به همراه باالرام،
عمل  يكه فرد يند. هنگامفراوان او و باالرام را پرشكوه نمود يشاد

عتاً خوشحال و يشان و دوستان طبيدهد، اقوام و خويم ز را انجاميانگاعجاب
   شوند.يم شاد

امسا آشـكار كرد. ك يشنا را برايم نارادا، راز كرين اتفاق بود كه حكيبعد از ا
ن معناست يشود كه بديم شناخته 19دارشان- به عنوان دوا معموالً يمون نارادا

تواند يم كه تنها توسط خداوندگاران و اشخاص در سطح مشابه خداوندگاران
چ عنوان در سطح يرفت كه به ه ييده شود. اما نارادا به مالقات كامسايد

شنا را يند. البته كامسا كريد تا او را ببخداوندگاران نبود و به كامسا اجازه دا
ا عابدانش را يكه فرد خداوند متعال  ي. اما تا زمانيچه رسد به نارادمون ،ديد

ب خود سازد. البته، ينص يت واقعيتواند مزيند، نمينب شدهيسازچشم پاكبا 
 را به دست ير قابل دركيك عابد پاك معاشرت كند نفع غيكه با  يهر كس

                                        
19 deva-darçana 
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 يتواند چگونگيشود. فرد نميده مينام 20يتيسوكر -اتايآگه آورد كيم
 شرفتيت عابد خداوند پيو با رؤن حال ايشرفت خود را درك كند، با ايپ
شنا به يع امور بود. كريان رساندن سريبه پا يمون ت نارادايموركند. مأيم

ت خواسيم يوها ظاهر شده و كامسا رهبر آنها بود. نارادا مونيمنظور كشتن د
 نزد كامسا رفت. فوراً يتمام اطالعات واقع ن، او باياع كند؛ بنابريامور را تسر

ن پسر واسودوا رقم خواهد يمرگ تو توسط هشتم" نارادا به كامسا گفت:
ن بچه او ين باور كه هشتميشناست. واسودوا با ايكر ،ن پسريخورد. هشتم

اشودا همسر يط توسك دختر بود تو را گمراه كرده است. در واقع، آن دختر ي
ض كرد يده شده است و واسودوا پسرش را با آن دختر تعوييناندا ماهاراج، زا

شنا پسر واسودوا است همان طور كه باالرام ي. كرين تو گمراه شدين چنيو ا
رحم تو، واسودوا با ظرافت يعت بيل ترس از طبين است. به دليز چنين

ن به ينارادا همچن "تو پنهان كرد. نداوان، و دور از چشميآنها را در ور يخاص
شنا و باالرام به صورت ناشناس تحت مراقبت ناندا ماهاراج يكر" كامسا گفت:

نداوان فرستاده شدند يكه به ور -معاشرانت  - اند. تمام آسوراها كرده يزندگ
  "شنا و باالرام كشته شدند.يتا كودكان مختلف را بكشند، توسط كر

ر براّن يگرفت، شمش يمون اطالعات را از نارادان يكه كامسا ا به محض آن
اش بكشد. اما نارادا ييرودو ماده شد كه واسودوا را به خاطرخود را درآورد و آ

، چرا يست توسط واسودوا كشته شويتو قرار ن" او را آرام ساخت. او گفت:
شنا و باالرام را يكر ي؟ بهتر است تالش كنيقدر نگران كشتن او هست نيا

واسودوا و همسرش  ،كامسا ساختن خشم خود، ياما به منظور راض ".يبكش
د، يد. بر اساس اطالعات جديكش ير آهنير و آنها را به غل و زنجيرا دستگ

                                        
20 ajïäta-sukåti 
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نداوان برود تا يخواند و از او خواست فوراً به ور را فرا 21يكِش ويد كامسا فوراً
نداوان يت به ورخواس يشت، كامسا از كِيشنا و باالرام را بكشد. در واقعيكر

برسد.  ييه رهاب بين ترتيشنا و باالرام كشته شود و بديبرود تا توسط كر
چانورا،  مانند يرانيگيز كشتيها و نليدهندگان فنيآنگاه كامسا تمر

دوستان " خواند و به آنها گفت: را فرا گرانيدو  22كا، ساال، توشااليموشت
نداوان يناندا ماهاراج در ور د. در خانهيزم، خواهشمندم با دقت گوش كنيعز

واسودوا هستند. همان  يهستند. آنها واقعاً پسرها ،شنا و باالراميدو برادر، كر
ك يشنا كشته شوم؛ يكه توسط كرر من آن است يد، تقديدانيمور كه ط
كنم كه يم نه وجود دارد؛ حال من از شما تقاضاين زميدر ا ييگوشيپ

 يمختلف كشور برا يهادم از بخشد. مريبده يك مسابقه كشتيب يترت
نجا ين دو پسر به ايخواهم داد كه ا يبيند. من ترتيآيم ن جشنوارهيدن ايد
  "د.يآنها را بكش يد كه در صحنه كشتيند و شما تالش كنيايب

ز محبوب مردم در شمال هند است، و از يهنوز ن يكشت يهامسابقه
ز يش نيج هزار سال پشود كه پنيمبهاگاواتام مشخص - ماديشر يهاگفته
د يرا د يكشت ك مسابقهيب يوده است. كامسا ترتمرسوم و محبوب ب يكشت

ها ليدهندگان فنين به تمريآن دعوت كرد. او همچندن يد يو مردم را برا
ن صحنه يد و او را كنار دروازه اياوريرا ب 23داياپيبه نام كوواال يليف" گفت:
دن يو باالرام را به هنگام رس شنايد كه كريد. تالش كنينگه دار يكشت

  "ل آنها را بكشد.يد كه فيكن يد و كاريمحاصره كن

                                        
21 Keçé demon 
22 Cäëüra, Muñöika, Çala, Toçala 
23 Kuvalayäpéòa 
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وا را با يب پرستش لرد شيكه ترت ه كردين به دوستانش توصيكامسا همچن
در روز  يو قربان 24اياگي-به نام دهانور يو انجام قربان واناتيح يم قربانيتقد

قرار  يسه روز بعد اكاداس ن روز،يبدهد. ا 25يچهاردهم ماه به نام چاتورداس
 يهااز بسط يكيوا محسوب شده است. يپرستش لرد ش يدارد و مناسب برا

 پرستش ييوهايوا توسط دين فرم لرد شياست. ا 26راوايبهاوا، كااليرد شكامل ل
ند همچنان ين فرايكنند. ايم ميوانات كشته شده را به او تقديشود كه حيم

وانات يح يوها قرباني،كه در آنجا د27دهام-ناتهاايديدر هند به نام وا يدر مكان
ن گروه ياست. كامسا به ا يكنند، جاريم ميراوا تقديبه تمثال كاالبها را
عاً ين سريپلمات ماهر بود و بنابرايك دين يوان تعلق داشت. او همچنيد

  شنا و باالرام را بكشند.يوش كريداد كه دوستان د يبيترت
شنا به عنوان پسر واسودوا يادو كه كرياد خانواده از افر يكي - او سپس آكرورا 

كه آكرورا نزد كامسا آمد،  يخواند. هنگام را فرا -  در آن متولد شده بود
زم، در واقع من يعز يكروراآ" ار مؤدبانه با او دست داد و گفت:يكامسا بس

ار يت بسيادو ندارم. تو شخصيبهوجا و  يهابهتر از تو در سلسله يچ دوستيه
 اعانه يك دوست از تو تقاضاين من به عنوان يو بنابرا يهست يادهبخشن

 شنو رايندرا پناه خداوند ويهمانطور كه شاه ا ،امپناه تو را گرفته كنم. واقعاًيم
 يهاو دو پسر به نام ينداوان برويكنم فوراً به وريم رد. از تو تقاضايگيم

با را ين ارابه زياهاراج هستند. ا. آنها پسران نانداميابيشنا و باالرام را بيكر
ن دو پسر آماده شده است و آنها را فوراً يا ير، كه به صورت مخصوص برايبگ

                                        
24 Dhanur-yajïa 
25 Caturdaçé 
26 Kälabhairava 
27 Vaidyanätha-dhäma 
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ن دو پسر است. يمن از توست. برنامه من كشتن ا ين تقاضاياور. اينجا بيبه ا
دا در ياپيبه نام كوواال يل بزرگيكه آنها به دروازه شهر برسند، ف به محض آن

ها آن يتواند آنها را بكشد. اما اگر به هر نحويم ت و احتماالً اوآنجا منتظر اس
  ات خواهند كرد و توسطران را مالقيگيبتوانند فرار كنند، آنها كشت

ن برنامه من است و پس از كشتن آنها، يران كشته خواهند شد. ايگيكشت
اهم و بهوجا هستند خو يشنيور يهاان سلسلهيمن واسودوا و ناندا را كه حام

چرا  ،را خواهم كشت 28واكان پدرم، اوگراسنا و برادرش دِ يكشت. من همچن
من  يهااستيو س يپلماسيبر سر راه د يدشمنان من و موانع كه آنها واقعاً
ب من از شر تمام دشمنانم راحت خواهم شد. ين ترتيهستند. بد
م. دار 30دايويبه نام دو يمون بزرگيپدرزنم است و من دوست م 29جاراساندها
كه از خداوندگاران  نيزم يتمام پادشاهان رو يسادگ شان بهيبا كمك ا

ق من از ين طرين برنامه من است. بديخواهم كشت. ا را كننديم تيحما
ار يبس يچ مانعيبر جهان بدون ه يآزاد خواهم شد و حكمرانها تمام مخالف

 31ناسوراكه شامبارا، ناراكاسورا و  يمطبوع خواهد بود. تو ممكن است بدان
ه پادشاهان ين جنگ را عليكه من ا يمن هستند و هنگام يميدوستان صم

به من كمك  يكنم آنها به طرز قابل توجهيم خداوندگاران آغاز يحام
من از شر تمام دشمنانم خالص خواهم شد. فوراً به  خواهند كرد. قطعاً 

ماتهورا  يهاييبايدار زيق كن كه به دين دو پسر را تشوينداوان برو و ايور
  "لذت ببرند. يند و از رقابت كشتيايب

                                        
28 Devaka 
29 Jaräsandha 
30 Dvivida 
31 Çambara, Narakäsura and Bäëäsura 
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 يزم، برنامهيپادشاه عز" آكرورا پاسخ داد: ،كامسا ين برنامهيدن ايپس از شن
شده  يك شما طراحيپلماتيد يهاتيمقابله با موانع فعال يبرا يتو به طرز عال

ت ممكن اسها تيج فعاليد، چرا كه نتايد توازن را حفظ كنياست. اما شما با
كند يم شنهاديتوان گفت كه انسان پيم ا نباشد. در مجموعيثمربخش باشد 

م، اما تا يداشته باش يبزرگ يهاكند. ما ممكن است برنامهيم دييو خداوند تأ
د خورد. هر ند، شكست خواهند نشوييت متعال تأيكه آنها توسط مرجع يانزم

همه  ييكننده غادييتأ يعيداند كه قدرت فراطبيم يماد ياين دنيدر ا يكس
د يكند، اما او با يبا مغز خود طراح يز است. فرد ممكن است برنامه بزرگيچ

قرار خواهد گرفت. اما من  يو شاد يبداند كه او در معرض ثمرات، بدبخت
ك دوست، يشنهادات شما ندارم. به عنوان يه پيگفتن بر عل يبرا يزيچ

ل يگونه كه تما االرام را آنشنا و بيدستورات شما را اجرا خواهم كرد و كر
   "نجا خواهم آورد.يد به ايدار

الزم به دوستانش به طرق مختلف، كامسا خسته شد  يهاپس از ارائه آموزش
  ز به خانه خودش بازگشت.يو آكرورا ن

  
شنا با عنوان يكر كتاب و ششم يفصل س يودانتا برايب شرح بهاكتيترتنيبد
  رسد.يم انيبه پا "فرستديم شناينزد كر كامسا آكرورا را"
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  مهفت و يس فصل

  وماسورايو و يشكِ ويد كشتن

 را وحشتناك اسب كي شكل كامسا، هايآموزش افتيدر از پس ،يكش ويد
 كه يحال در شد، نداوانيور يمحدوده وارد ذهن سرعت با او گرفت. خود به
 به شروع او .ديكوبمي را نيزم شيهاسم و كردمي پرواز بلندش هايالي

 تمام ويد نيا كه ديد شنايكر ترساند. را جنگل كل و كرد دنيكش ههيش
 بزرگ يابر همچون دمش و است ترسانده اشههيش با را نداوانيور ساكنان

 مبارزه به را او اسب كه كند درك توانستمي شنايكر چرخد.مي آسمان در
 يشكِ ويد مقابل در و رفتيپذ را او مبارزه درخواست خداوند طلبد.مي

 و ديدو شنايكر سمت به اسب آنگاه خواند. فرا مبارزه به را او و ستاد،يا
 باز چنان را دهانش و درآورد، خود از غران ريش كي همچون بيمه ييصدا
 سمت به اديز سرعت با يشكِ ببلعد. را آسمان تمام خواهدمي ييگو كه كرد
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 كه ييپاها كند، گدمالل را شنايكر شيپاها با كه كرد يسع و ديدو شنايكر
 و گرفت را شيپاها فوراً  شنايكر اما، بود. سنگ همچون و قدرتمند ،يقو
 به شروع نيبنابرا و بود نيخشمگ يقدر شنايكر كرد. جيگ را او بيترت نيبد

او را  يزيرآميتحق صورت به شنايكر دور، چند از بعد كرد. اسب چرخاندن
 يمار گارودا كه يبيترت همان به درست كرد، پرت ترطرفآن متر صد چند

 كرد، غش فوراً بود شده پرت شنايكر توسط كه اسب كرد.مي پرت را بزرگ
 و خشم با و افتيباز مجدداً  را خود يآگاه او اندك يزمان گذشت از پس اما

 محض به شد. ورحمله شنايكر سمت به دوباره باز يدهان با زين و اديز قدرت
 اسب دهان وارد فشار با را چپش يبازو شنايكر د،يرس شنايكر به يشكِ كهآن

 شده مزرعه در يسوراخ وارد بزرگ مار كي كه ديرسمي نظر به نيچن و كرد
 كي همانند او يبرا شنايكر يبازو رايز ،كرد ياديز درد احساس اسب است.

 دهان درون شنايكر يبازو شكست. او هايدندان فوراً  بود. نيآهن داغ يلهيم
 اسب چون شد. بسته يكش يگلو راه و كرد شدن بزرگ به روعش فوراً اسب

 نيا به را شيپاها و شد عرق از پر بدنش بود، افتاده يخفگ حالت به بزرگ
 ديرس او نفس نيآخر زمان كه يهنگام كرد.مي پرت طرف آن و طرف
 مدفوع و ادرار دفع به شروع او فوراً  و زدند رونيب حدقه از شيهاچشم

 كه يهنگام شد. يمنقض اشيزندگ اتيح يروين بيترت نيدب نمود. همزمان
 رونيب مشكل بدون را شيبازو توانست شنايكر و شد شُل دهانش رد،مُ اسب

 شده كشته يسادگ نيا به يشكِ ويد كه نكرد تعجب وجه چيه به او اورد.يب
 يقدردان ليدل به و بودند شده متعجب آسمان در خداوندگاران اما ،است

  دادند. نشان زانيرگل با را خود احترامات هاآن مشان،يعظ
 به يخصوص يمكان در عابدان، نيتربزرگ ،يمون نارادا اتفاق، نيا از بعد

 يشنايكر خداوند" گفت: او نمود. او صحبت به شروع و آمد شنايكر مالقات
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 هايقدرت تمام متعال يكنندهكنترل ،يهست تينهايب متعال روح تو زم،يعز
 مكان تو خداوند، غالب جاهمه تيشخص ها،جهان تمام اوندخد ،ييماورا

 خداوند همگان. خداوند و عابدان تمام ارباب ،يهست يهانيك يتجل سكون
 شانيا قلب درون در تو زنده، موجودات تمام متعال روح عنوان به زم،يعز

 تو ماند.مي پنهان سوخت تكه هر در آتش كه گونه همان ،يمانمي پنهان
 درون متعال كنندهكنترل تو و يهست زنده موجودات هايتيفعال متما شاهد

 با و يداشت وجود تو خلقت، از شيپ ؛يهست ازينيب تو .يهست قلبشان
 نيا كاملت، يبرنامه اساس بر .ياكرده خلق را يماد عناصر تمام اتيانرژ
 تو توسط و است شده خلق عتيطب هايگونه اندركنش توسط يماد يايدن
 قرار هاتيفعال نيا ريثتأ تحت تو اگرچه شود.مي نابود و حفظ ايند نيا

 زم،يعز خداوند .يهست يمتعال يكنندهكنترل يابد صورت به تو ،يريگنمي
 اصطالح به كشتن يبرا صرفاً  ياكرده ظاهر نيزم نيا سطح بر را خودت تو

 سلبا در يموذ و زشت موجودات نيا .هستند ويد واقع در كه يپادشاهان
 انيب تا يانموده يمتجل را خودت تو دهند.مي بيفر را مردم اشراف يطبقه

 افراد ينابود و نيد اصول از حفاظت يبرا صرفاً نكهيا بر يمبن را خودت
 .يساز يمتجل و برآورده ،يكنمي ظهور جهان نيا در ناخواسته و شرور

 كه ديد خواهم فردا پس كه هستم مطمئن من نيبنابرا زم،يعز خداوند
 خود زين و هاليف و رانيگيكشت گريد و كايموشت چانورا، مانند ييوهايد

 د.يد خواهم خودم چشمان با را نيا من شد. خواهند كشته تو توسط كامسا،
 و مورا اوانا،ي شانكها، مانند وها،يد گريد كشتن دنيد به قادر من آن از پس
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 2جاتايپار گل چگونه وت كه ديد خواهم نيهمچن من بود. خواهم 1ناراكاسورا
  د.يد يخواه شكست را بهشت پادشاه و يدزدمي بهشت يپادشاه از را

 كه بود خواهم نيا دنيد قادر من آنگاه زم،يعز خداوند "داد: ادامه يمون نارادا
 تِ ميق پرداخت با ر،يدل پادشاهان دختران ،ياديز شاهزادگان با چگونه تو

 با ازدواج خواهان ايكشاتر كي كه يانزم ".يكنمي ازدواج ييايكشاترقدرتِ 
 شيرقبا ديبا او باشد، بزرگ پادشاه كي ستهيشا و بايز اريبس دختر كي

 دست به شاهزاده دست آنگاه د.يايب رونيب جنگ از سربلند و روزيپ و بجنگد
 پادشاه تو كه ديد خواهم نيهمچن من" گفت: ينارادامون شد. خواهد داده او
 يخواه انجام دواراكا در را كار نيا .يكنمي حفظ ينمجه طيشرا از را 3گاينر

 و همسرت تو چگونه كه هستم نيا دنيد به قادر نيهمچن من داد. يخواه
 مرگ از را ناابرهم پسر كي چگونه و گرفت يخواه را 4امانتاكايش جواهر
 از پس است. شده منتقل گريد ياارهيس به او كهآن از پس ،داد يخواه نجات

 و كشت يخواه را 5كااروندِائپ ويد تو كه بود خواهم آن تيؤر به قادر من ن،يا
 چگونه كه ديد خواهم سوزاند. يخواه آتش در را 6يشكا يِپادشاه يقلمرو و

 ماهاراج بزرگ يقربان زمان در را 8دانتاواكرا و 7يچر پادشاه چگونه
 كه بود خواهد ممكن من يبرا نها،يا بر عالوه كشت. يخواه رايشتيودهي

                                        
1 Çaìkha, Yavana, Mura and Narakäsura 
2 pärijäta 
3 Någa 
4 Syamantaka 
5 Pauëòraka 
6 Käçé 
7 Cedi 
8 Dantavakra 
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 تمام و نم.يبب دردواراكا حضورت زمان در را گريد رانهيدل تاقداما ياريبس
 سراسر بزرگ شاعران توسط تياله مقام توسط شده انجام هايتيفعال نيا

 دوستت رانارابه نقش تو كروكشترا جنگ در و شد. خواهد سروده جهان
 ،يابد زمان ،ينشدنمغلوب مرگ يتجل عنوان به و رفت،يپذ يخواه را آرجونا

 از ياديز تعداد من كرد. يخواه نابود را آنجا در كردهتجمع انينگجوج تمام
 اجازه زم،يعز خداوند د.يد خواهم را صحنه آن در شده كشته ينظام يروهاين

 متعال، تيموقع در كامالً تو كنم. ميتقد نتيلوفرين قدوم به را احتراماتم بده
 تيآرزوها تمام نساخت برآورده در تو .ياقرارگرفته كامل شعف و دانش در

 قدرت .ياساختهمستقر  را ايما ريثتأ ات،يدرون قدرت شينما با .يهست كامل
 تو زم،يعز خداوند ست.ين كس چيه توسط يريگهاندازقابل نامحدودت

 و يهست مشغول خود يدرون قدرت با تو .يهست متعال يكنندهكنترل
  .يسته وابسته خلقت از يبخش به تو شود فكر كه است هودهيب
 يرو بر ظهورت .ياشده متولد 1ينيشيور يسلسله اي ادو،ي يسلسله در تو"
 زيچ چيه به تو است. متعالت يباز ،يابد شعف رپُ دانش ياصل فرم در نيزم
 ميتقدرا  اممحترمانه هايكرنش من نيبنابرا ؛يستين وابسته خودت از ريغ

 اشمحترمانه هايكرنش ميتقد از پس يمون نارادا "كنم.مي نتيلوفرين قدوم
 مردم عموم به خواستمي يمون نارادا رفت. و خواست رخصت خداوند به
 همچون او، هايتيفعال است. مستقل كامل صورت به شنايكر كه كند انيب

 عمل به ملزم ضرورتاً را او آرجونا، با اشيدوست اي ادوي خانواده در ظهورش
 و هستند متعال هاييباز آنها يمگه كند.نمي آنها جينتا از بردن لذت يبرا

                                        
1 Våñëi 
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 ملموس و يواقع يقيحقا آنها ما، يبرا اما هستند. يباز آنها همه او يبرا
 هستند.

 دوستانش با گاوها چراندن به كشت، را يشكِ  ويد شنايكر آنكه از پس
 صورت به شنايكر ب،يترت نيبد است. فتادهين ياتفاق چيه ييگو پرداخت،
 دختران و پسران دوستانش، با نداوانيور در متعالش هايتيفعال مشغول

 يهاقدرت وها،يد مختلف انواع كشتن با مواقع يبعض اما بود، گاوچران
   داد.مي نشان خود از را خداوند ياعال تيشخص العادهخارق
 بر گاوچرانش دوستان با كه رفت شنايكر صبح، روز همان در بعد يساعت

 يبعض دادند.مي انجام سيپل و دزد يباز اآنه كند. يباز گوواردهان تپه يباال
 فايا را هابره نقش زين يبرخ و دزد، يبرخ و شدند سيپل مورانمأ پسرها

 لذت شانيكودك متعال هاييباز از نيچننيا آنها كه يحال در كردند.مي
 پرواز آسمان در تواندمي كه يويد" ،1وماسورايو نام به ويد كي بردند،مي
 هاويد نيا بود. 2ايما اسم به گريد يويد پسر او شد. رحاض صحنه در "كند
 پسر نقش وماسورايو دهند. انجام ياالعاده خارق يجادوها توانندمي

 كه ييپسرها از ياريبس و بود دزدها سمت در كه گرفت خود به را يگاوچران
 تمام باًيتقر او ،يگريد از پس يكي د.يدزد را كردندمي يباز را هابره نقش
 سنگ با را غارها دهانه و برد كوه در ييغارها به را آنها و ديدزد را هاپسر

 درست گرفت را او نيبنابرا شد؛ متوجه را ويد بيفر و مكر شنايكر .پوشاند
 خود كردن بزرگبا  تا كرد تالش ويد رد.يگمي را بره كي كه يريش همانند
 او كه نداد اجازه شنايكر اما كند، فرار شنايكر دست از تپه كي همانند درست

 و ديكوب نيزم به را او اديز قدرت با فوراً  شنايكر شود. خارج چنگالش از

                                        
1 Vyomäsura 
2 Maya 
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 كشتن از پس شود.مي كشته كشتارگاه در كه يوانيح همانند درست كشت،
 او .داد نجات كوه يغارها از را دوستانش تمام شنايكر خداوند ،سوراومايو ويد

 زشيانگاعجاب اعمال خاطر به خداوندگاران توسط و دوستانش توسط سپس
   بازگشتند. نداوانيور به دوستانش و گاوها با دوباره او شد. پرشكوه

  
 عنوان با شنايكر م كتابهفت و يس فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "وماسورايو و يشكِ ويد كشتن"
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  مهشت و يس فصل

   نداوانيور به آكرورا ورود

 بدان نيا و كند،نمي اشاره شنايكر توسط وماسورايو كشتن به يمون نارادا
 است. شده كشته ،يشكِ ويد شدن كشته روز همان در ويد نيا كه معناست

 گاوها چراندن به پسرها آن از پس و شد كشته زود يليخ صبح در يشكِ ويد
 دو هر شد. كشته زين وماسورايو كه بود آن از پس و رفتند، گوواردهان تپه در
 عصر زمان در كه خواست آكرورا از كامسا شدند. كشته صبح هنگام در ويد
 خود سفر آكرورا كامسا، از هاآموزش افتيدر از پس شود. وارد نداوانيور به
 آكرورا كه ييآنجا از كرد. آغاز بعد روز صبح ارابه با را نداوانيور سمت به

 دعا انجام به شروع نداوانيرو به رفتن هنگام در بود، خداوند بزرگ عابد خود
 هستند شنايكر به مربوط هايشهياند مجذوب همواره عابدان كرد. خداوند به
  بود. شنايكر خداوند نيلوفرين قدوم به دنيشياند مشغول همواره آكرورا و
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 فرصت كه باشد داده انجام ديبا يازكارانهيپره اعمال نوع چه دانستنمي او
 كي است. شده اعطا يو به روز آن در باالرام ردل و شنايكر خداوند ارتيز

 داند.مي شنايكر به خدمت يبرا تيصالح بدون را خود همواره پاك عابد
 كسب يبراالزم  تيصالح او كه كرد فكر نيچن خود با آكرورا نيبنابرا

 مالقات يبرا را خود او ندارد. را خداوند ياعال تيشخص ارتِيز متعالِ فرصت
 گرايماد فرد كه يبيترت همان به درست دانستمي تيحصال بدون شنايكر
 يمطالعه يبرا شودرا) كي( چهارم درجه فرد كي اي خداوند علم درك يبرا

 لطف با" كرد؛ دنيشياند به شروع آكرورا آنگاه اما است. تيصالح بدون وداها
 به قادر من دارد، دوست او اگر نيچن نيا و است ممكن زيچ همه شنايكر

 هايموج يرو شناور نازك چمن كي كه طور همان بود. خواهم او با مالقات
 را گرفتن پناه و ساحل به شدن كينزد فرصت است ممكن رودخانه كي

 با است ممكن يماد تيموجود امواج با شده ردهبُ  ديمق روح كي باشد، داشته
 نيچن شنايكراگر  كه ديشياند بيترت نيبد آكرورا "شود. حفظ خدا لطف

 نيترخوشبخت را خود آكرورا بود. خواهد خداوند مالقات به قادر او بخواهد،
 كه است ييشنايكر مالقات يبرا حركت حال در كه دانستمي فرد

 روز آن در كه بود مطمئن او هستند. او مالقات يآرزو در بزرگ هاييوگي
 شكل و شد خواهند نابود اشگذشته يزندگ آلودگناه هايواكنش تمام
 نظر در نيهمچن زين آكرورا شد. خواهد زيآمتيموفق وشبختشخ يِانسان

 نزد به را او كه است گرفته قرار زين كامسا ژهيو لطف مورد او كه گرفت
 نموده خداوند مالقات به قادر را او بيترت نيبد و فرستاده باالرام و شنايكر

 سيقد اشخاص و بزرگ مانيحك كه داشت نظر در نيهمچن آكرورا است.
 نيلوفرين قدوم درخشان هايناخن مالقات با صرفاً يماد جهان از تهدرگذش

  اند.دهيرس ييرها به شنايكر
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 يعاد انسان كي مانند اكنون خداوند ياعال تيشخص نآ" د:يشياند آكرورا
 به چهره مالقات به قادر كه است من بزرگ يخوشبخت نيا و است آمده
 پرستش مورد كه ينيلوفرين قدوم آن مالقات انتظار با او "هستم. او با چهره

 نيزم كه يهمان قدوم ست،وايش لرد و نارادا برهما، مانند بزرگ خداوندگاران
 دهيپوش كونكوما پودر با كه را هايگوپ هاينهيس و ديمايپمي را نداوانيور

 خوشبخت اريبس من" كرد: فكر او د.يلرز خود بر ،كندمي لمس است شده
 و يشانيپ كه يصورت شد، خواهم شنايكر ييبايز تيرؤ به قادر كه هستم

 چانشيپ اهيس يموها و لبخندش من و دارد. خود بر الكيت عالمت اشينيب
 از ييآهو امروز كه چرا ،هستم مطمئن فرصت نيا بروز از من د.يد خواهم را

 واقعاً  كه بود خواهد ممكن من يبرا امروز است. كرده عبور من راست سمت
 متعال يشنويو ،شنايكر كه چرا ،نميبب را شنولوكايو يحانرو يپادشاه ييبايز

 تمام منبع او است. كرده هبوط شيخو ياراده اساس بر و است
 آكرورا "د.يرس خواهند كمال به من چشمان امروز نيبنابرا هاست؛ييبايز

 شنويو خداوند است. متعال يشنويو شنايكر خداوند شك يب كه دانستمي
 و د.يآمي وجود به يهانيك يتجل بيترت نيبد و اندازديم نظر يماد يانرژ بر

 از خودش، يانرژ با است، يماد يايدن نيا خالق شنويو خداوند اگرچه
 يكيتار تواندمي اشيدرون قدرت توسط شنايكر رهاست. يماد يانرژ راتيثتأ

 قدرت بسط با ،يازل يشنويو شنا،يكر ،مشابهاً بشكند. درهم را يماد يانرژ
 شده دييتأ تايسامه-برهما در كند.مي خلق را نداوانيور ساكنان اش،يدرون
 هستند. اشيدرون يانرژ هايبسط شنايكر سكونتگاه و مالزمان كه است
 در ،شودمي انينما نداوانيور گولوكا در كه شنايكر يدرون يانرژ همان

 نش،دوستا با يهمراه در و نشيوالد همراه به او كه ييجا ،ينيزم نداوانيور
 جمله نيا از شود.مي داده شينما زين بردمي لذت هايگوپ و گاوچران پسران
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 يماد عتيطب هايگونه يورا شنايكر كه ييجاآن از كه است مشخص آكرورا
 خداوند عاشقانه خدمت در مشغول همواره كه نداوان،يور ساكنان است،

  متعالند. زين هستند،
 او گرفت. نظر در زين را خداوند متعال هاييباز ضرورت نيهمچن آكرورا

 شنايكر هاييباز و هاتيفيك ها،آموزش ،يروحان هايتيفعال  كه ديشياند
 مورد در بحث با توانندمي مردم است. مردم عموم اقبال و بخت يبرا يهمگ

 شنايكر در همواره خداوند متعال مالزمان و متعال هاييباز ات،يفيك شكل،
 يخجستگ در واقعاً تواندمي جهان كل كار، نيا نجاما با بمانند. يباق يآگاه
 ،يآگاه شنايكر بدون اما كند. شرفتيپ يزيآمصلحطرز  به و دكن يزندگ

 ممكن مرده بدن كي ست.ين شدهنيئتز يماد بدن كي جز يزيچ تمدن
 يناتيتزئ نيچن يآگاه بدون اما بشود، نيئتز و آراسته ييبايز به است

 جانيب و دهيفايب يآگاه شنايكر بدون يانسان يجامعه هستند. دهيفايب
  است.
 از يكي عنوان به حال شنا،يكر خداوند، ياعال تيشخص آن" د:يشياند آكرورا

 هستند. او بمصوّ نيقوان نيد اصول است. شده ظاهر ادوي يسلسله نوادگان
 يكسان و هستند خداوندگاران كنندمي تيتبع ينيقوان نيچن از كه يكسان

 به تا است كرده يمتجل را خود او هستند. وانيد كنندنمي تيتبع آنها از كه
 حفاظت هستند متعال خداوند نيقوان رويپ و تابع اريبس كه خداوندگاران

 لذت شنايكر نيقوان از تيتبع از خداوند انبدعاو  خداوندگاران بدهد.
 همان رد.بمي لذت شانيا به هاحفاظت انواع ياعطا از زين شنايكر و برند،مي
 هايتيفعال نيا فيتوص و دنيشن است، شده انيب تايگ-بهاگاواد در كه طور
- بهاگاواد در كه طور همان وان،يد كشتن و عابدان از حفاظتش -شنا يكر
 پرشكوه هايتيفعال است. خوب و ريخ همواره - است  شده دييتأ تايگ
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 ذكر رانخداوندگا و ابدانتوسط ع ياندهيفزا صورت به همواره خداوند
  شود.مي

 او است، يروحان رانيپ تمام يروحان ريپ خداوند، ياعال تيشخص شنا،يكر"
 قادر كه يكس هر است. جهان سه مالك و فروافتاده ارواح تمام بخشييرها
 او ارتيز ياز شادمان باشد خداوند عشق به آغشته هايچشم با او تيرؤ به

 كه بود خواهم خداوند ياعال تيشخص مالقات به قادر من امروز برد.مي لذت
 او با شهيهم تا است كرده خود مجذوب را بخت يالهه متعالش ييبايز با

 و شد خواهم ادهيپ ارابه از برسم، نداوانيور به كه آن محض به كند. يزندگ
 تمام و يماد عتيطب ارباب متعال، خداوند به ميهاسجده ميتقد يبرا

 همواره شنايكر نيلوفرين قدوم فتاد.ا خواهم نيزم يرو بر زنده، موجودات
 را نشيلوفرين قدوم زين من نيبنابرا است، بزرگ هاييوگي پرستش مورد

 در او دوستان از يكي گاوچران پسران همچون و كرد خواهم پرستش
 شنايكر خداوند مقابل در قيطر نيا به من كه يهنگام شوم.مي نداوانيور

 گذاشت. خواهد سرم بر را باكشيب نيلوفرين دست او قطعاً كنم،مي سجده
 ميتقد رنديگمي را نشيلوفرين قدوم پناه كه يديمق ارواح تمام به او دست

 يماد تيموجود از كه است يافراد يبرا يزندگ يينها هدف شنايكر شود.مي
 به را نشيلوفرين قدوم پناه او كنم مالقات را او كه يهنگام قطعاً و ترسندمي
 نيلوفرين گل همچون دستان توسط شدن لمس مشتاق من داد. خواهد من
 را يبال پادشاه و ندرايا پادشاه يايهدا دست آن كه يزمان هستم. سرم يرو او

 هايگوپ دست آن كه يزمان و شدند جهان يارباب ستهيشا دو نيا كرد، لمس
 تمام دست آن بودند، اليل-راسا در شنايكر با رقص مشغولكرد كه  لمس را

  "كرد. برطرف را نشايا يخستگ
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 او داشت. را شنايكر دست از بركات افتيدر انتظار آكرورا ،بيترت نيبد
 هايستميس - جهان  سه ارباب و بهشت پادشاه كه ندرا،يا كه دانستمي
 كه آب ياندك ميتقد ليدل به صرفاً  -است  يفلس و يانيم اعال، ياارهيس

 ماهاراج يبال مشابهاً، گرفت. قرار او بركت و لطف مورد رفت،يآن را پذ شنايكر
 ميتقد ياندك آب نيهمچن او و داد 1ووامانادِ  به راتيخ به نيزم قدم سه تنها
 دست به را ندرايا تيموقع نيبنابرا و رفتيپذ را آن ووامانادِ خداوند كه كرد

 شدند خسته دند،يرقصمي راسا رقص در شنايكر با هايگوپ كه يهنگام آورد.
 اچهيدر در رشد حال در لوفرين گل كي همچون كه را خود دست شنايكر و

 هايصورت يرو تعرق ديمروار همچون قطرات بر بود 2سارووار-ماناسا
 ب،يترت نيبد كردند. يسرزندگ و نشاط احساس فوراً  هايگوپ و ديمال هايگوپ

 شنايكر دستان داشت. را شنايكر متعال دستان از بركت افتيدر انتظار آكرورا
 وارد يآگاه شنايكر به آنها اگر است بشر انواع تمام به بركت يعطاا به قادر

 او است، بهشت پادشاه مانند يماد يخوشحال خواستار يفرد اگر شوند.
 ييرها خواهان يكس اگر آورد؛ دست به شنايكر دست از را بركت آن تواندمي
 دستان از را بركت آن تواندمي زين او است، يماد تيموجود چنگال از
 ،خداوند يبرا پاك متعال عشق در يكس اگر و آورد؛ دست به شنايرك

 زين او اوست، متعال بدن با تماس و خداوند با يشخص معاشرت خواهان
  آورد. دست به دستانش از را بركات آن تواندمي
 او بود. شده مورمأ شنايكر دشمن كامسا، يسو از او رايز ديترسمي آكرورا اما
 در "ام.آمده شنايكر مالقات به دشمن آوراميپ عنوان به من" د:يشياندمي

                                        
1 Vämanadeva 
2 Mänasa-sarovara Lake 
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 متعال روح صورت به همگان قلب در شنايكر" د:يشياندمي او حال همان
 مورد آكرورا اگرچه "باشد. مطلع هم من قلب از ديبا او نيبنابرا دارد، حضور
 شنايكر پاك عابد او بود. شفاف قلبش بود، گرفته قرار شنايكر دشمن اعتماد

 شنايكر كه بود رفتهيپذ منظور نيبد تنها را بودن كامسا ندهينما خطر او د.بو
 نزد كامسا ندهينما عنوان به او اگرچه كه بود مطمئن او كند. مالقات را

 اگرچه" رفت.يپذ نخواهد دشمن كي عنوان به را او شنايكر رفت،مي شنايكر
 يهنگام دارم، قرار كامسا يسو از يتيمورمأ در و آلودگناه يتيمورمأ در من
 برهم دستان و كامل تواضع با روم،مي خداوند ياعال تيشخص نزد كه

 شد خواهد يراض تميعبود هيروح از او قطعاً  ستاد.يا خواهم او مقابل گذاشته
 هايواكنش تمام از مرا بيترتنيبد و بخندد من به عشق با او است ممكن و

 خواهم يروحان دانش و شعف يسكو در من پس آن از كند. رها آلودمگناه
 او نزد كه يهنگام قطعاً داند،مي مرا قلب تيماه شنايكر كه ييآنجا از بود.
 ادوي سلسله از يعضو من تنها نه د.يكش خواهد آغوش در مرا او روم،مي

 دنيكش آغوش با هستم. شيآاليب و پاك عابد كي و او اقوام از بلكه هستم،
 يزندگ هايالعملعكس و عمل از كامالً من روح و قلب بدن، قطعاً پرلطفش

 كند، لمس را گريهمد مانيهابدن كه يزمان شد. خواهد پاك كامالً  امگذشته
 قطعاً  ستاد.يا خواهم كامل تواضع با و گذاشته هم بر يدستان با فوراً  من
 يزندگ كل زمان آن در و دينام خواهند "آكرورا عمو" مرا باالرام و شنايكر
 به خداوند ياعال تيشخص توسط فرد كه يزمان تا شد. خواهد شكوهمند من

   "بود. نخواهد زيآمتيموفق او يزندگ نشود، شناخته تيرسم
 خدمت انجام با كه كند تالش ديبا فرد كه است شده انيب وضوح به نجايا در
 كه چرا شود، شناخته تيرسم به خداوند ياعال تيشخص توسط تيعبود و

- بهاگاواد در كه طور همان است. شده حيتقب اتيح يانسان فرم ،آن بدون
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 همگان به نسبت خداوند، تيشخص متعال، خداوند است، شده انيب تايگ
 است يعابد به ليمتما او ندارد. يدشمن چيه و دوست چيه او است. كساني

 تايگ- بهاگاواد نيهمچن دهد.مي انجام را او به خدمت عابدانه عشق با كه
 توسط شدهانجام عابدانه خدمت با تناسب در متعال داوندخ كه داردمي اعالن
 در هاآرزو درخت همچون شنايكر كه ديشياند آكرورا دهد.مي پاسخ عابد

 دهد.مي ثمر و وهيم كنندهپرستش يآرزو اساس بر كه است يبهشت اراتيس
 بداند ديبا عابد كي است. زيچ همه منبع نيهمچن خداوند ياعال تيشخص

 به خداوند توسط بيترت نيبد و دهد انجام را او به متخد چگونه كه
 كه است شده انيب تايتامريچار-ايتانيچ دربنابراين،  شود. شناخته تيرسم
 نيبد و كند خدمت همزمان صورت به شنايكر و يروحان ريپ به ديبا فرد
 تحت شنايكر به شده انجام خدمت كند. شرفتيپ يآگاه شنايكر در بيترت

 يندهينما يروحان ريپ كه چرا ،است معتبر يخدمت يروحان ريپ ييراهنما
 ديفرمامي تهاكور يچاكراوارت شواناتيو يشر شناست.يكر يافتهييتجل

 يراض را متعال خداوند كند،مي يراضــ را يروحان ريپ شخص كه يهنگام
 تحت ديبا فرد است. يدولت دفتر كي در خدمت مانند درست نيا كند.مي

 يراض يمشخص فرد خدمت از بخش ناظر اگر كند. عمل شبخ سيئر نظارت
  افتد.مي اتفاق خود به خود صورت به دستمزد شيافزا اي يشغل ءارتقا باشد،
 يراض من رفتار از باالرام و شنايكر كه يهنگام" د:يشياند آكرورا سپس
 ييرايپذ خود خانه در مرا و گرفت خواهند را من دست آنها قطعاً باشند،

 از قطعاً  و كنندمي ميتقد را محترمانه هايينوازمهمان انواع و دكر خواهند
  "د.يپرس خواهند دوستانش و كامسا هايتيفعال از من
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 شنايكر يشر بر ماتهورا از سفرش در ،3كاسواپهال پسر آكرورا، ق،يطر نيبد
 بدون را سفرش كل آكرورا د.يرس نداوانيور به روز يانتها در او كرد. تمركز

 به او كه يهنگام گذاشت. سر پشت است گذشته زمان چقدر اندبد آنكه
 وارد او آنكه محض به بود. غروب حال در ديخورش د،يرس نداوانيور

 با شنايكر خداوند يپا يجا و هاگاو يپا رد شد، نداوانيور يمحدوده
 را -  لوفرين گل و صاعقه شاخه، سه يزهين پرچم، - شيپا كف از ييهانشانه

 و خداوندگاران توسط خداوند نيلوفرين قدوم يپاها كف هاينشانه نيا د.يد
 تيرؤ با شود.مي پرستش جهان سه سراسر در بزرگ هايتيشخص گريد

 از سرشار او آمد. نييپا ارابه از فوراً احترام سر از آكرورا شنا،يكر يپاها يجا
 ليبه دل د.يلرز بدنش و ستيگر او شد؛ اديز اريبس شعف هاينشانه تمام

 با آكرورا شنا،يكر نيلوفرين قدوم با شدهلمس غبار تيرؤ از يناش اديز شعف
  كرد. نيزم يرو دنيغلت به شروع و افتاد نيزم يرو صورت

 ارتيز به ليتما كه يفرد است. يزدنمثال و نمونه نداوانيور به آكرورا سفر
 و كند يرويپ آكرورا توسط شدهيط آلدهيا ريمس از ديبا دارد را نداوانيور

 فرد كه آن محض به شد.يانديب خداوند متعال هايتيفعال و هايباز به همواره
 مورد در تفكر بدون را نداوانيور خاك فوراً ديبا د،يرس نداوانيور محدوده به
 در تهاكور داس ناروتام اليشر بمالد. بدن به اشيماد اعتبار و گاهيجا

 :4مانا هابه شودها كابه ايدچا ايشايو است: گفته نيچن مشهور ياسروده
 قادر شود، پاك يماد حواس لذت يآلودگ ترك از پس من ذهن كه يزمان"

                                        
3 Çvaphalka 
4 viñaya chäòiyä kabe çuddha habe mana 
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 به طيبل كي ديخر با تواندنمي فرد واقع، در "بود. خواهم نداوانيور ارتيز به
  است. شده داده نشان آكرورا توسط نداوانيور به رفتن نديفرا برود. نداوانيور

 مشغول كه ديد را باالرام و شنايكر او شد، نداوانيور وارد آكرورا كه يهنگام
 و زنگ زرد ياالبسه شنايكر بودند. گاوها ريش شدن دهيدوش يبرا نظارت
 چشمان كه ديد نيهمچن آكرورا داشتند. تن بر رنگ يآب ياالبسه باالرام

 رشد زييپا فصل طول در كه است يلوفرين هايگل مانند قاًيدق شانيا
 آنها چهاگر كرد. مالقات شانيا يجوان بهار در را باالرام و شنايكر او كند.مي

 يحال در داشت رنگ اهيس يبيترك شنايكر داشتند، يمشابه يبدن هايِيژگيو
 آنها بودند. بخت يالهه پناه شانيا يدو هر بود. رنگ ديسف باالرام كه

 به و داشتند مطبوع ييهاچهره و بايز ييهادست ده،يتراش ييهابدن
 هاينشانه با شانيا يپا يجا تيؤر از پس حال بودند. هاليف يقدرتمند

 رو را باالرام و شنايكر واقعاً آكرورا لوفر،ين و صاعقه شاخه، سه يزهين پرچم،
 خندان ييهاصورت با بودند و اشخاص نيرگذارتريثتأ آنها .كرد مالقات رو در
 چراندن از باالرام و شنايكر كه كند درك توانستمي آكرورا كردند. نگاه او به

 دهيپوش تازه هايلباس و كرده استحمام آنها بودند؛ بازگشته جنگل در هاگاو
 برتن ارزشمند جواهرات از ييهاگردنبند با و گل از ييها حلقه و بودند؛

 از شدت به آكرورا بود. صندل چوب ريخم به آغشته شانيا هايبدن داشتند.
 را خود او بود. مشعوف شانيا يبدن حضور زين و صندل ريخم و هاگل يبو
 و خداوند ياعال تيشخص شنايكر توانسته كه دانستمي خوشبخت اريبس

 آنها دانستمي او كه چرا كند، مالقات رو در رو را باالرام اشياصل بسط
  هستند. خلقت يِاصل هايتيشخص
 ياصل تيشخص شنايكر است شده انيب تايسامه-برهما در كه طور همان

 متعال تيشخص كه كند درك توانستمي آكرورا است. العللعلت و خداوند
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 ينابود و نيد اصول مجدد استقرار و خود، خلقتِ ريخِ يبرا شخصاً خداوند
 نابود را ايدن يكيتار شانيبدن تشعشع با برادر دو نيا است. شده ظاهر وانيد

 درنگ، بدون .هستند نقره و ديمروار هايكوه شانيا كه ييگو كنند،مي
 و شنايكر مقابل در چوب كي مانند درست و آمد نييپا اشارابه از فوراً  آكرورا
 او خداوند ياعال تيشخص نيلوفرين قدوم با تماس با افتاد. نيزم بر باالرام
 صحبت توانستنمي و آمد بند شيگلو در صدا شد؛ متعال شعف از سرشار

 او شد. يجار چشمانش از شكا انيپايب ليس متعال، لذت ليدل به كند.
 صحبت و انيب قدرت نوع هر فاقد كه ييگو ماند، يباق شعف در خكوبيم

 با را آكرورا است، مهربان اريبس عابدانش به نسبت كه شنا،يكر خداوند است.
 ديرسمي نظر به د.يكش آغوش در را او و كرد بلند نيزم يرو از خود دستان

 آغوش در را آكرورا زين باالرام باشد. يراض رايبس آكرورا از شنايكر خداوند كه
 خود منينش اتاق به را او و گرفتند را آكرورا دستان باالرام و شنايكر د.يكش

 شيپاها شستن يبرا آب و بايز اريبس منينش كي يو به آنها كه ييجا برند،
 گريد دموا ريسا همراه به عسل از مناسب يايهدا با را يو آنها كردند. ميتقد
 شد، مستقر يراحت به خود مكان در آكرورا كه يهنگام كردند. تشپرس
 هايغذا سپس و كردند، ميتقد او به راتيخِ به را يگاو باالرام و شنايكر
 آكرورا كه يهنگام رفت.يپذ را آنها آكرورا و آوردند او يبرا خوشمزه اريبس
 و يراض را او ات داد صندل ريخم زين و هيادو او به باالرام كرد، تمام را شيغذا

 كامالً  را مهمان از استقبال ييودا ستميسخداوند كريشنا  سازد. آسوده
 اموزد.يب را خانه در مهمان كي از استقبال يچگونگ همگان به تا كرد تيرعا

 چنان ديبا او باشد فرد دشمن مهمان اگر يحت كه است ييودا قاعده كي نيا
 اگر نكند. حس زبانيم يسو زا را يخطر چيه كه رديبگ قرار استقبال مورد

 يبرا يمكان عنوان به ريحص كي ديبا حداقل او باشد ريفق يفرد زبانيم
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 را آكرورا باالرام و شنايكر كند. ميتقد دنينوش يبرا آب شهيش كي و نشستن
   بود. يو ياعال تيموقع ستهيشا كه دادند قرار استقبال مورد ينحو به

 ماهاراج ناندا گرفت قرار استقبال وردم آكرورا مناسب ينحو به آنكه از پس
 دانممي بخواهم؟ ديبا چه تو از من زم،يعز يآكرورا" گفت: شنايكر يپدرناتن

 است. وصفتيد و خشن اريبس كه يدار قرار ييكامسا حفاظت تحت تو كه
 كه است يواناتيح از كشتارگاه نگهبان حفاظت مانند درست او حفاظت

 خواهر پسران كه است خودپسند چنان اكامس بكشد. ندهيآ در خواهدمي
 از او كه كنم باور صادقانه توانممي من چگونه پس است، كشته زين را خودش

 اگر هستند. مهم اريبس جمالت نيا "كند؟مي تيحما  اماتهور شهروندان
 به توانندنمي باشد، خود به عالقمند صرفاً دولت يياجرا اي ياسيس رهبران

   باشند. دانشهرون ريخ و رفاه فكر
 آكرورا گفت،مي سخن مطبوع يكلمات با آكرورا با ماهاراج ناندا كه يهنگام
  كرد. فراموش نداوانيور به ماتهورا ازاش روزانه سفر هاييخستگ تمام

  
 عنوان با شنايكر م كتابهشت و يس فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  .رسدمي انيپا "نداوانيور به آكرورا ورود"
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  نهم و يس فصل

   شنولوكايو تيرؤ و آكرورا بازگشت سفر

  اموناي رودخانه درون

 و گرفت قرار ماهاراج ناندا و شنايكر خداوند استقبال مورد يگرم به آكرورا
 برادر دو زمان، نيهم در شد. ميتقد يو به يشبانگاه استراحت مكان

 به شروع و نشست شتخت يرو آكرورا خوردند. را خود يغذا باالرام و شنايكر
 به ماتهورا از آمدن نيح در كه ييآرزوها تمام كه نمود مورد نيا در ملتأ
 همسر شنايكر خداوند بودند. شده برآورده بود كرده تمركز آنها بر نداوانيور

 كند آرزو عابد هرآنچه تواندمي او پاكش، عابد از تيرضا با است؛ بخت يالهه
  كند.نمي خود يشخص نفع يبرا يزيچ درخواست پاك عابد اما د.ينما اعطا را

 و نديبگو ريبخ شب آكرورا به كه رفتند باالرام و شنايكر شام، خوردن از پس
 شوند. ايجو اقوامشان و دوستان با كامسا رفتار يچگونگ مورد در كامسا از

خداوند ياعال تيشخص د.يپرس كامسا هايبرنامه مورد در شنايكر سپس
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 مورد در او از شنايكر است. نديخوشا اريبس او وجود كه گفت آكرورا به آنگاه
 هرگونه از يعار و خوب آنها يهمگ ايآ كه نيا و دوستانش و شانيخو

 كه است ناراحت اريبس او كه كرد انيب شنايكر شد. ايجو هستند يناخوش
 كامسا كه گفت او دارد. ارياخت در را حكومت يرهبر كامسا اشييدا
 او كه يزمان تا و است تيحاكم ستميس كل در تيشخص نيتررمتعارفيغ

 شهروندان يبرا را يريخ و رفاه چيه انتظار توانندنمي آنها كندمي حكومت
 ،است شده ياديز يآزارها متحمل پدرم" گفت: شنايكر آنگاه باشند. داشته
 اديز يپسرها او ليدل نيهم به هستم. پسرش من كه ليدل نيا به صرفاً

 به تو كه پندارممي خوشبخت را خود من است. داده دست از زين را يگريد
 لطفاً  زم،يعز يعمو ،آكرورا يا .ياآمده نجايا به من ليفام و دوست عنوان
  "بگو. من به را نداوانيور به آمدنت از قصد
 در رياخ اتفاقات داشت، تعلق ادوي سلسله به كه آكرورا پرسش، نيا از پس

 داد. حيتوض را ،شنايكر پدر واسودوا، كشتن يراب كامسا تالش شامل ماتهورا
 كه كرد آشكار نارادا كه آغاز شد يياتفاقات از جا كه داد حيتوض نيچن او

 شده پنهان ماهاراج ناندا خانه در واسودوا توسط و است واسودوا پسر شنايكر
 كه گفت او كرد. نقل را كامسا به مربوط هايداستان تمام آكرورا است.

 يبرا كامسا توسط خودش او چگونه و بود كرده مالقات را كامسا ادانار چگونه
 ناراداكه  داد حيتوض شنايكر به آكرورا است. شده منصوب نداوانيور به آمدن

 درست ،نداونيور به ماتهورا از شنايكر انتقال مورد در موارد تمام كامسا به
 كامسا توسط دهشفرستاده يوهايد تمام كشتن مورد در زين و ،تولدش از بعد

 نداوانيور به آمدن از هدفش مورد در شنايكر به سپس آكرورا است. گفته را
 و باالرام موارد، نيا دنيشن از پس ماتهورا. به يو بازگرداندن داد: حيتوض را
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 كامسا هايبرنامه يآرام به ،دبودن ماهر مخالفان كشتن در كه شنا،يكر
  دند.يخند
 پسران و مردان تمام كامسا كه ساختند مطلع را ماهاراج ناندا فوراً آنها

 5اياگي- دهانور نام به يمراسم در شركت و ماتهورا به رفتن يبرا را گاوچران
 نيا در و بروند آنجا به آنها تمام كه خواستمي كامسا است. كرده دعوت
 مردان تمام فوراً ماهاراج ناندا شنا،يكر كالم با باشند. داشته مشاركت عمل

 متنوع محصوالت و ريش كه كرد درخواست آنها از و خواند فرا را گاوچران
 ،مراسم زمان در پادشاه به هيهد عنوان به ميتقد يبرا را ريش از دشدهيتول

 نداوانيور سيپل مسئول يبرا را يدستورات نيهمچن او كنند. يآورجمع
 و ديبگو اياگي-دهانور مراسم مورد در نداوانيور ساكنان تمام به تا فرستاد

 را گاوچران مردان ماهاراج ناندا كند. دعوت مراسم در مشاركت يبرا را شانيا
 الزم بيترت آنها نيبنابرا كرد. خواهند حركت آنها صبح فردا كه ساخت مطلع

  دادند. را ماتهورا به شانيا يكنندهحمل ماده و نر يگاوها يبرا
 ماتهورا به باالرام و شنايكر بردن يبرا آكرورا كه دنديشن هايگوپ كه يهنگام
 كه شدند نيغمگ چنان آنها از يبعض شدند. ينگران از سرشار است، آمده

 قلب نامنظم ضربان و گرم هاينفس دنيكش به شروع و شد اهيس صورتشان
 با است. شده شل فوراً  شانيا هايلباس و موها كه شدند متوجه آنها دند.كر
 ماتهورا به نداوانيور ترك حال در باالرام و شنايكر كه نيا اخبار دنيشن

 متوقف را خود يكارها بودند يدارخانه امور مشغول كه گرانيد هستند،
 يبرا كه يكس مانند درست بودند، كرده فراموش را زيچ همه ييگو كردند،
 ليدل به فوراً گرانيد است.يدن ترك درحال فوراً و است شده خوانده فرا مرگ

                                        
5 Dhanur-yajïa 
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 با شيهاصحبت و جذّاب لبخند آوردن ادي اب كردند. غش شنايكر از ييجدا
 خداوند تيشخص هاييژگيو يهمگ آنها شدند. غم از سرشار هايگوپ شان،يا

 با چگونه و كردمي حركت نداوانيور محدوده در چگونه آوردند، ادي به را
 ييجدا و شنايكر به تفكر با كرد.مي مجذوب را شانيا قلب زيطنزآم كلمات

 آنها شدند. جمع هم كنار در نيسنگ ييهاقلب با هايگوپ ،او از الوقوعبيقر
 شان،يهاچشم از زانير هاياشك با و بودند شنايكر يشهياند مجدوب كامالً
    گفتند: مي سخن نيچن آنها

 چگونه يداننمي تو كه رسدمي نظر به !يهست رحميب چقدر تو ر،يتقد يا"
 تماس گريهمد با دوستان تو، اتبيترت با :يده نشان را خود لطف گرانيد به

 جدا هم از را آنها تو شانيآرزوها شدن برآورده بدون اما كنندمي برقرار
 نيا ندارد. ييمعنا چيه كه است كودكانه يباز كي مانند درست نيا .يكنمي
 ،ياداده ما به را بايز يشنايكر دادن نشان بيترت تو كه است ناپسند اريبس
 و كندمي بايز را زشيت دماغ و فراخش يشانيپ گش،رنيآب چانيپ يموها كه
 به را يماد يايدن نيا هايغم تا زندمي لبخند همواره كه است يكس او

 يا .يساز جدا ما از را او كه يدهميرا  آن بيترت سپس و برساند حداقل
 به حال تو يزيانگاعجاب اريبس صورت به اما !يهست رحميب اريبس تو ر،يتقد

 ابتدا در است. "خشونت بدون" او نام يمعنا كه يا شده ظاهر راآكرو صورت
 يبايز صورت تيرؤ يبرا ما به چشمان نيا ياعطا در تو يهنرمند از ما
 اجازه با تو احمق، مخلوق كي مانند درست حال، امّا م،يكرد ريتقد شنايكر
 ناندا پسر شنا،يكر .يگرفت ما از را مانيهاچشم ندادن، را شنايكر تيرؤ

 داشته يديجد هايدوست همواره ديبا او است! رحميب اريبس هم مهاراج
 ما كند. حفظ كس چيه با را يدرازمدت يدوست كه ندارد دوست او باشد؛

 تا م،ياكرده ترك را اقواممان و دوستان مان،يهاخانه نداوان،يور هاييگوپ



  504                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

 يحتّ  او رود.مي انجيا از و رديگمي دهيناد را ما او اما م،يبشو شنايكر خادمان
 دختران تمام حال م.يهست او ميتسل همواره ما گرچه كند،نمي نگاه ما به

 شنايكر ورود منتظر آنها .داشت خواهند را فرصت نيا ماتهورا در جوان
 خواهند را آن عسل و برد خواهند لذّت او نيريش و خندان صورت از هستند،

 ميترسمي است، مصمم و راسخ رايبس شنايكر كه ميدانمي ما چه اگر د.ينوش
 خود او ماتهورا، در جوان دختران يبايز هايصورت تيرؤ محض به يو كه
 را ما و شود كنترل شانيا توسط يو كه ميترسمي ما كند. فراموش را

 ما با گريد او م.يهست ييروستا يساده دختران ما كه چرا كند، فراموش
 او برگردد. نداوانيور به شنايكر ميندار انتظار ما نيبنابرا بود. نخواهد مهربان

  "كرد. نخواهد ترك را ماتهورا دختران معاشرت
 از شنايكر كردند. ماتهورا شهر در مهم هايتيفعال تصوّر به شروع هايگوپ
 هايتراس از را او شهر جوان دختران و زنان و كرد خواهد گذر هاابانيخ

 در ياجتماعات شامل هورامات شهر كرد. خواهند مشاهده خود هايخانه
 تمام بود. 6ساتاواتا و آندهاكا بهوجا، داشارها، هاينام به مختلف هايشاخه

 در شنايكر كه بودند ياخانواده همان مختلف هايشاخهدر  اجتماعات نيا
 شنايكر ورود منتظر يهمگ آنها ادو.ي يسلسله يعني بود، شده ظاهر آن

 بخت يالهه استراحت مكان كه شنا،يرك كه بود شده مشخص شيپ از بودند.
  رود.مي ماتهورا شهر يمشاهده به ت،سا يروحان اتيفيك و لذات تمام منبع و

 كه ان كردندي. آنها بكردند آكرورا هايتيفعال حيتقب به شروع آنگاه هايگوپ
 است زتريعز اشخاص نيزتريعز از شانيا يبرا كه بردمي خود با را شنايكر او
 دادن يتسلّ اي ساختن مطّلع بدون آكرورا است. شانيا چشمان تلذّ منشاء و

                                        
6 Daçärha, Bhoja, Andhaka and Sätvata 
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 قدر نيا دينبا آكرورا برد.مي شانيا دگانيد مقابل از را شنايكر ها،يگوپ
 پسر شنا،يكر كه است آن يژگيو نيتربيعج" گفتند: هايگوپ باشد. خشن
 كه شودمي مشخص نجايا از است. شده ارابه بر سوار مالحظه بدون ناندا،

 امّاباشد،  باهوش اريبس او است ممكن چند هر ست.ين باهوش چندان شنايكر
 چنان گاوچران مردان تمام بلكه ،شنايكر تنها نه ست.ين پرلطف اريبس

 ماتهورا به سفر يبرا را هاگوساله و نر يگاوها اكنون هم كه هستند سنگدل
 آنها ستند؛ه رحميب اريبس زين نداوانيور مسن اشخاص اند.كرده آماده

 نگرفتند. نظر در ماتهورا به شنايكر سفر ساختن متوقف يبرا را ما درخواست
 رفتن مانع زين آنها هستند؛ نامهربان اريبس ما به نسبت خداوندگاران يحت
  ".نشدند ماتهورا به شنايكر

 زشير اي طوفان مثل يعيطب يايبال كه كردند دعا خداوندگاران به هايگوپ
 كند. سفر ماتهورا به نتواند شنايكر كه ينحو به آورند وجود به ديشد باران
 را شنايكر شخصاً ديبا ما حافظانمان، و نيوالد نظر رغميعل" كردند: فكر آنها

 اقدام به مجبور و ميندار گريد ياچاره ما م.يدار باز ماتهورا به رفتن از
 مقابل از را شنايكر خواهندمي و هستند ما مخالف همه م.يهست ميمستق

 "م.يكن يزندگ يالحظه يبرا يحت ميتواننمي ما او بدون ببرند. ما دگانيد
 شنايكر يارابه ياحتمال عبور گذرگاه كه گرفتند ميتصم هايگوپ بيترت نيبد
 اريبس شب ما" كردند: خودشان انيم در صحبت به شروع آنها ببندند. را

 با راسا رقص شغولم را - رسدمي نظر به لحظه كي همچون كه -  يطوالن
 به را او و ميكرد نگاه او يبايز لبخند به ما م.ياگذاشته سر پشت شنايكر

 لحظه كي يبرا يحت ديبا چرا حال، م.يكرد صحبت او با و ميديكش آغوش
 همراه به عصر، زمان در روز، يانتها در برود؟ ما شيپ از او اگر ميكن يزندگ
 به آغشته او صورت گشت.مي باز نشدوستا با شنايكر باالرام، بزرگش برادر
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 و نواختمي فلوتش در و ديخندمي او و بود گاوها هايسُم از برخواسته خاك
 فراموش را او كه بود ميخواه قادر ما چگونه كرد.مي نگاه ما به يمهربان با

 فراموش ماست جان و روح كه را شنايكر كه شد ميخواه قادر چگونه م؟يكن
 مانيهاشب و روزها سراسر در را ما قلب مختلف طرق به شتريپ او م؟يكن

 با "ست.ين ما يزندگ ادامه يبرا يامكان چيه برود، نجايا از اگر و است ربوده
 نداوانيور از شنايكر رفتن از شتريب و شتريب هايگوپ ،ياشهياند نيچن

 كنند كنترل را شانيهاذهن توانستندنمي آنها شدند.مي زدهمحنت و نيغمگ
 حال در را شنايكر مختلف هاينام و كردند هيگر به شروع بلند يصدا با و

  "مادهاوا! يا ز!يعز يدامودارا يا" زدند:مي صدا هيگر
 آنكه محض به ستند.يگر را شنايكر متيعز از قبل شب تمام هايگوپ

 ارابه سوار و كرد تمام را اشيصبحگاه استحمام آكرورا كرد، طلوع ديخورش
 ناندا كرد. آغاز را ماتهورا سمت به خود سفر باالرام و شنايكر ههمرا به و شد

 يرُس هايكوزه از پر كه شدند ييهاارابه سوار گاوچران مردان و ماهاراج
 شروع سپس و بود. يلبن محصوالت گريد و يوانيح روغن ر،يش ماست، حامل

 از شنايكر آنكه رغميعل دند.كر باالرام و شنايكر ارابه يپ در حركت به
 جمع او دور يهمگ آنها نكنند، مسدود را راهشان كه بود خواسته هايگوپ

 كنند. نظاره را شنايكر شفقت و رقّت از پر يچشمان با تا ستادنديا و شدند
 گرفته قرار ريثأت تحت اريبس هايگوپ يعاجزانه درخواست تيرؤ از شنايكر
 گونه همان كند، آغاز را اماتهور سمت به حركت كه بود آن اشفهيوظ اما بود
 او داد. يتسلّ را هايگوپ شنايكر نيبنابرا بود. شده ينيبشيپ نارادا توسط كه
 انيپا از پس زود يليخ او بخورند: غصه دينبا آنها كه گفت آنها به

 با نبود. ممكن شدن پراكنده به آنها قيتشو اما گشت. اهدخو باز تشيمسئول
 ارابه، رفتن شيپ با و كرد آغاز را غرب سمت به خود حركت ارابه حال، نيا
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 يباال پرچم آنها كرد. يهمراه را آن ممكن سرحد تا زين هايگوپ هايذهن
 تنها توانستند آنها تينها در ستند؛ينگر بود مشاهده قابل كه يزمان تا را ارابه
 يهامكان از هايگوپ نند.يبب كردمي جاديا دور يافاصله در ارابه كه را يخاك
 دهيد وجهچيه به گريد ارابه كه يزمان تا بلكه نكردند حركت شانخود
 شدهينقاش يريتصاو ييگو بودند، ستادهيا همچنان آنها ستادند.يا شدنمي

 نخواهد باز يزود به شنايكر كه بود مشخص هايگوپ تمام يبرا هستند.
 كه آنها بازگشتند. شانيها خانه به آنها ديناام شدت به ييهاقلب با و گشت

 هاييباز به هاشب و هاروز تمام ،بودند مضطرب شنايكر بتيغ از شدت به
  كردند.مي دايپ يتسل ياندك بيترت نيبد و دنديشياندمي متعالش
 اموناي ساحل سمت به اديز سرعت با باالرام، و آكرورا همراه به خداوند،
 هاياكنشو تواندمي يفرد هر امونا،ي در استحمام با صرفاً كرد.مي حركت
 استحمام رودخانه نيا در باالرام و شنايكر ببرد. نيب از را آلودشگناه اعمال
 امونا،ي زيتم و شفاف آب دنينوش از پس شستند. را شانيهاصورت و كردند

 درختان هيسا ريز در ارابه نشستند. ارابه در خود يجاها سر در دوباره آنها
 شانيا از سپس آكرورا بودند. ستهنش آنجا در برادر دو و بود ستادهيا بزرگ
 پس ،ييودا هاينييآ اساس بر كند. استحمام اموناي در زين او كه گرفت اجازه

 در را خود بدن از يمين حداقل ديبا فرد رودخانه، كي در استحمام انجام از
 رودخانه در كه يحال در آكرورا كند. ذكر را مانترا ياتريگا و دارد نگه آب

 در آنها دنيد ازاو  د.يد آب درون را شنايكر و باالرام گهاننا بود، ستادهيا
 جيگ كه او اند.نشسته ارابه در آنها بود مطمئن كه چرا ،بود متعجب نجايا

 دنيد از و هستند كجا هاپسر نديبب كه رفت و آمد رونيب آب از فوراً بود شده
 او كه يهنگام شد. متعجب ،ندانشسته ارابه يرو قبل همچون آنها كه نيا

 آب در شانيا دنيد اشتباه به درمورد اشيسرگشتگ د،يد ارابه بر سوار را آنها
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 شنايكر و باالرام او تنها نه بار نيا بازگشت. رودخانه به او نيبنابرا شد. شتري
 7گاندهارواها و چاراناها دهاها،يس تمام و خداوندگاران از ياريبس بلكه ،ديد را
 شاشِ لرد نيهمچن او كردند.مي ميتعظ خداوند ابلمق در يهمگ آنها د.يد را

 و بود دهيپوش رنگ يآب يلباس ناگا شاشِ لرد د.يد را سر هزاران با ،8ناگا
 همچون درست ناگا شاشِ ديسف هايگردن بودند. ديسف يهمگ او هايگردن

 ناگا، شاشِ يخوردهچيپ دامن در د.يرسمي نظر به برف از دهيپوش ييهاكوه
 همچون چشمانش بود. نشسته دست چهار با نيمت اريبس شنايكر

   بود. لوفرين گل رنگسرخ هايگلبرگ
 شاشِ به شدهليتبد را باالرام آكرورا ،اموناي به بازگشت از پس گر،يد يكالم به

 خداوند ياعال تيشخص او د.يد شنويو-ماها به شدهليتبدرا  شنايكر و ناگا
 با و بود همگان مسرّت موجب او د.يد را بايز اريبس لبخند با چهاردست

 فراخش، يشانيپ ش،يسرباال دماغ با او كرد.مي نگاه همگان به رلطفپُ ينگاه
 كه بازوانش د.يرسمي نظر به بايز اريبس قرمزش هايلپ و جذابش هايگوش

 بود، باال شيهاشانه بودند. تنومند و قدرتمند اريبس دند،يرسمي شيزانوها به
 اريبس نافش بود. يصدف بوق كي مانند گردنش و بود فراخ اريبس اشنهيس

 باسن همچون فراخ و بزرگ باسنش بود. خط سه به نيمزّ شكمش و قيعم
 ش،يپاها گريد هايبخش بود. هاليف خرطوم هيشب شيهاران و بود زن كي

 شيپاها هايناخن و بودند بايز اريبس يهمگ شيپاها نييپا و مفاصل
 بودند. لوفرين گل هايگلبرگ همچون شتانشانگ و دنديدرخشمي

 دور ييبايز كمربند بود. ارزشمند اريبس جواهرات به نيمز خودشكاله
 دور ييهادستبند داشت. فراخش ينهيس دور را يبرهمن نخ او و بود كمرش

                                        
7 Siddhas, Cäraëas and Gandharvas 
8 Lord Çeña Näga 
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 شيپاها بر ييپابندها بازوانش. ييباال بخش بر ييهابازوبند و داشت دستانش
 همچون شيهادست كف و بود ياكنندهرهيخ ييبايز صاحب او داشت.

 ،يصدف بوق شامل يمورت-شنويو مختلف هاينشانه با او بود. لوفرين هايگل
 باتريز اريبس داشتمي نگه دستش چهار در كه لوفرين گل و سكيد گرز،
 گل هايحلقه و بود شده نيمز شنويو مخصوص عالئم با او نهيس بود. شده
 آكرورا بود. بايز اريبس نظاره يبرا او نها،يا تمام با داشت. گردن به تازه

 -  چهاركومارا همچون يميصم اريبس معاشران با خداوند كه ديد نيهمچن
 و سوناندا مانند يمعاشران گريد و -  9كومارا سانات و ساناندا ساناتانا، ساناكا،

 نُه ت.اس شده احاطه وايش لرد و برهمالرد  همچون يخداوندگاران زين و 10ناندا
 زين واسو هشت و نارادا و پراهالد همچون يعابدان و بودند آنجا بزرگ ميحك

 و پاك ييهاقلب با خداوند به دعاها ميتقد مشغول آنها تمام .بودند آنجا
 فوراً  آكرورا خداوند، ياعال تيشخص تيرؤ از پس بودند. خالص و ناب يكالم

 به شروع يروحان يطرز به بدنش تمام و شد تيعبود و شعف از سرشار
 دست به را پاكش يآگاه بود، شده جيگ او يالحظه يبرا اگرچه كرد. دنيلرز

 ييصدا و گذاشته برهم يدستان با نمودند. سجده خداوند مقابل در و آورد
  نمود. خداوند به خود يدعاها ميتقد به شروع او لرزان،

  
 سفر" نام با ناشيكر كتاب نهم و يس فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترت نيبد

  رسد.مي انيپا به "اموناي يرودخانه درون شنولوكايو تيرؤ و آكرورا بازگشت

                                        
9 Sanaka, Sanätana, Sananda and Sanat-kumära 
10 Sunanda and Nanda 
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  مچهل فصل

  آكرورا يدعاها

 هايكرنش زم،يعز خداوند" كرد: ميتقد نيچن را شيدعاها آكرورا
 و يهست علل متما متعال علت تو كه چرا كنم.مي ميتقد تو به را اممتواضعانه

 و كندمي رشد يلوفرين گل نافت از .يهست اناينارا ،يازل رياپذنانيپا تيشخص
 علت برهما كه ييآنجا از د.يآمي ايدن به ا،يدن نيا خالق برهما، لوفر،ين آن از
 آب، خاك، -  يهانيك يتجل نيا عناصر .يهست العللعلت تو است، جهان نيا

 ،ياهيحاش يژانر عت،يطب همراه به ،يماد يانرژ كل و تيمن اتر، هوا، آتش،
 امور كنترل كه خداوندگاران و حواس اءياش حواس، ذهن، زنده، موجودات

 همه متعال روح تو اند.شده ديتول بدنت از يهمگ - دهندمي انجام را هانيك
 يايدن نيا در همگان شناسد.نمي را متعالت فرم كس چيه اما ،يهست زيچ
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 مانند يخداوندگاران يتح هستند. يماد عتيطب هايگونه ريثأت تحت يماد
وجود بر قاً يدق ،يماد عتيطب اثرات از شدن دهيپوش ليدل به برهما لرد

 حكما ستند.ين واقف يماد عتيطب گونه سه از يهانيك يتجل يورا در متعالت
 تمام ياصل علت خداوند، ياعال تيشخص عنوان به را تو بزرگ هاييوگي و

 آنها كنند.مي پرستش داوندگارانخ تمام و يهانيك يتجل كل زنده، موجودات
 يبرهماناها از يبرخ كنند.مي پرستش مطلق يرندهيبرگ در عنوان به را تو

 آنها كنند.مي پرستش ييودا يِنييآ مناسك يرينظرگ در با را تو زين ميحك
 و كنند.مي ميتقد مختلف انگارخداوند هاينام به را هايقربان مختلف انواع

 اريبس آنها .هستند متعال دانش پرستش به عالقمند كه هستند يگرانيد زين
 نام به يقربان مشغول ،يماد هايتيفعال انواع ترك از پس و هستند آرام

  هستند. تو يبرا يفلسف يجستجو اي اياگي -انايگ
 عنوان به را تو كه دارند وجود بهاگاواتاها به مشهور زين يعابدان نيهمچن
 در مناسب تشرف اخذ از پس كنند.مي پرستش خداوند ياعال تيشخص
 در را خود و كنندمي نيمز الكيت با را شيخو بدن آنها پانچاراترا، روش

 افراد نيهمچن كنند.مي مشغول تو يمورت-شنويو مختلف هايفرم پرستش
 تو كه دارند وجود مختلف ياهايآچار روانيپ ،11هاتيويشا به مشهور يگريد
  "نند.كمي پرستش وايش لرد فرم در را
 صورت به زين خداوندگاران پرستش كه است شده انيب تايگ-بهاگاواد در
 ست،ين حيصح يپرستش نيچن اما است. متعال خداوند پرستش ميرمستقيغ
 است. انينارا خداوند، ياعال تيشخص پرستش قابل خداوند رايز

 خود كه هستند يماد اتيفيك اتيتجل وايش و برهما همچون يخداوندگاران

                                        
11 Çaivites 
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 جزء به خلقت از قبل يموجود چيه واقع، در هستند. اناينارا بدن از ياتيتجل
 خداوندگار كي پرستش است. نداشته وجود خداوند ياعال تيشخص انا،ينارا
  ست.ين اناينارا پرستش مشابهِ  يسطح در

 هستند خداوندگاران عابدان كه يكسان آن اذهان اگرچه" گفت: آكرورا
 تمام متعال روح تو كه آنجا از اما ت،اس خاص خداوندگار آن بر متمركز

 صورت به خداوندگاران پرستش ،يهست خداوندگاران شامل زنده موجودات
 نييپا از پس كوچك هايرودخانه مواقع، يبعض رسد.مي تو به ميرمستقيغ

 خورند،مي شكست ايدر به دنيرس از بهار، فصل طول در ها،كوه از آمدن
 خداوندگاران پرستندگان مشابهاً، رسند.نمي يبرخ و رسندمي ايدر به يبرخ

 ندارد. وجود يضمانت چيه نرسند. است ممكن اي و برسند تو به است ممكن
  "دارد. شانيا پرستش قدرت به يبستگ شانيا تيموفق

 را مشخص يخداوندگار ،پرستشگر كي كه يهنگام ،ييودا اصول با مطابق
 برگزار ،12شواراياگي انا،ينارا يبرا را مراسم يبرخ نيهمچن او كند،مي پرستش

 خداوندگاران است، شده انيب تايگ- بهاگاواد در كه همانطور كه چرا كند،مي
 شنايكر اي اناينارا دييتأ بدون را خود كنندگانپرستش يآرزوها توانندنمي

 است، شده استفاده تايگ-بهاگاواد در كه يمشخص كلمات سازند. برآورده
 توانندمي خداوندگاران كه است معنا بدان كه است 13تان يه تانيهيو وايايما

 ند.ينما اعطاء متعال خداوند توسط افتني اعتبار از پس را بركات يبرخ
 ابديمي باز را خود حواس خداوندگار يكنندهپرستش كي كه يهنگام

 قدرت از پس توانندمي تنها خداوندگاران" كند: استدالل نيچن تواندمي
 را متعال خداوند دينبا چرا پس كنند، اعطاء را يبركات تعالم خداوند از افتني

                                        
12 Yajïeçvara 
13 mayaiva vihitän hi tän 



  514                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

 به است ممكن خداوندگاران يكنندهپرستش نيا "م؟يكن پرستش ماًيمستق
 كامل كل را خداوندگاران كه گرانيد اما د،يايب خداوند ياعال تيشخص سمت

  ابند.ي دست يينها هدف به توانندنمي پندارندمي
 هايگونه از سرشار جهان كل زم،يعز خداوند" :داد ادامه دعا به آكرورا

 يماد يايدن نيا در همگان است. جهل و شهوت ،يكين يعني يماد عتيطب
 يماد هايگونه توسط حركتيب درختان و اهانيگ تا گرفته برهما لرد از

 ميتقد تو به را اممتواضعانه احترامات من زم،يعز خداوند اند.شده دهيپوش
 همگان تو، جزء به .يدار قرار گونه سه راتيثتأ يورا وت كه چرا ،كنممي

 توست، دهان آتش زم،يعز خداوند رند.يگمي قرار گونه سه امواج ريثتأ تحت
 جهات و توست ناف آسمان توست، چشمان ديخورش توست، يپا نيزم

 هستند، تو بازوان خداوندگاران توست، سر فضا هستند. تو هايگوش
 تو اتيح يروين و قدرت هوا و بادها و هستند تو كمش اهايدر و هاانوسياق

 تو سر يرو يموها ابرها هستند. بدنت يموها ها،بوته و اهانيگ تمام هستند.

 زدن پلك هاشب و روزها هستند، تو هايناخن و هااستخوان هاكوه هستند.
  توست. ينمَ باران و هستند تو يتناسل آلت (اجداد) يپراجاپات هستند، تو
 و خداوندگاران مختلف درجات شامل زنده، موجودات تمام زم،يعز وندخدا"

 و اجزاء عنوان به زنده موجودات گريد و شاهان اربابان، مختلف درجات
 دانش با تواندنمي فرد كنند.مي هيتك تو بر بزرگ كل كي از ييهابخش
 مانند را تو يروحان تيموجود تواندمي صرفاً فرد كند. درك را تو يتجرب

 بر در زنده موجودات از يمختلف درجات آن در كه كند درك بزرگ يانوسياق
 آن درون از كه كند درك 14اودومبارا يوهيم همچون اي و اند،شده گرفته

                                        
14 uòumbara 
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 اشكال آنچه هر از هدف زم،يعز خداوند ند.يآمي وجود به كوچك هايمگس
 آزاد ،يريپذمي يماد يايدن نيا در ظهور هنگام در تو كه يابد ظهورات و

 تمام نيبنابرا است. شانيا يغصه و توهم جهالت، از زنده موجودات ساختن
 به و دهند قرار ريتقد مورد را متعالت يهايباز و ظهورات توانندمي مردم

 نيتخم تواندنمي چكسيه سازند. پرشكوه را تو هايتيفعال يابد صورت
 تعداد واندتنمي چكسيه و يدار ظهورات و شكل تعداد چه كه بزند

  "بزند. نيتخم را دارد وجود تو درون كه ييهاجهان
 يماه ظهور آن به را اممحترمانه هايكرنش من كه بده اجازه نيبنابرا"

 العللعلت تياله مقام چه اگر ،شد ظاهر نابودگر انوسياق در كه كنم ميتقد
 كه كنم ميتقد 15واياگريها يتجل به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه .است

 تو به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه كشت. را 16ابهاتيكا و مادهو ويد دو
 بزرگ كوه كه يشد ظاهر الجثهميعظ يپشتالك صورت به كه كنم ميتقد

 كه يشد ظاهر گراز كي صورت به و يداشت نگه خود پشت بر را 17ماندارا
 بده اجازه .يادد نجات را 18گاربهوداكا آبِ  درون افتاده نيزم يارهيس

 مهادوينرش صورت به كه كنم ميتقد تياله مقام به را اممحترمانه هايكرنش
 هايشرارت از يناش رترسپُ طيشرا از را عابدان انواع تمام تا يشد ظاهر

 ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه .يده نجات خدانشناسان
 قدوم بسط با صرفاً را جهان سه و يشد ظاهر 19واوامانادِ  صورت به كه كنم

                                        
15 Hayagréva 
16 Madhu and Kaiöabha 
17 Mandara 
18 Garbhodaka 
19 Vämanadeva 
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 ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه .يداد پوشش نتيلوفرين
 مانيايب انيمجر تمام تا يشد ظاهر 20گوهايبر خداوندِ صورت به كه كنم

 به كه كنم ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه و .يبكش را جهان
 توسط تو .يبكش را راوانا همچون ييوهايد تا يدش ظاهر راما خداوند صورت

 پرستش ،راماچاندرا خداوند ،21راگهو يسلسله رهبر عنوان به عابدان تمام
 عنوان به كه كنم ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش بده اجازه .يشومي
 .يشومي ظاهر رودهايآن لرد و ومنايپراد لرد سانكارشانا، لرد واسودوا، لرد

 ابود لرد عنوان به كه كنم ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش بده هاجاز
 هايكرنش بده اجازه و يكن جيگ را وانيد و خدانشناسان تا يشد ظاهر

 بهتا  يشومي ظاهر 22يكالك صورت به كه كنم ميتقد تو به را اممحترمانه
 كه 23ملچاها ناپسند طيشرا به كه يكن هيتنب را ياشراف يطبقه اصطالح

  "اند.كرده دايپ تنزل هستند ييودا يكنندهميتنظ اصول يقلمرو از ترنييپا
 تو يتوهم يانرژ وديق تحت يماد يايدن نيا در يكس هر زم،يعز خداوند"

 در كاذب، تعلقِ حس و كاذب يِپنداركساني ريثأت تحتهر فردي  دارد. قرار
 هايواكنش و مربخشث اعمال ريمس در گريد بدن به بدن كي از انتقال حال

 ستم.ين ديمق ارواحِ  نيا انيم در ياستثنائ چيه من زم،يعز خداوند آنهاست.
 امالك ملك،يما فرزندان، همسر، خانه، داشتن با را خود يكاذب صورت به من

 كه كنممي عمل ينحو به من ،بيترتنيبد پندارم.مي خوشحال دوستان، و
 يدائم نهايا از كدامچيه هك چرا هستم، آرزوها نيسرزم كي در ييگو

                                        
20 Bhågus 
21 Raghu 
22 Kalki 
23 mlecchas 
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 نيچن مورد در تفكر مجذوب همواره كه هستم احمق كي من ستند.ين
 به زم،يعز خداوند رم.يپذمي يدائم حقائق عنوان به را آنها و است ييزهايچ
 يدائم عنوان به است يردائميغ كه را آنچه هر من كاذبم، تيهو ليدل
 پررنج طيشرا تمام منشاء و است يروحان كه يماد بدن نيا مانند ام،رفتهيپذ

 مجذوب همواره من ،يزندگ از يميمفاه نيچن توسط شدن جيگ با است.
 فراموش يهست متعال لذات تمام سرمنشاء كه را تو و هستم دوگانه يتفكرات
 موجود كي مانند درست هستم. متعالت معاشرت از محروم من ام.كرده

 آب يجستجو در و كندمي ترك را يآب اهانيگ از دهيپوش يبركه كه احمق
 آنها امّا هستند، خود يتشنگ رفع خواستار ديمق ارواح رود.مي ابانيب به

 آب ياصل منبع واقعاً كه يابركه آنها كنند. دايپ كجا را آب كه دانندنمي
 فرار ندارد وجود يآب آن در كه ابانيب سمت به و كنندمي ترك را است
 توسط كه هستم ذهنم كنترل از ناتوان امالً ك من زم،يعز خداوند كنند.مي

 ثمربخش يهاتيفعال مجذوب و شودمي رانده شيپ به ختهيافسارگس حواس
 قدوم زم،يعز خداوند است. سيخس اريبس شعورم ن،يبنابرا است. آن جينتا و
 مورد يماد اتيح از ديمق مرحله در يفرد چيه توسط تواندنمي نتيلوفرين

 را آن من و امآمده نتيلوفرين قدوم نزد به من ياگونه به اامّ رد.يگ قرار ريتقد
 يقيطر هر به يتوانمي تو دانم.مي خودم به نسبت لتيدليب لطف خاطر به

 كنم درك توانممي من پس .يهست متعال يكنندهكنترل تو رايز ،يكن عمل
 مكرّر مرگ و تولد ريمس از ييرها يستهيشا فرد كي كه يهنگام كه
 نتيلوفرين قدوم به فرد كه است تليدليب لطف يواسطه به تنها ،شودمي
  "شود.مي اتعابدانه خدمت يدلبسته و شودمي تركينزد

 متعال شكل زم،يعز خداوند" گفت: و افتاد نيزم به خداوند مقابل در آكرورا
 تواندمي تو، فرم بر فرد ذهن تمركز با صرفاً است. دانش از سرشار اتيابد و
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 .يهست هادانش ياصل منشاء تو رايز ،كند كامل دانش از سرشار را زيچ همه
 متعال، برهمن تو .يهست هايانرژ انواع تمام صاحب و متعال قدرتمند تو

 .يهست يماد هاييانرژ تمام ارباب و متعال يكنندهكنترل متعال، شخص
 مكان وا،واسود تو رايز كنم،مي ميتقد تو به را اممحترمانه هايكرنش من

 و يهست خداوند غالب جاهمه ياعال تيشخص تو .يهست خلقت تمام سكون
 .يهست اعمال يدهندهجهت و همگان قلب در ساكن متعال روح تو نيهمچن
 اعطا من به را تحفاظت لطفاً هستم. تو ميتسل كامالً  من خداوندم، حال،
  "كن.

  
 يدعاها" نام با شنايكر م كتابچهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترت نيبد

   رسد.مي انيپا به "آكرورا
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  مكي و چهل فصل

  شودمي اماتهور وارد شنايكر

 كرد،مي خداوند ياعال تيشخص ميتقد را شيدعاها آكرورا كه يهنگام
 كه تئاتر ماهرِ  گريباز كي مانند درست شد، ديناپد آب درون از خداوند

 آنكه از پس دهد.يم نشان را خود يواقع يهايژگيو و رييتغ را شيهالباس
 هايتيفعال يباق اتمام با آمد. رونيب آب از آكرورا شد، ديناپد يمورت-شنويو
 او از شنايكر شد. متعجب و آمد شنايوكر باالرام يارابه نزد به يو ،ينييآ

 آكرورا است. دهيد فضا در اي آب درون يزيانگبرتعجب مورد ايآ كه ديپرس
 در چه جهان، نيا در كه يزيانگبرتعجب موارد تمام زم،يعز خداوند" گفت:

 شود.مي ظاهر تو فرم در واقعاً  دهد،مي رخ نيزم يرو اي آب در اي آسمان
 را يزيانگبرتعجب موارد چه كردم، تيرؤ را شما من كه يزمان پس

را شنايكر هركس كه كندمي دييتأ را ييودا دگاهيد جمالت نيا "ام؟دهيند
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 بعدها و برد لذت يماد هاييتوانگر تمام از او و ديرس شهرت به نتيلوفرين
 مطهر را جهان سه تنها نه گنگ آب افت.ي دست ييرها تيموقع نيباالتر به
 ،25راتهايبهاگ اكانين شود.مي حمل زين وايش لرد سر بر بلكه ،ندكمي پاك و

 متعالِ  خداوند يا افتند.ي دست يبهشت اراتيس به آب نيا با ريتطه ليدل به
 هاييباز درمورد دنيشن با تواندمي صرفاً فرد جهان! ارباب يا خداوندگاران!

 منتخب اتيآ با كه متعال، ياناينارا يا ابد.ي دست يزكاريپره به متعالت
  "كنم.مي ميتقد تو به را ام محترمانه هايكرنش من ،ياشده پرشكوه

 برادر با من آكرورا،"داد: پاسخ خداوند ياعال تيشخص نيا دنيشن با
 ييوهايد تمام كشتن از پس تنها اما آمد خواهم ات،خانه به باالرام ترمبزرگ

 يراض را اقوامم تمام من قيطر نيبد ورزند.مي حسادت ادوي يسلسله به كه
 يكم خداوند ياعال تيشخص كلمات نيا دنيشن از آكرورا "نمود. خواهم

 وارد يو نيبنابرا كند. يچيسرپ فرمان نيا از توانستنمي اما ،شد وسيأم
 وارد اشخانه به آنگاه و ساخت مطلع شنايكر ورود از را كامسا و شد ماتهورا

  شد.
 ماتهورا وارد گاوچران پسران و باالرام نا،شيكر خداوند آكرورا، متيعز از پس

 مرمر از ماتهورا يدروازه كه كردند مشاهده آنها نند.يبب را شهر تا شدند
 هستند. خالص يطال از درها و است شده ساخته ييبايز به ك،ي يدرجه

 احاطه در شهر كل و داشت وجود جا همه در يباشكوه و ينتيز هايباغ
 آنها كند. عبور آن از توانستنمي يسادگ به يدشمن چيه كه بود ييهاكانال

 يبرنج و يمس يانبارها و است شده نيمز طال با هاتقاطع تمام كه دنديد
 دهيد ثروتمند افراد هايخانه ياريبس و شدند.مي دهيد غالت انبار يبرا

                                        
25 Bhagératha 
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 مهندس كي توسط ييگو بودند گريكدي با متقارن نظر به يهمگ كه شدمي
 خانه هر و بودند متيقگران جواهرات به نيمز يهمگ هاخانه .اندشده ساخته

 هاخانه هايتراس و سراها داشت. گل و وهيم از پر درختانِ  از پر بايز ياطيح
 در بودند. الماس و جواهرات از ينيتزئ آثار و شميابر هايپارچه به نيمز

 كوكو و رفتندمي راه هاطاووس و هاكفتر يبالكنهر  يهاپنجره مقابل
 مختلف انواع به نيمز شهر درون غالت فروش هايمغازه تمام كردند.مي
 و رز گل مانند مطبوع هايگل و رشدكرده تازه علف گل، هايحلقه و هاگل

 بودند. آب از پر ييهاظرف به نيمز هايخانه يورود يدرها بودند. نرگس
 بود، شده هديپاش درها اطراف در گل و صندل ريخم ماست، با مخلوط آب

 تمام يباال بودند. مختلف ابعاد با روشن هايچراغ به نيمز خود كه ييدرها
  بودند. يشميابر هايگل و تازه عنبه هايبرگ از يناتيتزئ درها

 ماتهورا شهر در گاوچران پسران و باالرام شنا،يكركه  ديچيپ خبر كه يهنگام
 بام پشت يباال به فوراً  دختران و زنان و آمدند گردهم ساكنان تمام هستند،

 و شنايكر ورود منتظر يخاص ينگران با آنها نند.يبب را شانيا تا رفتند هاخانه
 زنان باالرام، و شنايكر مالقات يبرا حدشانيب اقياشت در و بودند باالرام
 را شانيهالباس آنها از يبعض و نداشتند تن به يمناسب اريبس هايلباس
 سرمه را شانيهاچشم از يكي فقط آنها از يبعض بودند. دهيپوش يعوض
 كي فقط اي و بودند بسته پا كي به را هاخلخال فقط يبرخ و بودند دهيكش

 شيآرا بدون يحت و اد،يز يشتاب در بيترتنيبد و داشت گوشواره گوششان
 آنها از يبرخ رفتند. امبپشت يباال به شنايكر ينظاره يبرا آنها مناسب،
 و شنايكر كه دنديشن آنكه محض به اما بودند ارشانناه خوردن مشغول
 بامپشت سمت به و كردند ترك را خود خوردن غذا هستند، شهر در باالرام

 بردن انيپا بدون اما بودند، حمام در استحمام مشغول آنها از يبعض دند.يدو
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 هانآ از يبعض رفتند. باالرام و شنايكر مالقات به آنها استحمامشان مناسب
 گذاشتند كنار را شانيهابچه آنها اما ،بودند شانيهابچه به دادن ريش لمشغو

 خندان، و آرام عبور با شنايكر خداوند رفتند. باالرام و شنايكر مالقات به و
 كي همچون است بخت خداوند همسر كه او .ديدزد را شانيا هايقلب  فوراً

 و شنايكر مورد در هورامات زنان ،يطوالن يمدت به كرد. گذر هاابانيخ از ليف
 و مجذوب اريبس آنها و بودند دهيشن شانيا تعارفمريغ هاييژگيو و باالرام

 را باالرام و شنايكر واقعاً شانيا كه يهنگام حال بودند. شانيا مالقات مشتاق
 دند،يخندمي ينيريش به شانيا كه دنديد و دنديد ابانيخ از گذر حال در

 با را آنها زنان كه يهنگام د.يرس شعف ينقطه به زنان يخوشحال
 حد تا و گرفتند شانيهاقلب درون را باالرام و شنايكر دند،يد شانيچشماها

 ستادهيا راست بدنشان يموها دند.يكش آغوش به را آنها شانيآرزوها تينها
 حال و بودند دهيند را او هرگز اما بودند، دهيشن شنايكر مورد در آنها بود.

 يقصرها هايبامپشت يباال به رفتن از پس بود. شده ردهبرآو آنها انتظار
 سر بر هاگل دنيپاش به شروع ،يشادمان از پر هايصورت با زنان، ماتهورا،

 كردند،مي عبور ابانيخ از برادران آن كه يهنگام كردند. باالرام و شنايكر
 و ندآمد رونيب خانه از هاگل و سندل ري، خمآب با محل آن يبرهماناها تمام

 به شروع ماتهورا ساكنان تمام گفتند. آمدخوش را آنها ورود فراوان احترام با
 مردم يارانهزكيپره و اعال هايتيفعال مورد در خودشان انيم در صحبت

 مردان يارانهزكيپره هايتيفعال از ماتهورا ساكنان كردند. نداوانيور
 متعجب بودند داده جامان شانيا يقبل هاييزندگ در كه نداوانيور گاوچران

 صورت به روز هر را باالرام و شنايكر كه بود ساخته قادر را آنها كه چرا بودند.
  نند.يبب گاوچران پسران
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 و رختشو كي بودند، ريمس نيا از عبور حال در باالرام و شنايكر كه يهنگام
 بايز لباس يمقدار او از كه داشت دوست شنايكر دند.يد را لباس رنگرز
 لباس نيباتريز رختشو اگر كه داد قول شنايكر نيهمچن كند. تقاضا
 يخوشبخت و شد خواهد شاد اريبس رختشو بدهد، او به را خود يشدهيرنگرز
 زين لباس به يازين و نبود گدا كي شنايكر شد. خواهد يو بينص فراوان

 هر ميتقد يآمادگ ديبا همگان كه نمود انيب او درخواست نيا با اما نداشت،
 شنايكر يمعنا نيا باشند. داشته يو بهرا  خواستمي شنايكر كه نچهآ

  است. يآگاه
 درخواست قدر نتوانست نيبنابرا و بود كامسا خادم رختشو نيا بدبختانه،

 است. بد معاشرت اثر ،نيا بداند. را خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر خداوند
 يو به كه كند ندخداو ياعال تيشخص ميتقد را لباس فوراً توانستمي او

 بودن، كامسا خادم ليدل به اما بود، داده را اعال اقبال و بخت به يابيدست قول
 او شدن يراض يجا به رد.يبپذ را شنهاديپ نيا كه نتوانست گناهكار ويد آن
 كه است چگونه" گفت: و كرد رد را خداوند درخواست و شد نيخشمگ اريبس
 شروع سپس رختشو "است؟ پادشاه يبرا كه يكنمي را يلباس درخواست تو
 گستاخ قدر نيا ندهيآ در زم،يعز پسران" كرد: باالرام و شنايكر آموزش به

 ريغ در است. پادشاه به متعلق كه ديينمارا  ييزهايچ درخواست كه دينباش
 را شما آنها شد. ديخواه مجازات يحكومت افراد توسط شما صورت، نيا

 يعمل يتجربه من شد. ديخواه مشكل چارد شما و كنندمي هيتنب و ريدستگ
 از استفاده يخواسته يرقانونيغ صورت به كه يفرد هر دارم. تيواقع نيا از

  "شد. خواهد مجازات شدت به باشد داشته را پادشاه هايييدارا
 اريبس رختشو به نسبت ،يدواك پسر شنا،يكر خداوند كالم، نيا دنيشن با

 بدنش از مرد سر و زد، او به ياضربه شدست يباال قسمت با و شد نيخشمگ
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 انيب شنايكر خداوند ،بيترتنيبد افتاد. نيزم بر و ردمُ رختشو شد. جدا
 يكار هر انجام به قادر بدنش از يعضو هر كه كرد دييتأ را تايسامه-برهما

 سر او دستش، با صرفاً  و ريشمش بدون هست. باشد داشته دوست او كه
 مطلق قادر ،متعال خداوند كه آن بر دال است يمدرك نيا د.يبر را رختشو

 را آن يرونيب كمك بدون تواندمي دهد، انجام يكار بخواهد او اگر است.
 و شدند پراكنده فوراً رختشو كارمندان هولناك، اتفاق نيا از بعد دهد. انجام
 لشانيم مطابق و گرفتند را هالباس باالرام و شنايكر كردند. رها را هالباس
 زين شانيا كه شد ميتقد گاوچران پسران به زين هالباس يباق و دند،يپوش

 بود نشده استفاده كه يلباس مقدار آن دند.يپوش را آنها لشانيم مطابق
 خود ريمس ياصل ابانيخ در سپس پسران و باالرام شنا،يكر ماند. يباق همانجا

 دسته ب را خدمت فرصت كه عابد اطيخ كي حال، نيهم در دادند. ادامه را
 كرد. آماده باالرام و شنايكر يبرا بايز ييهالباس هاپارچه از و آورد

 همچون باالرام و شنايكر ،آراسته و بايز اريبس هايلباس با ب،يترتنيبد
 به ملبس كيتار ماه اي كامل ماه يروزها در كه دنديرسمي نظر به ييهاليف

 بركت و شد يراض اريبس اطيخ آن از شنايكر شوند.مي رنگارنگ هايپارچه
 او بدنش ترك از پس كه يمعن نيبد نمود، اعطا يو به را 26يموكت-ايساروپ

 كونتهايوا اراتيس در اناينارا بدن همچون چهاردست يبدن و شد خواهد رها
 كه يزمان تا كه داد را بركت نيا او به نيهمچن شنايكر آورد. خواهد دسته ب

 نيا با آورد. دسته ب حواس يارضا از لذت يبرا يكاف ثروت بتواند است زنده
 دچار هستند خداوند آگاه شنايكر عابدان كه يكسان كرد ثابت شنايكر اتفاق

 يبرا يكاف فرصت آنها شد. نخواهند حواس يارضا يبرا يماد لذات كمبود

                                        
26 särüpya-mukti 
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 داده اجازه آنها به بدن نيا ترك از پس اما داشت، خواهند ييكارها نيچن
 گولوكا لوكا، شنايكر اي لوكا كونتهايوا يروحان اتاريس وارد كه شودمي
   شوند. نداوانيور

 27سوداما اسم به يفروشگل سراغ به باالرام و شنايكر لباس، دنيپوش از پس
 خانه از فوراً او فروش،گل نيا يخانه يمحدوده به دنيرس محض به رفتند.

 را اشحترمانهم هايكرنش تا افتاد نيزم به اديز تيعبود با و آمد رونيب
 از و كرد ميتقد باالرام و شنايكر به بايز جلوس محل كي او كند. ميتقد
 فروشگل استقبال اورد.يب را چاندان ريخم و هاگل تا خواست ارشيدست

  نمود. يراض شدت به را خداوند
 خداوند ميتقد را شيدعاها نيچن نيا فراوان يفروتن و تواضع با فروشگل

 كنممي فكر ،ياآمده اقامتم مكان به شما كه ييآنجا از ،زميعز خداوند" كرد:
 شده رها و يراض من يبرا پرستش قابل يواال افراد تمام و اجدادم تمام كه

 اما ،يهست يهانيك يتجل نيا علل تمام متعال علت تو ،زميعز خداوند باشند.
 منظور به را خودت كامل بسط تو ،ينيزم يارهيس نيا ساكنان نفع يبرا
 به يبرابر صورت به تو .يانموده ظاهر وهايد كردن نابود و عابدانت فظح

 متعال روح تو .يكنمي مرتب را كارها زنده موجودات تمام دوست عنوان
 اريبس تو حال نيا با .يشونمي قائل دشمن و دوست انيم يزيتما و يهست
 اعطاء انتعابد به را عابدانه هايتيفعال خاص جينتا كه نيا از يشومي يراض
را  دهم انجام من يدار ليتما كه آنچه هر كه كنممي دعا من خداوندم .يكن
 يكار انجام دستور من به تو اگر هستم. اتيابد خادم من رايز ،ييبگو من به
  "بود. خواهد من به يبزرگ لطف نيا ،يبده را

                                        
27 Sudämä 
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 اقامتش محل در باالرام و شنايكر تيؤر از قلبش دروان فروشگل يسوداما
 يحلقه دو او آرزو، نيترمنتخب عنوان بهن يبنابرا و بود شده يراض اريسب

 نمود. ميتقد خداوند به را آنها و كرد درست متعدد هايگل از اعال اريبس گل
 و بركات شنايكر و شدند يراض اريبس او يصادقانه خدمت از باالرام و شنايكر

 آن بهرا  كند ميتقد هشدميتسل ارواح به است آماده همواره او كه يرحمت
 از او شد، اعطاء فروشگل به بركات نيا كه يوقت كرد. ميتقد فروشگل

 يباق اشعابدانه خدمت در خداوند يابد خادم كه كرد درخواست خداوند
 دهد. انجام زنده موجودات تمام يبرا ريخ كار يخدمت نيچن انجام با و بماند

 دينبا يآگاه شنايكر در ندخداو عابد كي كه شودمي مشخص كار نيا با
 عمل مشتاق ديبا او بشود؛ يراض عابدانه خدمت در خود شرفتيپ با صرفاً

 يمگوسوا شش كه است يمثال نيا باشد. زنده موجودات تمام ريخ يبرا
 شده گفته شانيا مورد در ييدعا در نيبنابرا نمودند. يرويپ آن از نداوانيور

 ستند.ين خودخواه ،خداوند عابدان اي اواهاشنيوا :28نائويكار - تايه لوكانام است
 دست به بركات عنوان به خداوند ياعال تيشخص از شانيا كه يتيمز هر
 نيا كنند. عيتوزز ين گريد اشخاص تمام نيب را آنها كه خواهندمي آورندمي

 شنايكر خداوند فروش،گل از تيرضا با است. دوستانهانسان اقداماتِ نياعالتر
 آن يورا و آن از شيب بلكه نمود، اعطاء خواست او كه را يبركات تمام تنها نه
 يزندگ يطوالن مدت ،يخانوادگ شكوه ،يماد هاييتوانگر تمام خداوند ز،ين
  كرد. ميتقد يو به را داشت آرزو يماد يايدن نيا در قلبش كه آنچه هر و

 وانعن با شنايكر م كتابكي و چهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "شودمي ماتهورا وارد شنايكر"

                                        
28 lokänäà hita-käriëau 
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  مدو و چهل فصل

  يقربان دانيم در كمان شكستن

 دنديد را يگوژپشت زن باالرام و شنايكر فروش،گل اقامت مكان ترك از پس
 منبع شنايكر كه ييآنجا از برد.مي هاابانيخ در را يندلص ريخم ظرف كه

 زن با يشوخ كي انجام با را معاشرانش تمام كه خواستمي است، لذات تمام
 تو جوان، يِبايز زنِ يا" كرد: خطاب را او شنايكر كند. شاد گوژپشت

 يكس چه يبرا را دستت در صندل ريخم ظرف نيا بگو من به ؟يستيك
 يكن نيچن اگر و ،يكن ميتقد من به را صندل نيا ديبا تو كنم فكر ؟يبرمي

 خداوند ياعال تيشخص شنايكر "شد. يخواه خوشبخت كه هستم مطمئن
 نكته نيا او درخواستش با دانست.مي گوژپشت درباره را زيچ همه او و است

 آن كه است بهتر و ندارد؛ يادهيفا چيه ويد كي به خدمت كه كرد انيب را
آورد. دست به را خدمتش يفور جينتا و كند خدمت باالرام و شنايكر به زن
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 يبايز اهيس پسر يا زم،يعز يراااماسونديش" اد:د پاسخ شنايكر به زن آن
 هر من هستم. مشغول كامسا زِ يكن كي عنوان به من كه يبدان ديشا تو ز،يعز
 ريخم نيا هيته يبرا من از پادشاه كنم.مي هيته او يبرا صندل ريخم روز

 دو شما جز به كس چيه كه شدم متوجه حال اما است، يراض اريبس خوب
 زن آن "ست.ين ريخم نيا توسط خدمت افتيدر يبرا ترستهيشا برادر

 شان،يهاصحبت باالرام، و شنايكر يبايز هاييژگيو مسحور كه گوژپشت
 به شروع بود، شده شانيا هايتيفعال گريد و شانيهانگاه شان،يهاخنده

 دو شد. اديز تيعبود و تيرضا با شانيا بدن به صندل ريخم آن دنيمال
 و داشتند ييبايز هايرنگ و بودند بايز عتاًيطب باالرام و شنايكر متعال، برادر
 اريبس شانيا بدن ييباال بخش داشتند. تن به ييبايز رنگارنگ هايلباس آنها

 صندل ريخم با را شانيا هايبدن گوژپشت زن كه يهنگام و بود جذاب
 اريبس خدمت نيا از شنايكر دند.يرسمي نظر به زين باتريز آنها كرد، آغشته

 به گر،يد يكالم به بدهد. را زن نيا پاداش چگونه كه كرد فكر و شد يراض
 به اديز تيعبود و عشق با ديبا آگاه شنايكر عابدان خداوند، توجه جلب خاطر

 يعاشقانه خدمت از ريغ يعمل چيه با تواندنمي شنايكر كنند. خدمت او
 يرو را شيپا انانگشت شنايكر خداوند ،ياشهياند نيچن با شود. يراض متعال

 كي و گرفت، را او هايگونه دستش انگشتان با و داد فشار گوژپشت زن يپا
 و صاف زن كي، گوژپشت زن فوراً كند. صاف را او كه داد او به عيسر تكان

 ييبايز به و بايز اريبس هاينهيس و كيبار يكمر فراخ، يباسن با بايز
 بود شده يراض گوژپشت زن خدمت از شنايكر كه ييآنجا از .شد گرفتهشكل

 نيباتريز به ليتبد او بود، كرده لمس را او شنايكر دستان كه ييآنجا از و
 فوراً  عابد شنايكر به خدمت با كه دهدمي نشان واقعه نيا شد. دختران

 چنان عابدانه خدمت ابد.ي دست جهت هر از تيموقع نياعالتر به تواندمي
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 ياله هايتيصالح كسب ستهيشا هدد انجام را آن هركس كه است قدرتمند
 به بود؛ شده او ييبايز نه و گوژپشت زن خدمت مجذوب شنايكر شود.مي

 فرد كي شد. زنان نيباتريز به ليتبد فوراً  داد، انجام يخدمت او آنكه محض
 شنايكر از پس ندارد؛ بودن بايز اي داشتن تيصالح به يازين آگاه شنايكر

 خواهد بايز و تيصالح صاحب اريبس او شنايكر به خدمت انجام و شدن آگاه
  شد.

 ليتبد بايز العادهخارق و جوان زن كي به شنايكر لطف با زن آن كه يهنگام
 احساس خود در شنايكر به نسبت نيدِ احساس يعيطب صورت به شد،
 بخش درنگ، بدون او بود. شده خداوند ييبايز مجذوب نيهمچن و كردمي

 اصخ يلبخند او كرد. آن دنيكش به شروع و گرفت را شنايكرلباسِ  پشت
 است. شده خاطر آشفته يانشهو يآرزوها با كه كردمي دييتأ و داشت لب به
 دوستانش و شنايكر تربزرگ برادر مقابل در و ابانيخ در كه كرد فراموش او

  دارد. قرار
 نيا به را تو توانمنمي زم،يعز قهرمان" كرد: شنهاديپ شنايكر به مانهيصم او

 اتييبايز مجذوب واقعاً من .ييايب من منزل به ديبا تو كنم. ترك يسادگ
 در نيبهتر تو كه ييآنجا از و كنم ييرايپذ يبخو به تو از ديبا نيبنابرا ام،شده

 يكالم به ".يباش پرلطف اريبس من به نسبت ديبا زين تو ،يهست مردم انيم
 هايآرزو و ديايب اشخانه به كه كردمي شنهاديپ شنايكر به او ساده
 ترشبزرگ برادر مقابل در يكم شنايكر البته سازد. يراض را اشيشهوان
 شده فتهيش ،ساده دختر نيا كه دانستمي او اما ،ديكشمي خجالت باالرام
 دوستان سمت به ينگاه با د.يخند او هايحرف به صرفاً نيبنابرا است؛

 اريبس دعوتت از من زم،يعز يابيز دختر" داد: پاسخ دختر به او گاوچرانش،
 دختر آمد. خواهم تو شيپ قطعاً ميكارها گريد اتمام از پس و شدم يراض
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 خانه از دور كه ماست چون يافراد خاطر يتسل ابزار تنها تو همچون ييبايز
 ما تواندمي تو چون مناسب دختردوست كي قطعاً م.يانكرده ازدواج و ميهست

 يكلمات با بيترتنيبد شنايكر "سازد. رها يماد هاييآشفتگ انواع تمام از را
 بازار سمت به را ابانيخ شنايكر او، ترك از پس نمود. يراض را دختر نيريش

 به مختلف يايهدا انواع با او استقبال يآماده شهروندان كه ييجا داد، ادامه
 و شنايكر ،بازار تجار بودند. صندل ريخم و هاگل نات، بتل اهيگ خصوص

 عبور ابانيخ از شنايكر كه يهنگام كردند. پرستش اديز احترام با را االرامب
 زنان يبرخ و آمدندمي او ينظاره يبرا اطراف هايخانه زنان تمام كرد،مي

 و موها شدند.مي او ييبايز مسحور كه چرا كردند،مي غش واقعاً ترجوان
 كجا كه كردنديم فراموش و شدمي شل شانيا يشدهبسته سفت هايلباس

  ستادند.يا
 كامسا د.يپرس يقربان يبرگزار مكان مورد در شهروندان از سپس شنايكر
 يقربان نيا شدن مشخص يبرا و بود داده اياگي-دهانور نام به يقربان بيترت

 اريبس كمان نيا بود. داده قرار يقربان محراب كِينزد را بزرگ كمان او خاص
 در داشت. شباهت آسمان در كماننيرنگ به و بود زيانگعجابا و بزرگ

 شدهگماشته كار به نگهبانان و محافظان توسط كمان نيا ،يقربان يمحوطه
 كينزد كمان به باالرام و شنايكر كه يهنگام شد.مي ينگهدار كامسا توسط
 دهيناد را هشدار شنايكر اما نروند، تركينزد كه شد داده هشدار آنها به شدند،
 دنيكش از پس گرفت. چپش دست در را كمان و رفت باال روين با او گرفت.

