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 کيفصل هفتاد و 

 ندراپراستهايشنا در شهر ايلرد کر

 

ت يشنا، موقعين لرد کراگر معاشريد يم بزرگ، نارادا و تمامياودهاوا، در حضور حک

م بزرگ يم، حکيزم، در ابتدا بگذار تا بگويخداوند عز"ن گفت: يو چن درنظر گرفترا 

ت، که در يعمويرا، پسرشتيودهيت پادشاه يرضا ياز تو خواسته است تا برا ينارادامون

. يناپور بروي، به هاستا استيبه نام راجاسو يبزرگ يا ساختن مراسم قربانيحال مه

 ين ماجرايکمک به پادشاه در ا يفوراً برا ديبا يحضرتعالکنم يم ن من فکريبنابرا

 يم نارادا به عنوان اقداميرش دعوت حکيچه پذخداونم، اگرد. يآنجا بروم به يعظ

شده ميتوست که از ارواح تسل يفهين وظين حال ايدر ع ، اماار مناسب بوديبس مهم

گردد. يا ميهر دو مقصود مه م،ييت را درک نمايموقع ي. اگر ما تمامييحفاظت نما

 يست که قربانيچ کس قادر نيم، هيپادشاهان فائق نشو يکه ما بر تمام يمادام

 يودهيشتيرارسد که پادشاه يگر، به نظر ميا را به انجام رساند. به عبارت ديراجاسو
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بزرگ نخواهد  يقربانقادر به انجام متجاوز،  يبر شاه جاراساندها يروزيپبدون کسب 

جهات  يهمه را در يروزيپ که يا تنها توسط فرديراجاسو يانجام مراسم قربانبود. 

به هر دو مقصود، ما  ين جهت دسترسي، قابل اجراست. بنابرابه دست آورده باشد

م بر جاراساندها يبتوان يکنم اگر به نحويم. من فکر ميابتدا جاراساندها را بکش ديبا

ر آزاد يرند. پادشاهان اسيپذيد انجام مخو يِمقاصد به خود يتمام ميشوروز يپ

 يتو برا يتا از شهرت روحان م بوديخواه ت، ما قادريو در کمال رضا شونديم

 م. ي، لذت ببرتحت اسارت جاراساندها بودندکه  يگناهيشاهان ب يآزادساز

به  قهرمانان بزرگ يبرا يست. او حتين يک انسان معمولياما شاه جاراساندها "

ده  يبه اندازه يو يچرا که قدرت بدن ،شوديشناخته م يرينفوذناپذ عنوان مانع

 يد، کسگرد يوجود داشته باشد که بتواند بر پادشاه مستول يل است. اگر کسيهزار ف

ن ي. بهترل استيده هزار ف يبه اندازه يز مالک قدرتيرا او نيماسنا، زيست جز بهين

شتار به ک يازياو بجنگد. آن گاه نبا  ييماسنا آن است که به تنهايبه يز برايچ

ه ک يقت، شکست جاراساندها، زمانيار نخواهد بود. در حقيسربازان بس يرضروريغ

 ار دشوار است.ي، بسستادهيان ايسپاه ينيآکشاه ينظامهاي دستهدر کنار  يو

م که يدانيم. مييت استفاده نماين موقعيا ين روش برايتراز مناسب ديبان ما يبنابرا

واهانه عمل رخيار خينسبت به آنان بس مند وار عالقهياراساندها به برهماناها بسشاه ج

ن معتقدم ياد. بنابرينمايک برهمانا را رد نمي ياز سو ييچ تقاضايههرگز  يکند؛ ويم

ند و سپس کاعانه  يرفته، از او تقاضا يک برهمانا نزد ويدر لباس  ديباماسنا يکه به

قدم که ماسنا، معتيبه يروزينان از پياطم يبرا گردد. و يشخصاً وارد مبارزه با و

رد، يصورت گ ن مبارزه در حضور شماي. اگر اديروب يهمراه و ديباز ين يحضرتعال

ن را ممک يهر ناممکن روز خواهد شد، چرا که حضور شمايماسنا پيمطمئنم که به

و لرد لق را خ ن جهاني، لرد برهما اشما يهايق انرژياقع تنها از طرسازد. در ويم

 سازد. يوا آن را نابود ميش
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وا يرد شل؛ لرد برهما و يگردانيرا خلق و نابود م يماد يتجل يتمام شماواقع  در"

 زمان که در واقع توسط عامل يند. خلق و نابودکاذب آن هست علل آشکار تنها

ن امن عامل زيز تحت کنترل ايرد. همه چيپذيتوست، انجام ماز ت يهويب يشينما

ما و لرد را توسط لرد بره ين اعماليقادر است چناست. اگر عامل زمان ناآشکار شما 

دها کمک غلبه بر جاراسان يماسنا برايبه به شما يوا به انجام رساند، حضور شخصيش

 يمتما يهاکه جاراساندها کشته شود، ملکه يزم، زمانينخواهد کرد؟ خداوند عز

آواز شکوه  اند، شادمانهشان با لطف تو آزاد شدهنکه شوهرانيز از ايشاهان در بند ن

شادمان  اشانکهاچود اسارتاز  يآزاداز  هايگوپ زان کهيسر داده و به همان م تو را

درا؛ ها، گاجنليبزرگ؛ پادشاه ف يحکما يحال خواهند شد. تمامار خوشيشدند، بس

ند. ارها گشتهل تو يدليبه لطف ب يپدر و مادرت همگ يتا؛ و حتيبخت، س يالهه

م. يدهيسر م اعمال تو را يم و همواره آواز شکوه روحانياز رها شدهيب ما نين ترتيبد

از  ياريرد، بسيمعتقدم که اگر ابتدا کشته شدن جاراساندها انجام پذن يبنابرا

 ايسوراجا يل مراسم قربانين دليخود حل خواهند شد. به هميگر به خوديمشکالت د

ا اعمال ي شاهان در اسارت و يانهيل اعمال متقيا به دليناپور، يا شده در هاستيمه

 خواهد شد.  برگزارجاراساندها،  يانهيرمتقيغ

چون  يوصفتيغلبه بر شاهان د يشخصاً برا ديبا شمارسد که ي، به نظر مخداوندم"

مراسم  ز انجاميشوپال، جهت آزاد نمودن شاهان در بند اسارت، و نيجاراساندها و ش

کنم يفکر م ن نکات،يا ي. با توجه به تماميناپور برويا، به هاستيبزرگ راجاسو يقربان

 "د.يناپور برويبالفاصله به هاست ديبا يکه حضرتعال

که در آن مجمع حضور داشتند، مورد  يکسان يت اودهاوا توسط تمامين نصحيا

 يامناپور از تميشنا به هاستيمتوجه شدند که رفتن کر ن واقع شد؛ همگانيتحس

ادو و يتر خاندان مسن يهاتيم بزرگ نارادا، شخصيجهات سودمند است. حک

ت نمودند. يانات اودهاوا حماياز ب يشنا، همگيپروردگار، خود کر يت اعاليشخص

و فوراً به  و پدربزرگش اوگراسنا اجازه گرفت شنا از پدرش واسودوايسپس لرد کر
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ند. ناپور آماده شويسفر به هاست يرادستور داد تا ب 1تراين خود داروکا و جايخادم

ادوها، يژه از باالرام و پادشاه يشنا به ويا گشت، لرد کريز مهيکه همه چ يزمان

شان و ارسال ها و کودکانو پس از روانه ساختن ملکه نمود ياوگراسنا، خداحافظ

  ن به عالمت گارودا را داشت.يپرچم مز خود شد که ي، سوار بر ارابهشانيا ملزومات

ع مختلف م انوايتقدم بزرگ نارادا را با يحک ،يجمعش از حرکت دستهيشنا، پيلرد کر

نا شين کريلوفريخواست در مقابل قدوم نيم ي. ناراداجنمود يل پرستش راضيوسا

ش يت خوک انسان بود، احتراماينقش  يفايفتد، اما چون خداوند در حال ايبر خاک ب

ش يلب خوخداوند را در درون ق يو شکل روحان دتنها در درون ذهن خود ابراز نمورا 

ن يزم يرو بر م نارادايحک معموالً را ترک کرد.  استوار نمود و از راه هوا، آن مجمع

را  يآوراميشنا پيکند. پس از خروج نارادا، لرد کريبلکه در فضا سفر م ،روديراه نم

 ،اشندبد نگران ينبا شاهان در اسارت آمده بود صدا زد و به او گفت که يکه از سو

 يبرا ين ويرا خواهد کشت. بنابرا ،پادشاه ماگادها، جاراساندها يبه زود يرا ويز

ت افيپس از درنمود.  يبختخوش يآورشان، آرزواميشاهان در اسارت و پ يتمام

-بر خوشخو آنان را از  بازگشت يآور نزد شاهان زنداناميشنا پيکر ينان از سوياطم

ر ن خبيپادشاهان از ا يک خداوند، آگاه ساخت. تماميات نزدمالق يحال کننده

  صبرانه منتظر ورود خداوند شدند.يار بيو بس شادمان گشتند

اده نظام، يها، سواره نظام، پليگر، فيد يهاارابه ياريبه همراه بسشنا يلرد کر يارابه

-ورها، طبلپيناپور حرکت کرد. شيهاست به سمتمشابه،  يو اسباب و متعلقات دربار

ت به اکه در همه جه يابلند خجسته يصداها يهمگ هاو بوق يصدف يهاها، بوق

 يبختالهه خوش يشانزده هزار ملکه، به رهبرکردند. يجاد ميآمد، ايارتعاش در م

در  يشان همگپسران خود يشنا و به همراهيآل لرد کردهي، همسر ايدو ينيروکم

ارزشمند  يناتيئبا تز يفاخر يهاآنان لباسد. کردنيشنا حرکت ميپشت سر لرد کر

گل  يهان به حلقهيو مز ر صندل بوديشان آغشته به خميهاو بدن بر تن داشتند

                                                           
1 Jaitra 
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، آنان ييطال يهاشم و پرچم و گلين به ابريمز يهاسوار بر کجاوهبو بودند. خوش

پرها، اده نظام سيکردند. سربازان پيشنا را دنبال ميش، لرد کريهمسر متعال خو

ها عمل ملکه ين سلطنتادر دست داشتند و به عنوان محافظ ييهازهينرها و يشمش

قرار داشتند و تعداد  همراهان گريفوف، زنان و کودکان دنمودند. در پشت صيم

نر، بوفالوها و  يهاگاو کردند.يم يز آنان را همراهياز گروه دختران ن ياريبس

کردند و زنان همراه بر يها را حمل مفرشهاو خوابچادرها، رخت ،يقو يقاطرها

ن صفوف منظم گسترده يبر پشت شترها سوار بودند. ا ياجداگانه يهاکجاوه يرو

ن مختلف، يرنگ يهاو مملو از پرچم شديم يمردم همراه يادهايفر يلهيبه وس

ر افزاخود و جنگورآالت، کالهياسلحه، لباس، زو انواع مختلف  هاپرانمگسچترها و 

با امواج بلند و  يانوسيمنظم هم چون اقن صفوف ياد، يبود. درخشان در نور خورش

 د. يرسيها به نظر مکوسه

و( ن يناپور ) دهليشنا به سمت هاستيصفوف منظم همراهان لرد کر ،بين ترتيبد

را ) سورات(، يآنارتا ) استان گجرات(، ساو يان پادشاهيج از ميو به تدر روانه شد

ها، يپادشاهن يان ايو سپس کوروکشترا عبور کرد. در م 1راجستان بزرگ يصحرا

وجود داشت. صفوف  ياريها، مراتع و معادن بسها، شهرها، دهکدهها، رودخانهکوه

ناپور، خداوند از يکرد. در سر راه به هاستيها عبور من محليا يان تماميمنظم از م

کرد. سپس از استان پانچاال و  عبور يو ساراسوات 2يشادواتيدو رودخانه بزرگ در

 ندراپراستها وارد شد. يا ايناپور يبه هاست يتاً ويب، نهاين ترتيا گذشت. بديماتس

و کم  ش پا افتادهيچ وجه افراد پيپروردگار به ه يت اعالين شخصانندگان و ناظريب

به شنا يد که خداوند کريشن يودهيشتيراکه پادشاه  يزمان ،نينبودند. بنابرا يمقدار

مو  يحالشادمان شد که از خوش يبه حد ي، وده استي، رسناپوري، هاستاو تختيپا

به خداوند سته يشا ياوهيشد و بالفاصله از شهر خارج شد تا به ش بر اندامش راست

                                                           
1 Änarta (Gujarat Province), Sauvéra (Surat), the great desert of Räjasthän 
2 Dåñadvaté 
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را داد  گوناگون يمختلف و آوازها يفرمان نواخته شدن سازها يد. ويآمد بگوخوش

 ييودا يبلند شروع به خواندن مانتراها يشهر با صدا يختهيفره يو برهماناها

شود و پادشاه يا ارباب حواس شناخته ميکشا يشيشنا به عنوان هريکردند. لرد کر

را مالقات  يزندگ يکه حواس، آگاه يارفت درست به گونه يشواز ويبه پ يودهيشتيرا

 يو يعيشنا بود. به طور طبيتر کربزرگ يپسرعمو يودهيشتيراکنند. پادشاه يم

 مملو د، قلبشيرا د يو به محض آن که و نسبت به خداوند داشت ياريمحبت بس

ن يبود و بنابرا دهيند ياريبس يروزها يگشت. او خداوند را برا ارياز عشق و محبت بس

کرد. ين انسان حس ميتربختخود را خوش يش، ويبا مالقات خداوند در مقابل خو

 د. يار در آغوش کشيبس محبتبارها با شنا را بارها و يسپس پادشاه خداوند کر

است. به محض يبختخوش يالهه يشگيگاه همشنا، سکونتيلرد کر يفرم جاودانه

ت يموجود يهايآلودگ ياو را در آغوش گرفت، از تمام يودهيشتيراآن که پادشاه 

انوس شعف غرق يکرد و در اق ياو بالفاصله احساس سعادت روحانرها گشت.  يماد

شد و بدنش در شعف به لرزه در افتاد. او کامالً  يجار يدر چشمان واشک شد.