 دو به و شكست كمان كه ديكش يحد به را آن جمع، حضور در كمان زهِ
 مزرعه در را شكرين چوب كه يليف مانند درست شد، ميتقس قسمت

 ،كمان شكستن يصدا كردند. نيتحس را شنايكر قدرت حضار تمام شكند.مي
 ديشن كامسا كه يهنگام د.يشن را آن زين كامسا و كرد پر را نيزم و آسمان
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 آنجا كه كمان مراقبان د.يترس جانش خاطر به است، داده رخ ياتفاق چه كه
 سمت به دست در ييهاسالح با و شدند نيخشمگ اريبس بودند، گرنظاره

 دش!يبكش د!يكن رشيدستگ د!يكن رشيدستگ"زدند: اديفر و دنديدو شنايكر
 متوجه آنان يوقت بودند. شده محاصره باالرام و شنايكر "دش!يبكش
 قسمت دو آن و شدند نيخشمگ اريبس شدند، نگهبانان نادرست هايزهيانگ

 كردند. كامسا محافظان تمام زدن به شروع آنها با و گرفتند را شكسته كمان
 را هايارتش از يكوچك گروه كامسا داشت، انيجر آشوب نيا كه يزمان

 و ددنيجنگ آنها با باالرام و شنايكر اما كنند، كمك انمحافظ به تا فرستاد
  كشتند. را آنها
 سمت به بلكه ،نكرد حركت يقربان انجام محل سمت به شنايكر آن، از پس

 طول در كرد. حركت استراحتشان محل سمت به و رفت دروازه از رونيب
 با ود.نم ديبازد اديز شوق با ماتهورا شهر در را يمتعدد هايمكان او ر،يمس

 ماتهورا شهروندان تمام شنا،يكر زيانگاعجاب هاييدالور و هاتيفعال دنيد
 هبوط ماتهورا به كه هستند يخداوندگاران برادر دو نيا كه كردندمي تصور
 ابانيخ در آزادانه برادر دو كردند.مي نگاه آنها به اديز تعجب با و اندكرده
  نداشتند. كامسا دستورات و نيقوان به يتوجه و كردندمي گذار و گشت

 حومه سمت به گاوچرانش دوستان و باالرام شنا،يكر آفتاب، غروب زمان در
 بيترت نيبد بودند. آمده گردهم آنها هايارابه تمام كه ييجا رفتند، شهر

 او و دادند كامسا به را ورودشان بر يمبن ياهياول هايهشدار باالرام و شنايكر
 درك را بود او منتظر يقربان عرصه در فردا كه را يخطر شدت توانستمي

   كند.
 ساكنان بودند، رفته ماتهورا به نداوانيور از باالرام و شنايكر كه يهنگام

 ييبايز تيرؤ يتوانا در ماتهورا شهروندان ميعظ يخوشبخت نداوانيور
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 پرستش بخت يالهه زين و پاكش عابدان توسط كه را شنايكر زيانگاعجاب
 قتيحق رنگ حال نداوانيور ساكنان ياهايرؤ بودند. كرده تصور را شودمي
 تيرضا به شنايكر تيرؤ از ماتهورا شهروندان كه چرا بود، گرفته خود به

 بودند. دهيرس كامل

 قرار يخادمان مراقبت مورد بازگشت، استراحتگاهش به شنايكر كه يهنگام
 و ريش و كردند مفراه او يبرا بايز يمنگاهينش شستند، را شيپا كه گرفت

 درمورد كرتف و شام خوردن از پس كردند. ميتقد او به خوشمزه هايغذا
 او بيترت نيبد پرداخت. استراحت به اديز اريبس آرامش با او فردا، يبرنامه
  كرد. يسپر آنجا در را شب

 زشيانگاعجاب كمان شدن شكسته متوجه كامسا كه يهنگام گر،يد يسو در
 توانست يحدود تا شد، شنايكر توسط شسربازان و محافظان شدن كشته و

 كه شود متوجه توانست او كند. درك را خداوند ياعال تيشخص قدرت
 با است. كينزد او مرگ ،حال و است شده ظاهر يدواك پسر نيهشتم

 يناخجسته ياهايرو او شد. قراريب شب تمام او كش،ينزد مرگ به دنيشياند
 شهر هايمحدوده به كه باالرام و شنايكر كه كند درك توانست و ديد ياديز

 يناخجسته هاينشانه كامسا بودند. مرگش آوراناميپ بودند، شده كينزد
 نتوانست كرد نگاه نهيآ در او كه يهنگام د.يد ايؤر و يداريب در را يمتعدد
 تا دو را آسمان درون هايستاره او بود. شيسرجا واقعاً اگرچه ند،يبب را سرش

 ديدمياش هيسا در را ييهاسوراخ او بودند. يكي واقعاً آنها كه يدرحال ديدمي
 نظر به مقابلش در درختان تمام د.يشنمي گوشش در ياديز وزوز يصدا و

 او اهايرؤ در ند.يبب خاك در را خودش يردپا توانستنمي او و آمدندمي طال
 جاجابه كجاوه در ييهامونيم توسط كه ديدمي را ارواح از يمختلف انواع
 را سم آن او و داده سم او به يكس كه ديد ايرؤ در نيهمچن او شدند.مي
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 گل از ياحلقه با همراه لخت او كه ديد ايرؤ در نيهمچن او است. دهينوش
 كامسا كه يهنگام ب،يترت نيبد است. روغن به آغشته بدنش تمام و است
 درك توانست د،يد ابخو در هم و يداريب در هم را مرگ مختلف هاينشانه
 را شب نتوانست او اديز ينگران در نيبنابرا و است يقطع مرگش كه كند

 مشغول شدت به او شب، شدن تمام از پس درست كند. استراحت راحت
   شد. يكشت يمسابقه دادن بيترت
 و شده هاگل و هانيآذ ها،پرچم به آراسته و زيتم ييبايز به يكشت دانيم

 وجود ليدل به صحنه آن بود. شده اعالم بزرگ هايطبل بر نواختن با مسابقه
 يمختلف انواع د.يرسمي نظر به بايز اريبس اهتزاز حال در هايپرچم و هانوار

 دهيد تدارك -اها يكشاتر و برهمانا شاهان،-محترم  اشخاص يبرا هاراسَ از
 زين نگرايد و بودند گرفته خود يبرا ييهاتخت مختلف پادشاهان بود. شده
 همراه به كامسا تينها در بودند. كرده انتخاب خود نشستن يبرا يمكان

 خاص صورت به كه مرتفع ييسكو بر و شد وارد متعددش انيمنش و رانيوز
 انيم در و مركز در او اگرچه بدبختانه نشست. بود شده گرفته نظر در او يبرا

بدون  د.يلرزيم مرگ ترس از قلبش بود، نشسته اشيحكومت و يياجرا سران
 كامسا يقدرتمند به يحت يفرد به يتوجه رحميب مرگهيچ شكي 

 فرد يواال تيموقع به يتوجه رسد،مي فرا مرگ كه يهنگام كند.نمي
   كند.نمي

 را شانيهامهارت بود قرار كه رانيگيكشت شد، ليتكم زيچ همه كه يهنگام
 بايز ييهالباس و جواهرات به نيمز آنها شدند. دانيم وارد دهند شينما

 29توشاال و كوتا شاال، كا،يموشت چانورا، مشهور رانيگيكشت از يبرخ بودند.

                                        
29 Cäëüra, Muñöika, Çala, Küöa and Toçala 
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 اديز ينشاط با شدهنواخته يقيموس از يناش يسرزندگ احساس با آنها بودند.
 از كه ناندا يِ سركردگ به گاوچران مردان تمام كردند. عبور عموم مقابل از
 پس گاوچران مردان گرفتند. قرار كامسا بالاستق مورد بودند، آمده نداوانيور
 كنار در نظرشان مورد هايگاهيجا در كامسا به خود يلبن محصوالت ميتقد از

 بود شده گرفته نظر در شانيا يبرا خاص صورت بهكه  ييسكو در و پادشاه
  نشستند.

  
 عنوان با شنايكركتاب  دوم و چهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "يقربان دانيم در كمان شكستن"
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  ومس و چهل فصل

  داياپيكوواال ليف كشتن

 يصدا باالرام و شنايكر ،يصبحگاه فيوظا گريد اتمام و استحمام از پس
 آماده را خود فوراً آنها دند.يشن را يكشت دانيم در بزرگ هايطبل هايضربه

 به باالرام و شنايكر كه يهنگام .بروند مكان آن سمت به حيتفر يبرا تا كردند
 كه دنديد را 30داياپيكوواال نام به يبزرگ ليف آنها دند،يرس دانيم يدروازه
 نگه با ليف مراقب كرد.مي تيهدا را آن و بود نشسته آن يرو بر يمراقب

 شنايكر كرد. مسدود قصر به را آنها ورود راه دروازه مقابل در ليف داشتن
 كي همچون بلند، و موّقر يصدا با واو شود متوجه را مراقب قصد توانستمي
 بده اجازه و كن باز را راه شرور، مراقب يا تو" كرد: خطاب را مراقب رّانغُ ابر
 مرگ يخانه به را لتيف و تو ،يببند مرا راه اگر كنم. عبور دروازه از

  "فرستاد. خواهم افتهيتيشخص

                                        
30 Kuvalayäpéòa 
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 دند،يدمي را خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر كه ماتهورا شهر شهروندان
 نگاه صورتش به يرنشدنيس ينگاه با و دنديرسمي نظر به يراض اريبس
 چنان شنايكر تيرؤ دند.ينوشمي را بهشت شهد شانيا كه ييگو كردند،مي
 شهد دنينوش حال در آنها تنها نه ديرسمي نظر به كه دادمي شانيا به يلذّت
ز ين بدنش يمزّه دنيسيل و بو تشماماس حال در بلكه هستند، صورتش تيرؤ

 در صحبت به شروع آنها اند.كرده بغل بازوانشان با را باالرام و او و هستند
 مورد در آنها يطوالن يمدّت يبرا كردند. متعال برادر دو مورد در خود انيم
 شخصاً  آنها حال امّا ،بودند دهيشن باالرام و شنايكر هايتيفعال و ييبايز
 دو باالرام و شنايكر كه كردند فكر آنها دند.يدمي چهره به هرهچ را شانيا

 ظاهر نداوانيور در كه هستند انا،ينارا خداوند، ياعال تيشخص كامل ظهور
 كردند. شنايكر متعال هاييباز نقل به شروع ماتهورا شهروندان بودند. شده

 قرار رشهمس و هاراجام ناندا يسرپرست تحت واسودوا، پسر عنوان به تولدّش
 به لطف ياعطا يبرا ماتهورا به او آمدن به منجر عيوقا نيا تمام و گرفتن،

 وارتاينيتر كشتن زين و من،ياهر يپوتانا كشتنِ مورد در آنها است. شده شانيا
 در ماتهورا شهروندان آوردند. ادي به را بود آمده گردباد كي صورت به كه
 وانيد گريد و دهنوكاسورا ،يشكِ شانكاچودا،" گفتند:مي  نيچن خود انيم

 نيهمچن شنايكر شدند. كشته نداوانيور در مباالرا و شنايكر توسط يهمگ
 در را ايكال مارِ او داد. نجات نابودگر آتش از را نداوانيور گاوچران مردان تمام
 گرفت. را ،ندرايا ،يبهشت پادشاه كاذب غرور يجلو و كرد هيتنب اموناي يآبها
 نگه روز هفت مدّت به دست كي يرو را گواردهان زرگب يتپّه شنايكر

 حفظ ديشد باد و طوفان امان،يب بارانِ از را گوكوال مردك تمام و داشت
 آوردند: ادي به را بخش روح هايتيفعال گريد نيهمچن آنها "كرد.

 شيهاتيفعال در مشاركت و شنايكر ييبايز تيرؤ از نداوانيور زگانيدوش"
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 تيرؤ با كردند. فراموش را يماد تيموجود مشكالت كه بودند يراضچنان 
 "كردند. فراموش را هايخستگ انواع آنها ،يو به دنيشياند و شنايكر

 به كه گفتند و پرداختند ادوي يسلسله مورد در بحث به ماتهورا شهروندان
 جهان كلّ  در ليفام نيمشهورتر ادوهاي ،سلسله نيا در شنايكر ظهور خاطر

 باالرام مورد در صحبت به آنگاه ماتهورا شهروندان ماند. دخواهن يباق
 اريبس لوفرين گلبرگ همچون چشمان مورد در صحبت به آنها پرداختند.

 و ويد يِپرامباال پسر نيا" آوردند: ادي به نيچن را او و پرداختند او يبايز
 هايتيفعال مورد در آنها كه يحال در "كشت. را گريد يوهايد از ياريبس
 كه دنديشن را يبزرگ يبلندگوها ارتعاش كردند،مي صحبت باالرام و شنايرك

  كرد.مي اعالم را يكشت يمسابقه آغاز
 كرد: آغاز را باالرام و شنايكر با سخن مشهور رِيگيكشت چانورا سپس

 شما م.يادهيشن شما گذشته هايتيفعال مورد در ما زم،يعز باالرام و شنايكر"
 ما است. فراخوانده را شما پادشاه نيبنابرا و ديتهس يبزرگ قهرمانان

 نجايا در حضّار تمام و پادشاه است. يقو اريبس شما بازوان كه ميادهيشن
 شهروند كي دارند. شما يريگيكشت هايييتوانا شينما يتماشا به ليتما

 شهروندان ق،يطر نيا به عمل با سازد. يراض را پادشاه ذهن و باشد تابع ديبا
 اساس بر عمل به كه يفرد آورند.مي دست به را خوب اقبال و بخت تمام
 خواهد ناخشنود پادشاه خشم ليدل به كندنمي يتوجّه دستورات از تيتبع

 تانيگاوها چراندن هنگام كه ميادهيشن ما و ديهست گاوچران پسران شما شد.
 ميمندآرزو ما ن،يبنابرا .ديبرمي لذت گريكدي با گرفتن يكشت از جنگل، در
 پادشاه شامل حضار تمام تا ديشو ملحق ما به يكشت نيا در زين شما كه
  "شوند. يراض
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 او با يكشت يآماده را خود و ديفهم را چانورا جمالت از منظور فوراً شنايكر
 بهوجا پادشاه تيرع تو" گفت: سخن نيچن ط،يشرا و زمان براساس اما كرد.
 او يايرعا ميرمستقيغ صورت به زين ما .يكنمي يزندگ جنگل در و يهست

 نيا م.يكن يراض را او ممكن حد تا ميكنمي تالش و ميشومي محسوب
 صرفاً  ما كه است آن قتيحق اما اوست، بزرگ لطف يريگيكشت شنهاديپ

 دوستانمان با نداوانيور جنگل در ما مواقع يبعض م.يهست نوجوان يپسرها
 اشخاص با رقابت كه ميكنمي فكر ما م.يكنمي يباز هستند ما همسن كه

 رانيگيكشت با مبارزه اما است، خوب ما يبرا مشابه قدرت يدارا و همسن
 اصول با مبارزه نيا نباشد. جذاب چندان نندگانيب يبرا تو مانند يبزرگ

 رانيگيكشت كه نمود انيب شنايكر بيترت نيبد "داد. رتيمغا شانيمذهب
  كنند. دعوت مبارزه به را امباالر و شنايكر دينبا مشهور و يقو
 ميتوانمي خوب اريبس زميعز يشنايكر" گفت: چانورا موضوع نيا پاسخ در

 يهست همگان يورا تو .يهست جوان يمرد نه و كودك نه تو كه ميكن درك
 ليف شتريپ تو است. گونه نيا زين باالرام بزرگترت، برادر كه طور همان
 به را او تو .ياكشته را بود ليف هزاران با مبارزه به قادر كه دا،ياپيكوواال

 با كه است ستهيشا تو يبرا قدرتت خاطر به .ياكشته زيانگاعجاب قيطر
 تو با كه دارم آرزو من نيبنابرا .يكن مبارزه ما انيم در وانيد نيتريقو

  گرفت. خواهد يكشت كايموشت با باالرام بزرگترت، برادر و رميبگ يكشت
  
 عنوان با شنايكر وم كتابس و چهل فصل بر ودانتايكتبها شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "داياپيكووال ليف كشتن"
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  مچهار و چهل فصل

  كامسا كشتن

 تيشخص نمودند، انيب را خود ياراده و عزم كامسا رانيگيكشت آنكه از پس
 پسر باالرام، لرد و شد مواجه چانورا با مادهو يكشنده خداوند، ياعال
 كايموشت و باالرام سپس و چانورا و شنايكر شد. مواجه كايموشت با ،ينيروه

 دادن فشار به شروع كيهر و كردند قفل گريهمد در را شانيپاها و هادست
 نهيس ،پنجه در پنجه آنها شود. خارج روزيپ مبارزه از بتواند تا نمود گريكدي

 به زدن ضربه به روعش و گرفتند قرار هم ران به ران و سر به سر نه،يس به
 يمكان به مكان كي از شانيا كه يهنگام افت.ي شيافزا مبارزه كردند. گريكدي
 به را آن و انداختمي ريگ را يگريد يكي دادند،مي فشار را گريهمد گريد

 كه كردمي يسع و كردمي فرار پشتش به او يجلو از يگريد و زدمي نيزم
دنيكش كردن، بلند افت.يمي شيافزا گام به گام مبارزه رد.يبگ پشت از را او
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 گريهمد در را شانيپاها و هادست آنها سپس و داشت وجود دادن فشار و
 بود. شينما حال در كمال حدّ به يريگيكشت يهنرها تمام كردند.مي قفل
  دهد. شكست را بيرق تا كردمي تالش يهركس كه چرا
 هم با مبارزه يبرا مبارزان هك چرا نبودند يراض چندان يكشت تماشاگران اما

 يپسران تنها كايموشت و چانورا مقابل در را باالرام و شنايكر آنها نبودند. برابر
 و رانيگيكشت نيتريقو گريد دو آن كه يحال در آوردند،مي شمار به نوجوان
 شنايكر به نسبت لطف و شفقت و رحم احساس با بودند. سنگ مانند سخت

 نيچن را خود انيم در صحبت تماشاگران انيم در زنان زا ياريبس باالرام، و
 در يحتّ" گفت: يگريد "است. يعدالتيب نيا ز،يعز دوستان" كردند: آغاز

 "است. يبرگزار حال در ناسازگار يجبهه دو نيب يكشت نيا پادشاه مقابل
 انيم مبارزه توانستندنمي آنها بودند. داده دست از را خود لذّت حس زنان

 به و صاعقه مانند درست چانورا و كايموشت" كنند. قيتشو را فيضع و يقو
 نيسن در فيظر ييپسرها باالرام و شنايكر و هستند بزرگ هايكوه قدرت

 از آگاه افراد است. شده فراموش اجتماع نيا در عدالت اصل هستند. نييپا
 يباق ناعادالنه يمسابقه نيا يتماشاحال  در عدالت يمتمدّنانه اصول

 ست.ين خردمندانه چندان يكشت نيا يتماشا در مشاركت ماند. نخواهند
 هايواكنش معرض در بمانند، يباق ساكت اي كنند صحبت آنها چه نيبنابرا

  "گرفت. خواهند قرار آلودگناه اعمال
 شنايكر صورت به فقط زم،يعز دوستان امّا" گفت: سخن جمع در يگريد زن

 و شودمي دهيد دشمنش هيتنب از يناش تشصور يرو عرق قطرات د.يكن نگاه
  "است. آن يرو آب قطرات با لوفرين گل كي همچون صورتش
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 شده بايز چقدر باالرام خداوند صورت كه دينيبنمي ايآ" گفت: يگريد زن
 مشغول او رايز ،شودمي دهيد دشيسف صورت يرو يقرمز رنگ است؟
  "است. كايموشت با سخت يكشت
 فكر تنها زم،يعز دوست" كرد: خطاب نيچن را شدوست جمع در يگريد زن
 ياعال تيشخص كه ييجا است، خوشبخت چقدر نداوانيور نيسرزم كه كن

 مشغول و است نيمزّ گل هايحلقه با همواره و دارد، حضور شخصاً خداوند
 دوستان توسط همواره او است. باالرام خداوند برادرش با همراه گاوها چراندن

 نداوانيور ساكنان نوازد.مي متعالش فلوت در و شوديم يهمراه گاوچرانش
 را باالرام و شنايكر نيلوفرين قدوم همواره توانندمي كه هستند خوشبخت

 بخت يالهه و وايش لرد همچون يخداوندگاران توسط كه كنند مشاهده
 يهاتيفعال زانيم چه كه ميبزن نيتخم ميتواننمي ما شود.مي پرستش

 حال كه است شده انجام ترشيپ يوراجابهوم زگانيدوش طتوس زكارانهيپره
 چيه ببرند. لذّت او از متعالش بدن رينظيب ييبايز بر نظاره با توانندمي آنها

 ست.ين او با معادل اي باالتر يبدن شدرخش اي رنگ بيترك ييِبايز در كس
 ،ييبايز قدرت، ثروت، يعني هايتوانگر انواع تمام منبع باالرام و شنايكر

 كه هستند خوشبخت اريبس هايگوپ هستند. انقطاع و دانش شهرت،
 زمان از كنند؛ فكر او به و ننديبب ساعته چهار و ستيب را شنايكر توانندمي

 در صبح. هنگام در كره زدن اي غالت سبوس دادن باد اي گاوها دنيدوش
 منزلشان كف شستن و شانيها خانه كردن زيتم مشغول آنها كه يحال
  "هستند. شنايكر يشهياند مجذوب همواره تند،هس
 حال در يحت اعمال يآگاهانه شنايكر انجام يچگونگ از كامل يمثال هايگوپ

 يشهياند در يدائم جذب با هستند. يماد اشتغاالت از يمختلف انواع انجام
 قدرت يمرحله نيتركامل ،يساماده ،يروحان يخلسه در كامالً شنا،يكر
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 در همواره كه يفرد كه است شده دييتأ تا،يگ-بهاواد در دارند. قرار ييماورا
 انواع تمام انيم در كي يدرجه يوگي كي شناستيكر به دنيشياند حال

   هاست. يوگي
 به را هايگوپ هايتيفعال ديبا ما زم،يعز دوست" گفت: يگريد به زن كي

 آنها ونهچگ صورت، نيا ريغ در م،يريبپذ يزگاريپره شكل نيباالتر عنوان
 -  آورند دست به را عصر و صبح هنگام در شنايكر تيرؤ فرصت توانستندمي
 به گاوچرانش دوستان با شيگاوها چراندن يبرا كه يهنگام صبح هنگام در

 در و گرددمي باز شانيا با او كه يهنگام عصر هنگام در و رودمي مراتع
  "دارد؟ لب بر يدرخشان لبخند و نوازدمي فلوتش
 كه شد متوجه زنده، موجودات تمام متعال روح شنا،يكر خداوند كه يهنگام
 بلكه ندهد ادامه يكشت به گريد كه گرفت ميتصم هستند، او نگران زنان
 ماهاراج، ناندا يعني باالرام، و شنايكر نيوالد بكشد. فوراً را رانيگيكشت

 قدرت به واقف آنها كه چرا ،بودند نگران اريبس زين ،يدواك و واسودوا اشودا،ي
 به ريگيكشت يكايموشت با زين باالرام خداوند نبودند. فرزندانشان نامحدود

 چانورا با خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر كه كردمي مبارزه يروش همان
 رحميب چانورا به نسبت شنايكر خداوند گرفت.مي يكشت و كردمي مبارزه

 رتيح مقابل در بزرگ ريگيكشت زد. مشتش با را او بار سه فوراً و شد
 شنايكر به و كرد استفاده فرصتش نيآخر از آنگاه چانورا خورد. تكان همگان
 با كند.مي حمله گريد يعقاب به سرعت به كه يعقاب مانند درست كرد حمله
 خداوند اما كرد، شنايكر ينهيس به زدن ضربه به شروع او دستش، دو بستن

 كي بدن به كه گل ياحلقه مانند تدرس نشد، آشفته ياذره يحت شنايكر
 به او چرخاندن به شروع و گرفت را چانورا دست دو فوراً شنايكر بخورد. ليف

 داد. دست از را جانش چانورا مركز، از زيگر عمل نيا با صرفاً و كرد اطراف
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 به ندرايا پرچم همچون چانورا انداخت. نيزم سمت به را او شنايكر سپس
  شد. پراكنده آنجا و نجايا شيبايز واهراتج تمام و افتاد نيزم

 زد. او به يمحكم يضربه عوض در باالرام و زد ضربه باالرام به هم كايموشت
 ،ياچاره چيه بدوناو  كرد. خون آوردن باال و دنيلرز به شروع كايموشت

 طوفان در كه يبزرگ درخت مانند درست و كرد ترك را اتشيح يروين
 يريگيكشت شدند، كشته ريگيكشت دو آنكه از پس افتاد. نيزم به افتدمي
 گرفت چپش دست با را او دست فوراً باالرام خداوند آمد. شيپ 31كوتا نام به
 و آمد شيپ 32شاال نام به ريگيكشت كي كشت. را او يابه طرز ساده و

 پا 33توشاال نام به يريگيكشت شكست. شتمُ كي با را سرش فوراً شنايكر
 بزرگ رانيگيكشت تمام بيترت نيبد شد. كشته قيطر نيهم به و نهاد شيپ

 از جمع آن از ماندهيباق رانيگيكشت و شدند كشته باالرام و شنايكر توسط
 آنها نزد باالرام و شنايكر گاوچران دوستان تمام كردند. فرار جانشان ترس
 پورهايش كه يهنگام گفتند. كيتبر شانيا به فراوان لذت با و رفتند

 زين باالرام يپا و شنايكر يپا هايخلخال دند،يكوبمي هاطبل و ختندنوامي
  آمدند.مي در صدا به

 حد توانستنمي چكسيه و كردند قيتشو به شروعبا شعف زياد  حضار تمام
 به شروع فراوان شعف با حاضر يبرهماناها كند. برآورد را آنها لذت و تيرضا

 زد دست نه او بود؛ نيغمگ كامسا نهات كردند. باالرام و شنايكر كردن پرشكوه
 و پورهايش كه بود نيخشمگ و منزجر كامسا كرد. شنايكر ميتقد يزيچ نه و

 كه بود ناراحت اريبس او و اندآمده در صدا به شنايكر يروزيپ يبرا هاطبل

                                        
31 Küöa 
32 Çala 
33 Toçala 
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 او نيبنابرا بودند. كرده فرار جمع آن از زين يبرخ و شده كشته رانيگيكشت
 مردانش به و كرد متوقف را يقيموس نواختن يقيموس گروه تا داد دستور فوراً
 ماتهورا از فوراً واسودوا پسر دو نيا كه دهممي دستور من" داد: دستور نيچن

 ديبا زين اندآمده شانيا همراه كه يگاوچران پسران شوند. رانده رونيب
 رفتار رخاط به و شوند ريدستگ فوراً ديبا ماهاراج ناندا شود. غارت اموالشان

 شود. كشته درنگيب ديبا زين شرور يواسودوا آن و شود كشته اشبكارانهيفر
 تيحما من خواست برخالف دشمنانم از همواره كه اوگراسنا، پدرم، نيهمچن
  "شود. كشته ديبا است كرده
 و شد نيخشمگ اريبس شنايكر خداوند گفت، سخن نيچن كامسا كه يهنگام

 يحمله يآماده كامسا د.يپر كامسا پادشاه ندبل گاهيجا يسكو به بالفاصله
 مرگش ياعال ليدل شنايكر كه دانستمي ابتدا از او نكهيا يبرا بود، شنايكر

 شنايكر با نبرد آماده و ديكش رونيب غالف از را رشيشمش فوراً كامسا است.
 نيا و نييپا و باال را رشيشمش كامسا كه همانطور شد. سپر و ريشمش با

 با را او متعال قدرتمند خداوند شنا،يكر خداوند برد،مي طرف آن و طرف
 از و است خلقت تمام پناه كه خداوند، ياعال تيشخص گرفت. ياديز يروين

 ديكوب كامسا سر يرو تاج به فوراً شود،مي يمتجل خلقت كل او نيلوفرين ناف
 يكشت يسكو به گاهشيجا از را كامسا آنگاه د.يكش را سرش بلند يموها و

 و ديپر او نهيس يرو فوراً شنايكر آنگاه كرد. پرت نييپا به را او و ديكش
 يروين كامسا شنا،يكر مشت ضربات با صرفاً  زد. ضربه او به محكم بار نيچند

  داد. دست از را اتشيح
 را او است، مرده كامسا كه كند مطمئن را نشيوالد نكهيا يبرا شنايكر

 .ديكش نيزم يرو كشدمي او تنكش از پس را ليف كي كه يريش همچون
 و برخاست جهات تمام از يغرش يصدا دند،يد را نيا مردم كه يهنگام
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برخي تماشاگران شادي خود را نشان دادند و برخي ديگر از غصه گريستند. 
از روزي كه كامسا شنيده بود كه هشتمين پسر دواكي او را خواهد كشت، او 

 مرگ از او كه ييآنجا از و ديشياندمي دستش در يچرخ با شنايكر به همواره
 شنايكر به توقف بدون روز ساعت چهار و ستيب د،يترسمي اريبس خود
 او عتاًيطب و - دنيكش نفس و رفتن راه خوردن، زمان در يحت - ديشياندمي

 - ساداتاد است: شده انيب گيتا-بهاگاواد در آورد. دست به را ييرها بركت
 ييهاشهياند براساس را اشيبعد يزندگ فرد .)8/6 (ب.گ. 34تايبهاو -بهاوا
 و شنايكر به همواره كامسا آورد.مي دسته ب است آن مجذوب همواره كه

 بوق (چرخ)، سكيد كه است يياناينارا يمعنا به كه كردمي فكر چرخش
  دارد. دست در را يگرز و لوفرين گل ،يصدف

 افت،ي دست 35يوكتم-ايساروپ به مرگ از پس كامسا مراجع، نظر براساس
 اراتيس در افت.ي دست )شنوي(و اناينارا مشابه يبدن به او كه معنا نيبد
 از پس كامسا، دارند. اناينارا مشابه يِ بدن هاييژگيو ساكنان تمام كونتهايوا

 مورد نيا از افت.ي دست كونتهالوكايوا به و آورد دسته ب ييرها مرگش
 ياعال تيشخص به دشمن عنوان به كه يفرد يحت كه ميكن درك ميتوانمي

 كونتها،يوا اراتيس در يمكان به اي ابديمي دست ييرها به شدياندمي خداوند
 يمناسب طرز به همواره كه گفت يپاك عابدان مورد در توانمي چه پس

 شنايكر توسط شدهكشته دشمن كي يحت هستند؟ شنايكر افكار مجذوب
 از رد.يگيم قرار تيهو فاقد يتويبرهماج در و آوردمي دست به را ييرها

 او به كه يكس هر است، مطلق ريخِ خداوند ياعال تيشخص كه ييآنجا
 عابد ييِ رها اما رسد.مي ييرها به دشمن، اي دوست صورت به چه شد،ياندمي

                                        
34 sadä tad-bhäva-bhävitaù: [Bg. 8.6] 
35 särüpya-mukti 
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 به را 36ايوجيسا ييرها معموالً دشمن ستند.ين هم مشابه دشمن ييِ رها و
  آورد.مي دست به را اياروپس ييرها مواقع يبعض و آوردمي دست
 تركوچك او از يهمگ كه داشت 37كانكا يسركردگ به برادر هشت كامسا
 است، شده كشته ترشانبزرگ برادر كه شدند متوجّه آنها كه يهنگام و بودند
 را او تا شدند ورحمله شنايكر سمت به اديز خشم با و شدند جمع هم كنار

 مادر يواكدِ برادران شنا،يكر هايييدا يهمگ برادرانش و كامسا بكشند.
 كه كشت را اشييدا او كشت را كامسا شنايكر كه يهنگام بودند. شنايكر

 قواعد تمام از مستقل شنايكر چه اگر است. ييودا قواعد و اصول خالف
 كند.مي تجاوز ييودا قواعد از اجتناب رقابليغ موارد در تنها اما است، ييودا
 آنها كشتن تيمسئول باالرام بود، مربوط كامسا برادر هشت به كه ييجا تا اما
 خواهر اما بود واسودوا همسر چه اگر ،ينيروه باالرام، مادر گرفت. برعهده را

 او گرفت. برعهده را برادر هشت كشتن تيمسئول باالرام نيبنابرا نبود، كامسا
 ار كرد)مي حمل كه را يليف عاج اديز احتمال (به موجود سالح كي فوراً

 كه يريش مانند درست كشت، يگريد از پس يكي را برادر هشت و گرفت
 دييتأ را عبارت نيا بيترت نيبد باالرام و شنايكر كشد.مي را آهو گله كي

 كشتن و زكارانيپره از حفاظت يبرا خداوند ياعال تيشخص كه كردند
  كنند.مي ظهور هستند خداوندگاران دشمن همواره كه ناپاك وانيد

 و گل دنيپاش به شروع باالتر ياارهيس هايستميس از گارانخداوند
 هايتيشخص خداوندگاران انيم در كردند. باالرام و شنايكر به ييگوكيتبر

 شعفشان شينما در آنها يهمگ بودند، وايش لرد و برهما لرد مانند يقدرتمند

                                        
36 säyujya 
37 Kaìka 
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 اراتيس از و دنديكوبمي هاطبل به آنها آمدند. گردهم كامسا مرگ ليدل به
  دند.يرقصمي شعف در خداوندگاران همسران و كردندمي زانيرگل يبهشت

 و شدند سوگوار اريبس همسرانشان مرگ از برادرش هشت و كامسا همسران
 بغل و بلند يهيگر با ختند.يرمي اشك و زدندمي خود يشانيپ بر آنها تمام

 همسران بودند، افتاده يكشت دانيم در كه همسرانشان، هايبدن كردن
 خطاب نيچن را مرده هايبدن و كردندمي يسوگوار برادرانش و كامسا

 وابستگانتان حافظ و مهربان اريبس شما زمان،يعز شوهران" كردند:مي
 م،يامرده كودكان و تانيهاخانه با همراه ز،ين ما مرگتان، از پس حال، د.يهست

 ياخجسته هايتيالفع مرگتان، ليدل به م.يرسمين نظر به خجسته گريد ما
 همسران شدند. تلف يهمگ كمان، يقربان مثل بود، اتفاق حال در كه
 به و ديكردمي برخورد بد اريبس بودند گناهيب كه ياشخاص با شما زمان،يعز
 كه يشخص كه چرا ،است ريناپذاجتناب امر نيا د.ياشده كشته ليدل نيهم

 ما شود. مجازات عتيطب نيقوان توسط ديبا دهدمي آزار را معصوم افراد
 و متعال ارباب او است. خداوند ياعال تيشخص شنايكر خداوند كه ميدانمي

 را او تيمرجع كه يفرد ن،يبنابرا است، زيچ همه از متعال يبرندهلذت
 كه همانطور ت،ينها در و باشد خوشحال تواندنمي هرگز كندمي فراموش

  "كرد. خواهد تمالقا را مرگ او افتاد، اتفاق شما يبرا
 حد تا كرد،مي محبت احساس شيهاييدازن به نسبت شنايكر كه ييآنجا از

 نظارت با مرگ از پس الزم ينييآ مراسم سپس داد. يتسل را آنها ممكن
 بود. مرده شاهزادگان تمام يزادهخواهر او كه چرا ،شد انجام شنايكر شخص

 و واسودوا مادرشان، و پدر فوراً  باالرام و شنايكر اقدام، نيا اتمام از پس
 يدواك و واسودوا كردند. آزاد را بودند افتاده زندان به كامسا توسط كه يدواك

 بودند. شده ياديز مشكالت متحمل بود پسرشان شنايكر كه خاطر نيا به
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 متعال تيشخص عنوان به شنايكر ياعال تيموقع از كامالً واسودوا و يدواك
 و كرد لمس را شانيا يپاها شنايكر اگرچه ن،يبنابرا بودند، آگاه خداوند

 بلكه ،دندينكش آغوش به را او آنها كرد، شانيا ميتقد را شيهاكرنش و دعاها
 به شنايكر اگرچه بشنوند. را خداوند ياعال تيشخص كالم تا ستادنديا صرفاً

 گاهيجا و تيموقع از همواره يدواك و واسودوا بود، شده متولد پسرشان عنوان
  بودند. اهآگ او
  
 عنوان با شنايكر م كتابچهار و چهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "كامسا كشتن"
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   مفصل چهل و پنج

  گردانديكريشنا پسر معلمش را باز م

محترمانه  يحالت ي بهد كه واسودوا و دواكيشنا ديكه خداوند كر يهنگام
د با او و باالرام ي كه آنها بتواننا را بسط داد به نحويوگاماياثر اند، فوراً ستادهيا

روابط  يماد يايهمچون فرزندان خود رفتار كنند. همان طور كه در دن
تواند برقرار يم يتوهمي ر انرژيثيان پدر و مادر و فرزندان توسط تأموجود م

برقرار كند  ياتواند رابطهيا، عابد ميوگاماير يثيب توسط تأشود، به همان ترت
ت ين وضعي. پس از خلق اي خداوند فرزندش باشدت اعاليآن شخص يكه ط

به عنوان  ترش باالرام،شنا به همراه برادر بزرگيش، كريخو يايوگامايتوسط 
اد يار زي، با تواضع و احترام بس38ن پسر در خاندان ساتواتاهايتردرخشان

زم، اگرچه شمايادر عزپدر و م"ن خطاب نمود: يرا چن يواسودوا و دواك

                                        
38 Sätvatas 
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داشتن ما به از د يد، شما نتوانستيما بود يهمواره نگران حفاظت از زندگ 
 "د.يدر حال رشدتتان و پسران جوانتان لذب ببر يتان، پسرهايهاعنوان بچه

اشودا را به عنوان ي يناندا ماهاراج و مادر يم پدريرمستقيشنا به صورت غيكر
باالرام پسران  د، چرا كه اگرچه او وستو يو مادر ين پدريترباشكوه

 يكودك متعال يهاياشودا در واقع از بازيشان نبودند، ناندا و يا يشدهزاده
موجودات زنده مورد لذت  يكودك ،عتيطب يبشان لذت بردند. با ترتيا

ن نسبت به يشود كه والد يده ميوانات، ديح يدر پادشاه ين است. حتيوالد
 يهاتيل مسحور شدن توسط فعاليآنها به دل فرزندانشان محبت دارند.

آورند. واسودوا يشان به عمل ميرفاه ا ين مراقبت را برايترشيشان، بكودكان
شنا و باالرام، بودند. به يز همواره نگران حفاظت از پسرانشان، كري، نيو دواك

گر منتقل شد. يد ياشنا، پس از ظهورش، بالفاصله به خانهيكر يلن دليهم
  منتقل شد. ينيبه رحم روح يز از رحم دواكيام نباالر

شنا و باالرام بودند، اما آنها يار نگران حفاظت از كريبس يواسودوا و دواك
بدبختانه، "يشنا گفت: شان لذت ببرند. كريا يكودك يهايتوانستند از بازينم

م و از ين خودمان بزرگ شويم توسط والديرمان ما نتوانستيم تقديبا تصم
ك انسان يزم، يم. پدر و مادر عزيكودكانه در خانه لذت ببر ياهيباز
نها او آق يكه از طر ينينش پرداخت كند، والدين خود را به والديتواند دينم
ت يموجود يايتواند تمام مزاياست كه م ين بدنين بدن را گرفته است و ايا

ات فرد را يح ين فرم انساني، اييكند. بر اساس قواعد ودا يرا به او ارزان يماد
را به انجام رساند، تمام انواع  يمذهب يهاتيازد كه تمام انواع فعالسيقادر م

ن يها را به دست آورد. و تنها در اآرزوها را برآورده سازد و تمام انواع ثروت
دست  يت مادياز موجود يين امكان وجود دارد كه فرد به رهايا يفرم انسان

د شده است. هر يمشترك پدر و مادر تول يهاتوسط تالش نن بديابد. اي
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ش را ادا ين خويتواند ديكند كه نميك مينش است و درون والديمد يانسان
نش را با اعمالش ينكند كه والد يك پسر سعيكند. اگر، پس از بزرگ شدن، 

ت امور يري، او قطعاً پس از مرگ توسط مددكن يثروت راض يا با اعطايو 
شود تا گوشت بدن خودش را بخورد. اگر مي جبورگردد و ممي مرگ مجازات

، ير روحانيف، فرزندان، پيك زن عفير، ين پيك فرد قادر باشد تا از والدي
ن كار را يا از آنها مراقبت كند، اما ايگر وابستگان حفاظت كند يبرهماناها و د

رسد او نفس مي شود، اگرچه به نظريانجام ندهد، او در واقع مرده محسوب م
اما  ،ديهمواره نگران حفاطت از ما بودما زم، شيكشد. پدر و مادر عزيم

تاكنون ما صرفاً وقت  م.يبه شما انجام ده يچ خدمتيم هينتوانستما بدبختانه 
م يارج از كنترل ماست، ما نتوانستي كه خليم؛ به دالياخودمان را تلف كرده

  "د.يمان ببخشيكارناهم. مادر و پدر، لطفاً ما را به خاطر گيبه شما خدمت كن
ي ك پسر معصوم با كالميخداوند به صورت  يت اعاليكه شخص يهنگام
شدند  ينيمسحور محبت والد يگفت واسودوا و دواكمي ن سخنيريش بسيار

توانستند يره شده بودند و نميدند. آنها خياد او را در آغوش كشيو با لذت ز
باالرام را با ه صرفاً او و ا را پاسخ دهند بلكشنيا كلمات كريصحبت كنند 

  ختند.يماندند و اشك ر يدند و ساكت باقياد در آغوش كشيمحبت ز
، به صورت ي خداوند، با تسلي دادن پدر و مادرشت اعاليب، شخصيترتنيبد

ظاهر شد و سپس نزد پدربزرگش اوگراسنا رفت و اعالم  يپسر محبوب دواك
ادوها خواهد بود. كامسا ي ين پس اوگراسنا پاشاه قلمروينمود كه از ا

ادوها ي ير شده بود، به زور بر پادشاهيرغم حضور پدرش كه قبالً دستگيعل
كرد. اما پس از مرگ كامسا، پدرش آزاد شد و به عنوان پادشاه يحكومت م
شد. مشخص است كه در آن روزگاران در بخش  يادوها معرفي يدر پادشاه

 يد داشت كه توسط سلسلهكوچك وجو يپادشاه ياديهند تعداد ز يغرب
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بهوجا بر آنها  يو سلسله يشنيور ي، سلسله39آندهاكا يادو، سلسلهي
ن يبهوجا تعلق داشت؛ بنابرا يشد. ماهاراج اوگراسنا به سلسلهيم يحكمران

بهوجا  يم اعالن نمود كه پادشاه سلسلهيرمستقيشنا به صورت غيكر
اد از يل زيشنا با تمايكر كوچك خواهد بود. يهاير پادشاهيامپراطور سا

ا يرا آنها رعايكند، ز يماهاراج اوگراسنا خواست تا بر خود او و باالرام حكمران
شهروندان  يخاندان و هم برا به معنايردستان او بودند. كلمه پراجا هم يو ز

 يشنا به پراجا تعلق داشت هم به عنوان نوهين كريشود، بنابرامي استفاده
او  ،بيترتنيادو. بدي ياز سلسله يو هم به عنوان عضوماهاراج اوگراسنا 

اوگراسنا را مطلع  يرفت. ويمت ماهاراج اوگراسنا را پذيداوطلبانه حاك
د تخت ينبا وادي ي، پادشاهان سلسلهياتياين توسط يل نفريبه دل"ساخت: 

كه به عنوان خادمان شما  ن لذت و افتخار ماستيسلطنت را اشغال كنند. ا
تر و يار عاليت شما را بسيكامل من با شما موقع ي. همكارميعمل كن
 يگر برايد يهاكه پادشاهان سلسله يتر خواهد ساخت به نحومطمئن

راج خود به شما درنگ نخواهند كرد. تحت حفاظت من، شما پرداخت خَ
د گرفت. يهم قرار خواه يارات بهشتيمورد احترام خداوندگاران از س يحت

ادو، ي يام، تمام پادشاهان سلسلهدرگذشته ييترس دا از زم،يپدربزرگ عز
ار نگران و آشفته بودند. حال ي، آندهاكا، ماهو، داشارها، و كوكورا بسيشنيور

د. كل يت بدهين امنيشان تضميد و به ايشان را آرام سازيد ايتوانمي شما
  "آرام خواهد بود. يپادشاه

ان را از ترس كامسا ترك شيها، خانهيگيهمسا يتمام پادشاهان در حوزه
كردند. حال، پس از يم يدور از كشور زندگ ييهابودند و در بخش كرده

                                        
39 Andhaka 
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مرگ كامسا و به تخت نشستن مجدد اوگراسنا به عنوان پادشاه، پادشاهان 
افت كردند. پس از يرا در يا و لوازم راحتيمجاور تمام انواع هدا يهانيسرزم

ن ماتهورا از سكونت در ماتهورا و مناسب، شهروندا ياسيبات سين ترتيا
شدند. به  يار راضيشنا و باالرام، بسيكر يت شدن توسط بازوان قويحما

ت يتهورا رضااشنا و باالرام، ساكنان ميت خوب در حضور كريل حاكميدل
شان را احساس كردند و از يماد يازهايشدن تمام آرزوها و نكامل در برآورده

ع يار سريدند، بسيدياالرام را  هر روز رودررو مشنا و بيشان كريكه ا ييآنجا
شنا و باالرم يكه آنها كر را كامالً فراموش كردند. به محض آن يماد يهارنج
 ييبايز يهاكه لباس يكنند، در حاليابان حركت ميدند كه در خيديرا م
كنند، يزنند و نگاه مياد به شهروندان لبخند مياند و با لطف زدهيپوش

كردند و در شعف يموكوندا را احساس م يحضور شخص ان فوراًشهروند
تواند ياشاره دارد كه م يشدند. نام موكوندا به فرديور مغوطه ياعاشقانه

شنا به صورت آهنگ يو شعف متعال را اعطا كند. حضور كر ييرها
مردان مسن  يبلكه حت ،تروانكرد كه نه تنها نسل جيعمل م يبخشاتيح

  شدند.يم يو قدرت جوان يت منظم خداوند سرشار از انرژيرؤماتهورا با 
شنا و باالرام آنجا يرا كريز در ماتهورا ساكن بودند، زياشودا نيناندا ماهاراج و 

شنا و ينداوان بازگردند. كريآنها خواستند كه به ور يبودند، اما بعد از مدت
دند يرا در آغوش كش اشودا رفتند و با محبت فراوان آنهايش ناندا و يباالرام پ

ز، اگرچه ما از يپدر و مادر عز"ين سخن گفتند: و سپس آن دو خداوند چن
د، چرا كه از ياما بوده يم، شما پدر و مادر واقعيمتولد شد يواسودوا و دواك

د. ياشما ما را با محبت و عشق فراوان پرورش داده يتولد و كودك يلحظه
 يكس بود كه هر يزيچ از آن شيعشق پر از محبت شما نسبت به ما ب

را يد، زيم كند. شما واقعاً پدر و مادرمان هستيش تقديتواند به كودكان خويم
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م ما را همچون فرزندان خودتان يم بوديتي يهاه بچهيكه ما شب يشما هنگام
بودند و شما از  خاص، پدر و مادرمان ما را رد كرده يليد. به داليبزرگ كرد

نداوان و يم كه بازگشت به وريدانيز، ما مير و مادر عزد. پديما حفاظت نمود
د كرد، اما لطفاً مطمئن يو فراغ خواه يينجا، شما احساس جدايترك ما در ا

، و يمان واسودوا و دواكيكردن پدر و مادر واقع يد كه ما بعد از راضيباش
 "شت.گم يخواه اوان بازدنيمان به ورخانواده يگر اعضايپدربزرگمان و د

ها، انواع لباس ين و با اهدايريش يشنا و باالرام با كالميب، كرين ترتيدب
شان را به ينمودند. آنها ا ياشودا را راضيناندا و  يجواهرات و ظروف مس
دند ونداوان به ماتهورا آمده بيشان از وريكه با ا يگانيهمراه دوستان و همسا

نسبت به  ينياد والديار زيل محبت بسينمودند. به دل يتا سرحد امكان راض
د و به يخت و آنها را به آغوش كشيشنا و باالرام، ناندا ماهاراج اشك ريكر

  نداوان حركت كرد.يهمراه مردان گاوچران به سمت ور
 ييكه گو يپس از آن، واسودوا پسرانش را با نخ مقدس تشرف داد به نحو

 يضرور يانسان يطبقات اعالتر جامعه يكه برا يند، امرارفتهيتولد دوم را پذ
م را فرا خواند و مراسم يحك ياش و برهماناهايواسودوا واعظ خانوادگ است.

ن مراسم، واسودوا يبرگزار شد. در طول ا يشنا و باالرام به خوبينخ مقدس كر
اد آورد كه يرا به  ييهارات به برهماناها داد و گاويرا به خ يجواهرات متعدد

شنا و باالرام به برهماناها بدهد، اما به يكررات پس از تولد يخواست به خيم
ن كار را در يكامسا بودن در آن زمان، واسودوا تنها توانسته بود ا يل زندانيدل

ده بود. با مرگ يش را دزديذهنش انجام بدهد، چرا كه كامسا تمام گاوها
به برهماناها  يواقع ياو آزاد شده بودند و حال واسودوا گاوها يكامسا گاوها

مانترا  ياتريشنا و باالرام با نخ مقدس تشرف گرفتند و ذكر گايآنگاه كر .داد
م ياگردان تقدشمانترا پس از مراسم نخ مقدس به  ياتريرا تكرار كردند. گا
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ن مانترا را به انجام يا رف ذكيشنا به طور مناسب وظايشود و باالرام و كريم
د از اصول و تعهدات يهد بادين مانترا را انجام ميكه ذكر ا يرساندند. هر كس

متعال هستند، آنها  ييهاتيشنا شخصيكند. اگرچه باالرام و كر يرويپ يخاص
شان، يكردند. آنها توسط واعظ خانوادگ يرويكننده پميبه دقت از اصول تنظ

 يايشود و آچاريشناخته م يا كه معموالً به نام گارگا مونيگارگاآچار
، هر خاندان ييبر اساس فرهنگ ودا ادوهاست تشرف گرفتند.ي يسلسله
دارد. فرد بدون گرفتن تشرف و آموزش از  ير روحانيا پيا يك آچاري يمحترم

ن گفته يشود. بنابراينظر گرفته نم ك انسان با فرهنگ كامل دريا، يك آچاري
رود واقعاً در دانش كامل است. يا ميك آچاريكه به نزد  يشده است كه فرد

خداوند، ارباب تمام  يت اعالياوند باالرام شخصشنا و خديخداوند كر
ا يا آچاري ير روحانيرش پيپذ ي بهازيچ نيها هستند. هها و دانششآموز

شرفت در يپ ها در جهتي آموزش عموم انسانبرا آنها شان نبود، امايتوسط ا
  رفتند.يپذ ير روحانيك پي يدانش روحان

دور از خانه  ينترا، فرد مدتما ياتريرش تشرف به گايرسم است كه پس از پذ
ند. در يوزش ببمآ ياني روحكند تا در زندگيم يا زندگيت آچاريو تحت هدا

ك خادم يبه عنوان  يحانير روت پيهداتحت د ين دوره، فرد بايطول ا
 يك برهماچاري يبرا ياديعمل كند. قواعد و مقررات ز يمتواضع معمول

شنا و باالرام در يدارد و كر ا وجوديت آچاريتحت هدانزد آچاريا و ساكن 
ساكن  ،40يمون يپانيشان، شانديا ير روحانيپ يهاكه تحت آموزش يحال

كننده مين اصول تنظياد از اي، با دقت ز42نيشمال اوج در بخش 41ورايپآوانت

                                        
40 Sändépani Muni 
41 Avantépura 
42 Ujjain 
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 يدر سطح ي بايدر روحانيك پيكردند. بر اساس قواعد كتب مقدس،  يرويپ
قاً يشنا و باالرام دقيرد. كريام قرار بگخداوند مورد احتر يت اعاليمشابه شخص

رفتند. يرا پذ يكردند و قواعد برهماچار ويرين اصول پياد از ايت زيبا عبود
 ييشان دانش ودايساختند كه به ا يشان را راضير روحانيب آنها پيترتنيبد

شده بود آنها را در  يار راضيكه بس يمون يپانيرا آموزش داده بود. شاند
و متون منضم به آن مثل  ييرد وداخِ يهايدگيچيم پتماي زمينه

ا بودند، آنها به تريشنا و باالرام كشايكه كر ييشادها آموزش داد. از آنجاياوپان
شامل  استيدند. علم سياست و اخالق آموزش دي، سيژه در علوم نظاميو

دن، يجنگ يجاد صلح، چگونگيا يگونگيي از دانش در مورد چهابخش
كردن و  ييم نمودن و حكمروايتقس يبس، چگونگآتش يربرقرا يچگونگ
شنا و باالرام ين موارد به صورت كامل به كريپناه دادن است. تمام ا يچگونگ

  ح و آموزش داده شدند.يتوض
شود و يد ميانوس تولير آب اقيرودخانه است. ابر با تبخ يانوس منبع آبِاق

شود و سپس در يع مين توزيهمان آب به صورت باران در سراسر زم
ي ت اعاليشنا و باالرام، شخصين كريگردد. بنابرايم انوس بازيها به اقرودخانه

 يكه آنها نقش پسران عاد ييها هستند، اما از آنجاتمام دانش خداوند، منشأ
همه به وجود آوردند كه دانش را از منبع  يرا برا ييكردند الگويم يرا باز
 ير روحانيك پيرفتند كه دانش را از ينها پذن آيافت كنند. بنابرايح دريصح
  افت كنند.يدر

شنا و باالرام تمام هنرها و يدن موضوعات از معلمشان، كريكبار شنيپس از 
نها تمام صت و چهار روز و شصت و چهار شب، آشمدت علوم را آموختند. در 

 نرا آموختند. در طول زما يانسان يجامعه يو الزم برا يهنرها و علوم ضرور



  گرداندكريشنا پسر معلمش را باز مي: 45فصل                              561

 

 



  562                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

آموختند و در هنگام شب يك موضوع از معلم خود ميدر  ييهاروز آنها درس
  شدند.يآنها در آن بخش از دانش ماهر م

 يدن اشعار و چگونگييسرا يآواز خواندن، چگونگ يدر ابتدا آنها چگونگ
صدا و  يهاهيآنها تك مختلف را آموختند. يهان آهنگيص بيتشخ

خواندن انواع  يامناسب را آموختند، چگونگمناسب و ن يقيموس يهااسيمق
دنبال كردن آنها با ضربه زدن به  يها و چگونگيها و ملودمختلف ضرباهنگ
 يها و آوازهايرقص با ضرباهنگ ملود يها. آنها چگونگانواع مختلف طبل

نوشتن داستان را آموختند و انواع مختلف  يمختلف را آموختند. آنها چگونگ
ن مراحل را آموختند. آنها يترياتا حرفه ساده ييروستا ياز هنرها ينقاش

ها جاد انواع مختلف نقطهيصورت را با ا يالك رويم تيترس ين چگونگيهمچن
ن با يكف زم يرو يها آموختند. سپس آنها هنر نقاشو گونه يشانيپ يرو

 يدر مراسم خجسته ييهاين نقاشيم را آموختند؛ چنيع برنج و گندر مايخم
 يج هستند. آنها چگونگيار رايبد بساا در معي يشده در امور خانوادگانجام

بدن  يها و اعضان لباسيتزئ يها و چگونگك مكان استراحت با گليجاد يا
قرار دادن جواهرات  ين چگونگيرا آموختند. آنها همچن يرنگ يهايبا نقاش

به  ييايقيورآالت را آموختند. آنها هنر ضربه زدن موسيارزشمند در ز
به  ،شوندير مپُ يمختلف يهاآب به اندازه يهاآب را آموختند. كوزه يهاكوزه
 يكند و هنگاميد ميتول يمختلف يك از آنها صداهايكه ضربه به هر ينحو
كنند. آنها يد مين را توليآهنگ ييخورند صدايها با هم ضربه من كوزهيكه ا

استحمام  مها در هنگااچهيا دريها دن آب در رودخانهيپاش ين چگونگيهمچن
ن هنز يها را آموختند. ان با گليتزئ يبا دوستان را آموختند. آنها چگونگ

نداوان در طول فصل يتواند در معابد مختلف وريز ميكردن هنوز ننيتزئ
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ها، شود. سكوها، تختمي دهينام 43يباد- ن هنر پهواليده شود. ايتابستان د
ك آبشار كوچك و خوشبو از يشوند و ين ميكامالً تزئ يوارها و سقف همگيد

نات گلدار، مردم كه از ين تزئيشود. به خاطر ايها در مركز گذاشته مگل
  آورند.يتازه به دست م ييرويتابستان خسته هستند ن يگرما

ك تاج يمختلف و گذاشتن  يهاشنا و باالرام هنر پوشاندن مو در سبكيكر
 ين چگونگيوختند. آنها همچنسر را آم يمختلف  رو يهاتيدر وضع

گران تئاتر با لباس و يآراستن باز يگونگي تئاتر، چك صحنهيدمان يچ
ر چوب صندل و آب يپخش كردن خم يدر پشت گوش و چگونگ ييآراگل
را  يبازن هنر شعبدهيخوب را آموختند. آنها همچن يك بويجاد يا يبرا

وجود دارد  44يروپ-م باهوبه نا يهنر يبازشعبده ين كارهايآموختند. درون ا
لباس بپوشد كه در صورت رفتن  يتواند به چنان روشيكه توسط آن فرد م

شنا و باالرام ين كريص بدهد. همچنيرا تشخ يك دوست، او نتواند ويبه نزد 
ها و مختلف با مزه يهااز در زمانيمختلف مورد ن يهاساخت شربت يچگونگ

ن انواع مختلف دوختن و ينرات مختلف را آموختند. آنها همچيثأت
 يهاعروسك ينازك برا يهاساختن نخ ين چگونگيو همچن يدوزسوزن

 يم برايد سيتول ين هنر شامل چگونگيرا آموختند. ا يشب بازمهيخ
 يد صداهايتول يو تمبور برا 45سارجاتار، اِينا، سيمثل و يقيموس يهادستگاه

ين عماها را آموختند. آنها اد و حل ميتول يوهيشود. سپس آنها شين ميآهنگ
ع يار سريتواند بسيآموز كودن مك دانشي ينه حتهنر را آموختند كه چگو

ن و انجام يتمر ياموزد و كتاب بخواند. آنها سپس چگونگيحروف الفبا را ب

                                        
43 phulla-bäòi 
44 bahu-rüpé 
45 esaräja 
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ن هنر حل جداول متقاطع، پر كردن يك درام را آموختند. آنها همچني
  ختند.و كامل كردن كلمات را آمو يخال يجاها

را  يريم و خواندن متون با خطوط تصويترس ين چگونگيآنها همچن
ج يهنوز را يريجهان، متون با خطوط تصو ياز كشورها يآموختند. در بعض

 يك مرد و خانه برايمثال،  يشود؛ براير ارائه مين با تصاويك داستااست. 
و باالرام شنا يشوند. كريم ميرود ترسين كه مرد به خانه ميدادن ا نشان
را  -ي مسكون يهاجاد ساختمانيا يچگونگ -ي ن هنر معماريهمچن

ت يوضع يص جواهرات ارزشمند با بررسيتشخ يگونگچآموختند. آنها 
ك يدرخشش و رنگشان را آموختند. سپس آنها هنر قرار دادن جواهرات در 

تند. با به نظر برسند را آموخيار زيكه آنها بس يطال و نقره به نحو يمجموعه
ن يرا آموختند. ا يافتن مواد معدني يخاك برا يبررس ينگين چگوآنها همچن

اما در  ،ديآيبه شمار م يمهم يخاك در حال حاضر علم تخصص يبررس
 يبررس يبود. آنها چگونگ يافراد عاد يبرا يحت يگذشته دانش عموم

عملكرد آنها به عنوان دارو در  يص چگونگيتشخ يها برااهان و بوتهيگ
اهان، آنها يمختلف گ يهاگونه يمختلف را آموختند. با بررس يهايماريب

ها را يوهجاد انواع مختلف مياهان و درختان و ايوند زدن گيپ يچگونگ
 يها در حالت جنگها و خروسدن قوچيآموزش جنگ يگونگآموختند. آنها چ

و پاسخ  ييسخنگو يها برايآموزش طوط يرا آموختند. سپس آنها چگونگ
  ها را آموختند.انسان يهادادن به پرسش

ن يو بد يگريبر ذهن د يرگذاريثي تأچگونگ ي آموختند؛عمل يآنها روانشناس
 ي. بعضيگريد يهاق او به عمل بر اساس خواستهيك و تشويب تحريترت

سر، رنگ  يشستن مو يشود. آنها چگونگيده ميسم ناميپنوتين هيمواقع ا
چ دادن به آن به طرق مختلف را آموختند. يپ مختلف و يهاكردن آن با رنگ
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بدون آن كه  ،ته استي چه نوشگرين كه در كتاب فرد ديآنها هنر گفتن ا
ء يك شيص وجود يتشخ يده باشند را آموختند. آنها چگونگيواقعاً آن را د

د ين هنر را تقليمواقع كودكان ا يگر را آموختند. بعضيدر مُشت فرد د
را در  يزيچ يدهند. كودكيق آن را انجام نميدق يليكنند اگرچه خيم

در دستم  ييبگو يتوانيا ميآ"پرسد: يدارد و از دوستش ميدستانش نگه م
تواند آن را ي، اگرچه او واقعاً نمكندفرضياتي مطرح ميو دوست  "ست؟يچ

د يتواند واقعاً بگويوجود دارد كه توسط آن فرد م يص بدهد. اما هنريتشخ
  ست.يگر چيد دكه در مشت فر

گر را يد يكشورها يهاصحبت كردن و درك زبان يشنا و باالرام چگونگيكر
ن يشنا همچنيرا آموختند، كر يانسان يهاآموختند. نه تنها آنها زبان

ن امر در يز صحبت كند. مستندات ايوانات و پرندگان نيبا ح يتوانست حتيم
 يود. سپس آنها چگونگشيده ميها ديشده توسط گوسوامفيتأل ييمتون ودا

انا گفته شده است ياز گل را آموختند. در راما ييماهايها و هواپساخت كجاوه
راتها -ها به نام پوشپااز گل ييمايكه پس از غلبه بر راوانا، راماچاندرا در فضاپ

 ييگوشيپ شنا و باالرام هنرِ يوارشا حمل شد. آنگاه كر-از النكا به بهاراتا
- به نام كهانارا يها را آموختند. در كتابنشانه يت برخيؤق رياتفاقات از طر

ف شده است. اگر يمن توصيمن و خوشيبد يها، انواع مختلف نشانه46واچانا
 ين نشانهيند ايآب بب يك كاسهيرا با  يگريهنگام خروج، فرد د يفرد
ن يند، ايبب يخال يك كاسهيبا را  يگريد ،است. اما اگر فرد يار خوبيبس

ده شدن يرا در حال دوش يك گاوي يست. مشابهاً اگر فردين يخوب ينشانه
ها آن ن نشانهيدرك ا يجهيمن است. نتييند خوشاش بببه همراه گوساله

                                        
46 Khanara-vacana 
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ن هنر را يشنا و باالرام ايكند و كر ييگوشيتواند اتفاقات را پياست كه فرد م
ه يكا شبياترك ميرا آموختند.  47كايب ماترين هنر تركيآموختند. آنها همچن

ف است. اگر فرد سه عدد به يك جدول كلمات متقاطع با سه عدد در هر ردي
انواع  يكاها دارايرسد. ماتريف به نه ميهر طرف آن اضافه كند تعداد هر رد

  مقاصد مختلف هستند. يمختلف و برا
ها را آموختند و ارزشمند مانند الماس يهادن سنگيشنا و باالرام هنر بريكر

شعر در ذهن  يب كردن فوريدن و پاسخ دادن با تركيهنر پرس يگونگآنها چ
ر و تحول ييو تغ يكيزيبات فيالعمل تركرا آموختند. آنها دانش عمل و عكس

را آموختند.  يفرد يساختن آرزوها يراض يرا آموختند. آنها چگونگ يكالبد
 يزياست، اما اگر فرد آرزومند چ يار سختيبس كاربرآورده كردن آرزوها 

ع يتوان مطيرا م رگز آن را برآورده نمود، آن آرزوباشد و نتوان ه يرمنطقيغ
تواند ين هنر فرد ميك هنر است. با اين ينمود و ا يو رام كرد و راض

ها زهين انگيع كند، چنان كه ايكشان مطيرا در زمان تحر يجنس يهازهيانگ
 يتواند حتير فرد من هنيافتد. با ايهم اتفاق م يبرهماچار يدر زندگ يحت

را به  يكيزيك عنصر فيم يا عمل مستقيل به دوست كند يدشمن خود را تبد
  گر عناصر انتقال دهد.يد

ها، درك كامل خود از تمام هنرها شنا و باالرام، منبع تمام دانشيخداوند كر
ذكرشده در باال را نشان دادند. سپس آنها خدمت خود را به  يهاو دانش

ن يارائه كردند. ا رزومند آن است،كه او آ يزيچ م هريتقد معلمشان، توسط
ده ينام 48نايداكش-گورو ير روحانيا پيآموز به معلم م توسط دانشيتقد

                                        
47 mätåkä 
48 guru-dakñiëä 
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ي كه ساختن معلم در عوض دانش يآموز راضك دانشي يشود: برايم
شنا و باالرام يكه كر ياست. هنگام ي، ضروريو چه روحان ي، چه مادآموخته 

شان، ي، معلم ايمون يپانيم نمودند، شانديمتشان را تقدق خدين طريبد
العاده درخواست كند، خارق يزيشان چيد كه خردمندانه است كه از ايشياند
ن او با همسرش در ينتواند آن را ارائه كند. بنابرا يموزآيچ دانشكه ه يزيچ

تر شيشان چه بخواهد مشورت كرد. او و همسرش پين كه از ايمورد ا
توانستند درك يده بودند و ميشنا و باالرام را ديكر يالعادهخارق يهاتيقابل

م گرفتند كه يخداوند هستند. آنها تصم يت اعالين دو پسر شخصيكنند كه ا
 يكيانوس و در نزديدرخواست بازگشت پسرشان را داشته باشند كه در اق

  غرق شده بود. 49كشترا- به نام پرابهاسا يساحل
دند، يباالرام از معلمشان در مورد مرگ پسرشان شن شنا ويكه كر يهنگام

دن به يكشترا حركت كردند. با رس-شان به سمت پرابهاسايهافوراً با ارابه
لمشان را عانوس خواستند كه پسر مياق يكنندهساحل، آنها از تمثال كنترل

 انوس فوراً در مقابل خداوند ظاهر شد و با تواضع فراوانيگرداند. تمثال اق باز
  م نمود.ياحترامات خود را تقد

. به تو ياش تو باعث غرق شدن پسر معلمان شدهيپ يمدت"خداوند گفت: 
  ".يدهم او را بازگردانيدستور م
 ،آن پسر در واقع توسط من گرفته نشده است"انوس پاسخ داد: يتمثال اق

 و بزرگ معموالً ين دي. اه استشد گرفته 50به نام پانچاجانا يويبلكه توسط د
و او يماند. ممكن است ديم يحلزون باق يك پوستهي مها در فردر اعماق آب

  "و باشد.يده باشد و پسر معلمتان درون شكم ديرا بلع

                                        
49 Prabhäsa-kñetra 
50 Païcajana 
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و يد و به عمق آب رفت و ديشنا به درون آب پرين موضوع، كريدن ايبا شن
اما نتوانست پسر  ،شنا او را در همان نقطه كشتيپانچاجانا را گرفت. كر

ك يو را (به شكل يد ين او بدن مردهيدا كند. بنابرايرا در شكم او پ معلمش
كشترا بازگشت. از آنجا - اش در ساحل پرابهاسا) گرفت و به ارابهيبوق صدف

اماراج، مسئول مرگ حركت كرد. به ي، سكونتگاه 51يامانيبه سمت سام يو
شود، يم ز شناختهين 52ودهايهمراه برادر بزرگترش باالرام، كه به نام هاال

  د.ياش دميد و در بوق صدفيشنا به آنجا رسيكر
شنا را با كرنش محترمانه يكر ياماراج ظاهر شد و شريدن آن ارتعاش، يبا شن

 يشنا و باالرام چه كسانيتوانست درك كند كه كرياماراج مياستقبال نمود. 
م ياش را به خداوند تقدن او فوراً خدمت متواضعانهيهستند و بنابرا

اما در  ،ظاهر شده بود يك انسان عادين همچون يشنا بر سطح زمي.كركرد
زنده درون قلب تمام موجودات زنده هستند.  يشنا و باالرام، وجوديواقع كر

 يكنند. هنگاميم ينقش باز ياما مثل پسران عاد ،شنو هستنديآنها خود و
ه پسر شنا از او درخواست كرد كيكر يم كرد، شرياماراج خدمتش را تقديكه 

شنا گفت: يگرداند. كر باز او آمده بود جه عملش به نزديمعلمش را كه در نت
  ".يد پسر معلمم را بازگردانيت متعال من، تو فوراً بايحاكم يريبا درنظرگ"
شنا و باالرم او يگرداند و كر خداوند باز يت اعالياماراج آن پسر را به شخصي

از  يگريا او درخواست ديدند كه آيرا نزد پدرش آوردند. آنها از معلمشان پرس
است.  يد كافيازم، آنچه انجام دادهيپسران عز"شان دارد، اما او پاسخ داد: يا

كه  يمرد يتواند برايم يشتريز بيشدم. چه چ يمن حال كامالً راض
زم، حال شما يهمچون شما دارد وجود داشته باشد؟ پسران عز يشاگردان

                                        
51 Saàyamané 
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ا مشهور يكل دن ياعمال پرشكوه شما همواره بران يد. ايد به خانه برويتوانيم
ن ين حال ايد، با ايتر از تمام بركات هستيو معروف خواهد ماند. شما اعل

ن بركت را ين من به شما ايمن است كه به شما بركت بدهم. بنابرا يفهيوظ
وداها  يهاآموزش يد به تازگيدهيكه شما انجام م يدهم كه هر صحبتيم

بلكه در تمام  ،ن عصريا در ايا ين دنيشما نه تنها در ا يهاموزشبماند. آ يباق
تازه و  ياندهيها و اعصار مورد احترام قرار خواهد گرفت و به صورت فزامكان

 يتايگ- ن بركت از معلمش، بهاگاواديل كسب ايبه دل "خواهد ماند. يمهم باق
ن جهان ينها در اهمواره تازه است و نه ت ياندهيشنا به صورت فزايخداوند كر
  خواهد ماند. يز مشهور باقيها نگر جهانيارات و دير سيبلكه در سا

شان به خانه يهاشنا و باالرام بر اساس دستور معلمشان، فوراً با ارابهيكر
همچون به  يياد، همچون باد سفر كردند و صداهايز يبازگشتند. آنها با سرعت

شنا و باالرام را ينان ماتهورا كه كرجاد كردند. تمام ساكيهم خوردن ابرها را ا
شدند. آنها  يار راضيشان بسيده بودند از مالقات ايند ياديمدت ز يبرا

اش را دوباره شدهيي گمكه دارا ياحساس شعف كردند، درست مانند شخص
  آورد.يبه دست م

  
كريشنا با عنوان  م كتابودانتا بر فصل چهل و پنجبدين ترتيب، شرح بهاكتي

  رسد.به پايان مي "گرداندپسر معلمش را باز مي كريشنا"
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  مششفصل چهل و 

  رودينداوان ماودهاوا به وري

نداوان بازگشت. او  تنها با مردان و يشنا و باالرام به ورينانداماهاراج بدون كر
 يبرا يار دردآوريبس ين صحنهيشد. مطمئناً ايم يپسران گاوچران همراه

نداوان بود. ين ورساكنا يو تمام يرادهاران يماتيشر ا،اشوديها، مادر يگوپ
نداوان توسط يور از تركِ يف سازگارياند تا توصتالش نموده يارين بسيعابد
ت يشنا، شخصيكارشناسان، كر يهيرا بر اساس نظريشنا داشته باشند، زيكر
او  نداوان خارج نشده است؛يقدم از ور كي يخداوند، هرگز حت ياعال ياصل

شنا ين است كه در واقع كرين خبره اح عابدايماند. توضيجا مره در آنهموا
گونه كه قول داده بود، با همان يست؛ ويب نينداوان غايهرگز در ور

  نانداماهاراج بازگشت.



  572                                                                ريشنا: شخصيت اعالي خداوندك
 

 

-يماتهورا م يشد به سويت ميكه توسط آكرورا هدا ياكه او با ارابه يهنگام
شنا آنان را متقاعديبودند، كر ها عمالً راه عبورش را بستهيرفت و گوپ

خواهد گشت. او به  باز ان كارش در ماتهورايصله پس از پاساخت كه بالفا
له آنان را آرام نمود. اما ين وسيشان و مضطرب نباشند و بديآنان گفت كه پر

ب داده يا آنان را فريبا نانداماهاراج باز نگشت، مشخص شد كه  يكه و يزمان
ن خبره معتقدند كه خود وفادار بماند.  اگرچه عابدا دا نتوانسته به عهيو 
ت يشنا در هوي. كراست نموده يكار است و نه عهدشكنبيشنا نه فريكر
ها و يخود نزد گوپ 53ياه نانداماهاراج، در بسط بهاواش، به همريخو ياصل

- يشنا و باالرام در ماتهورا ماندند، اما نه در فرم اصلياشودا بازگشت. كريمادر 
شنا و باالرام يكر. 54شان به عنوان واسودوا و سانكارشانايها، بلكه در بسطشان
كه آنان  ينداوان حضور داشتند، در حاليخود در ور يبهاوا ي، در تجلياصل

 يهين نظريظاهر شدند. ا 55بهاوايپرابهاوا و وا يهادر ماتهورا در بسط
اج در حال آماده كه نانداماهار يشناست. اما زمانيكر ين خبرهعابدا يتخصص

شنا ي، باالرام و كريان ويم يينداوان بود، گفتگويبازگشت به ور يشدن برا
بت نانداماهاراج انجام شد. بحث يپسران در غ يزندگ يگونگچ يبارهدر
  د. يان رسيطرفه به پاك توافق دوي، با ييجدا يبارهدر

خواستند يودند، مشنا و باالرام بيكر ين واقعيو واسودوا كه اتفاقاً والد يدواك
كه كامسا زنده بود، آنان  يگر كامسا مرده بود. ماداميرا ديآنان را نگه دارند ز

عتاً يشدند. اكنون، طبيم ينداوان نگهداريتحت حفاظت نانداماهاراج در ور
ه خواستند تا آنان نزد خودشان بمانند، بيشنا و باالرام ميپدر و مادر كر
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-ين ميها همچن. آنين پاكسازييآ ايمراسم نخ مقدس،  يخصوص برا
ست، يهر پدر يفهيمناسب را كه وظ يهاشان آموزشيخواستند تا به ا

دوستان كامسا، خارج از  ين بود كه تماميگر ايقابل توجه د ياموزند. نكتهيب
ز به يل نين دليجا بودند. به همجهت حمله به آن يزيرماتهورا در حال برنامه

چون  ينداوان توسط دشمنانيخواست وريشنا نمي. كراز بوديشنا نيحضور كر
- ينداوان ميشنا به وريگردد. اگر كر ي، دچار آشفتگ56دانتاواكرا و جاراساندها

ندوان هم يشدند، بلكه به وريور من دشمنان نه تنها به ماتهورا حملهيرفت، ا
رساندند. يب ميز آسينداوان نين مهربان و آرام وررفتند و به ساكنايم
نداوان يبه ورم گرفت تا در ماتهورا بماند، و نانداماهاراج يشنا تصمين كرينابراب

شنا قرار داشتند، ياز كر ييجدا نداوان در غمِ ين وربازگشت. اگرچه ساكنا
 يلهيشنا به وسيكر شد آنها حس كنند كهيشعف منتج (بهاوا) سبب م

  ان آنان حضور دارد.يال) همواره در ميلش (لمتعا يهايباز
 ساكناننداوان را به مقصد ماتهورا ترك كرده بود، يشنا، وريكه كر ياز زمان

ها ي، گوپيرادهاران يماتياشودا، نانداماهاراج، شرينداوان، به خصوص مادر يور
كردند، يدند. آنان فكر ميشيانديشنا ميو پسران گاوچران، در هر لحظه به كر

. نواختيفلوتش را م شنا داشتيكرد. كريم يباز ين طوريشنا ايكر"
به  "د.يكشيشنا ما را در آغوش ميكرد، و كريم يشنا داشت با ما شوخيكر

توسط شناست يمعاشرت با كر نديفران يشود، و ايگفته م 57اسمارانا-الين، ليا
 يدر پور يا وقتيتانيچ لرد ي؛ حتاست ه شدهيعابدان بزرگ به شدت توص

ن يترآنان كه در ناببرد. يشنا، لذت ميرمعاشرت با ك ياسمارانا - اليبود، از ل
اد آوردن يه قرار دارند، قادرند با ب يگاه خدمت عاشقانه و شعف روحانيجا
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شوانات يال ويكنند. شر يشنا همواره با او زندگيمتعال كر يهايباز
به  58تايبهاوانامر-شنايرا به نام كر يو مقدس ي، متن روحانتهاكور يچاكراوارت

- ين ميمتعال خداوند است. عابد يهاياند، كه مملو از بازداشته يما ارزان
 يمجذوب باقشنا يكر يشهيهمواره در اند ييهاكتاب نيچنتوانند با خواندن 

شنا، و كتاب ين كتاب كريا يشنا، حتيكر يالهايل يدر باره ي. هر كتاببمانند
غم است كه در  ينبخش عابدايتسل ما، در واقع يايتانيلرد چ يهاآموزش

  برند.يشنا رنج مياز كر ييجدا
توان ين گونه مينداوان بازنگشتند را ايكه به ور يشنا و باالراميموضوع كر

ب هم يغا نداوان را نشكستند، ويبازگشت به ور يرفت: آنان عهد خود برايپذ
  ار الزم بود. يحضور آنان در ماتهورا بس ينبودند، ول

دار يشنا، از دواراكا به ديكر يهااز پسرعمو يكين زمان، اودهاوا، يدر هم
ز ياو ن شنا. فرم بدنيسن كرهم باًيشنا آمد. او پسر برادر واسودوا بود و تقريكر
دن يشنا از ديشنا بود. پس از بازگشت از منزل استادش، كريهمانند كر قاً يدق

هاوا خواست اوديار خوشحال شد. او مين دوستش بود، بسيزترياودهاوا كه عز
شان، ييق جداينداوان از احساس عميور يخاطر اهال يتسل يبرا ياميرا با پ
  جا بفرستد.به آن

 انتهياتها مام پراپاديه ياست:  ان شدهيتا بيگ- همان گونه كه در بهاگاواد
ار اهل تعامل است. او به نسبت يشنا بسي: كر59آهام يوا بهاجاميتامس تاتها

ها در ي. گوپكنديتعامل م با آنهان در خدمت عابدانه، شرفت عابدايزان پيم
شنا همواره يكردند. كريشنا فكر ميست و چهار ساعته به كري، بييزمان جدا
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د، اگرچه يشياندينداوان ميور ساكناناشودا، نانداماهاراج و يها، مادر يبه گوپ
وابسته  يدانست كه آنان تا چه حد از لحاظ روحانياز آنان دور بود. او م

ام يخواست به سرعت اودهاوا را بفرستد تا پير من منظويهستند، به هم
  خاطر او را به آنان برساند.  يتسل

شود، يشناخته م يشنيت در خاندان ورين شخصيتراودهاوا به عنوان برجسته
كه  ييبود و از آنجاشنا يكر يبرا يشنا. او دوست بزرگياغلب در حد كر

- ميبود، در تصم يبهشتارات يس ي، استاد و روحانيهاسپاتيبرم يمستقشاگرد 
، او يآمد. از نقطه نظر عقالنيشمار مه ع بيار باهوش و سريبس يفرد يريگ

- ياودهاوا، م يميار صميشنا دوست بسي. كرت بوديصاحب صالحار يبس
كه در آن  يناب يخدمت عابدانه ين درجهيآموزش باالتر يخواست او را برا

ن حد دانش يدر باالتر يكس اگر يشد، به آنجا بفرستد. حتين ميمكان تمر
از  ديباشد، هنوز با يهاسپاتياگر شاگرد بر يقرار داشته باشد و حت يماد
شنا را يدن به كريشق ورزن حد عينداوان باالتريور ساكنانگر يها و ديگوپ

 ساكنانخاطر  يتسل يبرا ياميفرستادن اودهاوا به همراه پ اموزد.يب
  وا بود. اودها شنا بهيلطف خاص كرنداوان، يور

ها را اضطراب يست كه تماميكس ياست، كه به معنا 60يشنا هارينام لرد كر
اند كه در ا فرمودهيتانيد. لرد چينماياند دور مم شدهيكه به او تسل ياز ارواح

د بود. به ها ناب و اعال نخواهيهمانند پرستش گوپ يچ پرستشي، هيچ زمانيه
م با اودهاوا شنا با كمال احترايها، كريوپاندوه گ يبارهفراوان در يل نگرانيدل

ا را دستان اودهاواو نداوان برود. يو از او درخواست نمود تا به ور سخن گفت
ز و محترمم اودهاوا، لطفاً بالفاصله يدوست عز"با دستان خود فشرد و گفت: 
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اشودا، و ينداوان برو و تالش كن تا پدر و مادرم، نانداماهاراج و مادر يبه ور
ا به شدت ين هستند، كه گوياندوهگ ي. آنان به حدييها را آرام نمايپگو

ند. ياز اندوه آنها فرو نش يدوارم مقداريبه آنان برسان. ام ياميمارند. برو و پيب
بدن، خواسته،  يها همواره در حال فكر كردن به من هستند. آنان تماميگوپ

ها، بلكه يگوپ يتنها برااند. من نه م كردهيشان را به من تقدو روح يزندگ
شان را به يكه جامعه، روابط دوستانه، عشق و رفاه شخص يكسان يتمام يبرا

من  يفهي، وظين واالمقامن عابداياند، نگرانم. حفاظت از چنم نمودهيمن تسل
شند كه ياندينان همواره چنان به من من هستند. آيزتريها عزياست. گوپ
از من به  ييجدا يدر اثر نگران يانند و گاهميم يشه باقين انديغرق در ا

نزدشان باز  يروند. آنان تنها با تصور آن كه من به زوديحالت مرگ م
  "ابند.ييدوباره م يخواهم گشت، زندگ
ام يجا را ترك كرد تا پخود آن يشنا، اودهاوا فوراً با ارابهيبا درخواست لرد كر

، دينداوان رسيد به وريشدر زمان غروب خور يبرساند. و را به گوكوال
اش از . اودهاوا و ارابهگشتندينداوان بازميها به وركه گاوها از چراگاه يهنگام

ده شده بودند. او مشاهده كرد كه يگاوها، پوش خاك برخواسته از حركتِ
گر با يد يدوند؛ گاوهايماده م ي، به دنبال گاوهايريگجفت ينر برا يگاوها

كردند. يها را دنبال مها، آنگوساله يهيتغذ يبرار يمملو از ش يهاپستان
د و يسف ينداوان پر از گاوهاين وريسرزم ياودهاوا مشاهده نمود كه تمام

دند، و يدوين سو و آن سو ميدر سرتاسر گوكول به ا شان است كهيهاگوساله
 يمنازل مسكون يرها را بشنود. تماميدن شيدوش يتوانست صداياو م

 يد و خداوندگار آتش، برايپرستش خداوندگار خورش يانداوان، بريور
ن شده بودند. هر خانه يگاوها، برهماناها و فرشتگان، تزئ از مهمانان، ييرايپذ
س آماده شده بود. ير و تقديتطه يبود كه برا يعود ين به نور و بويمز
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وزوز  يگل، پرندگان در حال پرواز و صدا يهانداوان با حلقهيور يتمام
ها و قوها ي، مرغابيآب لوفرين يهاها مملو از گلاچهيبا شده بود. دريا ززنبوره
  بودند.

رفته يواسودوا پذ يندهيماهاراج شد و به عنوان نما اودهاوا وارد منزل ناندا
 يباره، كنار او نشست تا دررا به او تعارف كرد و خود يماهاراج مكان شد. ناندا

. او متوجه ا شوديخانواده در ماتهورا جو يگر اعضايو دشنا، باالرام يام كريپ
- اميبا پ دين بايشناست و بنابراينان كريمار قابل اطيبود كه اودهاوا دوست بس

زم، حال دوست من يعز ياودهاوا"او گفت: جا آمده باشد. خجسته به آن ييها
از زندان كامسا رها شده و با دوستان و  يواسودوا چطور است؟ اكنون و

 يبارهار خوشحال باشد. دريد بسين بايا و باالرام است. بنابراشنيفرزندانش، كر
من، ين اهريم كه كامسا، گناهكارتريار خوشحاليز بسياو و سعادتش بگو. ما ن

ادو، دوستان و اقوامش ي. او همواره دشمن خاندان است اكنون كشته شده
مرده  برادرانش، يآلودش، به همراه تمامگناه يل كارهايبود. اكنون به دل

  است. 
نداوان ينش در ورشنا پدر و مادر و دوستان و معاشرايا كريلطفاً بگو، آ حال"

 يش، تپهيهايش، گوپيا دوست دارد تا گاوهايآورد. آياد ميرا به 
 يبرا يچ امكانياد آورد؟ هيبه  نداوانيش را در وريهاگواردهانش، و چراگاه

م دوباره صورت يا ما بتوانبازگشت او نزد دوستان و اقوامش وجود دارد ت
اد يه م؟ ما بياش تماشا كنلوفرگونهيسرباال و چشمان ن ينياو را با ب يبايز
ا در رودخانه يبزرگ كال يچگونه ما را از آتش جنگل، از افع يم كه ويآوريم
م كه تا يشيانديد و تنها مينجات بخش ياريمنان بسيامونا، و از چنگال اهري

خطرناك فراوان  يهاتيش در موقعيهاحفاظت يچه حد مرهون او برا
ش و يهاشنا و چشميكر يبايكه به صورت ز يزم، زمانيعز يم. اودهاوايهست



  578                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

م يشويشان ميم، آن قدر پريشياندينداوان مينجا در ورياعمال مختلفش، ا
ن كه چگونه يشنا، ايشوند. ما تنها به كريمان مختل ميهاتيفعال يكه تمام

امونا يكه به ساحل  يم. زمانيشيانديكرد، ميزد و ما را نگاه ميبه ما لبخند م
- يا چراگاه ميتپه گواردهان و  يكيا به نزدينداوان، يور يهااچهيگر دريو د
ن وجود دارد. ما يسطح زم يشنا هنوز رويكر يپاها يم كه جاينيبيم، ميرو

- يجا مرتباً به آنرا او ميم زيآورياد ميها به ن مكانيش در ايهاياو را با باز
بندد، بالفاصله در افكار او يما نقش م يهارفت. هر زمان كه ظاهر او در ذهن

  م.يشويغرق م
بهشت از  يشنا و باالرام ممكن است فرشتگانيم كه كريكنين فكر ميبنابرا

 يف خاصياند تا وظا، ظاهر شدهيعاد ي، هم چون پسرانباشند كه در برابر ما
كه  ي، هنگاميالبته توسط گارگامونامر ن يام رسانند. ان به انجيزم يرا رو

 يت بزرگيشنا شخصياگر كر شده بود. ينيبشيد، پيديشنا را ميطالع كر
داشت، بكشد؟  ل رايست، چگونه توانسته كامسا را كه قدرت ده هزار فين

كر، يپل غوليهم چون ف ياريمبارزان قدرتمند بس عالوه بر كامسا،
منان توسط او كشته يوانات و اهرين حيا يد داشتند. تمامدا، وجوياپيكوواال

ز يانگدرد. چقدر شگفتيرا م يعاد يوانيكه ح يريشدند، درست همانند ش
را كه از وصل شدن  ينيك دستش كمان بزرگ و سنگيشنا با ياست كه كر

گر درست شده بود، به سرعت شكست. چقدر يك ديل به يسه درخت نارگ
ك ي يگواردهان را رو ي، او تپهيهفت روز متوال يراز است كه بيانگشگفت

چون  يمنانياهر يتمام يز است كه ويانگدستش نگاه داشت. چه شگفت
ن برد. يناوارتا و باكاسورا را از بيستاسورا، تريپاراالمباسورا، دهنوكاسورا، آر

-يز از آنان مين يفرشتگان بهشت يآنان آن قدر قدرتمند بودند كه حت
  "تر نابودشان ساخت.هر چه تمام يشنا به راحتيكر يلدند، ويترس
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اد يشنا يرمعمول كريغ يهاتيكه نانداماهاراج در برابر اودهاوا از فعال يمادام
ز ياشودا نيد. مادر يگر سخن بگويج منقلب شد و نتوانست ديكرد، به تدريم

شنا را يمتعال كر يهاي، بازيكه در كنار همسرش نشسته بود، بدون كالم
بود.  يش جاريهانهير از سيخت و شيريكرد، به شدت اشك ميگوش م

غرق  ياالعادهن شكل خارقياشودا را به چنياودهاوا، نانداماهاراج و مادر  يوقت
 يشائبهيكه عشق ب يد، و زمانيخداوند، د يت اعاليشنا، شخصيدر افكار كر

گفت: ن سخن يشكست و چن ز درهميتجربه نمود، او ن يآنان را نسبت به و
ها ان انسانين در ميترزم، شما قابل احترامياشودا و نانداماهاراج عزيمادر "

، ين شعف روحانيست در چنير از شما قادر نيچ كس به غيرا هيز ،ديهست
  "د.يتمركز نما

خداوند هستند  ياعال يهاتيشنا و هم باالرام شخصيهم كر"ادامه داد:  يو
 ياند. آنان سرآمد تمامسرچشمه گرفته يات ماديتجل يكه از آنان تمام

عت يد. طبهستن يماد ين تجليآنها علت مؤثر ا يدو د. هرها هستنتيشخص
شنا و باالرام عمل يتحت فرمان كر يپوروشا، كه همگ يتوسط تجل يماد

 يهاشان، آنان وارد قلبيجزئ يجود آمده است. توسط تجلوه ند، بينمايم
ز ين يفراموش يمنشاء تمام دانش و تمام. آنها ندشويموجودات زنده م يتمام

من در ": است دهيد گردييتا تأيگ- در فصل پانزدهم بهاگاواد نيا "هستند.
ا فراموش ياورد ياد بيه شوم كه شخص بيقلب همه حضور دارم، و باعث م

اودهاوا  ".آن هستم يواقع يودانتا، و داننده ياصل يد. من گردآورندهينما
 يبرا يك فرد بتواند ذهن پاك خود را حتيگر در زمان مرگ، ا"ادامه داد: 

را  ين بدن ماديافت تا ايد، اجازه خواهد يشنا متمركز نمايبر كر يالحظه
ش ظاهر گردد، درست همانند يخو يروحان يو در بدن اصل كندترك 
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ن يبد يكند. با ترك زندگيخود طلوع م يدرخشندگ يد كه با تماميخورش
  "شود.يكونتها مي، وايروحان يوارد فضا فوراً يصورت، و

 يدر حال ين بدن فعلياست. اگر ما در ا يشنا آگاهين كريتمر يجهين نتيا
پاك، هاره  يمانترا-صرفاً با ذكر ماهام يهست يو ذهن يكه در سالمت بدن

ن امكان ثابت نگه داشتن يآنگاه ا م،يبپرداز يشنا آگاهين كريبه تمرشنا،يكر
م، آنگاه ين بكنيدر زمان مرگ وجود دارد. اگر ما چنشنا يذهن بر كر

مان ار همواره يهاز خواهد شد. اما اگر ذهنيآمتيمان بدون شك موفقيزندگ
عتاً در زمان يم، آنگاه طبيلذات حواس نگاه دار يمجذوب اعمال ثمربخش برا

م به يشويد و دوباره مجبور ميشيم انديخواه ييهاتين فعاليمرگ به چن
رنج  يت ماديموجود يگانهسه يهام تا از رنجيباز گرد يد ماديمق يهابدن
ماندن، استاندارد  يباق يشنا آگاهين، همواره مجذوب در كريم/ بنابرايببر

ها ارائه ياشودا و گوپيكه توسط ماهاراج ناندا، نداوان بود، چنانيساكنان ور
اندك،  ينسبت با يم، حتيكن يرويشان پير ايد. اگر ما صرفاً در مسيگرد
، يروحان يپادشاه يز خواهد شدو ما به قلمرويآمتيمان قطعاً موفقيزندگ

  م شد.يكونتها، وارد خواهيوا
ن شما كامالً يزم، بنابرايماهاراج عز اشودا و ناندايمادر "اودهاوا ادامه داد: 

ش، و يخو يانا، در فرم روحانيپروردگار، نارا يت اعاليذهن خود را بر شخص
 يد. انوار برهمن تنها انعكاس بدنيارمتشخص، متمركز نمودهيهمن غعلت بر

د، يشنا و باالرام هستياناست و چون شما همواره غرق در شعف افكار كرينارا
ماند؟ من يم يشما باق توسطانجام دادن  يبرا يازكارانهيت پرهيچه فعال

به  يزوده ب يام كه وشما آورده ين مضمون برايشنا بدياز كر ياميپ
 يش راضيخو يشخص شما را با حضورِ  ينداوان باز خواهد گشت و هر دويور

شنا قول داد كه او پس از اتمام تعهداتش در ماتهورا به يخواهد نمود. كر
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 نين عهد مطمئناً عمل خواهد نمود. بنابرايبه ا يگردد. ويم نداوان بازيور
تقاضا دارم از  ديهست ان افراد خوشبختين در ميشما كه بهتر يمن از هر دو

  د. ين نباشيشنا غمگيبت كريغ
 يلد ويكنيرا احساس م يست و چهارساعته حضور ويشما هم اكنون هم ب"

دار شما خواهد آمد. در واقع او همه جا و در يبه د يزوده او ب ن حال،يبا ا
قلب همگان حاضر است، همان گونه كه آتش در چوب حضور دارد. از آن 

ا دشمن او، يچ كس دوست ين هيمتعال است، بنابراشنا روح يكه كر ييجا
چ پدر، مادر، يست. در واقع نه تنها او هين يتر از ونييا پايبرابر با او، باالتر 

هم به جامعه، معاشرت دوستانه و  يازيندارد، بلكه ن يشاونديا خويبرادر 
 يك انسان عاديندارد؛ هرگز به عنوان  يك بدن ماديكند. او يدا نميعشق پ

اند، ظاهر نشده و خود مجبور به تولد شده يقبل يكه بر اساس عملكردها
ش فقط به منظور حفاظت از يخو يدرون يگردد. او توسط انرژيمتولد نم

قرار  يعت ماديطب ير سه گونهيثد. او هرگز تحت تأينماينش ظهور ميعابد
به نظر د، ينمايظهور م يماد ياين دنيكه در ا ياما هنگام ،نخواهد گرفت

عمل  يعت ماديطب يهار گونهيثتحت تأ يك انسان عاديانند رسد كه هميم
ر يثاست و تحت تأ ين خلقت ماديا يكنندهقت، او كنترليد. در حقينمايم

كند، يرا خلق م يات مادين تجليا يرد. او تماميگيعت قرار نميطب يهاگونه
شنا و باالرام به يكر يارهبكند. ما به اشتباه دريد و نابود مينمايحفاظت م

م كه يج هستيگ يه اشخاصيم. ما شبيكنيفكر م يعاد يهاعنوان انسان
خداوند  يت اعاليچرخد. شخصيا دور سرشان ميدن يكنند تماميگمان م
متعال همگان  يكنندهدر واقع پدر، مادر و كنترل يت؛ وسيكس نچيپسر ه

ز كه هم يبه شده، هر چست. هر آن چه كه تجرين نيدر ا يچ شكيست. ه
نده وجود يت دارد، هر آن چه كه وجود ندارد، هر چه كه در آياكنون موجود
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چ يست، هان يا بزرگترين و يترخواهد داشت، هر آن چه كه كوچك
ز يپروردگار ندارند. همه چ يت اعالي، خارج از شخصيات جداگانهيموجود

 شده يمتجل يزهايچ مامبه دور از ارتباط با ت ي، اما وآرامديدرون او م
  "است.

شنا يكر يبارهشب را به صحبت در ياودهاوا تمام ب ناندا وين ترتيبد
دن يشان و پاشيهاها با روشن نمودن چراغيگاهان گوپپرداختند. صبح

ان يدند. پس از پاآماده ش يانجام مراسم آرات يمخلوط كره و ماست، برا
ها يكه گوپ يز ماست شدند. مادام، مشغول گرفتن كره ايآرات-مراسم مانگاال

- يتر مورآالتشان را درخشانيها، زمشغول كره زدن بودند، انعكاس نور چراغ
وجودشان  و تمامها، نهيها، النگوها، س، بازوان، گوشوارهيزننمود. چرخ كره

كه با نور  يزعفران شان تأللؤيهاكرد و پودر كونكوما به صورتيحركت م
ن شكوه يچن، آنان هميزنداد. در طول كرهيود را ماس بيد قابل قيخورش

خته بود، به آسمان سر يبا هم در آم يستودند. دو ارتعاش صوتيشنا را ميكر
ها يد، گوپيساخت. پس از طلوع خورشيفضا را مطهر م يد و تماميكشيم

اشودا يماهاراج و مادر  ش نزد ناندايم احترامات خويتقد يشه برايچون هم
در مشاهده نمودند،  ياودهاوا را  جلو ييطال يكه ارابه يا هنگامآمدند، ام

متعلق  يست، و به چه كسين ارابه چين خودشان شروع به پرسش كردند. ايب
شنا را با خودش برد، بازگشته يد آكرورا، كه كريدند شايپرسيم ياست؟ بعض

در خدمت ل مشغول بودن يبه دلرا ينبودند، ز ياد از آكرورا راضياست. آنان ز
كردند كه يها گمان ميگوپ يشنا را به شهر ماتهورا برده بود. تماميكر كامسا،

ه آن جا آمده است. گر بيد يشرورانه يك نقشهيبه ثمر رساندن  يآكرورا برا
ش يب يامرده يهاشنا، ما بدنيمان، كربدون ارباب متعال"دند: يشياما اند

در نظر گرفته  جان،يب يهان بدنيا يبرا يو يگريم. چه عمل ديستين
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-كردند، آكرورا غسل صبحين صورت گفتگو ميكه آنان بد يمادام "است؟

  ها رفت. يد و نزد گوپيان رسانيش را به پايش و ذكرهاياي، نيگاه
  
شنا با عنوان يكتاب كر مششودانتا بر فصل چهل و يب شرح بهاكتيترتنيبد
   د.يرسان يبه پا "رودينداوان مياودهاوا به ور"
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  مهفت و چهل فصل

  هايگوپ به شنايكر اميپ رساندن

 باً يتقر يو يبدن فرم كه كردند مشاهده دند،يد را اودهاوا هايگوپ كه يزمان
 شناست.يكر بزرگ عابد يو كه افتنديدر زين و ،است شنايكر يبدن فرم مشابه

 يلباس او .لوفرين گل يهاگلبرگ همانند بازوانش و بود بلند اريبس دستانش
 بود. افتاده گردنش دور به لوفرين يهاگل از ياحلقه و داشت تن به رنگ زرد
 داشتن زين و ايساروپ ييرها به دنيرس با داشت. ييبايز اريبس يچهرهاو 
 در د.يرسيم نظر به شنايكر به هيشب باًيتقر اودهاوا خداوند، همانند يبدن
 اشوداي مادر داريد به فه،يوظ انجام يبرا زود صبح در هايگوپ شنا،يكر بتيغ

 همواره اشوداي مادر و ماهاراج ناندا كه دانستنديم آنان بودند. آمده
 به را خود احترامات كه دانستنديم خود ياصل يفهيوظ نيبنابرا نند،ياندوهگ
دوستان دنيد با ند.ينما ميتقد نداوانيور مقدس يهاتيشخص نيتربزرگ
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 شدند.يم يراض و آوردنديم اديه ب را شنايكر خود ااشودي و ناندا شنا،يكر
  بردند.يم لذت اشوداي و ناندا دنيد از زين هايگوپ
 همانند و ندهينما ،يبدن فرم در يحت اودهاوا كه دنديد هايگوپ يوقت
 تيشخص به شدهميتسل كامالً  يروح ديبا او كه كردند فكر شناست،يكر

 هيشب قدر نيا كه ستيك پسر نيا" ند:ديشياند آنان .شداب خداوند ياعال
 دماغ همان لوفر،ين گل يهاگلبرگ همچون چشمان همان او شناست؟يكر

 جهت هر از يو خندد.يم شكل همان به و داراست را بايز صورت و سرباال
 يحت او است. هيشب رنگ رهيت يبايز پسرك آن اماسوندار،يش شنا،يكر به
 آن ست؟ا آمده كجا از پسر نيا .است هديپوش لباس شنايكر به هيشب قاً يدق

 نيبد و "ست؟يك دارد، خود همسر عنوان به را يو كه يتبخخوش دختر
 تا بودند مندعالقه اريبس آنان كردند. گفتگو خودشان نيب هايگوپ بيترت

 دور بودند، ييروستا يساده دختران فقط آنان چون و بدانند يو به راجع
   شدند. جمع اودهاوا

 اريبس دارد، ياميپ شنايكر طرف از اودهاوا كه افتنديدر هايوپگ يوقت
- يم آنان خواندند. فرا نشستن يبرا خلوت يمكان به را او و شدند خوشحال
 بهيغر افراد حضور از تا خواستندينم و نديبگو سخن يو با آزادانه خواستند

 اودهاوا به نهدبامؤ كلمات و اديز اريبس تواضع با هاآن باشند. نگران و ناراحت
 ،يهست شنايكر معاشر نيترمطمئن تو كه ميدانيم ما" گفتند. آمدخوش
 .يده نيتسك را او پدر و مادر تا است فرستاده نداوانيور به را تو يو نيبنابرا

 يحت است. يقو اريبس خانواده به محبت احساس كه ميكن درك ميتوانيم ما
توانند ينم كننديم يرا ط يزندگانقطاع از  يوارد مرحله كه بزرگ يحكما

مواقع  يرا ترك كنند و بعض يمحبت خانوادگ يدرصدبه صورت كامل و صد
 و پدر نزد را تو شنايكر نيبنابرا كنند.يخود فكر م خانواده يآنها به اعضا
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 نداوانيور در يگريد كار چيه او صورتنيا ريغ در ؛است فرستاده مادرش
 يدهكده يدرباره خواهديم يزيچ چه ت.اس شهر در اكنون او ندارد.

 ديمف اصالً شنايكر يبرا زهايچ نيا بداند؟ گاوها يهاچراگاه اي نداوانيور
  است. نيشهرنش اكنون يو كه چرا ،ستين

 ندارد. ستند،ين اشخانواده ياعضا كه يافراد با يكار چيه او مطمئناً"
در آن  يسود شخص يقدرابد كه ييادامه م يخارج از خانواده تا زمان يدوست

 خارج كه را يكسان شخص، ديبا چران صورت، ير ايوجود داشته باشد؛ در غ
گر يكه دلبسته زن افراد د يكس مخصوصاً كند؟ تياذ هستند، خانواده از

 درست ،مند استحواس دارد به آنها عالقه ياز به ارضايكه ن ياست تا زمان
 آنها از خواهنديم كه مندندعالقه هاگل به يزمان تا كه عسل يزنبورها مانند
 محض به فاحشه كي كه است روانشناسانه و يعيطب اريبس نيا رند.يبگ عسل

 دهد.ينم يتياهم گريد او به دهد،ب دست از را پولش اشمعشوقه كه نيا
 حفاظت آنان به تا ستين قادر دولت كه ابنديدر شهروندان يوقت مشابهاً،

 الت،يتحص انيپا از پس آموزدانش كي كنند.يم ترك را كشور بدهد، كامل
 گرفتن از پس ،واعظ كي دهد.يم انيپا اشمدرسه و معلم با ارتباطش به

- يم انيپا به وهيم فصل يوقت د.ينمايم ترك را او كنندهپرستش از پاداش
 از پس درست ندارند. درختان انيم در بودن به ياعالقه گريد پرندگان رسد،

 انيپا زبانيم با ارتباطش به همانيم خانه، صاحب منزل در غذا خورن انيپا
- ينم افتي ياتازه علف گريد يوقت جنگل، در يسوزآتش از پس دهد.يم

 مرد، كي طور نيهم و كنند.يم ترك را جا آن واناتيح گريد و آهوها شود،
 نيبد "كند.يم قطع را او با ارتباط دخترش، دوست از بردن لذت از پس
   كردند. متهم را شنايكر ،مختلف يهاارائه مثال با ها،يگوپ يتمام ب،يترت
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 شنايكر افكار در غرق تنها نداوانيور يهايگوپ يتمام كه شد متوجه اودهاوا
 يدرباره اودهاوا با صحبت نيح در هستند. شيكودك دوران يهايباز و

 كردند. شفرامو را خود يهاخانه و يزندگ يهاتيمسئول يتمام آنان شنا،يكر
 زين را خودشان كه شديم شتريب و شتريب شنايكر به شانعالقه قدر آن يحت

   .كردنديم فراموش
 با خود يشخص ارتباط ليدل به ،يرادهاران يماتيشر نام به هايگوپ از يكي

 و سو نيا به كه يزنبور با واقعاً كه بود يو افكار در غرق يقدر به شنا،يكر
 به شروع كند، لمس را او نيلوفرين قدوم تا شتدا يسع و ديپريم سو آن

 آوراميپ اودهاوا، با صحبت حال در گريد يگوپ كهيهنگام كرد. صحبت
 و گرفت شنايكر آوراميپ عنوان به را زنبور آن يرادهاران يماتيشر بود، شنايكر
 هاگل از كه يدار عادت تو زنبور، يا" نمود: صحبت به شروع او با گونه نيبد

 همان از كه يكس شنا،يكر آوراميپ كه ياداده حيترج نيبنابرا ،ينوشب عسل
 را ييكونكوما پودر قرمز رنگ تو يهاليسب يرو من .يباش توست، عتيطب
 يزمان بود، شده دهيمال شنايكر گردن دور يحلقه يهاگل يرو كه امدهيد

 گل، آن لمس با تو فشرد.يم را، بميرق گر،يد دختر يهانهيس يو كه
 تا ياآمده جا نيا به تو اند.شده قرمز تيهاليسب و ،يكنيم افتخار احساس

 زم،يعز زنبور يول .يهست من يپاها لمس مشتاق تو .يبده من به را ياميپ
 رقابليغ ارباب يسو از ياميپ چيه من نكن! لمس مرا - كنم آگاهت بگذار
 رقابليغ يبابار نانياطم رقابليغ يآوراميپ تو خواهم.ينم تو نانياطم
 يگفتار با را زنبور آن عمداً يرادهاران يماتيشر است ممكن ".ينانياطم

 ياگونه به د.ينما انتقاد آوراميپ ياودهاوا از تا داد قرار خطاب مورد زيآمطعنه
 شنايكر به هيشب يظاهر با تنها نه را اودهاوا ،يرادهاران يماتيشر م،يرمستقيغ

 به اودهاوا كه كرد اشاره يو بيترت نيبد د.يد شنايكر با برابر كامالً را او بلكه
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 خواستيم يرادهاران يماتيشر است. نانياطم رقابليغ شنايكر خود ياندازه
 ارائه است، ناخشنود آورشاميپ و شنايكر از چرا كه نيا از يخصوصه ب ليدال

   دهد.
 يرو بر تو توست. همانند درست شنايكر اربابت" گفت: زنبور به خطاب او
 يرو و يكنيم پرواز فوراً  شهد، دنينوش يكم از پس و ينينشيم گل كي

 كردن مزه شانسكبار يتنها  او .يكنيو آن را مزه م ينينشيم يگريد گل
 دانميم نيچن هم من كرد. ترك را زيچ همه سپس و داد من به را شيهالب
 همواره ت،اس لوفرين گل قلب در همواره كه يكس ،يالكشم بخت، يالهه كه

 شنايكر رياس حد نيا تا يو چرا دانمينم اما شناست.يكر به خدمت مشغول
 يقيحق تيشخص او گرچه ،شناستين قدر دلبسته كرياست و چرا ا شده

تواند يشنا شده است كه نميد او چنان گرفتار كريشا .شناسديم را شنايكر
-  يالهه از ما م،ياشده متوجه كه آنجا تا او را درك كند. يقيت حقيشخص
   "م.يخوريرا نم آورانشاميپا ي شنايكر بيفر گريد ما م.يترباهوش اريبس بخت
 يماتيشر از يجزئ يتجل بخت، يالهه ،يالكشم ،خبرگان نظر سبراسا

- شنويو از ياريبس يهابسط شنايكر كه ياگونه همان به است. يرادهاران
 به را ينامحدود يهايتجل زين ،يرادهاران ،يو لذت يروين دارد، يمورت

 يبرا همواره ،يالكشم بخت، يالهه نيبنابرا داراست. بخت يالهه صورت
   .است هايگوپ تيموقع بهارتقاء  مشتاق

 و يكن يراض مرا تا يتالش در نادان، زنبور تو" داد: ادامه يرادهاران يماتيشر
 است. هودهيب هاتالش نيا يتمام اما ،يريگب يپاداش شنايكر شكوه خواندن با
 ترك را مانيهاخانواده و خانه م.ياشده محروم مانمتعلقات يازتمام ما

او را  تو از شتريب يحت م.يشناسيم را شنايكر ارخوبيبس ما م.يانموده
 يهاقصه ما يبرا ،ييبگو يو يدرباره تو كه هچ آن هر نيبنابرا .ميشناسيم
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 آرجونا دوست عنوان به تاس بهتر و است شهر در اكنون شنايكر است. كهنه
 معاشرت از شك بدون كه دارد ياريبس دختر دوستان او حاال شود. شناخته

-لهيوس به شان،يهانهيس در شهوت آتش احساس رايز خشنودند. اريبس يو با

 آن به تو اگر هستند. يراض و شاد آنان اكنون است، نشسته فرو شنايكر ي
 .بدهد پاداش تو به مشتاقانه است نممك ،يكن پرشكوه را شنايكر و يبرو جا
 ريز را خود سر نيبنابرا ،يكن يراض مرا يخواهيم اتچاپلوسانه رفتار با تو
 شناسم.يم ،يهست آن ياجرا حال در كه را يالهيح من يول .ينهاد من يپا
 نيبنابرا .يهست شنا،يكر كار،بيفر نيبزرگتر يسو از يآوراميپ تو كه دانميم

  كن. كتر مرا لطفاً
 زمانهم اما ،يمتخصص مخالف، گروه دو كردن يكي در تو كه دانميم من"
 توانمينم هم شنايكر اربابت به بلكه ،تو به تنها نه من كه يبدان يستيبا

 خاطر به فقط را شيخو اقوام و كودكان همسران، ها،خانواده ما كنم. اعتماد
 كند.ينم احساس يدتعه چيه عوض در او ن حاليبا ا م،يكرد ترك شنايكر
 نانياطم او به دوباره ميبتوان يكنيم فكر است. كرده ترك چيه يبرا را ما او
 با معاشرت بدون را ياديز زمان ستين قادر شنايكر كه ميدانيم ما م؟يكن

 برخورد مشكل به ماتهورا در او اوست. عتيطب نيا د.ينما يسپر جوان زنان
 در او ست.ين روستا در گاوچران گناهيب ندخترا انيم در گريد رايز ،كنديم

 دچار جوان دختران با دوستانه ارتباط جاديا در ديبا و است ياشراف يجامعه
 اي و يو نظر ما را جلب كن يتا رأ ياآمده جا نيا به تو احتماالً باشد. مشكل

 به ما كه انتظار داشته باشد ديبا شنايكر چرا اما .يببر آنجا به خود با را ما
 در تنها نه ،دختران تمامفتن يت در فريصاحب صالح او م؟يگرديمباز آنجا

 يقدر به يو يدلربا لبخند است. جهان اسرسر در بلكه ماتهورا، اي نداوانيور
 از را يزن هر است قادر كه باستيز يقدر به ابروانش حركات و است جذاب
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 يالكشم-اماه يحت بخواند. خود نزد ،يجهنم اي يانيم ،يبهشت اراتيس
 به خدمت يارائه مشتاق همواره زين ،يخوشبخت يهاالهه نيب در نيواالتر

 اريبس ما م؟يهست چه ما جهان، زنان نيا يتمام انيم سهيمقا در است. يو
  م.ياپاافتادهشيپ و زيناچ
 توسط و كند،يم يمعرف بزرگوار و جوانمرد يفرد عنوان به را خود شنايكر"

 كند لطف يكم ما به فقط او اگر شود.يم پرستش بزرگ مانيحك
 لگدمال يو توسط ما رايز رند،يگيمورد استفاده قرار م كامالًش يهاتيصالح
شعور يب يخادم تنهاتو  چاره،يب آوراميپ تو م.ياشده گرفته دهيناد و شده
 بلكه يزندگ نيا در تنها نه ،يدانينم ياديز زيچ شنايكر يدرباره تو .يهست

 ما است. بوده دلسنگ و ناسپاس حد چه تا او ز،ين شيقبل ياهيزندگ در
  م.يادهيشن ،يپورناماس مان،مادربزرگ از را موضوع نيا يهمگ

 آمده ايدن به ا،يكشاتر ياخانواده در ،يقبل يزندگ در شنايكر كه گفت ما به او
 ندشم 1يوال كشتن يجا به تولد، آن در شد.يم خوانده راماچاندرا بنام و بود

 يشكارچ كي چون هم را او ا،يكشاتر كي رسم و راه به دوستش، ندشم
 بدون را يوانيح سپس و شوديم پنهان امن يمحل در يشكارچ كي كشت.

 كي عنوان به راماچاندرا، لرد نيبنابرا كشد.يم شود، روبرو آن با نكهيا
 از را او دوستش، كيتحر با اما ديجنگيم يوال با رودررو يستيبا ا،يكشاتر
 ايكشاترك ي مربوط به ياصول مذهب از نيبنابرا كشت. درخت كي پشت
 خواهر كه بود تايس ييبايز مجذوب يقدر به او ضمن در نمود. يچيسرپ

 نمود. ليتبد زشت يزن به شيهاگوش و ينيب دنيبر با را 2شورپاناكها راوانا،
 كي انعنو به و بود، نموده شنهاديپ او به را يميصم يارابطه شورپاناكها

                                        
1 Väli 
2 Çürpaëakhä 



  592                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

ل يذلزن يقدر به راماچاندرا اما نمود.يم يراض را زن آن يستيبا او ا،يكشاتر
 زشت يزن به را شورپاناكها و كند فراموش را يدو- تايس توانستينم كهبود 
 برهمانا يپسر شكل به او ا،يكشاتر كي عنوان به تولدش از قبل نمود. ليتبد

 يبال نمود. صدقه يتقاضا ماهاراج يبال از و بود شده متولد وامانادو نام به و
 نيا با د،يبخش يو به داشت كه چه آن هر كه بود بزرگوار يقدر به ماهاراج

 ريدستگ كالغ كي چون هم را يو ناسپاسانه وامانادو، عنوان به شنايكر حال
 چه تا كه نيا و شنايكر يدرباره يهمگ ما انداخت. فرو 1پاتاال يپادشاه به و

 يو كه نيا وجود با كه نجاستيا مشكل اما م.يدانيم است، ناسپاس حد
 دست او يدرباره صحبت از ميستين قادر ما است، دلسنگ و ظالم اريبس

 بلكه م،يبرسان انيپا به را او يدرباره صحبت ميتوانينم ما تنها نه م.يبردار
 ما هستند. يو به راجع صحبت مشغول همواره زين ناسيقد و بزرگ يحكما

 يدوست رنگاهيس پسرك نيا با ميخواهينم گريد نداوانيور يهايگوپ
 يدرباره صحبت و آوردن اديه ب از تا ميقادر چگونه ميدانينم اما م،يينما

  "م.يبردار دست يو اعمال
 همانند اشنامهربانانه اصطالح به اعمال است، طلقم شنايكر كه ييآنجا از

 يبزرگ عابدان و ناسيقدن يبنابرا هستند. بخشلذت يو يمهربانه اعمال
   كنند. ترك يطيشرا چيه تحت را شنايكر ستندين قادر هايگوپ چونهم

                                        
1 Pätäla 
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كريشنا، تو در هر شرايطي آزاد و مستقلي. "كند: بنابراين لرد چيتانيا دعا مي
تو  كههر آنچه  - تو قادري تا مرا در آغوش گيري يا زير پاهاي خود له نمايي

اجازه ندهي تا تو را در تمامي عمرم ببينم و بخواهي. ممكن است به من 
شريماتي  "بدين گونه قلبم را بشكني، اما تو تنها موضوع عشق مني.

ي كريشنا چيزي به نظر من، هيچ كس نبايد درباره"رادهاراني ادامه داد: 
 گوش اي از شهد اعمال روحاني وي بهبشنود، زيرا به محض اين كه قطره

 با گردد.يم رها جذب و طرد يدوگانگ گاهيجا از يو بالفاصله زد،يبر شخص
 يماد يايدن نيا يهايدلبستگ فرد ،يماد يهايوابستگ يجذبه از شدن آزاد

 يبرا يماد لحاظ از كه را چه آن هر و فرزندان همسر، خانه، خانواده، چون
 ،يماد يهاتيمالك يتمام گذاردن كنار با د.ينمايم رها است، زيعز يو

 كي عنوان به چه او سپس كند.يم ناراحت را كانشينزد و خود شخص
 جستجو در پرنده، كي شكل به يحت ات،يح از يگريد نوع هر چه انسان،

 ت،يفيك نام، شنا،يكر كردن درك واقع در گردد.يم سرگردان شنايكر يبرا
  "است. مشكل اريبس نشامعاشر و هاييتوانا متعال، يهايباز
 لطفاً " داد. ادامه شنايكر رنگاهيس آوراميپ با تصحب به يرادهاران يماتيشر

 صحبت يگريد زيچ يدرباره است بهتر نگو. سخن شنايكر يدرباره گريد
 ارتعاش با كه ،يمشك يهاخال با ييآهو ماده همچون اكنون هم ما كرد.

 نيهم به م.يهست فنا حال در ،است شده مسحور ،يشكارچ يقيموس نيريش
 به دوباره و دوباره و مياشده مجذوب شنايكر نيريش كالم توسط ما ب،يترت

 معاشرت به يشتريب و شتريب شهوت ما م.يشيانديم شيهاشست ناخن انوار
  ".يينگو يسخن شنايكر يدرباره گريد دارم تقاضا ن،يبنابرا م؛ياافتهي او با
 هم و شنايكر به زدن تهمت ، شاملآوراميپ زنبور با يرادهاران صحبت نيا

 عالئم او، يدرباره صحبت به دادن انيپا يبرا شييتوانا عدم انِيب نزما
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- ماها يتجل شود.يم خوانده 1بهاوا-ماها كه است يروحان يخلسه نيباالتر
 هستند نشامعاشر و يرادهاران همانند كه ياشخاص در تنها ،پرشعف يبهاوا

 شواناتهايو و يگوسوام روپا اليشر همانند بزرگ ياهايآچار است. ريپذامكان
 و كرده ليتحل را يرادهاران يبهاوا-ماها مكالمات نيا تهاكور يچاكراوارت

- جالپا و يسرگردان اي 2اودگهورنا چون يمختلف احساسات و عواطف
نها يا اند.داده حيتوض را مختلف يهاروش به كردن صحبت اي 3اجالپيتپرا

   .خداوند هستند هب عشق جواهرِ نيتردرخشنده اي 4راسا-االواوج يهانشانه
 آن و جا نيا به زنبور بود، گفتن سخن حال در زنبور با يرادهاران كه يزمان
 از ييجدا يبرا او شد. ديناپد چشمانش يجلو از ناگهان و كرد،يم پرواز جا
-يم شعف احساس زنبور با كردن صحبت با و ن بوديغمگ شدت به شنايكر

 كه كرد فكر و شد زدهجنون هم باز زنبور، شدن ديناپد محض به اما نمود.
 زده او هيبرعل كه را سخنانش يتمام تا بازگشته شنايكر نزد آور،اميپ زنبور
 "شود. آزرده اريبس آنها دنيشن از ديبا شنايكر" د:يشياند د.ينما بازگو بود،

   شد. غرق خلسه احساس از يگريد نوع در يو بيترت نيبد
 كرد، فكر او شد. ظاهر يو يلوج دوباره گوشيباز زنبور ان،يم نيا در
 را نديناخوشا ييهااميپ رغم آنكه زنبوريعل است. مهربان من با هنوز شنايكر"

 نزد من بردن يبرا را زنبور دوباره كه است مهربان چنان يو اما برده شيبرا
 تا بود مراقب اريبس بار نيا يرادهاران يماتيشر "است. فرستاده شيخو

- يم آمدخوش تو به زم،يعز دوست"او گفت:  د.ينگو شنايكر هيعل بر يكالم

                                        
1 mahä-bhäva 
2 udghürëä 
3 jalpa-pratijalpa 
4 ujjvala-rasa 
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 من نزد را تو دوباره كه است مهربان اريبس شنايكر" داد: ادامه و "م.يگو
 او يبرا بود شهيعل بر كه مرا يمغرضانه يهااميپ تو كه آن با است. فرستاده

 كه است محبت با و مهربان اريبس من به نسبت شنايكر خوشبختانه، ،يبرد
 يخواهيم كه چه هر يتوانيم زم،يعز دوست بازگرداند. من نزد دوباره را تو
 تو .يمهربان اريبس من با تو رايز داد خواهم زيچ همه تو به من .يبپرس من از

 با او د.يايب جا نيا به ستين قادر يو رايز ،يببر شنايكر نزد مرا تا ياآمده
 موجود كي تو اام .است شده احاطه ماتهورا در دشيجد دختر دوستان

 كمك من به يخواهيم چگونه ؟يببر جا آن به مرا يقادر چگونه .يكوچك
 در را او و دهيآرم يبختخوش يالهه كنار در كه يحال در را شنايكر تا يكن

 به من بردن يدرباره را زيچ همه ايب ست.ين مهم كنم؟ مالقات دارد، آغوش
 چگونه ماتهورا در شنايكر نمبدا بگذار م.يكن فراموش تو، فرستادن و آنجا

 مهربانش مادر نانداماهاراج، شپدرخوانده هنوز او ايآ بگو گذراند؟يم روزگار
- يم اديه ب را هايگوپ ما اش،چارهيب نيمعاشر و گاوچرانش دوستان اشودا،ي

 همچون او بهخواند كه يم آواز ما يدرباره يگاه او مطمئنم من آورد.
 كه نآ يبرا يامكان چيه ايآ م.يكرد خدمت ،دستمزد بدون يخدمتكاران

دهد را بر سر يم 5آگورو يش كه بوعطرخوش دست برگردد دوباره شنايكر
  "برسان. شنايكر به را هادرخواست نيا يتمام لطفاً ما بگذارد؟

 يوانهيد ييگو كه را يرادهاران سخنان و بود ستادهيا يكينزد همان اودهاوا
 شعف نيباالتر در حد چه تا هايگوپ كه نيا از وا د.يشن بود، شده شنايكر

 بود. زدهشگفت كامالً شند،يندايب شنايكر به تا اندكرده عادت بهاوا،-ماها عشق
 را آن خواستيم اكنون و بود آورده شنايكر يسو از ينوشتار ياميپ او
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 يهايگوپ" گفت: نيبنابرا بخشد. يتسل را آنان تا دهد ارائه هايگوپ درمقابل
 يهمگ شما است. دهيگرد محقق اكنون هم شما يانسان يزندگ هدف زم،يعز

 تا ديدار اجازه نيبنابرا د؛يهست خداوند ياعال تيشخص يالعادهفوق عابدان
 پرستش قابل جهان سه در شما د.يشو پرستش مردم مختلف انواع توسط

 دوا،واسو افكار يجذبه در العادهفوق يشكل به شما يهاذهن رايز ،ديهست
 دادن، صدقه مانند ينيد مراسم و انهيمتق اعمال يتمام هدف او شناست.يكر

 آتش داشتن برپا و و هااضتير ديشد انجام و تعهدات قيدق كردن دنبال
 وداها، خواندن مختلف، يمانتراها ذكر در ينهان مقصود يو هاست.يقربان

 متفاوت يهاراه اريبس از يتعداد نهايا است. ذهن تمركز و حواس كنترل
 قتيحق در موارد نيا اما .است يزندگ كمال به دنيرس و يخودشناس يبرا

 تيشخص به عاشقانه خدمت در خود وقف و شنايكر شناخت منظور به صرفاً
 اگرچه ؛هست زين تايگ-بهاگاواد يينها آموزش نيا "است. خداوند ياعال
 شنايكر انتها در دارد، وجود يخودشناس يهاروش مختلف انواع از يحاتيتوض

 گردد. ميتسل او به تنها و ندك ترك را زيچ همه ديبا شخص كه ديفرمايم
 يينها شدن ميتسل يچگونگ يريفراگ منظور به گريد يهاروش يتمام

 نيا كه ديفرمايم زين تايگ- بهاگاواد .است شنايكر نيلوفرين قدوم به شخص
در  يخودشناس يندهايك شخص صادق با انجام فرايتوسط  ميتسل نديفرا

  "گردد.يل ميتكم اريبس يهايزندگ اضت دريو ر يآگاه
 يمتجل هايگوپ يزندگ در كامالً ييهااضتير نيچن كمال كه ييجا آن از

 دهيگرد يراض كامل طوره ب آنان يروحان تيموقع دنيد با اودهاوا بود، شده
 در شما كه يتيذهن زم،يعز يهايگوپ" داد: ادامه خود سخنان به او بود.

 اريبس ن،اسيقد و بزرگ يحكما يبرا يحت د،يانموده جاديا شنايكر با ارتباط
 دست يزندگ كمال گاهيجا نيباالتر به شما .است يدسترس رقابليغ اريبس
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 داشتن قصد فقط و شنايكر بر خود يهاذهن نمودن متمركز د.ياافتهي
 ترك را ودخ فرزندان و همسران اقوام، خانه، خانواده، كردن، را شنايكر

 شما بينص كه است يبزرگ لطف خداوند، ياعال تيشخص خاطر به نمودن
 و شده ،متعال روح شنا،يكر جذب تماماً  اكنون شما ذهن رايز است. گشته
 را خود من است. كرده شرفتيپ شما در خودجوش طور به يجهان عشق

 تا رمقاد شما، طرف از گرفتن قرار لطف مورد با كه دانميم خوشوقت اريبس
  "م.ينما مشاهده تيموقع نيا در را شما
 از شتريب هايگوپ دارد، ياميپ شنايكر طرف از كه گفت اودهاوا كه يزمان

 شدند. شنايكر اميپ دنيشن مشتاق خودشان، يعال تيموقع به دادن گوش
 و فيتعر مورد شيخو يواال تيموقع يبرا تا نداشتند دوست اديز آنان
 يسو از اودهاوا كه ياميپ دنيشن يبرا را خود ياننگر و رنديبگ قرار ديتمج
 طور به من زم،يعز يهايگوپ" گفت: اودهاوا دادند. نشان بود، آورده شنايكر
 و بزرگ عابدان نيچن كه شما، بهرا  شنايكر اميپ ام تاژه منصوب شدهيو

 من رايز فرستاد شما نزد مخصوصاً مرا شنايكر .برسانم د،يهست يلياص
  "هستم. ابدشع نيترمحرم

 داده هايگوپ دست به بود، آورده شنايكر طرف از اودهاوا كه ينوشتار اميپ
 نوشته نيسنگ قدر آن اميپ خواند. شانيا يبرا را آن خود اودهاوا بلكه نشد،
 درك بتوانند زيگرا نهتجرب يفالسفه يتمام بلكه هايگوپ تنها نه كه بود شده
- يانرژ يتمام با يذات طور به خالص، و ناب حد چه تا خداوند عشق كه كنند

 ييودا اطالعات قيطر از است. شدهده و ادغاميخداوند درهم تن مختلف يها
 ايپاراس داراست: را يمتفاوت يهايانرژ متعال خداوند كه دشويم درك
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 با يميصم دوستان چنان هايگوپ نيهمچن 6اته.يشرو وايدهايويو ريشاكت
 كه كردير مييحالش تغ قدر آن يو ام،يپ شتننو زمان در كه بودند شنايكر

 از ،يهاسپاتيبر شاگرد عنوان به اودهاوا سد.يبنو يواضح طوره ب نبود قادر
 فكر آنان، دست به اميپ دادن يجا به نيبنابرا بود، برخوردار يسرشار هوش

   دهد. حيتوض آنان به و بخواند را آن شخصاً خود است بهتر كه كرد
 زم،يعز يهايگوپ است: خداوند ياعال تيشخص كالم نهايا" داد: ادامه يو

 چيه در ،يزمان چيه در ما نيب ييجدا كه ديكن درك لطفاً زم،يعز دوستان
 حاضر جا همه در من رايز ستين ريپذامكان يتيموقع چيه تحت و يمكان

  "هستم.
 در هم و نهم فصل در هم تا،يگ-بهاگاواد در شنايكر يِ گستردگ جاهمه نيا

 در ش،يخو تيهوفاقد  فرم در شنايكر است. شده داده حيتوض هفتم، فصل
 حضور جا همه در شخصاً  يو اما اوست در زيچ همه است؛ گسترده جا همه

 آتش، آب، خاك، زمخت عنصر پنج كه است آمده زين هفتم فصل در ندارد.
 يسفل يهايانرژ يهمگ ت،يمن و شعور ذهن، فيلط عنصر سه و اتر، و هوا

 موجود كه دارد وجود زين برتر يانرژ ،يو گريد يانرژ اما خداوندند. )ستپَ(
 شنايكر از ياذره و جزء ماًيمستق زنده موجودات شود.يم خوانده زنده

 او است. زيل مؤثر همه چيهم دل و يماد ليهم دل شنايكر نيبنابرا هستند.
 ،هايگوپ اتنه نه است. ختهيآم در آن با زيچ هر اثر و علت عنوان به همواره

 يصورت به هاتيموقع و طيشرا تمام در زنده، موجودات يتمام بلكه
 با معاشرت در تماماً و كامالً  هااما گوپي ارتباطند. در شنايكر با يجدانشدن
 در ا،يما يگرفتار تحت زنده موجودات كه يهستند، در حال آگاه كريشنا،
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 ياجداگانه يهاتيهو وانعن به را خود دارند، قرار شنايكرنسبت به  يفراموش
  آورند.يم شمار به ندارند، شنايكر با يارتباط چيه كه

 در يقيحق دانش كمال گاهيجا ،يآگاه شنايكر اي شنا،يكر به عشق نيبنابرا
- ينم هرگز ما يهاذهن .كه هستند يبيبه همان ترت است زيچ همه درك
 شده اشغال فكر مختلف انواع يلهيوس به همواره ذهن باشند. يخال توانند
 يانرژ عنصر هشت از خارج توانندينم افكار نيا ياصل موضوع و است،

 درك را هاشهيو اند افكارتمام  يفلسف يجنبه نيا كه يكس باشند. شنايكر
 بارز مثال هايگوپ شناست.يكر به ميتسل و هوشمند يفرد قتاًيحق كند،يم
 ستند.ين يذهن ندانشمياند تنها آنان .هستند دانش كمال يمرحله نيا

 شنا.يكر يانرژ جز ستين يزيچ ذهن شناست.يكر در همواره آنان يهاذهن
 از تا ستين قادر كند، عمل و حس فكر، توانديم كه يشخص هر واقع در
 كند، درك را يروحان يرابطه بتواند يو كه يگاهيجا اما باشد. جدا شنايكر
 نيا نتواند يو كه يانهمارگويب تيموقع شود.يم خوانده يآگاه شنايكر

 از است. ايما اي و آلوده گاهيجا كند، درك را شنايكر با يروحان يرابطه
 شانيهاذهن داشتند، قرار ناب يروحان دانش يسكو در هايگوپ كه ييآنجا

 ييجدا چيه كه گونه همان مثال، يبرا است. يآگاه شنايكر از مملو همواره
 موجودات و شنايكر نيماب هم ييجدا چيه نيبنابرا ست،ين هوا و آتش نيب

 در كنند،يم فراموش را شنايكر زنده موجودات كه يزمان ندارد. وجود زنده
 آنان كه آن ليدل به ها،يگوپ در مورد ندارند. قرار خود يعيطب تيموقع

 دانش كمال متعال گاهيجا در هستند، شنايكر به كردن فكر حال در همواره
 كننديم فكر يگاه مرتبه،يعال اصطالح به يگراربهتج يفالسفه دارند. قرار
 اصطالح به فرد كي كه يزمان تا اما است، خردترافراد كم يبرا يبهاكت راه كه

 ناقص و ناخالص يو دانش قتاً يحق ابد،ين ارتقاء يبهاكت يسكو به دانشمند
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 است. ييجدا شنا،يمان با كريابد يرابطه يت فراموشي، موقعواقع در است.
ت ين موقعيدر ا هايگوپ ندارد. وجود ييجدا چيه رايز است توهم زين نيا ماا

 يبرا ،يلسفف نظر نقطه از يحت نيبنابرا قرار نداشتند ياز زندگ يتوهم
   نداشت. وجود ييجدا چيه شانيا

 ست؛ين جدا من از زيچ چيه"شنا ادامه داد: ياودهاوا به خواندن نامه كر
 من خلقت، از قبل ست.ين جدا من از و دارده يتك من بر يماد يتجل يتمام

ن نا يانا آسياكو نارا  است: شده دييتأ ييودا متون در نيا "داشتم. وجود
 و برهما چيه داشت. وجود اناينارا فقط خلقت، از قبل". 7شانايبرهما نا ا

 عتيطب يگونه سه توسط ،يماد يتجل يتمام "نداشتند. وجود ييوايش
شهوت،  يبه عنوان تجلي گونه برهما است شده فتهگ شوند.يم اداره يماد

 ياصل خالق است؛ خالق نيدوم برهما اما است. نموده خلق را جهان نيا
 ياناهينارا" :است شده دييتأ زين ايشانكارآچار توسط موضوع نيا اناست.ينارا
  ".يماد خلقت نيا يورا در و است متعال اناينارا -8اكتاتيو پارو
 خلق متفاوت يهايتجل در خود  بسط توسط را يماد خلقت يتمام شنايكر
 بهز يهمه چ و شناست،يكر زيچ همه سازد.يم نابود و دينمايم اداره كند،يم

 يانرژ نيشود و بنابراينم درك يماد يانرژ در او اما است، وابسته شنايكر
 قدم هر در يروحان يانرژ در كه يحال در شود.يم دهينام توهم اي ايما ،يماد

 يآگاه و درك كمال گاهيجا نيا شود.يم درك شنايكر ها،تيموقع تمام در و
از  يشنا همواره مجزايطور كه كرهمان .شوديش داده مينما هايگوپ در

ك يهمواره وابسته به اوست، مشابهاً  ين تجلياست اگرچه ا يهانيك يتجل
ه بدن د است اگر چيو مق يماد ياز زندگ يز همواره مجزايوجود زنده ن
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 يتجل يتمام تايگ-بهاگاواد در ابد.ييرشد م يوجود روحان يبر مبنا يماد
 رفتهيپذ زنده موجودات يهمه پدر عنوان به شنايكر و مادر عنوان به يماد

 آن در زنده موجود دادن قرار با را مادر رحم پدر، كه گونه همان اند.شده
 عتيطب رحم در شنايكر توسط زين زنده موجودات يتمام سازد،يم بارور
 در خود، متفاوت ثمربخش اعمال اساس بر آنان اند.شده داده قرار يماد
 يمجزا زنده موجود ،طين شرايا تمام دراما  د.شونيظاهر م مختلف يهابدن

   دارد. قرار يماد ديمق يزندگ نيا از
 كي چگونه كه ميابييم در م،يكن يبررس را خودمان يهابدن تنها ما اگر

 بدن، از يعمل هر ست.و مجزا دور يبدن اسارت نيا از همواره زنده موجود
 در ميتوانيم ما رد.يپذيم صورت ،يماد عتيطب يهاگونه العملعكس توسط

 مشاهده رند،يپذيم صورت ما يهابدن در كه را ياريبس راتييتغ لحظه هر
 ردعملك تواندينم شخص است. دور راتييتغ نيا يتمام از روح اما م،يكن

 در قفس زنده موجود نيبنابرا د.ينما يدخالتدر آن  اي و نابود خلق، را يماد
 يعنيده است يگرد ديمق گاهيجا سه در وده شده يبه بند كش يماد بدن
 نيا يتمام يط در ذهن است. ناآگاه) هوش(يب و خواب دار،يب كه يزمان

 يبرخ ايرو اي خواب حالت در زنده موجود است؛ تيفعال حال در مراحل
 را زهايچ همان يداريب حالت در و نديبيم تيواقع عنوان به را زهايچ
 ييهاتيموقع در او كه شوديم يريگجهينت نيچن نيبنابرا ند.يبيم يرواقعيغ

 را زيچ همان گريد يتيموقع در و رديپذيم يواقع عنوان به را يزيچ خاص
 يفالسفه مطالعات يبرا يموارد موضوعات نيا پندارد.يم يرواقعيغ و توهم
 درست، ياجهينت به دنيرس يبرا .ست9هايوگي- ايسانكه اي و يتجرب
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 گردند.يم متحمل را ياريبس سخت اعمال و هااضتير ،هايوگي-ايسانكه
   پردازند.يم انقطاع و حواس كنترل نيتمر به آنان
 هارودخانه به ،يزندگ يينها هدف به دنيرس مختلف يهاراه نيا يتمام
 يسو به هارودخانه كه طور همان .انوسياقبه  شنايكر شود ويم هيتشب

 شنايكر يسو به دانش كسب يبرا تالش يتمام گردند،يم ريسراز انوسياق
 به واقعاً يو كه يزمان تالشگر، فرد اديز اريبس يتولدها از پس شود.يم روان

 رد شنايكر .ديرس خواهد كمال ين درجهياعالتر به رسد،يم شنايكر
 يجستجو در همه: 10كلشو دهيكاتاراس تشام " د:يفرمايم تايگ- بهاگاواد

 يبهاكت بدون يهاروش كه آنان اما هستند، من شناخت و درك يبرا يراه
 شنايكر "شوند.يم روبرو خود تالش در ياريبس مشكالت با ،رنديپذيرا م

  برسد. يبهاكت ينقطه به شخص كه يزمان مگر شود،ينم شناخته
 و وگاي-انايگ وگا،ي-كارما :است دهش مشخص راه سه تايگ-هاگاوادب در

 شوديم شنهاديپ اندوابسته اريبس ثمربخش اعمال به كه آنان به وگا.ي-يبهاكت
 به كه آنان .را درك كنند يبهاكت به كه دهند انجام را ييهاتيفعال كه

 بشناسند. را يبهاكت تا شده شنهاديپ زين اندوابسته اريبس يتجرب يفلسفه
 دانش از متفاوت وگاي-انايگ و معمول يكارما از متفاوت وگاي- كارمان يبنابرا

 د:يفرمايم تايگ- بهاگاواد در خداوند كه گونه همان ت،ينهادر  است. معمول
 است قادر شخص عابدانه خدمت انجام با تنها 11ياناتيگيآبه مام ايبهاكت

 شده فتح هايگوپ توسط نه،عابدا خدمت كمال گاهيجا .درك كند را شنايكر
 وداها در نيا دهند.ينم تياهم زيچ چيه به شنايكر جز به آنان رايز است

                                        
10 kleço ’dhikataras teñäm avyaktäsakta-cetasäm: [Bg. 12.5] 
11 bhaktyä mäm abhijänäti: [Bg. 18.55] 
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 كه معنا نيا به ،12يبهاوانت اتاميگيو اوا ساروام اتهيگيو اوا نياسمك ده،ش دييتأ
-يم يدسترس گريد يهادانش يتمام به خودخودبه شنا،يكر شناخت با تنها

   م.يابي
 مطلق متعال در مورد دانش" داد: ادامه شنايكر يدن نامهاودهاوا به خوان

 دنيورز عشق به خود، يهايزندگ يابتدا از شما ست.ين الزم شما يبرا گريد
 است يكسان يبرا ،ژهيو طور به مطلق قتيحق دانش "د.ياگرفته خو من به
 عشق به كه يشخص اما هستند. يماد تيموجود از شدن رها خواستار كه
 همان .گرفته است قرار ييرها يسكو در ترشيپ افته،ي يسترسد شنايكر

 خدمت انجام به مشغول كه كس هر شده، انيب تايگ-بهاگاواد در كه گونه
 هايگوپ واقع در است. شده واقع ييرها متعال يسكو در است، ناب يعابدانه

 را شنايكر از ييجدا اما كردند،ينم احساس را يماد تيموجود از يدرد چيه
 شيافزا جهت زم،يعز يهايگوپ" د:يفرمايم شنايكر نيبنابرا دند.كريم حس
 را كار نيا نمودم. جدا شما از را خود عمداً من، به شما يالعادهفوق عشق

  "د.يينما تمركز من بر همواره شما تا كه دادم انجام آن يبرا
 كردن تمركز به شتريب هايوگي دارند. قرار تمركز كمال يسكو در هايگوپ

 كه دانندينم آنان اما خداوند، به عابدانه خدمت انجام تا هستند مندعالقه
 بر مدام يتمركزها نيا .ت استيعبود به يدسترس ،وگايستم يكمال س

 شده دييتأ وگاي نيتراعال عنوان به تايگ-بهاگاواد در ها،يگوپ توسط شنايكر
 معشوق كه يزمان .دانستيم خوب اريبس را زنان يروانشناس شنايكر است.

- يم فكر او به كه آن مرد نزد اوست يشتر از زمانيب او ،دور از اوست زن كي
 كس هر دهد، آموزش را نكته نيا هايگوپ رفتار با خواستيم شنايكر .كند

                                        
12 kasmin bhagavo vijïäte sarvam idaà vijïätaà bhavati 
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 نيلوفرين قدوم به نيقي طور به است، هايگوپ به هيشب ياخلسه در همواره
   ابد.ييم دست شنايكر
 روش كهآموزش داد  را 13سوا-پراالمبهايو روش مردم تمام به ايتانيچ لرد
 .است ييجدا احساس در پروردگار ياعال تيشخص به خدمت ميتقد يبرا

 ييجدا زمان در هايگوپ احساس با را شنايكر پرستش زين يگوسوام شش
 را مطالب نيا هايگوسوام يدرباره ايآچار واساينيشر يدعاها دادند. موزشآ

 همواره هايگوسوام كه ديفرمايم ايآچار واساينيشر دارد.يم نايب يروشن به
 كه يزمان بودند. هايگوپ تِحال در يروحان احساسات انوسياق يجذبه در

 زدند،يم اديفر شنايكر يجستجو در كردند،يم يزندگ نداوانيور در آنان
 "؟يرادهاران يماتيشر ،ييكجا تو هستند؟ كجا هايگوپ كجاست؟ شنايكر"
 به نيبنابرا و ميادهيد را شنايكر و رادها اكنون ما" گفتند:ينم هرگز نانآ

 ماند؛يم يباق يافتنيندست همواره آنان هدف "م.ياافتهي دست خود هدف
   كردند.ن مالقات را شنايكر و رادها هرگز

-ينم كه ييهايگوپ راسا، رقص زمان دركرد كه  يادآوريها يشنا به گوپيكر
 دنيشياند با تنها را خود بدن ابند،ي دست شنايكر با راسا ياليل به توانستند

 احساس در يآگاه شنايكر در شدن مجذوب نيبنابرا كردند.يم ترك يو به
 به است. خداوند نيلوفرين قدوم به يابيدست يبرا روش نيترعيسر ،ييجدا

 ند.شد متقاعد ييجدا احساسات قدرت يدرباره هايگوپ شنا،يكر ان شخصِ يب
با  و بودند شنايكر پرستش يالعادهخارق روش يدر حال تجربه واقع در آنان

شان بوده است يشنا هرگز از آنها دور نبوده، بلكه همواره با اين كه كريدرك ا
   .كردند ياحساس آسودگ

                                        
13 vipralambha-sevä 
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ن يار شادمان اودهاوا را مورد استقبال قرار دادند و چنين آنها بسيبنابرا
 يبرا دردسر جاديا منشاء همواره كه كامسا دشاهپا كه ميادهيشن" :گفتند

 ست.يخوب اريبس خبر ما يبرا نيا است. شده كشته اكنون بوده، ادوي خاندان
 قادر كه شنايكر با معاشرت در ادوي يخانواده ياعضا بيترت نيبد ميدواريام

 باشند. خوشحال اريبس سازد، برآورده را شعابدان يهاخواسته يتمام است
جمعِ سطح باال و  انيم در يگاه شنايكر ايآ بگو ما به لطفاً زميعز ياودهاوا

 دختران و زنان كه ميدانيم شد.يانديم ما به ماتهورا، دختران يختهيفره
- شرم يلبخندها هستند. بايز و ختهيفره آنان ستند.ين ييروستا زنان ماتهورا

 ما باشد. بخشلذت اريبس شنايكر يبرا ديبا آنان يزنانه نكات گريد و نانهيگ
 است. بوده بايز زنان رفتار مشتاق همواره شنايكر كه ميدانيم يخوب به

 است. افتاده دام به ماتهورا زنان توسط يو كه رسديم نظر به نيبنابرا
 گريد زنان انيم در كه يزمان شنايكر ايآ بگو ما به لطفاً زم،يعز ياودهاوا
  "شد؟يانديم ما به يگاه است،

 مهتاب نور و 14كومودا يهاگل انيمرا در  شب آن او ايآ" د:يپرس گريد يگوپ
- يم ما با شنايكر بود،؟ ييبايز اوج در نداوانيور كه يزمان آورد،به ياد مي

 هم با ما سپس بود. شده پر پاها يزنگوله يصدا با آنجا يفضا و ديرقص
 اديه ب ار خصوصه ب شب آن يو ايآ م.ينمود بدل و رد را بخشلذت يمكالمات

 از ييجدا م.يكنيم ييجدا احساس و ميآوريم اديه ب را شب آن ما آورد؟يم
 قول او برپاست. آتش مانيهابدن در ايگو سازد،يم نياندوهگ را ما شنايكر
 در يابر كه گونه همان فرونشاند، را آتش تا گردديبازم نداوانيور به كه داد

  "ند.نشايم فرو را جنگل آتش خود بارش با و شوديم داريپد آسمان

                                        
14 kumuda 
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 يپادشاه روزمندانهيپ و كرده نابود را دشمنش شنايكر" گفت: گريد يگوپ
 پادشاه دختران از يكي با يو نيح نيا در ديشا .است نموده فتح را كامسا
 كند.يم يزندگ دوستانش و اقوام انيم در شادمانه اريبس و كرده ازدواج
او روح متعال بزرگ  گردد؟ باز نداوانيور يروستا به ديبا او چرا نيبنابرا

  "نجا و نه در آنجا ندارد.يبا ما نه ا يچ كارياست؛ او ه
 يالهه همسر است، خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر" گفت: گريد يگوپ

 ما، با چه يكار چيه او است. ازينيو ب كامل خود در يو و اقبال و بخت
 متعال روح او ندارد. ماتهورا در يشهر دختران با اي نداوانيور جنگل دختران

  "جا. آن چه و جا نيا چه ندارد، ما با يكار چيه است؛
 به شنايكر ميكن تصور كه است محال ييآرزو ما يبرا نيا" گفت: گريد يگوپ
 خوشحال يدينوم و يدلشكستگ در ديبا ما عوض در گردد.يم باز نداوانيور

 لذت نيتربزرگ يدينوم كه گفتيم زن، نيتربدكاره ،15نگااليپ يحت م.يباش
 به شنايكر كه نيا فكر گذاشتن كنار اما ميدانيم را زهايچ نيا همه ما است.

 است قادر يكس چه است. دشوار اريبس ما يبرا گردد،يم باز نداوانيور
 كه يشخص ،را فراموش كند خلوت ياگوشه در شنا،يكر با يخصوص مكالمات

 به ياقياشت شنايكر كه آن با مانديم يقهايش بابر سينه همواره بخت يالهه
 و هاجنگل ها،رودخانه نيسرزم نداوانيور زم،يعز ياودهاوا ؟نداشت يو

 برادر با همراه شنايكر شود ويم دهيشن فلوت ارتعاش جا نيا گاوهاست.
 طيمح نيبنابرا بردند.يم لذت فضا نيا از ما يهمراه به باالرام ترشبزرگ

 در شيپاها يجا اندازد.يم باالرام و شنايكر ادي به را ما همواره نداوانيور

                                        
15 Piìgalä 
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 بسته، نقش است، يبختخوش يالهه اقامت مكان كه ييجا نداوان،يور نيزم
   "كند.ينم يكمك ما به شنايكر آوردن دست به يبرا عالئم نيا اما

بخت  و قدرت از مملو هنوز نداوانيور كه دادند حيتوض ادامه در هايگوپ
 و نقص چيه گرفتنديم قرار توجه مورد يماد يازهاين كه يادامم بود؛ خوب

 قادر هاآن ييهايها و توانگرقدرت نيرغم چنيعل اما .نداشت وجود يابيكم
   كنند. فراموش را باالرام و شنايكر نبودند

 م،يآوريم ادي به را بايز يشنايكر جذاب و مختلف اشكال و اعمال همواره ما"
 شنايكر با ستد و داد در يهمگ ما ش.يهافهيلط و دنيخند رفتن، راه

 يبرا شهيهم ما م.يينما فراموش را يو كه است رممكنيغ ما يبرا و مياباخته
 بخت، يالهه زيعز همسر ز،يعز خداوند يا م:ييگويم و ميكنيم دعا او

 درون به ما اكنون شان!يپر عابدان بخشييرها و نداوانيور زيعز خداوند
 نداوانيور به دوباره لطفاً  نيبنابرا .مياشده غرق و افتاده فرو طراباض انوسياق

  "بده. نجات باررقت تيوضع نيا از را ما و بازگرد
 را شنايكر از شانييجدا در هايگوپ يروحان يِرعاديغ تيموقع دقتبا  اودهاوا

 يشر متعال يهايباز يتماماست كه  يفكر كرد كه منطق و مطالعه كرد
 يسوزاننده آتش علت به .تكرار كند دوباره، و دوباره ها رايا گوپب شنايكر

 هايگوپ دارند. قرار سوزان يتيموقع در همواره گرايماد افراد ،يماد يهارنج
 از ييجدا ليدل به كه يروحان ورشعله آتش كي در سوختن حال در زين

 را هايپگو كه يسوزان آتش اگرچه داشتند. قرار بود، شده جاديا شنايكر
- يم همواره هايگوپ دارد. تفاوت يماد يايدن آتش با بود نموده نيخشمگ

 دنبال به گرايماد افراد كهيحال در ند،ينما معاشرت شنايكر با ندستخوا
   .هستند يماد شيآسا يهاتيموقع
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 در را گاوچران پسران شنايكر كه است فرموده تهاكور يچاكراوارت شواناتهايو
 يسوزاننده آتش از بود، بسته شانچشمان كهيحال در و هيثان چند عرض
 با زين آنان كه كرد هيتوص هايگوپ به اودهاوا مشابهاً  د.يبخش نجات جنگل
 با شانمعاشرت يابتدا از شنا،يكر يهاتيفعال بر تمركز و شانچشمان بستن

 دنيشن با هايگوپاز بيرون،  افت.ي خواهند نجات يياز آتش جدا ،يو
 يرسازيتصو را شنايكر متعال يهايباز يتمام توانستنديم اودهاوا اتحيتوض

 يهاآموزش از آنان آورند. اديه ب را هايباز آن بودند قادر درون، از و كنند
 كه طورهمان است. نشده جدا آنها از شنايكر كه بفهمند توانستنديم اودهاوا

 بود ماتهورا در كه يزمان در هم شنايكر دند،ياندشيم شنايكر به همواره آنان
   كرد.يم فكر آنان به همواره

 از آنان و داد نجات يفور مرگ از را هايگوپ ،اودهاوا يهاآموزش و يهااميپ
 ريپ و استاد عنوان به مناسب يشكل به اودهاوا كردند. يقدردان اودهاوا بركات
 را شنايكر كه نيا همانند را يو آنان عوض در و نمود عمل هايگوپ يروحان

 ديكتأ معتبر متون در نكته نيا دادند. قرار پرستش مورد ند،ينمايم پرستش
بايد در همان سطح شخصيت اعالي پروردگار  ،يروحان ريپ كه است شده

 مراجع توسط وار محرم خداوند است يپرستيده شود چرا كه او خادم بس
 هايگوپ شناست.يكر يرونيب يتجل يروحان ريپ كه است شده رفتهيپذ بزرگ

 گشتند. رها متعالشان سوزان تيموقع از بوده، آنان با شنايكر كه نيا درك با
 در و آوردند اديه ب خود يهاقلب درون در را يو با معاشرت آنان ندرو در

- يم كمك آنان به اشمتقاعدكننده و مناسب يهاآموزش با اودهاوا رونيب
   معاشرت كنند. يقدردان شنايكر با تا نمود
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 شودناميده مي 16آدهوكشاجا نام به ييودا متون در خداوند، ياعال تيشخص
 يو اگرچه .است يماد حواس يتمام ادراك يورا او گر آن است كهانيب كه
 يو زمان هم دارد. حضور همگان قلب در است، يماد حواس ادراكات يورا

 دارد. حضور هامكان يتمام در برهمن، خود، حاضر جا همه در فرم توسط
 خداوند، ياعال تيشخص - بهاگاوان ( مطلق قتيحق يروحان فرم سه يمامت

 تيموقع يمطالعه با تنها حاضر) جا همه در برهمن و متمركز، روح-پاراماتما
 در كه گونه همان بود، خواهد درك قابل اودهاوا، با شانمالقات در هايگوپ
   است. شده داده حيتوض بهاگاواتام-ماديشر
 افكار در غرق همواره يگوسوام شش كه است فرموده ايآچار ناواسايشر
 در را هايگوپ روش زين ماهاپرابهو ايتانيچ اند.بوده هايگوپ يهاتيفعال

 نموده هيتوص روش نيممتازتر عنوان به پروردگار ياعال تيشخص پرستش
 درست يمنبع از كه كس هر د،يفرمايم زين يگوسوام شوكادو اليشر است.
 دنبال را هاآموزش كه كس آن و بشنود، شنايكر ها بايالت گوپتعام يدرباره

 بود خواهد قادر و افتهي ارتقاء عابدانه خدمت يدرجه نيباالتر به د،ينما
   بخشد. انيپا را يماد ذيلذا شهوت

 چند تا خواستند يو از و افتندي يتسل اودهاوا يهاآموزش با هايگوپ يتمام
 روز چند يبرا تنها نه اودهاوا آنان اصرار با د.بمان نداوانيور در شتريب روز

 شنايكر يروحان اميپ فكر در را آنان همواره او ماند. جا آن ماه چند يبرا بلكه
 كه نيا همانند درست ياحساس هايگوپ و داشتيم نگاه متعالش يهايباز و

 كه يزمان كردند.يم تجربه را دارند، قرار شنايكر با ميمستق معاشرت در
- يم لذت او با معاشرت از آن ناساكن برد،يم سره ب نداوانيور در دهاوااو

                                        
16 adhokñaja 
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 چون هم روزها كرد،يم فيتعر را شنايكر يهاتيفعال يو كه يزمان بردند.
 امونا،ي يرودخانه حضور با نداوان،يور يعيطب يفضا گذشتند.يم لحظه كي

 يتپه بودند، شده نييتز گوناگون يهاوهيم با كه يدرخت پر يهاباغ
 را اودهاوا نها،يا يهمه بيترك شده، شكوفا تازه يهاگل غارها، واردهان،گ

 ناساكن نمود.يم ترمشتاق شنا،يكر متعال يهايباز يدرباره صحبت يبرا
   بردند.يم لذت شنايكر با معاشرت چون هم اودهاوا با معاشرت از نداوانيور

 و بودند وابسته شنايكر به كامالً آنان رايز بود هايگوپ رفتار مجذوب اودهاوا
 به شروع يو بود. بخشالهام اودهاوا يبرا شنا،يكر يبرا هايگوپ اقياشت
 شيستا يبرا را ياشعار و نمود آنان به شيخو يمحترمانه يهاسجده ميتقد

   سرود: آنها يروحان يهاتيفيك
 تهرفيپذ اتيح يانسان فرم عنوان به كه زنده موجودات يتمام انيم در"

 بودند. موفق ممتاز يشكل به كامالً شانهدف به دنيرس در هايگوپ اند،شده
 و بزرگ مانيحك شناست.يكر نيلوفرين قدوم يجذبه در كامالً آنان افكار

 اما م،يشو شنايكر نيلوفرين قدوم بر تمركز مجذوب تا ميتالش در زين خود ما
 رفتار نيا به خودجوش رطوه ب اند،رفتهيپذ عاشقانه را خداوند كه هايگوپ

 آن كهاست  نيا جهينت ستند.ين وابسته ييوگاي روش چيه به اند وگرفته انس
 لرد عنوان به دينبا گريد ابد،ي يدسترس هايگوپ گاهيجا به يزندگ در كه كس

 برهمانا تشرف كي عنوان به ايمتولد شود  برهمانا يخانواده كي در اي برهما
  ".رديبگ

 يكس كند كهيد مييتا را تأيگ- بهاگاوادشنا در ين خداوند كرايب اودهاوا يشر
 ايك زن، يا ي باشد شودرا كيچه  رد،يبگ را يو پناه درست، يهدف يبرا كه
 افت.ي خواهد دست يزندگ هدف نيترباال به ،ن درجهيياز خانواده پا يفرد
 الدنب با اند.نموده نييتع جهان يتمام يبرا را تيعبود استاندارد هايگوپ
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 خواهد شخص شنا،يكر به مدام دنيشياند يلهيوس به ها،يگوپ قدوم نمودن
 ابد.ي دست يانسان اتيح يروحان گاهيجا نيتركامل و نيباالتر به توانست

 يدر خانواده آنان بودند؛ نشده متولد ييباال سطح يخانواده چيه در هايگوپ
 به عشق نيواالتر در آنان ن حال،يبا ا و بودند آمده ايبه دن گاوچران مردان

در   را خداوند و برهمن متعال است يت اعالي، كه روح متعال، شخصشنايكر
 در تولد به يازين چيه يخداشناس و يخودشناس يبرا دادند. گسترشخود 

 چيه به ،يشناآگاهيكر كمال به دنيرس در ست.ين واالمقام يخانواده كي
 ست.ين يازين شنا،يكر به انهعاشق خدمت در مداوم اشتغال جزه ب يمهارت

 يآگاه شنايكر افتيدر ريثتأ است. هالذت يتمام منبع و متعال شهد شنايكر
 د.ينمايم عمل فرد، دانش بدون اي با ؛است شهد دنينوش همانند درست
 كه ستين مهم افت؛ي خواهد يتجل جا هر در خود يآگاه شنايكر يعمل روش

 بركات شنايكر شك، بدون باشد. افتهي تولد يمحل چه در و چگونه شخص
   بخشد.يم است، رفتهيپذ را يآگاه شنايكر كه آن هر به را شيخو

 آنها شدن زاده رغميعل متعال بركات به هايگوپ يدسترساودهاوا ادامه داد: 
 توسط نه محققاً  و بخت يالهه خود توسط نه هرگز گاوچرانان، يخانواده در

 افتني دست امكان بود، لوفرين گل چونهم شانيهابدن كه بهشت ناساكن
 شنايكر راسا، رقص طول در كه بودند خوشبخت چنان هايگوپ داشت.
 مطمئناً  د.يبوس رو در رو را آنان گرفت. آغوش در دستانش با را آنان شخصاً

   ها.يگوپ بجز شد نخواهد محقق جهان سه در يزن هر يبرا نيا
نداوان يخزنده در ور ياهيا گياه يگك يكنم به صورت ين من آرزو ميبنابرا"

كنند. يها آنها را لگدمال ميمتولد شوم كه چنان خوشبخت هستند كه گوپ
خدمت  ييرها يشنا، خود موكوندا، اعطاكنندهيها چنان عاشقانه به كريگوپ

او هستند. تنها  يسان همواره در جستجويمان بزرگ و قديكنند، كه حكيم
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شان، كودكانشان، يهاان را ترك كردند؛ خانوادهزشيبه خاطر او آنها همه چ
  "را. يويشان و تمام ارتباطات دنيهاخانه

آرزو كرد كه به خاك  و داد قرار احترام مورد را هايگوپ يواال گاهيجا اودهاوا
 از تا نداشت تجرأ وا ن حاليبا ا د.نزب خود سر به را آنان يپا خاكافتد و يب

 آنها موافقت نكنند. كه ديشا د؛ينما ستدرخوا را شانيپا خاك هايگوپ
 كرد آرزو، او آنان اطالعها بدون يگوپ يآغشته كردن با خا پا يبرا  نيبنابرا

   باشد. نداوانيورن يسرزم در زيناچ ياهيگ اي و هرز يعلف تا
 را يو فلوت يصدا ارتعاش يوقت كه بودند شنايكر مجذوب يقدر به هايگوپ
 به و ندكرد ترك را شيخو يزنانه شرم و آبرو ودكان،ك خانواده، فوراً دند،يشن
 توجهن موضوع يبه ا آنان شتافتند. بود، ستادهيا شنايكر كه يمحل يسو

 نامحسوس، يشكل به ها.جنگل انيم از اي دكننيم عبور جاده از كه نداشتند
 شد.يم دهيبخش نداوان،يور اهانيگ و كوچك يهاعلف به شانيپا خاك

 زد،يبر شيخو برسر را هايگوپ يپا خاك كه نداشت ترأج چون اودهاوا
 قادر يو گاه آن باشد. ياهيگ اي و علف يابوته يبعد يزندگ در تا بود مشتاق

   باشد. داشته سر بر را هايگوپ يپا خاك تا بود
قدوم  دادن قرار با كه راستود را مي هايگوپ يالعادهفوق يبختخوش اودهاوا

 يهايتمام دردها و نگران شيخو بزرگ و بايز يهانهيس نيلوفرين كريشنا بر
 بلكه بخت يالهه توسط تنها نه كه يقدوم ،دادندين ميخود را تسك يماد

- يوگي و شد،يم پرستش وايش و برهما چون يقدرتمند خداوندگاران توسط
 اودهاوا نيبنابرا كردند.يم تمركز آن قدم بر شانيهاقلب درون در بزرگ يها

 ييهايها باشد، گوپيگوپ نيلوفرين قدوم خاك به متبرك د كه هموارهدع كر
 جهان سه اسرسر در شانيا توسط خداوند متعال يهايباز كردن ذكركه 

   است. مشهور
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 شنايكر نزد تا گرفت ميتصم اودهاوا نداوان،يور در سكونت يمدت از پس
 يو خواست. ازهجا آنجا ترك يبرا اشوداي مادر و نانداماهاراج از و بازگردد

 يبرا و خواست اجازه زين آنان از و داشت هايگوپ با يخداحافظ مالقات كي
   شد. شيخو يارابه بر سوار ماتهورا به رفتن
 به نداوانيور ناساكن يتمام ،آنجا بود ترك در حال اودهاوا كه يزمان

 يايهدا نيبهتر و آمده آنجا به يو با وداع يبرا اشودا،ي و ناندا يسركردگ
 آنان كردند. هيهد او به را نداوانيور در شده هيته ارزش با و گوناگون

 انيب شنا،يكر به دشانيشد يوابستگ ليدل به  ييهااشك با را خود احساسات
- يم آنها بودند. ريخ يدعا و بركت خواستار اودهاوا از آنان يتمام كردند.

 داشتند آرزو و آورند اديب را شنايكر پرشكوه يهاتيفعال همواره تا خواستند
 در شانكلمات متمركز، خداوند نيلوفرين قدوم بر شهيهم شانيهاذهن تا

 و كردن سجده به مشغول همواره شانيهابدن شنا،يكر نمودن پرشكوه حال
 نداوانيور ناساكن يدعا نيا باشند. شنايكر آوردن اديه بحال  در مكرراً
 متمركز همواره است: آسان اريبس روش نيا است. يخودشناس نوع نيواالتر
 شنايكر يدرباره مدام كردن صحبت شنا،يكر نيلوفرين قدوم بر ذهن كردن
 در بدن نمودن مشغول و شود، پرداخته گريد موضوعات به كه نيا بدون

 ديبا شخص ،يماد يزندگ فرم نيا درژه يبه و شنا.يكر به مدام خدمت
 دارد. مشغول خداوند به خدمت در را شيخو يآگاه و كلمات منابع، ،يزندگ

 كمال گاهيجا نيباالتر به را انسان كي تواننديم تنها ها،تيفعال گونه نيا
  است. موثق مراجع يتمام نظر نيا دهند. ارتقاء
 كار يجهينت براساس و متعال مرجع خواست به" گفتند: نداوانيور ناساكن

 به كجا ما كه ستين مهم م.يشو متولد يگريد يجا هر در ما است ممكن ما،
 يآگاه شنايكر مشغول فقط كه است نيا ما يدعا تنها اما م،ييايب ايدن
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 اي و يبهشت كرات به كه كندينم آرزو هرگز خداوند پاك عابد كي "م.يباش
 يبرا ييآرزو چيه يو رايز ابد،ي عيترف نداوانيور گولوكا اي كونتهايوا به يحت

مشابه  يرا در سطح  نمجه و بهشت پاك عابد كي ندارد. يشخص يارضا
 حهنم شنا،يكر با و است؛ جهنم همچون بهشت شنا،يكر بدون .نديبيم

   بهشت. همانند
 مورد نداوان،يور پاك عابدان توسط يكاف ياندازه به اودهاوا كه يزمان
 احترام يادا پس بازگشت. شنا،يكر اربابش نزد و ماتهورا به شد، واقع شيستا

- فوق يزندگ شرح به شروع يو باالرام، و شنايكر دلر برابر در كردن سجده با

 يارسال يايهدا يتمام اوسپس،  نمود. نداوانيور ناساكن يعابدانه يالعاده
 شنا،يكر پدربزرگ اوگراسنا، و شنا،يكر پدر واسودوا، به را نداوانيور ناساكن
   نمود. ميتقد

  
 عنوان با شنايكر كتاب مهفت و چهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترت نيبد
  رسد.يم انيپا به ،"هايگوپ به شنايكر اميپ رساندن"
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  مهشت و چهل فصل

  كنديم يراض را خود عابدان شنا،يكر

 به نداوانيور از مالقاتش يدرباره اودهاوا از شنا،يكرن روز يبه مدت چند
 ران.گاوچ پسران و هايگوپ از و پدرش، و مادر تيموقعژه يبه و د،يشن ليتفص

 كه ياميپ و هاآموزش با را آنان بود توانسته اودهاوا كه نيا از شنايكر خداوند
   بود. شده يراض كامالً  بخشد، يتسل بود، برده شانيبرا

 كه گوژپشت، يزن كوبجا، يخانه به تا گرفت ميتصم شنايكر خداوند سپس
 بود، نموده يراض صندل چوب ميتقد با ماتهورا، به ورود هنگام در را يو

 دارد يسع همواره شنايكر شده، گفته تايگ-بهاگاواد در كه گونه همان برود.
 يراض را شنايكر تا كننديم تالش عابدان و كند يراض را خود عابدان تا

 كنند،يم فكر شنايكر به خود قلب در همواره عابدان كه همان طور ند.ينما
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 كوبجا كه يزمان شد.يدانيم شعابدان به شيخو درون در هموارهز ين شنايكر
 محل به تا خواست شنايكر از بود، شده ليتبد بايز فروشتن دختر كي به

 د.ينما پرستش و مالقات را او شيخو يوهيش به بتواند او تا برود يو يزندگ
 يبرا مردان به خود بدن ميتقد با تا كننديم تالش معموالً فروشتن دختران

 فروش،تن دختر نيا كوبجا، اما ند.ينما يضرا را شيخو انيمشتر بردن، لذت
 شده شنا،يكر با حواسش يارضا يبرا شيخو شهوت يروين گرفتار واقع در

 چيه مطمئناً برود، كوبجا منزل به تا گرفت ميتصم شنايكر كه يزمان بود.
 شنا،يكر به صندل ريخم ميتقد با نداشت. حواس يارضا يبرا ياخواسته

در مقابل درخواست آن زن  بود. نموده يراض قبل از را يو حواس كوبجا
 در اما برود، او منزل به گرفت ميتصم شنايكرحواس خودش،  يارضا يبرا
 پاك. عابد كي به يو نمودن ليتبد يبرا بلكه حواس يارضا يبرا نه قتيحق

 چيه او نيبنابرا و هستند شنايكر خدمت در همواره بخت يالهه هزار هزاران
 اما ندارد. را فروشتن دختر كي نزد رفتن با شيخو اسحو يارضا به يازين

 گفته برود. جا آن به تا گرفت ميتصم است، مهربان اريبس يو كه ييجا آن از
 غيدر يپست و شرور شخص چيه اطيح از را خود نور ماه كهاست  شده

 دهيناد را كس چيه هرگز زين شنايكر لطف متعال ب،يترت نيهم به كند.ينم
 خدمت ترس اي خشم شهوت، قيطر از خداوند به شخص واهخ رد،يگينم

 فرد اگر شده نوشته تايتامريچار-ايتانيچ در خالص. عشق يرو از خواه و كند
 يهاخواسته يارضا خواستار حال نيهم در و كند خدمت شنايكر به بخواهد
- خواسته عابد كه كنديم يزيربرنامه چنان شنايكر باشد، شيخو آلودشهوت

 مشغول جيتدره ب و شده پاك كامالً  كرده، فراموش را شيخو آلودشهوت ي
   گردد.يم خداوند به خدمت
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رفت كه  كوبجا منزل به اودهاوا، با همراه ش،يخو عهد به عمل جهت شنايكر
شنا يساختن حواس خودش از كر يراض يار مشتاق آن بود كه برايبس
-گونه به محل آن كه دكر مشاهده شنايكر جا، آن به دنيرس با كند. ييرايپذ

   زد.يبرانگ را ك مردي آلودشهوت التيتما كه شده نييتز يا
 شده يگلدوز يپرچم با كه يبزرگ چادر يرو بر برهنه يرهايتصو جا آن در
 نرم يهايصندل و راحت يهاخوابتخت همراه به بود، شده نييتز ديمروار با

 يبو و شده دهيپوش گل يبايز يهاسهير با هااتاق شد.يم دهيد دار،كوسن
 بايز يهاچراغ نور با هااتاق بود. كرده پر را فضا معطر يهاآب و عود خوش
   بودند. شده روشن

 داده يو به كه يمالقات قول يادا يبرا شنايكر لرد كه ديد كوبجا كه يزمان
 بشتابد. يو استقبال به تا برخاست يصندل يرو از فوراً  آمده، جا آن به بود

 شروع او با اريبس تواضع و احترام با دخترش، دوستان از ياريبس يهمراه با
 با شنا،يكر نشستن يبرا بايز اريبس يمكان ميتقد از پس كرد. صحبت به

 هم اودهاوا نمود. پرستش را شنايكر بود، او تيموقع مناسب فقط كه يروش
واست خياو نم اما گرفت، قرار استقبال مورد دوستانش و كوبجا توسط مشابهاً

  نشست. نيزم يرو نيند و بنابرايشنا بنشيكه همسطح كر
 بدون كند،يم عمل ييهاتيموقع نيچن در يفرد هر كه گونه همان شنا،يكر

 و كرد حمام كوبجا ان،يم نيا در شد. كوبجا خواب اتاق وارد وقت اتالف
 جواهرات و كرد تن بر ييبايز يهالباس پوشاند. صندل ريخم با را بدنش
 يخوراك سكرآور مواد از خت.يآو خود به را گل يهاحلقه و ناتييتز ها،بگران

 مقابل در و نموده آغشته خوش يعطرها به را بدنش و استفاده نات بتل و
 به كه يكس شنا،يكر مقابل در شادمانه يو كه هنگام آن شد. حاضر شنايكر

 و لبخند پر نگاه ستاد،يا است، اقبال و بخت يالهه همسر مادهاوا، عنوان
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 ديد كه شنايكر كه يزمان بود. زنانه يبايز شرم از مملو حركتش پر چشمان
 يالنگوها با كه را يو دستان بالفاصله ،است مردد يو نزد آمدن يبرا كوبجا

 نشاند. خود نزد و ديكش را او اريبس محبت با گرفت. بود، شده نييتز بايز
 داده متعال، خداوند شنا،يكر به قبالً  كه صندل ريخم ميتقد با تنها كوبجا

 لذت يو كنار در تا افتي اجازه و شده رها گناهان يتمام العملعكس از بود،
 از كه ش،يخو يهانهيس يرو بر را شنايكر نيلوفرين قدوم يو سپس ببرد.
 نيلوفرين يپاها عطر خوش يبو با گذاشت. بودند، شده ورشعله شهوت آتش

 بيترت نيبد گشت. رها آلودشهوت يهاواستهخ يتمام از بالفاصله او شنا،يكر
 نيريد يآرزو به و رديبگ آغوش در را شنايكر دستانش با تا افتي اجازه يو

   ابد.ي دست اش،خانه در شنايكر مالقات يبرا خود
 گناهان يهاواكنش يتمام از شدن آزاد بدون كه است آمده تايگ-بهاگاواد در
 مشغول خداوند به عاشقانه دمتخ در تا بود نخواهد قادر شخص ،يماد

 گرفت. پاداش گونه نيا كوبجا شنا،يكر به صندل ريخم ياهدا با تنها گردد.
ده يآموزش ند گريد يهاروش به شنايكر خداوند كردن پرستش يبرا يو

 د.ينما يراض شيخو مهارت و شغل توسط را او تا خواستيم نيبنابرا بود؛
 توانديم يحت خداوند كه است شده دييتا تايگ-بهاگاواد در موضوع نيا

 عمل كه نيا شرط به شود، واقع پرستش مورد شخص، كي شغل توسط
 دوست" گفت: شنايكر به كوبجا سپس باشد. يو لذت يبرا و صادقانه م،يتقد
 دوست يببر. ا لذت من از بمان و من نزد روز چند يبرا حداقل لطفاً زم،يعز

 نيا لطفاً  كنم. ترك را تو سرعت هب تا ستمين قادر من نم،يلوفرين چشم
  "ساز. برآورده را امخواسته
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 يدارا پروردگار ياعال تيشخص شده، انيب ييودا متون در كه گونه همان
 17يشاكت-بهو قدرت كوبجا ،خبرگان نظر براساس است. اريبس يهاييتوانا
-نشان يرادهاران يماتيشر طور كه همان درست دهديم شينما را شنايكر

 چند تا كرد تقاضا شنايكر از كوبجا اگرچه اوست. 18يشاكت- تيچ يدهنده
 يبرا ماندن كه نمود ديكأت يو به احترام با شنايكر اما بماند يو نزد را يروز

 يحال در د،يآيم يماد يايدن نيا به يگاهگاه شنايكر ست.ين ريپذامكان يو
 اراتيس در چه شنايكر است. جاودان يروحان يايدن با يو ارتباط كه
 اصطالح دارد. حضور همواره نداوانيور گولوكا ارهيس در چه و كونتهايوا

   است. 19اليل-پراكاتاآ ،يروحان يايدن در يو حضور يكيتكن
 به اودهاوا همراه به ز،يانگدل سخنان با كوبجا نمودن يراض از پس شنا،يكر

 دارد وجود يتوجه قابل هشدار بهاگاواتام،-ماديشر در بازگشت. خود يخانه
 است، شنوتاتواهايو يتمام سرآمد خداوند، ياعال تيشخص شنا،يكر چون كه
 با داشتن معاشرت اي شنايكر پرستش كرد. پرستش را يو توانينم يراحت به
 عشق قيطر از كه يعابدان يبرا خصوصاً نكته نيا ست.ين ياساده كار ،يو

 يارضا يآرزو داشتن است؛ هشدار كي اند،شده شنايكر جذب ،ينكاح
 در و ستين خوب آنان يبرا شنا،يكر با ميمستق معاشرت قيطر از حواس
 ،يروحان يايدن در است. يماد يامر حواس، يارضا يبرا تيفعال واقع،
 يارضا روند چيه اما دارد، وجود دنيكش آغوش در و دنيبوس چون يعالئم
 شتريب هشدار نيا ست.ين دارد، وجود يماد يايدن در كه گونه آن ،يحواس

  استفاده است، يعاد انسان كي خداوند كننديم فكر كه ايساهاج افراد يبرا

                                        
17 bhü-çakti 
18 cit-çakti 
19 aprakaöa-lélä 
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يافته با خداوند، لذت ببرند. بازي انحرافشود. آنان آرزومندند تا از عشقمي
كسي ارزش است. ي روحاني، ارضاي حواس بسيار ناچيز و بيدر يك رابطه

يافته داشته باشد، انحراف ايكه بخواهد با كريشنا براي ارضاي حواس، رابطه
 عهد شنايكر يمدت از پسشعور است. ذهنيت او بايد اصالح شود. بسيار كم

 خادم عنوان به آكرورا نمود. برآورده را اشخانه در آكرورا با مالقات يبرا خود
 يو از يخدمات تا خواستيم شنايكر و داشت قرار يو با رابطه در شنا،يكر
 يوقت رفت. آنجا به دو، هر اودهاوا، و باالرام لرد ههمرا به او كند. افتيدر
 ،آمد شوازيپ به آكرورا دند،يرس آكرورا منزل به اودهاوا و باالرام شنا،يكر

 در و كرد ميتقد را شيخو محترمانه يهاسجده و گرفت آغوش در را اودهاوا
 يو ابجو در اودهاوا و باالرام شنا،يكر افتاد. خاك بر باالرام و شنايكر برابر

 يبرا آكرورا كه يمناسب يهامكان در و نموده ميتقد را خود احترامات
 يراحته ب همه كه نيا از پس گرفتند. قرار نمود، ميتقد آنان به نشستن

 رسم به سپس و ديپاش آب سرشان بر و شست را آنان يپاها آكرورا نشستند،
 نفر سه هر كرد. ميتقد صندل ريخم و بايز يهاگل آنان به پرستش، معمول

 شنايكر مقابل در آكرورا سپس شدند. خشنود اريبس آكرورا رفتار نيا از آنها
 نيلوفرين يپاها يو نيا از پس نهاد. نيزم يرو بر را خود سر و كرده كرنش

 كه يزمان نمود. آنها دادن ماساژ به شروع يآرام به و كرده بغل را شنايكر
 به عشق از چشمانش شد، محظوظ باالرام و شنايكر حضور از كامالً  آكرورا

  نمود: ميتقد يو به گونه نيا را شيخو يدعاها و شده اشك از پر شنا،يكر
 توست. فراوان لطف ارانش،ي و كامسا كشتن زم،يعز و باالرامشنايكر خداوند"
 خاندان نجات .يساخت آزاد بزرگ يبتيمص از را ادوي خاندان افراد يتمام تو

 و شنايكر خداوند ماند.يم يباق آنها خاطر در ههموار تو، توسط ادوي بزرگ
 رد.يگيم تنشأ آن از زيچ همه كه ديهست ياصل تيشخص شما ز،يعز باالرام
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 جا همه در و يتصورناشدن يهايانرژ يدارا .يهست علل يتمام علت تو
 تو ندارد. وجود فيلط و زمخت ،يريثتأ و علت چيه خودت يبرا اما .يحاضر

 با تو واقع در است. درك قابل وداها يمطالعه با كه يهست متعال برهمن
- ييتوانا با تو را يماد يتجل نيا .يتيرؤ قابل ما يبرا تصورت، رقابليغ يانرژ

 عنصر پنج كه ييجا آن از .يشويم آن وارد خود و نموده خلق شيخو يها
 يمتجل مختلف يهابدن با كه چه آن هر در اتر، و هوا آتش، آب، خاك،
 يگرديم ييهابدن مختلف يهاگونه وارد نيبنابرا هستند، گسترده اند،شده

 شكل به نيچن هم و يفرد روح عنوان به تو .يانموده شانخلق خود كه
د ييتا تأيگ-در بهاگاواد ".يشويم هابدن وارد متعال، روح عنوان به مستقل

 ده ويگرد خلقشنا يكر يسفل يانرژ توسط يماد بدن شده است كه
 متعال روح و هستند تو از ياذره و جزء ،يفرد ارواح زنده، تموجودا

 روح و زنده موجود ،يماد بدن نيان يبنابرا توست. يافتهيمكان يندهينما
 آنها يهمه قتاًيحق اما دهند،يم ليتشك را يفرد يزنده موجود كي متعال،

   هستند. متعال خداوند كي از يگوناگون يهايانرژ
تو در حال خلق، محافظت و نابودي  ،يماد يايدن در"د: آكرورا ادامه دا

 يهانام به يت ماديفيك سه اندركنش توسطتمامي تجلياتِ كل خلقت 
 گرفتار هرگز يماد اتيفيك نيا اعمال توسط تو .يجهل هست و شهوت ،يكين

آن گونه كه دانش  گرددينم مغلوب هرگز تو متعال دانش رايز ،يشوينم
  ".ن هستيدي چني فرموجوديت زنده

 و محافظت خلقت، سبب و شوديم وارد يادم خلقت نيا به متعال داوندخ 
كه موجود زنده به عنوان جزء و  يدر حال ،شوديم خود زمان طبق ينابود

او خلق شده  يرد كه برايپذيرا م يشود و بدن ماديم يذره وارد عناصر ماد
 ياذره و جزء ،يفرد روح كه است نيا خداوند و يفرد روح نيب تفاوت است.
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 يماد اتيفيك اندركنش تسلط تحت تا خواهديم و است متعال خداوند از
 كامل دانش در همواره كه متعال، برهمن اي برهمن پارام شنا،يكر رد.يگ قرار
 شنايكر نام نيبنابرا رد.يگينم قرار ياعمال نيچن تسلط تحت هرگز دارد، قرار
شنا در يكر دانش .است كندينم سقوط هرگز كه يفرد يمعنا به وتايآچ

 در ،رديگيقرار نم يماد عمل تحت تسلط هرگز شيخو يروحان تيهومورد 
 عمل توسط شدن مغلوب مستعد زنده موجود خرد و جزء تيهو كه يحال
خداوندند،  از ياذره و جزء جاودان شكل به يفرد ارواح است. يماد

آتش مستعد  يهاطوز كه جرقه شنا. هماني، كريخرد از آتش اصل ييهاجرقه
ن موجودات زنده ين چنيا ست،ين نيخاموش شدن هستند اما خود آتش چن

شنا يكه كر يرند، در حاليقرار بگ يماد يهاتيتوانند تحت تسلط فعاليز مين
  ست.ين گونه نيا

 فرم كنند كهيتر به اشتباه فكر منييپا شعور با يهاانسان" داد: ادامه آكرورا
تو  يمفهوم اصالً برا نيا اما .شده است ساخته يماد يهايانرژ از  وت يروحان

 و تو نيب يتفاوت چيه و يهست يروحان تماماً تو واقع در .ستيقابل كاربرد ن
 رهاشده اي ديمق تو كه نيا از ياشبهه چيه ليدل نيهم به ست.ين بدنت
 گونه همان .ييرها همواره ،يزندگ از يتيموقع هر در تو ندارد. وجود ،يهست
 انسان كي را تو نادانان و جاهالن تنها است شده انيب تايگ-  بهاگاواد در كه
 اي و خودمان از يكي صورت به و متعال تو را يمقام اله كنند.يم يتلق يعاد

 ما ناقص دانش علت به كه است ياشتباه كردن، يتلق يماد ديمق فرد كي
 تالش گردند،يم منحرف وداها ياصل دانش از مردم كه يزمان شود.يم جاديا
 يرو رب ت برابر بدانند كهيرا با مقام اله يعاد يزنده اتموجود تا كننديم

اء يرا دوباره اح يقين دانش حقيتا ا ياش ظاهر شدهيخو ياصل فرم در نيزم
 يبرابر يو با نه و هستند يكي متعال خداوند با نه زنده موجودات كه ديكن
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- شودها( يآلودگ از بدور و پاك يكين در همواره وت زم،يعز خداوند دارند.
 با مقابله جهت ،ييودا يقيحق دانش ياياح يبرا تو ظهور .يدار قرار 20ساتوا)
 و يكي زنده موجود و خداوند كنند ثابت تا كننديم يسع كه كافران يفلسفه
 در تو بار نيا زم،يعز يشنايكر لرد است. يضرور و الزم هستند، هم مشابه
 باالرام، يشر خود، كامل بسط همراه به پسرش، عنوان به واسودو يخانه

 به خدانشناس ياشراف يهاخانواده يتمام كشتن تو مقصود .ينمود ظهور
 يگرانبار و ينيسنگ كاهش يبرا تو است. شان،ميعظ ينظام قدرت همراه
 حضور با مقصود، نيا به يابيدست يبرا و يرساند ظهور به را خود جهان،

   .يانموده پرشكوه را آنان ادو،ي يخانواده ياعضا از يكي عنوان به شيخو
 من است. شده منزه و پاك من يخانه تو، حضور با امروز زم،يعز خداوند"

 توسط كه خداوند ياعال تيشخص .امجهان شده در شخص نيتربختخوش
 ان،امپراطور و پادشاهان زنده، موجودات ،21هاتايپ فرشتگان، گوناگون انواع

 آمده من يخانه به است، زيچ همه متعال روح كه آن و شوديم پرستش
 با او اكنون و است جهان سه نمودن پاك حال در نشيلوفرين قدوم آب است.
 انيم در و جهان سه در يكس چه است. آمده من يخانه به شيخو لطف

 ميتسل تو به و نگرفته را تو نيلوفرين قدوم پناه كه دارد وجود آگاه يهاانسان
 تعابدان با تو ياندازه به كس چيه ن كهيبا دانستن ا يكس چه باشد؟ نشده

در  زند؟ باز سر توبودن  عابد ازتا اين حد نادان باشد كه  ،ستين مهربان
 زنده موجود هر دوست نيزتريعز تو كه شوديم مشخص ييودا متون سراسر

- ساروا داميسوهر ت:اس شده دييتأ تايگ- بهاگاواد درموضوع  نيا .يهست

                                        
20 çuddha-sattva 
21 Pitäs 
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 را تعابدان يهاخواسته تا يقادر كامالً  خداوند، ياعال تيشخص تو .22بهوتانام
 قرار تعابدان ارياخت در را خود كه آن با .يهمگان دوست تو .يساز برآورده

 تيهايانرژ حجم و زانيم شوند.ينم كم تو ياصل يهايانرژ هرگز ،يدهيم
   اد.يز نه و شونديم كم نه
 و جنبش اثبات فرشتگان، و هايوگي نيتريقو يبرا يحت زم،يعز وندخدا"

 از اكنونن حال، ياست، با ا دشوار اريبسن قرب به تو يو همچن تو حركت
 نيترخجسته نيا .ييايب من يخانه به تا ياداده تيرضا لتيدليب لطف يرو

 وانمتيم تنها من تو، لطف با تنها است. من يماد تيموجود سفر از لحظه
 يهمگ ،يويدن يهاتيمالك و فرزندانم همسرم، من، يخانه كه بفهمم
 از مرا و كن پاره را طناب لطفاً هستند. يماد يايدن اسارت گوناگون يبندها

   "بده. نجات كاذب عشق و يدوست جامعه، اسارت
 را آكرورا لبخندش شد. يراض اريبس آكرورا يدعاها ميتقد از شنايكر لرد

 يآكرورا" داد: گونه نيا را او جواب خداوند كرد. مجذوب ترشيب و شتريب
 همسطحمافوق خودم و  را تو من ت،و تواضع يسرسپردگ رغميعل زم،يعز

 من يبرا تو نيبنابرا آورم.يم شمار به دوستم، نيتررخواهيخ و معلم پدرم،
 مورد مرا همواره يهست من يعمو تو كه زمان آن از و يهست پرستش قابل

 من كه چرا ،شوم ينگهدار تو توسط خواهميم من .يدهيم قرار تمحافظ
 يعابد ،يفرزند و پدر ارتباط نيا از ريغ به هستم. خودت فرزندان از يكي

 كس آن هر .رديهمگان قرار بگ پرستشد مورد يبا همواره توبزرگ همچون 
 ييهاتيشخص به را شيخو احترامات ديبا دارد را خوب بخت يآرزو كه

 افتيدر يبرا مردم .هستند فرشتگان از باالتر د كهينما ميتقد تو همچون

                                        
22 suhådaà sarva-bhütänäm [Bg. 5.29] 
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 ركاتب فرشتگان پردازند ويم فرشتگان پرستش به حواس يارضا يمقدار
 اما دارند.يم ميتقد آنان به گرفتند قرار پرستش مورد كه آن از پس را خود
 به را شيخو بركات نيباالتر تا است آماده همواره آكرورا تو چونهم يعابد

 بركت هركس به تا است آزاد عابد اي مقدس شخص كي دارد. يارزان مردم
 تواننديم شدن پرستش از پس تنها فرشتگان كه يحال در ببخشد، را خود

 است قادر يارتيز مكان به رفتن با تنها شخص .اعطا كنند را خود بركات
 يدهرنيدربرگ خاص، يفرشته كي پرستش د وينما افتيدر را مكان آن لطف
 افراد زم،يعز يآكرورا اما فرد است، يشدن ارزو برآورده يبرا ياديز زمان

 برآورده را عابدك ي يهاخواسته يتمام بالفاصله قادرند تو چون يسيقد
 همواره تو .يهست ما رخواهيخ و دوست همواره تو زميعز يآكرورا كنند.
 ناپوريهاست به لطفاً نيبنابرا .يينما عمل مار يرفاه و خ خاطر به تا ياآماده

  "است. شده هيته پانداواها يبرا يامكانات چه نيبب و برو
 كه چرا بود، پاندو پسرانكسب اطالعات در مورد  نگران اريبس يبرا شنايكر

 حس ليدل به شنايكر بودند. داده دست از را خود پدر كم، اريبس سن در آنها
 روانه را آكرورا نيبنابرا و ودب آنان نگران ش،عابدان به نسبت اريبس يدوستانه

 آورد. دسته ب شانيا يت واقعيوضع از ياطالعات و رفته ناپوريهاست به تا كرد
 يپسرها پاندو، پادشاه مرگ از پس كه امدهيشن من" داد: ادامه شنايكر

 شان،وهيب مادر همراه به ساهادو و ناكوال آرجونا، ما،يبه شترا،يودهي جوانش
 كرد،يم مراقبت ميق عنوان به آنان از كه يكس شترا،ترايدهر تيحما مورد
 تولد زمان از تنها نه تراشترايدهر كه امدهيشن نيچن هم من اما گرفتند. قرار

 كرده نايناب را يو هم ودهانايدور ظالمش، پسر به اشعالقه بلكه ،ناستيناب
 ليلد به تراشترا،يدهر اما هستند پاندو پادشاه پسران پانداوا، پنج است.
 نداشت. يمناسب رفتار پانداواها به نسبت ،ودهانايدور يهاطرح و هانقشه
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 كند.يم رفتار چگونه پانداواها با تراشترايدهر نيبب و برو جا آن به لطفاً 
 "دارم. يارزان يلطف چه پانداواها به تا دانست خواهم من تو، گزارش براساس

 به تا داد فرمان آكرورا به شنا،يكر پروردگار، ياعال تيشخص بيترت نيبد
  بازگشت. خانه به اودهاوا و باالرام يهمراه به خود و برود ناپوريهاست

  
 با شنا،يكر كتاب مهشت و چهل فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترت نيبد

   رسد.يم انيپا به "كنديم يراض را شعابدان شنايكر" عنوان
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  منه و چهل فصل

  كارهناب يتاراشترايدهر 

 به شنا،يكر يشر پروردگار، ياعال تيشخص دستور به آكرورا بيترت نيبد
 آن در نو يدهل اكنون هم كه است يمحل در شده هكه گفت رفت ناپوريهاست
- يم خوانده 23ندراپراستهايا نام به اكنون كه نو يدهل از يقسمت دارد. قرار

 شود.يم ختهشنا پانداواها يميقد تختيپا عنوان به مردم، عموم نظر به شود،
 نيا به مكان، آن در هاليف اي 24يهاست اديز تعداد وجود علت به ناپوريهاست

 در را ليف ياديز تعداد پانداواها كه ليدل نيا به است. شده خوانده نام
 هاليف از ينگهدار دند.ينام ناپوريهاست را جا آن كردند،يم ينگهدار تختيپا

                                        
23 Indraprastha 
24 hastés 
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 حكومت ل،يف يفراوان تعداد داشتن يبرا نيبنابرا است؛ يانهيهزپر اريبس كار
نمود مشاهده د،يرس ناپوريهاست به آكرورا كه يزمان باشد. ثروتمند اريبس ديبا

 است.ها يها، و ديگر توانگرها، ارابهها، اسبمملو از فيل تختيپا كه
را به دست آورده  جهان حكمرانان يتمام بر ييفرمانرواپادشاهان هاستيناپور 

 تحت شانحكومت و گسترده يامپراطور سرتاسر در آنان رتشه .بودند
 ختهيفره يبرهماناها يآن توسط مشاوره مناسب از سو تيهدا و مشاوره

   شد.يم اداره
 را تاراشترايدهر پادشاه آكرورا، قدرتمند، اريبس تختيپا يمشاهده از پس

 بود، نشسته او كنار در كه را شمايب پدربزرگ نيچن هم يو نمود. مالقات
 شي، دخترعمويكونت سپس و دورايو دنيد بهاو  آنان، با مالقات از پس د.يد

 ا،يدروناچار ،سوماداتا شپسرپادشاه باهليكا و  ،يگريد از پس يكي رفت.
سپس او پسر  د.يد را ودهانا)يدور گريد (نام 25ودهانايسو و كارنا ا،يپاچاريكر

 در ساكن اقوام و گريد دوستان و پانداوا برادر پنجز يدروناچارا، آشواتهاما، و ن
 26ينيگاند پسر عنوان بهكه  ،آكروراكه  يتمام كسان نمود. مالقاترا  شهر

 در شدند.يم خوشحال يو با داريد ازكردند يرا مالقات م شد،يم شناخته
 يتمام احوال يدرباره او و شديم داده به او يمناسب گاهيجا يو استقبال از 

   نمود.يم پرسش هاتيفعال گريد و بستگان
 شده گماشته ناپوريهاست از داريد به شنايكر لرد توسط يو كه ييجا آن از

- تيموقع در باشعور و باهوش اريبس يشخص او كه بود آن يدهندهنشان بود،
 پادشاه فوت از پس ،يرقانونيغ يشكل به تراشترايدهر .بود كيپلماتيد يها

                                        
25 Somadatta, Droëäcärya, Kåpäcärya, Karëa and Suyodhana 
26 Gändiné 
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-يم او بود. كرده غصب را يادشاهپ تخت پاندو، پسران وجود با و پاندو،
 خود پسران نفع دنبال به شتريب كارهناب يتراشترايدهر كه توانست درك كند

 حال در و كرده غصب را يپادشاه زين اكنون هم تراشترايدهر قتيحق در بود.
- يم نيچن هم آكرورا بود. از سلطنت پانداوا برادران خلع يبرا يزيربرنامه

 استمدارانيس ودهانا،يدور يسركردگ به تاشترا،يدهر پسران يتمام كه دانست
 و شمايبه درست يهاييراهنما براساس تاشترايدهر بودند. ينادرست اريبس
كارنا  چون يافراد نادرست يهاآموزش ازبرعكس  بلكه كرد،ينم عمل دورايو
 در ماه چند يبرا تا گرفت ميتصم آكرورا جست.يم بهره يشاكون و

   .كند يبررس را جا آن ياسيس تيكل وضع تا دبمان ناپوريهاست
 به نسبت تراشترا،يدهر كه افتيدر دورايو و يكونت قيطر از آكرورا جيتدر به

 در شانالعادهخارق معلومات و العادهفوق يبدن قدرت ليدل به پانداوا، برادران
 يقهرمانان همچون پانداواها بود. حسود و گذشتيب اريبس ،يجنگاور علوم

كشاتريايي را از خود نشان  اتيفيك نيبهتر كردند،يم عمل بلندهمت و ريدل
و رفاه  ريخ همواره كه بودند ريپذتيمسئول اريبس يشاهزادگان ودادند يم

 كه افتيدر نيچن هم آكرورا .كردنديم يريگيرا پ شهروندان عموم
 ار پانداواها تا داشته قصد نادانش، پسر يهمدست با حسود، يتراشترايدهر

   كند. مسموم
 ،يو با مالقات از پس نيبنابرا بود؛ يكونت يپسرعموها از يكي آكرورا اتفاقاً
 زادگاه به دنيشياند با او .ا شديرا جو شاوندانيخو حال و احوال يكونت
 و خواهرها و برادرها مادر، پدر، ايآ كه ديپرس آكرورا از ستنيش و گريخو

 يدربارهژه يه وب او آورند؟يم خاطر به را يو هنوز خانه، در دوستانش گريد
 هم شنا،يكر ايآ " د:يپرس ياالتسؤ پرشكوهش يهابرادرزاده باالرام، و شنايكر
 مهربان اريبس شعابدان به نسبت و است پروردگار ياعال تيشخص كه او
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 در يكونت "آورد؟يم اديه ب را ما باالرام ايآ آورد؟يم اديه ب مرا پسران است،
 واقع در و دارد قرار ببرها انيم در كه ديديم ييآهو ماده چون را خود درون،
 يو كه بود قرار پاندو، پادشاه همسرش، مرگ از پس بود. نيچن يو تيموقع

در حال  همواره تراشترايدهرپسران  اما كند، مراقبت پانداوا پسر پنج از
 يچارهيب وانيح كي چون هم قتاًيحق يو .كشتن آنها بودند يبرا يزيربرنامه

 بود، شنايكر عابد كه آن ليدل به او كرد.يم يزندگ درندگان انيم در گناه،يب
 آنان و آمد خواهد شنايكر يروز كه بود مطمئن و ديشيانديم يو به همواره

 ايآ كه ديپرس آكرورا از او داد. خواهد نجات شانخطرناك تيموقع نيا از را
 داده دست از را خود پدر كه يياهاپانداو به و ديايب تا دارد ميتصم شنايكر

 پسرانش و تراشترايدهر يهارنگيمكر و ن چنگال از يخالص يبرا بودند،
 امور، نيا يتمام يدرباره آكرورا با صحبت اثر در ،يكونت مادر كند. ييراهنما

 ز،يعز يشنايكر" برآورد: بانگ نيچن و كرد يدينوم و يپناهيب احساس
 تو .يجهان يتمام متعال روح و مطلق، يياورام قدرت تو زم،يعز يشنايكر
 من از تو در حال حاضر زم،يعز يندايگوو .يجهان يتمام يقيحق رخواهيخ
- يم دعا نتيلوفرين قدوم به شدن ميتسل يبرا من حال نيا با ،يدور اريبس

 و زدهغم اريبس پدر، بدون پسر پنج نيا وجود با و حاضر حال در كنم.
 يگريد پناه تو، نيلوفرين قدوم جز به كه كنميم درك كامالً من نم.ياندوهگ
سازند  رها را دهيستمد ارواح يتمام تا قادرند تو نيلوفرين قدوم ندارد. وجود

 شخص كه توست لطف با تنها .يخداوند هست يت اعاليچرا كه تو شخص
 تو زم،يعز يشنايكر باشد. امان در ياپيپ مرگ و تولد چنگال از توانديم

- يم چه من .يهست هايوگي يتمام ارباب و متعال روح تعال،م پاك شخص
 مرا دارم.يم ميتقد تو به را خود محترمانه يهاسجده تنها من م؟يبگو توانم

  "ر.يبپذ شيخو شدهميتسل كامالً  عابد عنوان به



  كاردهريتاراشتراي نابه: 49فصل                              633

 

 يو به را خود يدعاها چنان يكونت اما نبود، حاضر آنجا در شنايكر اگرچه
 يتمام يبرا نيا داشت. قرار يو يرو در رو ييگو كه داشتيم ميتقد

ست يمجبور ن شنايكر  است. سريم كنند،يم دنبال را يكونت راه كه يكسان
 يروحان يانرژ توسط واقع دراو  باشد. حاضر يكيزيف شكل به جا همه در
 يو ميتسل متواضعانه، ديبا تنها شخص و است حاضر جا همه در شيخو

 نمود، ميتقد شنايكر به را خود احساس با يهادعا يكونت كه گاه آن گردد.
 هيگر به شروع بلند يصدا با آكرورا، برابر در و رديبگ را خود يجلو نتوانست

 پانداواها مادر يبرا و داشتند حضور جا آن در دو هر آكرورا، و دوايو كرد.
 و آرجونا شترا،يودهي ،يو پسران كردن پرشكوه با شدند و ناراحت اريبس
 كهنكته  نيا گفتندهند. آنها با  يتسل را يكونت مادرالش كردند ت ما،يبه

د ينبا يدادند؛ كونت ياو را تسل قدرتمندند العادهخارق يشكل به يو پسران
 اماراج،ي چون يبزرگ خداوندگاران از آنان كه چرا باشد، نگران آنها يبرا

   بودند. شده متولد ويوا و ندرايا
 پنج و يكونت كه يت پرتنشيموقع يباره در و برگردد تا گرفت ميتصم آكرورا

 يمناسب يهاهيتوص خواستابتدا  يو بدهد. گزارش بودند، آن گرفتار پسرش
 پانداواها به نسبت و مساعد توجه شيخو پسران به نسبت كه تاراشترايدهر به

 در تاراشترايدهر پادشاه كه يزمان .ارائه كند داشت، ينامساعد اريبس رفتار
 را را مخاطب خود قرار داد و او او آكرورا بودند، نشسته اقوام و تاندوس انيم

 پدر نام ايريتراويچيو .28ايريتراويچيو پسر يمعنا به دينام 27ايريتراويوارچ
 اسادويو پسر او نبود. ايريتراويچيو يواقع پسر تاشترايدهر اما ،بود تاشترايدهر
 بچه كي آوردن وجوده ب در يكس اگر كه بود گونه نيا ستميس ميقد در بود.

                                        
27 Vaicitravérya 
28 Vicitravérya 
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 29باشد. يو همسر رحم در فرزند جاديا سبب توانستيم برادرش بود، ناتوان
 را تاراشترايدهر آكرورا است. ممنوع ،يكال دوران در اكنون، هم ستميس نيا

 خود پدر از يو واقع در رايز كرد صدا "ايريتراويوارچ " زيآمطعنه يلحن با
 برادر توسط كودك، كي كه يزمان بود. ادواسيو پسر او بود. امدهين بوجود
 وجوده ب پدرش توسط كودك كه آن با رد،يگيم قرار يو رحم در زن، شوهرِ

او به وجود  از فرزند كه هرچند داند،يم شيخو فرزند را او پدر اما امدهين
 بر يمبن تاراشترايدهر نيدروغ يادعا زيآمطعنه تذكر نيا با .امده استين

 پادشاه پاندو واقع در شد. فاش راثيلطنت بر اساس متخت سبر تيحاكم
 بر يستينبا تاراشترايدهر پانداواها، اي پاندو پسران وجود با و ،بود يقيحق

  نشست.يم يپادشاه تخت
 تخت يرقانونيغ يشكل به تو زم،يعز يايريتراويچيو پسر" گفت: آكرورا سپس
 سلطنت تخت بر كنونا تو صورت هر به .ياكرده غصب را پانداواها يپادشاه
 و قانون اساس بررا  حكومت تا كنكيه ميبه تو توص نيبنابرا .يانشسته
 تا يكن تالش و نموده عمل گونه نيا اگر .يت كنيهدا ياخالق اصول

 يجاودان شهرتت و نام گاه آن ،يده آموزش اساس نيا بر را موضوعات
- برادرزاده با تاراشترايدهر اگرچه كه شد خاطرنشان آكرورا "شد. خواهد

 يو تيرع و تسلط تحت آنان اما است كرده يبدرفتار پانداواها، ش،يها
 اما ،يكنينم رفتار تيپادشاه صاحبان چون هم آنان با تو اگر يحت" بودند.

آنها  ييگو يشينديب آنان شيآسا و رفاه به يحدود تا ديبا ،تيايرعا عنوان به
 جهت خالف در و نكرده اتخاذ را يروش نيچن اگر اما .پسران خودت هستند

                                        
29 devareëa sutotpattiù 
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آن عمل نمايي، شهرت خود را در ميان رعايايت از دست داده و در زندگي 
كنم تا بعدي خود در موقعيتي جهنمي قرار خواهي گرفت. بنابراين آرزو مي

آكرورا خاطر نشان  "با پسران خودت و پسران پاندو به يكسان رفتار نمايي.
انداواها و پسران خويش به يكسان رفتار نكند، كرد كه اگر دهريتاراشترا با پ

مطمئناً ميان دو گروه پسرعموها جنگي به راه خواهد افتاد. از آن جايي كه 
 موقعيت پانداواها به حق بود، آنان از اين جنگ پيروز بيرون آمده و پسران

 به آكرورا يسو از كه بود ييشگويپ نيا شدند.يم كشته ديبا تاراشترايدهر
   شد. گفته اشتراتاريدهر
 ،يماد يايدن نيا در" كرد: حتينص نيچن تاراشترايدهر به آكرورا ادامه در
 يشكل به تنها ما بماند. يباق شخص يابد همراه عنوان به تواندينم كس چيه

 در اما م،يشويم جمع هم كنار در ملت، اي و گروه، جامعه، خانواده، در ياتفاق
 گريكدي از ديبا كند،يم ترك را شيخو بدن ام از كي هر كه آن ليدل به انتها
 يخانواده ياعضا با يرضروريغ يشكل به دينبا شخص نيبنابرا م.يشو جدا
 آن در و بود نامشروع زين تاراشترايدهر محبت حس " باشد. مهربان شيخو

 تاراشترايدهر به آكرورا تر،ساده يعبارت به شد.ينم دهيد ياريبس شعور
 اريبس جهل ليدل به اشخانواده به يو عشق ممحك حس كه شد متذكر
 بود. يا كور بودنش در مقابل اصول اخالقي قتيحق به نسبت يو زمخت
 ظاهر ملت، اي و جامعه، خانواده، ب بايرسد همه ما در تركيبه نظر م اگرچه

 براساس هركس دارد. يخصوصهب يفرد سرنوشت ما از كي هر اما م،يشويم
 يفرد طور به ديبا شخص هر نيبنابرا ابد؛ييم تولد خود يگذشته يفرد كار
 شرفتيپ يبرا يامكان چيه ببرد. لذت اي رنج شيخو يكارما يجهينت از

 افتديم اتفاق يگاه ندارد. وجود يجمع يزندگ يلهيوس به شخص سرنوشت
 اگرچه و آورديم دست به يهنگفت ثروت يرقانونيغ يهاراه از يكس پدر كه
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- يم صاحب ثروت يتمام پسر كرده، يآورجمع را ثروت آن يسخت به پدر
 بدن خوردن حال در كه است انوسياق در يكوچك يماه همانند نيا شود.
 ثروت كه ستين قادر شخص تينها در است. ريپ و بزرگ يماه يماد

 شيخو همراهان اي و ملت جامعه، خانواده، لذت يارضا يبرا را يرقانونيغ
 كهاست  يفراوان يهايامپراطور نهين زميدر ا ك مثال خوبي د.ينما تصاحب

 به شانثروت كه چرا ندارند، وجود گريد اكنون و افتندي قدرت گذشته در
 هستند. يمشخط نيچن گرانينما رفت، برباد شانيبعد يهانسل يلهيوس
 نيبد و ندارد ياطالع ثمربخش اعمال فيلط قانون يدرباره كه كس آن
 تنها گذارد،يم كنار را ياخالق يهايمشخط و ينقانو يراهكارها بيترت

 و نامشروع ثروت د.ينمايم حمل را شيخو آلودگناه يهاتيفعال العملعكس
 نيتركيتار به يو و شد خواهد تصاحب يگريد شخص توسط يو ملكيما

 از شيب يثروت دينبا شخص نيبنابرا افت.ي خواهد راه يجهنم يزندگ يواد
 صورت نيا ريغ در كند؛ تصاحب را نموده مقدر شيابر سرنوشت كه چه آن
 برآورده يجا به يو ناست.يناب و كور شيخو سهم به نسبت يراسته ب او

   پردازد.يم شيخو سقوط به آن عكس جهت در درست ش،يخو فعن ساختن
 نسبت خواهميم تو از عاجزانه من زم،يعز يتاراشترايدهر" داد: ادامه آكرورا

 در چه ،يماد يايدن تيموقع .ينباش كور يماد تيدموجو نيا قتيحق به
 ديبا شخص .شود رفتهيپذ ايرؤ كي عنوان بهد يبا ،يشادمان در چه و اضطراب

 آرام اريبس و دهد قرار كنترل تحت را شيخو حواس و ذهن تا كند تالش
- ايتانيچ در "د.ينما يزندگ يآگاه شنايكر در يروحان يهاشرفتيپ يبرا

 دارند، قرار يآگاه شنايكر در كه آنان بجز كه است شده گفته تايتامريچار
 و ينگران از مملو و يذهن مزاحم يهاتيموقع در همواره افراد يهمه

 رانوا به اي و شوند رها تا كننديم تالش كه آنان يحت هستند. اضطراب
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 ييماورا يهاقدرت به تا دارند يسع كه ييهايوگي اي و وندنديبپ برهمن
 شنايكر پاك عابدان ابند.ي دست يذهن آرامش به ستندين قادر ابندي دست

 هستند. يراض او به خدمت با تنها آنان ندارند. شنايكر از ياخواسته چيه
 قابل كامل يآگاه شنايكر در تنها يذهن شيآسا و يقيحق آرامش و صلح

   است. يدسترس
 گفت: سخپا در تاراشترايدهر آكرورا، از ياخالق يهاآموزش دنيشن از پس

 و مهربان اريبس من به خوب يهاآموزش نيا يارائه با تو زم،يعز يآكرورا"
 مرگش كه يشخص رم.يبپذ را هاآن وانمتينم من متاسفانه اما ،يابخشنده

 شيبرا چند هر برد،ينم بهره نوشدارو يدهيفا و ريثتأ از است شده مقدر
 هستند. باارزش رايبس تو يهاآموزش كه كنميم درك من باشد. ياتيح

 رعد نور آسمان در كه گونه همان مانند،ينم من لرزان ذهن در آنها سفانهمتأ
 ستين قادر كس چيه كه فهمميم تنها من ماند.ينم يباق ابر كي درون

 كه فهمميم من د.ينما متوقف را متعال خواستِ يندهيفزا شرفتيپ
 نيسنگ فشار كاهش يراب ادوي خاندان در شنا،يكر پروردگار، ياعال تيشخص

  ".است نموده ظهور نيزم يرو بر
 خداوند ياعال تيشخص شنا،يكر به يو كه شد متذكر آكرورا به تاراشترايدهر

 ياندهيآ در بود. اشخانواده ياعضا جانبدار يو همزمان دارد. كامل مانيا
 در و كرد خواهد نابود را او يخانواده ياعضا يتمام شنايكر ك،ينزد اريبس

 شنايكر رد.يگيم را شنايكر قدوم پناه تاراشترايدهر دانه،ينوم تيموقع كي
 موضوعات يتمام عابد، كي به شيخو يژهيو ليتما دادن نشان يبرا معموالً

 سمت به را عابد منظور نيبد گرفت. خواهد را يو يماد عالئق مورد نظر در
 پناه جز به ينيگزيجا چيه كه دهديم سوق يادكنندهينوم يهاتيموقع

 كوروكشترا، جنگ يانتها در باشد. نداشته شنا،يكر نيلوفرين قدوم در گرفتن
   افتاد. اتفاق تاراشترايدهر يبرا واقعاً موضوع نيا
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 دارد. قرار مقابلش در عمل يبرا متناقض عامل دو كه افتيدر تاراشترايدهر
 يادم يايدن نيسنگ يبارها يتمام برداشتن يبرا شنايكر كه ديفهميم او

آنها  كه داشت توقع يو نيبنابرا و ن بودنديزم ي. پسران او بار اضافآنجاست
 به نسبت نامشروع محبت از را خود نبود قادر يو زمان هم بشوند. كشته

 يهاسجده يو ،متناقض موضوع دو نيا درك با د.ينما خالص پسرانش
 ردنك درك" نمود. ميتقد خداوند ياعال تيشخص به را شيخو يمحترمانه

 عنوان به ديبا تنها هاآن است؛ دشوار اريبس يماد تيموجود متناقض يهاراه
رفته شوند، يمتعال پذ يبرنامه ياجرا يبرا ،يتصورناشدن ييهاتيفعال

 و خلق را يماد يايدن نيا شيخو تصور رقابليغ يانرژ توسط كه يخداوند
 همه كه يمانز .است انداخته كاره ب را عتيطب يگونه سه و شده آن وارد

كس چيه شد. اتم نيتركوچك و زنده موجود هر وارد او شد، خلق زيچ
  "كند.يخداوند متعال را درك نم ينشدنمحاسبه يهابرنامه

 كه ابديدر يروشن به توانستيم آكرورا ،ياظهارات نيچن دنيشن از پس
 و پانداواها هيعل بر شيخو زيآمضيتبع روش تا خواستينم تاراشترايدهر

 در شيخو دوستان بالفاصله او ر دهد.ييخود را تغ پسران از يطرفدار
 از پس بازگشت. ادوهاي يپادشاه در شيخو خانه به و ترك را ناپوريهاست

 از را باالرام و شنايكر خداوند روشن و واضح طوره ب يو خانه، به بازگشت
 طرف از آكرورا ساخت. آگاه تاراشترايدهر اتين و ناپوريهاست يواقع اوضاع

 خداوند، لطف به و شده فرستاده ناپوريهاست بهت يوضع يبررس يبرا شنا،يكر
   بود. شده موفق يو

 شنايكر كتاب منه و چهل فصل بر ودانتايبهاكت يهاشرح بيترتنيبد
  د.يرس انيپا به "كارهناب يتاراشترايدهر"



 

640 

  

  مپنجاه فصل

  سازدمي را دواراكا بندرگاه شنايكر

 زن كي ،ييودا تمدن براساس شدند. وهيب او همسر دو مسا،كا مرگ از پس

 كي يكودك در كند:مي يط را يزندگ يمرحله سه او ست.ين مستقل هرگز

 تيحما تحت ديبا زن يجوان در كند، يزندگ پدرش تيحما تحتبايد  زن

 پسر تيحما تحت ديبا او ،شوهر فوت صورت در و كند يزندگ شوهرش

 پدرش منزل به ديبا باشد نداشته يبالغ پسران او اگر اي و باشد بالغش

 رسدمي نظر به كند. يزندگ او تيحما تحت وهيب كي عنوان به و بازگردد

 وهيب سرانشهم كهآن از پس نيبنابرا است. نداشته يبالغ پسر چيه كامسا

،30يپراپت و يآست داشت، ملكه دو كامسا بازگشتند. پدرشان نزد به ،شدند

                                        
30 Asti and Präpti 
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 عنوان به امروز (كه 32هاريب استان شاه ،31جاراساندها پادشاه راندخت دو هر و
 طيشرا ملكه دو خانه، به دنيرس از پس بودند. شود)مي دهينام 33ماگادها
 پادشاه جاراساندها، دادند. حيتوض را كامسا فوت از پس خود نامساعد
 يهنگام شد. ناراحت اريبس دخترانش زيانگرقت طيشرا دنيشن از ماگادها،

 جهان كه گرفت ميتصم جاهمان در جاراساندها شد باخبر كامسا مرگ از هك
 كه ييآنجا از كه گرفت ميتصم او كند. پاك ادوي يسلسله ياعضا از را

  شوند. كشته ديبا ادوهاي يسلسله كل ،است كشته را كامسا شنايكر
 هايدسته با تهوراما يپادشاه به حمله يبرا يعيوس اقدامات به شروع او
 نمود. ادهيپ سربازان و ليف اسب، ارابه، هزاران شامل شمارشيب يظامن

 را كامسا مرگ انتقام تا كرد آماده را بزرگ ينظام يدسته زدهيس جاراساندها
 تختيپا به داشت، همراه به را اشينظام قدرت تمام خود با كه او رد.يبگ

 يشر كرد. حاصرهم جهات تمام از را آن و كرد حمله ،ماتهورا ادو،ي پادشاهان
 اديز اريبس قدرت بود، شده ظاهر يمعمول انسان كي همچون كه شنا،يكر

 لحظه هر كه ديرسمي نظر به يانوسياق مانند كه نمود مشاهده را جاراساندها
 به ماتهورا ساكنان كه شد متوجه نيهمچن او بپوشاند. را ساحل است ممكن
 و ظهور كي عنوان به تشيمورمأ مورد در خود با او اند.دهيترس شدت
 او كه ييآنجا از كه كرد فكر او د.يشياند حاضر تيموقع با مواجهه يچگونگ

 يعني ماگادها، پادشاه كشتن است، نرفته ماگادها يپادشاه فتح يبرا
 جهان كل ياضاف تيجمع سازينابود او تيمورمأ است. دهيفايب جاراساندها

 اسب و ليف ارابه، انسان، ياديز عدادت با مواجهه فرصت نيا از او نيبنابرا بود،

                                        
31 Jaräsandha 
32 Bihar 
33 Magadha 
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 ميتصم او و شد ظاهر او مقابل در جاراساندها ينظام قدرت كرد. استفاده
 نشيسرزم به او كه ينحو به بكشد را جاراساندها يروين كل او كه گرفت

  كند. يسازمانده دوباره رااش ينظام قدرت و بازگردد
 به مجهز بايز يارابه دو د،يشياندمي نيچن شنايكر خداوند كه يحال در

 د.يرس او يبرا يرونيب يِ فضا از ملزومات، گريد و هاپرچم ها،سالح رانان،ارابه
 را ،باالرام بزرگترش، برادر فوراً  و ديد را مقابلش در حاضر يارابه دو شنايكر
 برادر" داد: قرار خطاب مورد شودمي شناخته زين سانكارشانا عنوان به كه

 به و يهست جهان خداوند تو ها،ييايآر انيم در نيبهتر يا زم،يعز بزرگ
 سربازان مقابل در ادوي يسلسله اعضاي .يهست ادوي يسلسله حافظ تو ژه،يو

 يبرا تنها هستند. نيغمگ اريبس آنها و كنندمي خطر احساس جاراساندها
 زا است. حاضر نجايا در اسلحه از پر زين تو يارابه شان،يا به حفاظت ياعطا

 ينظام قدرت كل سربازان، نيا تمام و ينيبنش اتارابه بر كنممي خواهش تو
 يروهاين نيچن تا مياكرده هبوط نيزم نيا به ما يدو هر .يبكش را ،دشمن
 م.يده حفاظت زكاريپره عابدان به و ميببر نيب از را يرضروريغ يجنگجو

 اجازه لطفاً م.يرسان انجام به را خود تيمورمأ كه ميدار را فرصت نيا نيبنابرا
 ،34هاداشار نسل از باالرام، و شنايكر نينچنيا "م.يده انجام را آن كه بده

   نمودند. جاراساندها ينظام يدسته زدهيس ينابود به ميتصم
 سوار باالرام و شنايكر ،ينظام يالبسه به خود ساختن مجهز از پس
 با بود. آن يراننده 35كادارو كه شد ياارابه سوار شنايكر شدند. شانيهاارابه

 هايبوق در كه يحال در شدند خارج ماتهورا شهر از آنها كوچك ارتش كي

                                        
34 Daçärha 
35 Däruka 
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 ينظام قدرت به مجهز مقابل يجبهه اگرچه نواختند.مي خود يصدف
 قلب دنديشن را شنايكر يصدف بوق ارتعاش آنها كه يهنگام بود، يتربزرگ

 احساس يكم ديد را شنايكر و باالرام جاراساندها كه يهنگام د.يلرز شانيها
 به او بودند. او با ارتباط در يپسر هاينوه صورت به آنها كه چرا كرد ترحم

 در نيتركوچك" يمعن به 36پوروشادهاما عنوان به را شنايكر يخاص صورت
 به ييودا متون تمام در شنايكر واقع در داد. قرار مخاطب "هاانسان انيم

 شود.مي شناخته "هاانسان انيم در نيتربزرگ" پوروشاتاما عنوان
 تاماوپوروش عنوان به شنايكر دادن قرار مخاطب در يقصد چيه جاراساندها

 يمعنا به را پوروشادهاما كلمه يواقع يمعنا بزرگ دانشمندان اما نداشت،
 اند.كرده تعريف "كنند تنزل هاتيشخص گريد تمام شودمي سبب كه يفرد"

  ست.ين خداوند ياعال تيشخص از تربزرگ اي برابر كس چيه واقع در
 مثل ييهاپسربچه با كه است يبزرگ ياحتراميب من يبرا" گفت: جاراساندها

 بود، كشته را كامسا شنايكر كه ييآنجا از "بجنگم. باالرام و شنايكر
 كامسا نمود. خطاب بستگانش قاتل عنوان به را او مخصوصاً  جاراساندها

 در را آنها جاراساندها حال نيا با بود، كشته را شيهاخواهرزاده از ياريبس
 تالش جاراساندها بود، كشته را كامسااش ييدا شنايكر چون اما نگرفت، نظر
 وهايد است. يمنياهر يمراوده روش نيا دهد. قرار انتقاد مورد را او تا كرد

 بلكه شوند، متوجه را دوستانشان اي خودشان اشتباهات تا كنندمين تالش
 را شنايكر زين جاراساندها ابند.يب را دشمنانشان اشتباهات تا كنندمي يعس
 شنايكر كه ييآنجا از داد. قرار انتقاد مورد نبود ايكشاتر يحت كه خاطرنيبد

 اشييوا كي بلكه ،نبود ايكشاتر شنايكر بود، افتهي پرورش ماهاراج ناندا توسط

                                        
36 puruñädhama 
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 يمعنا به گوپتا كلمه و دشونمي دهينام 37گوپتاها معموال اهاشييوا بود.
 تحت هم و بود پنهان هم شنايكر نيبنابرا رود.مي كار به زين "پنهان"

 متهم اتهام سه به را شنايكر جاراساندها بود. شده بزرگ ماهاراج ناندا تيحما
 او كه نيا و ست،ين ايكشاتر او كه نيا است، كشته رااش ييدا او كه نيا كرد:

 با دنيجنگ از جاراساندها نيبنابرا و است بوده نپنها و يمخفاش يكودك در
  كرد.مي يشرمسار احساس او

 باالرام! تو،" كرد: خطاب نيچن را او و كرد حركت باالرام يسو به او سپس
 آنگاه ،يباش صبور اگر و يبجنگ او كنار در يتوانمي يدار دوست تو اگر
 يتوانمي تو بيرتت نيبد ،يشو كشته من يرهايت با تا يشو منتظر يتوانمي
 ايكشاتر كي كه است شده انيب تايگ -بهاگاواد در ".يابي ارتقاء بهشت به

 روزيپ جنگ در ايكشاتر اگر شود. منتفع جهت دو از جنگ زمان در تواندمي
 اراتيس به شود كشته اگر يحت اما شود،مي منتفع يروزيپ جينتا از شود
 پاسخ شنايكر جاراساندها، انسخن دنيشن از پس افت.ي خواهد ارتقاء يبهشت
 در كنند.نمي صحبت اديز چندان قهرمانان جاراساندها، زم،يعز پادشاه" داد:

 صحبت اديز تو كه ييآنجا از دهند.مي نشان را خودشان قدرت آنها عوض،
 ما .يهست مطمئن نبرد نيا در خودت مرگ از تو كه است مشخص ،يكرد

 حال در فرد سخنان دنيشن هك چرا كرد، مينخواه يتوجه سخنانت به
  "است. دهيفايب ،مضطرب اريبس اي احتضار

 ينظام يروهاين با طرف همه از را او شنايكر با دنيجنگ يبرا جاراساندها،
 يهوا با ديخورش رسدمي نظر به كه يبيترت همان به درست كرد. محاصره

 قدرت انيم در متعال، ديخورش آن شنا،يكر است. شده دهيپوش غبار و يابر

                                        
37 guptas 
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 بيترت به باالرام و شنايكر هايارابه بود. شده محصور جاراساندها ينظام
 يباال يهمگ ماتهورا زنان داشتند. خود در را نخل درخت و گارودا هاينشان

 را العادهخارق جنگ نيا تا بودند ستادهيا هادروازه و قصرها، ها،خانه هايبام
 ينظام يروهاين يمحاصره در ناشيكر يارابه كه يهنگام اما كنند. تماشا

 دنديترس چنان آنها نبود، تيرؤ قابل آنها يبرا گريد و گرفت قرار جاراساندها
 ينظام قدرت انيم در را خودش شنايكر كردند. غش آنها از يبعض كه

 نيبنابرا بود، شده محاصره او سربازان كوچك ارتش د.يد محصور جاراساندها
   برداشت. را 38گانيارش نام به كمانش فوراً او
 را آنها گريد از پس يكي و آورد رونيب آن مخصوص ردانيت از را شيرهايت او
 كه بودند قيدق چنان آنها كرد. پرتاب دشمن سمت به و گذاشت كمان در
 يرهايت شدند. كشته عاًيسر جاراساندها يادهيپ سربازان و هااسب ها،ليف

 نظر به فروزان آتش از يدگردبا همچون شنايكر توسط شده پرتاب مستمر
 شنايكر كه طور همان كشت. را جاراساندها ينظام قدرت تمام كه ديرسمي

 رهايت توسط سرشان كه يحال درها تمام فيل كرد،مي رها را خود يرهايت
 ليدل به زين هااسب تمام مشابهاً، افتادند.مي جيتدر به ،بود دهيد بيآس

 و شانيهاپرچم با همراه زين هاارابه و افتادندمي گردنشان با ريت برخورد
 ادهيپ سربازان تمام باًيتقر افتادند.مي نيزم بر رانانشانارابه و انشانيجنگجو

 صحنه در بود شده قطع شانيپاها و شانيهادست شان،يسرها كه يحال در
 شد كشته سرباز و اسب ل،يف هزاران ب،يترت نيبد بودند. افتاده نيزم بر نبرد

 يهادست رودخانه آن در شد. يجار رودخانه كي ينهرها مانند نخونشا و
 نظر به هاپشتالك مانند شانيسرها و مارها مانند انسان يشدهقطع

                                        
38 Çärìga 
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 .ديرسمي نظر به يكوچك ريجزا مانند هاليف يمرده هايبدن دند.يرسمي
 ياهرودخان متعال، ياراده با دند.يرسمي نظر به هاكوسه مانند مرده هاياسب

 يپاها و هادست شد.مي دهيد مختلف ملزومات از پر و خون از بزرگ
 و هاجلبك مانند سربازان يموها ها،يماه مختلف انواع مانند ادهيپ سربازان

 و ديرسمي نظر به رودخانه امواج هيشب سربازان شناور هايكمان و هاخزه
 شناور هايزهيرسنگ همچون فرماندهان و سربازان هايبدن جواهرات تمام

  د.يرسمي نظر به خون يرودخانه در
 چنان به خود گرز با شودمي شناخته زين سانكارشانا نام به كه باالرام، لرد

 توسط دشدهيتول خون يرودخانه كه كرد مبارزه به شروع ياقهرمانانه روش
 نيسهمگ و وحشتناك يصحنه نيا دنيد با ترسو افراد كرد. زيلبر را شنايكر
 صحبت به خودشان انيم در فراوان شوق و شور با قهرمانان و دنديترس اريبس
 به مجهز جاراساندها چه اگر پرداختند. برادر دو نيا يقهرمان مورد در
 كل باالرام و شنايكر خداوند يمبارزه بود، ينظام قدرت از يميعظ انوسياق

 .كرد ليتبد يعاد جنگ كي يوراو  وحشتناك ياصحنه به را تيوضع
 نيچن چگونه كه بزنند نيتخم توانندنمي يمعمول هاييستگيشا با يافراد

 هاييباز عنوان به ييهاتيفعال نيچن كه يهنگام اما است، ممكن يزيچ
 مورد است، ممكن زيچ همهاش اراده تحت كه خداوند، ياعال تيشخص

 خداوند ياعال تيشخص كرد. درك را آن توانمي آنگاه رد،يبگ قرار رشيپذ
 يبرا كند.مي نابود و ينگهدار خلق، را يهانيك يتجل شيخو ياراده با صرفاً

 دشمن كي با جنگ هنگام در ينابود از يبزرگ انوسياق نيچن خلق او
 مانند باالرام و شنايكر كه ييآنجا از حال، نيا با و ست.ين زيانگاعجاب چندان
   د.يآمي زيانگاعجاب نظر به امور دند،يجنگمي جاراساندها با يعاد ييهاانسان
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 يباق زنده فرد تنها او و شدند كشته جاراساندها سربازان تمام كه يهنگام
 ريدستگ اديز قدرت با را او فوراً باالرام يشر شد. افسرده اريبس شخصاً بود،
 اما كند.مي غلبه گريد ريش بر ريش كي كه يبيترت همان به درست كرد،

 يعاد هايطناب زين و وارونا طناب با را اندهاجاراس باالرام لرد كه يهنگام
 خداوند از نده،يآ يبرا ذهن در ترميعظ يانقشه با شنايكر خداوند بست،مي

 كرد. آزاد را جاراساندها شنايكر سپس نكند. ريدستگ را او كه خواست باالرام
 و بود زدهخجالت اريبس جاراساندها بزرگ، يجنگجو قهرمان كي عنوان به

 تشسم از بلكه نكند، يزندگ پادشاه كي مانند گريد كه گرفت ميتصم
 تمركز نيتمر به ديشد هاياضتير با و برود جنگل به و دهد استعفاء
   بپردازد.

 هيتوص جاراساندها به آنها اش،ياشراف دوستان با بازگشت، هنگام در اما
 يا دهنيآ در تا آورد بدست دوباره را خود قدرت و نشود بازنشسته كه كردند

 نيچن او به جاراساندها ياشراف دوستان كند. مبارزه شنايكر با دوباره كينزد
 توسط او شكست يبرا يامكان چيه معمول صورت به كه دادند آموزش

 او يبدشانس ليدل به تنها شده تجربه شكست و نداشت، وجود ادوي پادشاهان
 كه گفتند آنها د.كردن قيتشو را جاراساندها پادشاه آنها است. افتاده اتفاق

 يجد يليخ را شكستش دينبا نيبنابرا است، بوده قهرمانانه قطعاً او مبارزه
 در است. داده رخ بدشانسي ليدل به صرفاً  شكست نيا كه چرا رد،يبگ

   ست.ين او دنيجنگ در ييخطا چيه مجموع،
 از را خود قدرت تمام كه ماگادها، استان پادشاه جاراساندها، ب،يترت نيبد

 بود گرفته قرار اهانت مورداش يآزاد سپس واش يريدستگ با و داده دست
 بيترت نيبد دهد. انجام توانستنمياش يپادشاه به بازگشت جز يكار

 در شنايكر ارتش اگرچه كرد. غلبه جاراساندها سربازان به شنايكر خداوند
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اش يمنظا قدرت از ياذره اما بود، كوچك اريبس جاراساندها ارتش با سهيمقا
  بودند. شده كشته جاراساندها مردان تمام كه يحال در نشد، نابود

 كردن پرشكوه و ذكر با را خود احترامات و بودند يراض اريبس بهشت ساكنان
 اريبس احترام با يروزيپ نيا رشيپذ و خداوند سر بر گل ختنير و خداوند

 خطر از تهوراما شهر و برگشتاش يپادشاه به جاراساندها دادند. نشان اديز
 ياحرفه خوانندگان از يبيترك ،ماتهورا شهروندان شد. حفظ يفور يحمله
 يآوازها توانستندمي كه يشاعران با همراه را 39هاماگادها و سوتاها مانند

 پرشكوه به شروع شاعران و خوانندگان آن و دادند بيترت نديبسرا را ييبايز
 از پس شنايكر خداوند كه يمهنگا نمودند. شنايكر خداوند يروزيپ كردن

 به بزرگ هايطبل و يصدف هايبوق ها،بوق ياريبس شد، شهر وارد يروزيپ
 ،41اهايتور ،40هايبهر مانند يقيموس مختلف ليوسا ارتعاش و درآمدند صدا

 بيترت را بايز ياستقبال گريكدي كنار در يهمگ انگاهاديمر و هافلوت ناها،يو
 هايابانيخ تمام و بود پاك شهر كل شد،مي ردوا شنايكر كه يهنگام دادند.