ن يماسنا، دومين بهيکند. پس از ايم يزندگ يماد ياين دنيفراموش کرد که در ا

خود  ييپسردارا به عنوان  يکه و يرا در حال شنايلرد کر برادر پانداواها، با لبخند

فرو رفت.  يميز در شعف عظيب او نين ترتيو بد کرد، در آغوش گرفت،يتصور م

ش را يخو يت ماديمملو از شعف بود که در آن لحظه موجود ياماسنا به اندازهيبه

آرجونا، ناکوال و  ،گريد يشنا خود سه پانداوايکر يفراموش نمود. سپس خداوند شر

شنا يکر و آرجونا شمان هر سه برادر مملو از اشک شددر آغوش گرفت. چرا  ،ساهادوا

-بودند. دو برادر کوچک يميرا آنان دوستان صميز ،و دوباره در آغوش گرفت را دوباره

و احترامات  ن افتادنديشنا، بر زميده شدن توسط کريتر پانداوا پس از در آغوش کش

ش يشنا احترامات خويپس از آن لرد کرم کردند. يتقد ين ويلوفريش را بر قدوم نيخو

شما، درونا يتر خاندان کورو، همانند بهسنم يز به اعضايحاضر و ن يرا به برهماناها

چون کورو،  يمختلف يهااز استان ياريجا شاهان بسم نمود. در آنيراشترا تقداتيو دهر
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آنان پاسخ  يشنا به احترامات و درودهايحضور داشتند و لرد کر 1ايکاا و کِينجايسر

برهماناها،  ها به همراهيها، ماگادهاها و واندچون سوتا يخوانندگان ماهرگفت. 

هم چون  يانوازندهم نمودند. هنرمندان يش را به خداوند تقديمحترمانه خو يدعاها

 يهاپاناوا، بوق يهاشروع به نواختن طبل يدربار يهاز دلقکيگاندهارواها، و ن

 يدن خود را برايپورها شدند و هنر رقصيدانگاها و شيناها، مريها، و، دهليصدف

مشهور مطلق  يت اعاليب شخصين ترتيش گذاردند. بديمانمودن خداوند به ن يراض

مند و که از هر لحاظ دولتشد ناپور يشهر بزرگ هاستشنا، وارد يخداوند، لرد کر

شکوه  يبارهمردم در به شهر بود،شنا در حال وارد شدن يکه لرد کر يتوانگر بود. زمان

صحبت  ره،ياتش، شکلش و غيفي، کيخداوند و پرشکوه نمودن نام مقدس و

 . کردنديم

 يهاليرطوم فخ که از يمعطر يهابا آب ناپور تماماًيها و معابر هاستابانيها و خراه

مختلف  يهاها در مکانابانيها و خ. خانهشده بودند يپاشآمد، آبيم رونيمست ب

در  شده بودند. يبندنيها آذرنگارنگ و پرچم يهااز گل ييهانصرتشهر با طاق

 يهاوزهها کو در دو طرف دروازه يينات طاليئبا تز ييهامهم دروازه يهاچهارراه

 ياد. براديشهر را نشان م يشکوه و توانگر ،باينات زيين تزيآب قرار داشت. ا ييطال

الت، ورآيو ز ينو رنگ يهابا لباس شهروندان ي، تمامين مراسم بزرگيدر چن حضور

ا به ه. خانهآمده بودند همجا گردنآجا و نيبو در اخوش يگل و عطرها يهاحلقه

وارها، يها، ديچون، ورود يمختلف يهاصدها و هزاران المپ روشن در گوشه يلهيوس

آمد يه نظر من گونه بيها ادند و از دور انوار چراغيدرخشيها مين و طاقيها، زمستون

دو م هنيد تقويکه در روز نخست سال جد ياژهيووال يفستاست ) يپاواليکه جشن د

 يبو بو روشن شده بودند وخوش يمنازل عودها يوارهايگردد.( درون ديبرگزار م

 يخانه پرچم هر يز کرده بود. در بااليانگفضا را دل يها تمامان پنجرهيز از مدود رُ

 دند. يدرخشيها مبامآب در پشت ييطال يهابه اهتزاز در آمده بود و کاسه

                                                           
1 Kuru, Såïjaya and Kekaya 
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جا لذت برد آن يبايز يرد شهر پانداواها شد و از فضاب واين ترتيشنا بديخداوند کر

دند که لرد يدر هر خانه شنکه دختران جوان  يش رفت. زمانيبه پ يو به آهستگ

ار مشتاق شدند يابان است، بسيدن در حال عبور از خيشنا، تنها موضوع قابل ديکر

 يهايو سارشان باز سواني، گيدن وينند. از شتاب ديت مشهور متعال را ببيتا شخص

ش را رها يخو يخانگ اشتغاالتخته شدند. آنان يشل و آو شانيمحکم بسته شده ا

ک يرا ترک و ها خواب بودند، آنشان در رختکه در کنار همسران ييو آنها کردند

ها و ها، ارابهها، اسبليآمدند. صفوف فابان يخشنا به يدار با لرد کريد يراست برا

ت به يان جمعياز دختران که قادر نبودند از م يبود؛ بعض ار فشردهياده نظام بسيپ

شنا که يکر يدن لرد شريد يها رفتند. آنان از شادمانبام خانهنند، به پشتيبب يخوب

ها ختند و در ذهنيريت گل ميهزاران ملکه در حال عبور بود، بر سر جمع يبه همراه

نمودند. يم يقلب ييرايو از او پذ ش گرفتنديشنا را در آغوش خويش لرد کريخو

کامل نشسته در  يچون ماهدند، که هميار ديبس يهاان ملکهيکه او را در م يزمان

 يو يبارهت درش شروع به صحبيان خويدر م ار بود،يان ستارگان درخشان بسيم

ها ن ملکهين که ايزم، حدس زدن ايدوست عز"گر گفت: يبه دختر د يکردند. دختر

 يهااند که در عوض همواره از صورت خندان و نگاهنجام دادها ياانهيمتق چه اعمال

که لرد  ين گونه، زمانيبد ".دشوار است اري، بسبرنديشنا لذت ميکر يعاشقانه

مند، ثروت ياز شهروندان که همگ ياعده يهر از چندگاهشنا در حال عبور بود، يکر

 هيرا به خداوند هد ياتهل خجسيآلود بودند، وساگونه اعمال گناهمحترم و رها از هر

را به عنوان  يب آنان وين ترتيم دارند. بديتقد يبه و ستهيشا يدادند تا استقبال

 ن متواضع پرستش نمودند. اخادم

، يت ويبا رؤجا حاضر در آن يهاخانم يشنا وارد قصر شد، تماميکه لرد کر يزمان

نده که نشان از عشق درخش يآنان بالفاصله با چشمان سرشار از عشق و محبت شدند.

شنا لبخند زد و يو خداوند کر استقبال کردند يبود از و يشان نسبت به وو محبت

، مادر پانداواها، يکه کونت يرفت. زمانيآنان را پذ ينوازاحساسات و حاالت مهمان
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بر او عشق و محبت  د،يپروردگار را د يت اعاليشنا، شخصيش، کريخو يبرادرزاده

، در يش برخاست و به همراه عروسش، دروپاديخو يفاصله از جا. او بالغلبه کرد

که ماهاراج  يد. هنگاميرا در آغوش کش يمادرانه و يقرار گرفت و با عشق يبرابر و

شده بود که  جيگ يبه حداز شدت شعف شنا را به داخل قصر برد، ي، کريودهيشتيرا

 يکرد و چگونه به شکليد ميشنا چه کار بايعمالً فراموش کرد که در بدو ورود کر

-احترامات و کرنش يبخشبه صورت لذتشنا يلرد کرد. يرا پرستش نما يمناسب و

ترش م داشت. خواهر کوچکيمسن قصر تقد يهاگر خانميو د يخود را به کونت يها

ش را يمحترمانه خو يهاميستاده بود و هر دو تعظيا يز در کنار دروپاديسوبهادرا، ن

مادر شوهرش، لباس،  ي، به اشارهيم داشتند. دروپادياوند تقدن خديلوفريبه قدوم ن

، ينيها روکمملکه ن لوازم آنان به استقباليگل را آورد و با ا يهاورآالت و حلقهيز

رفتند.  عابد ياي، الکشمانا و ساتندايتراوي، ميندي، کاليابهاما، بهادرا، جامباواتيسات

 يهيواقع شدند و سپس بق ييرايرد پذشنا مويسرآمد لرد کر يهان ملکهيابتدا ا

 يراحت يبرا يودهيشتيراافت نمودند. پادشاه يدر يمناسب يهاييرايپذز يها نملکه

-يها، سربازان، وزرا و منشملکه يو مراقب بود تا تمام ز را آماده نموديشنا همه چيکر

قامت قصد داشت که آنان در طول ا يکه به همراهش بودند، راحت باشند. و يو يها

 شوند.  ييرايپذ يديهمانان پانداواها، هر روز به شکل جديخود به عنوان م

شنا به کمک آرجونا، به خداوندگار آتش، يکر ين زمان بود که لرد شريدر طول ا

. در طول بلعدش بيت خويرضا يجنگل کهانداوا را براآتش ، اجازه داد تا يآگن

بود، نجات  شدهدر جنگل پنهان  و را کهيد ياسورايشنا، مايجنگل، کر يسوزآتش

ون يشنا، مدين نجات، خود را نسبت به پانداواها و لرد کرياسورا که به خاطر ايداد. ما

بنا نهاد. لرد ناپور يبا در درون شهر هاستيار زيبسسالن اجتماعات ک يکرد، يحس م

پور نايهفت ماه در شهر هاست ، به مدتيودهيشتيرانمودن پادشاه  يراض يشنا برايکر

عادت داشت که  يبرد. ويلذت م از گشت و گذار يد. در طول اقامتش، وياقامت گز

 کردند. يو پهلوانان و سربازان آنها را دنبال م شديمبا آرجونا سوار بر ارابه 
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شنا يلرد کر"با عنوان  شنايکر کميودانتا بر فصل هفتاد و يبهاکت شرح ،بيترتنيبد
  رسد.يان ميپابه  "ندراپراستهايدر شهر ا
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 فصل هفتاد و دو

 رهايي پادشاه جاراساندها

 

رياها و وايشياها در اجتماع بزرگ شهروندان، دوستان، اقوام، برهماناها، حکما، کشات

مستقيماً لرد کريشنا را  يودهيشتيراپادشاه  -ش در حضور همگان، شامل برادران -

 ديبا ياگيا،-اراسم قرباني راجاسويخداوند کريشناي عزيزم، م"اين گونه خطاب نمود: 

شود. با انجام ها شناخته ميو به عنوان شاه تمامي قرباني دوتوسط امپراطور انجام ش

تو در  ييافتهچنين ياگيايي، اميدوارم تمامي خداوندگاراني را که نمايندگان قدرت

ياري  ضي نمايم و آرزومندم که در اين امر خطير مرااين جهان مادي هستند را را

، ما چيزي از مربوط استپانداواها به رساني تا در انجام آن موفق شوم. تا جايي که 

منديم. ن تو هستيم کامالً رضايتبداخواهيم و شخصاً از اين که عاخداوندگاران نمي

شده توسط سرگشته اشخاص"اي: گيتا بيان نموده-در بهاگاواد همان گونه که

ست. من ااما قصد من چيز ديگري  "پرستند.را ميهاي مادي خداوندگاران خواسته

و خداوندگاران را دعوت نمايم تا به  سم قرباني راجاسويا را انجام دهمخواهم مرامي
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ن تو هستند آنان همگي خادما -که هيچ قدرتي مستقل از تو ندارند آنان نشان دهم 

تو را به  تيم الهمقا. افراد نادان با دانش اندک يتو شخصيت اعالي پروردگار هست و

کنند تا خطايي آورند. گاهي آنان تالش ميعنوان يک انسان معمولي به حساب مي

کنند. بنابراين آرزومندم که اين قرباني راجاسويا را در تو بيابند و گاهي تو را بدنام مي

خواهم تمامي خداوندگاران را دعوت نمايم، از لرد برهما گرفته را به انجام رسانم. مي

لرد شيوا و ديگر رهبران واالي سيارات بهشتي و در اين اجتماع عظيم از  تا

خواهم ثابت نمايم که تو شخصيت اعالي خداوندگاران از تمامي نقاط جهان، مي

 . هستندو اين که همه خادم تو  يپروردگارد

آگاهي قرار دارند و آنها که به قدوم  در کريشنا که همواره ييآنهاخداوند عزيزم، "

هاي زندگي مادي ي آلودگيانديشند، مطمئناً از تمامهاي تو ميلوفرين و يا کفشني

ي . چنين اشخاصي که در کريشنا آگاهي کامل مشغول به خدمت عابدانهآزاد هستند

نمايند و دعاهاي خويش را به تو تقديم باشند، کساني که تنها بر تو تمرکز ميتو مي

-آگاهي از چرخه شغول بودن مداوم در خدمت کريشنادارند، ارواح پاکند. آنان با ممي

ي پياپي تولد و مرگ آزادند. يا حتي اگر نخواهند از موجوديت مادي رها شوند، بلکه 

 شان نيز با اعمال کريشناهايخواستههاي مادي باشند، دن از داراييخواستار لذت بر

ک قدوم نيلوفرين تو ن پاگردند. در حقيقت آنان که عابداشان برآورده ميآگاهانه

، مربوط استما به هاي مادي ندارند. تا آنجايي که هستند هيچ آرزويي براي دارايي

بختيم ما همگي کاماًل تسليم قدوم نيلوفرين تو هستيم و به لطف تو به حدي خوش

 يهايتوانگراي براي گونه خواستهبينيم. بنابراين طبيعتًا ما هيچيتو را شخصًا مکه 

. من اريم. نظر دانش ودايي اين است که تو شخصيت اعالي پروردگار هستيمادي ند

و نيز خواستار آن هستم که تفاوت بين پذيرش خواهم اين حقيقت را مستقر سازم مي

تاريخي  مندِ قدرتبه عنوان يک شخص عاديِ ن شخصيت اعالي پرورودگار وتو به عنوا

دهم که شخص قادر است تنها با پناه خواهم به جهان نشان را به دنيا نشان دهم. مي

گرفتن در قدوم نيلوفرين تو، به باالترين جايگاه کمال زندگي دست يابد، درست 
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ي يک درخت قادر است از تمامي شاخه، همانند کسي که تنها با آب دادن به ريشه

 اش بهيشناآگاهي را بپذيرد، زندگيهاي آن لذت ببرد. اگر فرد، کرجوانه، برگ و گل

 شود. حاظ مادي و روحاني تکميل ميل

آگاه هستي و نسبت به فرد غير  اين بدان معنا نيست که تو طرفدار شخص کريشنا"

تواني تفاوتي. تو نسبت به همگان يکساني؛ اين اظهارات توست. تو نميآگاه بي کريشنا

در عالقه نسبت به ديگران باشي، چرا که تو به عنوان روح متعال طرفدار يکي و بي

ي مرتبط با اعمال ثمربخش وي را اعطا قلب همگان جاي داري و به هر کس نتيجه

کني. تو به هر موجود زنده، شانس لذت بردن از اين دنياي مادي را همان گونه مي

دهي. به عنوان روح متعال، تو در بدن موجود زنده حضور که خواستار آن است، مي

رو نمودن به  يبرا ييهااي اعمالش، فرصتهالعملي عکساندازههمان  داري و به

نمايي. تو به عطا مياي خود را با پيشرفت در کريشناآگاهي به وي خدمت عابدانه

وضوح اعالم داشتي که شخص بايد به تو تسليم گردد، تمامي مشغوليات را رها سازد 

رها  ناز بازتاب تمامي گناها او راو  يريگمي ت او را برعهدهيمسئولو اين که تو 

و بدون دخالت  هستندموجودات زنده وابسته به اعمال دنيوي ن حال، يبا ا. يکنيم

کشند. تو همانند درخت آرزوها در و يا رنج مي برنديمتو از بازتاب اعمالشان لذت 

بخشند. هر هاي شخص به او برکت ميسيارات بهشتي هستي که به نسبت خواسته

اي نداشته اما اگر شخص چنين خواسته ،نائل آيد کس آزاد است تا به باالترين کمال

  "نيست. يبرکت کمتر از سوي تو به دليل جانبدار باشد، آن گاه اعطاي

شاه "ين گونه ادامه داد: ، ايودهيشتيرانيدن اين توضيحات پادشاه لرد کريشنا، با ش

ن ، مآلدهياي دشمنان، اي شخصيت عدالت برندهي عزيزم، اي از بينيودهيشتيرا

کنم. پس از آن که تو کاماًل از تصميم تو مبني بر انجام قرباني راجاسويا حمايت مي

اين ياگيا را به انجام رساني، نام نيک تو به خوبي براي هميشه در تمدن انساني باقي 

خواهد ماند. پادشاه عزيزم، بايد به تو اطالع دهم که تمامي حکماي بزرگ، 

خواهيم که تو اين ي من ميعالوهه تان و اقوامت، بپدربزرگانت، خداوندگاران و دوس
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کنم که اين عمل تمامي موجودات زنده را ياگيا را به انجام رساني و من فکر مي

و  ييايبکنم که ابتدا بر تمامي شاهان جهان فائق نمايد. اما خواهش ميراضي مي

پادشاه آوري نمايي. جمع تمامي ثروت الزم جهت انجام اين ياگياي بزرگ را

زرگي چون ي عزيزم، چهار برادر تو نمايندگان مستقيم خداوندگاران بيودهيشتيرا

خداوندگار  که بهيما از خداوندگار وايو و آرجونا از گفته شدهوايو و ايندرا هستند )

خود از خداوندگار ياماراج تولد  يودهيشتيرااند، در حالي که شاه ايندرا تولد يافته

ترين و تو با تقوي ، وبرادران تو قهرمانان بزرگي هستند ب،يتترافته است(. بديني

شوي. تمام شما در خوددارترين پادشاهي و بنابراين به عنوان دهارماراج شناخته مي

  "ام.خود مقهور شما شدهمن خودبه به من به قدري مهارت داريد که خدمت عابدانه

ي عشق فردي که بر يلهگفت که وي به وس يودهيشتيرالرد کريشنا به پادشاه 

گردد. شخصي که بر حواس خود تسلط ندارد حواسش تسلط يافته است، مقهور مي

قادر نيست بر شخصيت اعالي پروردگار فائق آيد. اين راز خدمت عابدانه است. تسلط 

ژه تمامي يت ويحواس يعني مشغول داشتن مداوم آنها در خدمت خداوند. صالح بر

د که آنان همواره حواس خويش را در خدمت به خداوند مشغول اين بو برادران پانداوا

گردد و با حواس دارد، پاک ميداشتند. بنابراين فردي که حواسش را مشغول ميمي

 انه به خداوند را به انجام رساندي عاشقخدمت عابدانه ، عابد قادر است حقيقتاًپاک

 و وي را مقهور نمايد. 

کس حتي در ميان خداوندگاران اين سه جهان هيچ  در"خداوند کريشنا ادامه داد: 

مند وجود ندارد که بتواند بر عابدين من در هيچ يک از شش توانگري به نام قدرت

خواهيد به طاع برتري جويد. بنابراين اگر بثروت، قدرت، شهرت، زيبايي، دانش و انق

 ".آنان وجود ندارد پيروزي يجهان مسلط شويد، هيچ امکاني براپادشاهان 

ي پادشاه را تهييج نمود، چهره يودهيشتيراني که لرد کريشنا پادشاه بدين ترتيب زما

ش فرمان ترچون گلي تازه شکفت و بنابراين به برادران جواناز شادماني روحاني، هم

مقتدر جهت تسلط يابند. خداوند کريشنا، پانداواها را  داد تا بر تمامي شاهان در تمام
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ن حفاظت به عابداو  خدانشناسان خبيث جهان يعني تنبيه ينمود تا هدف عالي و

در چهار  خداوند در فرم ويشنوي خويش، چهار اسلحه را را به انجام برسانند.با ايمان 

آبي و يک بوق صدفي در دو دست و  يک گل نيلوفر -نمايد دست خويش حمل مي

نشناسان در دو دست ديگر يک گرز و يک ديسک. گرز و ديسک جهت ديوها و خدا

ن. اما از آن جايي که خداوند حقيقت گل نيلوفر و بوق صدفي براي عابدا خبيث،

هايش يکي و مشابه است. وي با گرز و ديسک ي تمامي سالحمتعال است، نتيجه

و بفهمند که مطلقاً  ندياياي که آنان به خود ب، به گونهنمايدخدانشناسان را تنبيه مي

ها خداوند متعال قرار دارد. و با دميدن در بوق تر از آنهيچ چيز نيستند، چرا که باال

نمايد که ن را مطمئن ميتوسط گل نيلوفر، وي همواره عابدا صدفي و تقديم برکات

ست دهد. بنابراين ها، قادر نيست آنان را شکترين مصيبتهيچ کس حتي در بزرگ

ترين برادرش، وانکه با توضيحات کريشنا مطمئن شده بود به ج يودهيشتيراپادشاه 

فرمان داد تا بر کشورهاي جنوبي تسلط  رينجايا،ي شاهادو به همراه سپاهيان قبيلهس

شا فرمان داد تا به پادشاهان يابند. مشابهاً وي به ناکوال به همراهي سربازان ماتسيادِ 

شا براي غلبه بر کايادِي غرب فائق آيند. وي آرجونا را به همراه سپاهيان کِجبهه

شا) مدرس( نا به همراهي سربازان مادرادِي شمالي فرستاد و به بهيماسِ ن ناحيهشاها

 ي شرقي فائق آيد. دستور داد تا بر شاهان ناحيه

ترش براي تسلط به برادران کوچک با اعزام يودهيشتيراايد توجه داشت که پادشاه ب

در حقيقت ان را نداشت. جهات مختلف، در واقع وي تمايلي به اعالم جنگ با شاه

 يودهيشتيراي تمايل پادشاه مختلف، به شاهان درباره تاجه برادران با حرکت به

رساني کردند. بدين ترتيب پادشاهان مطلع شدند جهت انجام ياگياي راجاسويا اطالع

داخت ماليات به امپراطور براي انجام قرباني ماليات بپردازند. اين پر ديباکه 

پذيرد. در صورتي د که پادشاه اطاعت در برابر وي را ميبه معناي آن بو يودهيشتيرا

بدين ترتيب برادران داد. مطمئناً جنگي رخ مي زد،که پادشاهي از اين امر سر باز مي
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و توانستند  مي شاهان در نقاط مختلف فائق آمدندپانداوا با قدرت و نفوذ خود بر تما

 بياورند.  يرايودهيشتت و هدايا به نزد پادشاه ميزان کافي ماليا

از شنيدن اين که شاه جاراساندها از ماگادها، حق حاکميت  يودهيشتيرااما پادشاه 

وي را نپذيرفته است، بسيار نگران شد. لرد کريشنا با ديدن اضطراب پادشاه، وي را 

ي طرح شده توسط اودهاوا براي تسلط بر شاه جاراساندها، مطلع ساخت. از نقشه

لرد کريشنا در حالي که لباس برهماناها را پوشيده بودند،  و سپس بهيماسنا، آرجونا

اي بود که وراجا، پايتخت جاراساندها به راه افتادند. اين نقشهبا هم به سوي گيري

توسط اودهاوا، قبل از عزيمت لرد کريشنا به هاستيناپور، طراحي شده بود و اکنون 

 گشت.عملي مي

عهد بود و براي برهماناها احترام بسياري قائل هل متپادشاه جاراساندها يک فرد متأ

هاي شد. وي جنگجويي بزرگ، يک پادشاه کشاتريا بود اما هرگز نسبت به سنتمي

هاي ودايي، برهماناها اربابان روحاني تمامي ديگر توجه نبود. براساس سنتودايي بي

واقع کشاتريا  آيند. لرد کريشنا، آرجونا و بهيماسنا درطبقات اجتماعي به شمار مي

اما خود را به لباس برهماناها در آورده و در زماني که پادشاه در حال دادن  ،بودند

 کرد، نزد وي رسيدند. صدقه به برهماناها بوده و از آنان چون مهمان پذيرايي مي

حضرت پرشکوه باد، ما اعلي"باس يک برهمانا به پادشاه گفت: خداوند کريشنا در ل

ادشاهي تو از راه بسيار دوري براي درخواست صدقه از شما به سه ميهمان قصر پ

-چه را که ما درخواست مييم که شما با لطف خود هر آنايم و اميدواراين جا آمده

ايم. يک شخص ي خصوصيات نيک شما شنيدهبارهاعطا فرمايي. ما درنماييم، به ما 

. همان کننده باشدانپريشحتي اگر  دارد، صبور همواره آمادگي تحمل همه چيز را

اي گونه که فردي خطاکار قادر است منفورترين اعمال را انجام دهد، شخص بخشنده

شود، بدهد. تواند همه چيز و هر آن چه را که از او درخواست ميشما مي چونهم

چون شما هيچ تفاوتي بين آشنا و غريبه وجود ندارد. يک براي شخصيت بزرگي هم

ده است حتي پس از مرگش؛ بنابراين هر شخصي که کامالً انسان مشهور همواره زن
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توانا و مناسب براي انجام اعمالي باشد که نام نيک و شهرت وي را ابدي سازد و هنوز 