 و هاخانه بودند پرشعف كه ساكنان و بودند شده يآبپاش مختلف
 ييودا يمانتراها برهماناها بودند. كرده نيمز چراغ و پرچم با را شانيهامغازه

 هاييورود در را ييهادروازه مردم خواندند.مي مختلف هايمكان در را
 و يشاد از پر يحالت در شنايكر خداوند كه يهنگام ردند.ك درست هاابانيخ

 ماتهورا دختران و زنان شد، ماتهورا يشده نييتز ييبايز به شهرِ وارد جشن
 كردند. آماده مراسم ساختن خجسته يبرا را گل هايحلقه مختلف انواع

 و نجايا تازه سبز هايچمن با بيترك در را ماست آنها ،ييودا سنن با مطابق

                                        
39 sütas and mägadhas 
40 bherés 
41 türyas 



  سازد: كريشنا بندرگاه دواراكا را مي50فصل                              649

 

 كه همانطور ند.ينما خجسته شيپ از شيب را يروزيپ شعف تا دنديپاش نجاآ
 يچشمان با دختران و زنان تمام گذشت،مي هاابانيخ داخل از شنايكر

 انواع باالرام و شنايكر گذاشتند.مي احترام او به يمهربان از پر و درخشان
 يصحنه از دقت به كه ينييتز ليوسا گريد و جواهرات ورآالت،يز مختلف

 اوگراسنا پادشاه به را آنها تمام و آوردند خود با را بودند كرده يآورجمع نبرد
 ميتقد پدربزرگش به را خود احترامات شنايكر بيترت نيبد كردند. ميتقد

  بود. ادوي يسلسله تاجدار شاه گراسناوا زمان آن در كه چرا ،نمود
 مشابه يروش به بار هفده بلكه بار كي تنها نه ماگادها پادشاه جاراساندها،

 از كساني يتعداد به مجهز كهيحال در ،كرد محاصره را ماتهورا شهر
 توسط سربازانش تمام و خورد شكست او هربار، بود. ينظام هايدسته

 بازگردد. خانه به افسرده و وسيمأ شد مجبور او بار هر و شدند كشته شنايكر
 به و كردندمي ريدستگ را او كساني يروش به ادوي يسلسله اشراف بار هر

 خانه به زدهخجالت جاراساندها بار هر و كردندمي رها را او زيآم اهانت يحالت
  گشت.مي باز
 پادشاه كي بود، حمله نيهجدهم يبرا تالش در جاراساندها كه يحال در
 شهر به و شد ادوي يسلسله يتوانگر مجذوب ماتهورا جنوب در ييجا از اواناي
 توسط ،42اوانايكاال نام به اواناها،ي پادشاه كه است شده گفته رد.ك حمله زين

 بار كي است. شده نقل شنوپورانايو در داستان نيا شد. قيتشو حمله به نارادا
 شد. انداخته دست همسرش برادر توسط ادو،ي يسلسله واعظ ،يگارگامون

 تنانداخ دست و طعنه نيا مورد در ادوي يسلسله پادشاهان كه يهنگام
 شد. نيخشمگ ادوي پادشاهان به نسبت يگارگامون و دنديخند او به دنديشن

                                        
42 Kälayavana 



  650                                                                ندكريشنا: شخصيت اعالي خداو
 

 

 اريبس ادوي يسلسله يبرا كه كند ديتول را يفرد كه گرفت ميتصم او
 آوردن دسته ب بركت او از و ساخت يراض را وايش لرد پس باشد، ترسناك

 اواناي پادشاه كي همسر در را اوانا،يكاال پسر، نيا او آورد. دسته ب را پسر كي
 جهان پادشاه نيتر يقو" د:يپرس نارادا از اوانايكاال نيا آورد. وجود به
 كه اوانايكاال هستند. نيتريقو ادوهاي كه ساخت مطلع را او نارادا "ست؟يك

 كه كرد حمله يزمان همان در ماتهورا شهر به بود شده مطلع بيترت نيبد
 اوانايكاال كند. حمله آن به بار نيجدهميه يبرا تا كردمي تالش جاراساندها

 مناسب يبيرق كه كند جنگ اعالن ايدن در يپادشاه به تا بود مشتاق اريبس
 يهنگام اما ابد.يب را يپادشاه نيچن توانستنمي او اما د،يآ شمار به يو يبرا
 يس با كه است خردمندانه كه كرد فكر د،يشن نارادا از ماتهورا مورد در كه
  كند. حمله شهر نيا به وانااي سرباز ونيليم

 در شنايكر يشر خداوند شد، محاصره بيترت نيبد ماتهورا هك يهنگام
 اضطراب و تنش در ادوي يسلسله كه گرفت نظر در نيچن باالدوا با مشورت
 اوانايكاال و جاراساندها يعني دشمنان نيا هايحمله ديتهد از يناش شديدي

 جهات تمام از را ماتهورا كامالً اوانايكاال بود. كوتاه اريبس زمان دارند. قرار
 به مجهز زين جاراساندها فردا،پس كه رفتمي انتظار و بود كرده محاصره

 د.يايب ماتهورا به نيشيپ يحمله هفده در ينظام هايدسته از يمشابه تعداد
 استفاده ماتهورا فتح يبرا فرصت نيا از جاراساندها كه بود مطمئن شنايكر
 او نيبنابرا بود. شده محاصره اوانايكاال توسط ماتهورا كه راچ ،كندمي
 با مقابله در دفاع يبرا ياطياحت اقدامات كه است خردمندانه كه ديشياند

 و شنايكر يهردو اگر رد.يپذ صورت يراهبرد جهت دو از ماتهورا به حمله
 نممك جاراساندها شدند،مي مكان كي در اوانايكاال با جنگ مشغول باالرام

 جاراساندها رد.يبگ انتقام و كند حمله ادوي خاندان به گريد ينقطها از بود
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 اريبس بود ممكن بود، خورده شكست بار هفده چون و بود قدرتمند اريبس
 به و كند ريدستگ را آنها اي و بكشد را ادوي خاندان ياعضا انهيجوانتقام

 و نيسهمگ ندرگاهب كي كه گرفت ميتصم شنايكر نيبنابرا ببرد.اش يپادشاه
 شود. آن وارد نتواند و،يد اي انسان چه ،ييدوپا وانيح چيه كه بسازد رومندين

 به آزادانه بتواند كه ينحو به دارد نگه آنجا در ار اقوامش كه گرفت ميتصم او
 يپادشاه جزئي از زين دواراكا شتريپ كه رسدمي نظر به برود. دشمن جنگ

 بندرگاه شنايكر كه است شده انيب گاواتاماهب- ماديشر در است. بوده ماتهورا
 ساخت شنايكر كه يبندرگاه ي ماندهيباق است. ساخته ايدر يانهيم در را

   دارد. وجود دواراكا ساحل در هنوز
 پوشش را مربع ليما 96 كه ساخت يقو اريبس يواريد ابتدا در شنايكر
 و بود زيانگاعجاب قطعاً واريد نيا داشت. قرار ايدر در خودش واريد و دادمي

 يمعمول معمار چيه بود. شده ساخته و يزيربرنامه 43شواكارمايو توسط
 مانند يمعمار بلكه بسازد، ايدر درون را يبندر نيچن توانستنمي

 شود،مي گرفته نظر در خداوندگاران انيم در مهندس كه شواكارما،يو
 كند. خلق جهان از ييجا هر در را يآوراعجاب يهنر اثر نيچن توانستمي
 ياراده به يخارج يفضا در يوزنيب صورت به توانندمي ميعظ اراتيس اگر

 كي يمعمار ساختمان كه نيا قطعاً بمانند، شناور خداوند ياعال تيشخص
 موضوع ،دهد پوشش را ايدر درون در مربع ليما 96 بتواند بندرگاه
 ديجد شهر نيا كه است شده انيب اگاواتامهب- ماديشر در ست.ين يآوراعجاب

 هايراه و هاابانيخ بود، افتهي گسترش آب درون كه شده ساخته ييبايز به و
 يخوب به ييهاباغ و هاپارك نيهمچن داشت. شدهيزيربرنامه و منظم

                                        
43 Viçvakarmä 
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 درختان اي كشايور-كالپا نام به شدهشناخته اهانيگ از پر شدهيزيربرنامه
 يايدن يمعمول درختان همانند آرزو درختان نيا داشت. وجود آن در آرزو
 ياراده با شوند.مي افتي يروحان يايدن در آرزو درختان ستند؛ين يماد

 در ييآرزو درختان نيچن نيبنابرا است، ممكن زيچ همه شنا،يكر متعال
 از پر شهر نيهمچن شدند. كاشته ،شنايكر توسط شدهساخته شهر دواراكا،

 يبعض در همچنان گوپوراها نيا بود. زرگب هايدروازه اي 44گوپوراها و هاكاخ
 اريبس يهنر مهارت با و هستند بلند اريبس آنها شوند.مي دهيد بزرگ معابد

 ساخته آب هايظرف ييهادروازه و هاكاخ نيچن شوند.مي ساخته ييبايز
 يرو آب ظروف نيا داشتند.مي نگه خود در را )45(كاالشاها طال از شده

 تمام باًيتقر شدند.مي محسوب خجسته ييهانشانه هاخكا يباال اي هادروازه
 هايظرف شامل ينيرزميز ييهااتاق خانه هر در بودند. آسمانخراش هاكاخ

 از آب ظروف و داشت. وجود غالت ينگهدار يبرا يانقره و ييطال بزرگ
 به نيمز يهمگ خواب هاياتاق داشت. وجود هااتاق درون طال جنس

 جنس از يكييموزا هايپوشكف يدارا هاساختمان فك و بودند جواهرات
 پرستش ادوي خاندان توسط كه شنويو تمثال بودند. 46ماراكاتا جواهرات

 ينحو به يمسكون هايبخش بود. شده نصب شهر هايخانه تمام در شدمي
 و اهايشيوا اها،يكشاتر برهمانا،- مختلف طبقات كه بودند شده مرتب

 ستميس كه شودمي مشخص نكته نيا از داشتند. ار خود هايبخش -شودراها
 است. داشته وجود زين زمان آن در يحت تايگ- بهاگاواد در اشاره مورد كاست

                                        
44 gopuras 
45 kalaças 
46 marakata 
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 تدارك اوگراسنا پارشاه يبرا ژهيو صورت به كه بود يسكونتگاه شهر مركز در
  بود. شهر يخانه نيتركنندهرهيخ منزل نيا بود؛ شده دهيد

 بر خاص يشهر ساخت حال در شنايكر كه ديد رانديا خداوند كه يهنگام
 اراتيس از را خود مشهور يجاتايپار درخت او ،است خود يهاانتخاب اساس
 ساختمان نيهمچن او .شود كاشته ديجد شهر نيا درتا  فرستاد يبهشت

 آن ساختمان نيا يژهيو تيفيك فرستاد. زين را 47سودهارما شيخو يپارلمان
 اثر بر توانستمي كردمي مشاركت ياجلسه در نآ درون در هركس كه بود

 كرد ميتقد را ياسب وارونا خداوندگار كند. غلبه اديز سن از يناش ياعتباريب
 با توانستمي و داشت ديسف كامالً يبدناش يمشك هايگوش جز به كه

 هشت آوردن دسته ب هنر خداوندگاران، دارخزانه كوورا برود. ذهن سرعت
 تمام قيطر نيبد نمود. ميتقد را يماد هاييتوانگر كمال يمرحله

 خود يايهدا ميتقد به شروع خود مختلف هايتيظرف براساس خداوندگاران
 بخش آنها از كي هر به كه دارند وجود خداوندگار ونيليم سه و يس نمودند.

 فرصت نيا از خداوندگاران تمام است. شده سپرده يجهان تِيريمد از يخاص
 بود خودش انتخاب به شهر كي ساخت مشغول خداوند يالاع تيشخص كه

 به را دواركا شهر و ندينما ميتقد او به را خودشان يايهدا تا كردند استفاده
 يحال در كه كندمي اثبات امر نيا سازند. جهان در فرد به منحصر يصورت

 آنها از كي چيه دارد، وجود خداوندگار ياديز اريبس تعداد شك بدون كه
 انيب تايمر تايچار – ايتانيچ در كه طور همان ستند.ين شنايكر از مستقل

 هستند. نشخادما گرانيد تمام و است متعال ارباب شنايكر است، شده
هنگامي كه وي شخصاً در اين دنياي مادي حضور  خداوندگاران تمام نيبنابرا

                                        
47 Sudharmä 



  654                                                                ندكريشنا: شخصيت اعالي خداو
 

 

 المث نيا كردند. استفاده شنايكر به خدمت انجام يبرا فرصت نيا ازداشت، 
 شناآگاهيكر كه ييآنها ژهيو به رد،يگ قرار تيتبع مورد همگان توسط ديبا

 يهنگام كنند. خدمت شنايكر به خود هايييتوانا با ديبا آنها چراكه هستند،
 ماتهورا ساكنان تمام شنايكر شد، ساخته كامالً  برنامه براساس ديجد شهر كه
 آن از پس كرد. منصوب رشه پدر عنوان به را باالرام يشر و ساخت منتقل را
 از سالح بدون اما لوفرين هايگل از يگل حلقه با و كرد مشورت باالرام با او

 بود كرده محاصره قبل از را ماتهورا كه اوانايكاال يرودررو تا شد خارج شهر
  رد.يبگ قرار

  
 عنوان با شنايكركتاب  از پنجاهم فصل بر ودانتايبهاكت شرح بيترتنيبد
  رسد.مي انيپا به "سازدمي را دواراكا ربند شنايكر"
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   مكياه و فصل پنج

  رهاسازي موچوكوندا

هنگامي كه كريشنا از شهر خارج شد، كاالياوانا كه قبل از آن هرگز كريشنا 
هاي زرد رنگ ديد. با العاده، ملبس به لباسرا نديده بود، او را با زيبايي خارق

رسيد كريشنا همچون ماهي به نظر ميعبور از ميان جمع سربازان كاالياوانا، 
كند. كاالياوانا اين قدر هاي جمع شده حركت ميكه در آسمان در ميان ابر

اي كه روي را ببيند، خطوط ويژه 1خوشبخت بود كه خطوط شريواتسا
را كه با كريشنا  2ي شري كريشنا وجود داشت و نيز جواهر كوستوبهاسينه

شده، ا در فرم ويشنو، با بدني به زيبايي طراحيبود ديد. البته كاالياوانا او ر
ديد. كريشنا چهار دست و چشماني مانند گلبرگ يك نيلوفر تازه شكفته مي

                                        
1 Çrévatsa 
2 Kaustubha 
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با حالتي پر از شعف، با يك پيشاني بسيار زيبا و صورت خندان زيبا، ابروهاي 
ا آمد. پيش از ديدن كريشنا، كاالياوانهايي جنبان به نظر ميقرار و گوشوارهبي

در مورد او از نارادا شنيده بود و حال توصيفات نارادا تأييد شده بود. كاالياوانا 
هاي ي گل زيبايي از گلي او، حلقههاي ويژه جواهرات روي سينهنشانه

هاي بدني زيبايش را رؤيت كرد. او هاي چون نيلوفرش و ويژگينيلوفر، چشم
وا باشد، چرا كه تمامي گيري كرد كه اين شخصيت زيبا بايد واسودنتيجه

تر از نارادا شنيده بود در وجود كريشنا مجسم شده بود و توصيفاتي كه پيش
كاالياوانا از رؤيت كريشنا كه بدون هيچ سالحي در دستش و بدون ارابه در 

زد. كاالياوانا آمده حال گذر از ميان ارتشش بود متعجب شد. او صرفاً قدم مي
اين حال آنقدر به اصول پايبند بود كه دست به بود با كريشنا بجنگد و با 

 هيچ نوع سالحي نبرد. او تصميم گرفت با دست خالي با كريشنا بجنگد.

بنابراين او خود را آماده كرد تا كريشنا را بگيرد و با او بجنگد. اما كريشنا 
بدون نگاه كردن به كاالياوانا به مسير خود ادامه داد. كاالياوانا او را تعقيب 

رغم حركت سريعش نتوانست كريشنا را بگيرد. حتي رد تا بگيرد، اما عليك
توانند كريشنا را كنند نميهاي بزرگ كه با سرعت ذهن سفر مييوگي

شود كه از مسير خدمت عابدانه بگيرند. او تنها توسط كساني تسخير مي
واست خداد. او مياي انجام نميكنند و كاالياوانا خدمت عابدانهپيروي مي

توانست اين كار را انجام دهد كريشنا را تسخير كند و از آنجايي كه نمي
كرد. كاالياوانا شروع به سريع دويدن كرد و پشت سر كريشنا، او را دنبال مي

، اما "تر هستم؛ من او را خواهم گرفت.حال من نزديك"فكر كرد: 
وارد غاري درون يك اي طوالني با خود برد و توانست. كريشنا او را فاصلهنمي

كند تا از مبارزه با او تپه شد. كاالياوانا فكر كرد كه كريشنا تالش مي
خودداري كند و بنابراين پناه غار را گرفته است. او كريشنا را با اين جمالت 
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ام كه تو قهرمان بزرگ و متولد ژاي كريشنا! من شنيده "كرد: سرزنش مي
ه تو مثل يك فرد بزدل از جنگيدن فرار بينم كي يادو هستي، اما ميسلسله

كاالياوانا او  "ات نيست.ي نام خوب تو و سنت خانوادگيكني. اين برازندهمي
توانست كريشنا را دويد، اما با اين حال نميرا دنبال كرد و بسيار سريع مي
  آلود آزاد نبود.هاي زندگي گناهبگيرد، چرا كه او از تمام آلودگي

ي مورد رعايت توسط كنندهدايي، فردي كه از اصول تنظيمبراساس فرهنگ و
طبقات باالتر (برهماناها، كشاترياها و وايشياها) و يا حتي از اصول مورد 

كند ملچا يا ياوانا ناميده ي كارگران (شودراها) پيروي نميرعايت توسط طبقه
ريزي شده است كه افراد شود. موقعيت اجتماعي ودايي چنان برنامهمي

توانند به تدريج با پيشرفت فرهنگي شده به عنوان شودراها ميپذيرفته
شده به نام سامسكارا يا فرايند پاكسازي به موقعيت برهماناها ارتقاء شناخته

كس با تولد برهمانا يا ملچا يابند. رأي متون ودايي آن است كه هيچ
ود را با فرايند شوند. فرد بايد خشود؛ با تولد همگان شودرا پذيرفته مينمي

ي زندگي برهمانايي برساند. اگر فرد چنين نكند، و اگر پاكسازي به مرحله
شود. كاالياوانا به خود را بيشتر تنزل دهد، آنگاه يك ملچا يا ياوانا ناميده مي

آلود، او طبقه ملچاها يا ياواناها تعلق داشت. به دليل آلودگي به اعمال گناه
ديك شود. اصولي كه براي طبقه باالتر محدود است توانست به كريشنا نزنمي

يعني درگير شدن در روابط جنسي نامشروع، خوردن گوشت، قمار و اعتياد، 
بخشي كامل از زندگي ملچاها يا ياواناها است. فردي كه با چنين اعمال 

تواند در خداشناسي پيشرفتي بكند. آلودي به بند كشيده شده باشد، نميگناه
هاي كند كه تنها فردي كه كامالً از تمام واكنشتا تأييد ميگي- بهاگاواد

تواند در خدمت عابدانه يا كريشنا آگاهي مشغول آلود رها شده باشد ميگناه
  گردد.
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هنگامي كه كريشنا وارد غار درون تپه شد، كاالياوانا او را دنبال كرد و با 
ديو ناپديد شد، اما  كلماتي زننده او را مالمت كرد. كريشنا ناگهان از ديد

كاالياوانا مسير را دنبال كرد و وارد غار شد. اولين چيزي كه او ديد مردي 
بود كه درون غار خوابيده بود. كاالياوانا كه مشتاق جنگيدن با كريشنا بود 
وقتي كه نتوانست كريشنا را ببيند و در عوض فردي درازكشيده را ديد فكر 

ه است. كاالياوانا مغرور به قدرت خودش كرد كه كريشنا درون غار خوابيد
كند. بنابراين، او با قدرت زياد مرد فكر كرد كه كريشنا از جنگيدن پرهيز مي

درازكشيده را با اين انديشه كه كريشنا است، لگد كرد. مرد درازكشيده براي 
مدتي بسيار طوالني در آنجا خوابيده بود. هنگامي كه با لگد كاالياوانا او از 

هايش را باز كرد و شروع به نگاه كردن به تمام برخاست، فوراً چشم خواب
جهات كرد. در نهايت او كاالياوانا را ديد كه در آن نزديكي ايستاده بود. مرد 

موقع بيدار شده و بنابراين بسيار خشمگين بود و هنگامي كه به كاالياوانا بي
جاري شد و  هاي آتش از چشمانشبا حالتي خشمگين نگاه كرد، اشعه

  كالياوانا در يك لحظه به خاكستر تبديل شد.
هنگامي كه ماهاراج پاريكشيت اين رخداد خاكستر شدن كاالياوانا را شنيد 

او چه كسي بود؟ چرا "در مورد مرد درازكشيده از شوكادو گوسوامي پرسيد: 
آنجا خوابيده بود؟ چرا اين قدر قدرت به دست آورده بود كه فوراً با نگاهش 
توانست كاالياوانا را به خاكستر تبديل كند؟ چرا اون در غار درون تپه 

او اين سؤاالت را براي شوكادو گوسوامي مطرح كرد و شوكادو  "خوابيده بود؟
پادشاه عزيزم، اين شخص در خانواده بسيار "گوسوامي چنين پاسخ داد: 

اندرا نيز بزرگ ايكشواكو متولد شده بود، كه در آن خانواده خداوند راماچ
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بود. او خود روحي  1متولد شده است و او پسر پادشاهي بزرگ به نام ماندهاتا
شد. پادشاه شناخته مي 2بزرگ بود و در ميان عموم به نام موچوكوندا

موچوكوندا يك پيرو دقيق اصول ودائي از فرهنگ برهمانايي بود و او در وعده 
خداوندگاراني چون ايندرا از و قول خود صادق بود. او چنان قدرتمند بود كه 

كردند و اين چنين او اغلب در حال او براي مبارزه با ديوان طلب كمك مي
  "جنگ با ديوان براي حفاظت از خداوندگاران بود.

از جنگيدن پادشاه موچوكوندا  3ي خداوندگاران، به نام كارتيكيافرمانده
ل پذيرش مشكالت رضايت داشت اما يك بار او از پادشاه خواست كه به دلي

گيري كند و به استراحت بپردازد. زياد در مبارزه با ديوان از جنگ كناره
پادشاه عزيزم، تو همه "كارتيكيا پادشاه موچوكوندا را چنين خطاب كرد: 

اي. تو پادشاهي بسيار زيبايي داري كه چيز را به خاطر خداونگاران وقف كرده
آن پادشاهي را ترك كردي و از  شود. اما توتوسط هيچ دشمني مغشوش نمي

پوشي كردي و هرگز در پي برآورده ساختن هايت چشمتوانگري و دارايي
ات در حال ات نيستي. به دليل غيبت طوالني از پادشاهيتمايالت شخصي

ات، فرزندانت، اقوامت و وزيرانت جنگ با ديوان از طرف خداوندگاران، ملكه
ايستد. حتي اگر مان براي هيچكس نمياند. زهمگي در طول زمان درگذشته

ات بازگردي، هيچكس را در آنجا زنده نخواهي يافت. تأثير همين االن به خانه
ي زمان بسيار قدرتمند است. زمان بسيار قدرتمند است، چرا كه نماينده

ترين است. اثر تر از قويشخصيت اعالي خداوند است، بنابراين زمان قوي
ردي ظريف، بدون مشكل بر تغييرات اثر بگذارد. تواند در موازمان مي

                                        
1 Mändhätä 
2 Mucukunda 
3 Kärttikeya 
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گونه كه يك تواند پيشرفت زمان را متوقف كند. همانكس نميهيچ
كند، زمان نيز ي خود رام ميي حيوانات، آنها را بر اساس ارادهكنندهرام

تواند بر سازد. هيچ كس نميي خود منطبق ميموارد را مطابق با اراده
  "وسط زمان متعال برتري جويد.شده تترتيبات اتخاذ

بدين ترتيب با مخاطب قرار دادن موچوكوندا، خداوندگار از او خواست به جز 
كند، درخواست كند. رهايي بركت رهايي هر بركتي كه او را راضي مي

تواند توسط هيچ فردي به جز شخصيت اعالي خداوند، ويشنو، اعطاء نمي
فردي كه "يا كريشنا، موكوندا است:  شود. بنابراين نام ديگر خداوند ويشنو

  "تواند رهايي اعطاء كند.مي
ي پادشاه موچوكوندا براي ساليان سال نخوابيده بود. او مشغول وظيفه

جنگيدن بود و بسيار خسته بود. بنابراين هنگامي كه خداوندگار پيشنهاد 
چنين كرد. او اعطاي يك بركت را نمود، موچوكوندا صرفاً به خوابيدن فكر مي

خواهم كارتيكياي عزيزم، بهترين در ميان خداوندگاران، حال مي"پاسخ داد: 
وقت خواهم اين بركت را به من عطا كني كه هركس بيبخوابم و از تو مي

مزاحم خواب من شد و مرا بيدار كرد صرفاً با نگاهم بتوانم او را تبديل به 
خداوند موافقت كرد و نيز  "خاكستر كنم. لطفاً اين بركت را به من اعطاء كن.

به او اين بركت را داد كه او بتواند به استراحت كامل بپردازد. آنگاه پادشاه 
  موچوكوندا وارد غار درون كوه شد.

با قدرت بركت كارتيكيا، موچوكوندا صرفاً با نگاه به او كاالياوانا را تبديل به 
نا مقابل پادشاه خاكستر كرد. هنگامي كه اين اتفاق به پايان رسيد، كريش

موچوكوندا ظاهر شد. كريشنا در واقع وارد غار شده بود تا پادشاه موچوكوندا 
را به خاطر رياضتش رها سازد، اما كريشنا در ابتدا در مقابل او ظاهر نشد. او 

هاي ترتيبي داد كه ابتدا كاالياوانا در مقابل او ظاهر شود. اين روش فعاليت
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دهد كه او يك كار را به چنان روشي انجام ميشخصيت اعالي خداوند است: 
خواست پادشاه موچوكوندايي كه شود. او ميبسيار مقاصد ديگر نيز تأمين مي

خواست كاالياوانايي را در غار خوابيده بود را رها سازد و در همين حال او مي
كه به شهر ماتهورا حمله كرده بود بكشد. با اين عمل او تمام مقاصدش را 

  ده ساخت.برآور
هنگامي كه خداوند كريشنا در مقابل موچوكوندا ظاهر شد، پادشاه او را در 

ماني بر  -لباسي زرد رنگ، با نشان شريواتسا بر سينه و جواهر كوشتوبها
مورتي با چهار دست، با  -گردن ديد. كريشنا در مقابل او به صورت ويشنو

ظاهر شد.  4ايجايانتييك حلقه گل آويزان از گردنش تا زانوهايش به نام و
هايي مزين به جواهرات به خنديد و او گوشوراهصورتش به زيبايي مي

هايش داشت. كريشنا زيباتر از آن ظاهر شد كه انساني بتواند آن را گوش
درك كند. نه تنها وي با اين ويژگي ظاهر شد، بلكه با مهرباني زياد به 

وب خود ساخت. اگر چه او موچوكوندا نگاهي انداخت و ذهن پادشاه را مجذ
شخصيت اعالي خداوند بود، پيرترين در ميان همگان، همچون پسري جوان 

رسيد و حركاتش مانند يك آهوي رها بود. در عين و سرحال به نظر مي
اش چنان بزرگ حال، او در نهايت اقتدار ظاهر شد؛ تأثير و قدرت گسترده

كه پادشاه موچوكوندا است كه هر انساني بايد از او بترسد. هنگامي 
هاي پرشكوه كريشنا را ديد، در مورد هويت وي گيج شد و با تواضع از ويژگي

ارباب عزيزم، ممكن است بپرسم كه چگونه شما در غار اين "خداوند پرسيد: 
توانم ببينم كه قدومتان همچون ايد؟ چه كسي هستيد؟ ميكوه ظاهر شده

يد در جنگل پر از خار و خاشاك راه توانهاي نيلوفر نرم است. چگونه ميگل
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ترتيب، آيا شما شخصيت ام! بدينبرويد؟ صرفاً از ديدن اين امر متعجب شده
ترين در ميان قدرتمندان نيستيد؟ آيا شما سرمنشاء تمام اعالي خداوند، قوي

توان شما را يكي از خداوندگاران، همچون نور و آتش نيستيد؟ آيا مي
وندگار ماه، يا ايندرا پادشاه بهشت فرض كنم؟ و يا خداوندگار خورشيد، خدا

  "اي ديگر هستيد؟آيا شما تمثال غالب سياره
اي اعالتر داراي تمثالي دانست كه هر سيستم سيارهموچوكوندا به خوبي مي

ي زمين پر از كند اين سيارهغالب است. او همچون انسان مدرن كه فكر مي
الي هستند، جاهل نبود. پرسش موجودات زنده است و سيارات ديگر خ

اي ناشناخته براي وي موچوكوندا در مورد اين كه كريشنا تمثال غالب سياره
است، مثالي كامالً مناسب است. از آنجايي كه او عابد پاك خداوند است، 

توانست فوراً درك كند كه خداوند كريشنا كه در مقابل پادشاه موچوكوندا مي
هاي غالب تواند يكي از تمثالاهر شده است نميوي با چنين وجه توانگري ظ

در سيارات مادي باشد. او بايد شخصيت اعالي خداوند كريشنا باشد كه 
هاي ويشنوي فراواني دارد. بنابراين موچوكوندا او را پوروشوتاما، خداوند فرم

توانست ببيند كه تاريكي مطلق درون ويشنو، در نظر گرفت. او همچنين مي
توانست فردي ل حضور خداوند از بين رفته است، بنابراين او نميغار به دلي

دانست كه هر غير از شخصيت اعالي خداوند باشد. موچوكوندا به خوبي مي
كجا خداوند شخصاً با نام، كيفيات، شكل و ديگر ملزومات متعالش ظاهر 

تواند تاريكي جهل وجود داشته باشد. او همچون چراغي است كه باشد، نمي
  كند.تاريكي قرار گرفته است، او فوراً مكان تاريك را روشن مي در

پادشاه موچوكوندا مشتاق بود تا هويت خداوند كريشنا را بداند و بنابراين 
كني شايسته دانستن ها، اگر فكر مياي بهترين در ميان انسان"گفت: 

هويتت هستم، لطفاً به من بگو كيستي. والدينت كه هستند؟ وظيفه 
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اما پادشاه موچوكوندا فكر  "ات چيست؟ات چيست و سنت خانوادگيلياشتغا
كرد كه خردمندانه است كه ابتدا خود را به خدا معرفي كند؛ در غير اين 
صورت او حق نداشت كه هويت خداوند را جويا شود. آيين معاشرت آن است 

تواند هويت شخص داراي اهميت بيشتر را كه شخصيت با اهميت كمتر نمي
ون در ابتدا معرفي كردن هويت خود جويا شود. شاه موچوكوندا بنابراين به بد

خداوند عزيزم، اجازه دهيد ابتدا شما را از هويت "خداوند كريشنا گفت: 
ي پرشكوه پادشاه ايكشاواكو تعلق دارم، اما خودم آگاه سازم. من به طبقه

درم شخصاً به بزرگي اجدادم نيستم. نام من موچوكونداست. اسم پ
بزرگ بود. من به دليل  5ماندهاتاست و پدر بزرگم پادشاه يوناواشواي

استراحت نكردن به مدت چندين هزار سال بسيار خسته هستم و بدين 
خاطر تمام اعضاي بدنم شل شده بود و من قادر به عمل نبودم. براي احياء 

ناس كردم اما توسط فردي ناشام، من در اين غار منزوي استراحت ميانرژي
خواستم. كه مرا مجبور به بيدار شدن كرد بيدار شدم، اگرچه من چنين نمي

آميزي من آن شخص را صرفاً با نگاه كردن به او به بخاطر چنين عمل اهانت
توانم روي اين زمين، شما و خاكستر بدل كردم. خوشبختانه، حال مي

لت كشتن دشمنم كنم كه تو عهاي زيبايتان را ببينم. بنابراين فكر ميويژگي
ات، كه هستي. خداوند عزيزم، بايد قطعاً تاييد كنم كه به دليل تشعشع بدني

توانم تو را ببينم. كامالً براي چشمانم غيرقابل تحمل است، به خوبي نمي
ات قدرت مرا مضمحل كرده است. توانم درك كنم كه اثر درخشندگيمي
شدن توسط تمام موجودات توانم درك كنم كه تو كامالً شايسته پرستش مي

  "زنده هستي.
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خداوند كريشنا، با رؤيت اينكه او شاه موچوكوندا مشتاق دانستن هويت 
پادشاه عزيزم، عمالً صحبت در مورد تولد، ظهور، ناپديد "اوست، پاسخ داد: 

هاي من غيرممكن است. ممكن است بداني كه تجلي من شدن و فعاليت
ارد و به مدتي نامحدود در تالش براي توصيف هاي بيشماري دآنانتادوا دهان

ها، ظهور و ناپديد شدن و تجليات من كامل نام، شهرت، كيفيات، فعاليت
است، اما هنوز قادر به اتمام آن نيست. بنابراين دانستن آنكه دقيقاً چه تعداد 
نام و شكل دارم غيرممكن است. براي يك دانشمند مادي اين امكان وجود 

ي اين سياره زمين را برآورد كند. اما اين د اجزاي اتمي سازندهدارد كه تعدا
هاي مرا برشمارد. بسياري حكيمان ها و فعاليتها، فرمتواند نامدانشمند نمي

هاي مرا فهرست ها و فعاليتاند تا فرمبزرگ و اشخاص قديس تالش كرده
ز آنجايي كه اند. اما اي فهرستي كامل شكست خوردهكنند، اما آنها در تهيه

كنم كه حال بر روي اين مشتاق دانستن در مورد من هستي، تو را آگاه مي
ام تا اصول اهريمني حاكم بر عموم مردم را نابود سياره زمين صرفاً ظاهر شده

كنم و اصول مذهبي تأييدشده در وداها را دوباره مستقر سازم. بدين منظور 
ام و بدين ترتيب من دعوت شدهتوسط برهما، تمثال ناظر اعالي اين جهان 

ام. من به ي يادو به عنوان يكي از اعضاي آن ظاهر شدهاكنون در سلسله
ام و بنابراين ي يادو متولد شدهصورت ويژه به عنوان پسر واسودوا در سلسله

شناسند. همچنين تو بايد مي 7، پسر واسودوا6مردم مرا به عنوان وآسودوا
 8اش به نام كاالنِميام كه در زندگي قبليهبداني كه من كامسا را كشت

ام. آنها به شد و همچنين پراالمباسورا و ديوهاي ديگر را كشتهشناخته مي
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ام. ديوي كه در مقابل تو بود اند و من آنها را كشتهعنوان دشمنانم عمل كرده
نيز به صورت دشمن من عمل كرد. تو بسيار پرلطف با نگاه به او، او را به 

تر تبديل كردي. پادشاه موچوكونداي عزيز، تو عابد بزرگِ من هستي و خاكس
ام. من با مهرباني دليلم در اين غار ظاهر شدهتنها براي نشان دادن لطف بي

ات، پيش از موقعيت زياد نسبت به عابدانم متمايل هستم و در زندگي گذشته
دليلم لطف بي ات، تو به عنوان عابد بزرگم عمل كردي و براي دريافتفعلي

ام تا آرزويت را برآورده كنم. حال تو دعا كردي. بنابراين من به اينجا آمده
تواني ات مرا ببيني. پادشاه عزيزم، حال تو ميتواني به اندازه ظرفيت قلبيمي

هر بركاتي را كه آرزو داري از من بخواهي و من آماده برآورده ساختن آنها 
ه هركس پناه مرا بگيرد بايد به واسطه لطف ام هست كهستم. اين اصل ابدي

  "من آرزوهايش برآورده شود.
هنگامي كه خداوند كريشنا به پادشاه موچوكوندا دستور داد كه از او بركتي 
را درخواست كند، پادشاه خوشحال و پرشعف شد و او فوراً پيشگويي 

يست و بيني كرده بود در بها قبل پيشگارگاموني را به ياد آورد كه مدت
، خداوند كريشنا در اين سياره ظاهر خواهد 9ي وايواسواتا مانوهشتمين هزاره

گويي را به ياد آورد، متوجه شد كه شخصيت شد. به محض آنكه او اين پيش
متعال، نارايانا، به صورت خداوند كريشنا در مقابل او ظاهر شده است. او فوراً 

  ن دعا كرد.چنيبه قدوم نيلوفرين خداوند افتاد و اين
توانم درك كنم كه تمام خداوند عزيزم، اي شخصيت متعال خداوند، مي"

ات تحت توهم قرار موجودات زنده روي اين سياره به وسيله انرژي بيروني
ي ارضاي توهمي حواس هستند. با مشغول شدن در اند و شيفتهگرفته
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فاوت هستند تهاي توهمي، آنها نسبت به پرستش قدوم نيلوفرينت بيفعاليت
و از آنجايي كه از مزاياي تسليم به قدوم نيلوفرينت نامطلع هستند، تحت 
تأثير شرايط مختلف پُررنج موجوديت مادي هستند. آنها به صورت 

اي دلبسته به اصطالح جامعه، دوستي و عشق هستند كه صرفاً احمقانه
ات، هاست. تحت توهم انرژي بيرونيكننده انواع مختلف بدبختيتوليد

ي اين موجوديت مادي هستند و همگي همگان، چه زن يا مرد، دلبسته
خوردگان هستند. ي بزرگ متقلبان و فريبمشغول فريب ديگري در جامعه

اين اشخاص احمق، با ندانستن اين ميزان خوشبخت بودن از به دست آوردن 
ند. تفاوت هستاين فرم انساني زندگي، نسبت به پرستش قدوم نيلوفرينت بي

هاي مادي، به اصطالح جامعه، ات، آنها به انوار فعاليتبا تأثير انرژي بيروني
دوستي و عشق دلبسته هستند، همچون حيوانات احمقي كه به چاهي 

مثال چاه تاريك در اينجا زده شده است، چرا كه در  "اند.تاريك افتاده
دي بدون هاي زياهاي زيادي وجود دارد كه سالهاي كشاورزي چاهزمين

اند و حيوانات بدبخت، ناآگاه از آنها، اند و با علف پوشيده شدهاستفاده مانده
شده به افتند و اگر نجات نيابند خواهند مرد. مسحوربه درون آنها مي

افتند و مرگ را مالقات ي مقداري علف، حيوانات به چاه تاريك ميواسطه
ميت فرم انساني حيات، آن كنند. مشابهاً، اشخاص احمق، بدون دانش اهمي

  ميرند.روند و بدون مقصدي مناسب ميرا صرفاً براي ارضاي حواس هدر مي
خداوند عزيزم، من استثنائي در اين قانون جهاني از طبيعت مادي نيستم. "

من نيز شخص احمقي هستم كه زمانش را به خاطر هيچ تلف كرده است. و 
ي اشراف، رارگيري من در طبقهموقعيت من به ويژه مشكل است. به دليل ق

كند كه او من بيشتر از اشخاص عادي مغرور هستم. يك فرد عادي فكر مي
اش هست، اما من شروع به انديشيدن در مقياسي مالك بدنش يا خانواده
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هاي ارضاي خواستم ارباب كل دنيا باشم و از ايدهبزرگتر كردم. من مي
تر و اك بدني از زندگي در من قويحواس مغرور شده بودم و بدين ترتيب ادر

تر شد. دلبستگي من براي خانه، همسر و فرزندان، براي پول و برتري در قوي
نهايت و نامحدود شد. بنابراين من جهان، بيشتر و بيشتر شد؛ در واقع، بي

  ام باقي ماندم.همواره دلبسته به انديشه به شرايط زندگي مادي
ام را بدون هيچ نفعي زمان ارزشمند زندگيبنابراين، خداوند عزيزم، من "

تلف كردم. همان طور كه ادراك غلط من از زندگي تشديد يافت، من شروع 
به تفكر در مورد اين بدن مادي كه فقط يك كيسه از خون و استخوان است، 

ي به عنوان همه چيز كردم و در غرور خودم باور كردم كه پادشاه جامعه
ادراك نادرست از زندگي من در تمام جهان به همراه ام. در اين انساني شده

ها سفر كردم. با كمك ها و اسبرانان، فيلام ـ سربازان، ارابهقدرت نظامي
ات را كه همواره در توانستم خداونديفرماندهانم و مغرور از قدرتم، نمي

ترين دوست نشسته است، درك كنم. من درون قلبم به عنوان صميمي
نداشتم و اين امر، تقصيرِ به اصطالح شرايط مادي سطح بااليم توجهي به تو 

كردم كه همچون من، تمام موجودات زنده بي توجه به بود. من فكر مي
چه "كنند: ادراك روحاني هستند و همواره پر از نگراني هستند و فكر مي

اما از آنجايي كه به شدت توسط  "بايد كرد؟ چه اتفاقي خواهد افتاد؟
  مانيم.مادي به بند كشيده شديم، همواره در ديوانگي باقي ميآرزوهاي 

ي مادي، زمان چنين مجذوب شدن در انديشهرغم اينبا اين حال علي"
هاي توست، همواره مراقب انجام غيرقابل اجتناب كه صرفاً يكي از فرم

ات يافته پايان يافت، مقام الهيوظايفش است و به محض آنكه زمان اختصاص
مان را به پايان رساند. به عنوان هاي ناشي از رؤياهاي ماديتمام فعاليت فوراً

هايمان را به پايان رساندي، همان طور كه يك عامل زمان، تو تمام فعاليت



  670                                                                عالي خداوندكريشنا: شخصيت ا
 

 

دهد. به مار سياه گرسنه با سرعت يك موش كوچك را بدون ارفاق قورت مي
زندگي مزين به رحم، بدن اشرافي كه همواره در طول دليل عملكرد زمان بي

هاي زيبا و يا در يك اي با اسبهايي از جنس طال بود و سوار بر ارابهزينت
شود و به عنوان فيل به زيبايي آراسته شده با تزئينات طاليي حمل مي

همان بدن اشرافي تحت اثر زمان  - شود ي بشري معرفي ميپادشاه جامعه
ها و شدن توسط كرمشود و شايسته خورده غيرقابل اجتناب تجزيه مي

شود. اين بدن حشرات و يا تبديل شدن به خاكستر يا مدفوع حيوانات مي
زيبا ممكن است به عنوان بدني اشرافي در حين شرايط حيات شناخته شود، 
اما پس از مرگ، بدن يك پادشاه نيز توسط حيوانات خورده و بنابراين به 

ه و تبديل به خاكستر مدفوع تبديل و يا در جايگاه مرده سوزي سوزاند
ها و خواهد شد و يا در يك قبر گذاشته خواهد شد كه انواع مختلف كرم

  شوند.حشرات از آن توليد مي
خداوند عزيزم، ما تحت كنترل كامل اين زمان غيرقابل اجتناب نه تنها پس "

از مرگ هستيم بلكه به طرقي مختلف، در حال زندگي نيز چنين است. براي 
ست من پادشاهي قدرتمند باشم و با اين حال هنگامي كه پس مثال، ممكن ا

گردم تحت تأثير بسياري شرايط مادي قرار از فتح جهان به خانه باز مي
گردم، تمام پادشاهان زيردست گيرم. هنگامي كه من پيروزمندانه باز ميمي

ممكن است بيايند و احتراماتشان را تقديم كنند، اما به محض آنكه من وارد 
شوم و براي ها ميشوم، خودم ابزاري در دستان ملكهخش اندروني قصرم ميب

ارضاي حواس بايد به پاي زنان بيفتم. روش مادي زندگي چنان پيچيده است 
كه پيش از كسب لذت زندگي مادي فرد بايد چنان سخت كار كند كه به 

م شود. و براي به دست آوردن تماندرت فرصت همراه با آرامش نصيبش مي
هاي شديدي را متحمل شود و نفسها و كفتسهيالت مادي فرد بايد رياضت
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به سيارات بهشتي ارتقاء يابد. اگر فرد اين فرصت را به دست آورد كه در 
اي بسيار ثروتمند و يا اشرافي متولد شود حتي در آن زمان همواره خانواده

هاي قرباني نگران است كه شرايط موجود را حفظ كند و خود را با انجام
ي مختلف و توزيع خيرات براي زندگي بعدي آماده كند. حتي در خانواده

هاست، نه تنها به خاطر مديريت سياسي، اشرافي فرد همواره سرشار از نگراني
  بلكه در ارتباط با ارتقاي به سيارات بهشتي.

بنابراين خروج از قيود مادي بسيار سخت است، اما اگر فرد به نحوي مورد "
تواند فرصت معاشرت با لطف و رحمت تو قرار بگيرد، لطف تو به تنهايي مي

عابد پاك را براي وي مهيا سازد. اين شروع رهايي از قيود مادي و زندگي 
مقيد است. خداوند عزيزم، تنها از طريق معاشرت با عابدان پاك فرد قادر به 

وجوديت مادي ي هر دو مكنندهنزديك شدن به مقام الهيت است كه كنترل
و روحاني هستي. تو هدف غايي تمام عابدان پاك هستي و با معاشرت با 

ي خود براي تو را پرورش دهد. بنابراين، تواند عشق خفتهعابدان پاك فرد مي
پرورش كريشنا آگاهي در معاشرت با عابدان پاك دليل رهايي از اين قيود 

  مادي است.
تفاوتي من نسبت به رغم بيكه عليخداوند عزيزم، تو چنان پرلطف هستي "

ي ات را به عنوان نتيجهالعادهمعاشرت با عابدان پاكت، تو لطف خارق
معاشرت اندك من با عابد پاكي همچون گارگاموني به من نشان دادي. تنها 

ام را از هاي مادي، پادشاهي و خانوادهدليلت من تمام توانگريبا لطف بي
دليلت از اين قيود توانستم بدون لطف بيمي كنمام. فكر نميدست داده

مادي خالصي يابم. پادشاهان و امپراطورها بعضي مواقع زندگي يك زاهد و 
شان را فراموش كنند، اما به پذيرند تا زندگي اشرافيتارك دنيا را مي
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ام و نيازي ندارم كه يك ي لطف به دليلت من از اشرافيت محروم شدهواسطه
  انقطاع را تمرين كنم. درويش شوم و يا

كنم كه صرفاً مشغول انجام خدمت خداوند عزيزم، بنابراين دعا مي"
ي روحاني به قدم نيلوفرينت شوم. اين، آروزي عابدان پاك است كه عاشقانه

هاي مادي هستند. تو شخصيت متعال خداوند هستي و عاري از تمام آلودگي
طاء كني. اما چه كسي چنين تواني هر آنچه بخواهم شامل رهايي را اعمي

احمق است كه پس از راضي ساختن تو خواستار چيزي از تو شود كه خود 
كنم كه هيچ انسان سبب به قيد كشيده شدن در دنياي مادي شود؟ فكر نمي

شوم، چرا عاقلي تقاضاي چنين بركتي از تو نمايد. بنابراين من تسليم تو مي
روح متعال ساكن در قلب همگان كه تو شخصيت اعالي خداوند هستي، تو 

هستي و تو انوار برهمن فاقد هويت هستي. عالوه بر آن، تو جهان مادي 
ات هست. بنابراين، هستي چرا كه اين دنياي مادي تنها تجلي انرژي بيروني

از هر ديدگاهي، تو پناه متعال همگان هستي. چه در سكوي مادي يا در 
نيلوفرينت را بگيرند. بنابراين خداوندم سكوي روحاني، همگان بايد پناه قدم 

  كنم.من خودم را به تو عرضه مي
گانه اين موجوديت مادي رنج هاي سهدر تولدهاي بسيار بسيار من از رنج"

ام و ام. من تنها با حواسم برانگيخته شدهام و حال از آنها خسته شدهديده
گيرم كه منبع زندگي ميام. بنابراين پناه قدم نيلوفرينت را هرگز راضي نشده

هاي ناشي از آلودگي مادي را نابود تواند تمام اندوهآميز است و ميآرام و صلح
تواني همه چيز را سازد. خداوند عزيزم، تو روح متعال همگان هستي و مي

ام. من هاي آرزوهاي مادي رها شدهدرك كني. حال من از تمام آلودگي
مندي از غرق مادي نيستم و تمايلي به بهرهخواستار لذت بردن از اين دنياي 

شدن در انوار متعالت را ندارم، و همچنين خواستار تمركز بر وجه 
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دانم صرفاً با پناه تو را گرفتن، ي پاراماتماي تو را ندارم، چرا كه مييافتهمكان
  "من كامالً پر از صلح و بدون آشوب خواهم شد.

پادشاه "ا، خداوند كريشنا پاسخ داد: با شنيدن اين جمالت پادشاه موچوكوند
هاي اين سياره عزيزم، من از بياناتت بسيار راضي شدم. تو پادشاه تمام زمين

هستي، اما از كشف اين نكته متعجب شدم كه ذهنت اكنون از تمام 
ي انجام خدمت عابدانه هاي مادي رها شده است. حال تو شايستهآلودگي

ار راضي شدم كه گرچه من فرصت هستي. من از رؤيت اين امر بسي
درخواست هر نوع بركتي را به تو اعطاء كردم، اما تو از اين فرصت براي 

توانم درك كنم كه ذهنت درخواست هيچ مزيت مادي استفاده نكردي. مي
هاي مادي مغشوش حال بر من متمركز شده است و با هيچ يك از گونه

  "شود.نمي
شهوت و جهل هستند. هنگامي كه تحت ي نيكي، هاي مادي سه گونهگونه

گيرد، انواع مختلفي از حرص و هاي مادي شهوت و جهل قرار مينفوذ گونه
آرزوهاي شهواني او را در تالش براي پيدا كردن آسايش و راحتي در اين 

ي نيكي مادي قرار كنند. هنگامي كه در گونهدنياي مادي تحريك مي
هاي متعدد خود را نفسها و كفرياضتكند كه با انجام گيرد تالش ميمي

رسد، او تمايل دارد پاك كند. هنگامي كه فرد بر سكوي برهماناي واقعي مي
كند كه خود را در موجوديت خداوند غرق كند. اما هنگامي كه فرد آرزو مي

كه تنها به قدوم نيلوفرين خداوند خدمت كند، او وراي تمام اين سه گونه 
ي مادي ريشنا آگاهِ ناب بنابراين همواره از سه گونهگيرد. فرد كقرار مي
  رهاست.

پادشاه عزيزم، من به تو هر نوع بركتي را عرضه "خداوند كريشنا ادامه داد: 
بينم كه تو كردم تا ميزان پيشرفت تو در خدمت عابدانه را بيازمايم. حال مي
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شهوت  در سكوي عابدان پاك هستي و ذهنت با هيچ آرزوي پر از حرص و يا
كنند كه با هايي كه تالش ميشود. يوگيدر اين دنياي مادي مغشوش نمي

هاي تنفسي پراناياما بر من كنترل حواس خود را ارتقاء دهند و با تمرين
كنند، كامالً عاري از تمايالت مادي نيستند. در موارد متعددي تمركز مي

چنين  ديده شده است كه به محض آنكه فريب و اغوايي ديده شود،
  "افتند.هايي مجدداً به سكوي مادي فرو مييوگي

است. ويشواميترا  10ي اين عبارت ويشواميترا مونيكنندهمثال آشكارِ تاييد
را انجام داد اما  -يك تمرين تنفسي-موني يوگي بزرگ بود كه پراناياما 

هنگامي كه مناكا، يك زن بدكاره از سيارات بهشتي او را مالقات كرد، كنترل 
از او شد. اما عابد  11خود را از دست داد و صاحب دختري به نام شاكونتاال

هاريداس تهاكور هرگز آشفته نشد، حتي هنگامي كه تمام اين  پاك
  ها توسط يك فاحشه ارائه شد.اغواگري

پادشاه عزيزم، بنابراين من به تو اين لطف خاص "خداوند كريشنا ادامه داد: 
ه مرا به ياد آوري. بدين ترتيب تو قادر خواهي بود كنم كه همواررا اعطاء مي

هاي مادي كه در اين جهان مادي آزادانه عبور كني، بدون آنكه آلوده به گونه
  "بشوي.

كند كه يك فرد در كريشنا شده توسط خداوند تأييد مياين عبارت بيان
آگاهي واقعي، مشغول در خدمت عاشقانه متعال خداوند تحت هدايت پير 

  گيرد.هاي مادي قرار نميهاي گونهني، هرگز در معرض آلودگيروحا

                                        
10 Viçvämitra Muni 
11 Çakuntalä 
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پادشاه عزيزم، از آنجايي كه تو كشاتريا هستي، تو دچار اهانت "خداوند گفت: 
اي. براي پاك قرباني حيوانات، هم در شكار و هم در اشتغاالت سياسي شده

 يوگا مشغول كن و همواره ذهنت را-شدن فقط خود را در تمرين بهاگتي
هاي هاي چنين فعاليتمجذوب من نگه دار. خيلي زود تو از تمام واكنش

پَستي رها خواهي شد. بنابراين، چه يك فرد كشاتريا، وايشيا يا برهمانا باشد، 
ي سانياسي را بپذيرد به همگان توصيه شده است كه در پايان زندگي مرحله

از تمام  تا خود را كامالً مشغول خدمت خداوند كند و بدين ترتيب
  اش پاك شود.آلود زندگي گذشتههاي گناهواكنش

ات تو به در زندگي بعدي"آنگاه خداوند پادشاه موچوكوندا را مطمئن ساخت: 
ي يك، بهترين برهماناها، متولد خواهي شد و در عنوان يك وايشناواي درجه

 "آن زندگي تنها فعاليت تو مشغول داشتن خود در خدمت متعال من است.
هاي يك ي يك است زيرا فردي كه ويژگيوايشناوا يك برهماناي درجهيك 

تواند به سكوي يك وايشناوا برهماناي معتبر را به دست نياورده باشد نمي
هاي شود، كامالً مشغول فعاليتدست يابد. هنگامي كه فرد يك وايشناو مي
ام ترين فعاليت خير براي تمخير براي تمام موجودات زنده است. اعلي

موجودات زنده وعظ كريشنا آگاهي است. در اينجا بيان شده است كه افرادي 
توانند مطلقاً كريشنا گيرند ميكه به صورت ويژه مورد لطف خداوند قرار مي

  ي وايشناوا شوند.آگاه شوند و مشغول وعظ فلسفه
  

كريشنا با عنوان  م كتابودانتا بر فصل پنجاه و يكبدين ترتيب شرح بهاكتي
  رسد.به پايان مي "رهايي موچوكوندا"
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  ماه و دوجفصل پن

  شنا، راناچوراكري

ي ايكشواكو، مورد لطف خداوند ي مشهور سلسلههنگامي كه موچوكوندا نواده

پس از . كريشنا قرار گرفت، در درون غار طواف كرد و آنگاه از آن خارج شد

اي بشري به طرز هخارج شدن از غار، موچوكوندا مشاهده كرد كه گونه
ي درختان نيز به اند. مشابهاً، اندازهآوري در قامت و اندازه كاهش يافتهاعجاب

شدت كاهش يافته بود و موچوكوندا فوراً توانست درك كند كه عصر حاضر 
كالي يوگاست. بنابراين، بدون منحرف شدن توجهش، او به سمت شمال 

رسيد، كه درختان  12هاماداناحركت كرد. در نهايت او به كوهي به نام گاند
زياد مانند درخت چوب صندل و ديگر درختـان گلدار داشت كه عطر و بوي

                                        
12 Gandhamädana 
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كرد. او تصميم گرفت كه رسيد پر از شادي ميآنها هركسي را كه به آنجا مي
هاي خود را نفسها و كفي آن كوه گاندهامادانا بماند تا رياضتدر منطقه

بدهد. مشخص است كه اين مكان در  براي باقي عمرش در آنجا انجام
- هاي هيماليا قرار دارد، جايي كه سكونتگاه ناراي كوهترين نقطهشمالي
ناميده  14قرار دارد. اين مكان هنوز نيز وجود دارد و باداريكاآشرام 13نارايانا

شود. در باداريكاآشرام او خود را مشغول پرستش خداوند كريشنا، با مي
هاي اين جهان مادي نمود. ها و ديگر دوگانگيو لذت هاتحمل انـــواع درد

خداوند كريشنا به نزديكي ماتهورا بازگشت، جايي كه وي با سربازان كاالياوانا 
ها جنگيد و يكي پس از ديگري آنها را كشت. پس از آن، او از بدن مرده

هايي آوري كرد و تحت هدايت او اين غنائم در ارابهغنائم جنگي را جمع
شته شده و به دواراكا بازگردانده شدند. در همين حال، جاراساندرا دوباره گذا

هاي بزرگتر از سربازان كه تعداد آنها به به ماتهورا حمله كرد، اين بار با دسته
  رسيد.مي 15بيست و سه آكشائوهيني

هاي نظامي ي دستهخواست ماتهورا را از هجدهمين حملهخداوند كريشنا مي
اراساندها حفاظت كند. براي جلوگيري از كشته شدن بزرگ پادشاه ج

ي نبرد را تر، خداوند كريشنا صحنهسربازان و نيز حضور در فعاليتي مهم
بدون جنگيدن ترك كرد. در واقع او به هيچ وجه نترسيده بود اما او تظاهر 
كرد كه همانند يك انسان عادي از تعداد زياد سربازان و تجهيزات 

ي نبرد را ترك ده است. كريشنا بدون هيچ سالحي صحنهجاراساندها ترسي
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هاي گل نيلوفر نرم بود، او كرد. اگرچه قدوم نيلوفرينش همچون گلبرگ
  مسيري بسيار طوالني را پياده طي كرد. 

اش بسيار اين بار، جاراساندها فكر كرد كه كريشنا و باالرام از قدرت نظامي

ها و ها، اسباند. او آنها را با ارابهاند و از صحنه نبرد فرار كردهترسيده

هاي عادي سربازانش تعقيب كرد. او فكر كرد كه كريشنا و باالرام انسان

گيري كند. به دليل هاي خداوند را اندازهكرد كه فعاليتهستند و تالش مي

شود كه به معناي نيز شناخته مي 16اين بازي متعال، كريشنا به نام راناچورا

 17است. در هند به ويژه در گجارات "ي نبرد را ترك كردهفردي كه صحن"

معابد بسيار زيادي از كريشنا به نام معابد راناچوراجي وجود دارد. معموالً، اگر 

شود، اما يك پادشاه صحنه نبرد را بدون جنگيدن ترك كند بزدل ناميده مي

را بدون ي نبرد هنگامي كه كريشنا اين بازي متعالش را انجام داد، و صحنه

گيرد. يك ديو جنگيدن ترك كرد، توسط عابدانش مورد پرستش قرار مي

كند تا ميزان توانگري كريشنا را بسنجد، در حالي كه يك همواره تالش مي

كند تا قدرت و توانگري كريشنا را بسنجد، بلكه همواره عابد هرگز تالش نمي

ا پيروي از مسير كند. بكند و او را پرستــــش ميخود را تسليم او مي

ي دانيم كه كريشنا، راناچوراجي صحنهشده توسط عابدان پاك، ما ميطي

نبرد را نه به خاطر ترس بلكه به خاطر داليل ديگر ترك نمود. هدف آنچنان 

شده توسط اولين همسر ي محرمانه و ارسالكه بعداً آشكار شد، توجه به نامه

يشنا نمايش يكي از شش ي نبرد توسط كراش بود. ترك صحنهآينده

توانگري او بود. كريشنا قادر متعال، ثروتمند متعال، مشهور متعال، خردمند 
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- متعال و زيباي متعال است؛ مشابهاً او منقطع متعال نيز هست. شريماد

رغم داشتن قدرت كند كه او ميدان نبرد را عليبهاگاواتام به وضوح بيان مي

ي بدون نيروي نظامي او خود به تنهايي كند. حتنظامي بسيار زياد ترك مي

بار براي شكست دادن ارتش جاراساندها كافي بود، همان طور كه هفده

ي نبرد مثالي از پيشين اين كار را انجام داده بود. بنابراين، ترك صحنه

  توانگري مطلق وي يعني انقطاع است. 

دند. بـراي پس از پيمودن مسير طوالني، دو برادر تظاهر كردند كه خسته شـ

شان، آنها باالي كوهي چند مايل باالتر از سطح دريـا رفتنـد. كاهش خستگي

شـود، چـرا كـه ناميـده مي 18اين كوه به خاطر ريزش باران مستمر پراوارشانا

ي آن همــواره بــا ابرهــاي فرســتاده شــده توســط اينــدرا پوشــيده بــود. قلــه

سيده و خود را بـاالي اش ترجاراساندها فكر كرد كه دو برادر از قدرت نظامي

اند. در ابتدا او تالش كرد كه آنها را پيدا كند و زمان زيـادي كوه پنهان كرده

را جستجو كرد، اما هنگامي كه در اين كار شكست خورد تصميم گرفت كه با 

روشن كردن آتش در پيرامون قله آنها را به دام بيندازد و بكشد. بنـابراين او 

كرد و آنها را آتش زد. هنگامي كه آتـش بيشـتر و  رپيرامون قله را با هيزم پ

يعنـي بيشتر گسترش يافت، كريشنا و باالرام از باالي كوه به زمين پريدنـد؛ 

حـال  كـه قلـه درحـاليترتيب درهشتاد و هشت مايل. بدين ي معادلمسافت

ديده  افرادشسوختن بود كريشنا و باالرام فرار كردند و توسط جاراساندها يا 

اند و جاراساندها نتيجه گرفت كه دو برادر به خاكستــر تبـديل شـدهنشدند. 

هــايش موفــق نيــازي بــه جنگيــدن نيســت. او كــه خــود را در تالش ديگــر
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، حـاكم 20، دختر پادشاه رايواتـا19در پي آن، شري باالرام با رواتيدانست، مي

بهاگاواتـام -ازدواج كرد. اين موضـوع در كنتـوي نهـم شـريماد 21استان آنارتا

ازدواج  22توضيح داده شده است. پس از ازدواج باالدوا، كريشنا بـا روكمينـي

بـود.  24، حاكم استاني به نام ويداربها23كرد. روكميني دختر پادشاه بهيشماكا

درست به همان ترتيبي كه كريشنا شخصيت اعالي خداوند واسـودوا اسـت، 

اس الكشـمي اسـت. بـر اسـ-روكميني خداوند متعـال بخـت و اقبـال، ماهـا

چاريتامريتـا، بسـط كريشـنا و بسـط شـريماتي رادهـاراني -مرجعيت چيتانيا

دهد و تاتوا بسط مي-همزمان هستند: كريشنا خود را به اشكال متعدد ويشنو

-اش به اشكال متعدد شاكتيشريماتي رادهاراني خود را توسط انرژي دروني

ال بسـط تاتوا، به صورت اشـكال متعـدد الهـه يـا خداونـدگاران بخـت و اقبـ

  دهد.مي

براساس رسوم ودايي، هشت نوع ازدواج وجود دارد. در سيستم ازدواج 
گذارند. سپس، در ي يك، والدين عروس و داماد قرار ازدواج را ميدرجه

رود و در حضور برهمانا، واعظان و سبك اشرافي، داماد به خانه عروس مي
الوه بر اين، شود. عاقوام، عروس به صورت خيريه به داماد داده مي

وجود دارند.  25هاي گاندهاروا و راكشاساهاي ديگري مانند ازدواجسيستم
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با روكميني ازدواج كرد و او را در حضور  26كريشنا مطابق با سيستم راكشاسا
دزديد. در  27بسياري از رقباي خود همچون شيشوپاال، جاراساندها و شالوا

ده شود، كريشنا او را از حالي كه مقرر بود كه روكميني به شيشوپاال دا
صحنه ازدواج چنان دزديد كه گارودا ظرف شهد را از خداوندگاران دزديده 
بود. روكميني، تنها دختر پادشاه بهيشماكا، به شدت زيبا بود. او به عنوان 

فردي كه صورت زيبايي "شود كه بدين معناست: شناخته مي 28روچيرانانا
عابدان كريشنا همواره مشتاق  "است. دارد كه همچون گل نيلوفر بسط يافته

هاي جنگيدن، هاي متعال كريشنا هستند. فعاليتشنيدن درمورد فعاليت
دزديدن و فرار كردن او از صحنه همگي متعال و در سكوي مطلق هستند و 

ي روحاني به شنيدن آنها دارند. عابد پاك تمايزي در اين زمينه عابدان عالقه
هاي خداوند را بايد شنيد و از برخي از آنها بايد تقائل نيست كه برخي فعالي

 29ساهاجياها- اي از به اصطالح عابدان به نام پراكريتااجتناب نمود. اما طبقه
ليالي كريشنا به -وجود دارند كه بسيار عالقمند به شنيدن درمورد راسا

هاي او با دشمنانش ها هستند اما عالقه اي به شنيدن درمورد جنگگوپي
هاي هاي جنگجويانه او و فعاليتدانند كه فعاليتد. آنهـا نميندارن

ها به صورت برابري متعال و در سكوي مطلق هستند. اش با گوپيدوستانه
اند از بهاگاواتام توصيف شده-هاي متعال كريشنا كه در شريمادتمام بازي

ي شود. آنها حتطريق پذيرش شنيداري متواضعانه توسط عابدان پاك مزه مي
  كنند. ي آن را رد نمييك قطره
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شود. پادشاهِ ويداربها، داستان ازدواج با روكميني به شرح زير توصيف مي
ماهاراج بهيشماكا، بسيار صاحب صالحيت و پر از عبوديت بود. او پنج پسر و 

؛ 2نام داشت؛ دومي، روكماراتها 1تنها يك دختر داشت. اولين پسرش روكمي
. 5و پنجمي، روكمامالي 4هارمي، روكماكِشا؛ چ3؛ سومي، روكماباهو2روكماراتها
. برادران خواهرس كوچكتر داشتند، روكميني. او زيبا و عفيف بود 5روكمامالي

بود و قصد آن بود كه به ازدواج خداوند كريشنا درآيد. بسياري اشخاص 
كردند. قديس و حكما همچون ناراداموني از قصر پادشاه بهيشماكا بازديد مي

شت كه با آنها صحبت كند و بدين طريق او طبيعتاً روكميني اين فرصت را دا
اطالعاتي را در مورد كريشنا به دست آورد. او درمورد شش توانگري كريشنا 
آگاه شد و صرفاً با شنيدن در مورد او، روكميني آرزو كرد كه خود را به قدوم 
نيلوفرينش تسليم كند و همسرش شود. كريشنا نيز درمورد روكميني شنيده 

هاي كالبدي خجسته، تمام كيفيات متعال بود: شعور، ويژگيبود. او منبع 
العاده و رفتار پرهيزكارانه. بنابراين كريشنا ذهنيت آزادمنشانه، زيبايي خارق

تصميم گرفت كه او مناسب آن است كه همسر وي شود. تمام اقوام پادشاه 
شود. بهيشماكا تصميم گرفتند كه روكميني بايد براي ازدواج به كريشنا اعطا 

رغم آرزوي ديگران، ازدواج او با اما روكمي برادر بزرگتر روكميني، علي
شيشوپاال، دشمنِ مصممِ كريشنا را ترتيب داد. هنگامي روكميني زيبا در 
مورد اين قرار شنيد، فوراً بسيار غمگين شد. اما، به دليل آنكه دختر پادشاه 
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اي صرفاً از فايدهبود، ديپلماسي سياسي را ترك كرد و فهميد كه هيچ 
غمگين بودن وجود ندارد. بعضي اقدامات بايد فوراً انجام شود. پس از مدتي 
تفكر، او تصميم گرفت كه پيامي براي كريشنا بفرستد و براي آنكه كسي او را 

رسان خود انتخاب كرد. فريب ندهد، يك برهماناي شايسته را به عنوان پيام
است و يك عابد ويشنو است. بدون يك برهماناي شايسته همواره صادق 

ي دواراكا، برهمانا را به دواراكا فرستاد. با رسيدن به دروازه  تأخير، او برهمانا
بانان ورود خود را اطالع داد و آنها او را به قصري هدايت كردند كه به دروازه

نشست. از آنجايي كه برهمانا اين فرصت را كريشنا در آن بر تختي از طال مي
رسان روكميني باشد، اين قدر خوشبخت بود كه شخصيت ت كه پيامداش

اعالي خداوند كريشنا، علت اصلي تمام علل را ببيند. يك برهمانا معلم 
روحاني تمام طبقات اجتماعي است. خداوند شري كريشنا، به منظور آموزش 
اصول برخورد ودايي به همگان درمورد چگونگي اداي احترام به يك برهمانا، 

وراً برخاست و تخت خود را به او تقديم كرد. هنگامي كه برهمانا بر تخت ف
طاليي نشست، خداوند شري كريشنا شروع به پرستش او كرد، درست به 

كنند. بدين طريق، او به همان ترتيبي كه خداوندگاران كريشنا را پرستش مي
  همگان آموخت كه پرستش عابدش ارزشمند پرستش خود اوست. 

زمان، برهمانا استحمام كرد و غذايش را پذيرفت و روي تختي كه با گذشت 
با ابريشم نرم پوشانده شده بود دراز كشيد تا استراحت كند. همان طور كه او 

كرد شري كريشنا در سكوت به او نزديك شد و با احترام زياد، استراحت مي
. بدين پاهاي برهمانا را روي دامن خود گذاشت و شروع به ماساژ آنها كرد

برهماناي عزيزم، "طريق، كريشنا در مقابل برهمانا ظاهر شد و گفت: 
اميدوارم كه تو اصول مذهبي را بدون مشكل به انجام رساني و ذهنت همواره 

هاي اجتماعي مشغول طبقات مختلف مردم در سيستم "در آرامش باشد.
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رسش رفاه يك فرد خاص پ حِرَف متعددي هستند و هنگامي كه فرد درمورد
كند، او بايد آن را براساس اشتغال آن فرد انجام دهد. بنابراين، هنگامي مي

پرسد، پرسش بايد درمورد شرايط كه فرد درمورد رفاه و خير يك برهمانا مي
اش به نحوي باشد كه او را آشفته نكند. يك ذهن آرام بنياني براي زندگي

ترتيب با كسب  صداقت، پاكي، تعادل، كنترل شخصي و صبر است. بدين
دانش و دانستن كاربرد واقعي آن در زندگي، فرد در مورد حقيقت مطلق 

دانست كه كريشنا شخصيت اعالي خداوند است. شود. برهمانا ميمتقاعد مي
ي خداوند را براساس رسوم اجتماعي ودايي و او با اين حال خدمت محترمانه

كرد و از آنجايي كه ي ميپذيرفت. لرد شري كريشنا نقش انساني عادي را باز
به بخش كشاترياي سيستم اجتماعي تعلق داشت و پسري جوان بود، 

  ي او آن بود كه احترام خود را به چنين برهمانايي نشان دهد. وظيفه
اي بهترين در ميان برهماناها، تو همواره بايد "خداوند كريشنا ادامه داد: 

واره در خود راضي باشد از راضي باقي بماني، چرا كه اگر يك برهمانا هم
شود و صرفاً با انجام دقيق وظايف اش منحرف نميوظايف تجويزشده

تواند به اعالترين حد ي شخص، همگان، به ويژه يك برهمانا، ميشدهتجويز
كمال تمام آرزوها دست يابد. حتي اگر فردي به توانگري پادشاه بهشت، 

ي ديگر ناگزير از يك سياره به سيارهايندرا باشد، اگر كه راضي نباشد بايد به 
تواند شاد باشد؛ جا شود. چنين فردي هرگز و تحت هيچ شرايطي نميجابه

ها باشد، او اما اگر ذهن فرد راضي باشد، حتي اگر محروم از تمام دارايي
  "تواند در هر كجا شاد باشد.مي

ست كه اين آموزش كريشنا به برهمانا بسيار حائز اهميت است. شرح آن ا
يك برهماناي واقعي نبايد در هيچ شرايطي آشفته شود. در اين عصر مدرن، 

يوگا، به اصطالح برهماناها موقعيت نامناسب شودراها يا حتي طبقات -كالي
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خواهند كه به عنوان يك برهماناي واجد اند و با اين حال ميپايين را پذيرفته
سته همواره در انجام صالحيت شناخته شوند. در واقع، يك برهماناي شاي

تر از شودرا را وظايفش استوار است و هرگز وظايف يك شودرا يا طبقه پايين
پذيرد. در كتب معتبر توصيه شده است كه يك برهمانا، تحت شرايط نمي

ي يك كشاتريا يا حتي يك وايشيا را بپذيرد، نامناسب، ممكن است كه حرفه
بپذيرد. خداوند كريشنا اعالم كرد كه ي يك شودرا را اما هرگز او نبايد حرفه

اش استوار باشد هرگز از يك برهمانا اگر كه با دقت در انجام اصول مذهبي
هيچ شرايط نامساعدي آشفته نخواهد شد. در نتيجه، خداوند شري كريشنا 

كنم، ام را به برهمانا و وايشناوا تقديم ميهاي محترمانهمن كرنش"گفت: 
واره در خود راضي هستند و وايشناواها همواره مشغول ها همچرا كه برهمانا

ي بشري هستند. آنها بهترين دوستان هاي خير واقعي براي جامعهفعاليت
عموم بشر هستند؛ آنها عاري از منيت كاذب هستند و همواره در شرايط آرام 

 "ذهني هستند.

در  سپس خداوند كريشنا آرزو كرد كه درمورد وضعيت حاكمان (كشاترياها)
پادشاهي برهماناها بداند، بنابراين او پرسيد كه آيا شهروندان پادشاهي 
همگي شاد هستند. يك ويژگي پادشاه از طريق خُلق و خوي مردم در آن 

گيرد. اگر مردم از هر جهت شاد باشند، بايد پادشاهي مورد قضاوت قرار مي
دهد. يمتوجه شد كه پادشاه صادق است و وظايفش را به خوبي انجام م

اش شهروندان شاد و خوشحال كريشنا گفت كه پادشاهي كه در پادشاهي
توانست متوجه شود كه هستند براي او بسيار عزيز است. البته، كريشنا مي

اگر اعتراضي نداري، "برهمانا با پيامي محرمانه آمده است؛ بنابراين او گفت: 
  "حبت كني.دهم كه درمورد مأموريتت صمن به تو اين اجازه را مي
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هاي متعال با كريشنا راضي شده بود، كل ترتيب، برهمانا كه از بازيبدين
ي روكميني داستان مأموريتش براي مالقات او با كريشنا را بيان كرد. او نامه

اينها كالم ملكه روكميني هستند: "به كريشنا را بيرون آورد و گفت: 
نساني كه بر حسب اتفاق در كريشنا عزيزم، اي بدون خطا و زيباترين، هر ا"

هاي متعالت بشنود فوراً نام، شهرت، و صفات تو را مورد شكل متعال و بازي
هاي هايش جذب خواهد كرد؛ بدين ترتيب تمام بدبختياز طريق گوش

اش فروكش خواهد نمود و شكل تو را در قلبش استوار خواهد ساخت. مادي
اره تو را در درون خودش از طريق چنين عشق متعالي براي تو، او همو

خواهد ديد؛ و با اين فرايند تمام آرزوهايش برآورده خواهد شد. مشابهاً، من 
هم در مورد صفات متعال تو شنيده بودم. ممكن است من در بيان خودم 

پروا باشم، اما تو مرا مسحور كردي و قلب مرا ربودي. تو ممكن است به بي
ا چطور ممكن است كه يك دختر استواري شخصيت من مشكوك باشي، زير

باكره همچون من بدون هيچ شرمي نزد تو بيايد؟ اما موكونداي عزيزم، تو 
ها، شخصيت متعال در ميان اشخاص هستي. هر شير اعال در ميان انسان

اش را ترك نكرده باشد، يا حتي هر زني با باالترين دختري، اگرچه خانه
، دانش، توانگري و موقعيت ميزان عفاف، با مسحور شدن توسط شخصيت

ي دانم كه تو همسر الههكند كه با تو ازدواج كند. من ميرقيب، آرزو ميبي
بخت هستي و نسبت به عابدانت بسيار مهربان هستي؛ بنابراين من تصميم 

ات شوم. خداي عزيزم، من روح و جانم را تقديم قدوم ام كه خادم ابديگرفته
ام و بنابراين از ا به عنوان همسرم انتخاب كردهكنم. من شما رنيلوفرينت مي

كنم مرا به عنوان همسرت بپذيري. تو اي چشم نيلوفرين، تو خواهش مي
قادر متعال هستي حال من به تو تعلق دارم. اگر آنچه براي شير خوردنش 

بخش است توسط شغال ربوده شود، امري مضحك است؛ بنابراين من از لذت
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اً از من مراقبت كني پيش از آنكه توسط شيشوپاال و كنم فورتو خواهش مي
ام ديگر شاهزادگان همچون او دزديده شوم. خداوند عزيزم، در زندگي گذشته

ي عمومي مانند كندن چاه و كاشت هاي خيريهممكن است من فعاليت
ها و هاي پرهيزكارانه همچون مناسك آييني و قربانيدرختان يا فعاليت

تر مانند پير روحاني، برهمانا و وايشناواها انجام داده ليخدمت به اشخاص عا
باشم. با اين اعمال، ممكن است من شخصيت اعالي خداوند نارايانا را راضي 
كرده باشم. اگر چنين باشد، آنگاه آرزو دارم كه خداوند كريشنا، برادر لرد 

اي بگيرد كه توسط شيشوپاال و يايد و دستان مرا به گونهباالرام، لطفاً اينجا ب
  ""معاشرانش لمس نشوم.

كرد ازدواج روكميني با شيشوپاال قبالً معين شده بود، بنابراين او پيشنهاد مي
كه كريشنا او را بدزدد تا اين موضوع تغيير يابد. اين نوع از ازدواج، كه در آن 

شود و توسط كشاترياها يا ا ناميده ميشود، راكشاسدختر با زور دزديده مي
شود. از آنجايي كه ازدواج او از ي مديريتي و اجرايي انجام ميمردان با روحيه

كرد كه قبل طراحي شده بود كه فردا اتفاق بيفتد روكميني پيشنهاد مي
كريشنا به صورت ناشناس به آنجا بيايد تا او را بدزدد و سپس با شيشوپاال و 

كس دانست هيچمانند پادشاهِ ماگادها بجنگد. روكميني كه ميهمراهان او 
يا  1تواند بر كريشنا غلبه كند و قطعاً او پيروز خواهد شد او را آجيتانمي

  ناميد. "خداوند فتح نشدني"
روكميني به كريشنا گفت كه نگران اين امر كه جنگ در داخل قصر اتفاق 

ش، شامل ديگر زنان، ممكن است بيافتد و تعداد زيادي از اعضاي خانواده ا
هاي زخمي يا كشته شوند، نباشد. همان طور كه پادشاه يك كشور به روش

                                        
1 Ajita 
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كند تا به هدف خود دست يابد، روكميني كه دختر ديپلماتيك فكر مي
پادشاه بود، در پيشنهاد اين كه چگونه اين كشتار غيرضروري و ناخواسته 

. او توضيح داد كه پيش از ازدواج اتفاق نيافتد به روش ديپلماتيك عمل كرد
اش است كه به زيارت خداوندگار دورگا، تمثال خانوادگي اين سنّت خانواده

قدم هستند كه روند. (پادشاهان كشاتريا اغلب وايشناواهاي ثابتايشان مي
كنند، نارايانا پرستش مي-كريشنا يا الكشمي-خداوند ويشنو را در فرم رادها

كردند. فاه مادي خود آنها خداوندگار دورگا را پرستش ميبا اين حال، براي ر
شدند كه خداوندگاران را به عنوان گاه اين اشتباه را مرتكب نمياما آنها هيچ

تاتوا بپذيرند، اشتباهي كه برخي از افراد -خداوند متعال و در سطح ويشنو
دهند.) براي اجتناب از كشتار غيرضروري اقوامش، خِرد انجام ميكم

روكميني پيشنهاد كرد كه كريشنا زماني او را بدزدد كه يا در حال رفتن از 
قصر به معبد و يا در حال بازگشت از آن است. بنابراين او به كريشنا توضيح 
داد كه چرا مشتاق ازدواج با او است، اگرچه ازدواج او با شيشوپاال كه فردي 

شده بود. روكميني گفت شايسته و پسر يك پادشاه بوده از قبل تدارك ديده 
تر از كريشنا وجود داشته باشد، حتّي لرد شيوا كند فردي بزرگاو فكر نمي

شود. ترين در ميان خداوندگاران شناخته ميكه به عنوان مادهاوا، يا بزرگ
لرد شيوا نيز در جستجوي اعطاي لذت به خداوند كريشنا به منظور رها 

ترين ي است. اگرچه لرد شيوا بزرگي جهل در اين دنياي مادشدن از گونه
ي كنندههاي پاكسازيدر ميان ارواح بزرگ، ماهاتماها، است، سرش را در آب

دارد كه از سوراخي كه در دنياي مادي توسط انگشت خداوند گنگ نگه مي
ريزد. لرد شيوا مسئول كيفيت مادي جهل ويشنو درست شده است فرو مي

يت متعال او همواره بر خداوند ويشنو يا است و براي حفظ خود در يك موقع
هاي گنگ كند تا خود را در آبكند و همواره تالش ميكريشنا مراقبه مي
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دانست كه به دست آوردن لطف پاك نمايد. بنابراين روكميني به خوبي مي
كريشنا امري آسان نيست. از آنجايي كه حتي لرد شيوا براي اين مقصود بايد 

قطعاً اين كار براي روكميني سخت خواهد بود كه تنها خود را پاك نمايد، 
اش را براي يك دختر پادشاه كشاتريا بود. بنابراين او آرزو كرد كه زندگي

هاي شديد مانند روزه گرفتن و ادامه دادن بدون نفسها و كفرعايت رياضت
دريافت آسايش بدني تقديم كند. اگر اين امر ممكن نباشد كه در اين زندگي 

ها لطف كريشنا را به دست آورد، او آماده بود كه از چنين انجام اين فعاليت با
هايي بميرد و مشكالتي مشابه را زندگي پس از زندگي تحمل كند. در رياضت
گيتا گفته شده است كه عابدان پاك خداوند خدمت عابدانه را با -بهاواد

-روكميني دهند. چنين عزمي، همان طور كه توسطعزمي راسخ انجام مي
دوي نشان داده شده، تنها قيمت براي خريد لطف كريشناست. فرد بايد در 

  كريشنا آگاهي به شدت مصمم باشد و اين روش موفقيت غايي است.
كريشناي "دوي به كريشنا، برهمانا گفت: - پس از نقل جمالت روكميني

ي يادو، من اين پيام محرمانه را از طرف ي سلسلهعزيزم، اي سركرده
ام. حال اين پيام براي شما عرضه شد. پس از تفكر، وكميني براي تو آوردهر

خواهيد كاري توانيد آنچه را كه دوست داريد انجام دهيد، اما اگر ميشما مي
انجام دهيد، بهتر است آن را فوراً انجام دهيد. زمان زيادي براي اقدام باقي 

  "نمانده است.
  

كريشنا با عنوان  م كتابفصل پنجاه و دو ودانتا برترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد. به پايان مي "كريشنا، راناچورا"
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  ومفصل پنجاه و س

  دزددكريشنا روكميني را مي

پس از شنيدن جمالت روكميني، خداوند كريشنا بسيار راضي شد. او فوراً 
برهماناي عزيزم، از شنيدن اين كه "هاي برهمانا را فشرد و گفت: دست
يني مشتاق ازدواج با من است بسيار خوشحالم، چرا كه من هم مشتاقم روكم

ي دختر بهيشماكاست و با او ازدواج كنم. ذهنم همواره مجذوب انديشه
انديشم. توانم بخوابم، چرا كه به او ميبعضي مواقع در هنگام شب نمي

به توانم درك كنم كه ازدواج روكميني با شيشوپاال توسط برادر بزرگترش مي
ام ريزي شده است؛ بنابراين مصمم شدهخاطر عداوتش نسبت به من برنامه
ها بدهم. درست به همان ترتيبي كه فرد كه درس خوبي به تمام اين شاهزاده

 كند،آورد و از آن استفاده ميهاي عادي آتش به وجود مياز دستكاري چوب
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روكميني را از پس از برخورد با اين شاهزادگان اهريمني من همچون آتش 
   "ميان آنها خواهم ربود.

كريشنا، با آگاه شدن از تاريخ خاص ازدواج روكميني، مشتاق بود كه فوراً به 
ها را براي خواست كه اسب 2رانش داروكاسمت آنجا حركت كند. او از ارابه

ي حركت به سمت پادشاهي ويداربها شود. با اش افسار كند و آمادهارابه
ها و ران چهار اسب مخصوص كريشنا را آورد. نامور، ارابهشنيدن اين دست

، سبز رنگ 3ها در پادما پورانا ذكر شده است. اولي، شايبياتوصيفات اين اسب
، رنگي 5د بود؛ سومي، مگهاپوشپاو، همچون يخ كب4بود؛ دومي، سوگريوا

، خاكستري بود. هنگامي كه 6همچون ابر تازه داشت؛ و آخري، باالهاكا
ي حركت شد، كريشنا به برهمانا ا به ارابه بسته شدند و ارابه آمادههاسب

كمك كرد كه به باالي ارابه برود و مكاني براي نشستن كنار خودش به او 
داد. فوراً آنها حركت به سمت دواراكا را آغاز كردند و در طول يك شب به 

ان واقع اياالت ويداربها رسيدند. پادشاهي دواراكا در بخش غربي هندوست
اي در حدود هزار مايل از است، و ويداربها در بخش شمالي آن. آنها فاصله

ها چنان سريع بودند كه در طول يك شب، يا حداكثر يكديگر دارند، اما اسب
  رسيدند. 7دوازده ساعت به مقصدشان، شهري به نام كوندينا

دليل پادشاه بهيشماكا مشتاق اعطاي دخترش به شيشوپاال نبود، اما به 
دلبستگي زياد به پسر بزرگش كه اين بحث را مطرح كرده بود مجبور به 

                                        
2 Däruka 
3 Çaibya 
4 Sugréva 
5 Meghapuñpa 
6 Balähaka 
7 Kuëòina 
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پذيرش اين ازدواج بود. به عنوان وظيفه، پادشاه شهر را براي مراسم ازدواج 
كرد. تمام آراسته بود و با اشتياق زياد براي موفقيت اين ازدواج عمل مي

ده بود. از آنجايي كه پاشي شده بودند و شهر به زيبايي تميز شها آبخيابان
ي گرمسيري واقع است، هوا هميشه خشك است. خاك در هند در منطقه

ها بايد حداقل روزي شود و بنابراين اين خيابانها جمع ميها و كوچهخيابان
پاشي شوند و اين كار در شهرهاي بزرگ همچون كلكته بايد دو بار يكبار آب

هاي رنگي آراسته ها و فانوسبا پرچم هاي كوندينادر روز انجام شود. خيابان
هاي خاص ساخته شده بودند. كل شهر به هايي در تقاطعشده بود و دروازه

زيبايي آراسته شده بود. زيبايي شهر توسط ساكنان، مردان و زناني كه 
هاي مرواريد هاي تميز و شسته برتن داشتند و با خمير صندل، گردنبندلباس

جا عود يافت. در همهشده بودند، افزايش ميهاي گل آراسته و حلقه
هوا را پر از بوي خوش كرده بود.  8سوخت و بوهايي همچون آگورومي

واعظان و برهماناها به صورت كافي تغذيه شده بودند و بر اساس مراسم 
آييني ثروت و گاوهايي به خيرات به ايشان داده شده بود. بدين طريق، آنها 

دايي بودند. دختر پادشاه، روكميني بي نهايت زيبا مشغول ذكر مانتراهاي و
هايي بسيار زيبا داشت. نخ مقدس خجسته به بود. او بسيار تميز بود و دندان

دور كمرش بسته شده بود. انواع مختلفي از جواهرات و لباس ابريشمي 
هاي باال و پايين بدنش به وي داده شده بود. بلندي براي پوشاندن بخش

ر مانتراهايي ساماودا، ريگ ودا و ياجور ودا به او حفاظت دادند. واعظان با ذك
هاي خود را به آتش سپس آنها مانتراهايي از آتهاروا ودا ذكر كردند و تقديمي

  هاي مختلف را كنترل كنند.سپردند تا اثرات ستاره
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پادشاه بهيشماكا در ارتباط با برهماناها و واعظان در زمان برگزاري چنين 
باتجربه بود. او به ويژه برهماناها را با اعطاي مقدار زيادي طال و مراسمي 

نقره، غالت مخلوط با مالس و گاوهاي آراسته به لباس و جواهرات مورد 
، پدر شيشوپاال، تمام انواع مراسم آييني را براي 9احترام قرار داد. داماگهوشا

وپاال به نام برانگيختن بخت و اقبال خوب براي پسرش انجام داد. پدر شيش
شود و دليل آن توانايي اعالي آن در قطع سر داماگهوشا شناخته مي

شهروندان خالفكار بود. داما يعني سركوب كردن و گهوشا يعني مشهور، 
بنابراين او در كنترل كردن شهروندان مشهور بود. داماگهوشا فكر كرد كه اگر 

و قطعاً او را با قدرت كريشنا براي ايجاد اغتشاش در مراسم مذهبي بيايد، ا
ي اش سركوب خواهد كرد. بنابراين، پس از انجام مراسم خجستهنظامي

هاي زيادي با اش را گردهم آورد. او فيلهاي نظاميمتعدد داماگهوشا دسته
شده هاي به طور مشابهي آراستهها و اسبهاي طاليي و بسياري ارابهگردنبند

داماگهوشا همراه با پسرش و ديگر  رسيد كهرا گردهم آورد. به نظر مي
همراهانش، نه براي عروسي شيشوپاال بلكه اصوالً براي جنگ به كوندينا 

  روند. مي
هنگامي كه پادشاه بهيشماكا فهميد كه داماگهوشا و همراهانش درحال 
رسيدن به شهر هستند، شهر را ترك كرد تا به استقبال ايشان برود. خارج از 

اي زيادي بود كه در آنها از مهمانان براي خوشامدگويي و هي شهر باغدروازه
شد. در سيستم ودايي ازدواج، پدر عروس گروه بزرگي از اقامت پذيرايي مي

دهد و آنها را در مكاني مناسب براي مهمانان داماد را مورد استقبال قرار مي
شده دهد تا مراسم عروسي برگزار شود. گروه هدايتدو يا سه روز اقامت مي
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توسط داماگهوشا شامل هزاران نفر بود كه در ميان ايشان پادشاهان و 
قرار  10اشخاص بزرگي مانند جاراساندها، دانتاواكرا، ويدوراتها و پونديراكا

داشتند. اين رازي آشكار بود كه قرار بر اين بوده كه روكميني با كريشنا 
شيشوپاال را گذاشته  ازدواج كند اما برادر بزرگترش، روكمي، قرار ازدواج با

رساني را به نزد است. همچون شايعاتي نيز وجود داشت كه روكميني پيام
كريشنا فرستاده است، بنابراين سربازان مشكوك بودند كه كريشنا ممكن 
است با تالش براي دزديدن روكميني اغتشاشي را ايجاد كند. اگرچه آنها 

كريشنا به منظور جلوگيري از  ي مبارزه باخالي از ترس نبودند، همگي آماده
دزديده شدن آن دختر بودند. شري باالرام اخبار اين امر را كه كريشنا به 
سمت كوندينا و تنها با همراهي يك برهمانا حركت كرده است و شيشوپاال با 
تعداد زيادي سرباز در آنجاست، دريافت كرد. باالرام فكر كرد كه آنها به 

بنابراين به دليل محبت زياد نسبت به برادرش  كريشنا حمله خواهند كرد و
ها را ها و فيلها، سربازان پياده، اسبهاي نظامي متشكل از ارابهاو دسته

  ي كوندينا رفت.تشكيل داد و به حومه
در همين زمان، روكميني درون قصر در انتظار ورود كريشنا بود، اما هنگامي 

برده بود نيامدند، بسيار نگران شد و فكر كه نه او و نه برهمانايي كه پيام او را 
تنها يك شب ميان امروز و روز ازدواج من باقي "كرد كه چقدر بدبخت است. 

توانم هيچ دليلي اند. من نمياست و نه برهمانا و نه شياماسوندارا باز نگشته
  "براي اين امر بيابم.

دم رضايت بدون اميد، او فكر كرد كه ممكن است كه كريشنا دليلي براي ع
خود داشته باشد و پيشنهاد او را رد كرده باشد. در نتيجه، برهمانا ممكن 
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است نااميد شده باشد و بازنگشته باشد. اگرچه او به داليل متعددي براي 
كشيد. روكميني كرد، اما هر لحظه انتظار هر دوي آنها را ميتأخير فكر مي

هما، لرد شيوا و دورگا همچنين فكر كرد كه خداوندگاراني همچون لرد بر
شود كه خداوندگاران در ممكن است ناراضي بوده باشند. عموماً گفته مي

شوند. براي مثال، هنگامي كه ايندرا زمان پرستش نامناسب خشمگين مي
- كنند (كريشنا ايندرامتوجه شد كه ساكنان ورينداوان او را پرستش نمي

د و خواست كه آنها را تنبيه ياگيا را متوقف كرده بود)، به شدت خشمگين ش
كند. بنابراين روكميني فكر كرد كه از آنجايي كه او لرد شيوا يا لرد برهما را 
بسيار زياد پرستش نكرده است، ممكن است آنها خشمگين شده باشند و 
تالش كنند كه طرح او را برهم زنند. مشابهاً او فكر كرد كه خداوندگار دورگا 

جانب شوهرش را گرفته باشد. لرد شيوا به  همسر لرد شيوا ممكن است
شوند. رودراني و رودرا شناخته مي 1عنوان رودرا و همسرش به عنوان رودراني

شود كه عادت دارند كه ديگران را در وضعيت پر از رودرا به كساني اطالق مي
، 2ي دائمي قرار دهند. روكميني به خداوند دورگا به عنوان گيريجاغم يا گريه

هاي هيماليا بسيار سرد و كرد. كوهي هيماليا فكر ميها، دختر كوه2گيريجا
سخت هستند و او به خداوند دورگا به عنوان سخت قلب و سرد فكر كرد. در 
نگراني او براي زيارت كريشنا، روكميني، كه در مجموع هنوز كودك بود، 

ها خداوندگار بدين طريق در مورد خداوندگاران مختلف فكر كرد. گوپي
براي به دست آوردن كريشنا به عنوان همسرشان پرستش  كايتاياني را

كردند، مشابهاً روكميني به انواع مختلف خداوندگاران نه براي سود مادي، 
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بلكه در ارتباط با كريشنا فكر كرد. دعا كردن به خداوندگاران براي به دست 
آوردن لطف كريشنا امري غيرعادي نيست و روكميني كامالً مجذوب 

  كريشنا بود.هاي انديشه
كرد كه زمان رسيدن گوويندا هنوز اگرچه او خود را با اين فكر آرام مي

جهت اميدوار است. كرد كه او بيمنقضي نشده است، روكميني احساس مي
كرد، دور از چشم ديگران فقط كس بيان نمياو كه ذهنيت خود را براي هيچ

از سر ناچاري  شد،هايش زياد ميريخت و هنگامي كه شدت اشكاشك مي
هاي عميقي بست. در حالي كه روكميني در چنين انديشههايش را ميچشم

شد. پلك، بازو هاي مختلف بدنش ظاهر ميهاي خجسته در بخشبود، نشانه
هاي بدن كرد. هنگامي كه اين بخشو ران چپش شروع به لرزيدن مي

توان ه ميدهد كه بيانگر آن است كهاي خجسته رخ ميلرزند، نشانهمي
انتظار امري پُرمنفعت را داشت. سپس در همان زمان روكميني سرشار از 

رسان را ديد. كريشنا، كه روح متعال تمام موجودات نگراني، برهماناي پيام
توانست نگراني روكميني را درك كند، بنابراين او برهمانا را به زنده است، مي

سيده است. هنگامي كه داخل قصر فرستاد تا روكميني بداند كه او ر
روكميني برهمانا را ديد، توانست دليل لرزش بدنش را درك كند و فوراً 
احساس سربلندي كرد. او خنديد و پرسيد آيا كريشنا رسيده است. برهمانا 

ي يادو، شري كريشنا، رسيده است؛ او همچنين با پاسخ داد كه پسر سلسله
ترديد او را با خود ببرد بي گفتن اين نكته كه كريشنا قول داده است كه

روكميني را دلگرم كرد. روكميني چنان با پيام برهمانا خوشحال و سربلند 
خواست هر آنچه را داشت به خيرات بدهد. اما، او كه چيزي شد كه مي

اش را تقديم نمود. هاي محترمانهمناسب براي اهدا پيدا نكرد، صرفاً سجده
تر آن است كه فردي كه به شخص اعليهاي محترمانه اهميت تقديم سجده
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داند. كند، خود را به آن شخص محترم متعهد مياحترامات خود را تقديم مي
خواست بگويد كه همواره به كالمي ديگر، روكميني به صورت ضمني مي

ي بخت را به متشكر آن برهمانا باقي خواهد ماند. هر كسي كه لطف الهه
نا به دست آورده بود، بدون شك همواره در دست آورد، آنچنان كه اين برهما

  هاي مادي شاد و خوشحال خواهد بود.توانگري
اند، او آنها را هنگامي كه پادشاه بهيشماكا شنيد كه كريشنا و باالرام آمده

دعوت كرد تا مراسم ازدواج دخترش را ببينند. او فوراً ترتيب استقبال از 
ي وياليي مناسب داد. آنچنان كه انهايشان به همراه سربازانشان را در يك خ

هاي هاي ودايي مرسوم بود، پادشاه به كريشنا و باالرام عسل و لباسدر سنت
شده داد. او نه تنها نسبت به كريشنا و باالرام و پادشاهان تازه و شسته

همچون جاراساندها، بلكه نسبت به بسياري پادشاهان و شاهزادگان ديگر نيز 
نواز بود. مردم كوندينا از شان، مهمانو مايملك ماديبر حسب قدرت، سن 

سر كنجكاوي و اشتياق در مقابل كريشنا و باالرام گردهم آمدند تا شهد 
صداي خود زيبايي ايشان را بنوشند. با چشماني پر از اشك، آنها احترامات بي

جي را تقديم اين دو كردند. آنها با در نظر گرفتن خداوند كريشنا به عنوان زو
مناسب براي روكميني بسيار راضي بودند. آنها چنان مشتاق به هم رساندن 
كريشنا و روكميني بودند كه به شخصيت اعالي خداوند چنين دعا كردند: 

خداوند عزيزم، اگر ما هر كار پرهيزكارانه انجام داده باشيم كه باعث رضايت "
به  "يني را بپذير.تو شده است، لطفاً نسبت به ما پرلطف باش و دستان روكم

رسد كه روكميني يك شاهزاده خانم بسيار محبوب بوده است و تمام نظر مي
شهروندان به دليل عشق شديد نسبت به او، براي او بهترين بخت و اقبال را 

هاي بسيار زيبا و تحت طلبيدند. در همين زمان روكميني، با لباسدر دعا مي
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معبد آمبيكا، خداوندگار دورگا، را  حفاظت محافظان، از قصر بيرون آمد تا
  مالقات كند.

اي از پرستش تمثال از ابتداي فرهنگ ودايي وجود داشته است. طبقه
شوند. راتا توصيف مي- وادا- گيتا به عنوان ودا- ها هستند كه در بهاوادانسان

آنها تنها باور به مراسم آييني ودايي دارند و نه پرستش در معبد. چنين 
ي ممكن است در اينجا متوجه اين نكته بشوند كه اگرچه اين اشخاص نادان

ازدواج كريشنا و روكميني بيش از پنج هزار سال قبل رخ داده است، با اين 
- شود. در بهاگاوادحال در آن زمان ترتيباتي براي پرستش در معبد ديده مي

): 9/25. (ب.گ. 1وراتا دوان-فرمايد: يانيي دواگيتا خداوند مي
هاي خداوندگاران دست كنندگان خداوندگاران به سكونتگاهپرستش"

كردند و افراد افراد زيادي هستند كه خداوندگاران را پرستش مي "يابند.مي
كردند. سيستم زيادي كه مستقيماً شخصيت اعالي خداوند را پرستش مي

پرستش خداوندگاران اغلب به سمت لرد برهما، لرد شيوا، لرد گانش، 
شود. لرد شيوا و ورشيد و خداوندگار دورگا هدايت ميخداوندگار خ

شدند؛ هاي اشرافي نيز پرستش ميخداوندگار دورگا حتي توسط خانواده
تر پرستش ي پايينديگر خداوندگاران توسط افراد احمق و در طبقه

شدند. در مورد برهماناها و وايشناواها آنها صرفاً لرد ويشنو، شخصيت مي
گيتا پرستش خداوندگاران - كنند. در بهاگاوادپرستش مياعالي خداوند را 

تقبيح شده اما ممنوع نشده است، در آنجا به وضوح بيان شده است كه افراد 
پرستند. از سوي ديگر، هر چند خرد خداوندگاران را براي نفع شخصي ميكم

ي بخت بود، او به معبد خداوندگار دورگا رفت، چرا كه تمثال روكميني الهه

                                        
1 yänti deva-vratä devän 



  700                                                                ا: شخصيت اعالي خداوندكريشن
 

 

بهاگاواتام بيان شده است كه -شد. در شريمادنوادگي در آنجا پرستش ميخا
  كرد، درونهنگامي كه روكميني به سمت معبد خداوندگار دورگا حركت مي

كرد. بنابراين هنگامي كه قلبش او همواره به قدوم نيلوفرين كريشنا فكر مي
خواست روكميني به معبد رفت با قصد و نيت يك فرد عادي كه براي در

رود نبود؛ تنها هدف او كريشنا بود. هنگامي مقداري منافع مادي به آنجا مي
كرد، ساكت و مغموم بود. مادر و كه روكميني به سمت معبد حركت مي

دوستانش كنار او بودند و همسر برهمانا در مركز قرار داشت؛ پيرامون وي 
يك محافظان سلطنتي بودند. (اين سنت بردن يك عروس به معبد 

شود). هنگامي كه مراسم ادامه داشت، خداوندگار هنوز در هند اجرا مي
هايي هاي صدفي، طبلشد. بوقصداهاي موسيقيايي متعددي شنيده مي

، 2هاهمچون پاناواها و شيپورهايي با سازهاي مختلف مثل تورياها و بهري
ب شده براي توليد صدايي نه تنها خجسته بلكه بسيار شيرين با يكديگر تركي

هايي زيبا و جواهرات بودند. هزاران همسر برهماناهاي محترم، همگي با لباس
هاي گل، خمير صندل و انواع مناسب حاضر بودند. آنها به روكميني حلقه

كردند تا به او در پرستش لرد شيوا و خداوندگار هاي رنگي تقديم ميلباس
دانستند ودند و كامالً ميها بسيار پير بدورگا كمك كنند. بعضي از اين خانم

چگونه دعاهاي خداوندگار دورگا و لرد شيوا را ذكر كنند، بنابراين آنها اين 
خواندند در حالي كه روكميني و دعاها را در مقابل تمثال خداوندگار مي

كردند. روكميني دعاهايش را با ديگران آنها را در خواندن دعاها همراهي مي
خداوندگار عزيزم دورگا، من "تقديم نمود: تمثال با گفتن اين جمالت 

  "كنم.ام را به تو و نيز فرزندانت تقديم ميهاي محترمانهكرنش

                                        
2 türyas and bherés 
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ي بخت، الكشمي الهه –خداوندگار دورگا چهار فرزند مشهور دارد: دو دختر 
لرد گانش و لرد كارتيكيا. آنها  -و خداوندگار يادگيري ساراسواتي، و دو پسر

شوند. از آنجايي كه ذكر و مؤنث در نظر گرفته ميهمگي خداوندگاران م
شود، خداوند دورگا همواره همراه با چهار فرزند مشهورش پرستيده مي

اش را به تمثال به همان روش هاي محترمانهروكميني به صورت ويژه كرنش
تقديم كرد، اما، دعاهايش مخصوص بود. مردم عادي به خداوندگار دورگا 

كنند؛ اما، رت، نفع، قدرت و ديگر موارد مادي دعا ميبراي كسب ثروت، شه
روكميني تمايل داشت كه كريشنا را به عنوان شوهر خود داشته باشد و 
بنابراين به آن تمثال دعا كرد تا از او راضي شود و آن بركت را به وي اعطاء 
كند. از آنجايي كه او تنها آرزومند كريشنا بود، پرستش خداوندگاران توسط 

كرد چيزهاي مختلفي را شود. در حالي كه روكميني دعا ميتقبيح نمي وي
هاي ها، حلقهها، عودها، لباستقديم كرد كه شامل آب، انواع مختلف شعله

ها ها و كاچوريگل و انواع غذاهاي مختلف تهيه شده با گي همچون پوري
ديم كرد. ها، ساقه نيشكر، تبل نات و ادويه نيز تقبودند. او همچنين ميوه

كننده و تحت روكميني با عبوديت زياد اين موارد بر اساس اصول تنظيم
هدايت زنان مسن برهماناها به تمثال خداوندگار تقديم كرد. پس از اين 

ي غذاها را به عنوان پراسادام به روكميني تقديم مراسم آييني، زنان باقيمانده
س روكميني احتراماتش را به كردند و وي آنها را با احترام زياد پذيرفت. سپ

زنان و خداوندگار دورگا تقديم كرد. پس از آنكه پرستش تمثال به پايان 
رسيد روكميني دست يكي از دوستانش را در دست خود كه با يك حلقه 

  مزين به جواهر آراسته بود گرفت و به همراه ديگران معبد را ترك كرد.
ازدواج به كوندينا آمده بودند  تمام شاهزادگان و بازديدكنندگاني كه براي

بيرون معبد جمع شده بودند تا روكميني را ببينند. شاهزادگان به ويژه 
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مشتاق رؤيت او بودند، چرا كه آنها واقعاً روكميني را به عنوان همسر خود 
پنداشتند. آنها كه از رؤيت روكميني گيج و سرگشته شده بودند فكر مي

تي خاص خلق شده است تا تمام كردند كه او توسط خالق به صور
شاهزادگان بزرگ سلحشور را گيج كند. بدن او به زيبايي و داراي تناسب 
اندام كامل بود و بخش مياني بدنش كامالً باريك بود. باسن بزرگ او با 

هاي صورتي داشت و هاي موي مزين به جواهرات زينت يافته بود، او لبطره
اش و انواع مختلف شدهپراكندهزيبايي صورتش با موهاي به آرامي 

هايش مضاعف شده بود. درخش بدني و زيبايي روكميني چنان به گوشواره
رسيد كه گويي يك هنرمند كامالً اين زيبايي را مطابق با توصيفات نظر مي

هاي روكميني تا حدودي سرباال شاعران بزرگ، نقاشي كرده است. سينه
كه او جوان و در حدود سيزده يا  اند كه اين بيانگر آن استتوصيف شده

چهارده سال سن بيشتر ندارد. زيبايي او به نحوي بود كه توجه كريشنا را به 
هاي زيباي او خيره شده بودند، خود جلب كند. اگرچه شاهزادگان به ويژگي

قرار بودند و هنگامي كه اما او به هيچ وجه مغرور نبود. چشمانش به شدت بي
هايش همچون خنديد، دندانن يك دختر معصوم مياو بسيار ساده همچو

اي او را رسيدند. او كه منتظر كريشنا بود تا هر لحظهي ياس به نظر ميغنچه
كرد. پاهايش همچون يك قوي اش حركت ميبدزدد، به آرامي به سمت خانه

دادند. شاهزادگان كرد و پابندهايش به آرامي صدا ميبالغ حركت مي
جا گردهم آمده بودند چنان مشعوف زيبايي روكميني سلحشور كه در آن

هايشان افتادند. آنها كه پر از ها و فيلشدند كه اغلب بيهوش شدند و از اسب
ي زيبايي خودشان با او، مشتاق به دست شهوت بودند، نااميدانه با مقايسه

اي به هيچ يك از آوردنِ دست او بودند. اما شريماتي روكميني، هيچ عالقه
شان نداشت. او در قلبش صرفاً انتظار داشت كه كريشنا بيايد و او را با خود اي
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جا ببرد. همان طور كه او جواهرات روي يكي از انگشتان دست چپش را جابه
كرد، به صورت اتفاقي به شاهزادگان نگاهي انداخت و ناگهان كريشنا را مي

كريشنا را نديده بود، تر در ميان آنها حاضر ديد. اگر چه روكميني هرگز پيش
كرد؛ بنابراين او هيچ مشكلي در تشخيص وي اما او همواره به كريشنا فكر مي

در ميان ديگر شاهزادگان نداشت. كريشنا بدون توجه و نگراني نسبت به 
ي خود ديگر شاهزادگان، فوراً از فرصت استفاده كرد و روكميني را بر ارابه

گارودا بود. سپس او بدون ترس شروع به  نشاند كه مزين به پرچمي با تصوير
ها با حركت آرام كرد و درست همانند شيري كه يك آهو را از ميان شغال

برد، روكميني را با خود برد. در همين حال، باالرام با سربازان خود مي
  ي يادو در صحنه ظاهر شد. سلسله

ود، غريد: هاي متعددي را از كريشنا تجربه كرده بجاراساندها، كه شكست
دزدد؟ چگونه است؟ كريشنا بدون هيچ مخالفتي روكميني را از ميان ما مي"

ي اينكه ما جنگجوياني سلحشور با تير و كمان هستيم چيست؟ فايده
دهيم. او شاهزادگان عزيزم نگاه كنيد! ما شهرت خودمان را از دست مي

 "همچون يك شغال است كه غنيمتي را از يك شير دزديده است.

 

كريشنا با عنوان كتاب ودانتا بر فصل پنجاه و سوم ترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد.به پايان مي "دزددكريشنا روكميني را مي"
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 مفصل پنجاه و چهار

دهد و روكميني را كريشنا تمام شاهزادگان را شكست مي

 برد مي- دواراكا-به خانه

دن روكميني بسيار جاراساندها و ديگر شاهزادگان به خاطر دزديده ش
ها و خشمگين بودند. شوكه از زيبايي روكميني، آنها از پشت اسب

هايشان افتاده بودند، اما حال آنها ايستاده بودند و خود را به طور مناسب فيل
ها و ها، اسبها، سوار بر ارابهها و كمانمسلح كرده بودند. آنها با برداشتن تير

ي يادو دن كريشنا كردند. سربازان سلسلههايشان شروع به دنبال نموفيل
با آنها مواجه شدند. بدين ترتيب جنگي  براي متوقف كردن پيشرفت ايشان،

 وحشتناك بين دو گروه متخاصم آغاز شد. شاهزادگان مخالف كريشنا، كه
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هاي شدند و همگي در جنگ ماهر بودند، نيزهتوسط جاراساندها هدايت مي 
كردند درست همچون ابري كهيادو پرتاب ميخود را به سمت سربازان 

ي كند. يك ابر با نزديك شدن به قلهصورت كوه را با باران خود خيس مي
خورد و بنابراين قدرت باران در باالي كوه بيش از هر كوه چندان تكان نمي

  جاي ديگري است.
شاهزادگان مخالف مصمم بودند كه بر كريشنا غلبه كنند و روكميني را از 

تر با او ي بازپس گيرند و آنها تا حد ممكن با شدت هرچه تمامو
جنگيدند. روكميني، كه در كنار كريشنا نشسته بود، باران تير ريخته بر مي

سر سربازان يادو را ديد. در حالتي ترسيده، او به صورت كريشنا نگاه كرد و 
ه است، تشكر خود را از اين كه كريشنا به خاطر او چنين خطري را پذيرفت

رسيد و كريشنا كه خورد و غمگين به نظر ميبيان نمود. چشمانش تكان مي
توانست ذهنيت او را درك كند، با اين كلمات وي را تشويق نمود: فوراً مي

ي يادو روكميني عزيزم، نگران نباش. مطمئن باش كه سربازان سلسله"
  "سربازان مخالف را بدون تأخير خواهند كشت.