ي اين گونه عمل نکرده، در چشم افراد بزرگ ناپسند است. چنين شخصي به اندازه

تمام طول مدت و خودداري وي از پرداخت صدقه در  تواند نکوهش شودينمکافي 

اي ي نام پرشکوه افراد بخشندهبارهحضرت بايد دروي دردآور است. اعليزندگي 

آوري غالت از مزارع دوا و مودگاال که سابقاً تنها با جمعچاندرا، رانتيهمچون هاريش

از گوشت کردند و ماهاراج شيبي بزرگ که زندگي يک کبوتر را با استفاده زندگي مي

هاي بزرگ با قرباني نمودن شنيده باشيد. اين شخصيت اده بود،بدن خويش نجات د

بدين ترتيب خداوند  "بدن موقت و فناپذير خويش به شهرت جاودان دست يافتند.

کريشنا در کسوت يک برهمانا، جاراساندها را قانع نمود که شهرت ماندگار و بدن 

هرت و نام ماندگار دست فناپذير است. اگر کسي بتواند با قرباني بدن فناپذيرش، به ش

يابد، در تاريخ تمدن انساني به عنوان يک شخصيت بسيار قابل اطمينان تبديل 

 خواهد شد. 

در حال صحبت  رجونا و بهيما در ظاهر برهماناهاکه لرد کريشنا به همراه آ يدر حال

واقعي باشند. رسد آنان برهماناهاي کردن بود، جاراساندها متوجه شد که به نظر نمي

توانست ي آنها جاراساندها مينان وجود داشت که به وسيلههاي آعالئمي در بدن

بر عالئمي مبني بر فشار حمل کمان  هاي آناننان کشاتريا بودند. شانهدريابد که آ

شان قوي و آمرانه هاي خوش فرم و زيبايي داشتند و صداهاي، آنان بدنخود داشتند

برهمانا نبوده بلکه کشاتريا هستند. او د که آنان بود. بنابراين وي مطمئناً متوجه ش

کرد که آنها را قبالً جايي ديده است. اما اگرچه اين سه شخص کشاتريا  همچنين فکر

بنابراين وي تصميم  بودند، همانند برهماناها براي گدايي صدقات نزد وي آمده بودند.

سازد، چرا که اين افراد شان را برآورده هايخواسته بودنکشاتريا  رغميعلگرفت که 

ي ظاهر شده بودند. چون گدايان در برابر وهاي خويش، همکنون با ترک موقعيتهم ا

ام تا هر چيزي را به آنان اهدا کنم. حتي در شرايط موجود من آماده"او فکر کرد: 

در ادامه وي شروع به و  "در تقديم آن درنگ ورزم. ديبااگر بدن من را بخواهند، ن
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ي بالي ماهاراج نمود. لرد ويشنو در لباس يک برهمانا در مقابل بالي ارهبتفکر در

ماهاراج ظاهر گشت و تمامي مايملک و پادشاهي وي را ربود. وي اين کار را براي 

خير ايندرا که از بالي ماهاراج شکست خورده و از پادشاهي خويش بيرون رانده شده 

خورد، شهرت وي به عنوان يک عابد بزرگ  بود، انجام داد. اگر چه بالي ماهاراج فريب

در توانايي اهداي هرچيز و همه چيز به عنوان خيرات، هنوز در سه جهان پرشکوه 

برهمانا خود لرد ويشنوست آن که  بزندتوانست حدس مييمگردد. بالي ماهاراج مي

روحاني پير و آمده است تا تمامي دارايي پادشاهي وي را به خاطر ايندرا از او بگيرد. 

وضوع آگاه ساخته شوکرآچاريا، مکرراً وي را از اين م ماهاراج، يو واعظ خانوادگي بال

خواست دادن خيرات و آن چه که آن برهمانا مي بالي ماهاراج از ن حاليبود، با ا

اين عزم "راساندها فکر کرد: کرد و باالخره وي همه چيز را به برهمانا داد. جاحذر ن

توانم با قرباني نمودن اين بدن فناپذيرم به شهرت جاودان دست اگر ب .من است راسخ

فعت برهماناها بدين گونه عمل نمايم؛ زندگي يک کشاتريا که براي من ديبايابم، 

 "شده است.حينباشد تقب

ار بلندنظر بود و به در واقع پادشاه جاراساندها در اهداي خيرات به برهماناها بسي

برهماناهاي عزيزم، شما هر "هيما و آرجونا اطالع داد: نا، بوي لرد کريش همين دليل

خواهيد، توانيد از من درخواست نماييد. اگر اين گونه ميخواهيد ميآن چه را که مي

  "بدهم. ام تا آن ران را برداريد. آمادهحتي قادريد سر م

طفًا پادشاه عزيزم، ل"پس از اين لرد کريشنا، جاراساندها را اين گونه خطاب نمود: 

غذا يا غالت بلکه براي درخواست  ،توجه کنيد که ما نه تنها در واقع برهمانا نيستيم

ايم تا شما را به مبارزه بطلبيم. ايم. ما همگي کشاتريا هستيم و آمدهجا نيامدهبه اين

پسر ن ياکه  ديد شما متوجه شده باشين پيشنهاد موافق باشيد. شااميدواريم که با اي

نه ، همان گوهم من، آرجونا هستند. پسر سوم وي ن،يا دو، بهيماسنا ودوم پادشاه پان

 "ي پانداواها.عمهدانيد دشمن قديمي شما کريشنا هستم، پسرکه مي
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شان را فاش نمود، پادشاه جاراساندها با صدايي زماني که لرد کريشنا تغيير قيافه

اي نادانان! "مي عظيم و صدايي سهمناک گفت: بسيار بلند خنديد و سپس با خش

يشنا، م. اما کرکنبا درخواست شما موافقت مي خواهيد با من بجنگيد، بالفاصلهاگر مي

زيرا در مواجهه با من در جنگ  ،کنممي را ردمبارزه با تو  دانم که تو بزدلي. منمي

بسيار آشفته خواهي شد. از ترس من، تو شهر خويش ماتهورا را ترک کرده و در 

. تا جايي که به ويماز جنگ با تو دوري ج ديبااي؛ بنابراين من گرفتهميان دريا پناه 

تر است و مبارزي برابر با من نيست. دانم وي از من کوچکشود، ميآرجونا مربوط مي

ست. اما در يشأن من نزنم، زيرا وي در جنگيدن هممي من از مبارزه با وي سر باز

پس از  "مناسب براي مبارزه با من است.کنم که وي رقيبي ، فکر مينابهيماسِ  مورد

و اين سخنان پادشاه جاراساندها بالفاصله يک گرز بسيار سنگين به بهيماسنا داد، 

 شهر رفتند. يوارهايدديگر را خودش برداشت و همگي براي مبارزه با خارج از  ييک

صوص بهيماسنا و پادشاه جاراساندها مشغول مبارزه با يکديگر شدند و با گرزهاي مخ

زدند، هر دوي آنان مشتاق خويش که به قدرت رعد بودند به شدت به هم ضربه مي

هاي ضربات آنان به مبارزه و جنگجوياني متخصص در استفاده از گرز بودند. تکنيک

رسيد دو هنرمند تئاتر در حال رقصيدن روي يکديگر به قدري زيبا بود که به نظر مي

-دها و بهيماسنا به شدت به هم برخورد ميجاراسان يها. وقتي گرزهستندصحنه 

هاي بزرگ دو فيل در حال جنگ و يا غرش کردند، صدايي هم چون برخورد عاج

ي نيشکر و فيل در يک مزرعهشد. زماني که دآسا ايجاد ميابرها در يک طوفان برق

جنگند، هر يک از آنان يک ني نيشکر را کنده، محکم آن را با خرطوم ديگر ميبا يک

زند. در آن زمان ني نيشکر با چنين ضربات ويش نگاه داشته و به ديگري ضربه ميخ

شود. مشابهاً زماني که جاراساندها و بهيماسنا با محکمي از هم پاشيده و خرد مي

هاي مختلف بدن يکديگر گرزهاي خويش، به شدت در حال ضربه زدن به قسمت

ها و پاها بودند، گرزهايشان ها، مچاني سينه، ترقوه، رها، دستان، قفسهمانند شانه

شدند. بدين ترتيب تمامي گرزهايي که توسط جاراساندها و بهيماسنا تکه تکه مي
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شد، خراب شدند و بنابراين دو دوشمن آماده جنگيدن با دستان پرتوان استفاده مي

خويش شدند. جاراساندها و بهيماسنا بسيار خشمگين بودند و شروع به مشت زدن 

ها با هم و يا هاي آنان هم چون برخورد تيرآهنيکديگر کردند. ضربات مشتبه 

صداي مهيب رعد و برق بود و دو جنگجو همانند دو فيل در حال مبارزه به نظر 

چرا که هر  ،رسيدند. هيچ کدام حاضر نبودند تا توسط ديگري شکست بخورندمي

هاي و حتي تکنيک شتندبرابر دا يقدرتو دوي آنان در مبارزه تخصص داشتند، 

شان نيز برابر بود. نه جاراساندها و نه بهيماسنا اگرچه به طور مداوم در جنگاوري

خورده اما هيچ يک بنظر خسته يا شکست ،حال ضربه زدن به يکديگر بودند

آمدند. در انتهاي هر روز از مبارزه، آنان هم چون دوست، در قصر جاراساندها نمي

کردند. به اين ترتيب آنان و روز بعد دوباره مبارزه را آغاز ميگذراندند شب را مي

 بيست و هفت روز را در جنگ سپري نمودند. 

کريشناي عزيزم، من بايد صادقانه "هشتم بهيماسنا به کريشنا گفت:  در روز بيست و

لرد کريشنا راز تولد اما  "اعالم دارم که قادر نيستم بر جاراساندها فائق آيم.

دانست. جاراساندها از دو قسمت مختلف از دو مادر مختلف به دنيا ها را ميجاراساند

خورد، دو قسمت را به درون آمد. هنگامي که پدرش ديد که کودک به درد نمي

ي جادوگري به نام جارا، که در جادوهاي سياه جنگل پرتاب کرد. آنان به وسيله

کودک را به هم وصل نمود.  مهارت داشت، پيدا شدند. وي دو قسمت پايين و باالي

کشت. وي به  تواناور چگونه ميدانست که بنابراين لرد کريشنا همچنين مي

بهيماسنا گوشزد کرد که از آن جا که جاراساندها بدنش از به هم پيوستن دو قسمت 

تواند با جدا شدن اين دوقسمت از يکديگر کشته شود. مجزا تشکيل شده، وي مي

و او را مطلع  منتقل کرد نا قدرت خويش را به بدن بهيماسنابدين ترتيب لرد کريش

اي اي جاراساندها قابل کشته شدن است. خداوند کريشنا شاخهنمود که به چه وسيله

از يک درخت برداشت، آن را در دستان خويش گرفت و آن را از وسط به دو نيم 

توان جاراساندها را مي داد که چگونه يماسِنا اشاره ضمنيب، او به بهين ترتيبد کرد.



 965                                                               خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

لرد کريشنا، شخصيت اعالي پروردگار، قادر مطلق است، و اگر وي بخواهد  کشت.

کسي را بکشد، هيچ کس قادر نيست آن شخص را نجات دهد. مشابهاً اگر وي بخواهد 

 فردي را نجات بخشد، هيچ کس قادر به کشتن وي نيست.

پاهاي جاراساندها را گرفت و او را به با دريافتن تذکرات کريشنا، بهيماسنا بالفاصله 

زمين انداخت. وقتي جاراساندها بر زمين افتاد، بهيماسنا فورًا يک پاي وي را روي 

و با دو دست خويش پاي ديگر وي را گرفت. با گرفتن جاراساندها  داشت زمين نگاه

يلي که به اين شکل، وي بدن او را از وسط، از مقعد تا سر به دو نيم کرد. همانند ف

اساندها را از هم جدا نمود. شکند، بيهماسنا بدن جارهاي يک درخت را ميشاخه

ني که در آن نزديکي ايستاده بودند، ديدند که بدن جاراساندها اکنون به دو شاهدا

پاره تقسيم شده به شکلي که هر قسمت يک پا، يک باسن، يک بيضه، نيمي از 

ي از ترقوه، يک دست، يک چشم، يک استخوان پشت، نيمي از قفسه سينه، نيم

 گوش و نيمي صورت داشت.

تمامي شهروندان ماگادها ن که خبر کشته شدن جاراساندها پخش شد، به محض آ

آرجونا بهيماسنا را در آغوش در حالي که لرد کريشنا و ، "آه، آه "فرياد کشيدند، 

، نه کريشنا و نه دو اگر چه جاراساندها کشته شده بود گفتند. گرفتند و به او تبريک

نداشتند. قصد آنان از کشتن جاراساندها  يپانداوا ادعايي براي تخت پادشاهي و

توقف ايجاد آزارهاي وي براي انجام مناسب صلح جهاني بود. يک اهريمن همواره 

کوشد تا مواره ميکه يک خداوندگار ه يدر حال ،کندوانعي ايجاد ميممشکالت و 

و نابودي  هدف خداوند کريشنا حفاظت از پرهيزکاراناند. دار بمصلح در جهان پاي

د. بنابراين لرد کريشنا نزنآميز را بر هم ميي است که يک موقعيت صلحاناهريمن

خواند و طبق رسوم سنتي از  بالفاصله پسر جاراساندها را که ساهادوا نام داشت، فرا

ز بر آن پادشاهي آميوي درخواست نمود تا جاي پدر را بگيرد و به شکلي صلح

خواهد تا همگان است و ميحکمراني نمايد. لرد کريشنا ارباب تمامي جهان مادي 

آگاهي انجام دهند. پس از نشاندن ساهادو بر تخت  ندگي کنند و کريشنادر صلح ز
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سلطنت، وي تمامي شاهان و شاهزادگاني را که توسط جاراساندها به شکلي 

 نمود. غيرضروري زنداني شده بودند، آزاد

 

رهايي پادشاه "کريشنا با عنوان  دانتا بر فصل هفتاد و دوموبهاکتي شرح ،ترتيببدين
 رسد. به پايان مي "جاراساندها
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 فصل هفتاد و سه

 ناپوريشنا به شهر هاستيبازگشت لرد کر
 

شنا آزاد شدند، يکه پس از مرگ جاراساندها توسط لرد کر يپادشاهان و شاهزادگان

قدرتمند  يدر توان رزم ينان مناطق مختلف جهان بودند. جاراساندها به قدرحکمرا

ک غار که يدر  يفائق آمده بود. آنان همگ پادشاه 20800ن يا يبود که بر تمام

ر شده بودند. ياس يطوالن يمدت يک قلعه در دل کوه ساخته شده بود، برايهمانند 

ار ناراحت به نظر يبس يند، همگشنا آزاد گشتيکه آنان به لطف خداوند کر يهنگام

نکردن به بدن،  يدگيشان در اثر رسيهاشان مندرس و صورتيهادند، لباسيرسيم

-ف شده بودند و صورتيار ضعيبس يل گرسنگيار خشک و مرده بود. آنان به دليبس

مدت  يخود را از دست داده بودند. اسارت طوالن ييبايو ز يشاداب يشان تماميها

 ف و بالاستفاده گردد. يشان نحبدن ياعضا يشده بود تا تمام شاهان باعث
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را داشتند تا به لرد  ن فرصتيت دردناک ايل که آنان در آن موقعين دلي، به ااما

پروردگار،  يت اعاليرا به عنوان شخص يشنا فکر کنند، اکنون قادر بودند تا ويکر

شنا هم چون يدن لرد کرکردند که رنگ بيند. آنان مشاهده ميشنو، مالقات نمايو

 ياده در جامهيپوش يرسد. ويکه تازه وارد آسمان شده، به نظر م يرنگ ابر

چون  يشنو، در حال حمل کردن عالئمين و زرد، با چهار دست همانند ويشميابر

اش نهيس يلوفر، در مقابل آنان ظاهر گشت. بر رويسک و گل ني، ديگرز، بوق صدف

لوفر يگل ن يهاش هم چون حلقهيهانهيده و نوک سش يگذارعالمت ييک خط طالي

نشان  يبودند و صورت خندان و لوفر پهنين يهابودند. چشمانش همانند گلبرگ

به شکل  يدرخشان يهااو گوشوارهگذاشت. يش ميجاودان را به نما يابيصلح و کام

 ديرمرواباارزش بود. گردنبند  يبه جواهراتن يمزکوسه بر گوش داشت و کالهخودش 

 ييبايز گرفته بودند، تماماً با يبر بدنش جا ييبايبه زکه  شيو النگوها و دستبندها

زد و ياش برق منهيار بر سيدند. جواهر کاستوبها با درخشش بسيدرخشيم يروحان

که پادشاهان  ي، زمانيبا بر گردن داشت. پس از آن همه نگرانيز يخداوند حلقه گل

 يدند، با تماميش ديروحان يبايز يهايژگيرا با وشنا يو شاهزادگان، خداوند کر

دن يخود در حال نوش يهاق چشمياز طر يي، گونظر افکندند يشان به ويهاقلب

شان و بغل يهاينيدن عطر بدنش با بييشان، بويهابا زبان يدن بدن ويسيشهد، ل

 يعالت ايشان در مقابل شخصل بودنيشان هستند. تنها به دلدر آغوش ينمودن و

د و شرط خود ين بدون قيآلود آنان پاک شد. بنابرابازتاب اعمال گناه يخداوند، تمام

تا آمده است که تا شخص از يگ-نمودند. در بهاگاواد ن خداونديلوفريقدوم ن ميرا تسل

ست تا کامالً به قدوم يش رها نگردد، قادر نيآلود خوبازتاب اعمال گناه يتمام

دند، يديشنا را ميکه خداوند کر يشاهزادگان يد. تماموم شين خداوند تسليلوفرين

 يبرهم و تواضع يخود را فراموش کردند. با دستان يسخت گذشته يهاعذاب يهمه

 م نمودند: يشنا تقدين لرد کريلوفرين گونه به قدوم نيخود را بد يار دعاهايبس
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تا  يتو قادرفرشتگان،  يپروردگار، ارباب تمام يت اعاليشخص يز، ايخداوند عز"

نت کامالً به تو ا، چرا که عابديين خود را برطرف نمااعابد يهاعذاب يفوراً تمام

، تو يجاودان شعف و دانش روحان تمثال يز، ايعز يشنايلرد کر ياند. ام شدهيتسل

م ينت تقديلوفريش را به قدوم نيخو يمحترمانه يهاو ما سجده يهست ينشدننابود

م، اما يل توست که ما از اسارت زندان جاراساندها آزاد گشتيلديم. با لطف بيداريم

خود، رها  يتوهم ي، انرژيت ماديم که ما را از اسارت موجوديکنياکنون دعا م

 يکاف يتولد و مرگ ما را متوقف ساز. ما اکنون به اندازه يچرخه . لطفًا تکراريساز

ش را يهايربه نموده و تلخم، تجيرا که در آن جذب شده بود يآلود مادرنج يزندگ

ن لطفاً حفاظت يم. بنابرايرين تو پناه بگيلوفريم تا تحت قدوم نياآمدهحال م، يادهيچش

به وضوح  و مادهو، اکنونيد يکشنده يز، ايدار. خداوند عز يخود را به ما ارزان

ل تو يدليل لطف بيم که جاراساندها تنها مقصر نبوده است، در واقع به دلينيبيم

ش به يدن خويم، چرا که به ناميش رانده شديخو يهايبوده است که ما از پادشاه

ت يا پادشاه که با منيک حکمران يم. يعنوان پادشاه و حکمران، مغرور شده بود

 يو زندگ يت مشروع واقعيدرک موقع يبرا يچ شانسيکاذب و قدرت مغرور شود، ه

ا ين حکمران يتو، چن يتوهم يروير نيآورد. تحت تاثيدست نمه ش بيخو يروحان

ت يپندارد، از موقعيابان سراب را آب ميکه در ب ي، هم چون احمقيپادشاه نادان

ملک يکنند که مايگردد. افراد نادان گمان ميش دچار غرور کاذب مين خويدروغ

 يماد ياين دنيحواس، آنان ا يدهد. مشغول به ارضايشان به آنان حفاظت ميماد

 يت اعاليشخص يخداوند، ا يپندارند. ايم يلذت جاودان يبرا يانرا به عنوان مک

م. يش مغرور بوديخو يماد يهايين به توانايم که قبل از ايريبپذ ديپروردگار، ما با

گر تسلط يکديم تا بر يخواستيحسود بوده و م يرا ما همگيم. زيمعتاد شده بود ييگو

از  ياريبس ينمودن زندگ يت قربانميبه ق ي، حتييجويبرتر يما برا يم، همهيابي

  "م.يديجنگيمردم، م
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 يماد يهاک پادشاه در قدرتياست. به محض آن که  ياسيقدرت س يمارين بيا

ابد. يگر تسلط ي، بر ملل ديخواهد تا با استفاده از تجاوز نظاميشود، ميم يغن

انحصار خود تجارت را در ک نوع خاص از يک بازرگان خواستار آن است که يمشابهاً، 

ک شدن به يبا تحر يد. جامعه انسانين گروه را کنترل نمايگر افراد ايو د قرار دهد

 يتالش برا يگشتن، به جا يماد يهاييتوانا يفتهيت کاذب و شيمن يلهيوس

ن ي. بنابراز را مختل کرده استيآمصلح يبار آورده و زندگه ب يراني، ويآگاه شنايکر

شنو، يت ويرضا به يابيکنند: دستيرا فراموش م يزندگ يها هدف واقعانسان

 پروردگار. يت اعاليشخص

خود،  ياسيس يهاهوس نمودن يراض يخداوند، ما تنها برا يا"دادند:  شاهان ادامه

مشغول  يرضروريکشته شدن غ يع آنان برايبه هدف ناپسند کشتار مردمان و تطم

رحم يدر مقابل ما و در فرم مرگ بتو همواره  يم که خداونديکرديم. گمان نميابوده

و  ميگران شديمرگ د يبرا يم که خود، عاملياحمق بود يحضور دارد. ما به قدر

زمان که  ز، قدرت عامليم. اما، خداوند عزيش را فراموش کرديدگر خويمرگ تهد

قدرتمند است  يزمان به حد است. عامل يرقابل دسترسيتوست، محققاً غ يندهينما

ز يآمن ما به بازتاب اعمال شرارتيرات آن فرار کند، بنابرايثتواند از تأيکس نمچيکه ه

ان يچون گداش محروم گشته و هميخو يهاييتوانا يم، و اکنون از تماميادهيخود رس

ل تو يدليغ و بيدريش را لطف بيت خوين موقعيم. ما اياستادهيابان در مقابل تو ايخ

و  ميم که گرفتار غرور کاذب بوديم درک کنيادررا اکنون قيز ،ميدانيخود م يبرا

د. تنها شدنک لحظه و به خواست تو از ما گرفته يمان، در يماد يهاييتوانا يتمام

 ن نفعين باالتريم. اينت فکر کنيلوفريم به قدوم نيل تو، ما اکنون قادريدليبا لطف ب

-يماريپرورش ب يک بستر برايدانند که بدن يز، همه ميماست. خداوند عز يبرا

مان، روز به روز مغرور بودن به قدرت بدن يم و به جايار شدهيهاست. اکنون ما پ

 يکه توسط بدن ماد يکاذب يا شاديحواس  يگر به ارضايم. ما ديشويتر مفيضع

م که در يادهيجه رسين نتيم. با لطف تو، اکنون به ايندار يليشود، تمايتجربه م
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رفتن، تنها به دنبال آب بودن در سراب است. ما  يدما يهاين شاديچن يجستجو

ارتقاء به  يم برايعظ يهايخود مانند انجام قربان يانهيج اعمال متقيگر مشتاق نتايد

باالتر  يبه استانداردها يين ارتقايم که چنيفهميم. اکنون ميستين يارات بهشتيس

 يماد ياين دنيان ايدر ماما واقعاً  ،ديايبخش به نظر بار لذتي، ممکن است بسيماد

و ما را به  ديم تا لطف کنيکنيدعا م شما يمقام الهوجود ندارد. ما به  يچ شاديه

م تا ينت گرديلوفريبه قدوم ن ير که چگونه مشغول خدمت عاشقانه روحانين مسيا

 .يينما ييم، راهنمايتو را فراموش نکن يش با خداونديجاودان خو يگر رابطهيهرگز د

م. به خواست تو، امکان دارد تا در يخواهيرا نم يت مادياز چنگال موجود ييما رها

 يطيم تحت هر شرايکنيست. ما تنها دعا ميم، مهم نيمتولد شو ياز زندگ ياهر گونه

م احترامات يز، ما اکنون با تقديم. خداوند عزيين تو را هرگز فراموش ننمايلوفريقدوم ن