ي يادو، كرد، فرماندهان سلسلهكريشنا با روكميني صحبت ميهمان طور كه 
نيز شناخته  3به سركردگي لرد باالرام، كه به نام سانكارشانا و نيز به نام گادا

ي مقاومت سربازان مخالف، شروع به پرتاب تير شود، بدون تحمل روحيهمي
نگ پيش هاي ايشان كردند. همان طور كه جها و ارابهها، فيلبه سمت اسب

افتادند. در هايشان ميها و ارابهها، فيلرفت، شاهزادگان و سربازان از اسبمي
ي ها سر، مزين به كالهخود و گوشواره بر صحنهمدت زماني كوتاه، ميليون

هاي ايشان ها و گزرها، تيرنبرد افتاده بودند. دستان سربازان همراه با كمان

                                        
3 Gada 
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ها و ها، االغديگر حيوانات، مثل شتر به شدت مضروب شده بودند. مشابهاً،
  شده بر زمين افتاده بودند.ها، و نيز سربازان پياده همگي با سرهاي لهفيل

هنگامي كه دشمن، به سركندگي جاراساندها، متوجه شد كه در حال 
شكست تدريجي از سربازان كريشنا است، فكر كردند كه پذيرش خطر از 

اي است. خود پاال كار نابخردانهدست دادن ارتششان به خاطر شيشو
شيشوپاال بايد براي نجات روكميني از دست كريشنا بجنگد، اما هنگامي كه 

ي جنگ با كريشنا نيست، آنها تصميم سربازان ديدند كه شيشوپاال شايسته
جهت ارتششان را از دست ندهند؛ بنابراين آنها جنگيدن را گرفتند كه بي

ي احترام به نزد . برخي شاهزادگان، به نشانهمتوقف كردند و پراكنده شدند
شيشوپاال رفتند. آنها ديدن كه شيشوپاال مأيوس شده است، درست همانند 

رنگ فردي كه همسرش را از دست داده است. صورت او به نظر خشك و بي
اش از بين اش را از دست داده بود و تمام درخشش بدنيبود، تمام انرژي

شيشوپاالي "ها شيشوپاال را مخاطب خود قرار دادند: رفته بود. بنابرين آن
ي اشرافي تعلق داري و رهبر عزيزم، بدين طريق مأيوس نباش. تو به سلسله

شوي. هيچ دليلي براي رنج يا شادي شخصي مثل تو جنگجويان محسوب مي
وجود ندارد، زيرا هيچ يك از اين شرايط دائمي و پايدار نيست. جسور باش. با 

در واقع، ما بازيگران نهايي نيستيم؛ درست  موقتي مأيوس نشو.مخالفتي 
باز، ما همگي با تقدير هاي رقصان در دستان يك شعبدههمانند عروسك

ها ي او تنها ما از ناراحتيمتعال در حال رقصيدن هستيم و بر اساس برنامه
يط بريم. بنابراين ما بايد در تمام شرابريم، يا از شادي لذّت ميرنج مي

  "متعادل باشيم.
ي اگر چه در ابتدا شاهزادگان اميدواري كامل به موفقيت در عمل قهرمانانه

توانستند تا شيشوپاال را با خودشان داشتند، پس از شكست آنها صرفاً مي
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كلماتي متملّقانه تشويق كنند. بدين ترتيب، شيشوپاال به جاي ازدواج با 
شد و با نااميدي به وستانش راضي ميروكميني، بايد با كلمات پر از تملق د

اش بازگشت. پادشاهاني كه براي كمك به او آمده بودند، نيز مأيوس خانه
  هاي خود بازگشتند.شدند و به پادشاهي

ي شكست به دليل ماهيت پر از حسادت برادر بزرگتر كل اين فاجعه
به زور روكميني، يعني روكمي بود. با رؤيت اين امر كه كريشنا خواهرش را 

بايد شيشوپاال ازدواج ريزي او ميبرده است ـ خواهري كه بر اساس برنامه
كرد ـ روكمي نيز نااميد شد. بنابراين پس از آنكه شيشوپاال، دوستش و مي

شده براي خواهرش، به خانه بازگشت، روكمي بسيار نيز داماد درنظر گرفته
د. او سربازان خود را آشفته شد و مصمم شد كه شخصاً به كريشنا درسي بده

يك گروه نظامي شامل هزاران فيل، اسب، ارابه و سرباز پياده  -فرا خواند 
شد و مجهز به اين قدرت نظامي، او تصميم گرفت كه كريشنا را تا دواراكا مي

دنبال كند. براي نمايش اعتبار حيثيت خود، روكمي به تمام پادشاهان در 
تيد به شيشوپاال كمك كنيد تا با شما نتوانس"حال بازگشت قول داد: 

توانم اجازه دهم كه روكميني خواهرم، روكميني ازدواج كند، اما من نمي
توسط كريشنا ربوده شود. من به او درسي خواهم آموخت. حال او را دنبال 

او خود را به عنوان فرماندهي بزرگ جلوه داد و در مقابل  "خواهم كرد.
اين صورت كه كريشنا را در جنگ بكشم و در غير "شاهزادگان متعهد شد: 

خواهرم را از دست او خالص كنم و بازگردانم، من به شهرم كوندينا باز 
دهم و شما خواهيد من اين قول را در مقابل تمام شما مي نخواهم گشت.

پس از گفتن اين كلمات پر از الف، روكمي  "ديد كه آن را انجام خواهم داد.
رانش گفت كه به دنبال كريشنا برود. او گفت: و به ارابه اش شدفوراً سوار ارابه

ي ميخواهم با كريشنا فوراً بجنگم. اين پسر گاوچران از روش فريبكارانه"
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خواهم درس خوبي به او جنگيدن با كشاترياها مغرور شده است، اما امروز مي
ي تيز، هايبدهم. از آنجايي كه او گستاخانه خواهر مرا ربوده است، من با تير

خرد، روكمي،  بدين ترتيب، اين فرد بي "به او درسي بسيار خوب خواهم داد.
هاي شخصيت اعالي خداوند، بدون دانش از ميزان قدرت و فعاليت

  اش را بيان كرد.هاي گستاخانهتهديد
گفت: او در حماقت كامل در مقابل كريشنا ايستاد و مكرراً به كريشنا مي

پس از گفتن اين كلمات او كمانش را  "من بجنگ! يك دقيقه به ايست و با"
كشيد و مستقيماً سه تير قدرتمند به سمت بدن كريشنا پرتاب كرد. سپس 

ي يادو تقبيح كرد و از او ي سلسلهترين نوادهاو كريشنا را به عنوان حقير
تو خواهر "اي به ايستد تا او بتواند درس خوبي به او بدهد. خواست تا دقيقه

شده براي استفاده در ي تصفيهاي درست همانند كالغي كه كرهديدهمرا دز
تواني ات مغرور هستي، اما تو نميربايد. تو به قدرت نظاميها را ميقرباني

اي؛ حال من تو را از كننده بجنگي. تو خواهرم را ربودهمطابق با اصول تنظيم
خواهرم را در تملك  توانيغرور كاذبت رها خواهم كرد. تو تنها تا زماني مي

خداوند كريشنا، پس از  "هايم تو را به زمين بزنم.خود نگه داري كه من با تير
شنيدن تمام اين جمالت احمقانه از روكمي، فوراً تيري پرتاب كرد و زه 

توانست تيري ديگر كمان روكمي را پاره كرد و با اين كار روكمي ديگر نمي
گر گرفت و پنج تير به سمت كريشنا پرتاب پرتاب كند. روكمي فوراً كماني دي

كرد. كريشنا براي بار دوم مورد حمله قرار گرفت، دوباره زه كمان روكمي را 
با يك تير پاره كرد. روكمي كمان سوم را گرفت و دوباره كريشنا زه آن را 
پاره كرد. اين بار، براي آموختن درسي به روكمي، كريشنا شش تير به سمت 

پس هشت تير ديگر به سمت او انداخت، چهار اسب را با چهار او انداخت و س
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ران را با تير ديگر و با سه تير ديگر قسمت بااليي ارابه تير كشت و ارابه
  روكمي شامل پرچم را تكه تكه كرد.

ها و ها، قالبشاخهها، سهها، سپرروكمي كه بدون تير شده بود، از شمشير
اي جنگ رودررو استفاده كرد، اما كريشنا هاي مورد استفاده برديگر اسلحه

هايش فوراً تمام آنها را به روشي مشابه شكست. روكمي كه مكرراً در تالش
گيج شده بود، شمشيرش را گرفت و با سرعت به سمت كريشنا دويد، درست 

رود. اما به محض آنكه به همان ترتيبي كه يك حشره به سمت آتش مي
نا اسلحه او را تكه تكه كرد. اين بار كريشنا روكمي به كريشنا رسيد، كريش

شمشير تيزش را كشيد و خواست فوراً او را بكشد، اما خواهر روكمي، 
روكميني، متوجه شد كه اين بار كريشنا برادرش را نخواهد بخشيد و به 
همين دليل به قدوم نيلوفرين كريشنا افتاد و با صدايي پر از غم و لرزان به 

  روع به خواهش از شوهرش كرد.دليل ترس زياد، ش
خطاب نمود. يوگيشوارا يعني  4روكميني ابتدا كريشنا را به عنوان يوگيشوارا

كريشنا صاحب توانگري و  "فردي كه قدرت و انرژي غيرقابل دركي دارد."
انرژي غيرقابل دركي است درحالي كه برادر روكميني تنها قدرت نظامي 

گيري است، درحالي كه برادر زهمحدودي داشت. كريشنا غيرقابل اندا
گيري بود. بنابراين، ي زندگي قابل سنجش و اندازهروكميني در هر مرحله

ي ناچيز هم نبود. روكمي در مقابل قدرت نامحدود كريشنا حتي يك پشه
روكميني همچنين كريشنا را به عنوان خداوند خداوندگاران خطاب نمود. 

لرد برهما، لردشيوا، ايندرا، چاندرا، وارونا خداوندگاران قدرتمند زيادي همانند 
وجود دارند، اما كريشنا ارباب تمام اين خداوندگاران است، درحالي كه برادر 

                                        
4 Yogeçvara 
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ترين در ميان همه روكميني نه تنها يك انسان عادي بود، بلكه درواقع پست
بود چرا كه او هيچ دركي از كريشنا نداشت. به كالمي ديگر، انساني كه هيچ 

ي انساني است. ترين در جامعهاز موقعيت واقعي كريشنا ندارد، پستدركي 
 "خطاب نمود كه به معناي 5آنگاه روكميني كريشنا را به عنوان ماهابهوجا

، 6است. او همچنين كريشنا را به عنوان جاگاتپاتي "فردي با قدرت نامحدود
ي تنها ارباب كل تجلي كيهاني خطاب قرار داد. در مقايسه، برادر روكمين

  اي عادي بود. شاهزاده
بدين طريق، روكميني موفقيت روكمي را با موفقيت كريشنا مقايسه كرد و 
بسيار بااحساس از شوهرش درخواست كرد كه برادرش را درست در زمان 

ي اتحاد او با كريشنا نكشد. به كالمي ديگر، او موفقيت خود به بسيار خجسته
شحال بود كه كريشنا را به عنوان همسرش عنوان يك زن را نشان داد. او خو

آورد كه ازدواج او با ديگري ترتيب داده شده بود، در آن زماني به دست مي
خواست مرگ برادر بزرگترش را ببيند كه در مجموع اما در عين حال نمي

خواست او را به فرد ديگري بدهد ترش را دوست داشت و ميخواهر كوچك
مرد بهتري بود. هنگامي كه روكميني به كريشنا كه بر اساس محاسبات او، 

اش، لرزيد و به دليل نگرانيكرد، بدنش ميبراي زندگي برادرش دعا مي
حال شده و گلويش گرفته بود و به خاطر لرزيدنش، پريده و بيصورتش رنگ

جواهراتش شل شده و به روي زمين افتاده بود. در اين حال، هنگامي كه 
نسبت به او  ش بود، روي زمين افتاد، و خداوند كريشناروكميني بسيار مغشو

بسيار مهربان شد و موافقت كرد كه روكمي نادان را نكشد. اما در همان 

                                        
5 Mahäbhuja 
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خواست كه او را تنبيهي نسبتاً كوچك بكند، بنابراين او را با يك زمان، او مي
  هاي سبيل، ريش و مويش را زد.پارچه بست و بعضي قسمت

ي يادو، به كرد، سربازان سلسلها روكمي چنين ميدرحالي كه كريشنا ب
سركردگي خود باالرام، كل قدرت ارتش روكمي را درهم شكستند؛ درست 

شكند. به ي نازك يك گل نيلوفر را ميساقه مانند فيلي كه در يك حوضچه
گونه كه يك فيل كل ساختار يك گل نيلوفر را در يك كالمي ديگر، همان

ها كل قدرت و نيرو روكمي را در هم ت نظامي يادوشكند، قدرآبگير مي
  شكست.

ي يادو بازگشتند تا خداوند كريشنا را ببينند، هنگامي كه فرماندهان سلسله
همگي از ديدن شرايط روكمي متعجب شدند. به خصوص خداوند باالرام 

برادرش كه تازه با برادرش ازدواج كرده بود احساس رأفت و نسبت به زن
هاي روكمي كرد. باالرام براي راضي ساختن روكميني، شخصاً بنديمهرباني م

را آزاد ساخت و براي بيشتر راضي ساختن روكميني، باالرام، به عنوان برادر 
كريشنا، عمل تو اصالً "كننده به او گفت: تر كريشنا، جمالتي سرزنشبزرگ

گي اين عمل شنيع مخالف با سنت خانواد"او گفت:  "بخش نيست.رضايت
ماست! زدن موها و سبيل و ريش يك فرد قابل مقايسه با كشتن اوست. 
روكمي هركاري كه انجام داده باشد، حال برادرزن توست و يكي از بستگان 

  "در فاميل ما. تو نبايد وي را در چنين شرايطي قرار دهي.
تو نبايد ناراحت "پس از آن براي تسلي روكميني، لرد باالرام به او گفت: 

كه برادرت اين چنين بدقيافه شده است. هركس از نتايج اعمال  باشي
خواست به روكميني اين موضوع لرد باالرام مي "برد.خودش رنج يا لذت مي

  را القاء كند كه او نبايد به خاطر نتايجي كه برادرش به خاطر اقدامات خودش 
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د نسبت به برد ناراحت باشد. هيچ نيازي به محبت بيش از حاز آنها رنج مي
 برادرش وجود ندارد. 

كريشناي عزيزم، يكي از اعضاي "لرد باالرام به كريشنا رو كرد و گفت: 
فاميل، اگرچه يك اشتباه سهوي بكند و شايسته كشته شدن باشد، بايد 
بخشيده شود. براي اين كه يك عضو فاميل اگر آگاه از خطاي خويش باشد، 

   "ين، نيازي به كشتن او نيست.خود آن آگاهي همچون مرگ است. بنابرا
ي جاري باالرام مجدداً به سمت روكميني برگشت و او را اگاه نمود كه وظيفه

ي انساني چنان پابرجا و منظم است كه بر اساس اصول كشاتريا در جامعه
تواند به دشمن او بدل شود. يك كشاتريا جنگيدن ، برادر فرد هم مي

رنگ كند. به كالمي ديگر، لرد باالرام تواند در كشتن برادر خودش دنمي
خواست به روكميني نشان دهد كه روكمي و كريشنا در نشان ندادن رحم مي

اي رغم اين كه مالحظهنسبت به يكديگر در زمان جنگ محق بودند، علي
فاميلي بين آنها رخ داده بود. شري باالرام روكميني را آگاه ساخت كه 

ي زندگي هستند؛ آنها هنگامي گرايانهمادي كشاترياها نشان عملي از روش
شوند. بنابراين، كه موضوع اكتساب مادي در ميان باشد بسيار مغرور مي

هنگامي كه جنگي بين دو كشاترياي متخاصم براي پادشاهي، زمين، ثروت، 
كنند تا ديگري را در زنان، اعتبار يا قدرت به وجود بيايد، آنها تالش مي

قرار دهند. باالرام به روكميني آموزش داد كه محبت  بدترين شرايط ممكن
او نسبت به برادرش روكمي، كه با اشخاص بسياري دشمني ورزيده بود 

  گراي عادي است.اي پر از خطاست كه شايسته يك فرد ماديمالحظه
با در نظر گرفتن رفتار او با دوستانش، شخصيت برادر روكميني در مجموع 

اين حال، روكميني، به عنوان يك زن عادي به وي  قابل احترام نبود و با
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ي آن نبود كه برادر روكميني باشد و با كرد. او شايستهاحساس محبت مي
 كرد.اين حال روكميني نسبت به وي احساس محبت مي

عالوه بر اين، در نظر گرفتن اين امر كه اين شخصيت "باالرام ادامه داد: 
ن است معموالً در ادراك بدني حيات نسبت به ديگري خنثي، دوست يا دشم

پذيرد. چنين اشخاص احمقي توسط انرژي توهمي خداوند متعال صورت مي
شوند. روح فردي در هر نوع بدني با همان ميزان كيفيت ناب و پاك گيج مي

هاي قرار دارد، اما كساني كه خرد كافي نداشته باشند با شنيدن صرفاً تفاوت
بينند سوادان، فقير و غني را ميها، باسوادان و بينبدني بين حيوانات و انسا

هايي، صرفاً بر اساس موقعيت بدني پوشاند. چنين تفاوتكه روح پاك را مي
هاي بين آتش برحسب نوع سوختي شوند و درست همانند تفاوتديده مي

كنند هستند. ابعاد و شكل سوخت هرچه كه باشد، تفاوتي در كه مصرف مي
  "ازه وجود ندارد.ابعاد يا اند

هاي اخالقي خود با روكميني و كريشنا وضعيت بدين ترتيب باالرام با آموزش
اين بدن بخشي "را به ثبات و آرامش رساند. او به روكميني همچنين گفت: 

هاي از تجلي مادي، شامل عناصر مادي، شرايط زيست و تعامل ميان گونه
كه در تماس با آنها قرار  طبيعي مادي است. موجود زنده، يا روح فردي،

كند و گيرد، به دليل لذت توهمي از يك بدن به بدن ديگر نقل مكان ميمي
شود. اين ارتباط موجود اين انتقال به عنوان موجوديت مادي شناخته مي

زنده با تجلي مادي نه ادغام و نه تجزيه را درخود دارد. اي زن برادر عفيف و 
وجود اين بدن است، همان گونه كه خورشيد عزيزم، البته روح فردي دليل 

  "دليل نور خورشيد، قدرت ديد و اشكال تجلي مادي است.
مثال نور خورشيد و تجلي مادي در درك ارتباط موجود زنده با دنياي مادي 

كند و گرما و نور به بسيار مناسب است. در هنگام صبح خورشيد طلوع مي
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هاي رشيد دليل تمام اشكال و فرميابد. خوتدريج در سراسر روز گسترش مي
ي عناصر مادي است، چرا كه به دليل خورشيد است كه تركيب و تجزيه

كند، كل تجلي ديگر دهد. اما به محض آنكه خورشيد غروب ميمادي رخ مي
در تماس با خورشيد كه از مكاني به مكان ديگر گذر كرده است نخواهد بود. 

رود، نتايج قي به نيمكره غربي ميي شرهنگامي كه خورشيد از نيمكره
ماند، اما نور ي شرقي باقي ميتعامالت به دليل نور خورشيد در نيمكره

هاي خورشيد در نيمكره غربي قابل رؤيت است. مشابهاً، موجود زنده بدن
كند، پذيرد يا توليد ميمختلف و روابط بدني مختلف در شرايطي خاص را مي

پذيرد، كند و بدن ديگري مين حاضر را ترك مياما به محض آنكه او اين بد
پذيرد نيز با بدن پيشين خود كاري ندارد. مشابهاً او با بدن بعدي كه مي

كاري ندارد. او همواره عاري از تماس با آلودگي بدني است. باالرام ادامه داد: 
بنابراين ظهور و غيبت بدن هيچ كاري با موجود زنده ندارد درست همچون "

هنگامي كه ماه رو  "و به بدر و ماه رو به افول كه هيچ كاري با ماه ندارد.ماه ر
كنيم كه ماه درحال رشد است و هنگامي رو رود ما به غلط فكر ميبه بدر مي

كنيم كه ماه در حال كم شدن است. در رود ما فكر ميبه نقصان و افول مي
روكاري با چنين واقع، ماه آنچنان كه هست، هميشه بوده است؛ ماه هيچ س

  "هاي قابل مشاهده رو به بدر رفتن و رو به نقصان رفتن ندارد.فعاليت
تواند با خوابيدن و آگاهي فرد در موجوديت مادي مي"لرد باالرام ادامه داد: 

خوابد، او رؤياهايي از اتفاقات رؤيا ديدن مقايسه شود. هنگامي كه يك فرد مي
ي اين رؤياها او در معرض انواع مختلف هبيند و در نتيجغيرواقعي زيادي مي
گيرد. مشابهاً، يك فرد كه در روياي آگاهي مادي است، رنج و شادي قرار مي

برد. از اثرات پذيرش يك بدن و ترك مجدد آن در موجوديت مادي رنج مي
در تضاد با اين آگاهي مادي، كريشنا آگاهي است. به كالمي ديگر، هنگامي 
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يابد، از ادراك كاذب حيات كريشنا آگاهي ارتقا ميكه يك فرد به سكوي 
  "يابد.نجات مي

بدين ترتيب، شري باالرام به روكميني آموزش روحاني ارائه نمود. او 
روكميني خندان و "همچنين زن برادرش را چنين مورد خطاب قرار داد: 

دار نباش. تنها به داده به دليل جهل غصهشيرين، از اين تفكرات غلط رخ
شود، اما طر اين تفكرات غلط و كاذب است كه شخص ناخشنود ميخا

ي زندگي تواند فوراً اين ناخشنودي را با بحث در مورد فلسفهشخص مي
پس از شنيدن اين  "واقعي برطرف كند. تنها در آن سكو شاد باش.

هاي روشنگر از شري باالرام، روكميني فوراً آرام گرفت و شاد شد و آموزش
ي برادرش يافتهتغيير داد، كه بسيار تحت تأثير موقعيت نزولذهنيتش را 

شد، تعهد او برآورده نشده بود روكمي بود. تا جايي كه به روكمي مربوط مي
هاي آميز نبود. او از كشورش با سربازان و دستهو مأموريتش نيز موفقيت

نظامي آمده بود تا كريشنا را شكست دهد و خواهرش را نجات دهد، اما 
اش را از دست داده بود. او شخصاً برخالف آن تمام سربازان و قدرت نظامي

توانست بسيار تنزل پيدا كرده بود و غمگين بود، اما با لطف خداوند او مي
اش ادامه دهد. از آنجايي كه او يك كشاتريا شدهزندگي خود را تا تقدير مقرر

كشتن خواهرش و آزاد  توانست قولش را به ياد بياورد كه بدونبود، او مي
كردن خواهرش، به پايتختش، كوندينا باز نخواهد گشت و او در انجام اين 
قول شكست خورده بود؛ بنابراين، او با عصبانيت تصميم گرفت كه به 

 7ي كوچك در روستايي به نام بوجاكاتاپايتختش باز نگردد و يك كلبه
  .اش را در آن سكونت كردساخت، جايي كه باقي زندگي

                                        
7 Bhojakaöa 
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پس از شكست تمام اشخاص و به زور بردن روكميني، كريشنا وي را به 
پايتختش دواراكا برد و سپس مطابق با اصول آييني ودايي با او ازدواج كرد. 
پس از اين ازدواج، كريشنا پادشاه يادوها در دواراكا شد. در مراسم ازدواج او 

اي مراسمي بزرگ با روكميني، تمام ساكنان خوشحال بودند و در هر خانه
وجود داشت. ساكنان شهر دواراكا چنان شاد و راضي بودند كه خود را به 

ي خود هاي ممكن آراستند و با وسايل نقليهزيباترين جواهرات و لباس
كرده، كريشنا و روكميني بردند. تمام هدايايي را براي زوج تازه ازدواج

ها آراسته شده بودند. ها و گلها، چراغ(دواراكا) با پرچم 8هاي يادوپوريخانه
اي يك دروازه بزرگ داشت كه به صورت خاص براي اين مراسم هر خانه

هاي بزرگ پر از آب ها ظرفآييني آماده شده بود و در هر دو سوي دروازه
قرار داشت. كل شهر با بوي عود خوشبو شده بود و در هنگام شب نور هزاران 

  شد.بود روشن مي ي هر ساختمانكنندهشمع كه مزين
كل شهر در مراسم ازدواج خداوند كريشنا با روكميني شاد و خوشحال به 

رسيد. هر جايي در شهر تزئينات مفصلي از درختان موز و درختان نظر مي
شد. اين دو درخت در مراسم شاد بسيار خجسته ديده مي نات (فوفول)-بتل

شد ها ديده ميز فيلشوند. در همين زمان تجمعي از بسياري امحسوب مي
كردند. معموالً عادت هاي دوست را بر خود حمل ميكه پادشاهاني از كشور

بيند، به دليل طبيعت فيل است كه هر كجا درختان و گياهان كوچك را مي
بازيگوش و سركش خود آنها را از ريشه كنده و به اين طرف و آن طرف 

، كل شهر با درختان انهخردپرتاب كند، اما عليرغم اين عمل مست و بي
رسيد. پادشاهان دوست از شده به اين سو و آن سو، زيبا به نظر ميپرتاب

                                        
8 Yadupuré 
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كوروها و پانداواها توسط بهيشما، دريتراشترا، پنج برادر پانداوا، پادشاه 
شدند. به ، و پدر روكميني بهيشماكا نمايندگي مي9دروپادا، پادشاه سانتاردانا

توسط كريشنا، سوءتفاهمي بين دو خانواده در  دليل دزديده شدن روكميني
ابتدا به وجود آمد، اما شري باالرام، بهيشماكا، پادشاه ويداربها، را مالقات 
نمود و بسياري از اشخاص قديس نيز بهيشماكا را تشويق كردند تا در مراسم 
ازدواج كريشنا و روكميني شركت كند. اگرچه رخداد ربوده شدن اتفاقي 

يند در پادشاهي ويداربها نبود، اما ربودن دختر امري غيرمعمول بسيار خوشا
هاي ايشان وجود در ميان كشاترياها نبود. در واقع، ربودن در تمام ازدواج

داشت. به هر حال، پادشاه بهيشماكا از ابتدا تمايل داشت تا دختر زيباي خود 
بود و او از را به كريشنا بدهد. به هر طريق مقصود و نظر او برآورده شده 

شركت در مراسم ازدواج خوشحال بود، اگرچه پسر بزرگش در نبرد تحقير 
شده بود. در پادما پورانا ذكر شده است كه ماهاراج ناندا و پسران گاوچران 

هاي ورينداوان هم در مراسم ازدواج شركت كردند. پادشاهاني از قلمرو
همگي در زمان اين  10پادشاهي كورو، شرينجايا، ككايا، ويداربها و كونتي

  مراسم به دواراكا آمدند و با خوشحالي يكديگر را مالقات كردند.
داستان ربوده شدن روكميني توسط كريشنا به شعر و نظم درآمده است و 

خوانند. تمام پادشاهان گردآمده در اي آن را همه جا ميخوانندگان حرفه
هاي نيدن فعاليتآنجا و دخترانشان به ويژه متعجب شده بودند و از ش

ي كريشنا بسيار راضي شده بودند. بدين طريق، تمام سلحشورانه
بازديدكنندگان و نيز ساكنان شهر دواراكا از ديدن كريشنا و روكميني در 

ي بخت به كنار يكديگر شاد و خوشحال بودند. به كالمي ديگر، حال الهه

                                        
9 Santardana 
10 Kuru, Såïjaya, Kekaya, Vidarbha and Kunti 
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م مردم احساس خداوند متعال، حافظ همگان، پيوسته بود و بنابراين تما
  كردند.نهايت ميشادي بي

كتاب كريشنا با عنوان  مودانتا بر فصل پنجاه و چهارترتيب شرح بهاكتيبدين
دواراكا  –دهد و روكميني را به خانه كريشنا تمام شاهزادگان را شكست مي"
  رسد.به پايان مي "بردمي –
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  مفصل پنجاه و پنج

  ي متولد شدپراديومنا از كريشنا و روكمين

اي از خداوند ي زيبايي، كه مستقيماً جز و ذرهگفته شده است كه الهه
تر به دليل خشم لرد شيوا به خاكستر تبديل شده بود، از واسودوا بود و پيش

است، خداوند  11رحم روكميني و از طريق كريشنا متولد شد. او كامادو
متبحر است.  سيارات بهشتي كه به خصوص در افزايش تمايالت شهواني

شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، درجات متعددي از اجزا و ذرات دارد، اما 
 -  12واسودوا، سانكارشانا، پراديومنا و آنيرودها -هاي چهارگانه كريشنا بسط

ي ويشنو قرار دارند. كاما، يا خداوندگار زيبايي، كه بعداً مستقيماً در رسته

                                        
11 Kämadeva 
12 Väsudeva, Saìkarñaëa, Pradyumna and Aniruddha 
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آورد، پراديومنا نيز ناميده دست مي تولد خود را از طريق رحم روكميني به
ي ي ويشنو باشد. او به رستهتواند پراديومنا در رستهشود، اما او نميمي

ي تعلق دارد، اما براي نمايش قدرت خاص خود در رسته 13تاتوا-جيوا
ي پراديومنا بود. اين امر العادهاي از قدرت خارقخداوندگاران او جز و ذره

هاست. بنابراين، هنگامي كه خداوندگار زيبايي توسط يمورد تأييد گوسوام
خشم لرد شيوا به خاكستر بدل شد، در بدن واسودوا ادغام شد و براي به 
دست آوردن بدني مجدد او توسط خود خداوند كريشنا درون رحم روكميني 
قرار داده شد. بدين ترتيب، او به عنوان پسر كريشنا به دنيا آمد و به نام 

ا شهرت يافت. از آنجايي كه مستقيماً توسط خداوند كريشنا به پراديومن
  وجود آمده بود، صفاتي بسيار مشابه با صفات كريشنا داشت. 

وجود داشت كه تقديرش آن بود كه توسط پراديومنا  14ديوي به نام شامبارا
دانست و به محض آنكه متوجه كشته شود. شامباراي ديو تقدير خود را مي

نا تولد يافته است، شكل يك زن را به خود گرفت و در شد كه پراديوم
اش دزديد. او بچه را اي كمتر از ده روز از تولد بچه، او را از خانه مادريفاصله

كسي كه "گرفت و مستقيماً به دريا انداخت، اما چنين گفته شده است: 
تواند بكشد و هركس كه مقدر توسط كريشنا محافظت شود، هيچ كس نمي

هنگامي  "تواند محافظت كند.وسط كريشنا كشته شود، هيچكس نميباشد ت
كه پراديومنا به دريا انداخته شد، ماهي بزرگي فوراً او را بلعيد. بعداً اين ماهي 
در تور ماهيگيري گير افتاد، و ماهي به ديو شامبارا بعداً فروخته شد. در 

تر پيش 16ه نام راتيبود. اين زن ب 15ي ديو خادمي به نام ماياواتيخانهآشپز

                                        
13 the category of jéva-tattva 
14 Çambara 
15 Mäyävaté 
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ي زيبايي بود. هنگامي كه ماهي به شامباراي ديو عرضه شد، همسر الهه
ي آشپز گذاشته شد تا يك غذاي لذيذ از اين ماهي مسئوليت آشپزي برعهده

آماده كند. ديوها و راكشاساها به خوردن گوشت، ماهي و ديگر غذاهاي 
امسا و هيرانياكاشيپو، گرچه از غيرگياهي عادت دارند. ديوهايي مانند راوانا، ك

پدراني برهمانا و كشاتريا متولد شده بودند، بدون تشخيص و تمايز عادت به 
خوردن گوشت داشتند. اين امر همچنان در هند غالب است و كساني كه 

  شوند.خورند معموالً ديو و راكشاسا ناميده ميگوشت و ماهي مي
اي زيبا داخل ، متوجه شد كه بچهكردهنگامي كه آشپز ماهي را تكه تكه مي

ي ماهي وجود دارد. او فوراً مسئوليت اين يچه را به ماياواتي سپرد كه معده
ي دستيار امور آشپزخانه بود. اين زن از ديدن ميزان اين كه چگونه يك بچه

زيبا درون شكم ماهي زنده باقي مانده است متعجب شده بود و اين موقعيت 
ده بود. آنگاه حكيم نارادا ظاهر شد و به او در مورد تولد او را كامالً گيج كر

كه چگونه توسط شامبارا دزديده شده و به دريا انداخته شده پراديومنا و اين
طريق كل داستان براي ماياواتي آشكار شد. ماياواتي است توضيح داد. بدين

ز ي زيبايي بوده است؛ پس ادانست كه خودش پيشتر راتي، همسر الههمي
كه همسرش با خشم لرد شيوا به خاكستر بدل شده بود، او همواره انتظار آن

داشت كه همسرش به شكل مادي بازگردد. اين زن مشغول پخت برنج و دال 
ي زيبا را گرفت و متوجه شد كه او در آشپزخانه بود، اما هنگامي كه اين بچه

و را پذيرفت و با ي زيبايي، همان همسر خودش است، طبيعتاً مسئوليت االهه
آسايي بچه به محبت زياد شروع به استحمام منظم او نمود. به صورت معجزه

ي زماني كوتاه او تبديل به يك مرد جوان سرعت رشد كرد و در يك دوره

                                                                                       
16 Rati 
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هاي گل نيلوفر بودند و بازواني بلند داشت كه به شد. چشمانش شبيه گلبرگ
  شد.اش ميد مسحور زيباييديرسيد؛ هر زني كه او را ميهايش ميزانو

ي زيبايي، كه به توانست درك كند كه همسر سابقش، الههماياواتي مي
صورت پراديومنا به دنيا آمده است، تبديل به چنين جوان زيبايي شده است 

هاي ي او شد. او با لبخندي با جذابيتزدهو او نيز به تدريج مسحور و شهوت
ل خود را براي اتحاد جنسي با او را بيان كرد. زنانه در مقابل پراديومنا، تماي

چگونه ممكن است كه تو در ابتدا محبتي "بنابراين پراديومنا از او پرسيد: 
هايي از يك زن پرشهوت را در خود همچون مادر داشته باشي و حال نشانه

با شنيدن اين جمالت از پراديومنا،  "كني؟ دليل اين تغيير چيست؟بيان مي
آقاي عزيزم، تو پسر خداوند كريشنا هستي. پيش "ي، پاسخ داد: آن زن، رات

ها از آن كه تو به سن ده روز برسي، توسط شامباراي ديو دزديده شدي و بعد
در آب انداخته شدي و توسط يك ماهي بلعيده شدي. بدين ترتيب تو تحت 

ي هدايت من قرار گرفتي و اما در واقع، در زندگي پيشينت به عنوان الهه
هاي نكاحي در مجموع زيبايي، من همسرت بودم؛ بنابراين، تجلي نشانه

هاي خواست تو را بكشد، و او مجهز به قدرتناسازگار نيست. شامبارا مي
ماورائي متعددي است. بنابراين پيش از آنكه او مجدداً تالش كند تا تو را 

كه تو توسط  بكشد، لطفاً با قدرت متعالت هرچه زودتر او را بكش. از آنجايي
اي، مادرت، روكميني دوي، در شرايط بسيار غمگيني شامبارا دزديده شده

هايش را از دست داده كه بچه 17است، درست همچون يك پرنده كوراري
است. او نسبت به تو بسيار پرمحبت است و از آنجايي كه تو از او دور 

  مگين است.اش غاي در از دست دادن گوسالهاي، او همچون گاو مادهشده

                                        
17 kuraré 
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ءالطبيعي را در اختيار داشت. هاي ماوراماياواتي دانش ماورايي قدرت
شود و براي غلبه هاي ماوراءالطبيعي معموالً به عنوان مايا شناخته ميقدرت

مايا است. - هايي يك قدرت ماوراءالطبيعي ديگر به نام ماهابر چنين قدرت
اختيار داشت و او اين قدرت مايا را در -ماياواتي دانش قدرت ماورايي ماها

هاي ماورايي شامباراي ديو در اختيار پراديومنا پرانرژي را براي غلبه بر قدرت
قرار داد. پراديومنا كه قدرت خاصي را از همسرش دريافت كرده بود فوراً در 
مقابل شامبارا قرار گرفت و او را به مبارزه فراخواند. پراديومنا او را با كالمي 

رتمند مورد خطاب قرار داد، تا حال شامبارا دگرگون شد و قاطع و قد
ي الزم را براي مبارزه را پيدا كند. با كالم پراديومنا، شامباراي ديو انگيزه

احساس اهانت كرد، درست همانند احساسي كه مار پس از له شدن با پاي 
تواند لگدمال شدن توسط يك حيوان يا انسان را كسي دارد. يك مار نمي

گزد. شامبارا احساس كرد كه كلمات پراديومنا مل كند و فوراً او را ميتح
همچون يك لگد هستند. با غرشي همچون يك ابر غران، در عصبانيت زياد 
ديو شروع به ضربه زدن با گرزش به پراديومنا كرد، درست مانند رعد و برق 

رد و در ككند. پراديومنا با گرزش از خود حفاظت ميكه به كوه اصابت مي
اي بسيار محكم به ديو زد. بدين ترتيب، جنگ ميان شامباراسورا نهايت ضربه

  و پراديومنا با جديت آغاز شد.
توانست خود را به دانست و ميهاي ماورايي را مياما شامباراسورا هنر قدرت

آسمان ببرد و از فضاي بيروني بجنگد. ديوي به نام مايا وجود داشت و 
هاي ماورايي را از او آموخته بود. بنابراين او اري از قدرتشامباراسورا بسي

هاي اتمي را به بدن پراديومنا پرتاب خود را به باالي آسمان برد و انواع سالح
هاي ماورايي شامباراسورا، پراديومنا يك قدرت كرد. براي مقابله با اين قدرت
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  ت با قدرت ماوراييرا برانگيخت كه متفاو 18ماورايي ديگر به نام ماهاويديا
جادوگونه بود. قدرت ماورايي ماهاويديا مبتني بر كيفيت نيكي است. شامبارا، 
با درك اين موضوع كه دشمنش ترسناك و سهمگين است از انواع 

، 19هاي ماورايي اهريمني متعلق به گوهياكاها، گاندارواها، پيشاچاهاقدرت
هاي ماورايي خود را به درتمارها و راكشاساها كمك گرفت. اما اگرچه ديو ق

گرفت، پراديومنا گذاشت و پناه قدرت ماوراءالطبيعي خود را مينمايش مي
قادر به خنثي كردن قدرت و نيروهاي او با قدرت اعالي ماهاويديا بود. 
هنگامي كه شامباراسورا از هر جهت شكست خورد، پراديومنا شمشير تيزش 

مزين به تاج و جواهرات ارزشمند بود،  را بيرون كشيد و فوراً سر ديو را كه
فوراً قطع كرد. هنگامي كه پراديومنا اين چنين ديو را كشت، تمام 

اي باالتر بر سرش هاي سيارهاي در سيستم هاي سيارهخداوندگاران سيستم
  گل ريختند.

توانست در فضاي بيروني سفر كند و بنابراين همسر پراديومنا، ماياواتي، مي
رد شهر پدرش، دواراكا، با هواپيما خود شد. او از باالي قصر مستقيماً وا

خداوند كريشنا عبور كرد و همچون ابري پرنور فرود آمد. بخش داخلي قصر 
شود. پراديومنا و هاي خصوصي) شناخته مي(آپارتمان 20پورا- به عنوان آنتا
نشستند.  توانستند زنان زيادي را در آنجا ببينند و در ميان ايشانماياواتي مي

هاي طاليي، با بازوان بسيار بلند، هنگامي كه زنان پراديومنا را با لباس
هاي قرمز زيبا، صورت خندان، جواهرات و زينت آالت و موي پيچان چشم

ديدند در ابتدا نتوانستند او را به صورت شخصيتي متفاوت از كريشنا 

                                        
18 mahävidyä 
19 Guhyakas, the Gandharvas, the Piçäcas 
20 antaù-pura 
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زدگي جالتتشخيص دهند. آنها به دليل حضور ناگهاني كريشنا احساس خ
هاي مختلف قصر پنهان شوند. اما خواستند در گوشه و كناركردند و ميمي

هاي خداوند كريشنا در شخصيت هنگامي كه زنان ديدند كه تمام ويژگي
پراديومنا وجود ندارد، از سر كنجكاوي پيش آمدند تا او و همسرش ماياواتي 

و كيست، چرا كه او را ببينند. همگي آنها مشغول حدس و گمان بودند كه ا
دوي نيز بود كه با چشمان نيلوفرگون - بسيار زيبا بود. در ميان زنان روكميني

خود به همان زيبايي با رؤيت پراديومنا، او طببيعتاً پسرش را به ياد آورد و 
هايش جاري شد. او سپس گيج شد: به دليل احساسات مادرانه شير از سينه

رسد كه او زيباترين شخص است. ظر مياين پسر زيباي جوان كيست؟ به ن"
آن زن خوشبختي كه قادر است چنين فرزند زيبايي را در رحمش بارور كند 
و مادرش بشود كيست؟ و آن زن جواني كه همراه اوست كيست؟ آنها چگونه 

اش دزديده شده اند؟ با به ياد آوردن پسرم، كه از خانه مادريبا هم آشنا شده
دس بزنم كه اگر او جايي مشغول زندگي است، درحال توانم حبود، تنها مي

روكميني صرفاً با درك  "حاضر بايد در سن و سالي مشابه اين پسر باشد.
ي خودش است. او توانست متوجه شود كه پراديومنا پسر گمشدهخود مي

توانست مشاهده كند كه پراديومنا از هر لحاظ شبيه خداوند همچنين مي
هاي خداوند كريشنا ده بود كه او چگونه تمام كيفيتكريشناست. او شگفت ز

را به دست آورده است. او به صورت خصوصي پيش خود فكر كرد كه اين 
ي خودش باشد، چرا كه او احساس محبت زيادي يافتهپسر بايد فرزند رشد

  لرزيد.كرد و به عنوان يك نشانه خجسته، بازوي چپش مينسبت به او مي
وند كريشنا به همراه پدر و مادرش، دواكي و واسودوا، در در همان لحظه، خدا

توانست همه چيز را صحنه ظاهر شدند. كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، مي
ي خداوند درك كند، با اين حال در آن شرايط او ساكت ماند. اما، با خواسته
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ها را شري كريشنا، حكيم بزرگ نارادا نيز در صحنه حاضر شد و تمام رخداد
اش دزديده شده و چگونه آشكار كرد؛ اين كه چگونه پراديومنا از خانه مادري

رشد يافته و با همسرش، ماياواتي كه پيشتر راتي، همسر الهه زيبايي بود به 
آنجا آمده بود. هنگامي كه همگان از ناپديد شدن پراديومنا و چگونگي رشد 

ي نها پسر مردهزده شدند، چرا كه آيافتن او مطلع شدند، همگي شگفت
خودشان را دوباره يافتند، در حالي كه از بازگشت او كامالً نااميد شده بودند. 
هنگامي كه آنها متوجه شدند كه او پراديومناست كه در اينجا حاضر است، با 
شادي بسيار زياد از او استقبال كردند. يكي پس از ديگري، تمام اعضاي 

شري كريشنا، لرد باالرام، روكميني و تمام دواكي، واسودوا، خداوند  -خانواده 
پراديومنا و همسرش، ماياواتي، را در آغوش گرفتند. هنگامي  -زنان خانواده 

كه اخبار بازگشت پراديومنا در تمام شهر دواراكا پيچيد، تمام شهروندان 
زده با اشتياق فراوان آمدند تا پراديومناي گمشده را ببينند. آنها حيرت

تر بخشتواند از اين لذتمرده بازگشته است. چه چيزي مي پسر"گفتند: 
  "باشد؟

شريال شوكادو گوسوامي توضيح داده است كه در ابتدا تمام زنان قصر، كه 
مادران و مادران ناتني پراديومنا بودند، او را با كريشنا اشتباه گرفتند و متأثر 

هاي كه ويژگيشدند. توضيح آن است زده مياز خواسته عشق نكاحي خجالت
ي زيبايي بود. ظاهري پراديومنا دقيقاً همانند كريشنا بود و او واقعاً خود الهه

بنابراين هنگامي كه مادران پراديومنا و ديگر زنان او را به اين اشتباه 
گرفتند، هيچ دليلي براي تعجب وجود نداشت. از اين عبارت مشخص مي

مشابه كريشنا بود چنان كه حتي  هاي بدني پراديومنا كامالً است كه ويژگي
  مادرش نيز او را با كريشنا اشتباه گرفته بود.
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كتاب كريشنا با عنوان  مودانتا بر فصل پنجاه و پنجترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد.به پايان مي "پراديومنا از كريشنا و روكميني متولد شد"
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 فصل پنجاه و ششم

 داستان جواهر شيامانتاكا

فرمانروايي  1ي قلمروي سرزمين دواراكا، پادشاهي به نام ساتراجيتدر حوزه
كرد. وي يكي از عابدان بزرگ خداوندگار خورشيد بود، كه بركتِ داشتن مي

را از او دريافت كرده بود. به دليل وجود جواهر  2جواهري به نام شيامانتاكا
وجود داشت. شيامانتاكا، سوءتفاهمي ميان پادشاه ساتراجيت و خاندان يادو 

اين موضوع زماني حل شد كه ساتراجيت به شكلي داوطلبانه، دختر خود 
 را به همراه جواهر شيامانتاكا به كريشنا تقديم نمود. نه تنها 3ساتيابهاما

                                        
1 Saträjit 
2 Syamantaka 
3 Satyabhämä 
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  ي جواهرنيز به پشتوانه 2، دختر جامبهاوان1ساتيابهاما، بلكه جامبهاواتي
دو ازدواج پيش از به دنيا آمدن شيامانتاكا، به ازدواج كريشنا در آمد. اين 

پراديومنا، كه در فصل قبل توضيح داده شده، اتفاق افتاد. چگونگي اهانت 
ساتراجيت به خاندان يادو و چگونگي سر عقل آمدن وي و تقديم دخترش و 

  جواهر شيامانتاكا به كريشنا، اين گونه تشريح شده است.
اوندگار خورشيد بود، به از آن جايي كه پادشاه ساتراجيت، عابد بزرگ خد

اي شد. خداوندگار خورشيد از او خرسند تدريج با وي وارد روابط دوستانه
اي به نام شيامانتاكا را فرستاد. زماني كه شده و براي وي جواهر ويژه

ساتراجيت اين جواهر را كه در يك قوطي كوچك قرار داشت، به گردن 
در آمد. با جواهر در گردن، انداخت، به شكل يك خداوندگار خورشيد بدلي 

وي وارد شهر دواراكا شد و مردم پنداشتند كه خداوندگار خورشيد براي 
دانستند كه كريشنا، مالقات با كريشنا به شهرشان آمده است. آنان مي

ي خداوندگاران مالقات شخصيت اعالي خداوند است و گاهي اوقات به وسيله
كرد، تمامي از شهر دواراكا ديدن ميشود. بنابراين مادامي كه ساتراجيت مي

پنداشتند. اگرچه مردم شهر، به جز كريشنا، او را خداوندگار خورشيد مي
پادشاه ساتراجيت براي همه شناخته شده بود، اما به دليل نور درخشاني كه 

  شناخت. شد، كسي وي را نمياز جواهر شيامانتاكا متصاعد مي
شتباه گرفتن ساتراجيت به جاي خداوندگار برخي از ساكنان مهم دواراكا، با ا

خورشيد، به نزد كريشنا رفته و به او اطالع دادند كه خداوندگار خورشيد 
براي مالقات وي آمده است. در آن زمان كريشنا مشغول بازي شطرنج بود. 

                                        
1 Jämbavaté 
2 Jämbavan 
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لرد ناراياناي عزيزم، تو "يكي از بزرگان دواراكا اين گونه سخن گفت: 
تي. در اجزاء كامل خود به عنوان نارايانا يا شخصيت اعالي خداوند هس

بوق صدفي، ديسك، گرز و  -هاي مختلف ويشنو، داراي چهار دست با عالمت
هستي. تو حقيقتاً مالك همه چيز هستي، اما با وجود اين كه  -گل نيلوفر 

شخصيت اعالي پروردگار، نارايانا هستي، به عنوان پسر مادر ياشودا كه گاهي 
بست، در سرزمين ورينداوان ظهور نمودي و به همين ابش ميتو را با طن

   "گردي.دليل به نام دامودار پرشكوه مي
آن كريشنا شخصيت اعالي خداوند، نارايانايي كه توسط ساكنان دواراكا 

ترين رهبر فلسفي ماياوادي، ي بزرگپذيرفته شده است، بعدها به وسيله
- ا پذيرفتن خداوند به صورت فاقد شانكارآچاريا، تأييد گرديده است. وي ب

هويت، فرم شخصي او را رد ننموده است. هر آن چه كه در دنياي مادي 
شكل دارد، در معرض خلقت، محافظت و نابودي هستند، اما به دليل اين كه 

ها نبوده و شكل شخصيت اعالي پروردگار، نارايانا، تحت تسلط اين محدوديت
ي متقاعد نمودن افراد ناداني كه كريشنا را يك مادي ندارد، شانكارآچاريا، برا

هويت هويت است. اين بيپنداشتند، اعالم كرد كه خداوند بيانسان عادي مي
بودن يعني اين كه وي شخصي از اين موقعيت مادي نيست. او شخصيتي 
روحاني بدون بدني مادي است. ساكنان دواراكا، خداوند كريشنا را نه تنها به 

گر كريشنايي است كه نسبت ر بلكه به عنوان گوويندا، كه بيانعنوان دامودا
دهند؛ و تنها ها بسيار بامحبت است مورد خطاب قرار ميبه گاوها و گوساله

ي خود با كريشنا، وي را به عنوان يادوناندانا ياد براي بيان ارتباط صميمانه
دنيا آمد. در نهايت كنند، زيرا او به عنوان پسر واسودوا در خاندان يادو به مي

-ساكنان دواراكا، كريشنا را به عنوان ارباب متعال تمامي جهان معرفي مي
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دادند چرا كه كردند. آنان كريشنا را به طرق مختلفي مورد خطاب قرار مي
  ي كريشنا به عنوان شهروندان دواراكا بود. مغرور به ديدار هر روزه

كرد، ساكنان آن احساس غرور ميزماني كه ساتراجيت از شهر دواراكا ديدار 
كردند كه به اين موضوع بيانديشند اگرچه كريشنا همانند و افتخار مي

كرد، اما فرشتگان براي ديدار وي به آنجا شخصي عادي در دواراكا زندگي مي
آمدند. بنابراين آنان كريشنا را مطلع ساختند كه خداوندگار خورشيد با مي

آيد. آنان تأييد كردند كه آمدن ار وي ميي خويش به ديدبدن درخشنده
آور نيست، زيرا تمامي مردم خداوندگار خورشيد به دواراكا خيلي تعجب

دانستند كه سراسر جهان كه در جستجوي شخصيت اعالي خداوند بودند مي
او در خاندان يادو ظهور كرده و به عنوان يكي از اعضاي خانواده در دواراكا 

شكل ساكنان دواراكا شادي خويش از اين اتفاق را ابراز كند. بدين زندگي مي
نمودند. شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، صرفاً لبخندي زد. وي با رضايت مي

از ساكنان دواراكا، آنان را مطلع ساخت، شخصي كه آنان به عنوان خداوندگار 
كنند در حقيقت ساتراجيت است كه براي نشان دادن خورشيد توصيف مي

ي خويش، به شكل جواهر ارزشمندي كه از خداوندگار خورشيد دريافت تواناي
  كند. نموده بود، از دواراكا ديدار مي

اما ساتراجيت براي ديدار كريشنا نيامده بود؛ در عوض توسط جواهر 
شيامانتاكا سرگشته شده بود. وي اين جواهر را در معبدي قرار داد تا توسط 

ر گماشته بود، مورد پرستش قرار گيرد. اين برهماناهايي كه براي همين منظو
شعور براي پرستش يك شيء مادي است. در اي از يك فرد كمنمونه

خرد براي رسيدن هر چه گيتا آمده است كه افراد نادان و كم- بهاگاواد
ي اعمال ثمربخش خويش، خداوندگاراني را كه در اين تر به نتيجهسريع

گرا يعني كسي كه در اين ي ماديلمهپرستند. كاند، ميجهان خلق شده
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جهان بر رضايت حواس متمركز است. اگرچه بعدها كريشنا جواهر شيامانتاكا 
را طلب نمود، اما ساتراجيت آن را براي كريشنا نفرستاد؛ و بر خالف آن، وي 

داشت. و چه كسي آن جواهر را براي مقاصد شخصي خويش از پرستش، نگاه 
د؟ جواهر شيامانتاكا به قدري قدرتمند بود كه هر كرجواهر را پرستش نمي

كرد. اندازه و مقدار طال با ميزاني به نام روز به ميزان فراواني طال توليد مي
هاي ودايي، يك بهارا برابر با بيست و شود. بر اساس فرمولسنجيده مي 1بهارا

انه در برابرست با هشتاد و دو پوند. آن جواهر روز 2يك پوند است و يك موند
كرد. عالوه بر آن از متون ودايي حدود صد و هفتاد پوند طال توليد مي

اي از دنيا كه اين جواهر مورد پرستش واقع شود كه در هر گوشهمشخص مي
شد، در آن جا امكان قحطي و خشكسالي وجود نداشت و با حضور اين مي

(طاعون)، گير هاي همهجواهر در هر نقطه، هيچ ناخجستگي همچون بيماري
  گرديد. پديدار نمي

ها بايد به حكمران خواست به جهانيان بياموزد كه بهترينخداوند كريشنا مي
ها و واالمقام آن كشور تقديم شود. پادشاه اوگراسنا سرآمد بسياري از سلسله

اتفاقاً پدربزرگ كريشنا بود، بنابراين كريشنا از ساتراجيت خواست تا جواهر 
ها پادشاه اوگراسنا هديه كند. كريشنا معتقد بود كه بهترين شيامانتاكا را به

بايد به پادشاه تقديم گردد. اما ساتراجيت، يكي از پرستندگان خداوندگاران، 
كرد به جاي پذيرش درخواست گرا شده بود كه فكر ميبه قدري مادي
را  پوند طال، جواهر 170تر اين است كه براي دريافت روزانه كريشنا، عاقالنه

گرايي كه قادرند به به ميزان فراواني طال دست پرستش نمايد. اشخاص مادي
اي ندارند. بنابراين گاهي اوقات براي نشان يابند، به كريشنا آگاهي عالقه

                                        
1 bhära 
2 mound 
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گيرد و ي انبوه ثروت مادي را از شخص ميدادن توجه ويژه، كريشنا ذخيره
اجيت از تبعيت از فرمان سازد. اما ساتربدين ترتيب از وي يك عابد بزرگ مي

  كريشنا سرباز زد و جواهر را تحويل نداد. 
تر ساتراجيت براي نشان دادن قدرت پس از اين حادثه برادر جوان

شان، جواهر را به گردن انداخت و سوار بر اسب به جنگل رفت تا خانوادگي
نا توانايي مادي خويش را نمايان سازد. در حالي كه برادر ساتراجيت كه پراس

رفت، شير بزرگي به وي شد، در جنگل به اين سو و آن سو ميناميده مي
ور شد، او و اسبي را كه سوار بود، كشت و جواهر را به داخل غار خود حمله

، كسي كه پس از 3ها جامباوانبرد. خبر اين واقعه توسط پادشاه ميمون
ز عابدان كشتن شير جواهر را برداشته بود، دريافت شد. جامباوان يكي ا

بزرگ خداوند از دوران خداوند راماچاندرا بود، بنابراين آن جواهر را به عنوان 
چيزي كه بسيار نيازمندش بود، برنداشت و آن را به پسر كوچك خود داد تا 

  بازي، بازي كند. با آن به عنوان اسباب
تر ساتراجيت، پراسنا، با جواهر از جنگل بازنگشت، زماني كه برادر كوچك

دانست كه برادرش توسط يك شير و آن اتراجيت بسيار نگران شد. او نميس
كرد كه چون كريشنا اند. در عوض فكر ميشير توسط جامباوان كشته شده

خواست كه به او تحويل نشده بود، بنابراين احتماالً كريشنا آن جواهر را مي
اجيت اين شايعه آن جواهر را به زور از پراسنا گرفته و او را كشته است. ساتر

  را در سرتاسر دواراكا پخش كرد. 
ي دروغين كه كريشنا پراسنا را كشته و جواهر را برداشته است اين شايعه

خواست تا اين همچون آتشي وحشي در همه جا پخش شد. كريشنا نمي

                                        
3 Jämbavän 
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گونه بدنام گردد و به همين دليل تصميم گرفت تا به جنگل رفته و جواهر 
. به همراه چند از ساكنان سرشناس دواراكا، كريشنا براي شيامانتاكا را بيابد

پيدا كردن پراسنا، برادر ساتراجيت، به جنگل رفت و او را كه توسط شير 
شده توسط كشته شده بود پيدا كرد. در همان زمان كريشنا شير كشته

شد، نيز يافت. معلوم شد كه شير با ناميده مي 4جامباوان را كه معموالً ريكشا
ان ريكشا و بدون هيچ سالحي كشته شده است. سپس كريشنا و دست

ي شد، خانهساكنان دواراكا تونلي را در جنگل پيدا كردند كه گفته مي
- دانست كه ساكنان دواراكا از وارد شدن به غار ميريكشاست. كريشنا مي

ترسند؛ بنابراين از آنان خواست تا بيرون بمانند و خود به تنهايي براي يافتن 
آكنا وارد غار تاريك شد. پس از وارد شدن به غار، كريشنا جواهر باارزش 

بازي در دستا پسر كوچك ريكشاست. شيامانتاكا را ديد كه به عنوان اسباب
براي گرفتن جواهر كريشنا در مقابل كودك ايستاد. زماني كه پرستاري كه از 

ترسيد و فكر  كرد، كريشنا را در مقابل خود ديد،كودك ريكشا مراقبت مي
خواهد جواهر باارزش شيامانتاكا بدزدد، به همين دليل از كرد كه وي مي

  ترس شروع به فرياد زدن كرد. 
با شنيدن صداي پرستار، جامباوان با حالتي عصباني وارد شد. در واقع 
جامباوان يكي از عابدان بزرگ كريشنا بود، اما به دليل عصابيت بيش از حد 

خويش را تشخيص دهد و فكر كرد كه وي يك شخص  توانست اربابنمي
آورد كه در گيتا به ياد مي-است. اين موضوع موقيعتي را در بهاگاواد عادي

كند تا براي رسيدن به جايگاه روحاني خود آن كريشنا، به آرجونا توصيه مي

                                        
4 Åkña 
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را از خشم، حرص و شهوت برهاند. شهوت، خشم و حرص به صورت موازي 
  شوند. ه و مانع پيشرفت شخص در مسير روحاني ميبه قلب نفوذ كرد

جامباوان با نشناختن كريشنا، با او وارد جنگ شد. چنان نبرد بزرگي بين 
- كريشنا و جامباوان در گرفت كه گويي دو كركس رقيب با يك ديگر مي

ها با جنگند. در هر مكاني كه جسد قابل خوردني وجود داشته باشد، كركس
جنگند. كريشنا و جامباوان در ابتدا با صيد با هم مي تمام قوا بر سر آن

اسلحه، سپس با سنگ، بعد با درختان بزرگ و سپس تن به تن به جنگ 
زدند؛ ضربات آنان هم چون پرداختند تا آن كه در انتها به يكديگر مشت مي

كرد بر ديگري فائق آمده، اما جنگ براي بيست صاعقه بود. هر كدام فكر مي
  روز و بدون توقف ادامه يافت.، شبانهو هشت روز

ي آن زمان بود، در اثر ضربات اگر چه جامباوان قدرتمندترين موجود زنده
هاي كريشنا، تمامي بندهاي اعضاي بدنش سست شدند و درپي مشتپي

عمالً توانش تا صفر كاهش يافت. جامباوان با احساس خستگي مفرط و در 
بود، گيج و متحير شده بود. اين شخص حالي كه تمامي بدنش از عرق خيس 

كرد، كيست؟ جامباوان كامالً از قدرتمند كه اين چنين سخت با او نبرد مي
قدرت بدني ماوراء انساني خودش آگاه بود، اما زماني كه با ضربات كريشنا 

كرد، فهميد كه كريشنا كسي نيست جز خداوند قابل احساس خستگي مي
ر. اين حادثه اهميتي خاص براي عابدان پرستش، شخصيت اعالي پروردگا

اش توانست كريشنا را بشناسد، زيرا قدرت بيناييدارد. در ابتدا جامباوان نمي
هاي مادي تيره و تار شده بود. وي به پسرش و به جواهر توسط دلبستگي

خواست آن را با كريشنا سهيم شود، بسيار بسيار باارزش شيامانتاكا كه نمي
حقيقت زماني كه كريشنا به آنجا آمد، وي بسيار خشمگين  دلبسته بود. در
كرد كه او براي بردن جواهر آمده است. اين موقعيت مادي بود و فكر مي
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تواند به وي كمك كند كه است: توانمند بودن شخص از لحاظ بدني، نمي
  كريشنا را بشناسد. 

نبرد  خواست تا با عابد خود وارد يككريشنا به روشي ورزشكارانه مي
ايم كه بهاگاواتام آموخته-گونه كه ما از صفحات شريمادساختگي شود. همان

شخصيت اعالي خداوند تمامي تمايالت و غرائز يك انسان را دارد. گاهي در 
 خواست براي نشان دادن قدرت بدني،يك حالت ورزشكارانه، او دلش مي
مناسب خود را  خواست، يكي از عابداننبرد كند و زماني كه وي چنين مي

كرد تا چنين لذتي را به وي بدهد. كريشنا لذت نبرد سرسختانه با انتخاب مي
- خواست. با اين كه جامباوان به طور طبيعي عابد بود، نميجامباوان را مي

دانست كه رقيب وي كريشناست و او با قدرت بدني خود در حال خدمت به 
ن راضي شد، جامباوان وي است. اما به محض اين كه كريشنا از جنگيد

بالفاصله فهميد كه رقيب وي به جز خود خداوند متعال نيست. نتيجه اين 
كه وي توانست كريشنا را با خدمت به او بشناسد، چرا كه گاهي كريشنا با 

  شود. جنگيدن نيز راضي مي
فهمم تو كه خداوند عزيزم، اكنون مي"بنابراين جامباوان به خداوند گفت: 

صيت اعالي پروردگاري، لرد ويشنو، منشاء قدرت، ثروت، هستي. تو شخ
اين موقعيت جامباوان توسط  "شهرت، زيبايي، هوش و انقطاع همگاني.

سوترا تأييد شده است كه در آن خداوند متعال به عنوان منشاء همه -ودانتا
چيز مشخص شده است. جامباوان خداوند كريشنا را به عنوان شخصيت 

خداوند عزيزم، تو خالق تمام "نمايد: و، خطاب ميمتعال، خداوند ويشن
اين موقعيت براي انساني عادي كه با اعمال  "خالقان روابط جهاني هستي.

شود، بسيار آموزنده است. فرد زده ميفردي با قدرت مغزي خاص، شگفت
شود، اما موضوع عادي با ديدن اختراعات يك دانشمند بزرگ متعجب مي
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مايد اگرچه يك دانشمند ممكن است خالق چيزهاي نجامباوان تأييد مي
اي باشد، اما كريشنا خالق آن دانشمند است. او خالق نه العادهبسيار خارق

  ها از آنان در تمامي جهان است. ها و تريليونتنها يك دانشمند بلكه ميليون
كنندگان هستي، بلكه تو نه تنها خالق تمامي خلق"سپس جامباوان گفت: 

- كنندگان با مهارت ميباشي كه اين به اصطالح خلقناصر مادي ميخالق ع

دانشمندان از عناصر فيزيكي يا قوانين طبيعت مادي براي انجام  "سازند.
كنند، اما در واقع اين قوانين و عناصر نيز انگيز استفاده ميچيزي شگفت

هاي نادان مخلوقات كريشنا هستند. اين درك حقيقي علمي است. انسان
كنند تا بفهمند كه چه كسي مغز دانشمندان را خلق كرده است؛ الش نميت

انگيز و يا اختراعات آن دانشمند راضي آنان تنها با ديدن مخلوقات شگفت
  هستند. 

خداوند عزيزم، عامل زمان كه تمامي عناصر فيزيكي را "جامباوان ادامه داد: 
متعالي هستي كه در آن ي توست. تو عامل زمان آميزد نيز نمايندهدرهم مي

گردد. و در شود و در نهايت نابود ميشده، محافظت ميتمامي خلقت متجلي
وراي عناصر فيزيكي و عامل زمان، اشخاصي كه با درهم آميختن مواد الزم 

اي از تو هستند. بنابراين موجود زنده شوند، جزء و ذرهبه خلق كردن نائل مي
ي تمامي عوامل از ديدگاهي درست، يك مخلوق مستقل نيست. با مطالعه

ي متعال و خداوند همه كنندهشخص قادر است مشاهده كند كه تو كنترل
توانم بفهمم كه تو همان چيز هستي. خداوند عزيزم، بنابراين من مي

- شخصيت اعالي پروردگاري كه من او را به عنوان خداوند راماچاندرا مي

ست پلي بر روي اقيانوس بنا كند و خواپرستم. خداوند راماچاندراي من مي
زده و من شخصاً ديدم كه با نگاه خداوند بر آن، اقيانوس تا چه حد هيجان

پريشان شد. و زماني كه تمامي اقيانوس آشفته شد، تمامي موجودات دريايي 
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نيز مضطرب گشتند.  5ها و ماهيان تيمينگيالها، تمساحهم چون وال
وس است كه قادر است موجودات دريايي (تيمينگيال يك نوع ماهي اقيان

  عظيمي چون وال را ببلعد)
بدين ترتيب اقيانوس مجبور شد راه باز كند تا خداوند راماچاندرا بتواند به 

از ميان آن عبور نمايد. [اين جزيره اكنون به نام  6ي النكاسوي جزيره
ي شود. پل ساخته شده توسط لرد راماچاندرا، بر روشناخته مي 7سيالن

تا سيالن هنوز براي همگان نامي آشناست]. پس  8كاموريناقيانوس، از كيپ
از ساختن پل، آتشي سرتاسر پادشاهي راوانا را فرا گرفت. در طول جنگ با 

تكه شده بود، و راوانا، تمامي اعضاي بدن وي توسط تيرهاي تيز تو، تكه 
كنم درك مي سرهاي متعدد وي از صورت بر زمين افتاده بودند. اكنون من

كس ديگري چنين كه تو كسي به جز خداوند راماچاندراي من نيستي. هيچ
حدي را ندارد؛ هيچ شخص ديگري قادر نيست اين گونه با من قدرت بي

  "بجنگد.
خداوند كريشنا از دعاها و موقعيت جامباوان راضي بود، و براي تسكين درد 

ش به تمامي نقاط بدن جامباوان، شروع به كوبيدن كف دست نيلوفرين خوي
وي كرد. بدين ترتيب جامباوان فوراً از فرسودگي و خستگي حاصل از نبرد 
رها شد. سپس خداوند كريشنا وي را به عنوان پادشاه جامباوان خطاب نمود، 
زيرا در حقيقت او و نه شير، سلطان جنگل بود، چرا كه شيري را بدون هيچ 

رده بود. كريشنا، جامباوان را مطلع هاي خالي از پاي درآوسالحي و با دست

                                        
5 timiìgila 
6 Laìkä 
7 Ceylon 
8 Cape Comorin 
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ساخت كه وي براي دريافت جواهر شيامانتكا به آنجا آمده ست، زيرا از زماني 
كه آن جواهر دزديده شده بود، باعث بدنامي وي در ميان نادانان شده بود. 
كريشنا صريحاً به وي اعالم نمود كه براي بردن جواهر و پايان دادن و رهايي 

به آنجا آمده است. جامباوان تمامي موقعيت را درك كرد و از آن بدنامي 
براي راضي نمودن خداوند، بالفاصله، نه تنها جواهر شيامانتاكا آورد، بلكه 

  دختر خود، جامباواتي، را نيز كه در سن ازدواج بود، به كريشنا هديه كرد. 
غار به  داستان ازدواج كريشنا با جامباواتي و بردن جواهر شيامانتاكا، درون

پايان رسيد. اگر چه نبرد بين كريشنا و جامباوان براي بيست و هشت روز 
ادامه يافت، ساكنان دواراكا در بيرون غار براي دوازده روز منتظر شدند و 

اي افتاده باشد. آنان مطمئناً سپس نتيجه گرفتند كه بايد اتفاق ناخواسته
بسيار ناراحت و خسته به  توانستند درك كنند كه چه اتفاقي افتاده، ونمي

  شهر دواراكا بازگشتند. 
تمامي اعضاي خانواده يعني مادر كريشنا، دواكي، پدرش واسودوا و همسر 
اولش روكميني، به همراه ديگر دوستانش و درباريان، از اين كه ساكنان 

ي طبيعي اند بسيار ناراحت شدند. آنان به دليل عالقهبدون كريشنا بازگشته
، شروع به بد و بيراه گفتن به ساتراجيت كردند، چرا كه وي دليل به كريشنا

ناپديد شدن كريشنا بود. آنان براي دعا براي بازگشت كريشنا، به پرستش 
ي چاندرابهاگا از دعاهاي ساكنان دواراكا پرداختند. الهه 9ي چاندرابهاگاالهه

يشنا به همراه خشنود شد و فوراً بركات خود را نثار آنان كرد. هم زمان، كر
همسر جديدش جامباواتي وارد صحنه شد و تمامي ساكنان دواراكا و اقوام 
كريشنا شادمان گشتند. آنان همچون كسي كه از بازگشت عزيز از 

                                        
9 Candrabhägä 
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كردند كه ها فكر ميگردد، خوشحال شدند. آناش شادمان ميرفتهدست
بنابراين از  كريشنا به علت مبارزه بايد در شرايط سختي قرار گرفته باشد و

بازگشت وي نوميد شده بودند. اما زماني كه ديدند كريشنا نه تنها بازگشته 
بلكه با همسر جديدش، جامياواتي، آمده است، فوراً تدارك جشني بزرگ را 

  ديدند. 
آنگاه پادشاه اوگراسنا تمامي سرداران و پادشاهان بزرگ را براي مالقاتي 

ت كرد و در مقابل همگان، كريشنا دعوت كرد. او ساتراجيت را نيز دعو
خواست تا جواهر گيري جواهر را از جامباوان، شرح داد. كريشنا ميبازپس

هاي ارزشمند را به پادشاه ساتراجيت بازگرداند. اما ساتراجيت به دليل تهمت
كشيد. وي ناروايي كه به كريشنا زده بود، بسيار شرمنده بود و خجالت مي

رفت اما ساكت باقي مانده، سر خود را پايين انداخت جواهر را در دستانش گ
اي در اجتماع پادشاهان و سران، با جواهر به خانه و بدون گفتن كلمه

توانست خود را از عمل بازگشت. سپس وي به اين فكر افتاد كه چگونه مي
ناپسندي كه با تهمت به كريشنا، از وي سر زده بود، پاك نمايد. وي آگاه بود 

اي بينديشد تا يشنا اهانت بزرگي كرده و بايستي براي جبران چارهكه به كر
  بتواند كريشنا را دوباره از خود راضي نمايد. 

پادشاه ساتراجيت مايل بود تا از نگراني بزرگي كه با مجذوب شدن به يك 
شيء مادي، به خصوص شيامانتاكا، به شكلي احمقانه ايجاد نموده بود، 

خواست تا از پريشاني اهانتي كه در مقابل يخالص شود. حقيقتاً وي م
كريشنا انجام داده بود، رهايي يابد. با گرفتن شعور دروني مناسب از سوي 
كريشنا، ساتراجيت تصميم گرفت تا هم جواهر و هم دختر خود ساتيابهاما را 
به كريشنا تقديم كند. هيچ جايگزين ديگري براي سبك نمودن اين موقعيت 

نابراين وي مراسم ازدواجي براي كريشنا و دخترش ترتيب وجود نداشت و ب
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داد. وي به عنوان هديه، هم دختر و هم جواهر را به شخصيت اعالي 
پروردگار تقديم كرد. ساتيابهاما بسيار زيبا و شايسته بود و با وجود 
خواستگاران بسيار از ميان شاهزادگان، ساتراجيت منتظر بود تا داماد 

لطف كريشنا، وي دست دختر خود را در دست كريشنا  مناسبي بيابد. به
  نهاد. 

خداوند كريشنا كه از ساتراجيت راضي شده بود، وي را مطلع ساخت كه به 
بهتر است كه بگذاريم جواهر "جواهر شيامانتاكا نيازي ندارد. كريشنا گفت: 

 ي مانمودي. و همهدر معبد باقي بماند، همان گونه كه تو از آن مراقبت مي
منفعتي را از آن دريافت خواهد كرد. بر اثر وجود آن جواهر در شهر دواراكا، 
ديگر در آنجا هيچ خشكسالي و يا مزاحمتي كه در اثر بيماري طاعون و يا 

  شود، به وجود نخواهد آمد.ازدياد گرما و سرما ايجاد مي
  

نوان كريشنا با ع كتابودانتا بر فصل پنجاه و ششم ترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد. به پايان مي "داستان جواهر شيامانتاكا"
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مهفت و پنجاه فصل  

 كشتن پادشاه ساتراجيت وشاتادهانوا

هاستيناپور ديدار كرد و موقعيت پانداواها را به كريشنا پس از آن كه آكرورا از
اي ساخته شده از گزارش داد، تغييراتي در آنجا حاصل شد. پانداواها به خانه

- الكل، كه بعدها به آتش كشيده شد، منتقل شدند و همه تصور ميالك 

اند. اين اطالعات كردند كه پانداواها به همراه مادرشان، كونتي، كشته شده
همچنين به خداوند كريشنا و باالرام رسيد. پس از مشورت با يكديگر، آنان 

شان ابراز هاستيناپور رفته تا همدردي خود را به اقوامتصميم گرفتند تا به 
دانستند كه پانداواها در آتش ويرانگر كشته نمايند. كريشنا و باالرام كامالً مي

هاستيناپور بروند. به خواستند براي عزاداري به اند، اما با علم براين مينشده
هاستيناپور، كريشنا و باالرام ابتدا به مالقات بهيشمادو رفتند، هنگام ورود به 
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دان كورو بود. سپس آنان كريپاچاريا، ويدورا، گاندهاري و زيرا وي بزرگ خان
- ي اعضاي خاندان كورو ناراحت نبودند، زيرا آنان ميدرونا را ديدند. بقيه

خواستند كه پانداواها و مادرشان كشته شوند. اما برخي از اعضاي خانواده به 
االرام بدون گي بهيشما، واقعاً از اين اتفاق ناراحت بودند و كريشنا و بسركرد

  فاش كردن حقيقت ماجرا، به همان ميزان نارحتي خويش را ابراز نمودند.
اي براي گرفتن زماني كه كريشنا و باالرام از شهر دواراكا خارج شدند، توطئه

كنندگان جواهر شيامانتاكا از ساتراجيت شكل يافته بود. رهبر توطئه
با ساتيابهاما، دختر زيباي  خواستبود. او از كساني بود كه مي 10شاتادهانوا

ساتراجيت ازدواج كند. ساتراجيت عهد كرده بود كه دختر زيباي خويش را 
به خيرات به خواستگاران مختلف بدهد، اما بعدها تصميم وي تغيير كرد و 
ساتيابهاما به همراه جواهر شيامانتاكا به كريشنا داده شد. ساتراجيت مايل 

ترش هديه دهد و كريشنا با دانستن ذهنيت نبود كه جواهر را به همراه دخ
وي، دختر را پذيرفت و جواهر را پس داد. پس از بازپس گرفتن جواهر از 

داشت. اما در كريشنا، وي بسيار خشنود شد و همواره آن را با خود نگاه مي
اي توسط بسياري از افراد حتي آكرورا و غيبت كريشنا و باالرام، توطئه

عابدان خداوند كريشنا بودند براي گرفتن جواهر از كه از  11كريتاوارما
ساتراجيت، شكل گرفته بود. آكرورا و كريتاوارما به اين توطئه پيوسته بودند، 

دانستند كه كريشنا خواستند جواهر را به كريشنا بدهند. آنان ميزيرا مي
خواهد و ساتراجيت به درستي آن را تحويل نداده بود. ديگران جواهر را مي

گران يز براي آن كه از رسيدن به ساتيابهاما نوميد شده بودند، به توطئهن
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پيوستند. برخي از آنان شاتادهاوانا را تحريك كردند تا ساتراجيت را كشته و 
  جواهر را بدزدد. 

شود اين است كه چرا عابد بزرگي چون آكرورا به سوالي كه معموالً مطرح مي
ارما با اين كه عابد خداوند بود به اين توطئه ملحق شد؟ و نيز چرا كريتاو
ي مراجع بزرگي چون جيوارگوسوامي گروه پيوست؟ پاسخي كه به وسيله

داده شده اين است كه اگر چه آكرورا عابد بزرگي بود، اما به دليل بردن 
كريشنا از ميان ساكنان ورينداوان، توسط آنان نفرين شده بود. آكرورا به 

اي كه توسط افراد ات آنان مجبور شد به توطئهدليل صدمه زدن به احساس
گناهكار ترتيب داده شده بود، بپيوندد. مشابهاً، كريتاوارما هم يك عابد بود، 

هاي گناهكارانه آلوده العملاما به دليل ارتباط نزديكش با كامسا، به عكس
  گران ملحق شد. شده و او نيز به توطئه

ي ران، شبي شاتادهاوانا وارد خانهگبا تشويق تمامي اعضاي گروه توطئه
كار با ساتراجيت شده و او را كه خوابيده بود، كشت. شاتادهاوانا مردي گناه

اش براي مدت شخصيتي ناپسند بود، و با آن كه به دليل اعمال گناهكارانه
زيادي زنده نبود، تصميم گرفت كه ساتراجيت را در خواب به قتل برساند. 

تن ساتراجيت وارد خانه شد، تمامي زنان حاضر در زماني كه وي براي كش
كشيدند. اما با وجود اعتراض فراوان آنان، شاتادهاوانا آنجا بسيار بلند فرياد مي

كشد، به طرزي وحشيانه، مانند قصابي كه يك حيوان را در كشتارگاه مي
ساتراجيت را تكه تكه كرد. چون كريشنا در خانه نبود، همسرش ساتيابهاما 

شبي كه ساتراجيت به قتل رسيد، در آنجا حضور داشت و شروع به گريه در 
جسد  "رحمانه كشته شدي!پدر عزيز من! پدر عزيزم! چه بي"كرد، 

-ساتراجيت بالفاصله براي مراسم سوزاندن برده نشد، چرا كه ساتيابهاما مي

غن اي از روهاستيناپور برود. بنابراين جسد در محفظه خواست نزد كريشنا در
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- نگهداري شد تا كريشنا بازگشته و بتواند جسد ساتراجيت را ببيند و عكس

العمل درستي در برابر شاتادهاوانا داشته باشد. ساتيابهاما بالفاصله براي مطلع 
  هاستيناپور روانه شد. ساختن كريشنا از مرگ هولناك پدرش به سمت 

نش مطلع شد، هنگامي كه كريشنا توسط ساتيابهاما از كشته شدن پدر ز
همچون انساني عادي شروع به زاري كرد. غم بزرگ وي نيز يك موضوع 

العمل كاري ندارد، اما چون نقش غريب است. خداوند كريشنا با عمل و عكس
كرد تمامي غم و ناراحتي خويش را براي يك موجود انساني را بازي مي

شنيد اشك در تسلي ساتيابهاما نشان داد و زماني كه خبر مرگ پدرزنش را 
آه، چه اتفاق  "چشمانش حلقه زد. بدين ترتيب وي شروع به زاري نمود: 

سپس كريشنا و باالرام به همراه ساتيابهاما به دواراكا  "انگيزي افتاده!غم
بازگشتند و براي از بين بردن شاتادهاوانا و پس گرفتن جواهر شروع به 

به عنوان يك ياغي بزرگ ريزي كردند. اگرچه شاتادهاوانا در شهر برنامه
شد اما وي از قدرت كريشنا واهمه داشت و به همين دليل زماني شناخته مي

  كه كريشنا وارد شهر شد او بسيار ترسيد. 
با فهميدن اين كه هدف كريشنا كشتن اوست، وي بالفاصله براي پناه گرفتن 

ه كريشنا و من هرگز قادر نيستم ب"نزد كريتاوارما رفت. اما كريتاوارما گفت: 
باالرام اهانت كنم، زيرا آنان افراد معمولي نيستند. آنها شخصيت اعالي 

تواند از مرگ رهايي يابد اگر به كريشنا و باالرام پروردگارند. چه كسي مي
 "تواند از قهر و غضب آنان رهايي يابد.هيچ كس نمي اهانت كرده باشد؟

بود و توسط اهريمنان سپس كريتاوامارا گفت كه اگرچه كامسا قدرتمند 
شد، نتوانست از خشم كريشنا نجات يابد، چه برسد به بسياري همراهي مي

خورده و هر بار نوميدانه از جاراساندها كه هفده بار توسط كريشنا شكست
  جنگ بازگشته بود. 
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هنگامي كه كريتاوامارا كمك به شاتادهاوانا را رد كرد، شاتادهاوانا نزد آكرورا 
كريشنا و "تقاضاي كمك كرد. اما آكرورا نيز به وي پاسخ داد:  رفت و از وي

باالرام خودشان شخصيت اعالي پروردگارند و هر كس كه قدرت نامحدود 
 "جنگد.كند و نه با آنان ميايشان را درك كند، هرگز به آنان نه اهانت مي

ه كريشنا و باالرام به قدري قدرتمندند ك"سپس شاتادهاوانا را مطلع كرد: 
ي ايشان، تمامي تجلي مادي خلق، محافظت و نابود تنها با خواست و اراده

اند، قادر شود. متأسفانه افرادي كه توسط انرژي توهمي سرگردان شدهمي
نيستند قدرت كريشنا را درك كنند، اگرچه تمامي تجلي مادي كامالً تحت 

سن هفت وي به عنوان نمونه شرح داد كه كريشنا حتي در  "كنترل اوست.
ي گواردهان را بلند كرد و براي مدت هفت روز آن را دقيقاً سالگي، تپه

كند، نگاه داشت. آكرورا به همانند كودكي كه چتر كوچكي را حمل مي
ي هاي محترمانهسادگي شاتادهاوانا را مطلع ساخت كه او همواره سجده

غايي  ي آن چه كه خلق شده و علتخويش را به كريشنا، روح متعال همه
دارد. زماني كه آكرورا هم از كمك و پناه دادن به وي تمامي علل، تقديم مي

سر باز زد، شاتادهاوانا تصميم گرفت تا جواهر شيامانتاكا را به دست آكرورا 
بسپارد. سپس سوار بر اسبي كه با سرعتي عظيم بيش از چهارصد مايل طول 

  تاخت، از شهر گريخت.را مي
ي باالرام از گريز شاتادهاوانا اطالع يافتند، سوار بر ارابه هنگامي كه كريشنا و

خود كه با پرچم گارودا مزين شده بود، بالفاصله او را دنبال نمودند. كريشنا 
خواست تا وي را از بين ببرد، به خصوص از شاتادهاوانا عصباني بود و و مي

راجيت پدرزن زيرا او ساتراجيت، شخصيتي ممتاز، را كشته بود. اتفاقاً سات
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يا شخصي است  12دروها-كريشنا بود و طبق دستور شاستراها كسي كه گورو
كه در مقابل فرد وااليي تمرد و سركشي كرده، بايد به نسبت اهانت خود 
مجازات گردد. چون شاتادهاوانا پدرزن كريشنا را به قتل رسانيده بود، 

  كريشنا تصميم داشت كه وي را به هر صورتي بكشد. 
اتادهاوانا خسته شد و نزديك به يك باغ در ميتهيال مُرد. شاتادهاوانا اسب ش

كه ديگر قادر نبود از اسب سواري بگيرد با سرعت فراواني شروع به دويدن 
ي خود نمود. براي رعايت عدل نسبت به شاتادهاوانا، كريشنا و باالرام نيز ارابه

- دهاوانا و كريشنا ميرا ترك كرده و به دنبال وي دويدند. مادامي كه شاتا

دويدند، كريشنا ديسك خود را برداشت و سر وي را از تن جدا كرد. پس از 
هاي او در جستجوي جواهر كشته شدن شاتادهاوانا، كريشنا در ميان لباس

شيامانتاكا بود، اما نتوانست آن را بيابد. سپس او نزد باالرام بازگشت و گفت: 
شري باالرام  "را جواهر نزد وي نيست.ما اين شخص را بيهوده كشتيم، زي"

جواهر بايستي در حفاظت شخص ديگري در دواراكا باشد،  "پيشنهاد كرد، 
ي خود را شري باالرام خواسته "بنابراين بهتر است بازگردي و آن را بيابي.

اي با پادشاه براي ماندن بيشتر در ميتهيال شرح داد؛ زيرا او دوستي صميمانه
  كريشنا به دواراكا بازگشت و باالرام وارد شهر ميتهيال شد.داشت. بنابراين 

هنگامي كه پادشاه ورود شري باالرام را به شهر ديد بسيار خوشحال شد و از 
نوازي استقبال كرد. وي براي اثبات شوق خود، خداوند با افتخار و ميهمان

ن هداياي باارزش بسياري به وي داد. در اين زمان شري باالرام به عنوا
ميهمان افتخاري پادشاه ميتهيال، جاناكا ماهاراج، چند سالي را در آنجا 

ترين پسر دهيريتاراشترا، از سپري نمود. در طي اين دوران دوريودهانا، بزرگ

                                        
12 guru-druha 



  752                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

اين فرصت استفاده كرد تا نزد باالرام برود و از وي هنر جنگيدن با گرز را 
  بياموزد. 

اراكا بازگشت و براي رضايت پس از كشتن شاتادهاوانا، كريشنا به دو
همسرش ساتيابهاما، او را از مرگ شاتادهاوانا، قاتل پدرش، مطلع ساخت. 
البته به اطالع داد كه جواهر نزد وي نبوده است. سپس براساس اصول 
مذهبي، كريشنا به همراهي ساتيابهاما، براي بزرگداشت پدرزنش مراسمي 

و اقوام خانواده دور هم گرد  ترتيب دادند. در اين مراسم تمامي دوستان
  آمدند. 

ي قتل ساتراجيت، شاتادهاوانا را آكرورا و كريتاوارما اعضاي دائمي در توطئه
به كشتن وي تحريك نمودند. بنابراين زماني كه آنان خبر مرگ شاتادهاوانا 
را به دست كريشنا شنيدند، و نيز وقتي مطلع شدند كه كريشنا به دواراكا 

هر دو بالفاصله شهر را ترك گفتند. غيبت آكرورا از شهر براي بازگشته است، 
ساكنين دواراكا حس خطر طاعون و بالياي طبيعي را داشت. اين نوعي 
خرافه بود، زيرا مادامي كه خداوند كريشنا در آنجا حضور داشت هيچ بيماري 

 پيوست. اما ظاهراً در غيبتواگيردار، سيل و يا بالياي طبيعي به وقوع نمي
آكرورا اغتشاشاتي در دواراكا به وجود آمد. دليل اين خرافه چنين بود: يك 
بار در استان كاشي (واراناسي) خشكسالي سختي به وقوع پيوست و عمالً 
هيچ باراني نباريد. در آن زمان پادشاه كاشي مراسم ازدواج دخترش بنام 

موضوع توسط  ديد. اين، پدر آكرورا، تدارك مي14را با شوابهالكا 13گانديني
گرفت و در واقع شناس انجام ميي يك ستارهپادشاه كاشي براساس مشاوره

                                        
13 Gändiné 
14 Çvaphalka 
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  اين گونه اتفاق افتاد كه پس از ازدواج دختر پادشاه با شوابهالكا، باران به
ي كافي در منطقه باريد. به دليل اين قدرت ماوراءطبيعي شوابهالكا، اندازه

آمد و مردم تحت تأثير اين ب ميپسرش آكرورا نيز با همين توان به حسا
عقيده بودند كه هر كجا آكرورا و پدرش باشند، در آنجا هيچ باليي چون 

پيوندد. آن پادشاهي كه در آن هيچ سيل، سيل يا خشكسالي به وقوع نمي
خشكسالي، طاعون يا گرما و سرماي مفرطي وجود نداشت و مردم از لحاظ 

به عنوان مكاني شاد به حساب  ذهني، معنوي و فيزيكي خوشحال بودند،
انديشيدند آمد. به محض آن كه در دواراكا خطري وجود داشت مردم ميمي

- كه اين به علت غيبت شخصيتي خجسته در شهر است. بدين ترتيب شايعه

اي در شهر وجود داشت كه به دليل غيبت آكرورا، اتفاقات نامباركي در حال 
هاي ز سالمندان شهر نيز نشانهوقوع است. پس از خروج آكرورا برخي ا

نامباركي را به دليل نبودن جواهر شيامانتاكا مشاهده نمودند. هنگامي كه 
خداوند كريشنا اين شايعات را كه در ميان مردم پخش شده بود، شنيد، 

  تصميم گرفت تا آكرورا را از پادشاهي كاشي احضار نمايد. 
وي به دواراكا بازگشت، خداوند آكرورا عموي كريشنا بود، بنابراين زماني كه 

ي فردي واالمقام بود. كريشنا آمد گفت كه شايستهكريشنا ابتدا به او خوش
- گذرد ميروح متعال در وجود همگان است و هر آنچه را در قلب همه مي

ي آكرورا با ي اتفاقاتي كه در ارتباط با توطئهداند. او همه چيز را درباره
دانست. بنابراين وي با لبخند شروع به صحبت با مي شاتادهاوانا افتاده بود،

آكرورا نمود. او را به عنوان سرآمد تمامي مردان بخشنده خطاب كرد و گفت: 
عموي عزيزم، براي من كامالً روشن است كه جواهر شيامانتاكا كه نزد "

شاتادهاوانا بود، با توست. در حال حاضر هيچ مدعي آشكاري براي جواهر 
وجود ندارد، چرا كه پادشاه ساتراجيت هيچ وارث مذكري ندارد.  شيامانتاكا
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دخترش ساتيابهاما اشتياقي براي اين جواهر ندارد، با اين حال او منتظر 
ي ساتراجيت، است كه پس از انجام اصول موروثي، پسري، به عنوان نوه

با اين توضيح خداوند كريشنا مشخص  "مدعي قانوني جواهر خواهد بود.
ه ساتيابهاما اكنون باردار است و پسر وي مدعي واقعي جواهر خواهد نمود ك

  گرفت. شد و قطعاً آن را از آكرورا پس مي
اين جواهر آن قدر قدرتمند است كه هيچ انسان عادي  "كريشنا ادامه داد: 

هايت بسيار دانم كه تو در فعاليتقادر نيست آن را نگه دارد. من مي
مخالفتي با نگهداري جواهر نزد تو وجود ندارد.  پرهيزگاري، بنابراين هيچ

ي مرا كه جواهر با هيچ مشكلي نيست، ولي برادر بزرگترم، شري باالرام، گفته
پذيرد. بنابراين اي شخص دريادل، از تو تقاضا دارم كه فقط يك توست، نمي

بار جواهر را در مقابل ديگر خويشانم به من نشان دهي تا آنان راضي شده و 
تواني بودن جواهر با خود را رد كني، شايعات مختلف پايان دهند. تو نميبه 

اي و در برابر محرابي از طالي دانيم كه تو قدرت خود را افزودهزيرا ما مي
خصوصيات جواهر مشخص بود:  "باشي.هايي ميخالص در حال انجام قرباني
- آن مراقبت ميگرفت، روزانه براي كسي كه از جواهر در هر مكاني قرار مي

نمود. آكرورا به همين دليل آن ي دو پشته طالي ناب توليد ميكرد، به اندازه
كرد. خداوند كريشنا گرفت و در مراسم قرباني پخش ميطالها را مي

ولخرجي فراوان آكرورا را به عنوان مدركي مثبت براي همراه داشتن جواهر 
  شيامانتاكا ذكر نمود. 

نا با سخناني شيرين و لحني دوستانه آكرورا را هنگامي كه خداوند كريش
داد و آكرورا فهميد كه از آگاهي ي حقيقت واقعي، تحت تأثير قرار ميدرباره

اي پوشيده ماند، جواهر باارزش را كه با پارچهكريشنا هيچ چيز پنهان نمي
درخشيد، درآورده و آن را در مقابل كريشنا شده اما همچون خورشيد مي
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ود. خداوند كريشنا جواهر شيامانتاكا را در دستان خويش گرفت و آشكار نم
به تمامي اقوام و دوستان خويش نشان داد و سپس دوباره جواهر را در 

دانستند كه در واقع آن حضور آنان به آكرورا بازگرداند، بدين ترتيب آنان مي
  شود. جواهر در شهر دواراكا نزد آكرورا نگهداري مي

- اهر شيامانتاكا بسيار مهم و قابل توجه است. در شريماداين داستان جو
بهاگاواتام گفته شده است؛ هر كس داستان جواهر شيامانتاكا را بشنود و يا 

تمامي  العملها و عكسآن را نقل كند يا تنها به ياد آورد، از تمامي بدنامي
ل صلح نائل شود و بدين ترتيب به باالترين جايگاه كماآلود رها مياعمال گناه

  خواهد شد. 
   

كريشنا با عنوان  م كتابودانتا بر فصل پنجاه و هفتترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد. به پايان مي "كشته شدن ساتراجيت و شاتادهاوانا"
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 فصل پنجاه و هشتم

آيندپنج ملكه به ازدواج كريشنا در مي  

ر مورد كشته شدن ي بزرگي دهمان گونه كه در فصل قبلي اشاره شد، شايعه
ي پسران برادران پانداوا به همراه مادرشان، ملكه كونتي، براساس نقشه

سوزي كلبه الك الكلي جنگلي كه در آن ي آتشدهريتاراشترا، در حادثه
كردند، وجود داشت. اما زماني كه پنج برادر در مراسم عروسي زندگي مي

نداواها و مادرشان اي ديگر پخش شد كه پادروپادي حاضر شدند، شايعه
اند. اين خبر يك شايعه بود، اما حقيقتاً اين گونه بود؛ آنان به پايتخت نمرده
در رو ديدند. زماني كه اين خبر  هاستيناپور بازگشتند و مردم آنان را رو خود

به كريشنا و باالرام رسيد، كريشنا خواست تا شخصاً آنان را ببيند و بنابراين 
  هاستيناپور برود. تصميم گرفت تا به 
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ي ي سلطنتي، به همراه فرماندهكريشنا اين بار در جايگاه يك شاهزاده
نمود. در هاستيناپور ديدن مي و بسياري از سربازان، از 15اش يويودهانانظامي

واقع وي به آنجا دعوت نشده بود و اكنون از روي محبت به عابدان بزرگش، 
نداواها را بدون هيچ اطالعي مالقات كرد و براي ديدن پانداواها رفت. او پا

تمامي آنان بالفاصله با ديدن وي از جايگاه مخصوص خويش برخاستند. 
شود، زيرا به محض آن كه شخص در ارتباط با كريشنا، موكوندا ناميده مي

بيند، نه تنها فوراً از گيرد و يا او را با كريشنا آگاهي كامل ميوي قرار مي
گردد، بلكه بالفاصله با شعف روحاني، متبرك اي مادي رها ميهتمامي نگراني

  گردد. مي
با ديدن كريشنا، پانداواها جان يافتند، گويي آنان تازه از ناآگاهي يا از دست 

اند. زماني كه شخصي ناآگاهانه دراز كشيده است، دادن زندگي، بيدار شده
دوباره آگاهي خويش حواس او و ديگر اعضاي بدنش غيرفعالند، اما وقتي او 

گردد. مشابهاً پانداواها با ديدن كريشنا آورد، بالفاصله فعال ميرا به دست مي
دوباره آگاهي خود را بازيافتند و به همين دليل بسيار سرزنده شدند. خداوند 

تك آنان را در آغوش كشيد و با لمس شخصيت اعالي پروردگار، كريشنا تك
هاي مادي رها شدند و هاي آلودگيالعملمامي عكسپانداواها فوراً از بازتاب ت

هايشان نشست. با ديدن صورت بنابراين لبخندي از سعادت روحاني بر لب
شوند. اگرچه خداوند خداوند كريشنا، همگان به شكلي روحاني راضي مي

- كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار بود، در نقش يك انسان عادي بازي مي

الفاصله قدوم يودهيشتهيرا و بهيما را لمس كرد، چرا كرد و به همين دليل ب
تر وي بودند. آرجونا، كريشنا را همچون دوستي كه آنان پسرعموهاي بزرگ

                                        
15 Yuyudhäna 



  758                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

ترش ناكوال و ساهادو همسن در آغوش كشيد در حالي كه برادران كوچك
براي اداي احترام، قدوم نيلوفرين كريشنا را لمس نمودند. پس از تبادل 

ساس جايگاه متناسبِ اجتماعي پانداواها و خداوند كريشنا، به احترامات بر ا
كريشنا مكان پرشكوهي تعارف شد. هنگامي كه وي به راحتي نشست، 
دروپادي تازه اردواج كرده، جوان و زيبا، در برازندگي و متانت زنانه و طبيعي 
خود براي اداي احترامات خويش در برابر كريشنا قرار گرفت. ياداواها كه 

هاستيناپور همراهي كرده بودند نيز مورد احترام فراوان واقع ريشنا را تا ك
هاي مناسبي يا يويودهانا كه در جايگاه 16شدند؛ به خصوص ساتياكي

نشستند. بدين ترتيب هنگامي كه همه به طور مناسبي در جاي خود قرار 
  گرفتند، پنج برادر پانداوا در نزديكي لرد كريشنا نشستند. 

القات با پنج برادر، خداوند كريشنا شخصاً به ديدار شريماتي كونتي پس از م
اش نيز بود، رفت. كريشنا به هنگام اداي دوي، مادر پانداواها، كسي كه عمه

احترام به وي، پاي او را لمس نمود. چشمان كونتي دوي خيس شد و با 
وال ي احعشق بسيار، او را با احساس در آغوش كشيد. سپس از وي درباره

برادرش واسودوا، همسرانش و ديگر اعضاي  -اش ي پدرياعضاي خانواده
ي اوضاع ي خود دربارهخانواده سوال نمود. مشابهاً كريشنا نيز از عمه

ي پانداوا جويا شد. اگر چه كونتي دوي از لحاظ فاميلي با كريشنا خانواده
و شخصيت نسبت داشت، اما بالفاصله پس از مالقات با وي، فهميد كه ا

ي زندگي خود را به ياد آورد كه هاي گذشتهاعالي خداوند است. وي مصيبت
چگونه با لطف كريشنا، او و پسرانش، پانداواها، نجات يافته بودند. او كامالً و 

دانست كه بدون لطف كريشنا هيچ كس قادر نبود تا آنان را از به خوبي مي

                                        
16 Sätyaki 
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شترا طراحي شده بود، نجات سوزي كه توسط پسران دهريتاراي آتشحادثه
شان آلود، وي در مقابل كريشنا به شرح تاريخ زندگيبخشد. با صدايي بغض

  پرداخت. 
آورم كه كريشناي عزيزم، من روزي را به ياد مي"دوي گفت: شريماني كونتي

ي ما فرستادي. اين بدان آوري اطالعات دربارهتو برادرم آكرورا را براي جمع
آوري. آن گاه كه تو آكرورا خود به ياد ميواره ما را خودبهمعناست كه تو هم

را فرستادي، من فهميدم كه هيچ امكاني براي در خطر قرار گرفتن ما وجود 
ها به سوي ما بختيندارد. زماني كه آكرورا را نزد ما فرستادي، تمامي نيك

ا توسط روان شد. از آن به بعد ما دريافتيم كه هرگز بدون حافظت نيستيم. م
ها قرار گرفتيم، ترين موقعيتي خويش، كوروها، در خطرناكاعضاي خانواده

مان خواهي آوري و همواره حافظاما من اطمينان دارم كه تو ما را به ياد مي
انديشند نيز همواره از تمامي انواع بود. حتي عابدان عادي كه تنها به تو مي

- ا كه تو شخصاً ما را به ياد ميخطرات مادي در امان هستند، چه برسد به م

آوري. بنابراين كريشناي عزيزم، هيچ سخني از بدشانسي وجود ندارد؛ ما با 
اي قرار داريم. با وجود آن كه تو وجود لطف تو همواره در موقعيت خجسته

اي، مردم نبايد به اشتباه فكر كنند كه لطف به خصوصي را به ما عطا نموده
اي ديگر هستي. تو چنين تفاوتي را قائل توجه به عدهاي و بيتو طرفدار عده

گردي. هيچ كس محبوب تو نيست و هيچ فردي دشمنت نيست. به نمي
نمايي و عنوان شخصيت اعالي پروردگار تو با همگان يكسان رفتار مي

تواند شانس قرارگيري در حفاظت خاص تو را بيابد. حقيقت اين هركس مي
كني، اما به شكلي ويژه ن به يك طريق رفتار مياست كه اگر چه تو با همگا

كنند، تمايل داري. عابدان توسط نسبت به عابداني كه همواره به تو فكر مي
اي از توانند لحظهاند. به همين دليل آنان نميي عشق، به تو مرتبط شدهگره
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فكر تو غافل گردند. تو در قلب همگان حضور داري اما به دليل آن كه عابدان 
گويي. اگر چه آورند، تو نيز به همان گونه پاسخ ميمواره تو را به ياد ميه

يك مادر نسبت به تمامي فرزندانش با محبت است، به آن كس كه كامالً به 
نمايد. كريشناي عزيزم، من مطمئنم كه با او وابسته است، توجه خاصي مي

ي عابدان اي را براهاي خجستهحضورت در قلب همگان، همواره موقعيت
  "نمايي.پاك و خالصت ايجاد مي

سپس پادشاه يودهيشتهيرا هم كريشنا را به عنوان شخصيت اعال و دوست 
جهاني همگان مورد احترام قرار داد، اما از آنجا كه كريشنا توجه خاصي به 

دانيم كريشناي عزيزم، ما نمي"پانداواها داشت، پادشاه يودهيشتهيرا گفت: 
ايم كه تو تا اين اي انجام دادهي خود چه اعمال متقيانهكه در زندگي گذشته

هاي دانيم كه يوگياي. ما به خوبي ميحد نسبت به ما مهربان و بخشنده
بزرگ كه به طور مداوم در حال انجام تمركز براي رسيدن به تو هستند، نه 

 يابند، بلكه قادر نيستند هيچ توجهتنها به چنين محبتي به راحتي دست نمي
توانم درك كنم كه چرا تو تا اين شخصي از سوي تو دريافت نمايند. من نمي

هاي حد نسبت به ما مهرباني. ما يوگي نيستيم؛ بلكه در عوض به آلودگي
ايم. ما افراد متأهلي هستيم كه با مبادالت سياسي و امور دنيوي مادي وابسته

   "ما مهرباني. دانم كه چرا تو تا اين حد نسبت بهسروكار داريم. نمي
طبق درخواست پادشاه يودهيشتهيرا، كريشنا موافقت كرد تا براي چهار ماه 

هاستيناپور بماند. چهار ماه فصل باراني، چاتورماسيا در طول فصل باراني در 
گرد در كنندگان دورهشود. در اين زمان معموالً برهماناها و موعظهناميده مي

كنند. كريشنا به قواعد سخت زندگي ميمكاني خاص اقامت و تحت اصول و 
هاستيناپور بماند.  دليل محبت خاص نسبت به پانداواها، موافقت كرد تا در

تمامي ساكنان شهر اين فرصت را يافتند تا هر از گاهي او را مالقات كنند و 
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بدين ترتيب آنان تنها با ديدار رو در رو با كريشنا در شعف روحاني غرق 
  شدند. 

ي رفتن به شكار زماني كه كريشنا با پانداواها بود، او و آرجونا آمادهيك روز، 
هانومان  ي آرجونا كه پرچمي با تمثالدر جنگل شدند. هر دوي آنان بر ارابه

هانومان ي مخصوص آرجونا همواره با تصوير بر آن بود، سوار شدند. ارابه
شود. (كاپي ناميده مي 17مشخص شده است و به همين دليل كاپيدهواجا

هانومان و دهواجا به معناي پرچم است.) بدين ترتيب آرجونا به همراه يعني 
هاي كمان و تيرهاي بدون خطايش براي رفتن به جنگل آماده شد. او زره

خواست براي زماني كه با دشمنان بسياري در مناسبي بر تن كرد، چرا كه مي
وارد قسمتي از جنگل  شود، تمرين كند. وي عمداًي جنگ روبرو ميجبهه

كه در آن ببرها، آهوان و حيوانات گوناگون ديگر وجود داشتند، شد. كريشنا 
براي تمرين كشتن حيوانات با آرجونا همراه نشد، چرا كه وي نيازي به هيچ 
تمريني نداشت؛ او در خود كامل است. او براي ديدن تمرين آرجونا او را 

ساخت. پس د دشمنان بسياري را نابود ميهمراهي كرد، زيرا در آينده وي باي
، گاوايا (نوعي حيوان وحشي)، از ورود به جنگل، آرجونا ببر، خرس، گاوميش

، خارپشت و حيوانات بسيار ديگري از اين قبيل را با ، آهو، خرگوشكرگدن
  تيرهاي خويش كشت. 

ود، هاي قرباني مناسب بشده كه براي تقديم به آتشبرخي از حيوانات كشته
توسط خدمتكاران براي پادشاه يودهيشتهيرا ارسال شد. حيوانات وحشي هم 

هاي درون جنگل كشته ها تنها براي پايان مزاحمتچون ببرها و كرگدن
شوند. از آن جا كه حكما و افراد قديس بسياري ساكن جنگل هستند، مي

                                        
17 Kapidhvaja 
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امن ي پادشاهان كشاترياست كه حتي از جنگل به عنوان مكاني اين وظيفه
  براي زندگي محافظت نمايند. 

كرد و بنابراين به در اثر شكار كردن، آرجونا احساس تشنگي و خستگي مي 
ي يامونا رفت. زماني كه هر دو كريشنا، همراهي كريشنا به ساحل رودخانه

شود)، يعني كريشنا و آرجونا (آرجونا گاهي مانند دروپادي، كريشنا ناميده مي
هاي خود را شستند و امونا رسيدند، دست، پا و صورتي يبه ساحل رودخانه

از آب پاك يامونا نوشيدند. در حين استراحت و نوشيدن آب، آنان دختري 
زد. زيبا و در سن ازدواج را ديدند كه به تنهايي در ساحل يامونا قدم مي

كريشنا از دوست خود آرجونا خواست تا جلو برود و از دختر سؤال كند كه 
دستور كريشنا، آرجونا فوراً به سمت دختر بسيار زيبا رفت. او كيست. به 

هاي زيبا و درخشان و صورتي خندان داشت. آرجونا اندامي جذاب، دندان
توانم ات بسيار زيبايي. ميهاي برجستهدختر عزيزم، تو با اين سينه"پرسيد: 

دن بپرسم كه كيستي؟ ما از اين كه تو به تنهايي اين جا در حال پرسه ز
هستي، متعجب شديم. قصد تو از آمدن به اين جا چيست؟ ما تنها گمان 

كنيم كه در پي همسري مناسب براي خود هستي. اگر امكان دارد، قصد مي
   "كنم تا تو را راضي كنم.خود را بازگو كن. من تالش مي
آقا، من دختر "ي يامونا بود. وي پاسخ داد: دختر زيبا، شخصيت رودخانه

هايي براي داشتن ار خورشيدم و اكنون در حال انجام رياضتخداوندگ
كنم كه وي خداوند ويشنو به عنوان همسر خود هستم. من تصور مي

شخصيت اعالي پروردگار است و تنها وي مناسب است تا همسر من باشد. 
   "خواستي بداني.ي خود را بيان كردم زيرا تو ميمن خواسته

دانم كه شما آرجوناي قهرمان هستيد؛ ، ميآقاي عزيز"دختر ادامه داد: 
بنابراين بايد اعالم كنم كه من نبايد هيچ كس را به جاي خداوند ويشنو به 
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ي تمامي عنوان همسر خويش بپذيرم، زيرا او تنها محافظ و نگهدارنده
بخش تمامي ارواح مقيد است. من از شما ممنون موجودات زنده و رهايي
يامونا، آن  "د ويشنو دعا كنيد تا از من خشنود باشد.خواهم بود اگر به خداون

دانست كه آرجونا عابد بزرگ خداوند كريشناست و اگر دختر، به خوبي مي
وي دعا كند، كريشنا هرگز درخواست وي را رد نخواهد كرد. دسترسي 
مستقيم به كريشنا، گاهي بيهوده است، اما دسترسي به كريشنا از طريق 

نام من "آميز خواهد بود. او سپس به آرجونا گفت: تعابدش حتماً موفقي
كنم. پدرم آن قدر هاي يامونا زندگي مياست و در ميان آب 18كاليندي

هاي يامونا برايم ساخته است و اي مخصوص در ميان آبمهربان بود كه خانه
آرجونا به  "ام، در آب بمانم.ام مادامي كه كريشنا را پيدا نكردهمن عهد كرده

وظيفه پيغام كاليندي را به كريشنا رساند، اگر چه كريشنا، به عنوان  حكم
دانست. بدون هيچ بحثي روح متعال درون قلب همگان، همه چيز را مي

بالفاصله كاليندي را پذيرفت و از وي خواست تا در ارابه بنشيند. سپس 
  همگي به سوي پادشاه يودهيشتهيرا رفتند. 

هيرا از كريشنا خواست تا براي ساختن هيشتپس از اين ماجرا پادشاه يود
منزلي مناسب، طراحي شده توسط معمار بزرگ ويشواكارما، معمار الهي در 
سيارات بهشتي، كمك نمايد. كريشنا فوراً ويشواكارما را فراخواند و از وي 

هيرا بنا ي پادشاه يودهيشتالعاده بر اساس خواستهخواست تا شهري فوق
ن شهر ساخته شد، ماهاراج يودهيشتهيرا از كريشنا نهد. زماني كه اي

درخواست نمود تا چند روزي را بيشتر با آنان در آنجا سپري نمايد، تا به 

                                        
18 Kälindé 
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آنان لذت معاشرت خويش را عطا كند. خداوند كريشنا، درخواست ماهاراج 
  يودهيشتهيرا را پذيرفت و براي چند روز بيشتر در آن جا ماند.

مشغول به انجام بازي متعال تقديم به جنگل در همين زمان كريشنا 
خواست آن را به ، كه متعلق به پادشاه ايندرا بود، شد. كريشنا مي19خانداوا

آگني، خداوندگار آتش، بدهد. جنگل خانداوا مملو از گياهان دارويي بود و 
خورد. اگر چه آگني جنگل آگني بايد براي دوباره جوان شدن آنان را مي

بود، اما از كريشنا تقاضا كرد تا به وي كمك تقيماً لمس نكرده خانداوا را مس
دانست كه كريشنا تا چه حد از او خوشنود است، زيرا وي قبالً كند. آگني مي

سودارشانا چاكرا را به او داده بود. بنابراين در جهت راضي نمودن آگني، 
نداوا رفتند. ي آرجونا شد و هر دوي آنان به جنگل خاي ارابهكريشنا راننده

پس از آن آگني از بلعيدن جنگل خانداوا بسيار خوشنود گشت. در اين زمان 
، چهار اسب سفيد، يك ارابه و تيردان 20وي كمان به خصوصي به نام گانديو

مند را كه هيچ ناپذيري با دو تير مخصوص سحرآميز بسيار قدرتشكست
هديه نمود. زماني كه جنگل ها نبود، به آرجونا قهرماني قادر به مقابله با آن

خانداوا توسط خداوندگار آتش، آگني، بلعيده شد، اهريمني به نام مايا وجود 
داشت كه توسط آرجونا از آتش سوزان نجات يافته بود. به همين دليل آن 
اهريمن سابق، اكنون يكي از دوستان نزديك آرجونا شده بود و براي 

در ميان شهري كه ويشواكارما ساخته خشنودي آرجونا، قصر بسيار زيبايي را 
و زماني  اي داشتكنندهبود، بنا كرد. اين مجتمع مسكوني زواياي بسيارگيج

كه دوريودهانا براي ديدن اين قصر آمد، گم شد و زمين را آب و آب را زمين 

                                        
19 Khäëòava 
20 Gäëòéva 
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پنداشت. بدين ترتيب، دوريودهانا توسط توانايي پانداواها، خوار و خفيف شد 
  ن شد.و دشمن مصمم آنا

پس از چند روز خداوند كريشنا از پادشاه يودهيشتهيرا اجازه خواست تا به 
دواراكا باز گردد. زماني كه وي اجازه را دريافت نمود به همراه ساتياكي، رهبر 

كرد، به كشورش بازگشت. هاستيناپور با وي زندگي مي يادوها كه در
مود. پس از بازگشت، كاليندي نيز به همراه كريشنا به دواراكا عزيمت ن

كريشنا با منجمان بسيار فرهيخته براي يافتن زمان مناسب جهت ازدواج با 
كاليندي مشورت نمود و با شكوه فراوان با وي ازدواج كرد. اين جشن 
عروسي، خويشاوندان هر دو طرف را خوشنود نمود و تمامي آنان از اين 

  موقعيت بزرگ لذت بردند.
شود) وينديا و ( اكنون به عنوان اوجين شناخته مي 21پوراپادشاهان آوانتي

نام داشتند. هر دو پادشاه تحت كنترل دوريودهانا بودند. آنان  22آنووينديا
داشتند كه بسيار هنرمند، فرهيخته و دختري  23خواهري به نام ميتراويندا

هاي كريشنا بود. وي بايد از ميان جمع العاده و فرزند يكي از عمهفوق
گزيد، اما او به شدت خواستار آن بود كه ن براي خود همسري برميشاهزادگا

كريشنا را به عنوان شوهر خود داشته باشد. در طي اجتماع براي انتخاب 
همسر، كريشنا حاضر بود، و وي ميتراويندا را در حضور تمامي شاهزادگان، 

زده حيرت به زور با خود برد. شاهزادگان كه قادر به مقابله با كريشنا نبودند،
  نگريستند.تنها به يكديگر مي

                                        
21 Avantépura 
22 Vindya and Anuvindya 
23 Mitravindä 
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ازدواج نمود. سرزمين  24پس از اين حادثه، كريشنا با دختر پادشاه كوشاال
شد. وي بسيار باايمان و ناميده مي 25تحت فرمان پادشاه كوشاال، ناگناجيت

درستكار و از پيروان مراسم مذهبي ودايي بود. زيباترين دختر وي ساتيا نام 
شد چرا كه وي دختر پادشاه ناميده مي 27، ناگناجيتي26تياداشت. گاهي سا

خواست تا دست دختر خود را در دست ناگناجيت بود. شاه ناگناجيت مي
اي بگذارد كه قادر باشد هفت گاو نر بسيار قوي و تنومندي را كه شاهزاده

وي پرورش داده بود، مغلوب نمايد. هيچ كس در ميان شاهزادگان قادر نبود 
فت گاو نر بجنگد و بنابراين كسي ادعايي براي ازدواج با ساتيا نداشت. تا با ه

اي را هفت گاو نر بسيار قدرتمند بودند و حتي به سختي بوي هر شاهزاده
كردند. شاهزادگان بسياري از اين پادشاهي ديدار كرده بودند، اما تحمل مي

خبار در به جاي كنترل نمودن گاوها، خودشان مغلوب شده بودند. اين ا
سراسر سرزمين پخش شد و زماني كه كريشنا شنيد كه شخص، تنها با غلبه 
بر هفت گاو نر، قادر است به ساتيا دست يابد، خود را مهيا ساخت تا به 
پادشاهي كوشاال برود. به همراه سربازان فراوان، وي به قسمتي از سرزمين به 

  رسيد و ديداري عمومي از آنجا نمود.  28نام آيودهيا
زماني كه شاه كوشاال فهميد كه كريشنا براي خواستگاري ساتيا به آن جا 

-آمده است، بسيار خوشحال شد. با احترام و شكوه فراوان به كريشنا خوش

آمد گفت. وقتي كريشنا به وي رسيد، مكاني بسيار مناسب و وسايلي براي 

                                        
24 Koçala 
25 Nagnajit 
26 Satyä 
27 Nägnajité 
28 Ayodhyä 
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رسيد. پذيرايي به خداوند تقديم نمود. همه چيز بسيار عالي به نظر مي
ي خويش را تقديم كرد و انديشيد كه وي هاي محترمانهكريشنا نيز سجده

  در آينده پدرزنش خواهد بود.
زماني كه ساتيا متوجه شد كه كريشنا شخصاً براي ازدواج با وي آمده، بسيار 

ي بخت بسيار مهربانانه به آنجا آمده است خوشحال شده بود كه همسر الهه
- ي ازدواج با كريشنا را در سر ميمدتي طوالني وي ايده تا او را بپذيرد. براي

ها پيروي پروراند و براي رسيدن به همسر رؤياهايش از اصول و قواعد رياضت
اي را با بهترين توانم اگر من هر عمل متقيانه"نمود. سپس او انديشيد: مي

انجام دهم و اگر همواره متواضعانه فكر كنم كه كريشنا همسر من است، 
ي عميق مرا برآورده نگاه امكان دارد كه كريشنا راضي شود و اين خواستهآ

او شروع به تقديم دعاهاي ذهني خويش به كريشنا كرد و انديشيد:  "سازد.
گردد. دانم كه چگونه شخصيت اعالي پروردگار از من خوشنود ميمن نمي"

كنار ي بخت كه جايگاهش در او ارباب و خداوند همگان است. حتي الهه
شخصيت اعالي خداوند است، و لرد شيوا، لرد برهما و بسياري از ديگر 

ي خويش را به هاي محترمانهخداوندگاران سيارات گوناگون، همواره سجده
نمايند. خداوند هم گاهي با ظهورات گوناگون، در اين خداوند تقديم مي

ه سازد. او به هاي عابدانش را برآوردگردد تا خواستهي خاكي متجلّي ميكره
 "دانم چگونه وي را راضي نمايم.مرتبه است كه من نميقدري بزرگ و عالي

دليل خويش نسبت به او فكر كرد كه شخصيت اعالي خداوند تنها با لطف بي
گردد، در غير اين صورت هيچ مفهومي براي خوشنودي وي عابد، راضي مي

يات شيكشاشتاكام خود وجود نداشت. به همين ترتيب، خداوند چيتانيا در آ
اي به درون اين خداوندم، من خادم ابدي تو هستم. من به گونه"كند: دعا مي

ام. اگر تو از سر لطف مرا بپذيري و اتمي از خاك موجوديت مادي فرو افتاده
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 "قدوم نيلوفرينت سازي، اين خوشبختي بزرگي براي خادم ابدي توست.
عانه در روح خدمت، خوشنود خواهد ي رفتاري متواضخداوند تنها به وسيله

شد. هر چه ما تحت راهنمايي پير روحاني، خدمت بيشتري به خداوند تقديم 
-نماييم، پيشرفت بيشتري در راه رسيدن به خداوند خواهيم داشت. ما نمي

شده به خداوند، از توانيم هيچ لطف و محبتي را به دليل انجام خدمت ارائه
ن است خدمت ما را بپذيرد يا نپذيرد، اما تنها وي درخواست نماييم. او ممك

  ي خوشنودي خداوند از طريق روش خدمت است و نه هيچ چيز ديگر. شيوه
كار بود و با بودن خداوند كريشنا در قصر پادشاه ناگناجيت، شاهي پرهيز

خويش، با بهترين توان و دانش خود شروع به پرستش وي نمود. او در مقابل 
خداوند عزيزم، تو مالك تمامي "ين چنين معرفي نمود: خداوند خود را ا

تجليات مادي هستي و تو نارايانا، مكان آرامش يافتن تمامي مخلوقات زنده 
ات در خود كامل و خوشنودي، بنابراين هاي شخصيهستي. تو با توانمندي

توانم با چنين من چگونه قادرم به تو چيزي تقديم نمايم؟ و چگونه مي
ي ناچيزم. و را راضي كنم؟ امكان ندارد زيرا من يك موجود زندهتقديماتي ت

   "در واقع من هيچ توانايي براي انجام هيچ خدمتي به تو ندارم.
توانست ذهن كريشنا روح متعال تمامي موجودات زنده است، بنابراين مي

ي پادشاه در تقديم ساتيا را درك كند. وي همچنين از پرستش محترمانه
ها، محلي براي اقامت و چيزهاي ديگر، بسيار نشستن، خوراكي مكاني براي

راضي بود. بنابراين او قدردان هم دختر و هم پدر بود كه مشتاقانه وي را 
پنداشتند. او لبخندي زد و با صدايي بلند شان ميهمچون خويشاوند نزديك

ي داني كه در شيوهپادشاه ناگناجيت عزيزم، تو به خوبي مي"گفت: 
مرتبه باشد، از شاهي، هركس در جايگاه معمول خود، هر چه قدر هم عاليپاد

هايي توسط يك پادشاه كند. چنين خواستههيچ كس، هيچ چيز طلب نمي
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ي پيروان وداها ممنوع گرديده است. اگر كشاتريايي كشاتريا، عميقاً به وسيله
- وم ميي مراجع فرهيخته محكاين اصول را نقض نمايد، عمل وي به وسيله

خواهم تا ي دشواري، من از تو ميكنندهشود. اما با وجود چنين اصول تنظيم
مان درازاي احترامات بسيارت نسبت به من، دست فقط براي گسترش روابط

شوي، بداني كه دختر زيبايت را در دست من بگذاري. احتماالً خوشحال مي
ل قبول دخترت در سنت خانوادگي ما هيچ رسمي براي تقديم چيزي در قبا

 "اي را پرداخت نماييم.توانيم براي انتقال وي هيچ هزينهوجود ندارد. ما نمي
خواست تا بدون انجام شرط شكست هفت گاوِ نر، به عبارت ديگر، كريشنا مي

  ساتيا را از پادشاه بگيرد. 
خداوند "پادشاه ناگناجيت، پس از شنيدن سخنان خداوند كريشنا گفت: 

ي ها و كيفيات هستي. الكشمي، الههها، تواناييء تمامي لذتعزيزم، تو منشا
كند. تحت اين شرايط، چه كسي ي تو زندگي ميبخت، همواره بر روي سينه

قادر است براي دخترم، همسر بهتري باشد؟ من و دخترم، هر دو، همواره 
ايم. تو سرآمد خاندان يادو هستي. تو مطمئناً براي چنين موقعيتي دعا كرده

ام تا دخترم را به ازدواج فردي مناسب در داني كه من قول دادهبه خوبي مي
ام، بر بيايد. من بياورم كه بتواند پيروزمندانه از پس آزمايشي كه من خواسته

اين آزمايش را تنها براي فهم ميزان قدرتمندي و موقعيت داماد مورد نظرم 
قهرماناني. من مطمئنم قادر ام. خداوند كريشنا، تو سرآمد تمامي اعمال كرده

خواهي بود بدون هيچ مشكلي، تمامي هفت گاو نر را تحت كنترل خود 
اند؛ هر كس تالش اي مقهور نشدهدرآوري. آنان تاكنون توسط هيچ شاهزاده

   "ها را شكست دهد، به راحتي اعضاي بدنش شكسته است.كرده تا آن
كريشنا، اگر به لطف خود "پادشاه ناگناجيت به درخواست خود ادامه داد: 

شك هفت گاو نر را رام نمايي و تحت كنترل خود به اينجا بياوري، آنگاه بي
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پس از شنيدن اين موضوع،  "همسر منتخب دخترم، ساتيا، خواهي بود.
خواهد پيمان خويش را بشكند. بنابراين براي كريشنا فهميد كه پادشاه نمي

ي جنگ با گاوهاي م نمود و آمادهبرآوردن آرزوي او، كمربند خويش را محك
نر شد. او بالفاصله خويش را به هفت كريشنا تقسيم كرد و هر كدام از آنها 

را  اش افسار زد، بدين ترتيب آنهافوراً يكي از گاوهاي نر را گرفت و به بيني
  بازي، تحت كنترل خود درآورد. همانند يك اسباب

م كرد، بسيار مورد توجه است. اين كه كريشنا خود را به هفت قسمت تقسي
اكنون با زنان براي ساتيا، دختر پادشاه ناگناجيت، روشن بود كه كريشنا هم

بسياري ازدواج كرده است، اما هنوز به كريشنا وابسته بود. براي دلگرمي وي، 
كريشنا خود را هفت بسط داد. تفسير آن است كه كريشنا يكي است، اما وي 

اراست. او با هزاران زن ازدواج كرد، اما اين بدان هاي نامحدودي را دبسط
ي آنان از معاشرت معنا نيست كه مادامي كه وي با يكي از زنانش بود بقيه

هاي نامحدودش، با هر كدام با وي محروم بودند. كريشنا قادر بود توسط بسط
  از زنان معاشرت نمايد. 

آنان را تحت كنترل  كه كريشنا با افسار زدن به بيني گاوهاي نر،هنگامي
درآورد، قدرت و غرور آنان بالفاصله درهم شكست. نام و شهرتي كه گاوها 
كسب كرده بودند، ناپديد شد. زماني كه كريشنا بر گاوها افسار زد، هم چون 

- كودكي كه عروسك چوبي يك گاو را به دنبال دارد، آنان را با قدرت مي

زده شد عيت كريشنا، بسيار شگفتكشيد. پادشاه ناگناجيت، با ديدن اين موق
و با اشتياق فراوان، بالفاصله دختر خويش ساتيا را نزد كريشنا برد و دست 
وي را در دستان كريشنا گذارد. كريشنا نيز فوراً او را به عنوان همسر خويش 

هاي پادشاه پذيرفت. آنگاه مراسم عروسي پرشكوهي برگزار شد. ملكه
بودند، چرا كه دخترشان ساتيا به همسري ناگناجيت هم بسيار خوشنود 
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 ها از اين موقعيت خجستهكريشنا در آمده بود. از آنجايي كه پادشاه و ملكه
بسيار راضي بودند، به احترام اين ازدواج در جاي جاي شهر جشن برپا بود. 
همه جا مملو از صداي بوق صدفي و طبل و انواع اصوات موسيقي و آواز بود. 

كردند. تمامي ساكنان رهيخته بركات خود را نثار زوج جوان ميبرهماناهاي ف
ها و جواهراتي رنگين به تن داشتند. پادشاه شهر، با ذوقي فراوان، لباس

اي به شرح زير به دختر و ناگناجيت نيز آن قدر خوشنود بود كه جهيزيه
  دامادش هديه كرد.

هايشان آراسته ه تا گردنابتدا به آنان ده هزار گاو و سه هزار كنيز زيباپوش ك
شده بودند، داد. اين رسم جهيزيه هنوز هم در هند، به خصوص براي 

- ي كشاتريا ازدواج ميشاهزادگان كشاتريا رواج دارد. زماني كه يك شاهزاده

فرستند. كند، حداقل يك دوجين كنيزان همسن را به همراه عروس مي
هزار فيل و  9000ا با دادن پادشاه پس از ارسال گاوها و كنيزان، جهيزيه ر

ارابه  900000صد برابر بيش از آن، ارابه، پر مايه نمود. به اين معنا كه وي 
اسب، و  90000000ها، اسب داد، يعني هديه داد. صد برابر بيشتر از ارابه

ي مرد اهدا كرد. شاهزادگان درباري، چنين ها، خدمهصد برابر بيشتر از اسب
كنند، گويي آنان ها تربيت ميتمامي قيد و شرط خدمتكاران مردي را با

- ي خودشان هستند. پس از اهداي چنين جهيزيهفرزندان و اعضاي خانواده

 ي خويش نشستهاي، پادشاه سرزمين كوشاال، از دختر و دامادش كه در ارابه
بودند خداحافظي كرد و به آنان اجازه داد تا با محافظت سربازان مسلح، به 

ي جديد رهسپار گردند. هنگامي كه آنان به سرعت به خانه خانه خويش
  خويش عزيمت نمودند، قلب پادشاه از عشق به آنان نيرو گرفت. 

ها و مبارزات بسياري با گاوهاي نر پيش از ازدواج ساتيا با كريشنا، رقابت
پادشاه ناگناجيت وجود داشت، و شاهزادگان بسياري از خاندان يادو و ديگر 
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، تالش كرده بودند تا شانس دستيابي به ساتيا را به دست آورند. هاسلسله
هنگامي كه شاهزادگان نااميد شنيدند كه كريشنا با مقهور نمودن گاوهاي نر 
به ساتيا دست يافته است، طبيعتاً بسيار غبطه خوردند. زماني كه كريشنا در 

سود او را و ح خوردهحال عزيمت به دواراكا بود، تمامي شاهزادگان شكست
محاصره نمودند و شروع به ريختن باران تيرهاي خود بر سر آن زوج كردند. 

ور شده و باران تيرهاي خود را در آن هنگام كه آنان به افراد كريشنا حمله
آسا بر سرشان فرو ريختند، آرجونا، بهترين دوست چون باراني سيلهم

دوست بزرگ خويش  كريشنا، مبارزه را به دست گرفت و براي راضي كردن
كريشنا و به خاطر موقعيت ازدواج وي، به تنهايي و بسيار راحت تمامي آنان 
را تار و مار نمود. آرجونا بالفاصله كمان خود گانديو را باال برد و به دنبال 
شاهزادگان دويد. آرجونا، تمامي شاهزادگان را بدون كشتن حتي يك نفر از 

ند كريشنا، رهبر خاندان يادو، به همراهي آنان، فراري داد. پس از آن خداو
اش، با شكوه فراوان وارد شهر دواراكا ي عظيمعروس جديد خود و جهيزيه

  شد. كريشنا سپس در آنجا با همسر خويش در صلح فراوان زندگي كرد. 
ي ديگر نيز داشت؛ اسم وي عالوه بر كونتي دوي، كريشنا يك عمه

كرد. وي زندگي مي 2بود و در استان ككايابود كه ازدواج كرده  1شروتاكيرتي
خواست با كريشنا ازدواج كند، و داشت كه مي 3وي دختري به نام بهادرا

برادرش وي را اتفاقي به كريشنا داد. كريشنا وي را به عنوان همسر واجد 
شرايط خويش پذيرفت. پس از آن كريشنا با دختر پادشاه استان مدرس 

ا بود. الكشمانا تمامي كيفيات را دارا بود. ازدواج نمود. نام وي الكشمان

                                        
1 Çrutakérti 
2 Kekaya 
3 Bhadrä 
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كريشنا او را نيز به زور به ازدواج خويش درآورد، همانگونه كه گارودا ظرف 
شهد را از دستان اهريمنان دزديد. كريشنا اين دختر را در حضور جمع 
كثيري از ديگر شاهزادگان كه در مراسم سوايامواراي او گرد آمده بودند، 

تواند همسر خود را از ارا مراسمي است كه در آن عروس ميدزديد. سوايامو
  ميان تعداد بسياري شاهزاده انتخاب نمايد. 

شرح داستان ازدواج كريشنا با پنج دختري كه در اين فصل آمده است، كافي 
ها هزاران زن ديگر نيز داشت. كريشنا هزاران زن ديگر نيست. او در كنار اين

پذيرفت. تمامي اين هزاران دختر  1نام بهاماسورا را پس از كشتن اهريمني به
در قصر بهاماسوراي ديو گرفتار بودند و كريشنا آنان را آزاد و با ايشان ازدواج 

  نمود.    
  

كريشنا با كتاب ودانتا بر فصل پنجاه و هشتم از ترتيب شرح بهاكتيبدين
 د. به پايان رسي "آيندپنج ملكه به ازدواج كريشنا در مي"عنوان 

                                        
1 Bhaumäsura 
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مفصل پنجاه و نه  

 رهايي بهاماسوراي ديو

شان داستان بهاماسورا كه چگونه شانزده هزار شاهزاده خانم را از قصرهاي
نزد پادشاهان مختلف دزديد و آنان را اسير نمود و چگونگي كشته شدن وي 

- تماماً در شريماد ي خداوند متعال،العادهبه دست كريشنا، شخصيت خارق
بهاگاواتام و توسط شوكادو گوسوامي به پادشاه پاريكشيت توضيح داده شد. 
به طور عام، اهريمنان همواره بر ضد خداوندگاران هستند. اين اهريمن، 
بهاماسورا، بسيار قدرتمند شده بود و به زور چتر باالي تخت خداوندگار وارونا 

 ، مادر خداوندگاران را برداشت.1آديتيهاي را برداشت. وي همچنين گوشواره

                                        
1 Aditi 
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- ناميده مي 1پارواتا- و نيز قسمتي از كوه بهشتي مرو، آن قسمتي را كه ماني

ي شد را اشغال نمود. پادشاه سيارات بهشتي، ايندرا، به دواراكا آمد و درباره
  بهاماسورا، نزد كريشنا شكايت كرد. 

كريشنا به همراهي همسرش با شنيدن شكايت ايندرا، پادشاه بهشت، خداوند 
ساتيابهاما، بالفاصله به سمت سرزمين بهاماسورا به راه افتاد. هر دوي آنان بر 

- ، پايتخت بهاماسورا، 2پورا-پشت گارودا سوار شدند تا آنان را به پراگجيوتيشا

پورا قصد آساني نبود، زيرا آنجا با استحكامات -ببرد. ورود به پراگجيوتيشا
شد. اول از همه، چهار دژ محكم از چهار جهت شهر را ينيرومندي حفاظت م

ها ي جهتكردند كه همه توسط قواي نظامي قدرتمندي از همهمحافظت مي
تحت مراقبت بودند. مرز دوم يك كانال آب دور تا دور شهر بود و عالوه بر 

- هاي برق احاطه شده بود. دژ بعدي از مادهي سيماين تمامي شهر به وسيله

هاي اي از سيمساخته شده بود. پس از اين، شبكه 3مانند به نام آنيال اي گاز
ساخته شده بود. حتي از لحاظ  4خارداري بود كه توسط اهريمني به نام مورا

  رسيد. شده به نظر ميهاي علمي امروزي، شهر كامالً حفاظتپيشرفت
د كرد و دژها را شكست و خر زماني كه كريشنا وارد شد، با گرز خويش كليه

امان تيرهاي هاي نظامي را در جاي جاي شهر با پرتاب بيتمامي قدرت
ي سودارشان چاكراي پرشكوه خويش، خويش در هم شكست. به وسيله

ي مرزهاي الكتريكي را خنثي نمود، كانال آب و مانع گازي را نابود و شبكه
ي ه وسيلهالكتريكي را كه توسط موراي ديو ساخته شده بود تكه تكه نمود. ب

                                        
1 Maëi-parvata 
2 Prägjyotiña-pura 
3 anila 
4 Mura 



  : رهايي بهاماسوراي ديو59فصل                              777

 

 اش قلب جنگجويان بزرگ را به لرزه درآورد و نيزارتعاشات بوق صدفي
هاي نظامي موجود در آنجا را در هم كوبيد. مشابهاً وي ديوارهاي ماشين

  ناپذير خود از ميان برداشت. اطراف شهر را با گرز شكست
ارتعاش بوق صدفي لرد كريشنا هم چون صداي رعد، در زمان برچيده شدن 

رسيد. موراي ديو با شنيدن صداي بوق تمامي تجلي مادي به گوش مي
صدفي از خواب بيدار شد و بيرون آمد تا ببيند چه خبر است. او پنج سر 

كرد. موراي ديو به داشت و زماني طوالني در ميان آب زندگي مي
درخشندگي خورشيد در زمان نابودي تجلي مادي و حرارت وي هم چون 

سوزان بود. نور بدنش آن قدر زننده بود كه به سختي با ور و آتش شعله
- ها باز قابل رؤيت بود. زماني كه وي بيرون آمد، ابتدا عصاي سه شاخهچشم

ور شد. موراي اش را بيرون آورد و به سمت شخصيت اعالي پروردگار حمله
ي خويش همچون ماري عظيم به سوي گارودا رفت. حالت ديو در حمله

ي بلعيدن سه رسيد كه آمادهيار سخت بود و به نظر ميعصبانيت وي بس
ور جهان است. در ابتدا وي با چرخش به مَركب كريشنا يعني گارودا حمله

اش را پرتاب نمود و از ميان پنج دهانش ي سه شاخهشد و سپس نيزه
صدايي هم چون غرش يك شير به ارتعاش درآورد. اين صداهاي غرش در 

ي جهان رسيد و به خارج از آسمان، باال تا به همه تمامي كهكشان پخش شد
  و پايين و خارج از ده جهت، گسترش يافت و از تمامي كهكشان خارج شد. 

ي ديو مورا به سمت مركبش گارودا ي سه شاخهخداوند كريشنا ديد كه نيزه
ي رود. او بالفاصله با جادوي دستانش، دو تير را برداشت و به سمت نيزهمي

ي تعداد بسياري ه پرتاب و آن را چند تكه كرد. هم زمان به وسيلهسه شاخ
هاي ديو مورا را شكافت. زماني كه موراي اهريمن ديد از تيرهايش دهان

شخصيت اعالي پروردگار در جنگاوري از وي پيشي گرفته است، بالفاصله با 
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رز ور شد. اما خداوند كريشنا گگرز خويش در كمال خشونت به خداوند حمله
سالح تصميم مورا را قبل از آن كه به وي برسد، تكه تكه نمود. اهريمن بي

ور گردد، اما كريشنا به مندش به كريشنا حملهگرفت تا با دستان قدرت
كمك سودارشانا چاكراي خويش پنج سر اهريمن را از بدنش جدا نمود. 

درا، به اي از كوه كه پس از برخورد رعد وبرق اينسپس اهريمن همچون تكه
  نمايد، در آب افتاد. درون اقيانوس سقوط مي

هاي تامرا، آنتاريكشا، شراوانا، ويبهاواسو، واسو، موراي ديو هفت پسر به نام
داشت. تمامي آنان به خاطر پدرشان بسيار مغرور و بشدت  1نابهاسوان و آرونا

با  جو شده بودند و براي انتقام، با غضب فراوان، خود را براي جنگكينه
هاي الزم مجهز كردند و اهريمن كريشنا آماده كردند. آنان خود را به سالح

را به عنوان فرماندهي در جنگ گماردند. به دستور  2ديگري به نام پيتها
  ور شدند.بهاماسورا، تمامي آنان با هم به كريشنا حمله

هاي مختلفي چون زماني كه آنان در برابر كريشنا قرار گرفتند، سالح
ي سه شاخه به سوي او پرتاب كردند. اما آنان شير، گرز، تير، نيزه و نيزهشم

ناپذير دانستند كه قدرت شخصيت اعالي پروردگار نامحدود و شكستنمي
هاي مردان بهاماسورا را هم ي تيرهايش تمامي سالحاست. كريشنا به وسيله

و پيتها،  هاي خود را پرتاب نمودچون غالت خرد كرد. سپس كريشنا اسلحه
ي بهاماسورا، به همراه معاونينش بر زمين افتادند، ارتش آنان از هم فرمانده

هايشان متالشي شدند. تمامي آنان به ها و بدنگسست و سرها، پاها، دست
  سوي سرپرست مرگ، ياماراج، فرستاده شدند. 

                                        
1 Tämra, Antarikña, Çravaëa, Vibhävasu, Vasu, Nabhasvän and Aruëa 
2 Péöha 
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زمين شد، اتفاقاً پسر شخصيت نيز شناخته مي 3بهاماسورا كه به نام ناراكاسورا
بود. هنگامي كه وي ديد كه تمام سربازان، فرماندهان و جنگجويان در 

هاي شخصيت اعالي خداوند، كشته ي ضربات سالحي نبرد، به وسيلهجبهه
اند، نسبت به خداوند به شدت خشمگين شد. سپس وي به همراهان شده

ز بودند، اهايي كه همگي در ساحل متولد و بزرگ شده خيل عظيمي از فيل
ها كامالً ديوانه بودند. در هنگام بيرون آمدن از شهر خارج شد. تمامي فيل

شهر، آنها ديدند كه خداوند كريشنا و همسرش به زيبايي در جايگاهي باال در 
-آسمان، همچون ابري سياه نزديك خورشيد كه با نور الكتريسيته مي

را  4به نام شاتاگنياند. بهاماسوراي ديو بالفاصله سالحي درخشيد، قرار گرفته
كه توسط آن قادر بود صدها جنگاور را تنها با يك ضربه بكشد، برداشته و 

هاي پرشكوه خود را به سمت شخصيت تمامي همراهانش هم زمان سالح
ها را به اعالي پروردگار پرتاب نمودند. خداوند كريشنا تمامي اين سالح

اين جنگ اين بود كه  يي تيرهاي پردار خويش خنثي نمود. نتيجهوسيله
ها، پاها و تمامي سربازان و فرماندهان بهاماسورا بر زمين افتادند، دست

ها بر زمين ها نيز با آنها و فيلجدا شد و تمامي اسب شان از بدنسرهاي
هايي كه توسط بهاماسورا استفاده شده بود، ي سالحافتادند. بدين ترتيب همه

  شدند. توسط تيرهاي خداوند تكه تكه 
ها توسط ها و فيلخداوند بر پشت گارودا قرار داشت كه با ضربه زدن به اسب

ها و نوك تيزش، در ي چنگالهايش و خراشيدن سرهاي آنان به وسيلهبال
كردند ها از حمالت گارودا احساس درد بسيار زيادي ميحال كمك بود. فيل

ي نبرد تنهايي در جبههي نبرد متفرق شدند. بهاماسورا به و همگي از صحنه

                                        
3 Narakäsura 
4 Çataghné 
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ديد كه مركب كريشنا، باقي ماند و مشغول جنگ با كريشنا شد. او مي
هاي وي وارد نموده است و با گارودا، خسارت بسياري به سربازان و فيل

اي به قدرت يك رعد و برق را بر گارودا خشم فراوان و با تمامي توانش ضربه
ي عادي نبود و ضربات بهاماسورا را فرود آورد. خوشبختانه گارودا يك پرنده

  كند، احساس كرد. ي گل را له ميتنها مانند فيلي كه يك حلقه
هايش نسبت به بدين ترتيب، بهاماسورا دريافت كه هيچ يك از نيرنگ

هايش براي كشتن كريشنا كريشنا، عملي نيست و فهميد كه تمامي تالش
- ي سه شاخهسعي كرد تا با نيزهاثر است. با اين حال، براي آخرين بار وي بي

ي خويش به خداوند حمله كند. كريشنا آن قدر ماهر بود كه قبل از آن كه 
ي خود را پرتاب نمايد، سرش را با سودارشان ي سه شاخهبهاماسورا نيزه

هايش چاكراي تيز از بدنش جدا نمود. سر وي كه با يك كالهخود و گوشواره
نبرد افتاد. در اثر كشته شدن بهاماسوراي درخشيد بر روي زمين ميدان مي

ديو به دست لرد كريشنا، تمامي اقوام ديو از نوميدي فرياد كشيدند و افراد 
ي خداوند را پرشكوه نمودند. با اين شانس، ساكنان العادهقديس اعمال خارق

  باران كردند. سيارات بهشتي، خداوند را گل
اي وند كريشنا ظاهر شد و با حلقهدر اين زمان شخصيت زمين، در مقابل خدا

ي هاي وايجايانتي به او اداي احترام كرد. سپس وي گوشوارهاز گل
شده به طال و جواهر را باز گرداند. وي همچنين ي آديتي مزيندرخشنده

چتر وارونا داراي جواهري باارزش را كه به كريشنا هديه كرده بود، بازگرداند. 
ي خويش را به كريشنا، شخصيت اعالي پس از آن شخصيت زمين دعاها

مرتبه پرستش پروردگار و ارباب جهان كه همواره توسط خداوندگاران عالي
ي شود، تقديم نمود. او براي اداي احترام، سجده كرد و در شعف عابدانهمي

  يهاي محترمانهبگذار تا من سجده"عظيمي اين گونه شروع به صحبت كرد: 
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قديم نمايم كه همواره با چهار عالمت بوق صدفي، خويش را به خداوندي ت
ديسك، گل نيلوفر و گرز، حضور دارد، كسي كه خداوند تمامي خداوندگاران 

ي مرا نسبت به خودت بپذير. خداوند عزيزم، هاي محترمانهاست. لطفاً سجده
تو روح متعالي، و به خاطر برآوردن آرزوي عابدانت، در ظهورات مختلف 

ي پرستش عابدانت است، به زمين هبوط ه مناسب با خواستهروحاني خود ك
  هاي محترمانه مرا بپذير. نمايي. لطفاً سجدهمي

هاي رويد، و تو همواره با حلقهخداوند عزيزم، از ناف تو گل نيلوفر آبي مي"
هاي گل نيلوفر اي. چشمان تو همواره چون گلبرگگل نيلوفر تزيين شده

ها براي چشمان ديگران كامالً ليل تمامي آنگسترده است و به همين د
پاك و خالصت  عابدانبخش است. پاهاي نرم و نيلوفرينت همواره توسط لذت

هاي هم چون نيلوفر آنان را شوند و آن پاهاي نيلوفرين قلبپرستش مي
ي خود را به تو هاي محترمانهبخشد. بنابراين من مكرراً سجدهتسلي مي
  دارم.تقديم مي

ها، دانش و انقطاع ها، ثروتها، شهرتها، قدرتمالك تمامي زيباييتو "
هستي؛ تو پناه تمامي شش توانگري هستي. اگر چه تو در همه جا ساري و 

شوي. بنابراين خواهشمندم جاري هستي، به عنوان پسر واسودوا ظاهر مي
لت ي مرا بپذير. تو شخصيت اصلي متعال پروردگاري و عاحترامات متواضعانه

غايي تمامي علل. خداوندي تو تنها منشاء تمامي دانش است. بگذار تا 
هاي محترمانه خويش را نثار تو گردانم. تو با اين كه شخصاً زاده سجده
اي، با اين حال پدر تمامي تجلي كيهاني هستي. تو منبع و پناه تمامي نشده

دست توست و  ها هستي. دليل تجلي و ظهور اين دنياي مادي بهانواع انرژي
- تو هم علت و هم اثر اين تجلي مادي هستي. بنابراين خواهشمندم سجده

  ي مرا بپذير.هاي محترمانه
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خداوند عزيزم، با توجه به خداوندگاران برهما، ويشنو و شيوا، آنان نيز "
مستقل از تو نيستند. زماني كه در اين تجلي مادي نياز به خلقت باشد، تو 

خواهي اين نمايي و آن هنگام كه ميا، را خلق ميظهور شهوت خود، برهم
- تجلي مادي را محافظت نمايي خود را به عنوان خداوند ويشنو بسط مي

گردي و بدين ي جهل، ظاهر ميدهي، تو به عنوان لرد شيوا، ارباب گونه
سازي. تو همواره موقعيت روحاني را از ترتيب تمامي خلقت را نابود مي

نمايي. تو هرگز مانند طبيعت مادي، محافظت مي يخلقت اين سه گونه
- ي طبيعت مادي قرار نميي عادي، در اسارت اين سه گونهموجودات زنده

  گيري. 
خداوندم، در واقع تو طبيعت مادي، پدر جهان و زمان ابدي هستي كه "

گردد. با اين همه تو باعث تركيب عناصر طبيعت و تجلي خلقت مادي مي
ي اين اعمال مادي هستي. خداوند عزيزم، اي شخصيت همواره وراي تمام

دانم كه زمين، آب، آتش، هوا، آسمان، پنج موضوع اعالي پروردگار، مي
 - شان، منيت كاذب و تمامي انرژي مادي هايحواس، ذهن، حواس و ديتي

همگي بر تو  -انگيز است هر آنچه متحرك و ساكن در اين دنياي شگفت
تواند از تو كه همه چيز محصول توست، هيچ چيز نمي تكيه دارند. از آنجايي

جدا باشد. از آن جايي كه تو موجوديت معنوي و روحاني داري، هيچ چيز 
هويت گردد. بنابراين همزمان، همه چيز مادي قادر نيست با شخصيت تو هم

كنند همه چيز را از اي كه تالش ميبا تو يكي و متفاوت از توست، و فالسفه
  ازند، مطمئناً در ديدگاه خود مرتكب اشتباه هستند.تو جدا س
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 5خداوند عزيزم، اجازه بده به اطالعت برسانم اين پسربچه كه بهاگاداتا"
شود، فرزند پسر من، بهاماسوراست. او با موقعيت وحشتناك مرگ ناميده مي

پدرش، بسيار متأثر شده و شديداً گيج و ترسيده است. بنابراين من او را براي 
ام. از حضورت تقاضا دارم تا به اين پسر پناه ليم به قدوم نيلوفرين تو آوردهتس

ام دهي و او را با قدوم نيلوفرين خويش متبرك سازي. من او را نزد تو آورده
آلود پدرش رهايي العمل تمامي اعمال گناهتا به اين ترتيب شايد وي از عكس

  " يابد.

ا شنيد، بالفاصله وي را از مصونيت در زماني كه خداوند دعاهاي مادر زمين ر
هاي ترسناك، مطمئن ساخت. و به بهاگاداتا گفت: مقابل تمامي موقعيت

هاي مختلف سپس او وارد قصر بهاماسورا كه مجهز به توانمندي "نترس."
ي جوان را كه شاهزاده 16100بود، شد. خداوند كريشنا در قصر بهاماسورا، 

شده بودند، ديد. هنگامي كه شاهزادگان ديدند  ربوده شده و در آن جا اسير
شود، فوراً اسير زيبايي كه شخصيت اعالي پروردگار، كريشنا، وارد قصر مي

دليل وي دعا كردند. آنان در ذهن خداوند شدند و براي بركات و لطف بي
خود تصميم گرفتند تا خداوند كريشنا را بدون هيچ تأملي به عنوان همسر 

ر يك از ايشان به تقدير الهي دعا كرد تا شايد كريشنا همسر خود بپذيرند. ه
ي هاي خود را با روش عابدانهاو گردد. آنان متواضعانه و مشتاقانه، قلب

خاصي به قدوم نيلوفرين كريشنا تقديم نمودند. به عنوان روح متعال در قلب 
نمود  ي پاك آنان را درك كند و موافقتهمگان، كريشنا قادر بود تا خواسته

ها و زيورآالت تا آنها را به عنوان همسرانش بپذيرد. بنابراين وي لباس
اي نشست مناسبي را براي آنان تدارك ديد و هر كدام از آنان بر روي كجاوه

                                        
5 Bhagadatta 
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و به سوي شهر دواراكا روانه شدند. كريشنا همچنين ثروت نامحدودي از 
آوري نمود. او پنجاه ها، جواهرات و غيره جمعها، اسبقصر، گنجي از ارابه

فيل سفيد، هر كدام با چهار عاج را از قصر برداشت و همه را به سوي دواراكا 
  گسيل داشت. 

، پايتخت سيارات 6پس از اين اتفاق لرد كريشنا و ساتيابهاما وارد آماراواتي
شدند  7دويبهشتي شد و بالفاصله وارد قصر پادشاه ايندرا و همسرش شاچي

ي آديتي را ويي به آنان آمده بود. سپس كريشنا گوشوارهآمدگكه براي خوش
  به ايندرا هديه كرد. 

گشتند، ساتيابهاما به زماني كه كريشنا و ساتيابهاما از پايتخت ايندرا بازمي
را به او بدهد. با  8كريشنا يادآوري كرد كه قول داده بود تا درخت پاريجاتا

اتيابهاما يك درخت پاريجاتا را استفاده از فرصت ورود به پادشاهي بهشت، س
بار نارادا يك گل پاريجاتا آورد و از ريشه در آورد و پشت گارودا گذاشت. يك

به همسر اول كريشنا، روكميني دوي، هديه داد. بر اين اساس، حس حقارت 
در ساتيابهاما رشد كرد؛ وي نيز از كريشنا چنين گلي را درخواست نمود. 

زد. او فهميد و لبخند انه مابين همسرانش را ميي رقابت زنكريشنا غريزه
كني؟ چرا تو فقط يك گل را درخواست مي "بالفاصله از ساتيابهاما پرسيد، 

  "هاي پاريجاتا را به تو بدهم.خواهم يك درخت كامل از گلمن مي
در واقع كريشنا مخصوصاً ساتيابهاما را با خود برد تا وي با دستان خويش 

ا را بچيند. اما ساكنان سيارات بهشتي و نيز ايندرا بسيار بتواند پاريجات
ي آنان، يك درخت پاريجاتا را كه در برانگيخته شدند. ساتيابهاما، بدون اجازه

                                        
6 Amarävaté 
7 Çacédevé 
8 pärijäta 
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شد، از ريشه در آورده بود. ايندرا به همراه ديگر هيچ جاي زمين يافت نمي
ابهاما خداوندگاران مخالفت خويش را براي بردن درخت، به كريشنا و ساتي

اش ساتيابهاما، ابراز نمودند، اما كريشنا براي راضي نمودن همسر مورد عالقه
ناپذير شد، بنابراين جنگي ميان خداوندگاران و كريشنا بسيار مصمم و تزلزل

درگرفت. طبق معمول كريشنا پيروز شد و مغرورانه درخت پاريجاتاي انتخاب 
واراكا، آورد. از آن پس آن ي زمين، دشده توسط همسرش را به اين سياره

- درخت در باغ قصر ساتيابهاما كاشته شد. به دليل وجود اين درخت خارق

انگيزي زيبا شد. از زماني كه ي ساتيابهاما به شكل شگفتالعاده، باغ خانه
هايش نيز آمد و ي زمين، پايين آمد، شميم گلدرخت پاريجاتا به سياره

  شان به اين زمين مهاجرت نمودند. سلزنبورهاي الهي در جستجوي عطر و ع
رفتار پادشاه ايندرا نسبت به كريشنا توسط حكيمان بزرگي هم چون 

دليلش، به پادشاهي شوكادوگوسوامي نكوهش شده است. كريشنا با لطف بي
ي مادرش را كه توسط بهشت، آماراواتي رفته بود تا به پادشاه ايندرا گوشواره

د، هديه كند و ايندرا از دريافت آن بسيار خرسند بهاماسورا به سرقت رفته بو
شده بود. اما وقتي يك درخت پاريجاتا توسط كريشنا از پادشاهي بهشت 
برداشته شد، ايندرا با وي جنگيد. اين از طرف ايندرا، غرض و نفع شخصي 
بود. او دعاهاي خود را تقديم كرده بود، سر خود را بر قدوم نيلوفرين كريشنا 

اش برآورده شد، موجود ديگري شد. د، اما به محض اين كه خواستهگذارده بو
گرا همواره هاي ماديگرا است. انسانهاي ماديي انساناين طريق معامله

تمايل به نفع شخصي خويش دارند. به همين دليل آنان قادرند هر گونه 
شان به پايان احترامي را به هر كس تقديم نمايند، اما وقتي نفع شخصي

سيد، آنان ديگر دوست شما نيستند. اين طبيعت خودخواهانه نه تنها بين ر
- ي خاكي بلكه حتي در شخصيتها در اين كرهي ثروتمند انسانافراد طبقه
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هايي همچون ايندرا و ديگر فرشتگان نيز وجود دارد. ثروت زياد، انسان را 
نيست و ي كريشنا آگاه شدن كند. يك انسان خودخواه آمادهخودخواه مي

بزرگي چون شوكادو گوسوامي محكوم شده است. به عبارت  عابدانتوسط 
ديگر، مالكيت ميزان بااليي از ثروت دنيوي، يك عدم صالحيت براي 

  پيشرفت در كريشنا آگاهي است. 
دختري را كه از اسارت  16100كريشنا پس از شكست دادن ايندرا، ازدواج با 

فرم، وي  16100با بسط خويش به  بهاماسورا آورده بود، تدارك ديد.
همزمان با تمامي آنان در قصرهاي مختلف و در آن واحد ازدواج كرد. بدين 
ترتيب، وي اين حقيقت را كه كريشنا كسي جز شخصيت اعالي خداوند 
نيست، تثبيت كرد. هيچ چيز براي كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار 

نيافتني است، حاضر و زوال غيرممكن نيست؛ او قدرتمند متعال، در همه جا
العاده نيست. تمامي و در اين بازي متعال هيچ چيز به اين اندازه فوق

ها، اثاثيه و تجهيزات ي كريشنا، پر از باغملكه 16،000قصرهاي بيش از 
ها در اين دنيا وجود ندارد. در اين مناسبي بودند كه هيچ موردي برابر با آن

هاي م هيچ بزرگنمايي و اغراقي وجود ندارد. ملكهبهاگاواتا-داستان از شريماد
بختي، الكشمي هستند. كريشنا با ي خوشهاي الههكريشنا همگي بسط

كرد و با آنان درست همان گونه رفتار ايشان در قصرهاي متفاوت زندگي مي
  كند. كرد كه يك مرد عادي با همسرش رفتار ميمي

شخصيت اعالي پروردگار، كريشنا،  ما بايد همواره به ياد داشته باشيم كه
كرد؛ اگرچه در ازدواج با بيش از شانزده دقيقاً همچون يك انسان بازي مي

- ي خويش را به نمايش ميالعادههاي خارقهزار همسر، وي همزمان توانايي

با آنان درست همانند يك مرد عادي رفتار كرد و سرسختانه از روابط گذارد، 
نمود. هاي عادي مرسوم است، پيروي مير خانهمابين زن و شوهر كه د



  : رهايي بهاماسوراي ديو59فصل                              787

 

بنابراين درك خصوصيات برهمن متعال، شخصيت خداوند بسيار مشكل 
است. حتي خداوندگاراني همچون برهما نيز قادر به تفحص و اكتشاف در 

بخت بودند كه هاي روحاني خداوند نيستند. زنان كريشنا به حدي خوشبازي
عنوان همسر خود داشتند، اگرچه شخصيت  شخصيت اعالي پروردگار را به

  همسرشان حتي براي برهما و ديگر خداوندگاران نيز ناشناخته بود. 
خنديدند، حرف هايش، در رفتارشان به عنوان زن و شوهر، ميكريشنا و ملكه

گرفتند و غيره، و روابط كردند، يكديگر را در آغوش ميزدند، شوخي ميمي
هايش از يافت. بدين ترتيب، كريشنا و ملكهش مينكاحي آنان همواره افزاي

بردند. اگرچه هر يك از شادي روحاني در زندگي زناشويي خود لذت مي
ها هزاران كنيز براي خدمت داشتند، همگي شخصاً مشغول خدمت به ملكه

كريشنا بودند. هر كدام از آنان عادت داشتند كه شخصاً كريشنا را وقتي به 
نشاندند، او را ميپذيرند. آنان وي را بر روي نيمكتي زيبا شد، بقصر وارد مي

شستند، كردند، قدوم نيلوفرينش را با آب گنگ ميبا تمامي توان پرستش مي
دادند. بدين ترتيب، او را از نات تقديم و پاهايش را ماساژ ميبه او بتل

او را ساختند. كرد، رها ميهايي كه وي در دوري از خانه احساس ميخستگي
كردند، وي را هاي اصيل خوشبو تقديم ميزدند، به او روغنبه خوبي باد مي

خواستند آراستند، از او ميكردند، موهايش را ميهاي گل تزيين ميبا حلقه
كردند و با غذاهاي مطبوع از او پذيرايي تا دراز بكشد، شخصاً وي را حمام مي

داد و منتظر د انجام ميكردند. هر ملكه تمامي اين كارها را خومي
هاي گوناگونش زندگي شد. به عبارت ديگر كريشنا و ملكهخدمتكاران نمي

  آل را به نمايش درآوردند. زناشويي ايده
ودانتا بر فصل پنجاه و نهم كتاب كريشنا، با عنوان بدين ترتيب شرح بهاكتي

  رسد.     به پايان مي "رهايي بهاماسوراي ديو"
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  مفصل شصت

هاي ميان كريشنا و روكمينيحبتص  

ي كل دانش به يك روز خداوند كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار، بخشنده
ارزش، در اتاق روكميني كه ي بيتمامي موجودات زنده، از برهما تا مورچه

به همراه كنيزانش مشغول خدمت به خداوند بودند، نشسته بود. كريشنا بر 
(بادبزني از  9و كنيزكان وي را با چاماراهاي تخت روكميني نشسته بود لبه

  زدند. موي دم گاوميش)، باد مي
عيار، تجلي روابط خداوند كريشنا با روكميني به عنوان يك همسر تمام
ي بسياري كاملي از كمال متعال شخصيت اعالي خداوند هستند. فالسفه

خداوند دهند كه در آن وجود دارند كه تصويري از حقيقت متعال ارائه مي

                                        
9 cämaras 
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قادر به انجام اين يا آن كار نيست. آنان ظهور خداوند و يا حقيقت متعال در 
نمايند. اما در واقع حقيقت متفاوت است: خداوند شكل انساني را انكار مي

تواند موضوع بحث اعمال حواس ناقص ما باشد. او قدرتمند متعال، نمي
نه تنها قادر است شخصيت قادر متعال خداوند است و با خواست متعالش 

تجلي مادي را خلق، حفاظت و يا نابود سازد، بلكه براي انجام باالترين 
نمايد. همان گونه كه در منظور، به عنوان يك موجود انساني عادي نزول مي

ي بشري نقصاني گيتا آمده است، هر گاه در اداي وظايف تجويزشده- بهاگاواد
ه به زور انرژي مادي، بلكه توسط نمايد. او نبه وجود بيايد، وي ظهور مي

انرژي دروني خويش جهت احياي عملكرد استاندارد اعمال انساني و به طور 
- همزمان، جهت نابودي موارد مزاحم در راه پيشرفت تمدن انساني، ظاهر مي

هاي روحاني شخصيت اعالي پروردگار، وي در شود. بر اساس اين اصل، بازي
  ، در خاندان يادو ظهور نمود. فرم جاودان خويش، شري كريشنا

- هايي تزيين شده با رشتهقصر روكميني بسيار زيبا آراسته شده بود. سايبان

قدر هاي مرواريد، از سقف آويزان بود و تمامي قصر با انوار جواهرات گران
- هاي ماليكا و كاملي، كه از خوشهايي مملو از گلدرخشيد. آنجا بيشهمي

هايي از اين گياهان و هستند، وجود داشت. خوشه هاي هندوستانبوترين گل
نمود. و به دليل عطر دلپذير هاي گل، زيبايي قصر را صد چندان ميشكوفه

هايي از زنبوران كوچك در اطراف درختان گرد آمده بودند، و در ها، دستهگل
تابيد. در ها به درون ميي پنجرهشب هنگام درخشش ماهتاب از ميان شبكه

ها را به ختان پر گل پاريجاتا وجود داشت كه نسيم لطيف شميم گلآنجا در
سوختند و دود نمود. عودها در ميان ديوارهاي قصر مياطراف پخش مي

ها با ها تشكرفت. در ميان اتاقها به بيرون ميشان از درز پنجرهعطرآگين
امه ها به نرمي و سفيدي خخوابهاي سفيد پوشانده شده بودند؛ تختمالفه
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بودند. در اين موقعيت، خداوند شري كريشنا به راحتي نشسته بود و از 
  برد. خدمت روكميني به همراهي خدمتكارانش لذت مي

روكميني از به دست آوردن فرصت خدمت به همسر خود، شخصيت اعالي 
خواست تا خود شخصاً به خداوند پروردگار، مملو از اشتياق بود. بنابراين مي

ي چامارا را از خدمتكار گرفت و شروع به همين منظور دسته خدمت نمايد،
هاي به باد زدن كرد. هنگامي كه روكميني با انگشتان خويش كه با حلقه

شده و مزين به ي چامارا از طال ساختهجواهرنشان آراسته شده بود دسته
شد. پاهاي وي با پابندهاي گوهريني گرفت چامارا زيباتر ميجواهرات را مي

آمدند، آراسته شده اش به صدا در ميهاي ساريه به نرمي در ميان چينك
ي پودر كونكوما و زعفران ي روكميني به وسيلههاي برجستهبودند. سينه

- ترتيب، زيبايي وي با انعكاس رنگ قرمز كه از سينهآغشته شده بود؛ بدين

با  بلندش گشت. باسنشد، صد چندان مياش ساطع ميشدههاي پوشيده
دوزي شده آراسته شده و قوطي كوچك بسيار درخشان بر هاي يراقپارچه

گردنش آويزان بود. باالتر از همه، به دليل اشتغال وي در خدمت به لرد 
ي كافي اگرچه در آن زمان وي براي داشتن پسران بزرگ به اندازه - كريشنا 

ه به سيماي بدن زيبايش در سه جهان غيرقابل قياس بود. با توج - مسن بود
هاي زيباي يابيم كه موهاي پيچان بر روي سر وي، گوشوارهزيبايش، در مي

بند طالي وي همگي با هم در گوشش، لبخند زيبا بر روي دهانش و گردن
اند تا باراني از شهد را ببارانند و بدين گونه به طور يقين روشن در آميخته

ست كه همواره مشغول در بخت نيي گردد كه روكميني كسي به جز الههمي
  خدمت به قدوم نيلوفرين ناراياناست. 

ليالهاي كريشنا و روكميني در دواراكا، توسط مراجع بزرگ به عنوان تجلي 
اند. ليالهاي نارايانا و الكشمي، كه مالك توانايي متعالند، پذيرفته شده
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صفات آن ليالهاي رادها و كريشنا در ورينداوان ساده و روستايي و متمايز از 
ي شهرنشيني در دواراكا است. صفات روكميني به طور غيرمعمول آراسته

  درخشان و كريشنا از رفتار وي بسيار خرسند و راضي بود. 
كريشنا اين تجربه را كرده بود كه زماني كه گل پاريجاتا، توسط ناراداموني به 
روكميني داده شد، ساتيابهاما نسبت به هووي خويش حسادت ورزيد 
بالفاصله همان گل را از كريشنا در خواست نمود. در حقيقت وي تا زماني كه 

گرفت. و در واقع كريشنا آورد، آرام نميكل درخت پاريجاتا را به دست نمي
قول خود را عملي ساخت: او درخت را از پادشاهي بهشت به زمين آورد. پس 

هاما يك درخت از اين قسمت، كريشنا انتظار داشت به دليل آن كه ساتياب
كند. كامل پاريجاتا پاداش گرفته، روكميني نيز حتماً چيزي درخواست مي

اما روكميني به چيزي اشاره ننمود، چرا كه وي بسيار موقر و از خدمت 
خواست وي را در موقعيتي برانگيخته و كمي خويش راضي بود. كريشنا مي

كميني را در موقعيتي عصباني ببيند، بنابراين نقشه كشيد تا صورت زيباي رو
همسر داشت،  16100برانگيخته و خشمگين ببيند. اگر چه كريشنا بيش از 

اي از محبتي خودماني رفتار نمايد؛ وي عادت داشت با هر يك از آنان به گونه
نمود به طوري كه خصوصي را بين خود و هر يك از آنان ايجاد ميموقعيت به

رد انتقاد قرار دهد و تا كريشنا از اين همسرش او را با خشمي از سر عشق، مو
موضوع لذت ببرد. در اين مورد، چون كريشنا از روكميني كه بسيار باوقار و 

توانست ايرادي بگيرد، با لبخندي همواره مشغول خدمت به وي بود، نمي
ي وي، با او برلب و عشقي پر شور، تنها براي تحريك نمودن خشم عاشقانه

. روكميني دختر پادشاه بهيشماكا، پادشاهي شروع به حرف زدن كرد
قدرتمند بود. بنابراين كريشنا او را روكميني خطاب نكرد، بلكه اين بار وي را 

ي عزيزم، خيلي عجيب است. بسياري از شاهزاده"شاهزاده خطاب نمود، 
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خواستند با تو ازدواج كنند. اگر چه همگي هاي فرماندهي دربار ميشخصيت
هاي درباري بودند؛ آنها ودند، اما همگي مالك توانايي و ثروتآنان پادشاه نب

مؤدب، فرهيخته و در ميان پادشاهان بسيار مشهور، از لحاظ بدني و 
هاي شخصيتي زيبا، آزادانديش، در توانمندي بسيار قدرتمند و از صالحيت

ين دند. آنان به هيچ وجه نامناسب نبودند و باالتر از همه اهر نظر پيشرفته بو
كه برادر و پدرت هيچ مخالفتي با اين گونه ازدواج نداشتند. برعكس آنان 
قول شرف دادند كه تو با شيشوپاال ازدواج خواهي كرد. در واقع، ازدواج 
توسط هر والدين تو تأييد شده بود. شيشوپاال پادشاه بزرگي بود و آن قدر 

وي با تو ازدواج  كنم اگرنسبت به زيبايي تو حريص و شيفته بود كه فكر مي
  ماند. كرد، هم چون خدمتكاران باوفايت همواره در كنارت باقي ميمي

در مقايسه با خصوصيات شخصيتي شيشوپاال، من هيچ نيستم و تو شخصاً "
كني. در تعجبم كه ازدواج با شيشوپاال را رد كردي و مرا كه اين را درك مي

خودم را كامالً براي آن كه ترم پذيرفتي. من در مقايسه با شيشوپاال پست
بينم زيرا تو بسيار زيبا، باهوش، موقر و كاملي. همسر تو باشم، نامناسب مي

توانم دليل اين كه تو را وادار كرد تا مرا بپذيري، بپرسم؟ البته اكنون من مي
خواهم تو نمايم، اما باز هم ميتو را به عنوان همسر زيباي خويش خطاب مي

عي خودم مطلع سازم كه من از تمامي آن شاهزادگاني كه را از موقعيت واق
  تر هستم.  خواستند با تو ازدواج كنند، پايينمي

ترسيدم كه جرأت در ابتدا بايد بداني كه من از جاراساندها آن قدر مي"
نداشتم بر روي زمين زندگي كنم و به همين دليل اين خانه را در ميان آب 

نيست كه اين راز را براي ديگران آشكار نمايم،  ي مندريا بنا نهادم. وظيفه
اما تو بايد بداني كه من خيلي شجاع و قهرمان نيستم؛ من يك گاوچران 

كنم، زيرا تمامي ترسم. هنوز احساس امنيت نميهستم و از دشمنانم مي
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شاهان بزرگ زمين، دشمنان من هستند. من خود شخصاً چنين احساس 
ام. اشتباه ديگر آن ن به طرق مختلف، ايجاد نمودهدشمني را با جنگيدن با آنا

كه اگر چه من بر تخت پادشاهي دواراكا هستم هيچ ادعايي ندارم. اگر چه 
من با كشتن دايي خويش، كامسا، اين پادشاهي را به دست آوردم، پادشاهي 

رسيد؛ بنابراين من هيچ مالكيتي نسبت به پادشاهي ندارم. به پدربزرگم مي
اينها، من هدف محكمي براي زندگي ندارم. مردم قادر نيستند مرا عالوه بر 

دانند به خوبي بشناسند. هدف نهايي زندگي من چيست؟ آنان به خوبي مي
كه من در ورينداوان يك پسر گاوچران بودم. مردم انتظار داشتند كه من 

مامي ام، نانداماهاراج باشم و نسبت به شريماتي رادهاراني و تپيرو پدرخوانده
ي ورينداوان وفادار باشم. اما به يكباره من آنان را ترك دوستانم در دهكده

توانم يك ي مشهور باشم. هنوز نه تنها نميخواستم يك شاهزادهنمودم. مي
قلمرو داشته باشم، بلكه قادر نيستم همچون يك شاهزاده، حكم نمايم. مردم 

دانند كه آيا من آنان نمي ي هدف نهايي زندگي من گيج و سرگردانند؛درباره
يك پسر گاوچرانم يا يك شاهزاده، آيا پسر نانداماهاراجم يا پسر واسودوا. از 

-آنجايي كه من هدف خاصي در زندگي ندارم، مردم مرا ولگرد خطاب مي

  كنند. بنابراين از اين كه تو چنين همسر ولگردي را انتخاب نمودي، متعجبم. 
 آداب مبادي در رفتارهاي اجتماعي، خيليعالوه بر اين، من به خصوص "

بيني كه من بارها ازدواج نيستم. شخص بايستي با يك زن راضي شود اما مي
ام و بيش شانزده هزار همسر دارم. به عنوان يك همسر مبادي آداب، كرده

قادر نيستم تمامي آنان را راضي نمايم. رفتارم با آنان خيلي خوب نيست و 
وبي به آن آگاهي. گاهي براي همسرانم موقعيتي را به دانم كه تو به خمي

آورم كه خيلي خوشايند نيست. زيرا من در كودكي در يك روستا وجود مي
ام، و با رفتارهاي زندگي شهري آشنايي ندارم. روش راضي نمودن تربيت شده
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يك زن را با كلمات و رفتار نيكو بلد نيستم. و به تجربه ثابت شده است، هر 
ه از من پيروي كند يا جذب من شود، تا انتهاي زندگيش بايد در اشك زني ك

هاي بسياري مجذوب من هستند و اكنون زندگي كند. در ورينداوان گوپي
كنند، اما فقط در جدايي من اشك من آنان را ترك كردم و آنان زندگي مي

ن را ترك ام كه از زماني كه ورينداواريزند. من از آكرورا و اودهاوا شنيدهمي
ام ها و رادهاراني و پدر خواندهكردم تمامي دوستان پسر گاوچرانم، گوپي

نانداماهاراج، دائماً فقط در حال گريستن براي من هستند. من براي خير و 
هاي خويش در دواراكا خوبي ورينداوان را ترك كردم و اكنون با ملكه

بنابراين تو به راحتي  مشغولم، اما با هيچ يك از شما رفتار مناسبي ندارم.
تواني درك نمايي كه من شخصيت باثباتي ندارم و همسري قابل اطمينان مي

ي اصلي از جذب شدن به من، فقط به دست آوردن يك زندگي نيستم. فايده
  مملو از محروميت و عذاب است. 

داني كه من همواره تهيدست ي زيباي عزيزم، تو همچنين ميشاهزاده"
از تولدم، من فقيرانه به منزل نانداماهاراج برده و درست  هستم. درست پس

ام صدها هزار گاو همانند يك پسر گاوچران بزرگ شدم. اگرچه پدر خوانده
داشت، من حتي مالك يكي از آنها نيز نيستم. تنها به من اعتماد شده بود تا 

مالك  شان نبودم. اينجا هماز آنها مراقبت كنم و به چرا ببرم، اما من مالك
پول هستم. هيچ دليلي براي گريه و زاري جهت هيچ چيز نيستم، و اغلب بي

چنين موقعيت تنگدستي وجود ندارد؛ چرا كه من در گذشته هيچ چيزي 
نداشتم، پس چرا بايد براي آن كه در حال حاضر هيچ چيزي ندارم، غصه 

نيستند؛ من نيز از بسيار توانمند  عابدانبخورم؟ تو ميتواني توجه كني كه 
آنان از لحاظ ثروت دنيوي بسيار فقيرند. كساني كه بسيار ثروتمندند، ثروت 

اي به عبوديت من يا كريشنا آگاهي ندارند. به عبارت دنيوي دارند، عالقه
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هاي به گردد، چه به زور و يا در موقعيتپول ميديگر، زماني كه شخص بي
شود. مند ميعالقهخصوص، اگر وي فرصت مناسبي به دست آورد، به من 

كساني كه به ثروت خويش مغرورند، حتي اگر به آنان شانس معاشرت با 
داده شود، به فرصت درك من نائل نخواهند شد. به عبارت ديگر،  عابدانم

ي افراد ممكن است اشتياقي براي من داشته باشند اما افراد فقيرترين طبقه
كنم كه انتخاب من از سوي مي اي ندارند. بنابراين فكرمند هيچ عالقهثروت

رسي، توسط برادر تو خيلي هوشيارانه نبوده است. تو بسيار باهوش به نظر مي
ترين اي، اما نهايتاً در انتخاب شريك زندگيت بزرگو پدرت تربيت شده
  اي. اشتباه را مرتكب شده

اما اشكالي ندارد، اشتباه هنوز هم قابل برگشت است و دير شدن بهتر از " 
هرگز نشدن است. تو كامالً آزادي تا همسر مناسبي كه واقعاً با تو از لحاظ 

، فرهنگ خانوادگي، ثروت، زيبايي، تحصيالت و از هر جهت برابر توانگري
اي به فراموشي باشد را انتخاب نمايي. هر خطايي كه تاكنون مرتكب شده

ا مشخص سپرده خواهد شد. اكنون تو قادري تا راه موفق زندگي خويش ر
تر را نمايي. معموالً شخص ارتباطي مادي با فردي چه از او باالتر و يا پايين

كنم كه قبل از كند. اي دختر پادشاه ويداربهاي عزيزم، فكر ميبرقرار نمي
ازدواج خود خيلي هوشمندانه عمل نكردي. بدين ترتيب مرا به اشتباه همسر 

اي ين كه من شخصيت برجستهي اخود انتخاب نمودي. تو اشتباهاً درباره
دارم، شنيدي، اگر چه در حقيقت من چيزي بيش از يك گدا نيستم. بدون 

ي من، تو مرا به عنوان ديدن من و موقعيت واقعيم، و تنها با شنيدن درباره
همسر خويش برگزيدي. اين اصالً درست نيست. بنابراين از آن جايي كه دير 

كنم كه اكنون يكي از و پيشنهاد ميشدن بهتر از هرگز نشدن است، به ت



  هاي ميان كريشنا و روكميني: صحبت60فصل                              797

 

شاهزادگان كشاترياي بزرگ را انتخاب و به عنوان همراه و شريك زندگي 
  "خويش برگزيني و مرا ترك نمايي.

هاي داد كه روكميني بچهكريشنا در حالي به روكميني تقاضاي طالق مي
- بزرگ داشت. بنابراين تمامي پيشنهاد كريشنا چيزي غيرممكن به نظر مي

رسيد، زيرا بر اساس فرهنگ ودايي چنين چيزي به عنوان جدايي زن و 
شوهر توسط طالق وجود ندارد. حتي براي روكميني هم امكان نداشت تا در 
اين سن، كه پسران متأهل بسياري داشت، بتواند همسر جديدي اختيار 

- نمايد. براي روكميني هر يك از پيشنهادات كريشنا، ديوانگي بود و شگفت

تواند چنين چيزهايي بگويد. همانند هميشه شد كه كريشنا چگونه مي زده
  نگراني وي از فكر جدايي از كريشنا بيشتر و بيشتر افزايش يافت.

به هر حال، تو بايد خود را براي زندگي بعدي خويش "كريشنا ادامه داد: 
م كنم كه كسي را انتخاب كني كه هآماده نمايي. بنابراين به تو پيشنهاد مي

در اين زندگي و هم در زندگي بعدي بتواند به تو كمك كند، چرا كه من 
داني كه تمامي اعضاي ي زيباي من، مياصالً قادر به كمك نيستم. شاهزاده

دربار، شامل شيشوپاال، شالوا، جاراساندها، دانتاواكرا، حتي برادر بزرگترت 
ارند. آنان از روكمي، دشمنان من هستند؛ آنها مرا به هيچ وجه دوست ند

-هاي دنيويشان از من متنفرند. تمامي اين شاهزادگان با دارايياعماق قلب

شان بسيار مغرور شده بودند و هيچ ارزشي براي كساني كه در مقابل آنان 
گرفتند، قائل نبودند. براي آن كه درسي به آنان بدهم، طبق قرار مي
ير اين صورت من هيچ عشقي ات، موافقت كردم تا تو را بربايم؛ در غخواسته

  نسبت به تو ندارم، اگر چه تو مرا قبل از ازدواج نيز دوست داشتي. 
همان گونه كه قبالً توضيح دادم، من به زندگي خانوادگي و عشق ميان زن "

ي چنداني ندارم. طبيعتاً من تمايلي به زندگي خانوادگي، زن، و شوهر عالقه
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من همواره نسبت با  عابدان. از آن جايي كه ها ندارمفرزندان، خانه و توانگري
توجه هستند، من نيز همين گونه هستم. در واقع، من به ها بياين دارايي

بخشد و نه اين زندگي مندم؛ خودشناسي به من لذت ميخودشناسي عالقه
  پس از بيان موقعيت خويش، لرد كريشنا به يك باره متوقف شد.  "خانوادگي.

دارد كه كريشنا اغلب وقت وكادو گوسوامي اظهار ميمقام، شحكيم عالي
گذراند، و روكميني كمي مغرور شده بود كه آن خويش را با روكميني مي

بخت است كه كريشنا هرگز حتي براي يك لحظه هم وي را ترك قدر خوش
نمايد. اگر چه كريشنا دوست نداشت هيچ كدام از عابدانش مغرور گردند. نمي

شود، كريشنا با ترفندهايي، آن ي از عابدان اين گونه ميبه محض آن كه يك
شكند. در اين مورد نيز كريشنا چيزهاي بسياري را بيان نمود كه غرور را مي

شان براي روكميني سخت بود. او فقط به اين نتيجه رسيد كه اگرچه شنيدن
وي نسبت به موقعيت خويش مغرور شده بود، كريشنا ممكن بود هر زماني 

  ا ترك نمايد.وي ر
روكميني آگاه بود كه همسرش يك موجود عادي نيست. او شخصيت اعالي 

كرد، روكميني پروردگار، ارباب سه جهان است. آن گونه كه وي صحبت مي
ترسيد كه از خداوند جدا شود، چرا كه وي تا به حال چنين سخنان مي

مضطرب شد و سختي را از كريشنا نشنيده بود. بنابراين با ترس از جدايي، 
قلبش شروع به لرزيدن كرد. بدون هيچ كالمي در جواب كريشنا، او تنها با 
نگراني بسيار شروع به گريستن نمود گويي در اقيانوسي از درد و رنج در حال 

صدا با شست پايش كه نور قرمز را بر زمين منعكس فرو رفتن است. وي بي
ها با مواد آرايشي گونه هايش بر رويخراشيد. اشكساخت، زمين را ميمي

غلطيد و كونكوما و زعفران شد و به پايين ميهايش تركيب ميمشكي از مژه
شستند. به دليل نگراني بيش از حد حالت خفگي به او هايش ميرا از سينه
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اي بر زبان آورد. او سرش را پايين نگاه دست داده بود و قادر نبود حتي كلمه
ستاده باقي ماند. او به دليل ترس و زاري داشته و همچون چوبي خشك اي

دردآور مفرط، تمامي قواي استداللي خويش را از دست داد و ضعيف شد، 
بدنش به حدي الغر شد كه النگوهايش روي مچ آويزان شدند. چامارايي كه 

نمود بالفاصله از دستش بر زمين ي آن به كريشنا خدمت ميوي به وسيله
اش را از دست داده بود. ريخته بودند و آگاهيافتاد. مغز و ذهنش به هم 

اش، بهم ريخته بودند و هم چون درخت موزي كه موهاي زيبا آراسته شده
  گردد، صاف بر زمين افتاد.بر اثر طوفان قطع مي

هاي او را شوخي نگرفته لرد كريشنا بالفاصله متوجه شد كه روكميني حرف
با نگراني عظيم خويش از  است. وي آنها را بسياري جدي تصور كرده و

جدايي فوري از كريشنا، در اين وضع قرار گرفته بود. خداوند شري كريشنا 
خويش بسيار مهربان بود و زماني كه  عابدانبه طور طبيعي نسبت به 

وضعيت روكميني را مشاهده نمود، قلبش بالفاصله نرم شد. فوراً نسبت به 
درست همچون ارتباط بين ي بين روكميني و كريشنا لطف كرد. رابطه

الكشمي و ناراياناست، بنابراين كريشنا در فرم چهار دست نارايانا، در مقابل 
روكميني ظاهر گشت. وي از تخت پايين آمد، او را با دستان خويش بلند 

اش را ريختهنمود و دستان خنكش را بر روي صورت وي نهاد و موهاي برهم
س روكميني را با دستان خويش خشك هاي خيصاف كرد. لرد كريشنا سينه

ي نمود. با فهميدن جدي بودن عشق روكميني نسبت به وي، او را بر سينه
  خود فشرد. 

شخصيت متعال متخصص در قرار دادن يك نكته به شكلي معقوالنه براي 
درك يك شخص است و بدين ترتيب تالش نمود تا تمامي چيزهايي را كه 

ي تمامي عابدان است و بنابراين به او تنها چارهقبالً گفته بود، جمع نمايد. 
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داند كه چگونه عابدان پاكش را راضي نمايد. كريشنا فهميد كه خوبي مي
روكميني قادر نيست تا موقعيتي را كه وي به عنوان شوخي ايجاد كرده بود، 

  دنبال نمايد. براي خنثي نمودن سردرگمي وي، اين چنين سخن گفت: 

ربهاي عزيزم، روكميني عزيزم، مرا درك كن. با من اين دختر پادشاه ويدا"
اي؛ تو دانم كه تو صادقانه و مجدانه به من وابستهچنين نامهربان مباش. مي

ي مني. كلماتي كه تو را تا اين حد متاثر نمودند، حقيقت همراه جاودانه
كردم كه پاسخ خواستم كمي تو را خشمگين سازم و تصور ميندارند. مي

هاي مرا بدهي. متأسفانه تو آنها را جدي گرفتي و من از ا و شوخيهحرف
هاي مرا بشنوي كردم زماني كه حرفاين موضوع بسيار متأسفم. تصور مي

هاي قرمزت از خشم شروع به لرزيدن كنند و مرا با كلمات سخت تنبيه لب
كردم كه به اين حال درآيي. فكر نمايي. اي كمال عشق، هرگز تصور نمي

آلود خويش را بر من بيفكني و در آن كردم كه براي تالفي نگاه غضبمي
  حال من قادر بودم تا صورت زيباي تو را در حالت خشم نظاره كنم. 

داني كه ما به دليل زندگي زناشويي همواره همسر زيباي عزيزم، تو مي"
 توانيممشغول انجام بسياري از تعهدات زندگي هستيم و هر از چند گاهي مي

اين سود نهايي زندگي  از رد و بدل كردن شوخي بين خودمان لذت ببريم.
   "خانوادگي است.

كنند، اما تمامي در واقع، متأهالن در طول شب و روز به سختي كار مي
، به محض مالقات زن و شوهر با يكديگر هاي ناشي از كار روزانهخستگي

برند. خداوند كريشنا مييابد و آنان به طرق مختلف از زندگي لذت كاهش مي
خواست خود را همانند يك مرد متأهل عادي كه از رد و بدل كردن مي

گردد، نشان دهد. بنابراين وي بارها دار با همسر خود راضي ميكلمات خنده
  از روكميني خواست تا آن كلمات را جدي نگيرد.
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ويش بدين ترتيب زماني كه لرد كريشنا، روكميني را با كلمات شيرين خ 
تسلي داد، وي توانست بفهمد كه آنچه كريشنا قبالً گفته بود واقعاً جدي 
نبوده، بلكه براي ايجاد لذت شوخي مابين خودشان بيان شده است. بنابراين 

هاي وي با شنيدن سخنان كريشنا، تسلي يافت. به تدريج وي از تمامي ترس
، شادمانه به جدايي از كريشنا رها شده و با صورت خندان هميشگي خويش

خداوند چشم نيلوفرين عزيزم، توضيح تو "سيماي كريشنا نگاه كرد. و گفت: 
ي آن كه ما تركيب مناسبي نيستيم كامالً صحيح است. براي من درباره

امكان ندارد كه همسطح تو واقع شوم، چرا كه تو منشاء تمامي كيفيات، 
فتي مناسب شخصيت اعالي نامحدود خداوند هستي. چگونه من قادرم ج

-ها، كنترلاي با تو كه ارباب تمامي عظمتبراي تو باشم؟ هيچ امكان مقايسه

ي سه گونه و موضوع پرستش خداوندگاراني هم چون برهما و لرد كننده
شيوا هستي، وجود ندارد. به محض آن كه درك كردم، متوجه شدم كه من 

- بدانه ميي طبيعت مادي كه مانع پيشرفت در خدمت عامحصول سه گونه

گردند، هستم. چه زمان و كجا من قادرم تا جفت مناسبي براي تو باشم؟ 
اي. همسر عزيزم، تو درست گفتي كه از ترس پادشاهان، پناه دريا را گرفته

- كنم كه خانوادهاما پادشاهان دنياي مادي چه كساني هستند؟ من فكر نمي

فرمانروايان دنياي هاي به اصطالح درباري، پادشاهان دنياي مادي هستند. 
- كنندگان ميي طبيعت مادي هستند كه در واقع كنترلمادي، سه گونه

اي، جايي كه كامالً دور از دسترس سه باشند. تو در قلب همگان قرار گرفته
  گونه طبيعت مادي هستي و هيچ شكي در اين باره نيست.

اما كني، گويي كه همواره از دشمني پادشاهان جهان حمايت ميتو مي"
كنم كه پادشاهان دنيوي، پادشاهان دنيوي چه كساني هستند؟ من گمان مي

نمايند. مطمئناً تو حواس هستند. آنها بسيار قدرتمندند و همه را كنترل مي
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كشا، تو هرگز تحت كني. هريشياز خصومت با اين حواس مادي حمايت مي
عزيزم، تو ي حواسي. خداوند كنندهكنترل حواس نيستي، در عوض كنترل

گويي كه از تمامي نيروي حكمروايي محرومي، اين نيز صحيح است. نه مي
تنها تو از برتري بر دنياي مادي نوميدي، بلكه حتي خادمان تو، آناني كه تا 

ي قدوم نيلوفرينت هستند نيز برتري بر دنياي مادي را پايان حدودي دلبسته
ترين فضا در به عنوان تاريكدهند، چرا كه آنان موقعيت دنياي مادي را مي

كند. خادمان تو گيرند كه از پيشرفت اشراق روحاني ممانعت مينظر مي
هاي مادي را دوست ندارند، چه برسد به تو؟ خداوند عزيزم، اين كه تو برتري

كني نيز به عنوان شخصي معمولي با هدفي به خصوص در زندگي، عمل نمي
رگت كه به عنوان حكماي بزرگ و درست است. حتي عابدان و خادمان بز

مانند كه هيچ شوند، در چنين موقعيتي باقي ميافراد قديس شناخته مي
ي انساني شان، راهكاري بدهد. جامعهكس قادر نيست تا براي هدف زندگي

گيرند. هدف زندگي آنها براي جو در نظر ميآنان را به عنوان مجنون و عيب
هاي پست نه تنها تو بلكه اند؛ انسانبشر عادي، يك راز باقي خواهد م

شناسند. يك انسان آلوده و گمراه حتي قادر نيست خادمانت را هم نمي
ها نهايت، آن گاه كه تالشليالهاي تو و عابدانت را تصور كند. اي شخص بي

هاي تو ماند، چگونه انگيزه و تالشو اعمال عابدانت رازي براي نوع بشر مي
ها در خدمت به تو ها و توانايي؟ تمامي انرژيتوسط آنان درك گردند

  اند. مشغولند، اما هنوز آنان در پناه تو آرميده
تو خود را به عنوان فقير و ندار معرفي نمودي، اما اين موضوع فقر نيست. از "

آن زمان كه هيچ چيز وجود نداشت، تو بودي، تو نيازي به داشتن چيزي 
ديگران تو نياز به بدست آوردن هيچ  نداري، تو خود همه چيزي. برخالف

توانند تنظيم اي نداري. با تو تمامي چيزهاي ناهمگون ميالعادهچيز خارق
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گردند، زيرا تو متعالي. تو هيچ چيز نداري، اما هيچ كس از تو ثروتمندتر 
نيست. هيچ كس در دنياي مادي قادر نيست بدون مالكيت چيزي، ثروتمند 

اوندي تو متعال است، تضاد بين هيچ مالكيتي باشد. از آن جايي كه خد
تواني تعديل نمايي. در وداها نداشتن و در عين حال ثروتمندترين بودن را مي

گفته شده است كه اگر چه تو دست و پاي مادي نداري، هر چه را كه توسط 
پذيري. تو چشم و گوش مادي نداري اما باز با عشق تقديم شود، مي عابدان

چيز را در هرجا ببيني و بشنوي. اگر چه تو هيچ چيز نداري، هم قادري هم 
گيرند، براي خداوندگاران بزرگي كه مورد پرستش و عبادت ديگران قرار مي

تواني در گروه فقرا كنند. چگونه ميتقاضاي بركت و لطف، تو را پرستش مي
  جاي گيري؟    

خش جامعه، تو خداوند عزيزم، تو همچنين بيان داشتي كه ثروتمندترين ب"
هاي كنند. اين هم درست است، زيرا افرادي كه با مالكيترا پرستش نمي

اند به استفاده از مايملك خويش براي ارضاي مادي مغرور و متكبر شده
گردد، از انديشند. زماني كه يك شخص بسيار فقير، ثروتمند ميحواس مي

ه از اين ثروت اي براي ارضاي حواس و چگونگي استفادروي جهل برنامه
- بيند. در اثر جادوي انرژي بيروني، او فكر ميآمده، تدارك ميدستسخت به

كند كه پولش فقط براي ارضاي حواس مناسب است و بدين جهت در انجام 
اي ورزد. خداوند عزيزم، تو بيان داشتهخدمت روحاني به تو غفلت مي

با انكار و پس زدن همه اشخاصي كه هيچ چيز ندارند، براي تو بسيار عزيزند؛ 
بينم كه خواهند تنها تو را داشته باشند. بنابراين من ميچيز، عابدانت مي

حكيم بزرگي همچون ناراداموني كه هيچ مايملك مادي ندارد، هنوز براي تو 
بسيار عزيز است. و چنين اشخاصي به هيچ چيز جز مقام الهيت اهميتي قائل 

  دهند.نمي
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اي كه ازدواجي ميان افرادي هم طراز در يك داشتهخداوند عزيزم، بيان "
توانند جفت ي اجتماعي، زيبايي، ثروت، قدرت، اعتبار و انقطاع، ميطبقه

پذير خواهد بود. مناسبي باشند. اما اين وضعيت زندگي تنها با لطف تو امكان
ها هستي. هر نماد قدرتي كه يك شخص تو منشاء متعال تمامي توانايي

- گيرد. همان گونه كه در ودانتااشته باشد، همه از تو نشأت ميممكن است د
)، تو آن 1-1- 1( ش.ب. 10سوترا توضيح داده شده است، جانمادي آسيا ياتاها

گردد، و سرمنشاء تمامي منبع متعالي هستي كه همه چيز از آن متجلي مي
ن اند، فقط رسيدها. بنابراين اشخاصي كه با دانش مورد لطف واقع شدهلذت

خواهند و ديگر هيچ. براي رسيدن به مرحمت تو، آنان همه چيز، به تو را مي
اند. تو متعال و هدف نهايي زندگي حتي درك روحاني برهمن را كنار گذارده

هستي. تو منبع تمامي تمايالت موجودات زنده هستي. آنان كه حقيقتاً 
يابي ا براي دستخواهند و به همين دليل همه چيز رمشتاقند، تنها تو را مي

گذارند. بنابراين آنان شايستگي معاشرت با تو را دارند. در به موفقيت كنار مي
شونده در كريشنا آگاهي، فرد تحت تأثير دهندگان و خدمتي خدمتجامعه

ي دنيوي كه بر اساس تمايالت جنسي تدارك ديده هاي جامعهدردها و لذت
فرد چه زن و چه مرد، بايد در جستجوي گردد. بنابراين هر اند، واقع نميشده

ي تو باشد. تو شخصيت شوندهگذاران و خدمتي خدمتحضور در جامعه
اعالي پروردگار هستي؛ نه تنها هيچ كس قادر نيست بر تو برتري جويد، بلكه 

طراز با تو دست يابد. سيستم اجتماعي تواند به سطحي همهيچ فردي نمي
ماني، به عنوان متعال مورد و در مركز ميكامل سيستمي است كه در آن ت

گذاران تو هستند. در چنين شوي و تمامي افراد ديگر خدمتخدمت واقع مي

                                        
10 janmädy asya yataù 



  806                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

اي با ساختاري كامل، همه قادرند تا ابد خوشحال و شادمان باقي جامعه
  بمانند. 

كنند و اي كه تنها گدايان شكوه تو را ستايش ميخداوندم، تو بيان داشته"
كامالً درست است. اما اين گدايان چه كساني هستند؟ آنان همگي اين نيز 

هاي آزاده و افرادي منقطع از زندگي هستند. همگي عابدان سرفراز، شخصيت
آنان ارواح بزرگ و عابداني هستند كه هيچ كاري به جز پرشكوه نمودن تو 

د. بخشنكنندگان را ميمقامي حتي بدترين اهانتندارند. چنين ارواح عالي
- اين به اصطالح گدايان براي پيشرفت روحاني خويش در زندگي تالش مي

نمايند. همسر عزيزم، هاي اين دنياي مادي را تحمل ميكنند، و تمامي عذاب
ام، تجربگي، به عنوان شوهر خود پذيرفتهفكر نكن كه من تو را بر اساس بي

راه اين گدايان  نمايم. مندر واقع من از تمامي اين ارواح بزرگ پيروي مي
بزرگ را دنبال كردم و مصمم بودم تا زندگي خود را به قدوم نيلوفرين تو 

  تسليم نمايم. 
پول هستي و اين صحيح است زيرا تو خود را كامالً اي كه بيتو اعالم نموده"

اي. با دانستن كامالً خوب اين حقيقت بزرگ گسترانده عابداندر اين ارواح و 
هاي بزرگي هم چون لرد برهما و پادشاه ايندرا را من حتي چنين شخصيت

نمايد. زنم. خداوندم، عامل بزرگ زمان تنها تحت هدايت تو عمل ميكنار مي
عامل زمان آن قدر بزرگ و قدرتمند است كه در هر لحظه قادر است در هر 
كجاي خلقت بر انهدام هر جا اثر بگذارد. با توجه به تمامي اين عوامل، من 

-كنم كه جاراساندها، شيشوپاالو شاهزادگاني از اين قبيل كه ميفكر مي

  تر نيستند. خواستند با من ازدواج كنند، ديگر از حشرات عادي نيز مهم
هايت در اين زمينه كه تو در اي قدرتمند متعال عزيزم، پسر واسودوا، گفته"

ترسي، رگ مي، زيرا از تمام شاهزادگان بزايهاي اقيانوس پناه گرفتهميان آب
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اي كه من با تو داشتم، متناقض است. من كامالً نامناسب است و با تجربه
ي اين شاهزادگان ربودي. در ام كه تو مرا به زور در حضور همهواقعاً ديده

زمان جشن عروسيم، تنها با يك حركت سريع در زه كمانت، ديگران را به 
خويش را عطا كردي. هنوز آساني شكست دادي و به من پناه قدوم نيلوفرين 

آورم كه چگونه مرا همچون شيري كه بر يك چشم بر هم زدن، به به ياد مي
  آورد، ربودي. زور سهم خود را از غنيمت شكار به دست مي

ي زنان و اي خداوند عزيز چشم نيلوفرينم، من اين توضيح تو را درباره"
هاي خود را تنها در غم و اند روزافرادي كه پناه قدوم نيلوفرين تو را گرفته

توانيم مشاهده كنم. بنا بر تاريخ جهان، ميكنند، درك نميزاري سپري مي
كنيم كه شاهزادگاني چون آنگا، پريتهو، بهاراتا، ياياتي، و گايا همگي 

هاي رفيع آنان وجود حكمرانان بزرگي در دنيا بودند و هيچ رقابتي در جايگاه
هاي به رحمت قدوم نيلوفرين تو، آنان جايگاهنداشت. اما به دليل دستيابي 

واالي خويش را رها كردند و براي انجام تمرين رياضت به جنگل رفتند. 
زماني كه آنان داوطلبانه جايگاه قدوم نيلوفرين تو را به عنوان همه چيز 

  اند؟پذيرفتند، آيا اين به اين معناست كه آنان در حال تأسف و زاري بوده
ي توانم از ميان طبقه، تو به من گفتي كه هنوز ميخداوند عزيزم"

شاهزادگان يكي را انتخاب كنم و خود را از همراهي با تو جدا سازم. اما 
خداوند عزيزم، اين كامالً براي من روشن است كه تو منشاء تمامي كيفيات 
خوب هستي. افراد قديس بزرگي هم چون ناراداموني همواره و تنها به 

صفات روحاني تو مشغول هستند. كسي كه تنها پناه چنين پرشكوه كردن 
گردد. و هاي مادي پاك ميفرد قديسي را بگيرد، بالفاصله از تمامي آلودگي

بخت ي آنگاه كه شخص در ارتباط مستقيم با خدمت تو قرار گيرد، الهه
گرداند. در چنين شرايطي، آن زني كه تمامي بركات خويش را نثار وي مي
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اي شميم بار از مراجع مؤثق شنيده و به گونهشكوه تو، يك يدرباره
ي كافي نادان ي قدوم نيلوفرين تو را چشيده باشد، بايد به اندازهشهدگونه

باشد كه موافقت كند با كسي از اين دنياي مادي كه همواره در ترس مرگ، 
فرين بيماري، پيري و تولد مجدد است، ازدواج نمايد؟ بنابراين من قدوم نيلو

تو را نه بدون تأمل، بلكه از تصميم عاقالنه و از سر انديشه برگزيدم. خداوند 
هاي عابدان خود را در اين عزيزم، تو ارباب سه جهاني. قادري تمامي خواسته

جهان و جهان بعد برآورده سازي، زيرا تو روح متعال همگان هستي. بنابراين 
ها تو را شخصيت مناسبي در نظر من تو را به عنوان همسر انتخاب كرده و تن

گيرم. امكان دارد مرا بر اساس بازتاب اعمال ثمربخش خويش در هر مي
اي از حيات بيندازي، اين موضوع به هيچ وجه براي من اهميتي ندارد. گونه

تنها آرزويم اين است كه قادر باشم همواره با جديت در كنار قدوم نيلوفرينت 
ان خويش را از چنگال موجوديت توهم مادي باشم چرا كه تو قادري عابد
  ي عطا نمودن خويش به عابدانت هستي. رهايي بخشي و همواره آماده

خداوند عزيزم، تو به من گفتي كه يكي از شاهزادگان چون شيشوپاال، "
جاراساندها يا دانتاواكرا را برگزينم، اما جايگاه آنان در اين جهان چيست؟ 

سخت براي حفاظت از زندگي خانوادگي خويش آنان همواره مشغول كار 
كشي هستند، درست همانند گاوان نر كه روز و شب در يك دستگاه روغن

شوند. آنها كنند. آنان با خران، حيوانات باركش، مقايسه ميسخت كار مي
ها در عذابند. آنان خود احترامي و چون گربهها مورد بيهمواره همانند سگ

اند. هر زن بدبختي كه تاكنون زنان خويش فروختهرا همچون بردگان به 
ي شكوه تو نشنيده باشد، ممكن است چنين مرداني را به عنوان هرگز درباره

داند، كه تو نه تنها در اين جهان ي تو ميهمسر برگزيند، اما زني كه درباره
بلكه در قصرهاي خداوندگاران بزرگي چون لرد برهما و لرد شيوا نيز مورد 
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شوي، هيچ كس را به جز تو به عنوان همسر نخواهد ش واقع ميستاي
پذيرفت. يك مرد در ميان اين دنياي مادي تنها يك جسد است. در حقيقت، 
ظاهراً موجود زنده با اين بدن پوشيده شده است كه چيزي نيست جز 

هاي روي اي از پوست كه با ريش و سبيل، موي روي بدن، ناخنبسته
ي آراسته مقدار ي سر پوشيده شده. درون اين بستهانگشتان و موي رو

زيادي ماهيچه، كوهي از استخوان و استخري از خون قرار دارد كه همواره با 
ي لذت انواع مدفوع، ادرار، خلط، صفرا و هواي آلوده تركيب شده و مايه

ها است. يك زن نادان چنين جسدي را به عنوان گوناگون حشرات و باكتري
پذيرد و در كمال سوءتفاهم به عنوان همراه عزيزش به وي ميهمسر خويش 

ورزد. اين امكان دارد تنها به اين دليل كه چنين زني هرگز شميم عشق مي
  پربركت متعال قدوم نيلوفرين تو را نچشيده است. 

همسر عزيز چشم نيلوفرينم، تو خود در درون راضي هستي. براي تو مهم "
سته باشم يا نه؛ اصالً به اين موضوع توجهي نيست كه من زيبا و يا شاي

آور نبوده و كامالً نداري. بنابراين عدم وابستگيت به من به هيچ وجه تعجب
تواني به هيچ زني وابسته باشي، هر چند موقعيت و طبيعي است. تو نمي

زيبايي وي متعال باشد. چه به من وابسته باشي و چه نباشي، باشد كه 
ي مادي اره به قدوم نيلوفرين تو مشغول باشد. گونهخدمت و توجه من همو

شهوت هم مخلوق توست، بنابراين زماني كه تو با عشق و محبت به من نظر 
پذيرم. من تنها ترين لطف زندگيم ميفكني، من آن را به عنوان بزرگمي

  "اي را دارم.آرزوي چنين لحظات خجسته
وي براي هر يك از پس از شنيدن سخنان روكميني و توضيحات روشن 

ي روكميني به او، از آن كلماتي كه كريشنا براي برانگيختن خشم عاشقانه
همسر عزيز "استفاده نموده بود، كريشنا روكميني را چنين خطاب نمود: 
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ي عزيزم، انتظار چنين توصيفاتي را از تو داشتم و تنها به دامنم، شاهزادهپاك
خي گفتم، تا تو را نسبت به حقيقت اين قصد من تمامي آن كلمات را به شو

- العادهموضوع فريب دهم. اكنون منظور من انجام شده است. توضيحات فوق

اي كه تو از تمامي سخنان من بيان داشتي، كامالً حقيقي و مورد تأييد من 
است. اي زيباترين روكميني، تو عزيزترين همسر من هستي. من به شدت از 

ام. لطفاً ورزي، راضي شدهت به من عشق ميدانستن اين كه تا چه حد نسب
اين را به عنوان هديه بپذير كه مهم نيست تو چه انتظاري از من داري، 
عليرغم هر آرزو و درخواست، من همواره در خدمت تو هستم. و اين نيز 
حقيقتي است كه عابدان من، دوستان بسيار عزيز و خادمينم همواره از 

د هستند، حتي اگر تمايلي به درخواست از من هاي مادي آزاتمامي آلودگي
من به جز انتظار مشغول بودن به  عابدانبراي چنين رهايي را نداشته باشند. 

خدمت به من، درخواست ديگري از من ندارند. و به اين دليل كه آنان كامالً 
به من وابسته هستند، حتي اگر چيزي از من بخواهند، آن چيز مادي نيست. 

هاي مادي گردند، ها و آرزوهايي به جاي آن كه باعث اسارتهچنين خواست
  شوند. ي رهايي از اين دنياي مادي ميسرچشمه

دامني بسيار، عشق تو به اي همسر عزيز عفيف و قديسم، من بر اساس پاك"
اي. ام و تو از اين آزمون، باالترين موفقيت را كسب نمودههمسرت را آزموده

ام خناني كه مناسب شخصيت تو نيستند، تحريك كردهمن به عمد تو را با س
اي از عبوديت محكمت نسبت به من، كاسته بينم حتي ذرهاما متعجم كه مي

ي تمامي بركات، حتي تا اوج جايگاه نشده است. همسر عزيزم، من بخشنده
رهايي از دنياي مادي هستم، و اين تنها من هستم كه قادرم تكرار موجوديت 

قف ساخته و فرد را به خانه، به سوي متعال فراخوانم. آن كس مادي را متو
كه عبوديتش به من تقلبي است، مرا براي بعضي ثمرات مادي، تنها براي آن 
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كه خود را در خوشحالي دنياي مادي، در اوج لذت زندگي جنسي حفظ 
يابي به اين شادي دنيوي، كند. آن كس كه براي دستنمايد، پرستش مي

دارد، قطعاً تحت توهم انرژي بيروني من هاي سخت وا ميياضتخود را به ر
قرار دارد. اشخاصي كه تنها براي به دست آوردن ماديات و ارضاي حواس به 

ي من مشغولند مسلماً بسيار نادانند، چرا كه شادي مادي بر خدمت عابدانه
- ها و خوكهاي حيات، همانند سگترين گونهاساس زندگي جنسي در پست

هايي قابل دسترسي هستند. هيچ كس نبايد براي رسيدن به چنين شادي ها،
كه حتي براي فردي كه در موقعيت جهنمي قرار دارد، قابل دسترسي است، 
تالش كند تا به من برسد. بنابراين براي آناني كه تنها به دنبال شادي مادي 

قي و نه به دنبال من هستند، بهتر است تا در همان جايگاه جهنمي با
  "بمانند.
هاي مادي آن قدر قوي هستند كه همه، روز و شب در حال انجام آلودگي

كارهاي سخت براي دستيابي به شادي مادي هستند. نمايش مذهب، 
دوستي، خيرخواهي، سياست، علم، همه براي دسترسي رياضت، توبه، انسان

اند. در جهت موفقيت فوري در گذاري شدههاي مادي هدفبه منفعت
گرا، خداوندگاران مختلف را تيابي به منافع مادي، معموالً اشخاص ماديدس

دهند و گاهي تحت جادوي تمايالت مادي، به سوي مورد پرستش قرار مي
يابند. اما بعضي اوقات اين گونه است كه اگر يك خدمت به خداوند سوق مي

- هشخص صادقانه به خداوند خدمت نمايد و در عين حال به مديريت خواست
هاي مادي هاي مادي نيز برسد، خداوند از سر لطف و مهرباني، منابع شادي

ي براي خوشحالي مادي، كند. بدين ترتيب با نداشتن هيچ وسيلهرا محو مي
  نمايد. ي ناب ميعابد كامالً خود را وقف خدمت عابدانه
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ه فهمم كي عزيزم، من به وضوح ميبهترين ملكه"خداوند كريشنا ادامه داد: 
- ي مادي نداري؛ تنها قصد تو خدمت به من است و تو مدتتو هيچ خواسته

هاست كه مشغول خدمت ناب هستي. براي مثال، خدمت خالصانه و عاشقانه 
كند، بلكه وي را نه تنها بركت رهايي از اين دنياي مادي را به عابد عطا مي

انه به من بخشد تا همواره مشغول خدمت جاودبه دنياي روحاني ارتقاء مي
هاي مادي بسيار عادت دارند قادر نيستند چنين باشد. اشخاصي كه به شادي

هاي شان آلوده و مملو از خواستههايخدماتي را ارائه دهند. زناني كه قلب
- مادي است، در حالي كه ظاهراً خود را به عنوان عابدان بزرگ نشان مي

  كنند.ميهاي فراواني براي ارضاي حواس اختراع دهند، روش
كنم كه هيچ همسر محترم عزيزم، اگر چه من هزاران زن دارم، فكر نمي"

يك از آنان قادر باشند تا مرا بيش از تو دوست داشته باشند. مدرك عملي 
مان هرگز مرا نديده ي تو اين است كه قبل از ازدواجالعادهموقعيت خارق

دي و باز ايمان تو به ي من شنيده بوبودي؛ تو تنها از يك شخص سوم د باره
من به حدي محكم بود كه حتي در حضور بسياري مردان فرهيخته، ثروتمند 
و زيباي درباري، تو هيچ يك از آنان را به عنوان همسر خود نپذيرفتي بلكه 
بر داشتن من پافشاري نمودي. تو حضور تمامي شاهزادگان را ناديده گرفتي 

فرستادي و از من دعوت نمودي تا تو را اي رسمي برايم و با ادب فراوان نامه
ترت روكمي، وحشيانه بربايم. زماني كه در حال ربودن تو بودم، برادر بزرگ

- ي جنگ آن بود كه من وي را بيكرد. نتيجهجنگيد و دفاع ميبا من مي

رحمانه شكست دادم و بدنش را مجروح ساختم. در زمان ازدواج آنيرودها، 
ي بازي شطرنج بوديم، يك ستيز و مباحثه زماني كه ما همگي مشغول

تر من در گرفت و در نهايت باالرام كالمي بين برادر تو، روكمي و برادر بزرگ
اي هم براي زده شدم وقتي ديدم كه تو حتي كلمهوي را كشت. من شگفت
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اي ابراز ننمودي. به دليل نگراني بزرگ تو از احتمال اعتراض به چنين حادثه
، تمامي پيامدها را تحمل كردي و رنج كشيدي، بدون آن كه جداييت از من

كالمي بر زبان بياوري. همسر عزيزم، دستاورد چنين سكوت بزرگي آن است 
اي؛ من به شكلي جاودان تحت كنترل كه تو مرا براي هميشه به دست آورده

ام. تو پيام خود را برايم فرستادي و از من دعوت كردي تا تو را تو در آمده
ربايم و زماني كه دريافتي كه در رسيدن من تأخيري وجود دارد، تمامي ب

دنيا برايت تيره و تار شد. زماني فكر كردي كه شايسته نيست تا بدن زيباي 
كردي من نخواهم تو توسط فرد ديگري لمس گردد؛ بنابراين چون فكر مي

  خواستي خود را بكشي و فوراً بدن خود را نابود سازي. آمد، مي
وكميني عزيزم، چنين عشق ناب و بزرگي نسبت به من، همواره درون ر

بينم كه اين نگرم در قدرت خود نميروحم باقي خواهد ماند. هر چه مي
  "گو باشم.عبوديت ناب تو نسبت به خود را پاسخ

شخصيت اعالي پروردگار، كريشنا، مطمئناً مسئوليتي ندارد كه همسر، پسر 
همه چيز متعلق به اوست و همه تحت كنترل وي و يا پدر كسي باشد زيرا 

هستند. او براي رضايت خويش به كمك كسي نياز ندارد. او آتماراما، در 
درون خود راضي است؛ وي قادر است تمامي لذت توسط خودش و بدون 
كمك هيچ كس اخذ نمايد. اما زماني كه خداوند براي ايفاي نقش خويش به 

د، نقش خود را چه به عنوان يك همسر، پسر، نمايعنوان يك انسان ظهور مي
نمايد. بدين گونه زماني كه وي به دوست يا دشمن در كمال مطلق ايفا مي

كرد، در اوج ها، به خصوص روكميني، بازي ميعنوان همسر متعال ملكه
  برد. كمال از عشق نكاحي لذت مي

ك از طبق فرهنگ ودايي، اگرچه چند همسري مورد قبول است، با هيچ ي
زنان نبايد بدرفتاري شود. به عبارت ديگر شخص ممكن است با زنان بسياري 
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ازدواج كند، تنها اگر وي قادر باشد به عنوان يك همسر نمونه، تمامي آنان را 
به طور مساوي راضي گرداند؛ در غير اين صورت اين موضوع مجاز نيست. 

ي نيازي به همسر خداوند كريشنا آموزگار جهان است؛ بنابراين اگر چه و
دهد به اين عنوان كه وي هاي بسياري بسط ميندارد، خود را به فرم

آل كه از اصول و قواعد، قوانين همسراني دارد و با آنان همچون شوهري ايده
هاي اجتماعي پيروي و تعهدات بر طبق احكام ودايي و قوانين مدني و سنت

- همسرش، وي به طور هم 16108كند. براي هر يك از نمايد، زندگي ميمي

زمان قصرهاي متفاوت، لوازم مختلف و فضاهاي گوناگوني ايجاد نمود. 
آل همسر ايده 16108بنابراين گرچه خداوند يكي است خود را به شكل 

  بسط داد.
  

كتاب كريشنا با عنوان  مودانتا بر فصل شصتهاي بهاكتيترتيب، شرحبدين
  پايان رسيد. به  "سخنان ميان كريشنا و روكميني"
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  فصل شصت و يكم

  ي كريشناتبارشناسي خانواده

فرزند شد، كه تمام  10زن داشت و از هر يك از آنها صاحب  16108كريشنا 
ي مختلف قدرت، زيبايي، خرد، شهرت و انقطاع معادل با هاآنها در توانگري

مي كه همسر كريشنا شاهزادگان بودند و هنگا 16108پدرشان بودند. تمام 
ديد كه كريشنا همواره در قصر او حاضر است و خانه را هريك از آنها مي

كرد كه بسيار دلبسته كند، او كريشنا را همسري زن زليل فرض ميترك نمي
كرد كه كريشنا همسر بسيار تابعي براي خودش اوست. هريك از آنها فكر مي

يشان نداشت. اگرچه است، اما در واقع كريشنا هيچ دلبستگي به هيچ يك از ا
كردند كه او تنها همسر كريشنا و براي او بسيار بسيار عزيز هريك فكر مي
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است، خداوند كريشنا، آتماراما و خود بسنده است نه جذبه و نه دشمني 
 كرد؛ او نسبت به تمام همسراننسبت به هيچ يك از آنها احساس نمي

تا تنها آنها را راضي  كرديكسان بود و به عنوان يك شوهر كامل عمل مي
سازد. براي او، نيازي حتي به يك زن هم نبود. در واقع، از آنجايي كه آنها 

توانستند موقعيت متعال كريشنا و نه همه زن بودند، اين همسران نمي
  ي او را درك كنند.حقايق درباره

اي زيبا العادهتمام اين شاهزادگان كه همسران كريشنا بودند به نحو خارق
هاي كريشنا بود كه همچون گل ودند و هر يك از ايشان مجذوب چشمب

هاي نيلوفر بودند و همچنين مجذوب صورت زيباي او، بازوان بلند او، برگ
هاي طنازانه او و كلمات شيرين او هاي زيباي او، لبخند مليح او، گفتگوگوش

هاي بسيار سهاي كريشنا، آنها عادت داشتند لبابودند. تحت تأثير اين ويژگي
ي بدني هاي زنانهجذابي برتن كنند و تمايل داشتند كريشنا را مجذوب جذبه

شان را با لبخند زدن و حركت ابروشان و هاي زنانهخود بكنند. آنها ويژگي
هاي هاي تيز عشق نكاحي فقط براي برانگيختن آرزوبنابراين پرتاب كردن تير

دادند. با اين حال، آنها شهواني كريشنا نسبت به خودشان نشان مي
توانستند ذهن كريشنا يا اشتياق جنسي او را تحريك كنند. اين بدان نمي

معناست كه كريشنا هرگز هيچ رابطه جنسي با هيچ يك از همسرانش، مگر 
هاي دواراكا چنان خوشبخت بودند كه دار شدن نداشته است. ملكهبراي بچه

شان داشتند، ان و معاشر شخصيخداوند شري كريشنا را به عنوان شوهرش
اگرچه او توسط خداوندگار سطح اعاليي همچون برهما غيرقابل تقرب است. 

هايش با يكديگر به صورت زن و شوهر باقي ماندند و خداوند كريشنا و ملكه
كرد كه در هر آل، با آنها به نحوي رفتار ميكريشنا به عنوان يك شوهر ايده

ت پر از لبخندشان، صحبت كردن و در كنار هم لحظه شعف متعال در تبادال
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يافت. هريك از اين همسران صدها و هزاران خدمه داشتند، بودن فزوني مي
شد، با اين حال كريشنا هنگامي كه وارد قصرهاي هزاران همسرانش مي

هريك از ايشان با نشاندن كريشنا در محل جلوسي زيبا، پرستش او با تمام 
خصي قدوم نيلوفرينش، پيشكش بتل نات به او، وسايل الزم، شستشوي ش

ماساژ دادن پاهاي او براي رفع خستگي، باد زدن او براي آسوده كردن او، 
هاي ها و عطرها، و گذاشتن حلقهتقديم انواع خمير معطر چوب صندل، روغن

گل دور گردنش، شانه كردن موهايش و كمك به او براي دراز كشيدن در 
كردند. بدين ترتيب، م او، شخصاً از او استقبال ميتخت و كمك به استحما

كردند به خصوص زماني كه كريشنا غذا آنها از هر جهت به او خدمت مي
  خورد آنها همواره مشغول خدمت به خداوند بودند. مي

پسر داشتند، فهرست زير  10ملكه كريشنا، كه هريك  16108از ميان 
ني، كريشنا اين ده پسر را داشت: ي اول است. از روكميهاي هشت ملكهپسر

پراديومنا، چارودشنا، سودشنا، چارودها، سوچارو، چاروگوپتا، بهادراچارو، 
. هيچ كدام از ايشان در كيفيات از پدر متعالشان، 1چاروچاندرا، ويچارو و چارو

هاي ده پسر ساتيابهاما به شرح تر نبودند. ناممتعالشان، خداوند كريشنا پايين
هانو، سواربهانو، پرابهانو، بهانومان، چاندرابهانو، زير است: بهانو، سوب

. ده پسر ملكه بعدي جامباواتي به 2بريهادبهانو، آتيهانو، شريبهانو و پراتيبهانو
هاي ايشان به شرح زير است: سامبا، سوميترا، سركردگي سامبا بودند. نام

ا و پوروجيت، ساتاجيت، ماهاسراجيت، ويجايا، چيتراكتو، واسومان، دراويد

                                        
1 Pradyumna, Cärudeñëa, Sudeñëa, Cärudeha, Sucäru, Cärugupta, Bhadracäru, 
Cärucandra, Vicäru and Cäru 
2 Bhänu, Subhänu, Svarbhänu, Prabhänu, Bhänumän, Candrabhänu, 
Båhadbhänu, Atibhänu, Çrébhänu and Pratibhänu 
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. خداوند كريشنا به طور ويژه نسبت به پسران جامباواتي بسيار مهربان 1كراتو
بود. ده پسري كه كريشنا از همسرش ساتيا، دختر پادشان ناگناجيت داشت 
به شرح زير بودند: ويرا، چاندرا، آشواسنا، چيتراگو، وگاوان، وريشا، آما، شانكو، 

ترين بود. ده پسر كريشنا از قوي . در ميان تمام آنها، كونتي2واسو و كونتي
كاليندي به شرح زير بودند: شروتا، كاوي، وريشا، ويرا، سوباهو، بهادرا، شانتي، 

ترين آنها بود. ده پسر كريشنا از همسر جوان 3دارشا، پورناماسا، و سوماكا
هاي پراگهوشا، گاتراوان، اش، الكشمانا، دختر پادشاه ايالت مدرس به نامبعدي

بودند. ده  4باال، پراباال، اوردهاگا، ماهاشاكتي، ساها، اجا و آپاراجيتا سيمها،
هارشا، آنيال،  پسر همسر بعدي، ميتراويندا، به شرح زير بودند: وريكا،

. ده پسر همسر 5گريدهارا، واردهانا، اونادا، ماهامسا، پاوانا، واهني و كِشودهي
ا، سورا، پراهارانا، آريجيت، هاي سانگراماجيت، بريهاتنبعدي، بهادرا به نام

بودند. عالوه بر اين هشت ملكه اصلي،  6جايا، سوبهادرا، واما، آيور و ساتياكا
  همسر ديگر داشت و تمام آنها نيز ده پسر داشتند.  16100كريشنا 

بزرگترين پسر روكميني، پراديومنا با ماياواتي از همان ابتداي تولد ازدواج 
اش روكمي ازدواج كرد. از اتي، دختر عموي مادريكرد و پس از آن با روكماو

                                        
1 Sämba, Sumitra, Purujit, Çatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasumän, 
Draviòa and Kratu 
2 Véra, Candra, Açvasena, Citragu, Vegavän, Våña, Äma, Çaìku, Vasu and Kunti 
3 Çruta, Kavi, Våña, Véra, Subähu, Bhadra, Çänti, Darça, Pürëamäsa and 
Somaka 
4 Praghoña, Gätravän, Siàha, Bala, Prabala, Ürdhaga, Mahäçakti, Saha, Oja 
and Aparäjita 
5 Våka, Harña, Anila, Gådhra, Vardhana, Unnäda, Mahäàsa, Pävana, Vahni 
and Kñudhi 
6 Saìgrämajit, Båhatsena, Çüra, Praharaëa, Arijit, Jaya, Subhadra, Väma, Äyur 
and Satyaka 
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روكماواتي، پراديومنا پسري به نام آنيرودها داشت. بدين طريق، خانواده 
هايش و حتي كريشنا و همسرانش، به همراه پسرانش و نوه -كريشنا 

  شدند. همگي در كنار يكديگر شامل حدود يك ميليارد نفر مي - هايش نتيجه
ر اول كريشنا، روكمي در جنگ با كريشنا به شدت مورد برادر بزرگتر همس

اذيت و اهانت قرار گرفته بود، اما با درخواست روكميني از جان او گذشته 
اي سنگين از كريشنا داشت و همواره نسبت بودند. از آن پس، روكمي كينه

ورزيد. با اين حال، دخترش با پسر كريشنا ازدواج كرد و به او عداوت مي
ي كريشنا آنيرودها ازدواج كرد. اين حقيقت، هنگامي اش با نوهدختريي نوه

كه آن را از شوكادو گوسوامي شنيد، كمي براي ماهاراج پاريكشيت 
من تعجب "برانگيز بود و پادشاه او را چنين مخاطب خود قرار داد: تعجب

كنم كه روكمي و كريشنا كه به شدت نسبت به يكديگر دشمني مي
 "توانستند در روابط نَسَبي ميان اوالدشان با يكديگر متحد كنند. ورزيدند،مي

ماهاراج پاريكشيت در مورد راز اين ماجرا كنجكاو بود و بنابراين در مورد آن 
از شوكادو گوسوامي پرسيد. از آنجا كه شوكادو گوسوامي يك يوگي كامل 

مثل  بيني وي پنهان نبود. يك يوگي كاملبود، هيچ چيز از قدرت روشن
تواند گذشته، حال و آينده را با تمام جزئيات ببيند. شوكادو گوسوامي مي

ها يا اشخاص ماورايي پنهان تواند از ديد چنين يوگيبنابراين، هيچ چيز نمي
بماند. هنگامي كه پاريكشيت ماهاراج از شوكادو گوسوامي پرسيد، شوكادو 

  گوسوامي به شرح زير پاسخ داد.
ي زيبايي رين پسر كريشنا، و تولديافته از روكميني، الههتپراديومنا، بزرگ

بود. او چنان زيبا و جذاب بود كه دختر روكمي، به نام روكماواتي، 
توانست هيچ شوهري به جز پراديومنا را در مراسم سواياموار خود بپذيرد. نمي

 ي گل را در حضور تمام شاهزادگانبنابراين، در آن مالقات انتخاب، او حلقه
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به گردن پراديومنا انداخت. هنگامي كه جنگ در ميان شاهزادگان در گرفت، 
پراديومنا پيروز از ميدان خارج شد و بنابراين روكمي مجبور بود كه دختر 
زيبايش را به پراديومنا بدهد. اگرچه عداوت در قلب روكمي به دليل مورد 

وسط كريشنا، اهانت قرار گرفتن روكمي با دزديده شدن خواهرش روكميني ت
توانست در برابر مراسم ازدواج مقاومت كشيد روكمي نميهمواره شعله مي

كند و زماني كه دخترش پراديومنا را به عنوان همسرش برگزيد اين كار را 
براي رضايت روكميني انجام داد. و بدين ترتيب پراديومنا داماد او شد. عالوه 

ني دختري زيبا با چشمان درشت بر ده پسري كه در باال بيان گرديد، روكمي
  داشت و او با پسر كريتاوارما كه نامش بالي بود ازدواج كرد.

اگرچه روكمي دشمن واقعي كريشنا بود، نسبت به خواهرش روكميني، 
خواست او را از هر جهت راضي كند. بر احساس محبت زيادي داشت و مي

ست ازدواج كند، خواي روكميني مياين اساس، هنگامي كه آنيرودها، نوه
اش روچانا را به آنيرودها تقديم نمود. چنين ي دختريروكمي نوه

هايي ميان اقوام نزديك چندان مورد تأييد فرهنگ ودايي نيست، اما ازدواج
اش را به ي دختريروكمي به منظور راضي ساختن روكميني، دختر و نوه

نگامي كه مباحث ي كريشنا تقديم كرد. بدين طريق هترتيب به پسر و نوه
مربوط به ازدواج آنيرودها با روچانا كامل شد، يك گروه بزرگ ازدواج 
آنيرودها را همراهي كرد و به سمت دواراكا به راه افتاد. آنها سفر كردند تا به 

رسيدند، كه روكمي پس از دزديده شدن خواهرش توسط كريشنا  1بهوجاكاتا
توسط پدربزرگ، يعني خداوند در آنجا ساكن شده بود. اين گروه ازدواج 

شد و شامل اولين همسر كريشنا، به همراهي خداوند باالرام هدايت مي

                                        
1 Bhojakaöa 
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كريشنا، روكميني، پسرش پراديومنا، سامبا پسر جامباواتي و بسياري ديگر از 
خويشان و اقوام بود. آنها به شهر بهوجاكاتا رسيدند و مراسم ازدواج در 

  آرامش كامل انجام شد.
نمود تا با هاي شيطاني ميدوست روكمي بود و به او توصيه 1الينگاپادشاهِ ك

بندي مغلوب كند. در باالرام شطرنج بازي كند و بدين ترتيب او را در شرط
معمول نبود. اگر فردي ميان پادشاهان كشاتريا، قمار بر سر شطرنج امري غير

نست اين تواكرد، كشاتريا نمييك كشاتريا را به بازي شطرنج دعوت مي
باز بسيار ماهري نبود و جي شطرنجچالش و دعوت را رد كند. شري باالرام

دانست. بنابراين به روكمي توصيه شده بود پادشاه كالينگا اين موضوع را مي
كه با به چالش كشيدن باالرام در بازي شطرنج، موضوع دشمني خود را با 

جي يك رچه شري باالرامي كريشنا تالفي كند. اگبرخورد با اعضاي خانواده
هاي ورزشي بسيار مشتاق بود. او چالش بازيگر ماهر نبود، اما در فعاليت

هاي طال بود و بندي با سكهروكمي را پذيرفت و براي بازي نشست. شرط
باالرام در ابتدا با صد سكه، سپس با هزار سكه و سپس با ده هزار سكه 

  روكمي پيروز شد.بندي كرد. هر دفعه، باالرام باخت و شرط
باخت شري باالرام در بازي فرصتي براي پادشاهِ كالينگا بود تا كريشنا و 

هاي باالرام را مورد انتقاد قرار دهد. بنابراين پادشاهِ كالينگا شروع به صحبت
پر از تمسخر با باالرام كرد، در حالي كه مخصوصاً دندانش را به باالرام نشان 

ي بازي بود، تحملش نسبت به كلمات رام بازندهداد. از آنجايي كه باالمي
آميز كم بود و به نوعي مغشوش شد. روكمي دوباره باالرام را به مبارزه كنايه

بندي كرد، اما خوشبختانه اين بار دعوت كرد و بر سر صدهزار سكه طال شرط

                                        
1 King of Kaliìga 
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ه باالرام برد. با اين حال، از سر مكر و فريب روكمي مدعي شد كه باالرام بازند
جي نسبت به روكمي است و او بازي را برده است. به خاطر اين دروغ، باالرام

بسيار خشمگين شد. خشم او چنان ناگهاني و عظيم بود كه همچون يك 
رسيد. چشمان موج مدّي بزرگ در اقيانوس در ماه شب چهارده به نظر مي

ي شد باالرام معموالً قرمز رنگ هستند. و هنگامي كه او مضطرب و عصبان
هايش بيشتر قرمز شدند. اين بار باالرام چالش را ايجاد كرد و صد چشم

  بندي كرد.ميليون سكه شرط
دوباره باالرام براساس قواعد شطرنج پيروز شد، اما روكمي دوباره فريبكارانه 
مدعي شد كه او بازي را برده است. روكمي از شاهزادگان حاضر تقاضاي 

ادشاهِ كالينگا را ذكر كرد. در هنگام اين مشاجره و داوري نمود و به ويژه نام پ
ي بحث، صدايي از آسمان آمد و اعالم نمود كه به لحاظ صداقت باالرام برنده

واقعي اين بازي است و او مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اين جمله روكمي 
  كه او پيروز شده است كامالً اشتباه و غلط است.