ت يم چرا که تو خداوند متعال، شخصيشويم ميسلنت تيلوفريش به تو، به قدوم نيخو

. تو روح متعال درون قلب همگان، لرد يشنا، پسر واسودوا هستيپروردگار، کر ياعال

را  يت ماديرنج آور موجود يهاتيموقع يهم او که قادر است تمام ؛يهست يهار

آن که به  را هريها، زلذت ينداست، منبع تماميز، نام تو گوويد. خداوند عزيرفع نما

-يم يز راضيش را نينمودن حواس تو مشغول است خود به خود حواس خو يراض

عابدانت  يهارنج يتمام ي، چرا که قادريز، تو همواره مشهور هستيد. خداوند عزينما

  "ر.يات بپذم شدهين تسلان، لطفًا ما را به عنوان خادمي. بنابرايان بخشيرا پا

شنا، که يهاشده از اسارت جاراساندها، خداوند کرپادشاهان ر يدن دعاهايپس از شن

 ي، با صدااز لطف است يانوسيعابدان اق يو برا شدهميهمواره محافظ ارواح تسل

 "ن گونه پاسخ گفت: ين خود که موقر و مملو از معنا بود، به آنان ايريو ش يروحان

ه بعد شما به ن روز بيدارم. از ايم يش را به شما ارزانيز، رحمت خويشاهان عز يا

ن برکت من به يد شد. اي، دلبسته خواهيچ لغزشيمن، بدون ه يخدمت عابدانه

د که من همواره يريگياد ميد. شما از من يشماست همان گونه که خود آرزو کرد

خود  يل آن که اکنون چهرهيام، و به دلدرون قلب شما به عنوان روح متعال نشسته
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من به عنوان ارباب همگان، همواره به شما چنان د، يامن بازگردانده يرا به سو

ه ل بين دليد کرد و به هميخواهم نمود که هرگز مرا فراموش نخواه يخوب ييراهنما

بر  يم شما مبنيزم، تصميد گشت. شاهان عزيج به خانه، نزد خداوند باز خواهيتدر

ت آوردن به خدم يو در عوض، رو يماد يهاموضوعات لذت يکنار گذاردن تمام

 ن پس شما همواره بايک شماست. از ايبخت ن يقت نشانهيمن، در حق يعابدانه

آن  يکنم که تماميد مييمن تأ د گرفت.يمند مورد رحمت قرار خواهسعادت يزندگ

گاه يقت دارد که جايقت است. حقيد، حقيان نموديش بيخو يچه را که شما در دعاها

و  يو يهاسقوط يعلت تمام ،ستين آگاه شنايکه کاماًل کر يشخص يماد ييتوانا

 ياري. در گذشته پادشاهان متمرد بساست يتوهم يشدنش به دست انرژ يقربان

از آنان از  ي. برخ1ا، ناهوشا، ونا، راوانا و ناراکاسورايهاياند، هم چون هاوجود داشته

ت ياز موقع يل آن که ادراک نادرستيمن اما به دليگر اهريد يفرشتگان بودند و بعض

گر پادشاه ين ديش فرو افتاده و بنابرايخو يسطح باال يهاش داشتند، از پستيخو

 ماندند. يد باقيمق يت ناپسند زندگيشان نبوده و در ظلمت موقعسلطنت مربوطه

، يشروع، رشد، نگهدار ي، نقطهيماد يزهايبفهمد که تمام چ ديک از شما بايهر "

ن ير ايثتحت تأ يماد يهابدن يست. تمامش را دارايبقا، زوال، و در انتها افول خو

کسب  يبدن ماد يلهين ارتباط به وسيو هر آن چه که در ا ت هستنديشش موقع

به  ديچ کس نباين، هيهستند. بنابرا يينها يز حتمًا تحت تسلط نابوديگردد نيم

قرار دارد،  ين بدن ماديکه شخص درون ا ير دلبسته باشد. ماداميفناپذ يزهاين چيا

ن يدر ا ين راه زندگيترکامل ار باشد.يار هوشيبس يويدن تعامالتن يدر برابر ا ديبا

 يمن و انجام صادقانه يروحان يتنها وقف شدن به خدمت عاشقانه يماد يايدن

د، شما متعلق به يدانيخاص هر فرد است. همان طور که م يشدهزيف تجويوظا

سته يشا يز شدهيف تجوياساس وظابر ديبان يد. بنابرايا هستيکشاتر يهاخانواده

د. يش را به هر شکل شادمان سازيد و مردمان خويکن يصادقانه زندگ اشراف يطبقه

                                                           
1 Haihaya, Nahuña, Vena, Rävaëa and Narakäsura 
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د يحواس بچه تول يارضا يد. براييرا حفظ نما ييايکشاتر يزندگ ياستانداردها

 يتکرار زندگ يدر پد. همگان ييمردم را فراهم نما يعامه يد، و تنها رفاه کلينکن

عت ين طبير قوانيثل تحت تأين دليگردند و به هميمتولد م يماد ياين دنير اد يقبل

توسط  ديباان قرار دارند. فرد ني، سود و زيو خوشحال يمانند تولد و مرگ، ناراحت

 ر خدمت عابدانه به من متمرکز باشدد همواره ديبا ، بلکهها مضطرب گردديدوگانگ

بماند و درک کند  يباق يها راضتيموقع يب در ذهن متعادل و در تمامين ترتيو بد

 يک زندگيق فرد قادر است تا ين طريمن داده شده است. بد يز از سويکه همه چ

گر، شخص يد. به عبارت دينما يسپر يت مادين موقعيان ايدر م يشاد و آرام را حت

ر يثتوجه باشد و تحت تأياش بيو محصوالت جانب يقتاً نسبت به بدن ماديحق ديبا

 يد کامالً از عالقه به روح و انجام خدمت به روح متعال راضيان واقع نگردد. فرد باآن

عابد  ديبابه من مشغول دارد، تنها  ش را تنها در تفکريذهن خو ديبا يبماند. و يباق

ش را فقط به من يخو يمحترمانه يهاد و سجدهيمن گردد، تنها مرا پرستش نما

د و در يعبور نما يانوس رنج به راحتيدر است از اقق، فرد قاين طريد. بديم نمايتقد

همواره وقف خدمت به من  ديباشما  يهايتًا زندگيمن بازگردد. نها يانتها به سو

 "باشند.

 ش به شاهان و شاهزادگان، بالفاصلهيخو يهاييان راهنمايشنا، پس از بيخداوند کر

خواست تا از آنان  ياريبس ياهمهيو از نوکران و ند ش آنان را فراهم نموديآساامکان 

حتاج يما يوا، پسر جاراساندها، خواست تا تمامشنا از ساهادِيمراقبت کنند. لرد کر

 يوا در پنشان دهد. ساهادِ ياريو به آنان عزت و احترام بس ديپادشاهان را فراهم نما

ورآالت، يها، زشان لباسيم نمود و به ايرا به آنان تقد يشنا، شکوه فراوانيفرمان لرد کر

دن يه نمود. پادشاهان پس از استحمام و پوشيرا هد يگريگل و لوازم د يهاحلقه

 يخوب يدند. سپس به آنان غذايرسيب به نظر ميار شاد و نجيبا، بسيز يهالباس

ت يش آنان، همه آن چه را که مناسب موقعيآسا يشنا برايداده شد. خداوند کر

 شان بود، فراهم ساخت. شاهانه
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 يشنا واقع شده بودند، احساس شاديکه شاهان تحت الطاف خداوند کر ييجا از آن

ان يچون ستارگان در آسمان، پس از پاشان همينوران يهاکردند، و چهرهيم يميعظ

آالت و نتيبا و زيز يهابا لباس يدند. همگيرسي، به نظر ميموسم يهافصل باران

ن شده، آراسته ييتز يها و جواهر و اسبکه با طال ييهادرخشان بر ارابه يهاگوشواره

 يک از آنان به خوبيد که هر يشنا ديگشته بودند، نشستند. پس از آن که لرد کر

 يپادشاه يشان خواست تا به قلمروهاين از ايريش يياند، با صدامورد توجه واقع شده

 يان، تمامخ جهيهمتا در تارياش، بشنا با رفتار عادالنهيش بازگردند. خداوند کريخو

، ير بودند، رها ساخت و پادشاهان کامالً راضيرا که در چنگال جاراساندها اس يشاهان

-يبه فرم متعالش، و پرشکوه نمودن بازکردن  فکرشروع به ذکر نام مقدس خداوند، 

ن اعمال به يپروردگار کردند. آنان در حال انجام ا يت اعاليمتعال شخص يها

از بازگشت آنان  يپادشاهمختلف  يقلمروها انکنش بازگشتند. سايخو يقلمروها

 يدند، همگيشنا شنيروابط آنان با لرد کر يبارهکه در يو زمان ار خشنود شدنديبس

ش، براساس يخو يت امور قلمروهايريار شادمان گشتند. پادشاهان به مديبس

ا ش رين شاهان و افرادشان روزگار خويا يو تمام شنا پرداختنديلرد کر يهاآموزش

است.  يآگاه شنايکر يواضح از جامعه يک نمونهين يکردند. ا يار شادمانه سپريبس

جامعه را به چهار طبقه  ي، تمامرا کسب کنند يک ماديات نيفياگر مردمان جهان، ک

شنا را ي، کرنديم نمايتقس يشرفت معنويپ يو چهار طبقه برا يشرفت ماديپ يبرا

شنا را همان گونه که در يکر يهاآموزش ها قرار دهند ويبندمين تقسيمحور ا

خوشحال  يانسان يجامعه ين تماميقيرند، به يش گيتا آمده است پيگ-بهاگاواد

 م. ياموزيب ديبان اتفاق ياست که ما از ا ين درسيخواهد بود. ا

 يکيماسنا و پس از آن که به نيجاراساندها توسط به يشنا، پس از نابوديلرد کر

ماسنا و آرجونا يبه ياراساندها مورد احترام واقع شد، با همراهتوسط ساهادوا پسر ج

-دند، در بوقيناپور رسيهاست يکه به محدوده يناپور بازگشتند. زمانيبه شهر هاست

ن ارتعاش و دانستن آن که چه يا يدن صدايدند و با شنيش دميخو يصدف يها
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د. اما دشمنان افراد شادمان شدن يدر حال وارد شدن است، بالفاصله همه يکس

ندراپراستها ين ايثر گشتند. ساکنار متأي، بسيصدف يهابوق يدن صدايشنا، با شنيکر

شان مملو يهاشنا، قلبيکر يدن ارتعاش بوق صدفيکردند که تنها با شنياحساس م

 دند که جاراساندها کشته شده است. يرا آنان فهميشود زيم ياز شاد

ماسنا، يبود. به يبا قطعيرا تقريشتيودهيپادشاه  ا توسطيراجاسو ياکنون انجام قربان

را قرار گرفتند و يشتيودهيپروردگار، در برابر شاه  يت اعاليشنا، شخصيآرجونا و کر

را با دقت شرح کشته يشتيودهيم نمودند. شاه يش را به پادشاه تقدياحترامات خو

که توسط  ييهاکيز به تاکتيد. و نيشدن جاراساندها و آزاد شدن شاهان را شن

کار رفته بود گوش فرا داد. پادشاه به طور ه کشته شدن جاراساندها ب يشنا برايکر

 يشتر در عشق وين داستان بيدن اياما پس از شن ،شنا بوديمجذوب کر يعيطب

زده شده بود شگفت ير گشت و به حدي؛ اشک شوق از چشمانش سرازگرفتار شد

 نبود.  ياان کلمهيببه قادر  يکه حت

 

بازگشت لرد " شنا با عنوانيکرودانتا بر فصل هفتاد و سوم يبهاکت شرح ،بيترتنيبد
  رسد.يان ميبه پا "ناپوريشنا به شهر هاستيکر
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 فصل هفتاد و چهار

 شوپااليش ييرها

 