اي متعال، روكمي اصرار كرد كه باالرام باخته رغم شنيده شدن اين صدعلي
رسيد كه مرگ بر باالي سر او حاضر شده است و با اين اصرار به نظر مي

هاي شيطاني دوستش مغرور شده بود، اهميت است. او كه به دليل توصيه
چنداني به سروش الهي نداد و شروع به انتقاد از باالرام جي كرد. او گفت: 

م، شما دو برادر، كه تنها پسران گاوچراني هستيد، ممكن جي عزيزباالرام"
توانيد در بازي شطرنج يا است در چراندن گاوها متبحر باشيد، اما چگونه مي

ي اشراف ي نبرد ماهر باشيد؟ اين هنرها تنها براي طبقهپرتاب تير در صحنه
با شنيدن اين سخنان گزنده از روكمي و شنيدن  "شده هستند.شناخته

هاي بلند ديگر شاهزادگان حاضر در آنجا، خداوند باالرام همچون هخند
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خاكستر سوزان شد. فوراً گرزش را به دست گرفت و بدون صحبت بيشتر، به 
  سر روكمي زد. از همان يك ضربه، روكمي فوراً به زمين افتاد و مرد و بدنش 

توسط  ي ازدواج آنيرودهارا ترك كرد. بدين ترتيب، روكمي در روز خجسته
 ي كشاتريا خيلي نامعمول نبودند.ها در جامعهباالرام كشته شد. اين اتفاق

گيرد از پادشاه كالينگا كه ترسيد كه نفر بعدي باشد كه مورد حمله قرار مي
صحنه فرار كرد. اما پيش از آنكه او حتي بتواند چند قدم فرار كند، 

هايش را در اه همواره دندانجي فوراً او را گرفت و از آنجايي كه پادشباالرام
هاي پادشاه هنگام انتقاد به باالرام و كريشنا نشان داده بود، باالرام تمام دندان

را با گرزش شكست. ديگر شاهزادگان حامي پادشاه كالينگا و روكمي نيز 
گرفتار شدند و باالرام آنها را با گرزش زد و دست و پاهايشان را شكست. آنها 

تالفي كنند، بلكه فكر كردند كه خردمندانه است كه از آن تالش نكردند كه 
  ي خونين فرار كنند.صحنه

اي به زبان در طول اين نزاع ميان باالرام و روكمي، خداوند كريشنا كلمه
دانست اگر از باالرام حمايت كند، روكميني ناراحت نياورد، چرا كه او مي

ه بود، آنگاه باالرام ناراحت خواهد شد و اگر بگويد كه كشتن روكمي ناعادالن
خواهد شد. بنابراين، خداوند كريشنا در مرگ برادر زنش روكمي در هنگام 

ي محبت آميزش با باالرام يا روكميني را اش ساكت ماند. او رابطهازدواج نوه
آشفته نكرد. پس از آن، عروس و داماد مطابق با سنت در ارابه نشستند و 

مت دواراكا حركت كردند. گروه داماد همواره تحت همراه با گروه داماد به س
ي ديو مادهو قرار داشت. بدين ترتيب آنها حفاظت خداوند كريشنا، كشنده

  پادشاهي روكمي، بهوجاكتا را ترك و شادمان به سمت دواراكا حركت كردند.
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كريشنا با عنوان  م كتابودانتا بر فصل شصت و يكترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد.به پايان مي "ي كريشناخانواده تبارشناسي"
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  مفصل شصت و دو

  مالقات اُشا و آنيرودها

كه سبب بروز جنگي بزرگ ميان خداوند كريشنا و  1مالقات آنيرودها و اُشا
لرد شيوا شد، بسيار رمزآلود و جذاب است. ماهاراج پاريكشيت مشتاق 

شوكادو گوسوامي بود و بنابراين شوكادو آن را نقل  شنيدن كل داستان از
را شنيده باشي. او عابد بزرگي  2پادشاه عزيزم، تو بايد اسم پادشاه بالي" كرد:

يعني كل جهان را خيرات به خداوند وامانا،  -بود كه هرآنچه را كه داشت 

                                        
1 Üñä 
2 King Bali 
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تجلي ويشنو به صورت يك برهماناي كوتوله، داد. پادشاه بالي صد پسر 
  "نام داشت. 3ترين آنها باناسورات و بزرگداش

باناسوراي بزرگ، زاده شده از بالي ماهاراج، عابد بزرگ لرد شيوا بود و همواره 
آماده خدمت به او بود. به دليل عبوديتش، باناسورا موقعيت بااليي در جامعه 
به دست آورد و از هر جهت مورد احترام بود. در واقع او بسيار باشعور و 

ي تحسين بودند، چرا كه او هايش همگي شايستهمنش نيز بود و فعاليتآزاد
ثبات گشت؛ او در تعهدش بسيار صادق و باهرگز از عهدش و كالمش برنمي

كرد. با لطف لرد شيوا حكومت مي 4بود. در آن روزگاران، او بر شهر شونيتاپور
اراني مانند باناسورا هزار دست داشت و چنان قدرتمند بود كه حتي خداوندگ

  كردند.پادشاه ايندرا با اطاعت زياد به او خدمت مي
 5نيريتيا-ها پيش، هنگامي كه لرد شيوا در حالت مشهورش به نام تانداوامدت

شود، باناسورا با زدن شناخته مي 6رقصد كه به خاطر آن به عنوان ناتاراجامي
شيوا كمك  ضربات موزون و داراي ضرباهنگ با هزاران دستش به رقص لرد

شود (بسيار سريع راضي شده) شناخته مي 7كرد. لرد شيوا به عنوان آشاتوسا
و نسبت به عابدانش نيز بسيار مهربان است. او حافظ بزرگ افرادي است كه 

گيرند و اربات تمام موجودات زنده در اين دنياي مادي است. او پناه او را مي
تواني آن را از چه كه آرزو داري ميهر آن"كه از باناسورا راضي شده بود گفت: 

خداوند "باالرام پاسخ داد:  "ام.من بخواهي، زيرا من از تو بسيار راضي شده

                                        
3 Bäëäsura 
4 Çoëitapura 
5 täëòava-nåtya 
6 Naöaräja 
7 Äçutoña 
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تواني در شهر من باقي بماني تا مرا از دستان اي، ميعزيزم، اگر تو راضي شده
  "دشمنانم محافظت كني.

كند. با لمس ميبار باناسورا آمد تا احترامات خود را به لرد شيوا تقديم يك
ي خورشيد درخشان بود، قدوم نيلوفرين لرد شيوا با تاجش، كه همچون كره

هاي محترمانه اش كرد. در هنگام تقديم كرنشهايش را تقديم او مياو كرنش
اش را راضي ننموده طلبيخداوند عزيزم، فردي كه هنوز جاه"باناسورا گفت: 

كه همچون درخت آرزويي است كه باشد با پناه گرفتن در قدوم نيلوفرينت 
تواند اين كار را انجام رساند. خداوند عزيزم، سازد ميهر آرزويي را برآورده مي

دانم با آنها چه بكنم. آنها صرفاً بار اي، اما من نميتو هزار دست به من داده
توانم آنها را به طور مناسب در من نميشوند؛ مي سنگيني براي من محسوب

اي براي جنگ به جز فاده كنم، چرا كه من هيچ فرد شايستهجنگيدن است
توانم بيابم. بعضي مواقع تمايل خودت كه پدر ازلي دنياي مادي هستي نمي

روم تا جنگجوي كنم و به بيرون ميزيادي براي جنگ با دستانم حس مي
ام فرار مناسبي پيدا كنم. بدبختانه، همه با دانستن قدرت خارق العاده

. مغرور از پيدا كردن رقيبي براي مبارزه، من تمايل دستانم را با كنندمي
هاي بزرگ را خرد كنم. بدين ترتيب، من كوهها راضي ميضربه زدن به كوه

  "كنم.مي
لرد شيوا درك كرد كه بركتش موجب بروز مشكالتي براي باناسورا شده است 

جنگيدن هستي، اما تو اي نادان! تو بسيار مشتاق "و او را چنين خطاب كرد: 
اي. اگرچه يابي، مضطرب شدهاز آنجايي كه هيچكس را براي جنگيدن نمي

تواند با تو مقابله كند، كس در اين دنيا به جز من نميكني كه هيچتو فكر مي
اي را خواهي يافت. در گويم كه تو در نهايت چنين شخص شايستهبه تو مي

ات ديگر برافراشته د و پرچم پيروزيي پايان خواهي رسيآن زمان تو به نقطه
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پس از  "شود!نخواهد شد. آنگاه تو خواهي ديد كه غرور كاذبت خرد مي
شنيدن اين جمالت لرد شيوا، باناسورا كه نسبت به قدرتش بسيار مغرور بود 
متوجه شد كه به زودي كسي را مالقات خواهد كرد كه قادر است او را خُرد 

ذت زياد به خانه بازگشت و همواره منتظر آن روزي كند. باناسورا آنگاه با ل
بود كه جنگجوي مناسب بيايد و قدرت او را سركوب كند. او چنين ديو 

هاي احمق و ديوصفت هنگامي كه رسد كه انساناحمقي بود. به نظر مي
كند خواستار به هاي مادي احساس قدرت زياد ميجهت از توانگريبي

ھا شوند و هنگامي كه اين توانگريها مينمايش گذاشتن اين توانگري

كنند. ايده اين خورند چنين افراد احمقي احساس رضايت ميشكست مي
هاي مناسب خرج شان را براي علتدانند چگونه انرژياست كه آنها نمي

كنند، چرا كه از منافع كريشنا آگاهي ناآگاه هستند. درواقع دو دسته انسان 
كريشنا آگاه هستند و دسته ديگري كه آگاهي به اي كه دسته –وجود دارد 

غير از كريشنا دارند. گروه آگاه به غير كريشنا معموالً وقف خداوندگاران 
هستند، در حالي كه فرد كريشنا آگاه وقف شخصيت اعالي خداوند است. 

كنند. افراد اشخاص كريشنا آگاه همه چيز را در خدمت خداوند استفاده مي
كنند و همه چيز را در خدمت ارضاي حواس استفاده مي غير كريشنا آگاه

باناسورا مثالي كامل از چنين فردي است. او براي رضايت خودش بسيار 
اش براي جنگيدن استفاده كند. او كه هيچ العادهمشتاق بود تا از قدرت خارق

كوبيد و آنها را خرد ها مييافت، بازوان قدرتمندش را بر كوهرقيبي نمي
اي براي جنگيدن العادهبرخالف اين، آرجونا هم داراي قدرت خارق د.كرمي

  بود، اما او از آنها فقط براي كريشنا استفاده كرد.
باناسورا دختري بسيار زيبا داشت كه نامش اُشا بود. هنگامي كه او به سن 

خوابيد، شبي در خواب آنيرودها را در ازدواج رسيد و در ميان دوستانش مي
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ي نكاحي با او ديد، اگرچه ش و خود را در حال لذت بردن از رابطهكنار خود
تر نديده بود و يا در مورد او نشنيده بود. او از اين او هرگز آنيرودها را پيش

او كه  "محبوب عزيزم، كجا هستي؟"خواب با صدايي بسيار بلند برخواست: 
مي چنين افكارش را در ميان دوستان مؤنثش آشكار شده بود كاين

وزيرِ بود كه دخترِ نخست 8زده شد. يكي از دوستان اُشا، چيترالِكهاخجالت
باناسورا بود. چيترالكها و اُشا دوستان صميمي بودند و به دليل كنجكاوي 

ي زيباي عزيزم، از آنجايي كه تو تاكنون با شاهزاده"زياد، چيترالكها پرسيد: 
اي؛ بنابراين من كنون نديدهاي و هيچ پسري را تا هيچ پسري ازدواج نكرده

گردي؟ زوج ام كه تو چنين بانگ ميزني. به دنبال چه كسي ميمتعجب شده
  "مناسبت كيست؟

دوست عزيزم، در رؤيايم "هاي چيترالِكها، اُشا پاسخ داد: با شنيدن پرسش
من پسري جوان را ديدم كه بسيار بسيار زيبا بود. رنگ بدنش سبزه بود، 

هاي هاي نيلوفر بودند و او ملبس به لباسبرگهايش همچون گلچشم
هاي بدني او چنان مطبوع زردرنگ بود. بازوانش بسيار بلند بودند و ويژگي

كنم كه شد. احساس غرور زيادي ميبود كه هر دختر جواني جذب او مي
هاي او بسيار بوسيد و من از شهد بوسهبگويم اين پسر زيباي جوان مرا مي

سيار متأسف هستم كه به اطالع تو برسانم كه پس از آن لذت بردم. اما ب
بالفاصله او ناپديد شد و من در گوداب نااميدي پرتاب شدم. دوست عزيزم، 
من بسيار مشتاق يافتن اين پسر جوان خارق العاده، ارباب محبوب قلبم 

  "هستم.

                                        
8 Citralekhä 
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ي صهتوانم غمي"هاي آُشا، چيترالِكها بالفاصله پاسخ داد: پس از شنيدن گفته
 –كنم كه اگر اين پسر درون سه جهان تو را درك كنم و تضمين مي

باشد، براي رضايت تو او را  –اي بااليي، مياني و پاييني هاي سيارهسيستم
تواني از رؤياهايت او را شناسايي كني، من آرامش خواهم يافت. اگر تو مي

تصوير از آنچه در ذهني را برايت به ارمغان خواهم آورد. حال اجازه بده چند 
تصورت داري ترسيم كنم و به محض آنكه تصوير شوهر مطلوبت را بيابي به 
من اطالع بده. به هيچ وجه مهم نيست كه او كجاست؛ من هنر آوردن او به 

كه او را شناسايي كني، من فوراً ترتيب دانم. بنابراين به محض آناينجا را مي
   "الزم را خواهم داد.

كرد شروع به ترسيم تعدادي از تصاوير حالي كه صحبت ميچيترالِكها در
اي باالتر و سپس تصاوير گاندارواها، هاي سيارهخداوندگاران ساكن سيستم

سيدهاها، چاراناها، دايتاياها، ويديادهاراها و ياكشاساها و نيز تعداد بسيار 
يي ثابت بهاگاواتام و ديگر متون ودا- ها كرد. (بيانات شريمادزيادي از انسان

اي موجودات زنده با تنوعات مختلف وجود كند كه قطعاً در هر سيارهمي
دارند. بنابراين، احمقانه است كه تأييد كنيم كه در هيچ جايي به جز 

اي وجود ندارد.) چيترالِكها تصاوير بسياري ي زمين، هيچ موجود زندهسياره
واسودوا، پدر كريشنا، ها اعضاي وريشني، شامل كشيد. در ميان تصاوير انسان

جي، خداوند كريشنا و بسياري افراد شوراسنا، پدربزرگ كريشنا، شري باالرام
زده شد، اما ديگر بودند. هنگامي كه اُشا تصوير پراديومنا را ديد، كمي خجالت

زده شد كه فوراً سرش را هنگامي كه تصوير آنيرودها را ديد چنان خجالت
كرد يافته بود. او ردي را كه جستجو ميپايين انداخت و خنديد چون م

شده توسط چيترالِكها را به عنوان مردي كه قلبش را دزديده تصوير ترسيم
  بود تشخيص داد.
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چيترالِكها يك يوگيني ماورايي بزرگ بود و به محض آنكه اُشا تصوير را  
 يشناسايي كرد، چيترالكها توانست فوراً درك كند كه آن فرد آنيرودها نوه

دانستند و نه او را كريشنا بود، اگرچه نه او و نه اُشا پيشتر نه نام او را مي
ي ديده بودند. همان شب، چيترالكها به فضاي بيروني سفر كرد و در فاصله
آن زماني بسيار كوتاهي به شهر دواراكا رسيد كه خداوند كريشنا به خوبي از 

خوابيده در يك تخت اشرافي  كرد. او وارد قصر شد و آنيرودها رامحافظت مي
اش فوراً آنيرودها را در همان حالت يافت. چيترالكها توسط قدرت ماورايي

آورد تا اُشا بتواند همسر مطلوبش را ببيند. اُشا  9خوابيده به شهر شونيتاپور
فوراً از خوشحالي شكفت و با رضايت زياد شروع به لذت بردن از معاشرت 

كردند چنان شا و چيترالكها در آن زندگي ميآنيرودها نمود. قصري كه اُ
محافظت شده بود كه براي مردان ورود به آن و يا ديدن داخل آن غيرممكن 
بود. اُشا و آنيرودها با هم در قصر زندگي كردند و روز به روز عشق اُشا نسبت 

ي هاشد. اُشا آنيرودها را با لباسبه آنيرودها روز به روز، چهار برابر بيشتر مي
ساخت. در هاي گل، عطرها و بوهاي خوش راضي ميارزشمند، گل، حلقه

هاي نوشيدني –كنار مكان جلوس و استراحت آنيرودها ديگر لوازم آسايش 
هاي خوب براي جويدن و يا بلعيدن خوب مانند شير و شربت و خوردني

نانه موجود بود. باالتر از همه، اُشا او را كلمات شيرين و خدمت بسيار مهربا
كرد كه گويي او اي آنيرودها را پرستش ميساخت. اُشا به گونهراضي مي

شخصيت اعالي خداوند است. با خدمت بسيار سطح باال، اُشا توانست كاري 
كند كه آنيرودها همه چيز را فراموش كند و توانست توجه و عشق او را بدون 

يرودها عمالً انحراف متوجه خود كند. در چنين شرايط عشق و خدمتي، آن

                                        
9 Çoëitapura 
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توانست به ياد بياورد كه چند روز از خود را خود را فراموش كرد و نمي
  اش دور بوده است.ي واقعيخانه

ي آنها افراد هاي بدني از خود نشان داد كه به واسطهدر طول زمان، اُشا نشانه
ي جنسي با يك فرد مذكر داشته است. توانستند متوجه شوند كه او رابطهمي

توانست از ديد كسي پنهان بماند. ها چنان غالب بودند كه اعمال او نمينشانه
اُشا همواره در معاشرت با آنيرودها بسيار شادمان بود و حدّي براي رضايت 

توانستند حدس دانست. خادمان و نگهبانان قصر به سادگي ميخود نمي
تمام آنها اين اي با مردي دارد و بدون اتالف وقت بيشتر، بزنند كه او رابطه

موضوع را به اطالع اربابشان باناسورا رساندند. در فرهنگ ودايي، وجود رابطه 
ترين رسوايي و خفّت براي خانواده نكرده با يك مرد، بزرگميان دختر ازدواج

است و بنابراين مراقبان قصر با احتياط كامل اربابشان را مطلع ساختند كه 
دهد. خادمان بار از خود نشان ميشرت خفتهاي مبتني بر يك معااُشا نشانه

وجه غافل از نگهباني از قصر نبوده اربابشان را مطلع ساختند كه آنها به هيچ
اند. آنها چنان و همواره صبح و شب مراقب ورود هر مرد جواني به آنجا بوده

اند كه هيچ مردي حتي نتوانسته بود ببيند كه در آن قصر چه مراقب بوده
بنابراين آنها متعجب بودند كه او چگونه ممكن است آلوده شده  گذرد ومي

توانستند دليلي براي اين كار بيابند، كل موضوع باشد. از آنجايي كه آنها نمي
  را نزد اربابشان مطرح كردند.

باناسورا از درك اين موضوع كه دخترش اُشا ديگر يك دوشيزه نيست بسيار 
كرد و بدون تأخير به سمت يني ميشوكه شد. اين موضوع روي قلبش سنگ

مكان سكونت اُشا حركت كرد. در آنجا او اُشا و آنيرودها را ديد كه كنار هم 
رسيدند. كردند. آنها كنار هم بسيار زيبا به نظر مينشسته بودند و صحبت مي

ي زيبايي بود. باناسورا دخترش و آنيرودها پسر پراديومنا بود كه خود الهه
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ه عنوان زوجي مناسب ديد، با اين حال به خاطر حيثيت فاميلي، آنيرودها را ب
او اين تركيب را اصالً دوست نداشت. باناسورا نتوانست درك كند كه اين پسر 

توانست كرد كه اُشا نميواقعاً چه كسي است. او اين موضوع را تأييد مي
رودها زوجي از اين زيباتر در سه جهان براي خود انتخاب كند. رنگ بدن آني

هايش شبيه درخشان و سبزه بود. او لباسي زردرنگ به تن داشت و چشم
گلبرگ نيلوفر بودند. بازوانش بسيار بلند بودند و او موهايي زيبا، پيچان و 

هايش و لبخند زيباي روي لبش قطعاً رنگ داشت. انوار درخشان گوشوارهآبي
  بود.مسحوركننده بود. با اين حال باناسورا بسيار خشمگين 

هنگامي كه باناسورا او را ديد، آنيرودها مشغول بازي با اُشا بود. آنيرودها به 
هاي زيبا را به صورت حلقه گل به زيبايي لباس پوشيده بود و اُشا انواع گل

هاي زنان اينجا و گردن او آويخته بود. پودر كونكوماي ريخته شده روي سينه
آن بود كه اُشا او را بغل كرده است.  گرشد و بياني گل ديده ميآنجاي حلقه

باناسورا متعجب شده بود كه حتي در حضور او، آنيرودها در آرامش كامل در 
اش اصالً راضي مقابل اُشا نشسته است. اما آنيرودها فهميد كه پدرزن آينده

  نيست و سربازان زيادي را در قصر گرد هم آورده است تا به او حمله كنند.
ي آهني يرودها كه هيچ سالح ديگري پيدا نكرده بود يك ميلهترتيب، آنبدين

بزرگ را گرفت و در مقابل باناسورا و سربازانش ايستاد. او با قاطعيت حالتي 
گر آن بود كه اگر مورد حمله قرار بگيرد تمام را به خود گرفت كه بيان

بازان ي آهني قلع و قمع خواهد كرد. باناسورا و سرسربازان را با اين ميله
همراهش ديدند كه پسري كه در مقابلشان ايستاده است همچون ناظر و 

قابل شكست خود است. حال، با فرمان ي غيري مرگ با آن ميلهكنندهكنترل
كردند تا او را بگيرند و دستگير كنند. باناسورا، سربازان از هر جهت تالش مي

آنيرودها با ميله آنها را  هنگامي كه آنها جرأت كردند كه به مقابل او بيايند،
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شكست و يكي پس از ديگري هاي آنها را ميزد و سرها، پاها، بازوان و رانمي
افتادند. او آنها را كُشت، درست مانند رهبر گروهي گراز كه آنها به زمين مي

ترتيب، آنيرودها كشد. بدينكننده را يكي پس از ديگري ميهاي پارسسگ
  كند. توانست كه از قصر فرار

دانست و با لطف لرد شيوا او باناسورا هنرهاي مختلف جنگاوري را مي
، دامِ مار، دستگير 10پاشا- دانست كه چگونه دشمنش را با استفاده از ناگامي

كند و بنابراين او هنگامي كه آنيرودها از قصر خارج شد او را گرفت. هنگامي 
را دستگير كرده است، به  كه اُشا اين خبر را دريافت كرد كه پدرش آنيرودها

شدت غمگين و گيج شد. اشك از چشمانش جاري شد و قادر به كنترل 
  خودش نبود و شروع به گريستن با صداي بلند كرد.

  
كريشنا با عنوان  م كتابودانتا بر فصل شصت و دوترتيب، شرح بهاكتيبدين

  رسد.به پايان مي "مالقات اُشا و آنيرودها"

                                        
10 näga-päça 
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   ومفصل شصت و س

  جنگد يشنا با باناسورا ميخداوند كر

هنگامي كه چهار ماه فصل باران گذشت و آنيرودها همچنان به خانه 
ي يادو مغشوش و ناراحت شدند. آنها بازنگشت، تمام اعضاي خانواده

توانستند درك كنند كه اين پسر چگونه گم شده است. خوشبختانه يك نمي
اده را در مورد چگونگي ناپديد شدن روز حكيم بزرگ نارادا آمد و كل خانو

آنيرودها از قصر مطلع ساخت. او توضيح داد كه چگونه آنيرودها به شهر 
شونيتاپور، پايتخت امپراطوري باناسورا، حمل شده است و چگونه باناسورا او 

پاشا دستگير كرده است، اگرچه آنيرودها به سربازان او غلبه كرده -را با ناگا
ا جزئيات توسط نارادا ارائه شد و كل داستان آشكار شد. بود. اين اخبار ب

ي يادو، كه همگي ايشان محبت زيادي نسبت به سپس اعضاي سلسله



  838                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

ي حمله به شهر شونيتاپور شدند. عمالً تمام رهبران كريشنا داشتند، آماده
ارا، خانواده شامل پراديومنا، ساتياكي، گادا، سامبا، سارانا، ناندا، اوپاناندا و بهاد

ي نظامي را در كنار يكديگر جمع شدند و هجده آكشائوهيني يا دسته
ها، تشكيل دادند. آنگاه آنها همگي به شونيتاپور رفتند و با سربازان، فيل

  ها آنجا را محاصره كردند.ها و ارابهاسب
كنند، و ي يادو به كل شهر حمله ميباناسورا شنيد كه سربازان سلسله

كنند. او كه بسيار نزديك آنها را تخريب ميھاي ها و باغديوارها، دروازه
خشمگين شده بود، فوراً به سربازانش كه همگي قدرتي برابر داشتند دستور 
داد كه بروند و با آنها مقابله كنند. لرد شيوا چنان نسبت به باناسورا مهربان 

هاي بود كه او شخصاً به عنوان رهبر نيروهاي نظامي با كمك پسر
رمانش،كارتيكيا و گاناپاتي در صحنه حاضر شد. نانديشوارا، لرد شيوا، كه قه

روي گاو نر مطلوبش نشسته بود جنگ در مقابل خداوند كريشنا و باالرام را 
توانيم تنها تصور كنيم كه اين جنگ چقدر وحشتناك كرد. ما ميهدايت مي
د كريشنا، هاي شجاعش در يك سمت و خداونلرد شيوا با پسر -بوده است 

جي در سمت ديگر. ترش، شري باالرامشخصيت اعالي خداوند و برادر بزرگ
جنگ چنان وحشتناك بود كه كساني كه جنگ را ديدند متعجب شده بودند 
و مو بر بدن آنها ايستاده بود. لرد شيوا مشغول جنگ مستقيم با خداوند 

رام مشغول به جنگ كريشنا بود، پراديومنا مشغول جنگ با كارتيكيا و لرد باال
كرد، بودند. ي باناسورا، كومباندها، كه كوپاكارنا به او كمك ميبا فرمانده

ي سامبا، پسر كريشنا، با پسر باناسورا جنگيد و باناسورا با ساتياكي فرمانده
  ي يادو. بدين ترتيب جنگ آغاز شد.سسلسله

ما، از اخبار جنگ در كل جهان پيچيد. خداوندگاراني همچون لرد بره
اي باالتر، به همراه حكيمان بزرگ و اشخاص قديس، هاي سيارهسيستم
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همگي به دليل كنجكاوي زياد براي جنگ  -سيدهاها، چاراناها، گانداراواها 
با هواپيماهايشان بر باالي  -ميان لرد شيوا و خداوند كريشنا و دستيارانشان 

شود، چرا كه ميده مينا 11ناتها-ي نبرد ظاهر شدند. لرد شيوا بهوتاصحنه
بهوتاها، پراتاها، پرامتها،  - تر هاي قدرتمند و ساكنان سيارات پايينجن

 - ها، پاشاچاها، كوشمانداها، و تاالها، وينايكاها و برهماگوهياكاها، داكيني
راكشاساها -ها، برهماكردند. (در ميان انواع جناو را همراهي مي 12راكشاساها

نها برهماناهايي هستند كه پس از مرگ وارد بسيار قدرتمند هستند. آ
  شوند.) هاي اجنه ميگونه

هايي از ها را با تيرشخصيت اعالي خداوند، شري كريشنا، صرفاً تمام اين جن
ي نبرد دور كرد. خداوند شري از صحنه 13دهانور- كمان مشهور خود شارنيگا

هاي جناح هاي مختلف خود با سالحكريشنا، بدون هيچ مشكلي، با سالح
مخالف رو به رو شد. او با برهماسترا كه مشابه به بمب اتمي بود، با 
برهماسترايي ديگر مقابله به مثل كرد و با سالح هوايي با سالح كوهي مقابله 

ي آتش نابودكننده را رها كرد، كريشنا با كرد. هنگامي كه لرد شيوا اسلحه
  ي باران مقابله كرد.وقفهآن با بارش بي

را رها  14آسترا- اش، به نام پاشوپاتاخر، هنگامي كه شيوا سالح شخصيدر آ
آسترا خنثي نمود. سپس لرد شيوا در - ساخت، كريشنا فوراً آن را با نارايانا

جنگ با خداوند كريشنا بسيار خشمگين شد. آنگاه كريشنا اين فرصت را به 
  اش را استفاده كند.ايي خميازهدست آورد تا اسلحه

                                        
11 Bhüta-nätha 
12 Bhütas, Pretas, Pramathas, Guhyakas, Òäkinés, Piçäcas, Kuñmäëòas, Vetälas, 
Vinäyakas and Brahma-räkñasas 
13 Çärìga-dhanur 
14 Päçupata-astra 
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شوند، شود، گروه مخالف خسته ميه اين اسلحه استفاده ميهنگامي ك
كنند. در نتيجه، لرد شيوا جنگيدن را متوقف و شروع به خميازه كشيدن مي

چنان خسته شد كه از جنگيدن مجدد اجتناب كرد و شروع به خميازه 
ي لرد شيوا به توانست توجه خود را از حملهكشيدن كرد. كريشنا حال مي

ناسورا جلب كند و او شروع به كشتن سربازهاي شخصي باناسورا هاي باتالش
با شمشيرها و گرزها شد. در همين حال، پسر خداوند كريشنا، پراديومنا، با 

جنگيد. كارتيكِيا زخمي شد ي خداوندگاران ميشدت زياد با كارتكِيا، فرمانده
را ترك  ي نبردكرد. در اين شرايط، او صحنهريزي ميو بدنش به شدت خون

كرد و بدون جنگ بيشتر، بر پشت طاووس حامل خود از آنجا پرواز كرد. 
ي باناسورا، يعني كومبهاندا را با ضربات گرز خود مشابهاً، لرد باالرام فرمانده

نابود كرد. كوپاكارنا نيز به همين طريق زخمي شد و او و كومبهاندا در 
اندا به طرز مرگباري ي نبرد به زمين افتادند درحالي كه كومبهصحنه
ريزي داشت. بدون هدايت، تمام سربازان باناسورا اينجا و آنجا پراكنده خون

  شدند.
اند، هايش شكست خوردههنگامي كه باناسورا ديد كه سربازان و فرمانده

خشمش افزايش يافت. او فكر كرد كه منطقي است كه جنگ با ساتياكي ، 
ر عوض مستقيماً به خداوند كريشنا ي كريشنا را متوقف كند و دفرمانده

حمله كند. حال كه فرصتي بود تا از هزار دستش استفاده كند، به سمت 
كريشنا حمله كرد و به صورت همزمان با پانصد كمان و دو هزار تير عمل 

گيري كند. تواند قدرت كريشنا را اندازهكرد. چنين شخص احمقي هرگز نمي
هاي باناسورا را به دو تكه تقسيم كرد كمان فوراً، بدون هيچ مشكلي، كريشنا

اش روي زمين دراز هاي ارابهو براي متوقف كردن او كاري كرد كه اسب
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ي او متوقف شد. پس از انجام اين كار، كريشنا در بكشند، به نحوي كه ارابه
  اش، پانچاجانيا، دميد.بوق صدفي

كرد و ي را پرستش ميبود كه باناسورا و 15خداوندگار مؤنثي به نام كوتارا
ي مادر و فرزندي بود. مادر كوتارا نگران بود كه ي ميان آنها رابطهرابطه

زندگي باناسورا در خطر است، بنابراين او در آن صحنه ظاهر شد. با بدني 
كريشنا  لخت و موهاي پراكنده، او در مقابل خداوند كريشنا ايستاد. شري

راي اجتناب از ديدن او، كريشنا منظر اين زن لخت را دوست نداشت و ب
ي رويش را برگرداند. باناسورا، با استفاده از اين فرصت براي گريز از حمله

هايش پاره شده بودند و هاي كماني نبرد فرار كرد. تمام زهكريشنا، از صحنه
حلي جز بازگشت به شهرش اي نداشت، بنابراين هيچ راههيچ ارابه يا راننده

چيز را در جنگ از دست داد. به دليل به ستوه آمدن از نداشت. او همه 
ها و اشباح بوتاها، پرتاها تمام جن -تيرهاي كريشنا، تمام معاشران لرد شيوا 

ي نبرد را ترك كردند. لرد شيوا آنگاه از آخرين سالحش و كشاترياها، صحنه
دماي  كه با 16جوارا- آورش به نام شيواترين سالح مرگاستفاده كرد. او بزرگ
كند را رها كرد. گفته شده است كه در انتهاي خلقت بسيار زياد تخريب مي

شود. اين دوازده بار اش ميتر از شرايط ماديخورشيد دوازده بار سوزاننده
- شود. هنگامي كه شخصيت شيواجوارا ناميده مي- تر شدن دما شيواگرم

ه سمت كريشنا جوارا رها شد، او سه سر و سه پا داشت و همان طور كه ب
كند. او چنان رسيد كه همه چيز را به خاكستر تبديل ميآمد به نظر ميمي

                                        
15 Koöarä 
16 Çiva-jvara 
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ور كرد و كريشنا قدرتمند بود كه آتش فروزاني را در تمام جهات شعله
  آيد.اي به سمت او ميمشاهده كرد كه اين سالح به صورت ويژه

جوارايي - اياناجوارا وجود دارد، همچنين سالح نار- طور كه سالح شيواهمان
شود. هنگامي كه گرماي اش شناخته ميالعادهوجود دارد كه با سرماي خارق

تواند به نحوي آن را تحمل كند، اما هنگامي زياد وجود داشته باشد، فرد مي
ريزد. اين موضوع توسط فرد در كه سرماي شديد باشد همه چيز فرو مي

 5/41گ، دماي بدن ابتدا به شود. در هنگام مرهنگام مرگ واقعاً تجربه مي
ريزد و ناگهان همچون رسد و سپس كامالً بدن فرو ميي سلسيوس ميدرجه

جوارا سالح ديگري جز -شود. براي مقابله با گرماي سوزان شيوايخ سرد مي
  جوارا وجود ندارد.-نارايانا

جوارا توسط لرد شيوا رها شده - بنابراين هنگامي كه خداوند ديد كه شيوا
جوارا نداشت. خداوند شري - اي جز رها ساختن ناراياناكريشنا چارهاست، 

جوارا است. هنگامي كه -ي سالح ناراياناكنندهكريشنا ناراياناي اصلي و كنترل
جوارا رها شد، جنگي شديد بين دو جوارا رخ داد. هنگامي كه گرماي - نارايا

ه تدريج شديد با سرماي شديد خنثي شد، طبيعي است كه گرماي زياد ب
جوارا -جوارا و نارايانا-كاهش يابد و اين چيزي است كه در جنگ ميان شيوا

جوارا شروع به - جوارا كاهش يافت و شيوا-اتفاق افتاد. به تدريج، دماي شيوا
-گريستن براي كمك از سوي لرد شيوا كرد، اما لرد شيوا در حضور نارايانا

- افت هر كمكي از لرد شيوا، شيواجوارا قادر به كمك به او نبود. ناتوان از دري
ي نارايانا، جوارا توانست درك كند كه او هيچ راهي براي گريز از محاصره

ترين خداوندگاران، نتوانست به او خود خداوند كريشنا، ندارد. لرد شيوا، بزرگ
جوارا در -تر، و بنابراين شيواكمك كند، چه رسد به ديگر خداوندگاران پايين
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يشنا شد و پيش او سجده كرد و دعاهاي خود را تقديم كرد نهايت تسليم كر
  به نحوي كه شايد خداوند راضي شود و به او حفاظت دهد.

هاي نهايي لرد شيوا و خداوند كريشنا ثابت اين رخداد جنگ ميان سالح
تواند او را بكشد، كس نميكند كه اگر كريشنا به كسي حفاظت دهد، هيچمي

تواند او را حفاظت كند. كس نميفاظت ندهد، هيچو اگر كريشنا به كسي ح
شود. اگرچه ترين در ميان خداوندگاران ناميده ميلرد شيوا، ماهادو، بزرگ

شود ترين در ميان خداوندگاران محسوب ميبعضي مواقع لرد برهما بزرگ
تواند خلقت برهما را نابود كند. تواند خلق كند، اما لرد شيوا ميچرا كه او مي

كنند. لرد اين حال، هم لرد برهما و لرد شيوا فقط در يك ظرفيت عمل ميبا 
تواند نابود كند. اما هيچ يك از اين تواند خلق كند و لرد شيوا ميبرهما مي

كند بلكه خلق و توانند حفظ كنند. اما لرد ويشنو، نه تنها حفظ ميدو نمي
ت، چرا كه خود توسط كند. در واقع خلقت متأثر از برهما نيسنابود نيز مي

شود. بنابرين شود. و لرد شيوا از برهما خلق يا زاييده ميلرد ويشنو خلق مي
تواند كمك جوارا درك كرد كه بدون كريشنا، نارايانا، هيچ كس نمي-شيوا

كند. بنابراين او به درستي پناه خداوند كريشنا را گرفت و با دستاني بر هم 
  ديم نمود:گذاشته دعاهاي خود را چنين تق

هاي كنم، چرا كه تو قدرتخداوند عزيزم، من احتراماتم را به شما تقديم مي"
هاي تو پيشي بگيرد و بنابراين تواند از قدرتكس نمينامحدودي داري. هيچ

ترين شخصيت در دنياي تو خداوند همگان هستي. معموالً لرد شيوا را قوي
مطلق نيست؛ تو قادر مطلق هستي. گيرند، اما لرد شيوا قادر مادي در نظر مي

اين حقيقت است. تو آگاهي يا دانش اصلي هستي. بدون دانش يا آگاهي، 
آسا و تواند قدرتمند باشد. يك شئ مادي ممكن است غولهيچ چيز نمي

العاده باشد، اما بدون لمس فردي آگاه و داراي دانش، ماشين مادي از خارق
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اي از آلودگي دانش كامل هستي و ذره فايده است. خداوندم توهر لحاظ بي
مادي در شخصيتت نيست. لرد شيوا ممكن است به خاطر قدرت خاصش 

سازي كل خلقت خداوندگار قدرتمندي باشد و مشابهاً، لرد برهما براي نابود
تواند كل دنيا را خلق كند، ممكن است بسيار قدرتمند باشد، چرا كه او مي

ا نه برهما و نه لرد شيوا علت اصلي اين تجلي اما در واقع هيچ كدام از آنه
كيهاني نيستند. تو حقيقت مطلق، برهمن متعال هستي و تو علت اصلي 
هستي. علت اصلي اين تجلي كيهاني انوار فاقد هويت برهمن است. آن انوار 

- همان طور كه در بهاگاواد "كند.برهمن فاقد هويت بر شخصيت تو تكيه مي
علت برهمن فاقد هويت خداوند كريشنا است. اين انوار  گيتا تأييد شده است،

گيرند تشبيه ي خورشيد نشأت ميبرهمن به نور خورشيد كه از سياره
  شود. بنابراين، برهمن فاقد هويت علت نهايي نيست. مي

علت نهايي همه چيز فرم بدني متعال كريشناست. تمام اعمال و 
افتد، اما در برهمن اتفاق ميهاي مادي در برهمن فاقد هويت العملعكس

  العملي نيست. شخصي، فرم ابدي كريشنا هيچ عمل و عكس
بنابراين، خداوندم، بدن تو كامالً در صلح و آرامش، "جوارا ادامه داد: -شيوا

كامالً پر از شعف و عاري از آلودگي مادي است. در بدن مادي اعمال و 
ترين د. عامل زمان مهمهاي طبيعت مادي وجود دارهاي گونهالعملعكس

عنصر، وراي ديگر عناصر است چرا كه تجلي مادي تحت تأثير تحريك زمان 
آيد و به محض آن كه ي مادي به وجود ميگيرد. بنابراين پديدهقرار مي

ي شود، اعمال ثمربخش قابل رؤيت هستند. به عنوان نتيجهپديده ظاهر مي
پذيرد. او ماهيتي ا مياعمال ثمربخش، يك موجود زنده شكل خودش ر

از هواي  خاص را در يك مجموعه از بدن لطيف يا بدن زمخت متشكل
زندگي، منيت، ده ارگان حواس، ذهن و پنج عنصر زمخت را به دست 
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كنند كه بعدها علت آورد. اين عناصر سپس نوعي بدن را توليد ميمي
انتقال روح شود كه يكي پس از ديگري از طريق هاي ديگر مياي بدنريشه

اي همگي اعمال تركيبي انرژي آيند. تمام اين تجليات پديدهبه دست مي
مادي تو هستند. اما تو علت اين انرژي بيروني هستي و بدين ترتيب تو تحت 

گيري. و از آنجايي كه تو هاي عناصر مختلف قرار نميتأثير اعمال و واكنش
ر آرامش متعال هستي. تو در وراي چنين اجبار انرژي مادي قرار داري، تو د

آزادي از آلودگي مادي آخرين كالم هستي. بنابراين من با ترك تمام 
  گيريم.هاي ديگر پناه قدوم نيلوفرينت را ميپناه

خداوند عزيزم، ظهور تو در نقش پسر واسودوا در نقشت به عنوان يك "
ساندن به هاي متعالت از آزادي كمال توست. براي نفع رانسان يكي از بازي

اي. عابدانت و نابود ساختن غيرعابدان، تو در تجليات متعددي ظاهر شده
گيتا ظاهر -تمام چنين تجلياتي براي برآورده ساختن عهد تو در بهاگاواد

ي زندگي روندهشوند كه تو به محض آن كه نقصاني در سيستم پيشمي
ط اصول وجود داشته باشد ظاهر خواهي شد. هنگامي كه اغتشاشاتي توس

ات ظاهر خواهي ديني وجود داشته باشد، خداوند عزيزم، تو با انرژي درونيبي
ات حفاظت و نگهداري از خداوندگاران و اشخاص متمايل شد. فعاليت اصلي

به معنويت و حفاظت از استاندارد قانون و نظم مادي است. با درنظرگيري 
تو نسبت به افراد  مأموريت تو در حفاظت از چنين قانون و نظمي، خشونت

شرور و ديوان نيز در جهت انقطاع است. اين اولين باري نيست كه تو تجلي 
اي؛ بايد درك كرد كه تو اين كار را هزاران هزار بار در قبل نيز انجام كرده
  اي.داده

- ي رهاسازي ناراياناكنم كه من به واسطهخداوند عزيزم، من درخواست مي"
ار سرد و در عين حال بسيار خطرناك و براي همه جواراي تو، كه قطعاً بسي
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ام. خداوند عزيزم، تا زماني كه ما غيرقابل تحمل است به شدت تنبيه شده
هاي مادي شخص كريشنا آگاهي را فراموش كرده باشد و توسط چنگال آرزو

و جهل نسبت به پناه غايي قدوم نيلوفرينت گرفتار باشد، فردي كه اين بدن 
ته است توسط شرايط پر از رنج طبيعت مادي مغشوش مادي را پذيرف

  "شود، بايد به طور مستمر رنج ببرد.شود. از آنجايي كه فرد تسليم تو نميمي
اي فرد "جورا، خداوند كريشنا پاسخ داد: -هاي شيواپس از شنيدن صحبت

جوارا ديگر -هايت خشنود شدم. مطمئن باش كه ناراياناسه سر، من از گفته
جوارا آزاد -آورد. حال نه تنها تو از ترس نارايانارنجي به وجود نميبراي تو 

جوارا را -خواهي شد، بلكه در آينده هركس صرفاً اين جنگ ميان تو و نارايانا
هاي به خاطر بياورد نيز از انواع ترس رها خواهد شد. پس از شنيدن صحبت

را به قدوم هاي محترمانه خود جوارا كرنش-شخصيت اعالي خداوند، شيوا
  نيلوفرين كريشنا تقديم كرد و رفت.

در همين حال، باناسورا به طريقي انرژي خود را بازيافت و به جنگ بازگشت. 
اش نشسته بود، رو شد كه روي ارابهاين بار باناسورا با خداوند كريشنايي روبه

كرد. باناسورا كه در حالي كه باناسورا در هزار دستش هزار سالح حمل مي
هاي مختلفش را همچون باران به سمت بدن يار مغشوش بود سالحبس

هاي خداوند كريشنا سرازير كرد. هنگامي كه خداوند كريشنا ديد كه سالح
ي آيد، حلقهآيد، همچون آبي كه از صافي بيرون ميباناسورا به سمت او مي

ي ي خود را گرفت و شروع به قطع هزاران دست ديو، يكسودارشاناي تيز لبه
هاي يك درخت پس از ديگري كرد، درست به همان ترتيبي كه باغبان شاخه

كند. هنگامي كه لرد شيوا ديد كه عابدش را با يك قيچي تيز قطع مي
تواند حتي در حضور خودش حفاظت شود، حواسش سر جايش باناسورا نمي
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آمد و شخصاً به حضور خداوند كريشنا آمد و با تقديم دعاهايش خداوند را 
  آرام ساخت.

هاي ودايي هستي. خداوند عزيزم، تو هدف پرستيدني سروده"لرد شيوا گفت: 
شناسد برهماجيوتي فاقد هويت را به عنوان حقيقت فردي كه تو را نمي

گيرد. بدون اين كه بداند كه تو در وراي انوار مطلق غايي در نظر مي
  ات و در سكونتگاه متعالت وجود داري.روحاني

شوي. در واقع كلمات پارام يزم، بنابراين تو پارابرهمن ناميده ميخداوند عز
گيتا براي شناخت تو استفاده شده است. اشخاص قديس -برهمن در بهاگاواد

توانند فرم اند ميهاي مادي پاك كردههايشان را از تمام آلودگيكه قلب
از متعالت را درك كنند، اگر تو همچون آسمان در همه جا غالب هستي و 

توانند تو را درك كنند و نه هيچ پذيري. تنها عابدان ميآثار مادي تأثير نمي
گرايان در مورد وجود متعالت، آسمان همچون هويتكس ديگر. در ادراك بي

ناف توست، آتش دهانت است و آب مني توست. سيارات بهشتي سر تو 
فرين ) قدوم نيلو17هايت هستند، زمين (اورويهستند، تمام جهات گوش

توست، ماه ذهن توست و خورشيد چشمان توست. در مورد خودم، من به 
كنم. اقيانوس شكم توست و پادشاه بهشت بازوي عنوان منيت تو عمل مي

توست. درختان و گياهان موهاي بدنت، ابرها موهاي روي سرت و لرد برهما 
خته كنندگان بزرگ كه به نام پراجاپاتي شنامثلشعورت است. تمام توليد

شوند، نمايندگان نمادين تو هستند. و مذهب قلب توست. وجه فاقد مي
شود، اما تو در نهايت شخص متعال هويت متعالت بدين طريق درك مي

                                        
17 Urvé 
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هستي. وجه فاقد هويت متعالت تنها بسط كوچكي از انرژي توست. تو شبيه 
  "هايت نور و گرماي آن آتش هستند.آتش ازلي هستي و بسط

خداوند عزيزم، از آنجايي كه به صورت كيهاني متجلي "ه داد: لرد شيوا ادام
هاي مختلف بدنت هستند و با قدرت هاي مختلف كيهان بخشاي بخششده

تواني به صورت همزمان هم در يك مكان و هم در كل غيرقابل درك تو مي
شويم كه بيان شده سامهيتا ما همچنين متوجه مي- كيهان باشي. در برهما

ماني، در همه همواره در سكونتگاهت، گولوكا ورينداوان باقي مي اگر چه تو
گيتا بيان شده است كه تو به منظور حفاظت از -جا حاضر هستي. در بهاگاواد

شوي و اين چنين ظهور تو بيانگر بخت خوب براي كل عابدانت ظاهر مي
جهان است. تمام خداوندگاران در حال هدايت امور مختلف جهان تنها با 

اي باالتر توسط لطف تو ف تو هستند. بدين ترتيب هفت سيستم سيارهلط
ات، چه به شكل شود. در انتهاي اين خلقت، تمام تجليات انرژيحفظ مي

شود و تمام داليل تر، وارد تو ميها يا حيوانات پايينخداوندگاران، انسان
باقي  ي حيات در توكنندهمستقيم و دور تجلي كيهاني بدون وجوه متمايز

مانند. در نهايت، هيچ امكان تمايزي ميان تو و ديگر چيزها در سطحي مي
مشابه با تو يا درميان تابعان تو وجود ندارد. تو به صورت همزمان دليل تجلي 
كيهاني و مواد آن نيز هستي. تو كل مطلق بدون ثاني هستي. در تجلي 

آگاهي و نيمهي ي آگاهي، مرحلهپديدار سه مرحله وجود دارد: مرحله
ي ناآگاهي. اما مقام الهيت وراي اين مراحل مادي مختلف حيات است. مرحله

بنابراين تو در بعد چهارم وجود داري و ظهور و غيبتت وابسته به هيچ چيزي 
وراي غير از خودت نيست. تو دليل غايي همه چيز هستي، اما براي تو دليلي 

رغم جايگاه شوي. علييوجود ندارد. تو خودت سبب ظهور و غيبتت م
ات و اعالم كيفيات متعالت، در متعالت، خداوندم، براي نمايش شش توانگري
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پشت، گراز، نرشيمها، كِشاوا، و ديگر ماهي، الك -هاي مختلفت تجلي
ات تو به شوي. با انرژي درونيات ظاهر ميبا تجليات شخصي - تجليات 

ات تو به با نيروي بيرونيشوي و عنوان تجليات مختلف ويشنو ظاهر مي
  شوي.صورت جهان پديدار ظاهر مي

رسد كه خورشيد پوشيده در روزي ابري، به چشم انساني عادي به نظر مي"
شده است. اما حقيقت آن است كه از آنجايي كه نور خورشيد ابر را به وجود 

شود، اگر چه كل آسمان ممكن آورد، خورشيد هرگز واقعاً پوشيده نميمي
خرد ممكن است ادعا كنند كه هيچ خدايي ابري باشد. مشابهاً، افراد كم است

وجود ندارد، اما هنگامي كه تجلي موجودات زنده مختلف و اعمالشان قابل 
هاي بين حضور تو را در هر اتم و از طريق انرژيرؤيت است، اشخاص روشن

ت توسط نهايت قدرتمندهاي بيبينند. فعاليتات ميايبيروني و حاشيه
شود، اما كساني كه تحت توهم جادوي انرژي بين تجربه ميعابدان روشن

دانند و به هويت ميات قرار دارند خود را با اين دنياي مادي همبيروني
گانه  هاي سهترتيب آنها رنجشوند. بدينجامعه، دوستي و عشق دلبسته مي

هاي رنج و لذت كشند و در معرض دوگانگيموجوديت مادي را به آغوش مي
گيرند، بعضي مواقع غرق در اقيانوس دلبستگي و برخي مواقع با قرار مي

  خارج شدن از آن.
تواند فرم خداوند عزيزم، تنها با لطف و رحمت توست كه موجود زنده مي"

آور انساني حيات را به دست آورد كه فرصتي است براي خروج از شرايط رنج
تواند دي كه بدن انساني دارد اما نميموجوديت مادي. با اين حال، فر

شود. بدين حواسش را تحت كنترل در آورد با امواج لذات حسي كشيده مي
تواند پناه قدوم نيلوفرينت را بگيرد و اين چنين مشغول ترتيب، او نمي

خدمت عابدانه بشود. زندگي چنين شخصي بسيار ناگوار است و هر كسي كه 
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دهد و ر گذارد قطعاً خود را فريب ميچنين زندگي تاريكي را پشت س
ي انساني بدون كريشنا آگاهي دهد. بنابراين جامعهديگران را نيز فريب مي

  خوردگان است. ي فريبكاران و فريبجامعه
خداوند عزيزم، تو واقعاً روح متعال بسيار عزيز تمام موجودات زنده و "

اره متوهم باشد از ي متعال همه چيز هستي. انساني كه هموكنندهكنترل
ي لذت حسي است داوطلبانه ترسد. فردي كه دلبستهمرگ غايي مي

هاي لذت پذيرد و بنابراين به دنبال خواستهآور مادي را ميموجوديت رنج
شود. او قطعاً انساني نادان است، چرا كه او سم را حواس سرگردان مي

م خداوندگاران، شامل گذارد. خداوند عزيزم، تمانوشد و شهد را كنار ميمي
هايشان را از من و لرد برهما و نيز قديسان و حكيمان بزرگ كه قلب

اند به لطف تو با تمام قلبشان پناه قدوم دلبستگي مادي پاكسازي كرده
ايم، چرا كه تو را به عنوان اند. ما همگي پناه تو را گرفتهنيلوفرينت را گرفته

ايم. تو دليل اصلي خودمان پذيرفته خداوند متعال و عزيزترين روح و جان
اين تجلي كيهاني هستي، تو حافظ متعال آن هستي و تو دليل نابودي آن 
نيز هستي. تو نسبت به همگان يكسان هستي، دوست متعال پر از صلح و 

ي ما هستي. ترين هدف پرستش همهآرامش تمام موجودات زنده. تو اعلي
همواره در خدمت عاشقانه متعالت مشغول خداوند عزيزم، به ما اجازه بده كه 

  اي كه بتوانيم از قيود مادي نجات يابيم.شويم به گونه
كنم كه اين باناسورا براي من بسيار عزيز در نهايت خداوندم، تو را آگاه مي"

خواهم او است. او خدمت ارزشمندي براي من انجام داده است؛ بنابراين مي
دليل رضايت از او امنيتش را تضمين  را همواره خوشحال ببينم. من به

هايش گونه كه از پدربزرگكنم خداوندم همانام. من به تو دعا ميكرده
  "پادشاه پراهالد و بالي ماهاراج راضي بودي، از او نيز راضي باشي.
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لرد شيواي "پس از شنيدن دعاهاي لرد شيوا، خداوند كريشنا پاسخ داد: 
رم و همچنين آرزويت براي باناسورا را پذيهايت را ميعزيزم، من گفته

دانم كه اين باناسورا پسر بالي ماهاراج است و اين چنين پذيرم. ميمي
توانم او را بكشم، چرا كه اين قول من است. من اين بركتم را به شاه نمي

شوند هرگز توسط من اش ظاهر ميپراهالد دادم كه ديوهايي كه در خانواده
ن بدون كشتن اين باناسورا، صرفاً بازوانش را قطع كشته نشوند. بنابراي

داري كنم تا او را از غرور كاذبش محروم كنم. تعداد سربازاني كه او نگهمي
كند بار سنگيني براي زمين هستند و من آنها را براي كاهش اين بار مي

كشتم. حال او چهار بازوي باقيمانده دارد و ناميرا و بدون تأثيرپذيري از رنج 
دانم كه او يكي از عابدان پيشروي مقام ماند. ميو شادي مادي باقي مي

تواني مطمئن باشي كه از اين پس او هيچ الهيت است، بنابراين حال مي
  "ترسي از چيزي نخواهد داشت.

هنگامي كه باناسورا بدين طريق مورد لطف خداوند كريشنا قرار گرفت، به 
ه كرد و سرش را بر زمين گذاشت. حضور خداوند آمد و در مقابل او سجد

اي زيبا باناسورا فوراً ترتيب آن را داد كه دخترش اُشا كنار آنيرودها در ارابه
بنشيند و او در حضور خداوند كريشنا هدايايي به ايشان داد. پس از اين، 
خداوند كريشنا مسئوليت امور آنيرودها و اُشا را پذيرفت كه به خاطر الطاف 

حاظ مادي بسيار توانمند شده بودند. بدين ترتيب، با فرستادن لرد شيوا به ل
ي نظامي آكشائوهيني از سربازان، كريشنا به سمت دواراكا حركت يك دسته

كرد. در همين حال، تمام مردان دواراكا، با شنيدن خبر بازگشت كريشنا با 
ها و وسها، فاني شهر را با پرچمآنيرودها و اُشا در توانگري كامل، هر گوشه

هاي بزرگ به دقت ها و تقاطعبندي كردند. تمام خيابانهاي گل آذينحلقه
تميز شدند و خمير صندل آغشته به آب در آنها پاشيده شد. هرجايي بوي 
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آمد. تمام شهروندان به دوستان و اقوامشان ملحق شدند تا خمير صندل مي
قرار دهند و ارتعاش  خداوند كريشنا را با شادي و شعف فراوان مورد استقبال

ها به استقبال خداوند رفت. ها و سنجهاي صدفي، طبلقدرتمندي از بوق
  بدين ترتيب شخصيت اعالي خداوند، كريشنا وارد پايتختش دواراكا شد.

شوكادوگوسوامي پادشاه پاريكشيت را مطمئن ساخت كه توصيف جنگ ميان 
هاي عادي، مچون جنگلرد شيوا و خداوند كريشنا به هيچ وجه ناخجسته، ه

نيست. برعكس، اگر كسي در هنگام صبح توصيف اين جنگ ميان خداوند 
كريشنا و لرد شيوا را به ياد آورد و از پيروزي خداوند كريشنا لذت ببرد، 

  اش شكست نخواهد خورد.هرگز در هيچ تالشي در زندگي
د شيوا اين داستان جنگ باناسورا با كريشنا و سپس حفظ شدن او با لطف لر

گيتاست كه پرستندگان خداوندگاران - تأييدي بر اين جمالت در بهاگاواد
توانند لطف و بركتي را بدون تأييد آن توسط خداوند متعال، هرگز نمي

شويم كه اگر چه كريشنا، به دست آورند. در اين داستان ما متوجه مي
مرگ مواجه باناسورا عابد بزرگ لرد شيوا بود، هنگامي كه توسط كريشنا با 

شد، لرد شيوا قادر نبود كه او را حفظ كند. اما لرد شيوا از كريشنا درخواست 
كرد تا عابدش را حفظ كند و اين امر مورد تأييد خداوند قرار گرفت. اين 
موقعيت خداوند كريشناست. كلمات دقيق مورد استفاده در اين ارتباط در 

. اين بدان معناست كه بدون است 18گيتا، مايايوا ويهيتان هي تان- بهاگاواد
ي تواند هيچ بركتي را به پرستندهتأييد خداوند متعال هيچ خداوندگاري نمي

  خود تقديم كند.
  

با عنوان  وم كتاب كريشناودانتا بر فصل شصت و سترتيب شرح بهاكتيبدين
  رسد. به پايان مي "جنگدخداوند كريشنا با باناسورا مي"

                                        
18 mayaiva vihitän hi tän 
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  مفصل شصت وچهار

  ستان پادشاه نريگادا

اعضاي خانواده خداوند كريشنا، شامل سامبا، پراديومنـا، چـارو، بهـانو،  روزي
و تمام شاهزادگان خانـدان يـادو، بـراي گردشـي طـوالني بـه جنگـل  19گادا

نزديك دواراكا رفتند. در زمان گردش، همگي آنهـا تشـنه شـدند و بنـابراين 
نند. هنگامي كه آنها بـه يـك تالش كردند كه آب موجود در جنگل را پيدا ك

چاه نزديك شدند، آبي در آن پيدا نكردند، امـا بـرخالف آن آنهـا درون چـاه 
العاده يافتنـد. آنهـا در آنجـا سوسـماري بـزرگ يافتنـد ي خارقاموجود زنده

                                        
19 Sämba, Pradyumna, Cäru, Bhänu and Gada 
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العاده متعجب شده بودند. آنها ديدن اين حيوان خارقو تمام آنها از 
تواند با تالش به دام افتاده است و نمي توانستند درك كنند كه حيوانمي

بنابراين از سر محبت آنها تالش كردند كه سوسمار  خود از آنجا بگريزد،
اگرچه آنها به طرق مختلف تالش بزرگ را از چاه خارج كنند. متأسفانه 

  نتوانستند سوسمار را خارج كنند.  ،كردند
شان در مقابل خداوند هنگامي كه شاهزادگان به خانه بازگشتند، داستان اي

شنا نقل شد. خداوند كريشنا دوست تمام موجودات زنده است. بنابراين يكر
پس از شنيدن درخواست پسرانش او شخصاً به كنار چاه رفت و صرفاً با بسط 
دست چپ خويش سوسمار را بيرون آورد. به دليل لمس شدن با دستان 

اش را ترك كرد و يك اريفرم سوسمفوراً خداوند كريشنا، آن سوسمار بزرگ 
خداوندگار زيبا، ساكن سيارات بهشتي، ظاهر شد. رنگ بدنش همچون طالي 

قيمت بر هاي زيبا بر تن داشت و جواهراتي بسيار گرانمذاب بود، و لباس
  گردنش بود.

اوندگار مجبور به پذيرشِ بدن يك سوسمار شده بود بر دخآن اينكه چگونه 
حال براي اطالع ديگران، خداوند پرسيد:  با اين ؛خداوند پنهان نبود

توانم ببينم كه بدنت زيبا و درخشان است. خداوندگار خوشبختم، حال مي"
توانيم حدس بزنيم كه تو يكي از بهترين خداوندگاران در تو كه هستي؟ مي

كنم كه تو نبايد در سيارات بهشتي هستي. تمام بخت خوب براي تو. فكر مي
ات باشد كه بگيري. اين بايد به دليل نتايج اعمال گذشتهچنين موقعيتي قرار 

خواهم ي زندگي سوسماري قرار داده است. با اين حال، ميتو را در اين گونه
كني كه اي. اگر فكر ميبشنوم كه چگونه تو در اين موقعيت قرار گرفته

  "تواني اين راز را براي من فاش كني، لطفاً هويتت را به من بگو.مي
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بود و هنگامي كه توسط شخصيت  1واقع، اين سوسمار بزرگ پادشاه نريگادر 
اعالي خداوند مورد پرسش قرار گرفت، فوراً در حضور خداوند سجده كرد و 
تاج روي سرش كه همچون انوار خورشيد درخشان بود زمين را لمس كرد. 

ديم اش را به خداوند متعال تقهاي محترمانهبدين طريق، او در ابتدا كرنش
خداوند عزيزم، من پادشاه نريگا، پسر پادشاه ايكشواكو "نمود. او سپس گفت: 

هستم. اگر تو تمام افراد خير را به خاطر آوري مطمئن هستم كه بايد نام مرا 
شده شنيده باشي. خداوندم، تو شاهد متعال هستي. تو از هر ذره عمل انجام

مطلع هستي. هيچ چيز  - در گذشته، حال و آينده  - توسط موجودات زنده 
ات پوشيده بماند. با اين حال، تو به من دستور تواند از هوشياري ابدينمي
ام را بيان كنم و بنابراين داستان كامل را بيان خواهم اي تا تاريخ زندگيداده
  "كرد.

كانداي خود -پادشاه نريگا توصيف تاريخچه تنزل خودش را به دليل كارما
هاي زيادي را كه فردي بسيار خير بوده است و گاوآغاز كرد. او گفت كه 

هاي آسمان يا قطرات ي زمين، ستارهجمع آنها برابر ذرات خاك روي كره
آب در باران است به خيرات داده است. بر اساس مراسم آييني ودايي، به 

هايي را به برهماناها شود كه گاوفردي كه تمايل به كار خير دارد توصيه مي
شود كه او اين اصل را با اشتياق بيان پادشاه نريگا مشخص ميبدهد. از 
كرده است؛ با اين حال، به دليل يك نقصان كوچك او مجبور به پيروي مي

گيتا -پذيرش تولد به صورت يك سوسمار شده است. بنابراين در بهاگاواد
توسط خداوند توصيه شده است فردي كه تمايل به خيرات دارد و آرزومند 

كه مزايايي را از خيرات خود دريافت كند بايد هداياي خود را با  آن است

                                        
1 Någa 
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ي خيرات به معناي انجام اعمال رضايت كريشنا تقديم كند. ارائه
هاي اي است كه از طريق آنها فرد ممكن است به سيستمپرهيزكارانه

بهشتي هيچ  هاياي باالتر ارتقاء پيدا كند؛ اما ارتقاي به سيستمسياره
ر آن نيست كه فرد سقوط نخواهد كرد. در عوض، مثال پادشاه تضميني ب

كند كه اعمال ثمربخش، حتي اگر بسيار پرهيزكارانه نريگا قطعاً ثابت مي
تواند زندگي پرشعف ابدي را به ما اعطا كند. همان طور كه در باشد، نمي

قطعاً گيتا بيان شده است، نتايج اعمال، چه پرهيزكارانه يا شرورانه، - بهاگاواد
كشد مگر آنكه عمل به عنوان ياگيا براي شخصيت اعالي فرد را به بند مي

  خداوند انجام شود.
پادشاه نريگا گفت كه گاوهاي داده شده به خيرات، گاوهاي عادي نبودند. 
هريك از آن گاوهايي بسيار جوان بودند كه تنها يك گوساله زاييده بودند. 

ها با پول مشروع خريده شده دند. تمام گاوآنها پرشير، بسيار آرام و سالم بو
هاي آنها با صفحات طال پوشانده شده بود، بودند. عالوه بر اين، شاخ

هاي ابريشمي هايي به گردن و پارچهاي و گردنبندهايشان با صفحات نقرهسم
شده به هر هاي تزيينمزين به جواهرات بر تن داشتند. او گفت كه گاو

ي يك اعطا شده است نشده، بلكه به برهماناي درجهارزشي داده شخص بي
آالت آراسته است. برهماناها همگي  هاي زيبا و زينتكه ايشان را نيز با لباس

بسيار صاحب صالحيت بودند و از آنجايي كه هيچ يك از آنها ثروتمند 
نبودند، اعضاي خانواده ايشان همواره نيازمند دسترسي به نيازهاي زندگي 

برهماناي واقعي مانند كشاترياها يا وايشياها هرگز پولي را براي  بودند. يك
زده و فقير كند، بلكه همواره خود را محنتيك زندگي اشرافي ذخيره نمي

گرايانه هاي ماديداند پول ذهن را به سمت روشدارد، چرا كه مينگه مي
كند. زندگي بدين طريق، تعهد يك برهماناي صاحب زندگي منحرف مي



  858                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

حيت است و تمام اين برهماناها در شرايط چنين تعهد بااليي قرار صال
ها و داشتند. همگي آنها در دانش ودايي متبحر بودند. آنها رياضت

انديش، و داراي شان انجام دادند و افرادي آزادهاي الزم در زندگينفسكف
هاي برهماناهاي صاحب صالحيت بودند. آنها نسبت به همگان به معيار

رت يك دوست بودند؛ عالوه بر اين، آنها همگي جوان بودند و كامالً صو
شايسته عمل به عنوان برهماناهاي صاحب صالحيت بودند. عالوه بر گاوها، 
به آنها زمين، طال، خانه، اسب و فيل نيز داده شد. آنهايي كه متأهل نبودند 

و مبلمان  ها، جواهراتهمسران، كنيزان، غالت، نقره، غالت، وسايل، لباس
منزل دريافت كردند. اين خيرات به خوبي به عنوان يك قرباني، و مطابق با 

شد. همچنين پادشاه بيان كرد كه نه تنها او به رسوم ودايي انجام داده مي
ي ديگري مثل حفر برهماناها هديه داده بود، بلكه او اعمال پرهيزكارانه

ها در كنار حداث آبگيرها كنار مسير خيابان و اها، كاشتن درختچاه
  هاي عبوري نيز انجام داده بود.مسير

علي رغم تمام اين موارد، متأسفانه يكي از گاوهاي "پادشاه ادامه داد: 
برهماناها كه من به خيرات داده بودم برحسب تصادف وارد جمع ديگر 

دانستم، دوباره اين گاو را به برهماناي گاوهاي من شد. من كه اين را نمي
گر دادم. هنگامي كه اين گاو توسط برهماناي دوم برده شد، ارباب اول او دي

اين گاو قبالً به من داده شده پس چگونه او را "ادعاي مالكيت كرد و گفت: 
بدين ترتيب، بحث و جنگ ميان اين دو برهمانا رخ  "اي؟به كس ديگر داده

را كه به خيرات داد و آنها به مقابل من آمدند و مرا متهم كردند كه گاوي 
دادن چيزي به فردي و سپس پس گرفتن آن يك  "ام.داده بودم پس گرفته

گناه بسيار بزرگ است، به ويژه در ارتباط با يك برهمانا. هنگامي كه هر دو 
 برهمانا با شكايتي مشابه پادشاه را متهم كردند، او گيج شده بود كه چه
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ياد، پادشاه به هريك از ايشان اتفاقي افتاده است. پس از آن، با تواضع ز
گاو در عوض گاوي كه موجب جنگ ميان ايشان شده اعطا كرد. او  100000

به ايشان دعا كرد كه خادمشان باشد و اين فقط يك اشتباه بوده است. 
بنابراين، براي جبران اين اشتباه، او دعا كرد كه ايشان نسبت به او مهربان 

و را بپذيرند. پادشاه با شور و حرارت زياد باشند و تقديمي او در عوض آن گا
از برهماناها درخواست كرد كه سبب سقوط وي به جهنم به خاطر اشتباهش 

شود و مطابق با قوانين ناميده مي 2سوا-نباشد. مايملك يك برهمانا برهما
تواند آنها را تصاحب كند. اما هردو برهمانا پافشاري مانو حتي دولت نمي

تواند پس و مال ايشان است و تحت هيچ شرايطي نميكردند كه اين گا
گاو نبودند.  100000گرفته شود؛ هيچ يك از آن دو موافق تعويض آن گاو با 

بدين ترتيب با مخالفت با پيشنهاد پادشاه دو برهمانا با خشم مكان را ترك 
انديشدند كه مال شرعي ايشان غصب شده است. پس از كردند و به اين مي

، هنگامي كه زمان آن فرا رسيد كه پادشاه بدنش را ترك كند، او اين رخداد
ي امور مرگ برده شد كه از وي پرسيد آيا كنندهبه حضور ياماراج، كنترل

اش لذت ببرد يا از نتايج اعمال خواهد از نتايج اعمال پرهيزكارانهابتدا مي
ال پرهيزكارانه و اش رنج ببرد. با رؤيت اين امر كه پادشاه اعمپرهيزكارانهغير

خيرات بسيار زيادي انجام داده است، ياماراج نيز به او هشدار داد كه او 
داند. به كالمي ديگر، واقعاً هيچ حدي براي حدود لذت آتي پادشاه را نمي

رغم اين هشدار، پادشاه كه گيج شده شادي مادي پادشاه وجود نداشت، علي
اش رنج ببرد و پرهيزكارانه ل غيربود ابتدا تصميم گرفت كه از نتايج اعما
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سپس نتايج اعمال پرهيزكارانه اش را بپذيرد؛ بنابراين ياماراج فوراً او را به 
  يك سوسمار تبديل كرد.

پادشاه نريگا به صورت يك سوسمار بزرگ براي مدت طوالني در چاه باقي 
ي نازل رغم قرارگيري در آن گونهعلي"مانده بود. او به خداوند كريشنا گفت: 

ي من هرگز كردم و حافظهحيات، من صرفاً به تو، خداوند عزيزم فكر مي
رسد هاي پادشاه نريگا به نظر مياز اين گفته "نابود و مضمحل نشد.

كنند و برخي مزاياي هاي ثمربخش پيروي مياشخاصي كه از اصول فعاليت
انتخاب  كنند بسيار باهوش نيستند. پادشاه نريگا كه فرصتمادي كسب مي

توانست ابتدا نتايج توسط ناظر عالي مرگ ياماراج به او داده شده بود مي
اش را بپذيرد. در عوض، او فكر كرد كه ابتدا بهتر است كه اعمال پرهيزكارانه
اش را بپذيرد و سپس بدون هيچ مزاحمتي از پرهيزكارانهاثرات اعمال غير

جموع، او كريشنا آگاهي را اش لذت ببرد. در ماثرات اعمال پرهيزكارانه
پرورش نداده بود. شخص كريشنا آگاه عشق خداوند كريشنا را پرورش 

اش را؛ بنابراين او در پرهيزكارانهدهد، نه عشق به اعمال پرهيزكارانه يا غيرمي
سامهيتا بيان - طور كه در برهما  گيرد. همانمعرض چنين اعمالي قرار نمي

هاي اعمال ثمربخش د، در معرض واكنششده است يك عابد با لطف خداون
  گيرد.قرار نمي

اش، پادشاه نريگا مشتاق زيارت به هر صورت، به دليل اعمال پرهيزكارانه
خداوند عزيزم، من اشتياق زيادي داشتم كه "خداوند شده بود. او ادامه داد: 

كنم كه اين اشتياق روزي قادر به زيارت تو به صورت شخصي بشوم. فكر مي
براي رؤيت تو، در تركيب با تمايل من براي انجام اعمال آييني و  زياد

ام چه ام را درمورد اين كه در زندگي قبليخيرات، مرا قادر ساخت كه حافظه
كسي بودم حفظ كنم، اگرچه من يك سوسمار شده بودم. (چنين شخص كه 
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عصار شود. در اناميده مي 3اسمارا-آورد جاتياش را به ياد ميزندگي گذشته
شود كه بسياري از جزئيات هايي از كودكاني ديده ميمدرن نيز مثال

آوردند.) خداوند عزيزم، تو روح متعال هاي پيشين خود را به ياد ميزندگي
هاي ماورايي بزرگي هستند كه چشم ساكن در قلب همگان هستي. يوگي

ه موقعيت رؤيت تو از طريق وداها و اوپانيشادها را دارند. براي دستيابي ب
سطح باالي درك اين كه همگان به لحاظ كيفي با تو يكسان هستند، آنها 

كنند. اما اگر چنين اشخاص قديسي هايشان بر تو تمركز ميهمواره در قلب
توانند هايشان ببينند، با اين حال آنها نميممكن است تو را همواره در قلب

كه قادر به رؤيت تو به صورت تو را رو در رو ببينند. بنابراين بسيار متعجبم 
هاي زيادي به خصوص به عنوان دانم كه مشغول فعاليتام. ميشخصي شده

ام. اگرچه من در ميان اشرافيت و توانگري بودم و نيز به يك پادشاه بوده
شدت در معرض شادي و رنج حيات مادي بودم، چنان خوشبخت بودم كه 

دانم، هنگامي كه فرد از حيات تو را شخصاً مالقات كنم. تا جايي كه مي
  "تواند تو را به اين طريق ببيند.شود، ميمادي رها مي

اش را هنگامي كه پادشاه نريگا برگزيد كه نتايج اعمال غير پرهيزكارانه
اش به او بدن يك سوسمار بپذيرد، به خاطر اشتباهش در اعمال پرهيزكارانه

وضعيت باالتري از حيات مانند يك داده شد؛ بنابراين او نتوانست مستقيماً به 
اش، او به كريشنا خداوندگار بزرگ برود. اما، همراه با اعمال پرهيزكارانه

انديشيد؛ بنابراين او فوراً از بدن سوسمار رها شد و بدن يك خداوندگار را 
هاي مادي گرفت. با پرستش خداوند متعال، كساني كه مشتاق توانگري

كنند. بعضي مواقع اين رتمند را دريافت ميهستند بدن خداوندگاران قد
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توانند شخصيت اعالي خداوند را چهره به چهره ببينند، اما خداوندگاران مي
ي ورود به قلمرو پادشاهي روحاني، سيارات با اين حال آنها هنوز شايسته

وايكونتها، نيستند. با اين حال، اگر خداوندگاران همچنان عابدان خداوند 
صت بعدي كه به دست آورند، آنها وارد سيارات وايكونتها باشند، در فر

  خواهند شد.
با به دست آوردن بدن يك خداوندگار پادشاه نريگا، همه چيز را به ياد 

خداوند عزيزم، تو خداوند متعال من هستي و توسط تمام "آورد و گفت: مي
ي عادي شوي. تو تنها يكي از موجودات زندهخداوندگاران پرستش مي

ها براي يستي؛ تو شخص متعال، پوروشوتاما هستي. تو منشاء تمام شادين
شوي. تمام موجودات زنده هستي؛ بنابراين تو به عنوان گوويندا شناخته مي

اند و نيز هاي مادي پذيرفتهاي هستي كه بدنتو ارباب آن موجودات زنده
يان موجودات اند (در مهاي مادي نپذيرفتهارباب آنهايي هستي كه هنوز بدن

اند كساني هستند كه در دنياي مادي به اي كه هنوز بدن مادي نپذيرفتهزنده
كنند. اما، صورت ارواح شرور معلق هستند يا در اتمسفر اجنه زندگي مي

هايي كنند، بدنآنهايي كه در پادشاهي روحاني، وايكونتهالوكا، زندگي مي
سقوط ناپذير هستي. تو متعال  دارند كه از عناصر مادي نيست.) تو خداوندم،

ترين در ميان موجودات زنده. تو در قلب همگان سكونت داري، هستي، پاك
تو پناه تمام موجودات زنده هستي. با قرارگيري در قلب تمام موجودات زنده، 
تو كارگردان متعال اعمال حسي همگان هستي؛ بنابراين، تو هريشيكشا 

  شوي.ناميده مي
متعال عزيزم، از آنجايي كه تو اين بدن خداوندگار را به خداوند كريشناي "

اي، من بايد به سيارات بهشتي بروم، بنابراين من از اين فرصت براي من داده
كنم كه اين بركت را به دست كنم. دعا ميدرخواست لطف تو استفاده مي
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آورم كه هرگز قدوم نيلوفرينت را فراموش نكنم، مهم نيست كه به چه شكلي 
اي منتقل شوم. تو در همه جا غالب هستي، در همه جا به ز حيات يا سيارها

العلل هستي و قدرتت نامحدود است. تو عنوان دليل و علت حاضري. تو علت
حقيقت مطلق، شخصيت اعالي خداوند برهمن متعال هستي. بنابراين من 

اوند عزيزم، كنم. خدهاي محترمانه ام را دوباره و دوباره به تو تقديم ميكرنش
بدن تو سرشار از شعف و دانش متعال است و تو ابدي هستي. تو ارباب تمام 

شوي. هاي ماورايي هستي؛ بنابراين تو به عنوان يوگيشوارا شناخته ميقدرت
  "اهميت بر قدوم نيلوفرينت بپذير.لطفاً مرا به عنوان ذره غباري بي

اوند را طواف كرد و با تاج پيش از ورود به سيارات بهشتي، پادشاه نريگا خد
سرش را قدوم نيلوفرين خداوند را لمس كرد و مقابل او سجده كرد . با رؤيت 
هواپيمايي از سيارات بهشتي در مقابل خود، خداوند به او اجازه داد كه سوار 
آن شود. پس از عزيمت پادشاه نريگا، خداوند كريشنا تحسين خود نسبت به 

انجام مناسك ودايي پادشاه را نزد برهماناها  عبوديت و نيز اعمال خير و
تواند مستقيماً عابد خداوند شود كه اگر فرد نميستود. بنابراين، توصيه مي

شود، بايد از اصول ودايي زندگي پيروي كند. اين كار وي را قادر خواهد 
ساخت كه روزي، يا با ارتقاي مستقيم به پادشاهي روحاني يا به صورت 

پادشاهي بهشتي، جايي كه او آرزوي انتقال به سيارات  مستقيم درغير
  روحاني را در خود دارد، خداوند كريشنا را رؤيت كند.

ي در اين زمان، خداوند كريشنا در ميان اقوامش حاضر بود كه اعضاي طبقه
زدني پادشاه كشاتريا بودند. براي آموزش به ايشان از طريق شخصيت مثال

پادشاه كشاتريا ممكن است به قدرتمندي آتش  اگرچه يك"نريگا او گفت: 
باشد، براي او ممكن نيست كه مايملك يك برهمانا را تصاحب كند و براي 

برداري كند. اگر چنين است، چگونه پادشاهان مقاصد خويش از آن بهره
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دانند، ترين در اين دنياي مادي ميعادي كه خود را به صورت كاذب قوي
كنم همانا را تصاحب و غصب كنند؟ فكر نميتوانند مايملك يك برمي

خوردن سم به خطرناكي گرفتن مايملك يك برهمانا باشد. چرا كه براي 
تواند اثرات آن را درمان كند، اما خوردن سم عادي، درماني است و فرد مي

اگر كسي سمِ تصاحب مايملك يك برهمانا را بنوشد، هيچ درماني براي اين 
ل اين امر پادشاه نريگاست. او بسيار قوي و بسيار اشتباه نيست. مثال كام

ي تصاحبِ گاو يك برهمانا، او پرهيزكار بود، اما به دليل اشتباه اندك ندانسته
ي يك سوسمار شد. سم عادي شدهمجبور به پذيرش زندگي تقبيح و ذليل

تواند صرفاً گذارد و آتش عادي مينوشند اثر ميتنها بر كساني كه آن را مي
ورشده توسط شعله 4شود اما آتش آرانيريختن آب روي آن خاموش مي با

ي شخصي تواند كل خانوادهقدرت روحاني يك برهمانا كه ناراضي است مي
كند. (پيشتر، كه محرك چنين برهمانايي است را به خاكستر تبديل مي

برهماناها آتش قرباني را بدون كبريت يا هر نوع آتش خارجي ديگر بلكه با 
كردند.) اگر كسي صرفاً مايملك انتراهاي قدرتمند، به نام آراني روشن ميم

شود. اما، اگر اش تا سه نسل نابود مييك برهمانا را لمس كند، خانواده
ي فرد غاصب تا ده نسل قبل مايملك يك برهمانا به زور گرفته شود، خانواده

د. از سوي ديگر، اگر گيرناز او و ده نسل بعد از او در معرض نابودي قرار مي
اش قبل از فردي يك وايشناواي پاك، عابد خداوند شود، ده نسل خانواده

  "تولد او و ده نسل پس از او رها خواهند شد.
اگر پادشاه احمقي كه مغرور به ثروت، اعتبار و "خداوند كريشنا ادامه داد: 

بايد قدرت خود است بخواهد مايملك و دارايي يك برهمانا را غصب كند، 
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داند كه كند؛ او نميفهميد كه او مسير خود به سمت جهنم را هموار مي
براي اين عمل احمقانه چقدر بايد رنج ببرد. اگر فردي مايملك يك برهماناي 

اي بزرگ به او وابسته است را غصب كند، چنين غاصبي بلندنظر كه خانواده
كند؛ نه تنها او مي را همواره 5مسير خود به سمت جهنمي به نام كومبهيپاكا

شوند چنين اش نيز مجبور ميافتد، بلكه اعضاي خانوادهبه اين جهنم مي
آوري از زندگي را بپذيرند. فردي كه مايملك و دارايي يك برهمانا شرايط رنج

گيرد، چه اين دارايي اصوالً به او در ابتدا داده شده باشد يا شخص را مي
جبور به زندگي براي حداقل شصت هزار سال ديگري آن را به او داده باشد، م

ي بدبخت در مدفوع است. بنابراين من به شما پسران و به عنوان يك حشره
دهم كه حتي به اشتباه، دارايي يك برهمانا اقوام حاضر در اينجا آموزش مي

تان را آلوده نكنيد. اگر كسي آرزومند تصاحب چنين را نگيريد وكل خانواده
اش به تنهايي تالش كند كه به زور آن را بگيرد، مدت زندگيدارايي است، و 

كاهش خواهد يافت. او مغلوب دشمنانش خواهد شد و پس از محروميت از 
اش هنگامي كه بدنش را ترك كند او يك مار خواهد شد كه موقعيت اشرافي

كند. پسران و اقوام عزيزم، براي ديگر موجودات زنده مشكل ايجاد مي
كنم كه حتي اگر يك برهمانا نسبت به شما شما توصيه مي بنابراين به

خشمگين شد و شما را دشنام داد و نفرين كرد شما نبايد مقابله به مثل 
كنيد. برعكس، شما بايد بخنديد، او را تحمل كنيد و احترامات خود را به 

ها و مثال مرا پيروي كنيد. برهماناها تقديم كنيد. بنابراين شما بايد آموزش
كند نخواهم بخشيد و او را مجازات من هرگز كسي را كه از آنها پيروي نمي

خواهم كرد. شما بايد از مثال پادشاه نريگا بياموزيد كه حتي اگر فردي به 
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صورت ندانسته مايملك برهمانا را غصب كند، به شرايط رنج آوري از زندگي 
  "فرو خواهد افتاد.

ه مشغول پاكسازي موجودات زنده بدين ترتيب خداوند كريشنا، كه هموار
اش و ساكنان دواراكا هايي را نه تنها به اعضاي خانوادهمقيد است، آموزش

  ي انساني داد. پس از آن خداوند وارد قصرش شد.بلكه به تمام اعضاي جامعه
  

كريشنا با  م كتابترتيب، شرح بهاكتي ودانتا بر فصل شصت و چهاربدين
  رسد.به پايان مي "گاداستان پادشاه نري"عنوان 

  



 

868 

  
  

  
  مفصل شصت و پنج

  بيندلرد باالرام ورينداوان را مي

لرد باالرام بسيار مشتاق ديدار پدر و مادرش در ورينداوان بود. بنابراين، با 
اش به سمت ورينداوان حركت كرد. ساكنان ورينداوان اشتياق فراوان با ارابه

باالرام بودند. هنگامي كه لرد براي مدت طوالني مشتاق ديدار كريشنا و 
ها بزرگ شده باالرام به ورينداوان بازگشت، تمام پسران گاوچران و گوپي

بودند؛ اما با اين حال، با ورود او، آنها او را به آغوش كشيدند و باالرام نيز در 
عوض آنها را در آغوش گرفت. پس از آن، وي نزد ماهاراج ناندا و ياشودا رفت 

اش را تقديم كرد. در پاسخ، مادر ياشودا و ناندا حترمانههاي مو كرنش
ماهاراج بركات و لطف خود را نصيب او ساختند. آنها او را با نام جاگاديشوارا 
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كند مورد خطاب قرار دادند. دليل يا خداوند جهان كه همگان را حفظ مي
 و با اينكنند. اين امر آن بود كه كريشنا و باالرام تمام موجودات را حفظ مي

حال ناندا و ياشودا به دليل غيبت ايشان در مشكالت متعددي گرفتار شده 
بودند. با اين احساس، آنها باالرام را در آغوش گرفتند و او را روي پاي 

هاي خود ي مستمر خود، باالرام را با اشكخودشان نشاندند و با آغاز گريه
اش را به ساير مردان ههاي محترمانخيس كردند. سپس لرد باالرام كرنش

تر را پذيرفت. مسن گاوچران تقديم كرد و احترامات مردان گاوچران جوان
بدين ترتيب، مطابق با سنين و روابط متفاوت، لرد باالرام به تبادل احساس 
دوستي با ايشان پرداخت. او با كساني كه در سن و دوستي معادل او بودند 

 ز آنان را به آغوش كشيد.اي بلند هريك ادست داد و با خنده

ها و پادشاه ناندا و پس از استقبال از طرف مردان و پسران گاوچران، گوپي
ياشودا، لرد باالرام با احساس رضايت نشست و ايشان همگي او را احاطه 
كردند. در ابتدا لرد باالرام در مورد وضعيت رفاهي ايشان جويا شد و سپس از 

هاي مختلفي پرسش الني او را نديده بودند،آنجايي كه ايشان براي مدت طو
هاي از او پرسيدند. ساكنان ورينداوان، صرفاً به دليل مسحور شدن با چشم

نيلوفرين خداوند همه چيز را براي كريشنا قرباني كرده بودند. به دليل آرزوي 
ايشان براي عشق ورزيدن به كريشنا، آنها همگي آرزوي چيزي شبيه به ارتقا 

ت بهشتي يا غرق در انوار برهمن براي يكي شدن با حقيقت مطلق را به سيارا
گري نداشتند. آنها حتي عالقمند به لذت بردن از يك زندگي سرشار از توان

نبودند، بلكه با يك زندگي ساده در روستا به صورت يك پسر گاوچران راضي 
شخصي بودند. آنها همواره مجذوب انديشيدن به كريشنا بودند و هيچ مزيت 

كردند و چنان در عشق كريشنا بودند كه در غيبت او هنگامي كه را آرزو نمي
  لرزيد.كردند صدايشان مياز باالرام جي پرسش مي
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باالرام عزيزم، آيا دوستانمان "ابتدا ناندا ماهاراج و ياشودامايي پرسيدند: 
ان شامل واسودوا و ديگران در خانواده خوب هستند؟ حال، تو و كريشنا مرد

متأهل بالغ با فرزندان زياد هستيد. آيا در خوشحالي زندگي خانوادگي، گاهي 
آوريد؟ اوقات پدر و مادر بدبختتان، ناندا ماهاراج و ياشودا دوي را به ياد مي

خبر خيلي خوب اين است كه كه پادشاه كامسا گناهكارترين فرد توسط تو 
ان كه پيشتر مورد آزار كشته شده است و دوستانمان همچون واسودوا و ديگر

كنند. همچنين اين خبر و اذيت قرار گرفته بودند حال احساس راحتي مي
بسيار خوبي است كه تو و كريشنا، جاراساندها و كاالياوانا كه حال مرده است 

  "كنيد.را شكست داديد و حال در يك شهر دژدار در دواراكا زندگي مي
م با چشماني عاشق به آنها نگاه ها رسيدند، لرد باالراهنگامي كه گوپي

ها در شعف فراوان كه به دليل غيبت كريشنا و باالرام رنج كرد. گوپيمي
فراواني را متحمل شده بودند، شروع به پرسش درمورد خير و رفاه دو برادر 
كردند. آنها به ويژه از باالرام پرسيدند كه آيا كريشنا از زندگي خود در 

آيا او بعضي مواقع "دواراكاپوري خوشحال است. بين ي زنان روشناحاطه
پدرش ناندا و مادرش ياشودا و ديگر دوستاني كه با آنها در ورينداوان بسيار 

اي براي آمدن به اينجا و آورد؟ آيا كريشنا برنامهصميمي بود را به ياد مي
ها كه درحال حاضر به ديدار پدر و مادرش ياشودا دارد و آيا او ما گوپي

آورد؟ كريشنا انگيزي محروم از معاشرتش هستيم را به ياد ميرقت صورت
ممكن است ما را در ميان زنان متمدن دواراكا فراموش كرده باشد، اما تا 

ها و درست كردن آوري گلجايي كه به ما مربوط است، ما هنوز او را با جمع
ان خود را با آيد، ما صرفاً زمحلقه گل به ياد داريم. اما هنگامي كه او نمي

هاي گلي را آمد و اين حلقهگذرانيم. اي كاش او به اينجا ميگريه كردن مي
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، تو 6ي داشارهاپذيرفت. خداوند باالرام عزيز، اي نوادهايم ميكه درست كرده
ايم. حتي در داني كه ما همه چيز را به خاطر دوستي كريشنا ترك كردهمي
اش را ترك كند، اما با اعضاي خانواده تواند ارتباطهاي بزرگ فرد نميرنج

اگرچه اين كار براي ديگران غير ممكن است، ما پدرها، مادرها، خواهران و 
اي توجه به انقطاع ما، اقواممان را ترك كرديم. اما آنگاه كريشنا، بدون ذره

ي جدي ي صميمي را بدون مالحظهناگهان ما را ترك نمود و رفت. او رابطه
كشوري ديگر رفت. اما او چنان باهوش و مكار است كه كالم  قطع كرد و به

هاي عزيزم، لطفاً نگران نباشيد. جبران گوپي"زيبايي را توليد كرد. او گفت: 
در مجموع، ما  "دهيد غيرممكن است.خدمتي كه شما به من انجام مي

توانيم توانستيم او را باور نكنيم؟ حال ميهمگي زن هستيم و چگونه مي
 "يم كه كالم شيرين او صرفاً براي فريب ما بود.بفهم

جي باالرام"با اعتراض به غيبت كريشنا از ورينداوان، گوپي ديگر گفت: 
عزيزم، ما در واقع دختران روستايي هستيم، بنابراين كريشنا توانست به اين 

كنم آنها همچون ما روش ما را فريب دهد، اما زنان دواراكا چه؟ فكر نمي
ند! ما زنان روستايي ممكن است توسط كريشنا گمراه شويم، اما احمق باش

كنيم، اگر زنان در شهر دواراكا بسيار باهوش و خردمند هستند. تعجب مي
  "هاي او را بپذيرند.چنين زناني توسط كريشنا گمراه شوند و حرف

دوست عزيزم، كريشنا در استفاده از "سپس گوپي ديگري سخن را آغاز كرد: 
تواند در اين هنر با او رقابت كند. او سيار دقيق است. هيچ كس نميكلمات ب

داري را توليد و چنان شيرين صحبت كند كه تواند كلمات رنگ و لعابمي
  به ، او هنر لبخند بسيار جذاب را در خود به عالوهقلب هر زني گمراه شود. 
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شوند و ميكمال رسانده است و با ديدن لبخند زيبايش زنان شيفته او حد 
  "كنند.خود را بدون درنگ به او عرضه مي

ي دوستان عزيزم، فايده"گوپي ديگر، پس از شنيدن اين جمالت گفت: 
صحبت درمورد كريشنا چيست؟ اگر شما واقعاً عالقمند به گذراندن زمان با 
صحبت كردن هستيد اجازه دهيد در مورد موضوع ديگري غير از كريشنا 

تواند زمان خود را بدون ما سپري، رحم ميناي بيصحبت كنيم. اگر كريش
چرا ما نتوانيم زمان خود را بدون كريشنا سپري كنيم؟ البته، كريشنا 

توانيم گذارد، اما ما نميروزهايش را بدون ما بسيار شادمانه پشت سر مي
  "روزهايمان را شادمانه بدون او پشت سر بگذاريم.

صحبت ادامه دادند، احساسشان نسبت  ها به اين طريق بههنگامي كه گوپي
به كريشنا شديد و شديدتر شد و آنها لبخند كريشنا، كالم كريشنا در مورد 

هاي جذاب كريشنا، خصوصيات كريشنا و به آغوش عشق، ويژگي
كردند. با قدرت احساسات پرشورشان، براي هاي كريشنا را تجربه ميكشيدن

شخصاً حاضر است و در مقابلشان  رسيد كه كريشناايشان چنين به نظر مي
توانستند رقصد. به خاطر اين يادآوريِ شيرينِ كريشنا، آنها نميمي

  هايشان را كنترل كنند و بدون مالحضه شروع به گريستن كردند.اشك
ها را درك كند و بنابراين توانست احساسات پرشور گوپيالبته لرد باالرام مي

ي يك درخواست ماهر بود و او در ارائهخواست كه آنها را تسلي دهد. مي
هاي كريشنا ها برخورد كرد و توصيف داستانبنابراين با احترام كامل با گوپي

ها راضي شدند. براي راضي نگه داشتن را چنان با مهارت انجام داد كه گوپي
ها در ورينداوان، لرد باالرام به صورت مستمر دو ماه يعني ماه چايترا گوپي

مي) را آنجا ماند. در اين دو ماه او خود را -ريل) و وايشاكها (آوريلآو-(مارس
ها نگه داشت و هرشب را در جنگل ورينداوان با ايشان پشت در ميان گوپي
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سر گذاشت تا آرزوي ايشان براي عشق نكاحي راضي شود. بنابراين، باالرام 
ي كه فصل بهار ها به مدت دو ماه لذت برد. از آنجاينيز از رقص راسا با گوپي

هاي مختلف، به ويژه گلي به نام بود، نسيم ساحل يامونا و بوي گل
كرد. نور ماه آسمان را پر كرده و همه جا را با خود حمل مي 7كائومودي
شد و بدين ترتيب ساحل يامونا بسيار درخشان و مطبوع به نظر پخش مي

  برد.ميدر آنجا لذت  هارسيد و لرد باالرام از معاشرت گوپيمي
زده از خداوندگاري به نام وارونا دخترش واروني را در فرم عسل مايع بيرون

هاي درختان به آنجا فرستاد. به دليل وجود اين عسل كل جنگل سوراخ
جي را مسحور كرد. معطر شد و بوي شيرين اين عسل مايع، واروني، باالرام

ني شدند و همگي آنها ي واروها به شدت مجذوب مزهجي و تمام گوپيباالرام
ها شكوه را نوشيدند. در حال نوشيدن اين نوشيدني طبيعي، تمام گوپيآن

كرد و كردند و لرد باالرام احساس شادي زيادي ميلرد باالرام را ذكر مي
گويي كه او با نوشيدن اين شراب مست شده است. چشمان او به حالت 

هاي جنگلي بود و كل از گلهايي بزرگ چرخيد. او مزين به حلقهرضايت مي
وضعيت به نظر شبيه عملكردي بزرگ از شادي به خاطر اين شعف متعال 

خنديد و قطرات عرق همچون قطرات مه لطيف بود. لرد باالرام به زيبايي مي
كرد. درحالي كه باالرام در حال شادي قرار صبحگاهي صورت او را مزين مي

در آب يامونا لذت ببرد. بنابراين او  هاداشت، آرزو كرد كه از معاشرت گوپي
جي يامونا را فرا خواند كه به نزد او بياد. اما يامونا با مسامحه از دستور باالرام

كرد او مست است. لرد باالرام از اجتناب يامونا از غافل شد، چرا كه فكر مي
دستورش بسيار ناراضي شد. او فوراً خواست كه زمين نزديك رودخانه را با 

                                        
7 kaumudé 
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ش خود بشكافد. لرد باالرام دو سالح دارد؛ يك گرز و يك خيش كه خي
گيرد. اين بار او زماني كه استفاده از آنها الزم باشد وي از ايشان خدمت مي

خواست كه يامونا را به زور بياورد و اين كار را با كمك خيش خود انجام مي
بت به فرمانش خواست يامونا را مجازات كند، چرا كه يامونا نسداد. او مي

ي پست و تو اي رودخانه"تبعيت نكرده بود. او يامونا را مورد خطاب قرار داد: 
بدبخت! تو توجهي به فرمان من نكردي. حال درس خوبي به تو خواهم داد! 

كنم تو داوطلبانه نزد من نيامدي. حال با كمك خيش خودم تو را مجبور مي
  "تقسيم خواهم كرد!بيايي: من تو را به صدها جريان پراكنده 

هنگامي كه يامونا اين چنين مورد تهديد قرار گرفت، به شدت از قدرت 
باالرام ترسيد و فوراً به صورت شخصي نزد او آمد، به پايش افتاد و بنابراين 

باالرام عزيزم، تو قدرتمندترين شخصي و مطبوع و مورد "چنين دعا كرد: 
وقعيت متعال تو را فراموش پسند همگان هستي. متأسفانه، من شكوه و م

كردم، اما حال و حواسم بر سر جايش آمد و به ياد آوردم كه تو كل 
داري. ات شِشا روي سرت نگه مياي را تنها با بسط جزئيهاي سيارهسيستم
دار كل جهان هستي. اي شخصيت اعالي خداوند عزيزم، تو سرشار از تو نگاه

رت متعالت را فراموش كردم، به شش توانگري هستي. از آنجايي كه من قد
اي بزرگ كنندهاشتباه از دستور تو سرپيچي كردم و بنابراين بدل به اهانت

شده به تو هستم كه شدم. اما خداوند عزيزم، لطفاً بدان كه من روح تسليم
نسبت به عابدانت بسيار مهربان هستي. بنابراين لطفاً گستاخي و اشتباهات 

  "ليلت، مرا رها ساز.دمرا ببخش و با لطف بي
ي متواضع، يامونا مورد بخشش قرار گرفت و با نشان دادن اين روحيه

ها به همان هنگامي كه نزديك آمد، لرد باالرام از شنا در آب او همراه با گوپي
برد، هاي ماده از آن لذت ميطريقي كه يك فيل نر در كنار بسياري فيل
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ه لرد باالرام در رضايت كامل لذت لذت برد. پس از مدت طوالني، هنگامي ك
ي بخت، لباسي آبي رنگ و يك گردنبند برده بود، از آب خارج شد و فوراً الهه

ارزشمند طال به او تقديم نمود. پس از استحمام در يامونا، لرد باالرام با لباس 
رسيد. رنگ بدن آبي رنگ و مزين به جواهرات طال بسيار جذاب به نظر مي

پوشيد فيد است و هنگامي كه به صورت مناسب لباس ميلرد باالرام س
رسيد. همچون فيل سفيد پادشاه ايندرا در سيارات بهشتي به نظر مي

هاي ايجاد شده توسط خيش لرد رودخانه يامونا هنوز هم به خاطر شكاف
هاي رودخانه يامونا همچنان هاي كوچكي دارد. و تمام اين شاخهباالرام شاخه

  سرايند.ق لرد باالرام را ميشكوه قدرت مطل
هاي ها در كنار يكديگر هرشب به مدت دو ماه از بازيلرد باالرام و گوپي

ها همچون يك بردند و زمان چنان سريع گذشت كه آن شبمتعال لذت مي
ها و ديگر ساكنان رسيد. در حضور لرد باالرام، تمام گوپيشب به نظر مي

ي در حضور هر دو برادر، خداوند كريشنا و ورينداوان چنان شاد بودند كه گوي
  لرد باالرام هستند.

  
كريشنا با  م كتابودانتا بر فصل شصت و پنجترتيب، شرح بهاكتيبدين

  رسد. به پايان مي "بيندلرد باالرام ورينداوان را مي"عنوان 
  



  

877 

  

  
  مفصل شصت و شش

  رهايي پوندراكا و پادشاه كاشي

كند همواره افراد جذاب است، چرا كه ثابت مي داستان پادشاه پوندراكا بسيار
كنند. حتي در شرور و احمقي وجود دارند كه خود را خداوند فرض مي

حضور شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، چنين شخص احمقي وجود داشت. 
خواست خود را به عنوان خداوند اعالم كند. بود و او مي 27نام او پوندراكا

وريندوان نبود، اين پادشاه پوندراكا، پادشاه استان  هنگامي كه لرد باالرام در
آوري را نزد خداوند كريشنا فرستاد. ، به دليل حماقت و غرور، پيام28كاروشا

شود، اما پادشاه خداوند كريشنا به عنوان شخصيت اعالي خداوند پذيرفته مي
 آورييامآور خود كريشنا را به مبارزه طلبيد؛ پپوندراكا مستقيماً از طريق پيام

                                        
27 Pauëòraka 
28 Karüña 
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كه بيان كرد كه پوندراكا، و نه كريشنا، واسودوا بود. درحال حاضر پيروان 
احمق چنين افراد شروري وجود دارند. مشابهاً در زمان پوندراكا، بسياري 
افراد احمق وي را به عنوان شخصيت اعالي خداوند پذيرفتند. از آنجايي كه 

ندراكا به كذب خود را به عنوان توانست جايگاه خود را تخمين بزند، پواو نمي
آور به كريشنا اعالم كرد كه پادشاه پوندراكا، ديد. بنابراين پيامواسودوا مي

دليل خود تنها براي نجات تمام افراد بر شخصيت اعالي خداوند با لطف بي
  روي زمين ظهور كرده است. 

به اين  ي بسياري اشخاصِ احمق ديگر، اين پوندراكاي شرور واقعاًدر احاطه
نتيجه رسيده بود كه او واسودوا، شخصيت اعالي خداوند، است. اين نوع 

كنند، بعضي گيري قطعاً كودكانه است. هنگامي كه كودكان بازي مينتيجه
كنند و كودك منتخب ممكن مواقع ميان خودشان پادشاهي انتخاب مي

احمق، به  است فكر كند كه واقعاً پادشاه است. مشابهاً، بسياري از اشخاص
كنند و آنگاه آن دليل جهل، احمق ديگري را به عنوان خداوند انتخاب مي

توان خدا را با بازي كند، گويي كه مياحمق واقعاً خود را خداوند فرض مي
كودكانه و با رأي مردم توليد كرد. تحت تأثير اين تفكر غلط، و تفكر نسبت 

آور خويش را به دواراكا فرستاد مبه خود به عنوان خداوند متعال، پوندراكا پيا
آور به جمع اشرافي كريشنا در تا جايگاه كريشنا را به چالش بكشد. پيام

شده به وي توسط اربابش پوندراكا را ارائه نمود. دواراكا رسيد و پيام تحويل
  پيام حاوي جمالت زير بود:

بت تواند با من رقاكس نميمن تنها شخصيت اعالي خداوند هستم. هيچ"
كند. من به عنوان پادشاه پوندراكا، با ترحم بر ارواح مقيد و مضطرب و تنها 

ام. تو بدون مرجعيت جايگاه نهايتم هبوط كردهدليل و بياز سر لطف بي
ي كذب را تبليغ كني. تو اي، اما تو نبايد اين ايدهواسودوا را اشتغال نموده
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هاي يادو، لطفاً تمام نشانهي خاندان بايد جايگاهت را ترك كني. اي نواده
اي را ترك كن. و بعد از ترك اين موقعيت، بيا و واسودوا، كه به كذب پذيرفته

هاي من نكني، ات توجهي به حرفبه من تسليم شو. اگر به دليل گستاخي
كنم كه طي خوانم. من تو را به جنگي دعوت ميآنگاه تو را به مبارزه فرا مي
  "آن تصميم اخذ خواهد شد.

هنگامي كه تمام اعضاي جمع اشرافي، از جمله پادشاه اوگراسنا، اين پيام 
ارسال شده توسط پوندراكا را شنيدند، مدت زمان طوالني با صداي بلند 

ي بلندِ تمامِ اعضاي جمع، كريشنا به خنديدند. پس از لذت بردن از آن خنده
پيام مرا به اربابت برسان: آور پوندراكا، لطفاً اي پيام "آور چنين پاسخ داد:پيام

خوانم و تبعيت از تو يك احمق شرور هستي. من مستقيماً تو را شرور مي
 هاي واسودوا به خصوص صفحهكنم. من هرگز نشانهدستوراتت را رد مي

كنم. من اين صفحه مدور (ديسك) را نه تنها مدورم (ديسك) را ترك نمي
ستفاده خواهم كرد. من تو و براي كشتن تو، بلكه براي كشتن پيروانت ا

خوردگان هستند معاشران احمقت را كه صرفاً جمعي از كالهبرداران و فريب
نابود خواهم كرد. اي پادشاه احمق، آن زمان تو صورتت را از انزجار خواهي 
پوشاند و هنگامي كه صفحه مدور (ديسك) من سرت را از بدنت جدا كند، 

ها ها و عقابها، شاهينچون كركسآن سر توسط پرندگان گوشتخواري هم
محاصره خواهد شد. در آن زمان، به جاي تبديل شدن به پناه من، آن گونه 

اي، تو در معرض لطف اين پرندگان با تولد پايين قرار كه خواستار آن شده
هايي انداخته خواهد شد خواهي گرفت. در آن زمان بدن تو در مقابل سگ

  "هند خورد!كه آن را با لذت فراوان خوا
آور كالم خداوند كريشنا را به اربابش، پوندراكا، منتقل نمود كه با تحمل پيام

را شنيد. بدون انتظار بيشتر، خداوند كريشنا فوراً بر  هازياد تمام اين اهانت
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اش حركت را آغاز نمود تا اين پوندراكاي شرور، پادشاه كاروشا، را تنبيه ارابه
زمان پوندراكا با دوستش پادشاه كاشي زندگي  كند. از آنجايي كه در آن

  كرد، كريشنا كل شهر كاشي را محاصره كرد.مي
پادشاه پوندراكا جنگجوي بزرگي بود و به محض آنكه در مورد حمله كريشنا 

ي نظامي آكشائوهيني به خارج از شهر رفت. پادشاه كاشي شنيد، با دو دسته
شهر خارج شد. هنگامي كه دو ي نظامي آكشائوهيني از نيز با سه دسته

پادشاه در مقابل خداوند كريشنا قرار گرفتند تا با او مواجه شوند، كريشنا 
پوندراكا را براي اولين بار چهره به چهره ديد. كريشنا ديد كه پوندراكا خود را 

بوق صدفي، صفحه (ديسك)، نيلوفر و گرز مزين كرده است. او  هايبا نشانه
كرد و يك عالمت مسخره شريواتسا قلبي را حمل مييك كمان شارينگاي ت

را بر سينه داشت. گردن او مزين به يك جواهر تقلبي كوشتوبها بود و 
ي گلي را به تقليد از لرد واسودوا بر گردن داشت. او لباس ابريشمي زرد حلقه

ي گارودا اش، دقيقاً به تقليد از كريشنا نشانهرنگ بر تن داشت و پرچم ارابه
هايش، كرد. او تاجي ارزشمند روي سرش داشت و گوشوارهحمل ميرا 

درخشيد. اما در مجموع، لباس و تركيبش همچون نيزه ماهي به شدت مي
توانست درك كند كه او همچون فردي روي كامالً تقليدي بود. هركسي مي

صحنه تئاتر است كه نقش واسودوا را در لباسي كاذب و دروغين بازي 
مي كه خداوند شري كريشنا ديد كه پوندراكا از طرز ايستادن و كند. هنگامي

كند، نتوانست جلوي خنده خود را بگيرد و لباس پوشيدن او تقليد مي
  بنابراين با رضايتي زياد خنديد.

ي پادشاه پوندراكا شروع به پرتاب سالح هايشان به سمت سربازان جبهه
ها، گرزها، تيرها، ف سه شاخهها شامل انواع مختلكريشنا كردند. اين اسلحه

آمدند ها به صورت امواج به پرواز در ميها، شمشيرها، خنجرها، و پيكاننيزه



  : رهايي پوندراكا و پادشاه كاشي66فصل                              881

 

ها، بلكه سربازان و كرد. او نه تنها اين سالحو كريشنا با آنها مقابله مي
دستياران پوندراكا را نيز خرد كرد؛ درست همانند زمان انحالل جهان كه 

ها و ها، اسبها، ارابهكند. فيلرا به خاكستر تبديل مي آتش ويرانگر همه چيز
هاي كريشنا پراكنده ي مخالف با سالحي متعلق به جبههپياده سربازان

هاي مردان و حيوانات ها و بدني نبرد پر از ارابهشدند. در واقع، كل صحنه
چشم ي زيادي به هاي افتادهها و شترها، االغها، فيلبود. در آنجا اسب

شده همچون مكان رقص لرد شيوا ي نبرد ويرانخورد. اگرچه آن صحنهمي
ي كريشنا با ديدن رسيد، جنگجويان جبههدر زمان انحالل دنيا به نظر مي

  آن بسيار تشويق شدند و با قدرت بيشتر جنگيدند.
پوندراكا، تو از من "در اين زمان، خداوند كريشنا به پوندراكا گفت: 

ام را كنار هاي خداوند ويشنو، به خصوص صفحهكه نشانه درخواست كردي
گذارم. مراقب باش! تو با تقليد از من بگذارم. حال من آن را براي تو كنار مي

از  "تر از تو وجود ندارد.به دروغ خود را واسودوا اعالم كردي، احمقي بزرگ
 اين عبارت كريشنا مشخص است كه هر فرد شروري كه خود را به عنوان

ي انساني است. كريشنا ترين احمق در جامعهكند بزرگخداوند معرفي مي
كنم كه اين نمايش كاذب را حال، پوندراكا، من تو را مجبور مي"ادامه داد: 

ترك كني. تو خواستي كه من تسليمت شوم. حال اين فرصت براي تو 
 مهياست. حال با هم خواهيم جنگيد، و اگر من شكست خوردم و تو پيروز

به اين طريق، پس از سرزنش  "شدي، من قطعاً به تو تسليم خواهم شد.
ي وي را با پرتاب يك تير خُرد كرد. سپس به شديد پوندراكا، كريشنا ارابه

ي مدور خود او سر پوندراكا را از بدنش جدا كرد، درست به كمك صفحه
مشابهاً تراشد. هاي خود ميها را با رعدهمان ترتيبي كه ايندرا قله كوه

كريشنا پادشاه كاشي را نيز با تيرهايش كشت. به ويژه، خداوند كريشنا 
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ترتيبي داد تا سر پادشاه كاشي به شهر خودِ كاشي پرتاب شود تا اقوام و 
اش بتوانند آن را ببيند. كريشنا اين كار را انجام داد، درست اعضاي خانواده

خداوند كريشنا پوندراكا و  برد.مثل طوفاني كه گلبرگ را اينجا و آنجا مي
ي نبرد كشت و سپس به پايتختش، دواراكا، راجا را در صحنهدوستش كاشي

بازگشت. هنگامي كه خداوند كريشنا به شهر دواراكا بازگشت، تمام سيدهاها 
سراييدند. درمورد پندراكا بايد گفت، او به از سيارات بهشتي شكوه وي را مي

ي خداوند واسودوا با پوشيدن لباس كاذب به طريقي همواره مشغول انديشه
تقليد از خداوند بود. بنابراين پوندراكا به ساروپيا، يكي از پنج نوع رهايي 
دست يافت و بنابراين به سيارات وايكونتها ارتقا پيدا كرد؛ جايي كه عابدان 

ي چهار نشان هاي بدني مشابه با ويشنو با چهار دست نگهدارندهويژگي
واقع، تمركز او بر شكل ويشنو بود، اما از آنجايي كه او خود را  دارند. در

برانگيز بود. اما با كشته شدن توسط پنداشت، اين اهانتخداوند ويشنو مي
كريشنا اين اهانت خنثي و برطرف شد. بنابراين رهايي ساروپيا به وي اعطا 

  شد و او شكلي مشابه خداوند به دست آورد.
ي شهر افتاد، مردم جمع شدند و از كاشي به دروازههنگامي كه سر پادشاه 
العاده تعجب كردند. وقتي آنها متوجه شدند ديدن آن چيز خارق

هايي به آن وصل است آنها توانستند درك كنند كه اين سر فردي گوشواره
تواند باشد. برخي فكر است. آنها متعجب بودند كه اين سر چه كسي مي

راجا بود و آنها ، چرا كه كريشنا دشمن كاشيكردند كه اين سر كريشناست
فكر كردند كه پادشاه كاشي ممكن است كه سر كريشنا را به شهر پرت كرده 
باشد تا مردم از كشته شدن دشمن لذت ببرند. اما در نهايت متوجه شدند 

هاي راجا بود. هنگامي كه اين امر قطعي شد، ملكهكه اين سر، از آن كاشي
اً به آنجا آمدند و سوگواري بر مرگ شوهرشان را آغاز پادشاه كاشي فور
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هاي ارباب عزيزمان، با مرگ تو، ما همچون بدن"گريستند: كردند. آنها مي
   "ايم.مرده شده

داشت. پس از مراسم آييني  29پادشاه كاشي پسري به نام سوداكشينا
 درگذشتگان، او قسم خورد كه از آنجايي كه كريشنا دشمن پدرش است، او

كريشنا را خواهد كشت و بدين ترتيب دِين خود را به پدرش پرداخت خواهد 
كرد. بنابراين به همراه يك واعظ حكيم و شايسته براي كمك، او پرستش 
ماهادوا، لرد شيوا، را آغاز كرد. (لرد شيوا، كه به نام ويشواناتها هم شناخته 

همچنان در شود، ارباب پادشاهي كاشي است. معبد لرد شيواناتها مي
آيند.) با واراناسي وجود دارد و هر روز هزاران زائر در معبد گردهم مي

پرستش سوداكشينا، لرد شيوا بسيار راضي شد و خواست كه بركتي به 
عابدش بدهد. قصد سوداكشينا كشتن كريشنا بود و بنابراين او براي قدرتي 

يه كرد كه خاص دعا كرد كه با آن بتواند او را بكشد. لرد شيوا توص
  سوداكشينا، به كمك برهماناها، مراسم آييني براي كشتن دشمنش برپا كند.

اين مراسم در برخي تانتراها نيز بيان شده است. لرد شيوا سوداكشينا را 
مطلع ساخت كه اگر چنين مراسم آييني سياهي به صورت مناسب انجام 

شد و دستور ظاهر خواهد  30آگنيشود، آنگاه روح شروري به نام داكشين
شده به او را اجرا خواهد كرد. اما او را براي كشتن كسي به غير از يك داده

توان به كار گرفت. اگر تمام شرايط محقق برهماناي صاحب صالحيت مي
ي لرد شيوا، آرزوي آگني، به همراه معاشران اجنهشود، آنگاه داكشين

  . سوداكشينا براي كشتن دشمنش را برآورده خواهند ساخت

                                        
29 Sudakñiëa 
30 Dakñiëägni 
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هنگامي كه سوداكشينا بدين ترتيب توسط لرد شيوا تشويق شد، مطمئن شد 
كه قادر است كريشنا را بكشد. با عزمي راسخ براي رياضت، او انجام هنر سياه 
ذكر تانتراها را با كمك واعظان آغاز كرد. پس از آن، از درون آتش، يك فرم 

گ مس سياه اهريمني بزرگ خارج شد كه موها، ريش و سيبيلش به رن
بودند. اين فرم بسيار بزرگ و ترسناك بود. هنگامي كه ديو از آتش برخاست، 

آمد. ديو بزرگ ترسناك به ي چشمانش بيرون ميهايي از آتش از حدقهحلقه
هاي تيز و رسيد. او دندانتر نيز به نظر ميدليل حركت ابروهايش ترسناك

ليسيد، هايش را ميو پايين لب داد، و با زبان بلندش باالبلندش را نشان مي
ي بلندي در دست ايستاد. ديو كه توسط شاخهي سهاو لخت بود و با نيزه

اش به سمت پايتخت، سوداكشينا برانگيخته شده بود با صدها معاشر اجنه
رود تا تمام فضاي بيروني را به رسيد كه او ميدواراكا، روانه شد و به نظر مي

لرزيد. هاي محكمش ميزمين به خاطر قدم خاكستر تبديل كند. سطح
هنگامي كه او وارد شهر دواراكا شد، تمام شهروندان، همچون حيوانات در 

  آتش جنگل، ترسيدند.
در آن زمان، كريشنا مشغول بازي شطرنج در جمع شوراي دربار بود. تمام 

 خداوند عزيز سه"ساكنان دواراكا نزد او رفتند و او را چنين خطاب كردند: 
جهان، ديوي بزرگ و وحشتناك آماده است تا كل شهر دواراكا را بسوزاند. 

بدين ترتيب تمام ساكنان دواراكا از خداوند كريشنا  "لطفاً به ما حفاظت بده!
درخواست حمايت از ديو ترسناكي را كردند كه در دواراكا براي نابودي كل 

  شهر ظاهر شده بود.
ابدان خويش است، مشاهده كرد كه كل خداوند كريشنا، كه به ويژه حافظ ع

جمعيت دواراكا از حضور اين ديو بزرگ و ترسناك مضطرب و نگران شده 
نگران نباشيد. من به شما حفاظت "اند. او فوراً خنديد و به آنها اطمينان داد: 
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شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، در همه جا غالب و حاضر  "دهم.كامل مي
ت و همچنين در بيرون، در فرم تجلي كيهاني، او است. او در قلب همگان اس

توانست درك كند كه ديو ترسناك مخلوق لرد شيوا است و به منظور مي
نابود ساختن ديو، كريشنا سودارشان چاكراي (ديسك مدور) خود را گرفت و 
به او در مورد اقدامات ضروري مورد نياز دستور داد. سودارشان چاكرا با نوري 

شده در پايان ها خورشيد و با گرمايي به قدرت آتش خلقهمچون ميليون
زمان تجلي كيهاني ظاهر شد. سودارشان چاكراي خداوند با تشعشع خود كل 
جهان، روي سطح زمين و نيز فضاي بيروني را روشن ساخت. سپس 

شده توسط لرد شيوا سودارشان چاكرا شروع به سرد كردن ديوِ ترسناك خلق
ديو ترسناك توسط سودارشان چاكراي خداوند كنترل نمود. بدين ترتيب، 

  شد و با شكست در نابود سازي شهر دواراكا، او بازگشت.
ديو ترسناك با شكست در به آتش كشيدن دواراكا، به واراناسي، پادشاهي 

ي بازگشت وي، تمام واعظاني كه در آموزش راجا بازگشت. در نتيجهكاشي
ند، به همراه كارفرمايشان، سوداكشينا، با هنر سياه مانتراها كمك كرده بود

هاي تشعشع سوزان آن ديو ترسناك تبديل به خاكستر شدند. براساس روش
هنر سياه مانتراها كه در تانتراها آموزش داده شده است، اگر مانترايي در 
كشتن دشمن شكست بخورد، آنگاه، از آنجايي كه بايد فردي را بكشد. او 

ي آن بود و كنندهاهد كشت. سوداكشينا توليدخالق اصلي خودش را خو
واعظان به او كمك كرده بودند؛ ديوها چيزهايي را براي كشتن خلق 

  شوند.كنند، اما با همان سالح خودشان كشته ميمي
سودارشان چاكرا نيز با حركت درست پشت سر آن ديو ترسناك وارد 

روتمند و بزرگ بود. واراناسي شد. اين شهر براي مدت زمان طوالني بسيار ث
حتي همين االن، شهر واراناسي پر از وفور نعمات و مشهور است، و يكي از 
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هاي هاي بسيار بزرگ، ساختمانهاي هند است. قصرترين شهرمهم
هايي، با بناهاي به يادماني بسيار مهم در قصرها و اجتماعات، بازارها و دروازه

توان در هر چهارراهي ديد. ني را ميهاي سخنراها وجود داشت. جايگاهدروازه
ها، و ها، ارابهها، اسبهايي بودند كه مكان نگهداري خزانه، فيلساختمان

آمدند. شهر واراناسي براي مدتي غالت و مكاني براي توزيع غذا به شمار مي
هاي مادي بود، اما به خاطر اين كه پادشاه كاشي و طوالني سرشار از توانگري

چاكرا -نا بر عليه خداوند كريشنا بودند، سودارشانِ ويشنوپسرش سوداكشي
هاي اي مدور خداوند كريشنا) كل شهر را با سوزاندن اين مكان(سالح صفحه

هاي حال حاضر بود. تر از بمبمهم نابود كرد. اين سالح بسيار نابودكننده
اراكا كريشنا در دو اش، به نزد ارابابش شريسودارشان چاكرا با پايان وظيفه

  بازگشت.
اي كريشنا، يا همان اين داستان نابودي واراناسي توسط سالح صفحه

سودارشان چاكرا، متعال و خجسته است. هركس كه اين داستان را با ايمان 
آلود رها خواهد شد. اين و توجه نقل كند و بشنود از واكنش اعمال گناه

براي ماهاراج  تضميني از سوي شوكادو گوسوامي است كه اين داستان را
  پاريكشيت نقل كرد.

  
كريشنا با  م كتابودانتا بر فصل شصت و ششترتيب، شرح بهاكتيبدين

  رسد.به پايان مي "رهايي پوندراكا و پادشاه كاشي"عنوان 
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  مفصل شصت و هفت

 رهايي دوئيويداي گوريل

هاي هاي متعال و ويژگيهنگامي كه شوكادو گوسوامي به بحث در مورد بازي
خداوند كريشنا ادامه داد، پادشاه پاريكشيت، با شنيدن از وي، بيشتر و بيشتر 
مشتاق شد و خواست كه بيشتر بشنود. سپس شوكادو گوسوامي داستان 

  خواست لرد باالرام را بكشد، را نقل كرد.، گوريلي كه مي31دوئيويدا
ط با دزديدن بود كه در ارتبا 33يا ناراكاسورا 32اين گوريل دوست بهائوماسورا

شانزده هزار شاهزاده خانم از سراسر دنيا توسط كريشنا كشته شده بود. 

                                        
31 Dvivida 
32 Bhaumäsura 
33 Narakäsura 
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 ، نيز يك پادشاه گوريل35بود. برادرش مايندا 34دوئيويدا وزير پادشاه سوگريوا
مند بود. هنگامي كه دوئيويداي گوريل داستان كشته شدن بسيار قدرت

تصميم گرفت تا با  دوستش بهائوماسورا توسط خداوند كريشنا را شنيد،
ايجاد شرارت در سراسر كشور انتقام مرگ بهائوماسورا را بگيرد. اولين 

هاي صنعتي و معدني و نيز ي او آتش زدن روستاها، شهرها، مكانوظيفه
هاي مسكونيِ تاجراني بود كه مشغول كشاورزي و نگهداري از گاوها بخش

د و آنها را چندين تكه كنبودند. بعضي مواقع او كوهي بزرگ را از جا مي
كرد. بدين ترتيب او اغتشاشات زيادي در سراسر كشور به خصوص در مي

ايجاد كرد. شهر دواراكا در استان كاتوار قرار داشت و از  36استان كاتوار
كرد، دوئيويدا به ويژه آنجا آنجايي كه خداوند كريشنا در اين شهر زندگي مي

  .را هدف اغتشاشات خود قرار داده بود
دوئيويدا به اندازه ده هزار فيل قدرتمند بود. بعضي مواقع او به كنار ساحل 

كرد كه رفت و با دستان قدرتمندش چنان اغتشاشي در دريا درست ميمي
هاي شد. اغلب او به كلبهها و روستاهاي مجاور ميباعث سيل در شهر

اي زيباي هها و گلخانهرفت و با خراب كردن باغاشخاص حكيم و قديس مي
شد. نه تنها وي به اين طريق باعث ايجاد اغتشاش آنها باعث اغتشاش مي

شد، بلكه بعضي مواقع او با دفع ادرار در آتش قربانيِ ايشان اغتشاش مي
كرد. او همچنين كرد. بدين طريق او كل اوضاع را آلوده ميزيادي ايجاد مي

دزديد و به شان ميونيدزديد و آنها را از محيط مسكمردان و زنان را مي
برد. پس از بردن آنها به درون غارها، او ورودي غارها ها ميغارهاي درون كوه

                                        
34 Sugréva 
35 Mainda 
36 Kathwar 
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اي به نام بست؛ درست مانند حشرههاي بسيار بزرگ ميرا با سنگ
هايي گيرد و آنها درون سوراخها و ديگر حشرات را مي، كه پروانه37بهرينگي

دهد. بدين ترتيب دوئيويدا كند قرار مياز درخت كه خود در آنجا زندگي مي
كرد. نه تنها اين مورد، بلكه او بعضي دائماً قوانين و نظم كشور را مختل مي

  كرد.ي اشرافي آنها را آلوده ميمواقع با تجاوز به برخي زنان جامعه
در هنگام ايجاد چنين اغتشاشاتي در سراسر كشور، بعضي مواقع او صداي 

شنيد و بنابراين او وارد آن مي 38ا از كوه رايواتاكاموسيقيايي شيريني ر
ي كوهستاني شد. در آنجا او خداوند باالرام را در ميان تعداد زيادي محدوده

دختران زيبا مشغول آواز خواندن و رقصيدن ديد. او مسحور زيبايي بدن لرد 
كه رسيد باالرام شد كه هر وجهي از بدنش بسيار زيبا بود و چنان به نظر مي

هاي نيلوفر را به گردن دارد. مشابهاً، تمام اين دختران او حلقه گلي از گل
هايي از گل به گردن داشتند و هايي زيبا بر تن و حلقهجوان حاضر، لباس

دادند. لرد باالرام به نظر مست از نوشيدن شراب زيبايي خاصي را نشان مي
چرخيد. لرد ي ميواروني بود و چشمانش همچون چشمان فرد در حالت مست

هاي مؤنث به نظر ها در ميان بسياري فيلباالرام همچون پادشاه فيل
  رسيد.مي

توانست از درختان باال برود و از يك اين گوريل كه نامش دوئيويدا بود مي
داد و صداي ها را تكان ميشاخه به شاخه ديگر بپرد. بعضي مواقع او شاخه

ابراين خداوند باالرام در آن جو مطبوع كرد و بنخش خاصي را توليد ميخش
كمي احساس پريشاني و ناراحتي كرد. بعضي مواقع دوئيويدا به مقابل زنان 

                                        
37 bhåìgé 
38 Raivataka 
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داد. به صورت طبيعي دار را نشان ميآمد و انواع مختلف حركات خندهمي
 زنان جوان مستعد لذت بردن از هر چيز و خنديدن هستند و هنگامي كه

مد، او را جدي نگرفتند و صرفاً به او خنديدند. اما گوريل به مقابل ايشان آ
گوريل چنان گستاخ بود كه حتي در حضور باالرام او شروع به نشان دادن 

آمد تا اش به زنان كرد و بعضي مواقع او جلوتر ميتنهقسمت پايين
هايش را در هنگام حركت ابروهايش به آنها نشان دهد. او حتي در دندان

دارد كه او نه كرد. نام لرد باالرام بيان مياحترامي ميزنان بي حضور باالرام به
هاي خارق العاده نيز لذت تنها بسيار قدرتمند است، بلكه از نمايش قدرت

برد. بنابراين باالرام سنگي را برداشت و به دوئيويدا پرتاب كرد. اما گوريل مي
ي باالرام، گوريل كوزه ي سنگ فرار كرد. براي اهانت بهبسيار ماهرانه از ضربه

شد را با خود برد. دوئيويداي مغرور به سفالي كه در آن واروني نگهداري مي
هاي باالرام و دختران جوان قدرت محدودش، شروع به پاره كردن لباس

تواند هيچ كاري همراهش كرد. او چنان مغرور بود كه فكر كرد باالرام نمي
  جي و معاشرانش ادامه داد.باالرامبراي تنبيه او بكند و به اهانت به 
هاي ايجادشده توسط گوريل را ديد و شنيد هنگامي كه لرد باالرام مزاحمت

ي زيادي را در سراسر كشور انجام داده است، تر اعمال شرورانهكه او پيش
بسيار خشمگين شد و تصميم گرفت كه او را بكشد. فوراً او گرزش را در 

ي حمله به ت درك كند كه حال باالرام آمادهتوانسدست گرفت. گوريل مي
اوست. براي مقابله با باالرام، او فوراً يك درخت بلوط را از ريشه كند و با 
نيروي زياد به پيش آمد و به سر لرد باالرام ضربه زد. اما لرد باالرام فوراً يك 
سر آن درخت بزرگ را گرفت و بدون مزاحمت درست همچون يك كوه 
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را گرفت و به گوريل زد و  39. در عوض، او گرزش به نام سوناندابزرگ ايستاد
سر او را به شدت زخمي كرد. جريان خون از سر گوريل با شدت زياد جاري 
شد، اما جريان خون صرفاً زيبايي او را افزايش داد، درست همچون جريان 

ث اي باعي گرز باالرام حتي ذرهشده از كوهي بزرگ. ضربهمنگنز مايع خارج
آزار وي نشد. در عوض، او فوراً يك درخت بلوط بزرگ ديگر را در دستش 
گرفت و به بدن لرد باالرام ضربه زد. دوباره لرد باالرام آن درخت را تكه تكه 
كرد و مبارزه ادامه يافت. هربار گوريل يك درخت بزرگ براي ضربه زدن به 

چند تكه تقسيم كرد و  آورد، لرد باالرام با ضربه گرزش آن را بهباالرام مي
آورد و دوباره به همان دوئيويداي گوريل درخت ديگري از سمت ديگري مي

ي مستمر، جنگل عاري ي اين مبارزهكرد. در نتيجهروش به باالرام حمله مي
ها كمك از درخت شد. وقتي كه درخت ديگري دردست نبود، دوئيويدا از تپه

اران بر بدن باالرام پرتاب كرد. هاي بزرگ را همچون بارش بگرفت و سنگ
هايي سنگهاي بزرگ را به خردهاي ورزشي، آن سنگلرد باالرام، با روحيه

ها محروم شده بود، حال سنگتبديل كرد. گوريل كه از تمام درختان و تخته
اش را تكان داد. سپس با قدرتي هاي قويمقابل باالرام ايستاده بود و مشت

ي لرد باالرام زد. اين بار لرد باالرام بسيار ا مشت به سينهزياد، او ضرباتي را ب
زد، لرد باالرام خشمگين شد. از آنجايي كه گوريل با دستانش به او ضربه مي

هاي خودش، خيش يا گرز، به او ضربه بزند. باالرام صرفاً خواست با سالحنمي
آور بود و او به استخوان ترقوه گوريل مشت زد. اين ضربه براي دوئيويدا مرگ

فوراً شروع به باال آوردن خون كرد و بيهوش بر زمين افتاد. هنگامي كه 
  لرزيد.ها و جنگل به نظر گوريل بر زمين افتاد، تپه

                                        
39 Sunanda 



  894                                                                خصيت اعالي خداوندكريشنا: ش
 

 

پس از اين اتفاق وحشتناك، تمام سيدهاها، حكيمان بزرگ و اشخاص 
ند اي باالتر بر سر شخص لرد باالرام گلباران كردهاي سيارهقديس از سيستم

و صداهاي خوش در شكوه برتري او به ارتعاش درآوردند. تمام آنها ذكر 
مان را به تو هاي محترمانههمه شكوه بر لرد باالرام! بگذار سجده"كردند: مي

اي را براي تقديم كنيم. با كشتن اين ديو بزرگ، دوئيويدا، تو عصر خجسته
هاي بيروني فضاي تمام صداهاي پرشعف پيروزي در "كل جهان آغاز نمودي.

شد. پس از كشتن ديو بزرگ دوئيويئدا و پرستش شدن توسط شنيده مي
باران و صداهاي پرشكوه پيروزي، باالرام به پايتخت خويش دواراكا گل

  بازگشت.
كريشنا، با  م كتابودانتا بر فصل شصت و هفتترتيب، شرح بهاكتيبدين

  سد.ربه پايان مي "رهايي دوئيويداي گوريل"عنوان 
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  مفصل شصت و هشت

  ازدواج سامبا

دوريودهانا، پسر دهريتاراشترا، دختري در سن ازدواج به نام الكشمانا داشت. 
ي كورو بود و بسياري از شاهزادگان او دختر بسيار شايسته اي از سلسله

خواستار ازدواج با او بودند. در چنين مواردي، مراسم سواياموارا برگزار 
ود تا دختر بتواند همسرش را بر اساس اختيار خود انتخاب كند. در شمي

گردهمايي سوايامواراي الكشمانا، هنگامي كه دختر در حال انتخاب شوهرش 
، يكي از همسران اصلي 41ظاهر شد. او پسر كريشنا از جامباواتي 40بود سامبا

سوگلي گذاري شده بود چرا كه او خداوند كريشنا بود. اين پسر سامبا نام
 گركرد. سامبا نامي است كه بيانمادرش بود و همواره نزد مادرش زندگي مي

                                        
40 Sämba 
41 Jämbavaté 
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آن است كه پسر براي مادرش بسيار عزيز است. آمبا يعني مادر و سا يعني 
با. بنابراين اين نام خاص به او داده شد چرا كه او همواره با مادرش ماند. به 

تر طور كه پيششد. همانمي نيز ناميده 42سوتا-دليل مشابه او جامباواتي
توضيح داده شد تمام پسران كريشنا همچون پدربزرگ عظيمشان صاحب 
صالحيت بودند. سامبا دختر دوريودهان، الكشمانا، را خواستار شد اگرچه 
الكشمانا تمايل چنداني به وي نداشت. بنابراين سامبا به زور الكشمانا را از 

  گردهمايي سواياموارا دزديد.
خاطر كه سامبا الكشمانا را به زور از گردهمايي برده بود، تمام اعضاي بدين 

خاندان يادو مانند دهريتاراشترا، بهيشما، ويدورا و آرجونا فكر كردند كه اين 
شان است كه پسر، سامبا، بتواند دختر ايشان را اهانت به سنت خانوادگي

الً تمايلي به انتخاب دانستند كه الكشمانا در مجموع اصبدزدد. تمام آنها مي
سامبا به عنوان همسرش نداشت و به او فرصت انتخاب همسر داده نشده بود: 
در عوض او به زور توسط اين پسر گرفته شده بود. بنابراين آنها تصميم 
گرفتند كه او بايد تنبيه شود. آنها به اتفاق اعالم كردند كه او بسيار گستاخ 

نوادگي كوروها شده است. بنابراين است و موجب تنزل و خواري سنت خا
ي كوروها تصميم گرفتند تر خانوادههمگي آنها تحت مشورت اعضاي مسن

گيري كردند كه اين پسر را دستگير كنند، اما او را نكشند. آنها چنين نتيجه
تواند با فرد ديگري غير از سامبا ازدواج كند، چرا كه او الكشمانا را دختر نمي

راساس سيستم ودايي، با يكبار لمس دختر توسط پسر، لمس كرده است (ب
تواند با فرد ديگري ازدواج كند يا به پسر ديگري داده شود. و دختر ديگر نمي

تر با پسر كند كه با دختري ازدواج كند كه پيشهيچ پسري نيز موافقت نمي

                                        
42 Jämbavaté-suta 
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تر خانواده مانند بهيشما خواستند كه او را ديگري بوده است.) اعضاي مسن
ستگير كنند. بنابراين تمام اعضاي خاندان كورو، به خصوص جنگجويان د

بزرگ، در كنار هم جمع شدند تا به سامبا درسي بدهند و كارنا به عنوان 
  ي اين جنگ كوچك انتخاب شد.فرمانده

ريزي براي دستگيري سامبا، كوروها در ميان خودشان به درهنگام برنامه
تند كه با دستگيري وي اعضاي خاندان بحث و مشورت در اين مورد پرداخ

يادو نسبت به ايشان بسيار خشمگين خواهند شد. حتي امكان پذيرش 
اگر "مبارزه و بروز جنگ ميان ايشان نيز وجود دارد. اما همچنين فكر كردند: 

توانند بكنند؟ اعضاي خاندان يادو ي مبارزه با ما بشوند، چه ميآنها آماده
اندان كورو برابري كنند، چرا كه پادشاهان خاندان توانند با اعضاي خنمي

كورو همگي امپراطور هستند، درحالي كه شاهان خاندان يادو تنها به اين 
 "ايم.توانند از سرزمينشان لذت ببرند چرا كه ما آن را به ايشان دادهخاطر مي

ن با ما آماده شود چرا كه پسرشا اگر آنها براي مبارزه"كوروها فكر كردند: 
دستگير شده است، ما مبارزه را خواهيم پذيرفت و درس خوبي به آنها 
خواهيم داد، چرا كه آنها به صورت خودكار تحت فشار مطيع خواهند شد؛ 

 "شوند.همان طور كه حواس توسط فرايند يوگاي ماورايي پراناياما مطيع مي
شود و در سيستم مكانيكي يوگاي ماورايي هواي درون بدن كنترل مي

شوند و از مشغول شدن در هر امري به جز تمركز بر حواس مطيع و آرام مي
  شوند. خداوند ويشنو منع مي

تر خاندان كورو، مثل پس از مشورت و پس از دريافت اجازه از اعضاي مسن
كارنا، شاال، بهوري، ياگياكتو و  -بهيشما و دهريتاراشترا، پنج جنگجوي بزرگ
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بودند و توسط جنگجوي  44راتهي- همگي ماهاكه  -، پدر دختر43دوريودهانا
شدند تالش كردند تا سامبا را دستگير كنند. بزرگ بهيشمادِو هدايت مي

و راتهي وجود  45راتهي- راتهي، اكا-انواع مختلفي از جنگجويان، شامل ماها
ها راتهي-شوند. ماهابندي ميشان تقسيمدارد كه براساس توانايي جنگاوري

ي با هزاران مرد بجنگند. تمام آنها براي دستگيري سامبا توانند به تنهايمي
راتهي بود، اما او تنها بود و - در كنار يكديگر قرار گرفتند. سامبا نيز يك ماها

راتهي بود. با اين حال او هنگامي كه ديد كه -مجبور به جنگ با شش ماها
كنند تمام جنگجويان بزرگ خاندان كورو در پي آن هستند كه او را دستگير 

  نترسيد.
او به تنهايي به سمت آنها بازگشت و كمان زيباي خود را به دست گرفت و 

ايستد. درست شبيه شيري كه به صورت مقاوم در برابر ديگر حيوانات مي
كني؟ فقط چرا فرار مي"گر گروه، سامبا را به مبارزه دعوت كرد: كارنا، هدايت

يك كشاتريا زماني كه  "بايست و ما به تو درس خوبي خواهيم آموخت!
شود كه بايستد و بجنگد، توسط كشاترياي ديگر به چالش كشيده مي

تواند فرار كند؛ او بايد بجنگد. بنابراين، سامبا چالش را پذيرفت و به نمي
تنهايي در مقابل ايشان ايستاد، اما به محض آن كه چنين كرد، او مغلوب 

بزرگ شد. يك شير هرگز از شده از سوي جنگجويان باران تيرهاي پرتاب
ترسد. مشابهاً، سامبا، پسر دنبال شدن توسط تعداد زيادي گرگ و شغال نمي

هاي غير قابل درك به عنوان ي قدرتكنندهپرشكوه خاندان يادو، و دريافت
ي نامناسب پسر خداوند كريشنا، از جنگجويان خاندان يادو به خاطر استفاده

                                        
43 Karëa, Çala, Bhüri, Yajïaketu and Duryodhana 
44 mahä-rathés 
45 eka-rathé 
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ار خشمگين شد. او با استعداد و مهارتي زياد با از تيرهاي ايشان عليه او بسي
ران ضربه زد. او ايشان جنگيد. در ابتدا، او با شش تير مجزا به شش ارابه

هاي ارابه ها، استفاده كرد؛ چهار تير براي چهار تير ديگر را براي كشتن اسب
ران و يك تير براي كارنا و نيز هر ارابه. سپس او يك تير براي كشتن ارابه

يك تير براي هريك از جنگجويان مشهور استفاده كرد. درحالي كه سامبا با 
جنگيد، آنها قدرت غيرقابل درك آن پسر را پشتكار زياد با شش جنگجو مي

كردند كه ي جنگ آنها صادقانه تأييد ميتحسين كردند و حتي در ميانه
گرديد، يي كشاتريايي هدايت مانگيز است. اما جنگ با روحيهسامبا اعجاب

اي كردند بنابراين همگي آنها با هم، سامبا را مجبور به پايين آمدن از ارابه
جمعي آنها نامناسب بود. از شش كه حال شكسته بود، گرچه جنگ دسته

جنگجو، چهار نفر مسئوليت كشتن چهار اسب سامبا را بر عهده گرفتند. يك 
كمان سامبا را بر عهده  ران او را به زمين زد و ديگري بريدن زهنفر ارابه

گرفت، به نحوي كه او ديگر نتواند با ايشان بجنگد. بدين طريق، با مشكل 
اش محروم ساختند و زياد و پس از جنگي شديد، آنها سامبا را از ارابه

ترتيب، جنگجويان خاندان كورو پيروزي توانستند او را دستگير كنند. بدين
ا را از او دور كردند. بدين ترتيب، آنها خود را پذيرفتند و دخترشان الكشمان

  با موفقيتي بزرگ وارد شهر هاستيناپور شدند.
حكيم بزرگ ناراداموني فوراً اخبار را نزد خاندان يادو برد كه سامبا دستگير 
شده است و كل داستان را براي ايشان بازگو كرد. اعضاي خاندان يادو از 

ب او توسط شش جنگجو بسيار ي دستگيري نامناسدستگيري سامبا و نحوه
ي خاندان يادو، پادشاه اوگراسنا، خشمگين شدند. سپس، با اجازه سركرده

  ي حمله به پايتخت خاندان كورو شدند.آنها آماده
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ي نبرد دانست كه با اندكي تحريك مردم آمادهاگرچه لرد باالرام به خوبي مي
ا دوست نداشت كه دو شوند، او اين ايده ربا يكديگر در اين عصر كالي مي

خاندان بزرگ، خاندان كورو و خاندان يادو، درميان خود بجنگند، اگرچه آنها 
به جاي "يوگا قرار گرفته باشند. او خردمندانه انديشيد: - تحت تأثير كالي

جنگيدن با ايشان، اجازه دهيد من به آنجا بروم و وضعيت را ببينم و اجازه 
توان بدون جنگ به دركي متقابل آيا مي دهيد اين موضوع را بررسي كنم كه

ي باالرام آن بود كه اگر بتوان خاندان كورو را تشويق كرد كه ايده "رسيد.
سامبا را به همراه همسرش، الكشمانا رها كنند، آنگاه جنگي رخ نخواهد داد. 

اي زيبا را تدارك ديد تا به همراه واعظان و برهماناها و بنابراين او فوراً ارابه
مچنين برخي اعضاي كهنسال خاندان يادو به هاستيناپور برود. او مطمئن ه

بود كه اعضاي خاندان كورو با اين ازدواج موافقت خواهند كرد و از جنگيدن 
اش به همراه ها اجتناب خواهند كرد. هنگامي كه لرد باالرام در ارابهبا يادو

كرد، همچون ماهي يبرهماناها و افراد كهنسال به سمت هاستيناپور حركت م
رسيد. هاي درخشان به نظر ميدرخشان در آسماني صاف در ميان ستاره

هاي شهر هاستيناپور رسيد، وارد شهر نشد هنگامي كه لرد باالرام به حومه
بلكه اردوگاهي در خارج از شهر و در يك باغ كوچك مستقر ساخت. سپس 

كورو برود و از ايشان  او از اودهاوا خواست كه به مالقات رهبران خاندان
جويا شود كه آيا آنها خواستار جنگ با خاندان يادو هستند يا تمايل به صلح 
دارند. اودهاوا به مالقات رهبران خاندان كورو رفت و تمام اعضاي مهم شامل 
بهيشمادِو، دهريتاراشترا، دروناچاريا، دوريودهانا و باهليكا را مالقت نمود. پس 

الزم، وي ايشان را آگاه ساخت كه لرد باالرام به باغي از تقديم احترامات 
  ي شهر رسيده است.خارج از دروازه
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رهبران خاندان كورو، به خصوص دهريتاراشترا و دوريودهانا بسيار خوشحال 
ي ايشان دانستند كه لرد باالرام خيرخواه خانوادهشدند چرا كه به خوبي مي

ن اين اخبار نبود و بنابراين آنها است. هيچ حدي براي شادي ايشان از شنيد
به استقبال اودهاوا رفتند. براي استقبال مناسب از لرد باالرام آنها لوازم 
خجسته براي استقبال از وي را در دست گرفتند و براي مالقات وي به خارج 
از دروازه شهر رفتند. بر اساس جايگاه هر يك از ايشان، آنها با اعطاي گاوهاي 

اي از مواد مثل عسل، كره، (تركيبي از آب آراتي و مجموعه 46زيبا و آرگيا
ها و خمير صندل) به لرد باالرام به استقبال وي رفتند. از آنجايي كه گل

همگي از جايگاه اعالي لرد باالرام به عنوان شخصيت اعالي خداوند آگاه 
گي آنها بودند، سرهايشان را در مقابل خداوند با احترام زياد پايين آوردند. هم

با كلماتي خوشايند و جويا شدن حال و اعضاي ديگري به تبادل احساسات 
پرداختند و هنگامي كه اين مراسم رسمي پايان يافت، لرد باالرام با صدايي 
موقر و بسيار صبور با كلمات زير توجه ايشان را به نكاتي جلب كرد: 

تور قدرتمندترين آور با دسدوستان عزيزم، اين بار من به عنوان يك پيام"
ام. بنابراين لطفاً اين فرمان را با توجه و پادشاه، شاه اوگراسنا، نزد شما آمده

دقت زياد گوش دهيد. بدون اتالف حتي يك لحظه، لطفاً تالش كنيد تا اين 
داند كه شما جنگجويان فرمان را اجرا كنيد. شاه اوگراسنا به خوبي مي

امباي پرهيزكار كه تنها بود جنگيديد و خاندان كورو به طور ناشايستي با س
ايد. ما همگي اين هاي ناپسند او را دستگير كردهبا مشكالت زياد و تاكتيك

ايم، اما چندان نسبت به آن مضطرب و مغشوش نيستيم، چرا اخبار را شنيده
كنم كه بخواهيم كه ما به شدت به يكديگر نزديك هستيم. من فكر نمي

                                        
46 arghya 



  902                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

ين ببريم؛ ما بايد دوستيمان را بدون جنگ غير ضروري روابط خوبمان را از ب
ادامه دهيم. بنابراين لطفاً سامبا را رها كنيد و او را به همراه همسرش، 

  "الكشمانا نزد من بياوريد.
هنگامي كه لرد باالرام با حالت آمرانه و صدايي پر از طمأنينه، تفوق و حس 

اي وي را چندان مورد هجنگاوري سخن گفت، رهبران خاندان كورو گفته
تحسين قرار ندادند به جاي آن، همگي ايشان مغشوش و آشفته شدند و با 

ي عصر كالي برانگيز شايستهآه ! اين كلمات بسيار تعجب"خشم زياد گفتند: 
هستند؛ و گرنه چگونه ممكن است باالرام چنين فحاشانه سخن بگويد؟ زبان 

يبكارانه است و به دليل اثر اين عصر ي باالرام فرو حالت بيان مورد استفاده
خواهند به باالي سر هايي كه مناسب پا هستند ميرسد كه كفشبه نظر مي

جايي كه تاج است بروند. ما با ازدواج به خاندان يادو مرتبط هستيم و به 
خاطر اين موضوع به آنها فرصت زندگي با ما، غذا خوردن با ما و خوابيدن با 

مند هستند. آنها واقعاً پيش از آن حال آنها از مزايا بهرهما داده شده است؛ 
مان را به ايشان بدهيم هيچ جايگاهي نداشتند و كه ما بخشي از پادشاهي

كنند تا به ما فرمان بدهند. ما به خاندان يادو اجازه داديم حال آنها تالش مي
، تخت هاي رسمي مانند ماهوت، فن، بوق صدفي، چتر سفيد، تاجتا از نشان

ي نظام سلطنت سلطنت، مكان جلوس و تخت و همه چيزهايي كه شايسته
است استفاده كنند. آنها نبايد از چنين وسايل سلطنتي در حضور ما استفاده 

كردند، اما ما به خاطر روابط خانوادگي آنها را متوقف نكرديم. حال آنها مي
مر كنند. خوب، چنان گستاخ شدند كه به ما براي انجام كارهاي مختلف ا

توانيم به ايشان اجازه دهيم كه چنين گستاخي ايشان كافي است! ما نمي
خواهيم به ايشان اجازه دهيم كه از اين كارهايي را ادامه دهند، و نمي

هاي سلطنتي استفاده كنند. بهترين كار آن است كه تمام اينها باز پس نشان
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ست، چرا كه چنين گرفته شود؛ غذا دادن به يك مار با شير غلط ا
دهد. خاندان يادو حال تالش هاي پرلطفي صرفاً سمّ مار را افزايش ميفعاليت

اند اقدام كند. چنين كند كه برعليه كساني كه ايشان را تغذيــــه كردهمي
تواند از چيزي لذت ببرد، آور است! هيچ كس در دنيا نمياعمالي چقدر شرم

بهيشما، دروناچاريا و آرجونا به ايشان اگر كه اعضاي خاندان كورو مانند 
اي ندهد. همان طور كه يك گوسفند در حضور يك شير چنين اجازه

تواند از زندگي لذت ببرد، بدون خواست ما حتي براي خداوندگاران در نمي
بهشت، به سركردگي پادشاه ايندرا، پيدا كردن لذت در زندگي غير ممكن 

  "هاي عادي.است، چه رسد به انسان
در واقع اعضاي خاندان كورو به خاطر توانگري، پادشاهي، اشرافيت، سنت 
خانوادگي، جنگجويان بزرگ، اعضاي خاندان و امپراطوري بسيار وسيع به 
شدت مغرور شده بودند. آنها حتي قواعد رسمي معمول در جوامع متمدن را 

خاندان آميز نسبت به رعايت نكردند و در حضور لرد باالرام كلماتي اهانت
هايي در حالتي غير معمول، يادو را بر زبان آوردند. با گفتن چنين صحبت

  آنها به شهرشان هاستيناپور بازگشتند.
آميز ايشان را شنيد و صرفاً رفتار غير اگر چه لرد باالرام صبورانه كالم اهانت

سوزد و به متمدنانه ايشان را ديد، از صورتش مشخص بود كه از خشم مي
هاي بدني او چنان مغشوش بود انديشد. ويژگيبه مثل بسيار شديد ميمقابله 

ي وي بسيار مشكل بود. او با صداي بلند خنديد و كه براي همگان نظاره
كامالً صحيح است كه اگر فردي به خاطر خانواده، توانگري، زيبايي و "گفت: 

ت و آميز نيساش مغرور شود، ديگر خواستار يك زندگي صلحپيشرفت مادي
هاي خوب براي رفتاري ي آموزششود؛ ارائهنسبت به ديگران متخاصم مي

آميز به چنين فردي بي فايده است؛ برعكس ، فرد مناسب و يك زندگي صلح
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عموماً، به  "ها و ابزارهايي براي مجازات وي باشد.بايد در جستجوي روش
ي ائهشود. اردليل توانگري مادي يك فرد دقيقاً شبيه يك حيوان مي

هاي خوب به يك حيوان بي فايده است و تنها ابزار زبان زور است. به آموزش
ببين كه "كالمي ديگر، ابزار حفظ نظم در ميان حيوانات فقط چوب است. 

رغم خشم خواستم علياعضاي خاندان كورو چقدر گستاخ هستند! من مي
اي صلح ساير اعضاي خاندان يادو، شامل خود خداوند كريشنا، بستري بر

شدند، اما من ي حمله به كل پادشاهي خاندان كورو ميفراهم كنم. آنها آماده
ايشان را آرام ساختم و زحمت آمدن به اينجا براي انجام امور بدون جنگ را 

كنند! كامالً به خودم دادم. با اين حال اين افراد شرور چنين رفتار مي
طلبند، چرا كه آنها واقعاً آميز را نميمشخص است كه آنها يك توافق صلح

طلب هستند. با غرور زياد آنها مكرراً با فحش دادن به خاندان يادو به جنگ
  احترامي كردند.من بي

كند؛ و شما حتي پادشاه بهشت ايندرا از دستورات خاندان يادو اطاعات مي"
بر را ره 47ها، آندهاكاها، و ياداواهاي بهوجاها، وريشنيشاه اوگراسنا، سركرده

برانگيز است! گيري شما تعجبدانيد! نتيجههاي نظامي كوچكي ميدسته
شما توجهي به شاه اوگراسنا نداريد كه فرمان او حتي توسط پادشاه ايندرا 

شود. موقعيت واالي خاندان يادو را در نظر بگيريد. آنها به به زور اطاعت مي
كنند و استفاده ميهاي بهشتي از ساختمان شورا و درخت پاريجاتاي سياره

توانند به شما فرمان بدهند. آيا كنيد كه آنها نميبا اين حال شما فكر مي
كنيد كه خداوند كريشنا، شخصيت اعالي خداوند حتي به اين فكر نمي

تواند بر تخت اعالي سلطنت بنشيند و بر همگان حكمراني كند؟ بسيار مي

                                        
47 Bhojas, Våñëis, Andhakas and Yädavas 
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هستيد كه درس خوبي ي آن كنيد، شايستهخب! اگر شما چنين فكر مي
هاي سلطنتي مانند ايد كه خردمندانه است كه نشانبياموزيد. شما فكر كرده

ي ماهوت، فن، چتر سفيد، تخت سلطنت و ديگر لوازم اشرافي مورد استفاده
خاندان يادو قرار نگيرد. آيا اين بدان معناست كه حتي خداوند كريشنا، 

تواند از اين لوازم سلطنتي ي بخت نميخاندان كل خلقت و همسر الهه
استفاده كند؟ غبار قدوم نيلوفرين كريشنا مورد پرستش تمام خداوندگاران 

كند، و از آنجايي كه بزرگ است. آب گنگ كل جهان را در خود مستغرق مي
هاي بزرگ گيرد، سواحل آن به مكاناز قدوم نيلوفرين خداوند نشأت مي

تمام سيارات در خدمت وي مشغول  هاي اصليشود. تمثالزيارت تبديل مي
هستند و خود را به دليل پذيرش غبار قدوم نيلوفرين كريشنا بر روي 

دانند. خداوندگاران بزرگ همچون لرد برهما، لرد ترين ميتاجشان، خوشبخت
هايي كامل از هويت شيوا و حتي خداوندگار بخت و من صرفاً بخش

ي استفاده كنيد كه او شايستهياش هستيم و با اين حال شما فكر مروحاني
هاي سلطنتي يا حتي جلوس بر تخت سلطنتي نيست؟ همچنين از نشان

ها ما اعضاي خاندان يادو را همچون آور است كه اين احمقچقدر شرم
گيرند. مشخص است كه اين ها در نظر ميها و خودشان را همچون تاجكفش

اند. هاي مادي مجنون شدهانگريها و تورهبران خاندان كورو به دليل دارايي
كنند سرشار از پيشنهادات احمقانه است. من اي كه ايشان بيان ميهر جمله

فوراً آنها را بر سر عقل خواهم آورد. اگر من اقدامي عليه ايشان نكنم، اين كار 
از سوي من هم نامناسب است. بنابراين، در همين روز من بايد كل جهان را 

ز خاندان كورو خالص كنم. من بايد فوراً آنها را به پايان اي ااز هر نشانه
هايي چنان خشمگين به نظر لرد باالرام، در حال چنين صحبت "برسانم.

خواست كل جهان خلقت را به خاكستر تبديل كند. او رسيد كه گويي ميمي
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استوار ايستاد و خيش خود را در دستش گرفت، و شروع به ضربه زدن با 
كل شهر هاستيناپور را از زمين جدا كرد و آنگاه شهر را به  خيشش كرد و

هاي جاري رودخانه ي گنگ كشاند. اين كار باعث وحشت زياد در سمت آب
سراسر هاستيناپور شد، گويي كه زمين لرزه بزرگي رخ داده است و به نظر 

رسيد كه كل شهر در حال تجزيه است. هنگامي كه اعضاي خاندان كورو مي
هاي گنگ است و هنگامي كه آنها ه كل شهر در حال افتادن در آبديدند ك

شنيدند كه شهروندان بر اثر نگراني زياد مشغول جيغ و فرياد هستند، آنها 
فوراً سر عقل آمدند و فهميدند كه چه رخ داده است. بدين ترتيب، بدون 

امبا اي آنها دخترشان الكشمانا را آوردند. آنها همچنين سمعطل كردن ثانيه
را نيز به آنجا آوردند كه قبالً تالش كرده بود كه الكشمانا را با خود ببرد و 
بدين ترتيب سامبا در جلو و الكشمانا پشت سرش بود. تمام اعضاي خاندان 
كورو با دستاني برهم گذاشته در مقابل لرد باالرام ظاهر شدند تا از شخصيت 

ه از حواس خوب، آنها گفتند: اعالي خداوند عذرخواهي كنند. حال با استفاد
اي لرد باالرامِ منبع تمام لذات، تو نگاهدارنده و حامي كل جهان هستي. "

هاي غير قابل دركت بوديم. خداوند عزيز، لطفاً ما متأسفانه ما ناآگاه از قدرت
ترين افراد در نظر بگير. شعور ما گم شده بود و به نظم و ترتيب را احمق

زد تو آمديم تا عذرخواهي كنيم. لطفاً ما را ببخش. تو خالق نبود. بنابراين ما ن
اصلي، حافظ و نابودكننده كل تجلي كيهاني هستي و با اين حال، جايگاهت 
همواره متعال است. اي خداوند قادر مطلق، حكيمان بزرگ در مورد تو سخن 

گويند. تو عروسك گردان اصلي هستي و همه چيز در اين جهان همچون مي
بازي توست. اي فرد نامحدود، تو همه چيز را در اختيار داري و  اسباب

هاي سياره اي را روي سرت نگه درست همچون بازي كودك تو كل سيستم
داري. هنگامي كه زمان انحالل جهان فرا برسد، تو كل تجلي كيهاني را مي
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بندي. در آن زمان، هيچ چيز به جز تو كه در اقيانوس علّيت درون خودت مي
ماند. خداوند عزيزم، تو با بدن كشي باقي نميويشنو دراز مي- ه عنوان ماهاب

اي . متعالت صرفاً براي نگهداري از اين وضعيت كيهاني روي زمين ظاهر شده
دهي، حتي تو وراي خشم، حسادت و دشمني قرار داري. همه آنچه انجام مي

هاي شدر شكل تنبيه، براي كل موجوديت مادي خجسته است. ما كرن
كنيم، چرا كه تو شخصيت اعالي خداوند مان را به تو تقديم ميمحترمانه

هاي ها هستي. اي خالق جهانها و قدرتناپذير، منبع تمام توانگريزوال
مان را دوباره و دوباره هاي محترمانهبيشمار، اجازه بده سجده كنيم و كرنش

براين، لطفاً نسبت به ما تقديمت كنيم. حال ما كامالً تسليم تو هستيم. بنا
هنگامي كه اعضاي اصلي خاندان  "پرلطف باش و حفاظتت را به ما اعطا كن.

كورو، از پدر بزرگ بهيشمادِو تا آرجونا و دوريودهانا، دعاهاي محترمانه خود 
را بدين ترتيب تقديم كردند، شخصيت اعالي خداوند، لرد باالرام، فوراً آرام 

كه هيچ دليلي براي ترس ايشان نيست و نيازي  شد و آنها را مطمئن ساخت
  نيست آنها نگران باشند.

ي اين ماجرا يك عمل پادشاهان كشاتريا براي ايجاد نوعي جنگ بخش عمده
هاي داماد و عروس پيش از ازدواج بود. هنگامي كه سامبا به زور ميان گروه

كه او واقعاً  الكشمانا را با خود برد، اعضاي خاندان كورو از درك اين مطلب
زوجي مناسب براي الكشمانا است راضي شدند. با اين حال براي درك قدرت 
شخصي او، آنها با او جنگيدند و بدون احترام به قواعد جنگ، آنها وي را 
دستگير كردند. هنگامي كه خاندان يادو تصميم به آزادسازي سامبا از قيد 

ئله پا پيش گذاشت و به كوروها گرفتند، لرد باالرام شخصاً براي حل مس
عنوان يك كشاترياي قدرتمند، او به ايشان دستور داد كه فوراً سامبا را آزاد 
كنند. كوروواها به صورت كاذب به اين فرمان اهانت كردند و بنابراين آنها 
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خواستند كه قدرت قابل قدرت لرد باالرام را به چالش كشيدند. آنها صرفاً مي
ترتيب با لذت زياد آنها دخترشان را به سامبا  دركش را نشان دهد. بدين

تقديم كردند و كل موضوع حل شد. دوريودهانا، به خاطر حس محبت نسبت 
به دخترش الكشمانا، او را با افتخار و شكوه فراوان به ازدواج سامبا در آورد. 

سال  60فيل، هر كدام با حداقل  1200ي او، دوريودهانا ابتدا براي جهيزيه
ي درخشان درست مانند ارابه 6000اسب زيبا،  10000؛ سپس او سن داد

كنيز آراسته به جواهرات طاليي داد. لرد باالرام  1000نور خورشيد و 
ترين عضو خاندان يادو، به عنوان حافظ داماد، سامبا، عمل كرد و با لذت مهم

راضي  ي كوروها بسيارزياد جهيزيه را پذيرفت. باالرام از استقبال خوب جبهه
كرده، او حركت به سمت پايتخت خود شد و به همراه زوج تازه ازدواج

  دواراكا را آغاز كرد.
لرد باالرام پيروزمندانه به دواراكا رسيد، جايي كه او شهروندان زيادي كه 
عابدان و دوستانش بودند را مالقات كرد. هنگامي كه تمام آنها گرد هم 

واج را نقل كرد و آنها از شنيدن چگونگي به آمدند، لرد باالرام كل داستان ازد
لرزه درآمدن شهر هاستيناپور توسط باالرام متعجب شدند. اين موضوع 

ي در توسط شوكادو گوسوامي تأييد شده است كه در آن روزگاران رودخانه
حال گذر از شهر هاستيناپور، يا همان دهلي نوي فعلي، به نام گنگ شناخته 

شود. از مراجعي مانند جيوا مروزه يامونا ناميده ميشده است، اگر چه امي
اي مشابه در بسترهاي شود كه گنگ و يامونا رودخانهگوسوامي تأييد مي

مختلف هستند. بخشي از گنگ كه از درون هاستيناپور تا محدوده ورينداوان 
هاي شود، چرا كه اين رودخانه به واسطه بازيجاري است يامونا ناميده مي

داوند كريشنا تقدس يافته است. بخش هاستيناپور كه به سمت متعال خ
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شود و همگان را به ياد يامونا شيب دارد در فصل باران غرق در سيل مي
  اندازد.تهديد لرد باالرام براي به آب گنگ انداختن شهر مي

  
كريشنا با  م كتابودانتا بر فصل شصت و هشتترتيب، شرح بهاكتيبدين

  رسد.به پايان مي "باازدواج سام"عنوان 
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مشصت و نه فصل  

شنا را يمختلف كر يهام بزرگ نارادا، خانهيحك  

كنديارت ميز  

هنگامي كه حكيم بزرگ نارادا شنيد كه خداوند كريشنا، پس از كشتن ديوي 
، با شانزده هزار همسر خود ازدواج 49يا همان بهائوماسورا 48به نام نارآماسورا

داوند كريشنا خود را به شانزده هزار شكل بسط داده است كرده، از اين كه خ
كند، بسيار متعجب و هم زمان در قصرهاي متفاوت با اين زنان زندگي مي

 خواهد امورشد. نارادا كه بسيار كنجكاو بود بداند چگونه كريشنا مي

                                        
48 Narakäsura 
49 Bhaumäsura 
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خانوادگي را خود را با وجود اين تعداد همسر، مديريت نمايد، با اشتياق 
هاي گوناگون كريشنا را آغاز ي اين ليالها، زيارت خانهبراي مشاهده فراوان

-هايي مملو از انواع گلها و پاركنمود. هنگامي كه نارادا به دواراكا رسيد، باغ

هاي ميوه را مشاهده نمود. هاي متنوع و رنگارنگ و نيز انواع مختلف درخت
سرايي ها به زيبايي نغمهخواندند و طاووسپرندگان زيبا در آن جا آواز مي

آبي و قرمز در آن جا وجود داشت و گيرهايي پر از نيلوفرهايكردند. آبمي
هاي هاي زنبق بودند. اين آبگيرها پراز قوها و اردكها مملو از گلبرخي از آن

- انداز گشته بود. در شهر بيش از نهزيبا بود كه صداي آنان در همه جا طنين

هايي از جنس از مرمر درجه يك، با درها و دروازهصدهزار قصر بزرگ كه 
ها و قصرها با جواهراتي هاي خانهنقره ساخته شده بود، وجود داشت. ستون

ها به همچون سنگ كيميا، ياقوت و زمرد پوشش داده شده و كف ساختمان
هاي كوچك و بزرگ، ها و مسيرها، خياباندرخشيدند. بزرگراهزيبايي مي

ارها همگي به زيبايي آراسته شده بودند. كل شهر پر بود از ها و بازتقاطع
هاي متفاوت خويش، هاي مسكوني، شوراها و معابد كه همگي با معماريخانه

ها باعث گرديده بود كه دواراكا شهري رسيدند. تمامي اينزيبا به نظر مي
ها، مسيرهاي بزرگ و كوچك و نيز هاي بزرگ، تقاطعدرخشان باشد. خيابان

ي درب ورودي منازل همگي تميز و پاك بودند. در دو طرف هر مسير آستانه
ها و در فواصل منظم درختان بزرگي قرار داشتند كه هريك به درختچه

ها سايه افكنده بودند تا نور خورشيد باعث آزار نحوي بر روي خيابان
  رهگذران نگردد. 

هاي پروردگار، بخش در شهر زيباي دواراكا، خداوند كريشنا، شخصيت اعالي
مسكوني بسياري را در اختيار داشت. پادشاهان و شاهزادگان جهان براي 

آمدند تا صرفاً تنها او را پرستش نمايند. ديدار از اين قصرها به شهر مي
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، مهندس خداوندگاران، 50هاي معماري شخصاً توسط ويشواكارمانقشه
و استعدادهاي خويش طراحي شده بود و در ساخت قصرها، وي تمامي نبوغ 

هاي مسكوني به تعداد بيش از شانزده هزار بود گرفت. اين بخشرا به كار مي
ها سكونت داشتند. هاي مختلف خداوند كريشنا، در هر يك از آنكه ملكه

ها شد و مشاهده كرد كه حكيم بزرگ ناراداموني وارد يكي از اين خانه
ها مزين به جواهرات بودند. ها از جنس سنگ مرجاني (كورال) و سقفستون

ها، از تزيين با انواع مختلف ياقوت در هاي بين ستونچون طاقيديوارها هم
هايي توسط ويشواكارما ساخته حال درخشيدن بودند. در سراسر قصر، سايبان

ها و ديگر اي آراسته شده بودند. صندليشده بود كه با مرواريدهاي رشته
هاي به طال و الماس مزين شده بودند. چراغ مبلمان از عاج ساخته شده و

بردند. عودهاي گوناگوني هاي درون قصر را از بين ميجواهرنشان تاريكي
نمودند درون قصر در حال سوختن بود و بوهاي خوشي را از خود متصاعد مي

ها از بوي هاي نشسته بر روي پلهرفت. طاووسها به بيرون ميكه از پنجره
گرفتند و مملو ار توهم شده و دودها را با ابرها اشتباه ميخوش عطرآگين دچ

بندها از شعف در حال رقصيدن بودند. كنيزان بسياري همگي مزين به گردن
هاي زيبا و نيز خادمان مذكري كه ملبس به ردا و و النگوهاي طال و ساري

 داشتند. حضور جا آن هاي جواهرنشان بودند، درهاي زيبا و گوشوارهعمامه
اين خادمان بسيار زيبا همگي مشغول به انجام وظايف گوناگون خانوادگي 

  بودند. 
ي آن قصر دوي، ملكهنارادا مشاهده نمود كه خداوند كريشنا با روكميني

داشته بود، نشسته است.  خاص كه در دست خود يك چاماراي پر مو نگاه

                                        
50 Viçvakarmä 
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ر آن جا حضور سن و سال داگرچه هزاران كنيز بسيار زيبا و شايسته و هم
دوي خود شخصاً مشغول باد زدن خداوند كريشنا بود. داشتند، روكميني

-كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار است كه حتي توسط نارادا پرستش مي

شود، با اين حال به محض آن كه كريشنا مشاهده نمود كه نارادا وارد قصر 
ي با احترام ايستاد. شده است، فوراً از تخت روكميني پايين آمد و در مقابل و

خداوند كريشنا خود معلم كل جهان است و به منظور آموزش به همگان در 
مورد چگونگي احترام به شخصي قديس همچون نارادا موني، چنان به وي 
تعظيم كرد كه تاجش زمين را لمس نمود. كريشنا نه تنها با تعظيم به وي 

را لمس كرد و با دستاني  اداي احترام كرد، بلكه وي هم چنين قدوم نارادا
برهم گذاشته از او خواهش نمود تا بر صندلي خويش بنشيند. خداوند 
كريشنا، شخصيت متعال و مورد پرستش تمامي عابدان است. وي قابل 

هاي گنگ كه از قدوم وي نشأت ترين پير روحاني همگان است. آبپرستش
ناهاي شايسته او را نمايند. تمامي برهماگيرند، سه جهان را تطهير ميمي
  شود. ناميده مي 51دوا-پرستند، و به همين دليل وي برهمانيامي

هاي برهمانايي به شرح برهمانيا يعني فردي كه به صورت كامل داراي ويژگي
زير است:صداقت، كنترل ذات، پاكي، ارباب حواس، سادگي، دانش كامل با 

ريشنا تمامي اين كاربرد عملي و اشتغال در خدمت عابدانه. خداوند ك
شود كه خود چنين خصوصيات را داراست و وي توسط اشخاصي پرستش مي

ها نام براي خداوند كريشنا وجود دارد هايي را دارند. هزاران و ميليونويژگي
هاي متعالش به وي ها به دليل ويژگيو همگي آن -  52ناما- ساهاسرا- ويشنو -

  گردند.اطالق مي

                                        
51 brahmaëya-deva 
52 Viñëu-sahasra-näma 
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برد. بنابراين هاي يك انسان كامل لذت ميا از بازيخداوند كريشنا در دواراك
-شست و آب آن را بر سرش ميهنگامي كه وي قدوم حكيم نارادا را مي

دانست كه خداوند اين ريخت، نارادا اعتراضي نكرد، زيرا وي به خوبي مي
كند تا همگان چگونگي احترام به اشخاص قديس را بياموزند. چنين رفتار مي

خداوند، كريشنا، كه ناراياناي اصلي و دوست ابدي تمامي شخصيت اعالي 
- موجودات زنده است، بدين ترتيب حكيم نارادا را بر اساس اصول تنظيم

ي ودايي پرستش نمود. با عرض خير مقدم به وي، با كلماتي شيرين و كننده
نياز و كافي شهدگونه، او نارادا را به عنوان بهاگاوان يا فردي كه در خود بي

ها، انقطاع، قدرت، شهرت، زيبايي و ديگر ست و صاحب تمامي دانشا
هاي مشابه است، خطاب نمود. وي به صورتي خاص از نارادا پرسيد: توانگري

  "توانم انجام دهم؟براي خدمت به تو چه مي"
- خداوند عزيزم، اين نوع رفتار توسط مقام الهيت، اصالً مايه"نارادا پاسخ داد: 

ا كه تو شخصيت اعالي خداوند و ارباب تمامي انواع ي تعجب نيست. چر
موجودات زنده هستي. تو دوست متعال تمامي موجودات زنده هستي، اما در 

دانم كه مقام ي شروران و حسودان هستي. ميكنندههمين حال تو تنبيه
ي زمين ظاهر شده داري مناسب از كل جهان بر روي كرهالهيت براي نگاه
دهد. تنها ظهور تو به اجبار توسط هيچ عامل ديگري رخ نمياست. بنابراين، 

گردي. پذيري كه ظهور نمايي و سپس نامتجلي ميي شيرين خود ميبا اراده
اين بخت بزرگ من است كه قادرم تا امروز قدوم نيلوفرينت را زيارت نمايم. 

طرف هر آن كس كه به قدوم نيلوفرين تو دلبسته شود به سكوي متعال بي
هاي طبيعت مادي واقع هاي گونهيابد و در معرض آلودگيدن ارتقاء ميبو

هاي تو وجود شود. خداوندم، تو نامحدودي؛ هيچ حدي براي توانگرينمي
ندارد. خداوندگاران بزرگي هم چون لرد برهما و لرد شيوا همواره مشغول 
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واح مستقر نمودن تو در جايگاه قلب خويش و تمركز كردن بر تو هستند. ار
- اند، ميمقيدي كه در حال حاضر در چاه تاريك موجوديت مادي قرار گرفته

ي ابدي خالصي يابند. توانند تنها با پذيرش قدوم نيلوفرين تو از اين جذبه
باشي. خداوند عزيزم، تو با بدين ترتيب، تو تنها پناه تمامي ارواح مقيد مي

تواني انجام ري ميلطف فراوان خويش از من پرسيدي كه براي من چه كا
دهي؟ در پاسخ به اين پرسش، تنها تقاضا دارم كه قدوم نيلوفرينت را هرگز 

كنم كه فراموش نكنم. براي من اهميتي ندارد كه كجا باشم، بلكه دعا مي
  "همواره اجازه يابم كه قدوم نيلوفرينت را به ياد آورم.

آل تمامي عابدان پاك با درخواست اين بركت از خداوند، نارداموني دعاي ايده
را نشان داد. يك عابد پاك هرگز درخواست هيچ لطف مادي يا بركت 

كند، تنها دعاي او اين است كه قدوم نيلوفرين روحاني را از خداوند نمي
خداوند را تحت هيچ شرايطي در زندگي فراموش نكند. يك عابد پاك 

جهنم، وي در هر  توجهي به اين موضوع ندارد كه در بهشت قرار دارد يا در
مكاني كه بتواند دائماً قدوم نيلوفرين خداوند را به ياد آورد، راضي است. 
خداوند چيتانيا همين فرايندِ دعا را در شيكشاشتاكاي خويش آموزش داد، 

خدمت "خواست دارد؛ تمامي آن چه وي ميكه در آن به وضوح بيان مي
ك حتي خواستار توقف است. يك عابد پا "عابدانه، زندگي پس از زندگي

هاي مختلف تكرار تولد و مرگ نيست. براي وي مهم نيست كه در گونه
ي وي آن است كه قدوم نيلوفرين حيات مادي تولد يابد. تنها خواسته

  خداوند را در هيچ شرايطي از زندگي فراموش نكند.
هاي ديگر انرژي خواست تا فعاليتپس از ترك قصر روكميني، نارادا مي

ي خداوند كريشنا، يوگامايا، را مشاهده نمايد؛ بنابراين وارد قصر يك درون
ي ديگر گرديد در آن جا وي خداوند كريشنا را مشغول بازي شطرنج با ملكه
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همسر عزيزش و اودهاوا ديد. خداوند بالفاصله از مكان شخصي خويش 
ا تمامي برخاست و از ناراداموني خواست تا در آن جا بنشيند. خداوند دوباره ب

لوازمي كه براي استقبال از نارادا در قصر روكميني مورد استفاده قرار داده 
ي وي، خداوند بود، به پرستش نارادا پرداخت. پس از پرستشي شايسته

داند در قصر روكميني چه كرد كه گويي نمياي عمل ميكريشنا به گونه
عزيز، هنگامي كه شما  اي حكيم"اتفاقي افتاده است. بنابراين به نارادا گفت: 

باشيم و آييد، در خود كامل هستيد. اگر چه ما متأهل ميبه اين جا مي
بريم، شما به كمك هيچ كسي نيازي نداري، چرا كه همواره در نياز به سر مي

در درون در رضايت كاملي. در اين شرايط ما چگونه خواهيم توانست از شما 
م داريم؟ با اين حال از آن جايي كه استقبال كنيم و يا چيزي به شما تقدي
ي ماست كه در حد توان خود چيزي شما يك برهمانا هستيد، و اين وظيفه

  "به شما تقديم داريم؛ لطفاً فرمان دهيد كه چه كاري براي شما انجام دهيم؟
دانست، بنابراين هاي متعال خداوند ميناراداجي همه چيز را در مورد بازي

هاي خداوند، قصر را كوت و تعجب فراوان از فعاليتبدون هيچ بحثي، در س
. اين بار ناراداجي ديد كه خداوند شدترك نمود. سپس وي وارد قصري ديگر 

كريشنا به عنوان يك پدر مهربان و با احساس مشغول بازي با فرزندان 
كه  نمودكوچك خويش است. وي از آن جا وارد قصر ديگر شد و مشاهده 

وارد  ناراداحكيم  ،شود. بدين ترتيباستحمام آماده مي خداوند كريشنا براي
هاي خداوند كريشنا شد و در هر هريك از شانزده هزار قصر مسكوني ملكه

  ها خداوند را به طرق مختلف مشغول به كاري مشاهده نمود. يك از آن
در يك قصر وي كريشنا را در حال تقديم خيرات به آتش قرباني و انجام 

در ي تجويزشده براي متأهالن مشاهده نمود. داها به شيوهمراسم سنتي و
ياگيا كه براي -قصري ديگر خداوند كريشنا را در حال انجام قرباني پانچا
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شود. هم ناميده مي 53سونا- متأهالن بسيار ضروري است، ديد. اين ياگيا پانچا
آلود ل گناهي افراد، به ويژه افراد متأهل، آگاهانه يا ناآگاهانه، پنج نوع عمهمه

هاي داريم بسياري از جرماي آب برميدهند. هنگامي كه از كوزهرا انجام مي
كُشيم. مشابهاً هنگامي كه از يك ماشين آسياب استفاده داخل آن را مي

كُشيم. هنگامي كه هاي بسياري را ميخوريم، جرمكنيم يا غذايي ميمي
كُشيم و هاي بسياري را ميمافروزيم، جرزنيم يا آتشي ميزمين را جارو مي

كُشيم. ها و حشرات بسياري را ميزنيم مورچههنگامي كه در خيابان قدم مي
 "كُشتن"هاي مختلف، ما مشغول آگاهانه يا ناآگاهانه، در تمامي فعاليت

سونا را -هستيم. بنابراين، براي هر فرد متأهل ضروري است تا قرباني پانچا
  آلودي خالص نمايد. هاي چنين اعمال گناهنشانجام دهد و خود را از واك

در قصر ديگر نارادا خداوند كريشنا را در حال غذا دادن به برهماناها، پس از 
انجام ياگياهاي آييني يافت. نارادا در قصري ديگر كريشنا را در سكوت و در 
حال ذكر گاياتري مانترا يافت و در قصر سوم، وي كريشنا را به همراه سپر و 

شير، مشغول جنگ ديد. در برخي از قصرها خداوند كريشنا در حال شم
ها در جاي جاي قصر بود. و در جايي ديگر وي ها، يا ارابهها، فيلراندن اسب

نمود، مشاهده كرد. در كريشنا را در حالي كه دراز كشيده بود و استراحت مي
عاهاي مكاني ديگر او را نشسته بر صندلي و در حال پرشكوه شدن با د

عابدان مختلف يافت. در برخي قصرهاي ديگر، نارادا خداوند را در حال 
مشورت با وزيراني هم چون اودهاوا، در مورد موضوعات مهم تجاري مشاهده 
نمود. در يك قصر ديد كه خداوند محصور در ميان دختران بسيار، در حال 

زيبايي شنا كردن است. در قصري ديگر، وي در حال اعطاي گاوهايي به 

                                        
53 païca-sünä 
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آراسته شده، به برهماناها و در يك قصر در حال شنيدن نقالي پوراناها و 
هاي تاريخي چون ماهابهارات، كه متوني الحاقي براي گسترش دانش داستان

هاي مهم در تاريخ جهان هستند، ديده شد. ودايي به عموم مردم با نقل مثال
ي خاص و در حال در جايي كريشنا مشغول لذت بردن در معاشرت با همسر

شد. جايي ديگر وي با همسر خويش مشغول تبادل كالم طنز با او ديده مي
شد. از آن جايي كه براي متأهالن انجام اعمال آييني مذهبي ديده مي

هاي متعدد زندگي ضروري است كه دارايي مادي خويش را براي هزينه
د. و يا در شافزايش دهند، كريشنا در جايي مشغول كسب درآمد ديده مي

ي شاسترا، كنندهجايي ديگر وي از زندگي خانوادگي بر اساس اصول تنظيم
  در حال لذت بردن بود. 

شد، گويي ذهنش را بر شخصيت در قصري در حال تمركز كردن ديده مي
هاي مادي است متمركز نموده است. چنانچه اعالي پروردگار كه وراي جهان

دف از تمركز، متوجه نمودن ذهن به در متون مقدس معتبر توصيه شده، ه
شخصيت اعالي خداوند، ويشنو، است. خداوند كريشنا شخصاً ويشنوي اصلي 

كند، قطعاً با رفتار است، اما از آن جايي كه وي نقش يك انسان را ايفا مي
آموزد. در جايي ديگر شخصي خويش، هدف اصلي از تمركز كردن را به ما مي

تر بود. ناراداجي در حال راضي نمودن افراد مسن كريشنا با تأمين مايحتاج،
ي امور متوجه شد كه در محلي ديگر خداوند كريشنا در حال بحث درباره

آوري است و در جايي متفاوت در حال صلح با دشمنان است. كريشنا جنگ
ترين ي خجستهتر خود باالرام دربارهدر يك جا در حال بحث با برادر بزرگ

شد. نارادا، خداوند كريشنا را در ي انساني ديده ميجامعه فعاليت براي كل
ها و هاي متفاوت، در مراسم ازدواج پسران و دخترانش با عروسزمان

گشتند، مشاهده نمود. در دامادهاي مناسب، كه با شكوه فراوان برگزار مي
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يك قصر خداوند در حال خداحافظي با دختران خود و در قصر ديگر در حال 
شد. مردم در سراسر شهر از رؤيت هاي خويش ديده ميل از عروساستقبا

  زده بودند.ها و مراسمي حيرتچنين جشن
هاي مختلف براي راضي ساختن در جايي خداوند به انجام انواع قرباني

هاي كيفي وي هستند، مشغول بود. جايي ديگر خداوندگاران كه تنها بسط
هاي عميق براي ومي، احداث چاههاي خيريه براي رفاه عموي به فعاليت

هايي براي ميهمانان ناشناس و سرزده، ها و باغتأمين آب، ساخت استراحتگاه
ها و معابد بزرگ براي اشخاص قديس اشتغال داشت. اين اعمال و نيز صومعه

برخي از وظايف ارائه شده در وداها براي متأهالن و به منظور برآورده شدن 
ت. در مكاني، كريشنا به عنوان يك پادشاه كشاتريا، آرزوهاي مادي ايشان اس

سواري بر يك اسب سيندهي بسيار مشغول شكار حيوانات جنگل و اسب
زيبا بود. بر اساس قواعد ودايي، كشاترياها در شرايطي خاص، جهت حفظ 
صلح در جنگل و يا تقديم به آتش قرباني، مجاز به كشتن حيوانات هستند. 

تند تا اين هنر و مهارت كُشتن را تمرين كنند، زيرا آنان كشاترياها اجازه داش
بايد براي حفظ صلح در جامعه، دشمنان خويش را بدون هيچ گونه ترحمي 
بكُشند. در يك موقعيت حكيم بزرگ نارادا، خداوند كريشنا، شخصيت اعالي 

هاي ماورايي را در لباسي مبدل، در حال انجام پروردگار و ارباب تمامي قدرت
هاي شهروندان مختلف در شهر و در سوسي به منظور درك انگيزهجا

  قصرهاي متفاوت، مشاهده نمود. 
هاي خداوند، كه روح موجودات زنده است اما ناراداي قديس تمامي فعاليت

پذيرد، اش نقش يك انسان عادي را ميهاي قدرت درونيبراي تجلي فعاليت
د، خداوند را چنين خطاب نمود: زرؤيت نمود. نارادا كه در درون لبخند مي

هاي مارايي، اي هدف تمركزهاي اي خداوند عزيز، اي صاحب تمامي قدرت"
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ي تو قطعاً حتي براي افراد بزرگي ماورايي عظيم، ميزان قدرت ماوراءالطبيعه
چون لرد برهما و لرد شيوا غيرقابل درك است. اما به لطف تو، و به دليل 

ي متعال به قدوم نيلوفرينت، مقام اشقانهاشتغال دائمي من در خدمت ع
هاي انرژي درونيت را بر من آشكار نمود. خداوند عزيزم، تو متعال تو فعاليت

هاي غالب تمامي توسط همگان قابل پرستشي و خداوندگاران و تمثال
اي، از شهرت متعالت آگاه هستند. اكنون تقاضا دارم چهارده سيستم سياره

ها حركت نمايم اني داري تا قادر باشم در سرتاسر جهانبركاتت را بر من ارز
  "هاي متعالت را بسرايم.و شكوه فعاليت

شخصيت اعالي پروردگار، خداوند كريشنا، به نارادا اين گونه پاسخ گفت: 
داني كه من آموزگار ناراداي عزيزم، اي حكيم در ميان خداوندگاران، تو مي"

گذار چنين اصولي هستم. يز بنيانمتعال و پيرو كامل اصول مذهبي و ن
ي چگونگي انجام عمل، را به منظور بنابراين چنين اصول مذهبي درباره

رسانم. پسر عزيزم، اين آموزش به تمامي جهانيان، خود شخصاً به انجام مي
هايي از انرژي دروني من سرگشته آرزوي من است كه تو با چنين نمايش

  "نشوي.
صطالح مشغول به انجام امور خانوادگي بود تا به شخصيت اعالي خداوند به ا
توان زندگي خانوادگي را تقديس كنيم. اگر فرد مردم بياموزد كه چگونه مي

بسته به قيود موجوديت مادي باشد، آنگاه براي زندگي خانوادگي، مجبور دل
ي شرايط موجوديت مادي خواهد بود. اما خداوند به دليل لطف به ادامه

به افراد متأهل، مسير تطهير زندگي تأهل را نشان داد. از آن  فراوان خويش
هاست، زندگي يك فرد متأهل كريشنا جايي كه كريشنا مركز تمامي فعاليت

  گردد. آگاه وراي قواعد و اصول مادي است و خود به خود پاك و مطهر مي
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هاي كاملش، در بدين ترتيب نارادا، يك كريشناي واحد را توسط بسط
هزار قصر مشاهده نمود. خداوند به دليل قدرت غيرقابل دركش، در  شانزده

قصر هر ملكه قابل رؤيت بود. خداوند كريشنا قدرت نامحدودي دارد و حيرت 
  ي مكرر انرژي دروني لرد كريشنا، نامحدود بود.نارادا به دليل مشاهده

 اي رفتار كرد كه گويي بهخداوند كريشنا با مثال شخصي خويش به گونه
چهار اصل زندگي متمدن يعني مذهب، پيشرفت اقتصادي، ارضاي حواس و 
رهايي بسيار دلبسته بوده است. اين چهار اصل موجوديت مادي براي 

ي بشري ضروري هستند و اگر چه خداوند كريشنا به پيشرفت روحاني جامعه
د هاي تأهلي را به نحوي به نمايش گذارانجام اين امور نيازي نداشت، فعاليت

كه مردم بتوانند براي نفع شخصي خود از او پيروي نمايند. خداوند كريشنا از 
هاي ي فعاليتهر جهت حكيم نارادا را راضي نمود. ناراداموني از مشاهده
  خداوند در دواراكا بسيار راضي شد و سپس آن جا را ترك كرد.

به  هاي خداوند كريشنا در دواراكا، شوكادو گوسواميدر توصيف فعاليت
پادشاه پاريكشيت توضيح داد كه چگونه خداوند كريشنا، شخصيت اعالي 

نمايد و ي انرژي دروني خود در دنياي مادي هبوط ميپروردگار، به واسطه
توانند ها پيروي شود، ميگذارد كه اگر از آنشخصاً اصولي را به نمايش مي

هاي دواراكا، هگردند. تمام ملكيابي به هدف غايي زندگي ميمنجر به دست
ي خويش را مشغول به خدمت بيش از شانزده هزار نفر، وجوه جذاب زنانه

متعال خداوند كرده بودند و خداوند از معاشرت با آنان به عنوان يك همسر 
- كامل در زندگي تاهلي، كامالً راضي بود. شخص بايد بداند كه چنين بازي

يشنا، كه علت اصلي هاي متعالي، توسط هيچ كس به جز خداوند شري كر
خلقت، حفاظت و نابودي تجلي كيهاني است، قابل انجام نيست. هر فردي كه 

هاي متعال خداوند در دواراكا را بشنود و يا يك هاي بازيبه دقت داستان
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واعظ جنبش كريشناآگاهي را حمايت نمايد، قطعاً حركت در مسير رهايي و 
ا آسان خواهد يافت. و بدين چشيدن شهد قدوم نيلوفرين خداوند كريشنا ر

  ي لرد كريشنا مشغول خواهد شد.ترتيب وي به خدمت عاشقانه
  

از كتاب كريشنا با  مبدين ترتيب شرح بهاكتي ودانتا بر فصل شصت و نه
به  "كندهاي مختلف كريشنا را زيارت مينارادا خانهبزرگ حكيم "عنوان 

    رسد.پايان مي
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  مفصل هفتاد

  ي خداوند كريشناي روزانههافعاليت

آموزيم كه شخصيت اعالي خداوند هيچ كاري براي از مانتراهاي ودايي مي
. اما اگر خداوند متعال هيچ 54انجام ندارد: نا تاسيا كاريام كارانام چا ويدياته

هاي خداوند متعال حرف توانيم از فعاليتكاري براي انجام ندارد، چگونه مي
تواند آن گونه كه ار مشخص است كه هيچ كس نميبزنيم؟ از فصل قبل بسي
كند، عمل كند. ما بايد به صورت واضح اين حقيقت خداوند كريشنا عمل مي

هاي خداوند بايد مورد پيروي قرار بگيرد، اما را مورد اشاره قرار دهيم: فعاليت
آل كريشنا به عنوان يك توان تقليد كرد. براي مثال، زندگي ايدهآنها را نمي

                                        
54 na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 
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تواند مورد پيروي قرار بگيرد، اما اگر فردي بخواهد با بسط به فرد متأهل مي
 ممكن است. بنابراينهاي متعدد به تقليد از كريشنا بپردازد، اين كار غيرفرم

ما بايد همواره به ياد داشته باشيم كه خداوند كريشنا، اگرچه نقش يك 
ت شخصيت اعالي خداوند را زمان جايگاه و موقعيكند، همانسان را ايفا مي

توانيم از روابط خداوند كريشنا با همسرانش به كند. ما مينيز حفظ مي
صورت يك انسان عادي پيروي كنيم، اما روابط او با بيش از شانزده هزار 

تواند مورد تقليد قرار بگيرد. نتيجه آن است كه براي همسر در يك روز نمي
آل ما بايد از مسير خداوند كريشنا پيروي تبديل شدن به يك فرد متأهل ايده
توانيم اش نشان داد، اما ما نميهاي روزمرهكنيم، همان گونه كه او در فعاليت

  اي از زندگي از او تقليد كنيم. در هيچ مرحله
خوابيد، اما او در هنگام صبح خداوند كريشنا با شانزده هزار همسرش مي

خواست. با نظم طبيعت رشيد بر ميبسيار زود، سه ساعت قبل از طلوع خو
كند. هيچ نيازي به ساعت موهوترا را اعالن مي-صداي پرندگان ساعت برهما

هشداردهنده نيست: به محض آن كه پرندگان صبح زود شروع به خواندن 
كنند، بايد فهميد كه زمان برخاستن از بستر است. با شنيدن صدا، مي

د برخواستن او چندان مورد قبول خواست، اما زوكريشنا از بستر بر مي
همسرانش نبود. همسران كريشنا چنان دلبسته او بودند كه در هنگام خواب 
دوست داشتند كريشنا را در آغوش بگيرند و به محض آنكه پرندگان شروع 

شدند و فوراً به كردند، همسران كريشنا بسيار غمگين ميبه خواندن مي
  .پرداختندتقبيح اين آوازخواني مي

هاي پاريجاتا قرار داشت. پاريجاتا يك گل در باغ درون هر قصري گل
كرد آوريم كه كريشنا درختان پاريجاتا را حمل مصنوعي نيست. ما به ياد مي

و كريشنا درست بالفاصله پس از برخواستن از بستر اين رايحه را استشمام 
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ي خودشان را كرد. به خاطر اين رايحه، زنبورهاي عسل ارتعاش وزوزگونهمي
كردند. تمام كردند و پرندگان نيز خواندن آوازهاي خود را آغاز ميآغاز مي

اي مشغول به آنها در كنار يكديگر صدايي همچون خواندن سرايندگان حرفه
دوي، دادند. اگر چه شريماتي روكمينيتقديم دعا به كريشنا را شكل مي

ترين موهورتا خجسته-همادانست كه بري خداوند كريشنا، مياولين ملكه
كرد چرا موهورتا احساس انزجار مي- زمان در كل روز است، از ظهور برهما

رغم انزجار و كه او دوست نداشت كه كريشنا او را در بستر تنها بگذارد. علي
-دوي، خداوند كريشنا فوراً با ظهور برهماناخشنودي شريماتي روكميني

آل بايد از رفتار خداوند متأهل ايدهخواست. يك موهورتا از بستر بر مي
كريشنا در مورد چگونگي برخواستن از رختخواب در هنگام صبح بياموزد، 
هرچقدر هم كه او به راحتي در بستر دراز كشيده و در آغوش همسرش 

ها و پاهايش را باشد. پس از برخواستن از بستر، خداوند كريشنا دهان، دست
كرد. اين البته بدان معنا خود تمركز مينشست و بر شست و فوراً ميمي

نيست كه ما نيز بايد بنشينيم و بر خودمان تمركز كنيم. ما بايد بر كريشنا، 
كريشنا، تمركز كنيم. اين تمركز واقعي است. كريشنا خودش -رادها

كريشناست؛ بنابراين او چنين به ما آموزش داد كه برهما ـ موهورتا بايد براي 
كريشنا مورد استفاده قرار بگيرد. با چنين تمركزي كريشنا  تمركز بر رادها ـ

كرد و مشابهاً ما نيز به لحاظ متعال احساس لذت و احساس رضايت مي
موهورتا براي تمركز بر رادها و كريشنا - كنيم، اگر از زمان برهمارضايت مي

دوي و استفاده كنيم و اگر به اين بيانديشيم كه چگونه شري روكميني
كردند تا به كل جامعه انساني آل عمل ميبه عنوان افراد متأهل ايده كريشنا

صبح زود برخواستن و فوراً مشغول شدن به كريشنا آگاهي را آموزش دهند. 
مانتراي -كريشنا و ذكر ماها-هاي ابدي رادهاهيچ تفاوتي ميان تمركز برفرم
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اي به جز تمركز هاره كريشنا وجود ندارد. براي تمركز كريشنا، او هيچ گزينه
بر خود نداشت. هدف تمركز برهمن، پاراماتما يا شخصيت اعالي خداوند 
است اما كريشنا خودش همه اين سه است: او شخصيت اعالي خداوند، 
بهاگاوان است؛ پاراماتماي مكان يافته بسط جزئي اوست؛ و انوار برهمن در 

شنا همواره يكي همه جا غالب انوار شخصي بدن متعالش است. بنابراين كري
است و براي او هيچ اشتقاق و تمايزي وجود ندارد. بين يك موجود زنده 
عادي و كريشنا تفاوت وجود دارد. براي يك موجود زنده تمايزهاي زيادي 
وجود دارد. يك موجود زنده عادي از بدنش متفاوت است و او از ديگر 

ديگر موجودات  هاي موجودات زنده متفاوت است. يك موجود زنده ازگونه
زنده و از حيوانات متفاوت است. حتي در بدن خودش، اعضاي بدني متفاوتي 
دارد. ما دست و پاهايمان را داريم ، اما دستانمان متفاوت از پاهامان است. 

تواند مثل دست تواند همچون پا عمل كند. و همچنين پا نيز نميدست نمي
ها توانند و چشمها نميشمتوانند بشنوند، اما چها ميعمل كند. گوش

ها به صورت تكنيكي توانند. تمام اين تفاوتها نميتوانند ببينند، اما گوشمي
  شود.ناميده مي 55ويجاتيا- سواجاتيا

تواند به همانند يك عضو هاي بدني كه در آن يك عضو بدن نميمحدوديت
اوتي ديگر عمل كند، كامالً در شخصيت اعالي خداوند غايب است. هيچ تف

ميان بدن او و خودش نيست؛ او كامالً روحاني است و بنابراين هيچ تفاوتي 
ها ظهور و ميان بدن او و روح او نيست. مشابهاً او متـــــفاوت از ميليون

هاي كاملش نيست. باالدو بسط اول كريشناست و از باالدو، سانكارشانا، بسط
از سانكارشانا بسط نارايانا وجود يابند. واسودوا، پراديومنا و آنيرودها بسط مي
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ي سانكارشانا، واسودوا، پراديومنا و ي چهارگانهدارد و از نارايانا بسط ثانويه
نهايتي از كريشنا وجود دارند هاي ديگر بيآنيرودها وجود دارد. مشابهاً، بسط

كه همگي ايشان يكي هستند. كريشنا تجليات زيادي مانند خداوند نرشيمها، 
پشت وجود دارند، اما هيچ تفاوتي راز، خداوند ماهي و خداوند الكخداوند گ

ميان فرم دو دست اصلي كريشنا، درست شبيه يك انسان، و اين تجليات 
الجثه نيست. همچنين هيچ تفاوتي ميان عملكرد هاي حيواني عظيمشكل

توانند به يك بخش از بدن او و بخش ديگري از بدن او نيست. دستان او مي
هاي عمل توانند همانند گوشپاهاي او عمل كنند، چشمان او مي صورت

تواند همانند بخش ديگري از بدنش عمل كند. بوييدن و كنند، و بيني او مي
ي محدود خوردن و شنيدن كريشنا همگي مشابه هستند. ما موجودات زنده

بايد از يك بخش خاص بدن براي مقصودي خاص استفاده كنيم، اما چنين 
سامهيتا گفته شده است: آنگاني - ي براي خداوند وجود ندارد. در برهماتمايز

هاي يك عضوش را با تواند فعاليت: كريشنا مي56وريتمانتي-ياسيا ساكلندريا
ي تحليلي كريشنا و شخصيتش، عضوي ديگر انجام دهد. بنابراين با مطالعه

او تمركز توان نتيجه گرفت كه او كل كامل است. بنابراين هنگامي كه مي
كند. تمركز بر خود توسط فردي عادي، كه در كند، بر خود تمركز ميمي

شود، صرفاً تقليد است. به آن اطــالق مي 57سانسكريت به عنوان سو هام
كريشنا ممكن است بر خود تمركز كند چرا كه او كل كامل است، اما ما 

ما يك تعلق  توانيم از او تقليد كنيم و بر خودمان تمركز كنيم. بدننمي
شده بر ذات ما، يا همان روح ماست. بدن كريشنا يك تعلق نيست: تحميل
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بدن كريشنا نيز كريشنا است. هيچ موجوديتي در چيزي از خارج از كريشنا 
وجود ندارد. هر آنچه در كريشنا هست خود نيز كريشنا است. بنابراين او 

  ست.ناپذير و كامل يا حقيقت متعال اوجود متعال، تخريب
وجود كريشنا وجودي نسبي نيست. هرچيز ديگري غير از كريشنا حقيقتي 
نسبي است، اما كريشنا حقيقت مطلق است. كريشنا به هيچ غير خود براي 
وجودش وابسته نيست، اما وجود ما نسبي است. براي مثال، تنها هنگامي كه 

ببينيم. توانيم نور خورشيد، ماه يا الكتريسيته وجود داشته باشد ما مي
بنابراين قدرت رؤيت ما نسبي است و نور خورشيد، ماه و الكتريسيته نيز 

شوند، چرا كه ما آنها را چنين بخش ناميده مينسبي است؛ آنها روشنايي
هاي او به بينيم. اما وابستگي و نسبيت در كريشنا وجود ندارد. فعاليتمي

كمك هيچ كس تحسين هيچ فرد ديگري وابسته نيست و او وابسته به 
ديگري نيست. او وراي وجود زمان و فضاي محدود است و از آنجايي كه در 

تواند تحت پوشش توهم مايا كه فعاليتش وراي زمان و فضا قرار دارد، او نمي
شويم كه شخصيت محدود است، قرار بگيرد. در متون ودايي ما متوجه مي

يي كه تمام چنين هاي متعددي است. از آنجااعالي خداوند داراي قدرت
هايش نيست، گيرند، هيچ تفاوتي ميان او و قدرتهايي از او نشأت ميقدرت

آيد بدن مادي گويند كه هنگامي كه كريشنا مياما برخي فيلسوفان مي
پذيرد. اما حتي اگر اين امر مورد پذيرش قرار بگيرد كه هنگامي كه مي

يرد، بايد چنين پذآيد او بدن مادي ميكريشنا به جهان مادي مي
گيري كرد كه چون انرژي مادي نيز از او متفاوت نيست، اين بدن به نتيجه



  930                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

گيتا بنابراين گفته شده است كه او -كند. در بهاگاوادصورت مادي عمل نمي
  كند.ظهور مي 58مايا-انرژي مادي دروني اش، آتما

داري شود، چرا كه او علت خلقت، علت نگهكريشنا برهمن متعال ناميده مي
هاي مختلف اين و علت نابودي است. لرد برهما، لرد ويشنو و لرد شيوا بسط

توانند بر ارواح مقيد عمل كيفيات مادي هستند. تمام اين كيفيات مادي مي
العمل اين چنيني بر كريشنا وجود ندارد، چرا كه كنند، اما هيچ عمل و عكس

ستند. كريشنا خودش اين كيفيات همزمان يكي و با او و متفاوت از او ه
، فرم ابدي شعف و دانش ]سامهيتا- برهما[آناندا ويگراها -چيد-صرفاً ساچ

شود. است و به خاطر عظمت غير قابل دركش، او برهمن متعال ناميده مي
تمركز او بر برهمن يا پارابرهمن يا بهاگاوان تنها بر خودش و نه بر چيز 

د تقليد موجودات زنده عادي ديگري وراي خودش است. اين تمركز نبايد مور
  قرار بگيرد.

پس از تمركز، خداوند به صورت منظم صبح خيلي زود با آب پاك و شفاف 
پوشيد و خود را با يك باالپوش هاي تازه ميكرد. آنگاه وي لباساستحمام مي
شد. از ميان هاي مذهبي روزانه ميپوشاند و مشغول فعاليتمناسب مي

كرد و در تدا مواردي را به قرباني آتش تقديم ميوظايف مذهبي متعدش، اب
كرد. خداوند كريشنا، به عنوان متأهل سكوت گاياتري مانترا را ذكر مي

داد. هنگامي آل، تمام اعمال مذهبي يك متأهل را بدون انحراف انجام ميايده
شد، خداوند دعاهاي خاصي به خداوندگار كه نور خورشيد قابل رؤيت مي

كرد. خداوندگار خورشيد و ديگر خداوندگاران مورد اشاره م ميخورشيد تقدي
اند در متون مقدس ودايي به عنوان اعضاي مختلف بدن كريشنا توصيف شده
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ي يك متأهل است كه احتراماتش را به خداوندگاران و حكيمان و اين وظيفه
  بزرگ و نيز اجداد خود تقديم كند.

شده است خداوند هيچ وظيفه خاصي گيتا گفته - همان گونه كه در بهاگاواد
براي انجام دادن در اين دنيا ندارد، و با اين حال او همچون يك فرد عادي 

كند. خداوند، در انطباق آل در اين جهان مادي عمل ميدر يك زندگي ايده
كند. اصول با اصول ودايي، احتراماتش را به خداوندگاران تقديم مي

خداوندگاران و اجداد مورد پرستــــش قرار  اي كه از طريق آنكنندهتنطيم
است. اجداد فرد  "مطلوب"شود كه معناي آن ناميده مي 59گيرند تارپانامي

اي ديگر بدن گرفته باشند، اما با انجام اين سيستم ممكن اســت در سياره
ي تارپانا، آنها در هركجا كه باشند بسيار خوشحال خواهند شد. اين وظيفه

ت كه اعضاي خانواده اش را خوشحال كند و با پيروي از اين فرد متأهل اس
كند. به عنوان يك سيستم تارپانا وي اجدادش را نيز خوشحال و راضي مي

الگوي تأهل كامل، خداوند شري كريشنا از اين سيستم تارپانا پيروي نمود و 
  تر خانواده اش نيز تقديم كرد.احتراماتش را به اعضاي مسن

او اعطاي گاو به صورت خيرات به برهماناها بود. هر روز ي بعدي وظيفه
داد. هر يك از اين گاوها با يك گاو را به خيرات مي 13084خداوند كريشنا 

هايشان پوششي پوشش ابريشمي و گردنبند جواهر آراسته شده بودند، شاخ
هايش پوششي از صفحات نقره داشت. همگي آنها به از صفحات طال و سم

هايي پر از شير داشتند و بسيار اهلي هايشان سينهن اولين گوسالهدليل داشت
شد، به و رام بودند. هنگامي كه گاوها به خيرات به برهماناها داده مي

شد و به هريك از ايشان هاي ابريشمي زيبا نيز اعطا ميبرهماناها لباس
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- گو شد. خداوند عموماً به نامپوست آهو و مقدار كافي بذركنجد داده مي
اش شود كه بدان معناست كه اولين وظيفهشناخته مي 60هيتايا چا-برهما

مراقبت از رفاه گاوها و برهماناها است. بدين ترتيب، او گاوهايي ماده با 
داد. آنگاه، با تزئينات بسيار عالي و لوازم خوب به برهماناها به خيرات مي

نند شير، عسل، آرزوي خير براي تمام موجودات زنده، موادي خجسته ما
كرد. اگرچه شده)، طال، جواهرات و آتش را لمس ميي تصفيهگي(كره

خداوند به صورت طبيعي به خاطر شكل كامل بدن متعالش بسيار زيبا بود، 
پوشاند و گردنبند با جواهرات كوشتوبها را به او خود را با لباسي زرد رنگ مي

و بدنش را با خمير چوب  هاي گل به گردن داشتانداخت. او حلقهگردن مي
آراست. كرد و خودش را با مواد آرايشي و جواهرات ميصندل آغشته مي

گفته شده است كه خود جواهرات با قرار گرفتن روي بدن متعال خداوند زيبا 
ي شدند. پس از آراستن خود بدين شيوه، خداوند آنگاه به يك مجسمهمي

انداخت و معابر خداوند يا مرمرين از يك گاو نر و گوساله نگاهي مي
نمود. برهماناهاي زيادي بودند كه خداوندگاراني چون لرد شيوا را مالقات مي

آمدند؛ به صورت روزانه قبل از خوردن صبحانه به مالقات خداوند متعال مي
  كرد. آنها مشتاق مالقات او بودند و وي از ايشان استقبال مي

ختلف افراد متعلق به طبقات مختلف ي ديگر وي راضي ساختن انواع موظيفه
ي قصر بود. او ايشان را با برآورده اجتماعي، هم در شهر و هم در محدوده

كرد و هنگامي كه خداوند ايشان را هاي مختلفشان خوشحال ميساختن آرزو
ها، ناتهاي گل، بتلشد. حلقهديد خود نيز بسيار راضي ميخوشحال مي

آرايشي معطر تقديم شده به خداوند توسط  خمير چوب صندل و ديگر مواد

                                        
60 go-brähmaëa-hitäya ca 
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شد، ابتدا به برهماناها و سپس ساير اعضاي مسن خانواده و آنگاه او توزيع مي
ماند آنها ها و سپس به وزيران و اگر همچنان چيزي از آنها باقي ميبه ملكه

كرد. در زماني كه خداوند تمام وظايف و را براي مصرف شخصي استفاده مي
ي رانش داروكا با ارابهرسانيد، ارابهاش را به پايان ميي روزانههافعاليت
آمد و با اظهار آن اش و با دستاني برهم گذاشته به نزد خداوند ميالعادهخارق

برد. آنگاه خداوند، به كه ارابه آماده است خداوند را به سفر خارج از قصر مي
رفتند، درست به همان ترتيبي ي خود ميهمراه او، اودهاوا و ساتياكي بر ارابه

راند و با انوار اش را ميكه خداوندگار خورشيد در هنگام صبح ارابه
ي ترك شود. هنگامي كه خداوند آمادهدرخشانش در سطح جهان ظاهر مي

ها با نگاهي پر از حركات زنانه او را نگاه شد، تمام ملكهقصرهايش مي
هايشان را داد و قلبلبخند پاسخ مي ي ايشان باكردند. خداوند به بدرقهمي

  كردند.كرد كه آنها احساس فراغ شديد از او ميچنان جذب مي
رفت. بايد به ياد آورد كه اين مي 61آنگاه خداوند به شورايي به نام سودهارما

ساختمان اجتماعات شورايي سودهارما از سيارات بهشتي آورده شد و در 
اين ساختمان شورا در آن بود كه شهر دواراكا نصب شد. اهميت خاص 

شد از شش نوع گرفتاري مادي يعني گرسنگي، تشنگي، هركس وارد آن مي
هاي موجوديت مادي شد. اينها تازيانهغصه، توهم، پيري و مرگ آزاد مي

ماند هستند و تا هنگامي كه فرد در آن ساختمان شورايي سودهارما باقي مي
گرفت. خداوند در تمام شانزده رار نميي مادي قدر معرض اين شش تازيانه

شد و به همراه با ساير اعضاي كرد و مجدداً يكي ميهزار قصر خداحافظي مي
شد. پس از ورود به خاندان يادو وارد ساختمان شورايي سودهارما مي

                                        
61 Sudharmä 
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ساختمان شورا وي عادت داشت كه بر تخت سلطنتي اعاليي بنشيند و با 
يده شود. در ميان قهرمانان بزرگ خاندان يادو، ي متعالش دكنندهانوار خيره

شده با بسياري از ستارگان كريشنا همچون ماهي كامل در آسمان و احاطه
دانان و رقاصان گويان، رقاصان، موسيقيديگر بود. در ساختمان شورا، بذله

 نشست آنها فعاليت خود را باله بودند و به محض آنكه خداوند بر تختش مي
گويان كردند. در ابتدا تمام بذلهساختن و شاد نمودن او آغاز ميبراي راضي 

گفتند كه خداوند و معاشرانش از طنازي ايشان لذت اي سخن ميبه شيوه
شود. آنگاه تر ميشد حالت صبحگاهي آنها تازهببرند. اين امر سبب مي

زا كردند و دختران بالرين به صورت مجبازيگران تئاتر نقش خود را ايفا مي
ها با ضربات مردانگا و دادند. تمام اين فعاليتحركات هنري خود را نشان مي

، نوع ديگري طبل همراه 62صداي وينا، فلوت و زنگ و همراه با صداي موراجا
ي بوق صدفي نيز اضافه شد. به اين ارتعاشات آهنگين، صداي خجستهمي
خواندند و ها ميهاي سوتاها و ماگادهااي به نامشد. خوانندگان حرفهمي

كردند. بدين ترتيب، به عنوان عابدان، ديگران نيز هنر رقصشان را اجرا مي
كردند. ي خود را به شخصيت اعالي خداوند تقديم ميآنها دعاهاي محترمانه

خواندند هاي ودايي را ميبعضي مواقع، برهماناهاي حكيم در آن جمع سروده
دادند و بعضي مواقع جه توضيح ميو آنها را براي شنوندگان به بهترين و

هاي پادشاهان بزرگ را نقل هاي تاريخي در مورد فعاليتبرخي از ايشان قصه
ها بسيار راضي كردند. خداوند، همراه عابدانش، از شنيدن آن داستانمي
  شدند. مي

                                        
62 muraja 
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ي اين ساختمان شورا رسيد كه براي تمام اعضاي يك روز، فردي به دروازه
ي خداوند كريشنا او توسط نگهبانان مجاز به س بود و با اجازهاين شورا ناشنا

ورود به ساختمان شد. به نگهبان دستور داده شد تا وي را نزد خداوند ببرد و 
اش را هاي محترمانهمرد به نزد خداوند آمد و با دستاني برهم گذاشته سجده

ه پادشاه تر رخ داده بود كه زماني كتقديم خداوند كرد. اين اتفاق پيش
هاي ديگر غلبه كرده بود، بسياري از شاهان در جاراساندها بر تمام پادشاهي

مقابل جاراساندها سجده نكرده بودند و در نتيجه همگي ايشان، به تعداد 
بيست هزار نفر، دستگير و زنداني شده بودند. مردي كه توسط نگهبانان نزد 

شده بود. آن ين پادشاهي زندانيآور تمام اخداوند كريشنا آورده شده بود پيام
  مرد پيام پادشاهان را اينچنين نزد خداوند بيان كرد:

خداوند عزيزم، تو فرم ابديِ شادي و دانش متعال هستي. اين چنين، تو در "
وراي دسترسي پندار ذهني يا توصيف كالمي هر شخص مادي گرايي در اين 

شود كه ميجهان هستي. بخش جزئي از شكوهت توسط اشخاصي درك 
اند و تنها با لطف و مرحمت تو، چنين كامالً به قدوم نيلوفرينت تسليم شده

شوند. خداوند عزيزم، ما در ميان هاي مادي آزاد مياشخاصي از تمام نگراني
شده نيستيم؛ ما همچنان در دوگانگي و توهم موجوديت اين ارواح تسليم

گيريم، چرا كه از ت را ميمادي هستيم. بنابراين ما پناه قدوم نيلوفرين
كنيم كه موجودات ترسيم. خداوند عزيز، ما فكر ميي تولد و مرگ ميچرخه

هاي ي زيادي همچون ما وجود دارند كه به صورت ابدي در بند فعاليتزنده
هايشان هستند. آنها هرگز تمايل به پيروي از العملثمربخش و عكس

نه ندارند، اگر چه اين خدمت هاي متعالت با انجام خدمت عابداآموزش
ترين كار براي موجوديت فرد است. برخالف آن، آنها مطبوعِ قلب و خجسته
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در تضاد با مسير زندگي كريشنا آگاهي قرار دارند و در ميان اين سه جهان، 
  به اجبارِ انژي توهميِ موجوديتِ مادي سرگردان هستند.

هاي قدرتمند تو را يتتواند لطف تو و فعالخداوند عزيز، چه كسي مي"
ناپذير زمان ابدي حاضر هستي و تخمين بزند؟ تو همواره به صورت شكست

كني و بدين ترتيب، نتيجه ميگرايان را بيناپذير ماديآرزوهاي خستگي
مان را هاي محترمانهشوند. بنابراين ما كرنشايشان مكرراً گيج و مأيوس مي

ها خداوند عزيز، تو مالك تمام جهان كنيم.به فرم زمان ابدي تو تقديم مي
اي. گفته هستي و خودت را به صورت بسط كاملت لرد باالرام متجلي نموده

شده است كه ظهورت در اين تجلي به منظور حفاظت از مؤمنان و نابودي 
شروران است. تحت چنين شرايطي، چگونه ممكن است كه افراد شروري 

با مرجعيت متعالت ما را در چنين  همچون جاراساندها بتواند در مقابله
توانيم درك ايم و نميشرايط ناگواري قرار دهد؟ ما در اين موقعيت گيج شده

كنيم كه چگونه چنين چيزي ممكن است. ممكن است جاراساندها براي 
مان به كار گماشته اعطاي چنين مشكالتي به ما به خاطر گناهان گذشته

ايم كه هر كس تسليم قدوم يدهشده باشد، اما ما از كتب مقدس شن
آلود مصون هاي زندگي گناهشود، فوراً در مقابل واكنشنيلوفرينت مي

گيريم و آرزومنديم كه شود. بنابراين ما با تمام وجود خود پناه تو را ميمي
ي واقعي مقام الهيت به ما اكنون حفاظت كامل را اعطا كند. حال ما به نتيجه

ايم. جايگاه شاهي ما چيزي جز پاداش دهمان دست پيدا كرزندگي
مان نيست، همان طور كه رنج زنداني شدن هاي پرهيزكارانه گذشتهفعاليت

ي ي گذشتههاي غيرپرهيزكارانهي فعاليتما توسط جاراساندها نيز نتيجه
هاي اعمال پرهيزكارانه و ماست. ما حال درك كرديم كه واكنش

ا هرگز در اين زندگي مقيد شاد نخواهيم غيرپرهيزكارانه موقتي هستند و م
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هاي طبيعت مادي به ما اعطا شده است و به بود. بدن مادي توسط گونه
همين دليل ما همواره سرشار از نگراني هستيم. شرايط مادي حيات صرفاً در 

ي اعمال ثمربخش، ي تحمل سنگين اين بدن مرده است. در نتيجهبرگيرنده
ايم و با ها تبديل شدهارپاياني براي حمل اين بدنبدين ترتيب ما به شكل چه

اجبار به اين زندگي مقيد، ما زندگي پر از لذت كريشنا آگاهي را ترك 
ترين افراد هستيم. ما به دليل كنيم كه ما احمقايم. حال ما درك ميكرده

ايم. بنابراين ما هاي مادي به بند كشيده شدهاي از واكنشجهلمان، در شبكه
تواند فوراً تمام نتايج اعمال ثمربخش ايم كه ميقدوم نيلوفرينت را گرفته پناه

  هاي رنج و لذت مادي رها سازد.را نابود كند و بدين ترتيب ما را از آلودگي
شده به قدوم نيلوفرينت خداوند عزيز، از آنجايي كه ما اكنون ارواحي تسليم"

ش كه توسط فرم جاراساندها ي عمل ثمربختواني ما را از تلههستيم، تو مي
براي ما ايجاد شده است رها كني. خداوند عزيز، براي تو مشخص است كه 
جاراساندها قدرت ده هزار فيل را داراست و با اين قدرت او ما را به بند 
كشيده است، درست به همان ترتيبي كه يك شير يك دسته گوسفند را 

هجده بار پياپي با جاراساندها  تركند. خداوند عزيز، تو پيشهيپنوتيزم مي
العاده اي كه از آن تعداد، هفده بار با برتري بر موقعيت خارقجنگيده

ات اي. اما در هجدهمين جنگ تو رفتار انسانيقدرتمندش او را شكست داده
اي. را نشان دادي و بدين ترتيب چنين به نظر رسيد كه تو شكست خورده

تواند دانيم كه جاراساندها هيچ گاه نميميخداوند عزيز، همگي ما به خوبي 
تو را شكست دهد، چرا كه قدرت، توانايي، منابع و مرجعيت تو نامحدود 

تواند معادل با تو باشد يا بر تو برتري جويد. شكست است. هيچ كس نمي
ظاهري تو از جاراساندها در هجدهمين جنگ چيزي جز تجلي يك رفتار 

تواند تو را درك كند و او از اساندهاي احمق نميانساني نيست. متأسفانه، جار
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اش مغرور شده است. به ويژه، او ما آن زمان تاكنون به قدرت و اعتبار مادي
داند كه به عنوان را دستگير و زنداني كرده است در حالي كه كامالً مي

  عابدانت، ما تابع حاكميت تو هستيم.
اگوار اين پادشاهان را توضيح حال من وضعيت ن"پيام آور نتيجه گيري كرد: 

آور و پسندد انجام دهد. به عنوان پيامتواند آنچه را ميدادم و مقام الهيت مي
ي تمام پادشاهان در اسارت، من كالمم را محضر مقام متعالت عرضه نماينده

داشتم و دعاهاي ايشان را تقديمت كردم. پادشاهان بسيار مشتاق زيارت تو 
آنها بتوانند به صورت شخصي به قدوم نيلوفرينت هستند، به نحوي كه 

تسليم شوند. خداوند عزيزم، نسبت به ايشان پرلطف باش و براي خير آتي 
  "ايشان اقدام نما.

آورِ پادشاهان زنداني درخواست ايشان را در مقابل در همان زماني كه پيام
ديسي كرد، حكيم بزرگ نارادا رسيد. بدين خاطر كه او قخداوند عرضه مي

درخشيد و هنگامي كه وارد ساختمان بزرگ بود، موهايش همچون طال مي
رسيد كه خداوند خورشيد شخصاً در جمع حضور يافته شورا شد به نظر مي

است خداوند كريشنا ارباب قابل پرستش حتي براي خداوندگاراني همچون 
م نارادا لرد برهما و لرد شيوا است، با اين حال به محض آنكه او ديد كه حكي

هايش ايستاد تا از حكيم بزرگ رسيده است، فوراً به همراه وزرا و منشي
اش را با خم كردن سرش تقديم كند. هاي محترمانهاستقبال كند و سجده

حكيم بزرگ نارادا در مكاني مناسب و راحت نشست و خداوند كريشنا او را با 
يس الزم است، تمام لوازم، آن گونه كه براي استقبال از يك شخص قد

كرد تا ناراداجي را راضي پرستش نمود. هنگامي كه خداوند كريشنا تالش مي
  سازد، با صداي طبيعي و شيرينش جمالت زير را بيان نمود:
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كنم كه اكنون همه چيز حكيم بزرگ عزيزم، در ميان خداوندگاران، فكر مي"
در  -فضا در سه جهان مرتب است. تو كامالً شايسته سفر به همه جا در 

در اين جهان هستي.  -اي باالتر، مياني و پاييني هاي سيارهسيستم
توانيم به سادگي خوشبختانه، هنگامي كه ما تو را مالقات كرديم مي

اطالعاتي از جنابعالي در مورد اخبار سه جهان به دست آوريم، چرا كه درون 
ه نيست. تو اين تجلي كيهاني خداوند متعال هيچ چيزي از دانش تو پوشيد

داني و بنابراين آرزو دارم كه از تو بپرسم آيا پانداواها خوب همه چيز را مي
تواني به من بگويي كه ي پادشاه يودهيشتيرا چيست؟ آيا ميهستند و برنامه

  "كنند؟در حال حاضر چه مي

خداوند عزيزم، تو در مورد تجلي كيهاني "حكيم بزرگ نارادا چنين گفت: 
دانم كه تو خالقِ در خداوند متعال صحبت كردي، اما من ميشده توسط خلق

هاي تو چنان گسترده و غير قابل درك هستند همه جا غالب هستي. انرژي
هاي قدرتمندي مانند برهما، ارباب اين جهان خاص، كه حتي شخصيت

گيري كنند. خداوند عزيزم، تو به توانند قدرت غير قابل دركت را اندازهنمي
متعال در قلب همگان حضور داري، درست همانند آتشي كه در  صورت روح

تواند مستقيماً آن را ببيند. در زندگي همگان حضور دارد، اما هيچ كس نمي
ي طبيعت مادي هستند. اين مقيد، تمام موجودات زنده در قلمروي سه گونه

شان هاي ماديچنين، آنها قادر به رؤيت حضورت در همه جا با چشم
ام و اما با لطفت، من بارها عملكرد قدرت غير قابل دركت را ديده نيستند.

پرسي، كه براي تو بنابراين هنگامي كه تو در مورد اخبار و اوضاع پانداواها مي
  كنم.ناشناخته و مجهول نيست، از پرسشت تعجب نمي

هاي غير قابل دركت اين تجلي كيهاني را خلق خداوند عزيزم، تو با قدرت"
اي كني. تنها با ذرهداري و مجدداً آن را مضمحل ميآن را نگاه مي كني،مي
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رسد، اگر چه تنها از قدرت غير قابل دركت اين دنياي مادي به نظر واقعي مي
ي تو براي تواند برنامهوار از دنياي روحاني است. هيچ كس نميتصويري سايه

ير قابل درك است. آينده را درك كند. جايگاه متعالت همواره براي همگان غ
توانم بارها و بارها شود، من صرفاً ميتا جايي كه موضوع به من مربوط مي

ام را به تو تقديم كنم. در ادراك بدني از حيات، همگان هاي محترمانهكرنش
هاي مادي شوند، بدين ترتيب همگان بدنبا آرزوهاي مادي تحريك مي

دهند. با و مرگ پرورش مي ي تولدجديدي را يكي پس از ديگري در چرخه
داند چگونه از بند اين زندان مادي جذب در چنين ادراكي از حيات، فرد نمي

هاي متعال دليلت، خداوندم، تو براي نمايش بازيخالص شود. با لطف بي
بخش و پر از شكوه هستند. هايي كه روشنايينمايي، بازيمتفاوتت هبوط مي

  ام به تو ندارم.هاي محترمانهز تقديم كرنشاي به جبنابراين من هيچ گزينه
هايت به صورت يك خداوند عزيزم، تو متعال و پارابرهمن هستي و بازي

هاي تاكتيكي است، درست مانند نقشي روي انسان عادي، نوع ديگر از نقش
كند. از هاي مختلفي از هويتش را بازي ميصحنه كه طي آن بازيگر بخش

وام تو هستند، تو در نقش خيرخواه ايشان حالشان را آنجايي كه پانداواها اق
كنم. حال لطفاً از شويد و بنابراين من شما را از نيات ايشان آگاه ميجويا مي
  من بشنو.

هاي مادي ابتدا بايد شما را مطلع سازم كه پادشاه يودهيشتيرا تمام توانگري
قابل دسترس  -برهما لوكا  -اي را داراست كه در اعالترين سيستم سياره

است. هيچ توانگري مادي نيست كه او آرزوي به دست آوردن آن را داشته 
باشد و با اين حال او خواستار انجام قرباني راجا سويا تنها براي به دست 
آوردن معاشرت تو و راضي ساختن توست. پادشاه يودهيشتيرا چنان توانگر 

ي زميني به ين سيارههاي برهما لوكا را حتي در ااست كه تمام توانگري
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دست آورده است. او كامالً در خود راضي است و نياز به هيچ چيز ديگري 
خواهد تو را پرستش كند تا ندارد. او در همه چيز كامل است، اما حال مي

كنم تا آرزوهايش را دليلت را به دست آورد و من از تو تقاضا ميلطف بي
هاي بزرگ توسط پادشاه اسم قربانيبرآورده سازي. خداوند عزيزم، در اين مر

يودهيشتيرا جمع بزرگي از تمام خداوندگاران و تمام شاهان مشهور دنيا 
  حضور خواهند داشت.

خداوند عزيزم، تو برهمن متعال، شخصيت خداوند هستي. فردي كه خود را 
ي شنيدن، ذكر كردن و شدههاي تجويزي تو به روشمشغول خدمت عابدانه

هاي طبيعت مادي پاك هاي گونهكند قطعاً از آلودگيميبه يادآوردن 
آورند و شود، چه رسد به كساني كه فرصت ديدار تو را به دست ميمي

كنند. خداوند عزيزم، تو نشان و نماد هر چيز مستقيماً تو را لمس مي
هاي خجسته هستي. نام و شهرت متعالت در سراسر جهان شامل سيستم

ي و سفلي گسترده است. آب متعالي كه قدوم نيلوفرينت اي اعالء، ميانسياره
هاي ، در سيستم63اي اعالء به نام مانداكينيهاي سيارهشويد در سيستمرا مي
اي زميني به هاي سيارهو در سيستم 64اي سفلي به نام بهوگاواتيسياره

شود. اين آب مقدس و متعال در سراسر جهان صورت گنگ شناخته مي
  "كند.رود آنجا را تطهير ميهر جايي كه ميجريان دارد و 

درست پيش از آنكه حكيم بزرگ نارادا به ساختمان شورايي سودهارما در  
هايش در حال بررسي چگونگي دواركا برسد، خداوند كريشنا، وزرا و منشي

حمله به پادشاهي جاراساندها بودند. از آنجايي كه آنها به صورت جدي 
بودند، پيشنهاد نارادا به خداوند كريشنا مبني بر  مشغول بررسي اين موضوع

                                        
63 Mandäkiné 
64 Bhogavaté 
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رفتن به هاستيناپور براي قرباني بزرگ راجاسوياي ماهاراج يودهيشتيرا 
چندان به مذاق ايشان خوش نيامد. خداوند كريشنا نيات معاشرانش را درك 
كرد، زيرا او حتي حاكم لرد برهما نيز هست. بنابراين، براي آرام ساختن 

اودهاواي عزيزم، تو همواره دوست محرم "با خنده به اودهاوا گفت: ايشان، او 
و خيرخواه من هستي. بنابراين من دوست دارم همه چيز را از طريق تو 
ببينم، چرا كه باور دارم مشورت تو همواره صحيح است. من باور دارم كه تو 

چه بايد شوم. كني. بنابراين نظر تو را جويا ميكل وضعيت را كامالً درك مي
بكنم؟ من به تو ايمان دارم و بنابراين هر آنچه كه تو توصيه كني انجام 

براي اودهاوا مشخص بود كه گرچه خداوند كريشنا همچون يك  "خواهم داد.
داند. با اين را مي -گذشته، حال و آينده- كند همه چيز انسان عادي عمل مي

كند، اودهاوا به منظور  خواست با او مشورتحال ، بدين خاطر كه خداوند مي
  انجام خدمت به خداوند شروع به صحبت كرد.

  
كتاب كريشنا با عنوان  مودانتا بر فصل هفتادترتيب، شرح بهاكتيبدين

   رسد.به پايان مي "ي كريشناهاي روزانهفعاليت"
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