 ار خوشحال شديات داستان جاراساندها، بسيدن جزئيشترا پس از شنيودهيپادشاه 

فرم جاودان دانش و شعف،  يزم، ايعز يشنايکر"را آغاز کرد: صحبت  ن گونهيو ا

وا و پادشاه ياز جمله لرد برهما، لرد ش يماد يايکارگزاران متعال امور دن يتمام

 ين تو هستند و هرگاه که آنان به قدريفرام يافت و اجرايندرا، همواره مشتاق دريا

ها را ند، بالفاصله آنينمايافت ميرا در ين دستوراتيکه چن بخت باشندخوش

 ي، و اگرچه ما گاهيشنا، تو نامحدوديکر يگذارند. ايسر خود م يو رو رنديپذيم

م و نسبت به يآوريو حکمرانان جهان به حساب م يخود را به عنوان شاهان اشراف

ف ير و ضعيار فقيمان بسيهام، در قلبيگرديش مغرور ميخو يموقت يهاگاهين جايا

ه يتنب ين است که به جايا ياما شگفت ،ميه شويتو تنبتوسط  ديبام. در واقع ما يهست

مناسب  يو به شکل يريپذيما را م يهاار خواستهيبس يکردن ما، تو با لطف و مهربان

چون تو قادر است نقش  يم که اربابيازدهار تعجبيبس ي. ما همگيينمايبرآورده م
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ن اعمال را همانند يتو ا م کهيم درک کنيتوانيما م يول ،کند يرا باز يک انسان عادي

تو همواره متعال است، درست  يگاه واقعي. جايدهيتئاتر انجام م يشهيک هنرپي

 يک دما باقيد که همواره چه در زمان طلوع و چه در زمان غروب با يهمانند خورش

-يرا احساس م يمتفاوت يد دمايماند. اگرچه ما در زمان طلوع و غروب خورشيم

و چه ناراحت از  يکند. تو، چه راضير نمييد هرگز تغيت خورشحرار يم، درجهيکن

ت ي. تو برهمن متعال، شخصيقرار دار ي، همواره در تعادل روحانيموضوعات ماد

زم، يعز يمادهاوا يوجود ندارد. ا ينسب يهيچ فرضيتو ه ي، و برايپروردگار ياعال

ن ي، ايين تويا ن منم،يا - يماد زاتيتما. يشويمغلوب نم يتو هرگز توسط کس

 زاتيتمان گونه يشود. ايده نميچ وجه ديدر تو به ه -ن مال توست يمال من است، ا

ن يا ين پاک از تماماوانات، اما عابديدر ح يار آشکار است، حتيهمگان بس يدر زندگ

، هستند يزاتيتمان ياز چن يکه عابدان تو عار يياند. از آن جاآزاد شده زاتيتما

 ".يرا قائل شو يزاتين تمايز چنيتو خود نامکان ندارد که 

مراسم  يسازق، به آمادهين طريشنا به اينمودن کر يرا، پس از راضيشتيودهيپادشاه 

شرکت در  يرا برا مان صالحيبرهماناها و حک يتمام يا پرداخت. ويراجاسو يقربان

 يهاهگايجا يمراسم قربان يدر عرصه واعظان مسئولو به عنوان  مراسم دعوت نمود

دعوت مان را ين برهماناها و حکيترمتخصص ين نمود. وييآنان تع يرا برا يمختلف

 شتها،يتا، واسيواجا، سومانتو، گائوتاما، آساسادوا، بهارادُيانا ويپايدوا-شنايکر نمود:

، کراتو، ينيمي، جايترا، وامادوا، سوماتيشواميتا، ويا، کاواشا، تريترياوانا، کانوا، مايچ

ا، يا، پاراشوراما، شوکرآچاريمئواپا، دهايکاشانا، آتهاروا، يشامپايراشارا، گارگا، واال، پايپا

ن برهماناها و يا بر . عالوه1تاورانايراسنا، و آکريهوترا، مادهوچاندا، ويتي، ويآشور

                                                           
1 Kåñëa-dvaipäyana Vyäsadeva, Bharadväja, Sumantu, Gautama, Asita, 
Vasiñöha, Cyavana, Kaëva, Maitreya, Kavaña, Trita, Viçvämitra, Vämadeva, 
Sumati, Jaimini, Kratu, Paila, Paräçara, Garga, Vaiçampäyana, Atharvä, 
Kaçyapa, Dhaumya, Paraçuräma, Çukräcärya, Äsuri, Vétihotra, Madhucchandä, 
Vérasena and Akåtavraëa 
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ما )پدربزرگ کوروها(، يا، بهيهم چون دروناچار يمردان بزرگوار يمان، ويحک

تاراشترا، يپسران دهر ين تماميز دعوت کرد. او همچنيرا ن تاراشترايا و دهريپاچاريکر

ز دعوت نمود. پادشاهان از يدورا را نيز عابد بزرگ ويودهانا و نيدور يبه سرکردگ

مراسم بزرگ  يمشاهده يشان براران و کارگزارانينقاط جهان، به همراه وز ياقص

 ين، شامل برهماناهارا دعوت شده بودند و شهروندايشتيودهيتوسط پادشاه  يقربان

در  يمان همگيباا يکوکار، و شودراهاين ياهايشير، وايدل ياهايخته، کشاتريفره

 مراسم شرکت داشتند. 

، محل انجام آن را طبق معمول با يمان مسئول انجام مراسم قربانيبرهماناها و حک

عنوان  را را بهيشتيودهي، پادشاه يين ودايو بر اساس قوان طال برپا نمودند يمقدار

ن يکه وارونا چن يش، زمانيها پرفتند. ساليم پذيعظ يمراسم قربان يبرگزارکننده

زات انجام مراسم از طال ساخته يتجه يرا برگزار نمود، تمام يمشابه يمراسم قربان

 ازيلوازم مورد ن يرا، تماميشتيودهيپادشاه  يايراجاسو يشده بود. مشابهاً در قربان

 مراسم از طال بودند. 

فرشتگان  يباشکوه، تمام يشرکت در مراسم قربان يرا برايشتيودهيبا دعوت پادشاه 

شان نامعاشر يندرا پادشاه بهشت، به همراهيوا و ايمقدس شامل لرد برهما، لرد ش

دهالوکا، يباالتر شامل گاندهاروالوکا، س ياارهيس يهاستميقدرتمند س يهايتيز ديو ن

لوکا، و چارانالوکا، به ياکشالوکا، راکشاسالوکا، پاکشي، جانالوکا، تاپولوکا، ناگالوکا

مقام، يمان عاليحک يشان حضور داشتند. تماميهاپادشاهان مشهور و ملکه يعالوه

قبول داشتند که پادشاه  يجا حضور داشتند همگکه در آن يپادشاهان و فرشتگان

چ يه ؛ا را داشتياسوراج يت انجام قربانيقبول مسئول يستگيرا کاماًل شايشتيودهي

دانستند؛ يرا را ميشتيودهيت شاه يت نبود. همه کامالً موقعين واقعيکس مخالف ا

العاده خارق يو يبرا يچ اقداميانجام هشنا بود، يک عابد بزرگ لرد کري يچرا که و

ا شده توسط يمه يدند که مراسم قربانيديون ميدانشمند و روحان ي. برهماناهانبود

ان دور توسط خداوندگار وارونا يکه در سال يقاً به همان روشيرا دقيشتيودهيماهاراج 
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 يمراسم قربان يبرا ي، هرگاه مقدماتييستم وداي. براساس ساستانجام شده بود، 

ک نوع ياه سوما که يگ ياند عصارهکه در آن شرکت نموده ييگردد، به اعضايه ميته

سوما، پادشاه  يريگز عصارهشود. در رويم ميبخش است، تقديزندگ يدنينوش

در آداب و رسوم  يهرگونه اشتباه يرا که در حال بررس يخاص يرا، روحانيشتيودهي

ن است که يرفت. موضوع ايار به حضور پذيبود، با احترام بس يمراحل انجام قربان

ح ذکر گردند؛ اگر شخص يو با تلفظ صح ان شوديحاً بيصر ديبا ييودا يمانتراها

، بالفاصله کنندهکنترل يتباه کند، روحانن کار است اشيول انجام اکه مشغ يروحان

گردد. ياجرا م يکامالً به درست يفات مذهبيب تشرين ترتيکند و بديح مياو را تصح

ن يتواند داشته باشد. در ايج مطلوب را نمينتا يک مراسم قربانين صورت ير ايدر غ

ن ين انجام چنيستند؛ بنابرايسترس ندر د يونيا روحانين برهماناها ي، چنيعصر کال

 يه شده در شاستراها ذکر مانترايتوص يکاماًل ممنوع است. تنها قربان ييهايقربان

 شنا است. يهاره کر

شرکت  ين مراسم قربانيکه در ا يتين شخصيترن است که مقدسيگر ايمهم د نديفرا

-آماده تمامجام انرد. پس از يگياست که مورد پرستش قرار م ين نفرينموده اول

ابتدا  ين بود که چه کسيا يرا، موضوع بعديشتيودهي يمراسم قربان يها برايساز

خوانده  1پوجا-آگرا ژهين مراسم وين مراسم، مورد پرستش واقع گردد. ايدر ا ديبا

دادن  يپوجا همانند رأ-ن آگراي. ا"پرستش" يعنيو پوجا  ابتدا يعنيشود. آگرا يم

مقام يار عاليبس ءاعضا ي، تماميت. در اجتماع مراسم قربانس جمهور اسيک رئيبه 

پوجا -قبول آگرا يمناسب برا يدايک شخص را به عنوان کانديها يبودند. بعض

 را.  يگريگر شخص ديد يکردند و برخشنهاد يپ

شنا شروع به ياز لرد کر يماند، ساهادوا به طرفدار ينشده باقکه موضوع حل يزمان

ادو و ي يسلسله يان اعضاين در ميشنا، بهتريخداوند کر": گفت يصحبت کرد. و

ن ياست. بنابرا يين گردهمايت در اين شخصيترنش، واالمقاماعابد يدهندهحفاظت

                                                           
1 Agra-püjä 
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م يتقد ين پرستش را به ويافتخار اول ديبا، يچ مخالفتيکنم بدون هيمن فکر م

 يهاتيدرا و شخصنيوا، ايهم چون لرد برهما، لرد ش يم. اگرچه خداوندگارانيينما

ست در موضوع زمان، يچ کس قادر نين اجتماع حضور دارند، هيدر ا يگريمقدس د

با  يگريت، انقطاع و هر موضوع قابل توجه ديمکان، ثروت، قدرت، شهرت، عقالن

شنا کامالً وجود ي، در کرييبا عنوان توانا يزيا از او باالتر باشد. هر چيشنا برابر يکر

شنا يخود است، کر يرشد بدن ماد ييعلت غا يک روح فردي دارد. همان گونه که

، مانند انجام مراسم ييودا يمراسم روحان ياست. تمام يهانيک يتجلن يروح متعال ا

، به ييماورا يوگاين يو تمر ييودا يرات به آتش، ذکر مانتراهايم خي، تقديقربان

 يفلسف ييارگراا پنديد. چه شخص راه اعمال ثمربخش و هستنشنا يمنظور درک کر

 يبرا معتبر يخودشناس يهاروش يشناست، تماميکر ييد، مقصد نهايرا دنبال نما

 يرضروريشنا سخن گفتن غيکر يبارهان، دريها و آقاشنا هستند. خانميدرک کر

چ يشنا را که هيبلندمرتبه، برهمن متعال، کر يهاتيشما شخص يرا تمامياست، ز

ک قسمت از بدنش با قسمت ين يا بيتش، يفعال و ين بدن و روحش، انرژيب يتفاوت

-يشنا مياز کر ياکه هرکس جزء و ذره ييد. از آن جايشناسيگر وجود ندارد، ميد

موجودات زنده وجود ندارد. همه  يشنا و تمامين کريب يتيفيچ تفاوت کيباشد، ه

و  شنا همانند گرمايکر يهايشناست. انرژيکر يو روحان يماد يهايانرژ يز تجليچ

 ست. يت نور و گرما و خود آتش نيفيان کيم يچ تفاوتيآتش هستند؛ ه ييروشنا

را که بخواهد با هر قسمت از بدنش قادر است انجام دهد.  يشنا هر کارين کريبنابرا"

خود  يهاک قسمت خاص از بدنيک عمل خاص را به کمک يم يتوانيما تنها م

ش يرا با هر قسمت از بدن خو يکارو هر  يزيقادر است هر چ يم، اما ويانجام ده

 ياش مملو از دانش و شعف در جاودانگيل آن که بدن روحانيانجام دهد. و به دل

و  مثل، اضمحالل ديتول تولد، بقا، رشد، - ير ماديياست، هرگز تحت نفوذ شش تغ

 ي، ويماد يهر انرژ ياز سو يرد. فارغ از هر گونه اجباريگيد شدن قرار نميناپد

. تنها به هست، که وجود دارد ييزهايعال خلقت، محافظت و انهدام همه چعلت مت
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حواس و در  ي، ارضايشرفت اقتصادي، پينات معنويشنا، هر کس به تمريلطف کر

ن چهار مرحله از رشد يابد. اييم يدسترس ياز اسارت ماد ييدن به رهايت رسينها

 ين پرستش در قربانين اوليرا. بنابشنا قابل انجام هستنديتنها به لطف کر يدر زندگ

ن يد. درست همانند اينما يد مخالفتيچ کس نبايم گردد و هيتقد يبه و ديبام، يعظ

ها و تنه، ک به شاخهيک درخت، شخص به طور اتوماتيشه يکه با آب دادن به ر

 يخود تمامبه معده شخص خودبه يا با غذارسانيدهد و يز آب ميها نها و گلبرگ

شنا، ما ين پرستش به کريم اولين با تقديد، بنابراينمايه ميرا تغذ بدن يهاقسمت

م. يينما ين جمع از جمله، خداوندگاران بزرگ را راضيافراد حاضر در ا م تماميتوانيم

ش يرات خويار خوب است که خيش بسي، برارات استيخواهان پرداخت خ ياگر کس

هر شخص، روح متعال  يفردت يا هوينظر از بدن خاص و شنا، که صرفيرا به کر

حضور  ياشنا به عنوان روح متعال در هر موجود زندهيد. کريم نمايهمگان است، تقد

-موجودات زنده به طور خودبه يگاه تمام، آنميينما يرا راض يم ويدارد و اگر ما بتوان

  "خواهند شد. يخود راض

 مختصر از شرح دانست و پسيشنا را ميبخت بود که شکوه کرار خوشيساهادوا بس

بزرگ  يحاضر در اجتماع قربان ياعضا يتمام ين سخنرانيآن، سکوت کرد. پس از ا

 يکامالً عال يان کرديآن چه که ب يهمه"زدن کردند و با گفتن مکررشروع به کف

د نمودند. پس ييرا تأ ي، سخنان و"است. يکامالً عال يآن چه که گفت يست. همه

خته، پادشاه يمان فرهيخصوص برهماناها و حکه د حاضران، بييدن تأياز شن

، پرستش نمود. ييشنا را براساس اصول مقرر شده دستورات ودايرا لرد کريشتيودهي

گر اقوام و يبرادرانش، همسران، کودکان و د يرا به همراهيشتيودهيدر ابتدا پادشاه 

خود  يسرها يو و آب آن را بر رو شنا را شستشو دادندين لرد کريلوفريوزرا، قدوم ن

شنا يشم زردرنگ را به خداوند کرياز ابر يمختلف يهاجامه يختند. پس از آن وير

 قرار داد. ياستفاده در مقابل و يآالت را برانتيجواهرات و زاز  يکوهو  م کرديتقد
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را  يشنا، تنها معبودش، چنان شعفيرا با احترام گذاردن به کريشتيودهيپادشاه 

-يم ير گشت و اگرچه وين سرازييچشمانش به پاکرد که اشک از ياحساس م

ند. يرا بب يو يتوانست به خوبياما نم ،شنا را مشاهده کنديخواست که خداوند کر

را مورد پرستش يشتيودهين توسط پادشاه ين چنيشنا ايکه لرد کر ين زمانيبنابرا

 يابه عالمت احترام از ج يحاضر در آن اجتماع با دستان ياعضا يواقع شد، تمام

ا! ناماها! ناماها! نمودند. همه با هم همراه شدند يا! جايجا"برخاستند و شروع به ذکر 

 يند و در آن هنگام آبشاريم نمايشنا تقديش را به کريخو يمحترمانه يهاتا سجده

 د. يبارياز گل از آسمان م

-ک دشمن قسمي ياريل بسيبه دال يز حضور داشت. ويشوپاال نيدر آن مالقات ش

 يرا از مراسم نامزد ينيشنا روکميل که کرين دليشنا بود، بخصوص به ايکر يدهخور

اتش يشنا و پرشکوه نمودن خصوصيبه کر ين احتراماتيچن ين ويربوده بود. بنابرا يو

 يدن شکوه خداوند، ويخوشحال بودن از شن يتوانست تحمل کند. به جايرا نم

شنا ين از جا، احترامات خود را به کرکه همگان با برخاست ين شد. زمانيار خشمگيبس

 يش خشمش در اثر اداياما با افزا ،ماند يش باقيخو يشوپاال بر جايم کردند، شيتقد

برخاست، دست خود را باال برد و با خشم و تحکم  يشنا، ناگهان از جاياحترام به کر

ا کاماًل شنيشروع به صحبت کرد که خداوند کر ياشنا به گونهيار در مقابل لرد کريبس

 را بشنود.  يبه وضوح و

، عامل گاه وداها را که در آن زمانيها، من جانيا يان، پس از همهيها و آقاخانم"

روزمره، عامل زمان طرح  يهاتالش يم. با وجود تمامينماين ميغالب است، تحس

مثال، شخص ممکن است  يآورد. برايبه اجرا در م يچ مقاومتيش را بدون هيخو

چ کس قادر يرسد، هيکند اما آن گاه که زمان مرگ فرا م يخود را زندگن يبهتر

باک و يب يهاتيچه شخصنم که اگريبين جا ميد. من در ايازمايست آن را بين

 ياست که همگ يقو ير زمان به قدريثن اجتماع حضور دارند، تأيدر ا يمندقدرت

اند. ا منحرف گشتهشنيکر يبارهک پسربچه دري ياحمقانه يهاآنان با صحبت
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 يهاآنان گفته يحضور دارند اما باز همگ ياريخته و افراد بزرگ بسيفره يحکما

شعور  ير زمان حتيثن بدان معناست که با تأياند. ارفتهينادان را پذ يک پسر بچهي

ن جمع حضور دارند، گمراه خواهد شد. من کامالً يکه در ا ين افراد محترميچن

را  يتيانتخاب شخص يستگين جا حضور دارند شايکه در ا يرمموافقم که افراد محت

ار يوا را که بسچون ساهادِ ياانات پسربچهيکه قابل پرستش باشد، دارا هستند، اما ب

سته يشنا به عنوان شخص شايکه کر شنا صحبت کردهو خواستيکر يبارهاد دريز

م که در ينيبيمن م رفته شود، قبول ندارم.يپذ ين پرستش در مراسم قربانياول يبرا

اند، را تحمل نموده ياريبس يهايحضور دارند که سخت ييهاتين اجتماع شخصيا

ن افراد با دانش و ياند. ادهيکش يفراوان يهااضتياند و رختهيار فرهيکه بس يکسان

در حال  يت ماديرا که در چنگال موجود ياريخود قادرند اشخاص بس يهاييراهنما

عالوه بر اشخاص خودشناخته و  ياريبس يهايشيرها سازند. ر دن هستند،يرنج کش

ن من فکر يندارد، و بنابرا يشان مرزن جا حضور دارند که دانشيبرهماناها، در ا

 يرا آنان حتيز ،ن پرستش انتخاب گرددياول يتواند برايک از آنان ميکنم که هر يم

رند. من درک يگيقرار م شيتوسط خداوندگاران، پادشاهان و امپراطوران مورد ستا

-تين شخصيا ين پسرک گاوچران را انتخاب کرده و تماميکنم که شما چگونه اينم

ست، يک کالغ نيشنا برتر از يکنم که کريد. فکر مياارزشمند را کنار گذاشته يها

 ين قربانين مراسم پرستش در چنيافت اوليدر يستهيتواند شايچگونه م يپس و

 باشد؟ يبزرگ

متعلق  ياجتماع يشنا به چه طبقهين کريم که ايم مطمئن باشيتوانينم يتما ح"

 ياجتماع يچ طبقهيشنا به هيدر واقع کر "ست؟يچ يو يشغل يفهيا وظياست و 

انجام ندارد. در وداها گفته شده که  يبرا يشغل يفهيچ وظيو ه ستيمتعلق ن

دن ندارد. هر آن چه که انجام دا يفه، برايبه عنوان وظ يچ کاريت خداوند هيشخص

 است.  يمختلف و يهايتوسط انرژ ،رديگيانجام م ياز طرف و
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 يواالمقام تعلق ندارد. او به قدر يک خانوادهيشنا به يکر"شوپاال ادامه داد: يش

به نظر  ،ست. در واقعيآگاه ن يو ينيد يچ کس از روش زندگيمستقل است که ه

مستقالنه عمل همواره  ياست. و ينيد ولاص تمام يخارج از حوزه يرسد که ويم

 ياز تمام يعار ين ويندارد. بنابرا يتوجه ييچ اصول و قواعد ودايد و به هينمايم

شنا تحت تسلط ضوابط ين نکته که کريان ايشوپاال با بيش "است.ات خوب يفيک

ن درست يش قرار داد. ايشنا را مورد ستايم کريرمستقيغ يقرار ندارد، به شکل ييودا

 "يت خوبيفيچ کيه" ين که ويپروردگار است. ا يت اعاليشخص يرا ويز ،است

ن يندارد و به ا يت ماديفيچ کيشنا هين معناست که کريبه ا، 1(نايه يگوناندارد )

 يد و براينمايمستقل عمل م يخداوند است، به شکل يت اعاليشخص يل که ويدل

 ست. ين قائل يتياهم ينيا قواعد ديو  ياجتماع يقراردادها

 ده شدن دريرا مناسب پرست يط، چگونه وين شرايتحت ا"شوپاال ادامه داد: يش

ا که نادان است که ماتهورا ر يشنا به قدريد؟ کريريگيدر نظر م يمراسم قربان

انوس ياق هستند، ترک کرده و در يياز فرهنگ ودا يروينش افراد واالمقام در پاساکن

 يندگزک ي ياست. به جا شود، پناه گرفتهينم افتياز وداها در آن  يچ سخنيکه ه

ند که در کيم يزندگ يرا برپا داشته و در مکان ياها قلعهان آبيدر م يآشکارا، و

گردد، يماز قلعه خارج  يوجود ندارد. و هر زمان که و يياز دانش ودا يچ حرفيآن ه

 ".آورديمستوه ه ن شهر را باباز و سارق، تنها ساکنک دزد، دغليبه عنوان 
ده شدن در آن جمع يپرست ين نفر برايشنا به عنوان اولين که کريشوپاال از ايش

د يرسيراند که به نظر ميمحابا سخن ميب يوانه شده بود و به قدريد، ديانتخاب گرد
 يو بدبخت يشوپاال، غرق در شوميش را از دست داده است. شيخو يهاشانس يتمام
 يچ مقاومتيشنا صبورانه و بدون هيادامه داد و خداوند کرشنا يبه کر ياحتراميبه ب
-ينم يتيک گله شغال اهمي يهار به زوزهيک شيگوش داد. همان گونه که  يبه و

از  يکيبه  يشنا حتيماند. کر يشنا بدون خشم و در سکوت باقيدهد، خداوند کر
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 با که ياندک ادتعد جز نداد، اما به يشد، پاسخيان ميشوپاال بيکه توسط ش ياتهامات
خته شده يار برانگيحاضر در آن اجتماع بس ياعضا يتمام بودند، موافق شوپااليش

را به خداوند  ييچ ناسزايست که ها يهر شخص محترم يفهين وظيچرا که ا ،بودند
ستند در مقابل يکردند قادر نياز آنان که فکر م ينش تحمل نکند. برخاا عابديو 
 يهاو گوش دهند، با اعتراض محل را ترک گفتند اننش يالعملشوپاال عکسيش

ن آنان محل را يرا نشنوند. بنابرا يشتريب يهانيش را با دست پوشاندند تا توهيخو
است که هر جا  ييودا ين قاعدهيشوپاال را نکوهش نمودند. ايو عمل ش ترک گفتند

ا ترک بالفاصله محل ر ديباشود، شخص ين ميپروردگار توه يت اعاليبه شخص
و به  شوديمش محروم ين کار را انجام ندهد از اعمال مقدس خويد. اگر فرد ايگو

 افتد. يات فرو ميتر حنييت پايموقع
-ا و سلسلهيکاا، خاندان کِ يپادشاهان حاضر که به خاندان کوروها، خاندان ماتس يتمام

شان يهاريو بالفاصله سپر و شمش ن شدنديار خشمگيا تعلق داشتند، بسينجايسر ي
هم  يکم ين حد احمق بود که حتيشوپاال را که تا ايو آماده شدند تا ش را برداشتند

 يهاشوپاال به عاقبت و درست و غلط بودن صحبتيخته نشد، بکشند. شيبرانگ
، هستند يکشتن و يد پادشاهان آمادهيکه د يداد و زمانيت نميخود اهم ياحمقانه

 يد و براير و سپر خود را کشيش، شمشيخو يهاان دادن به صحبتيپا يبه جا
 ياياگيد که آنان در مکان مقدس يشنا ديکه کر يستاد. هنگاميمقابله با آنان ا

لش يدليلطف ب ينبرد هستند، شخصاً آنان را آرام نمود. از رو يا، آمادهيراجاسو
شوپاال در حال سرزنش يشوپاال را بکشد. آن گاه که شيم گرفت تا خود شيتصم
 يزيسک خود را که به تيشنا ديحمله کرده بودند، لرد کر يبود که به و ياهانپادش
 شوپاال را از بدنش جدا نمود. يو بالفاصله سر ش غ بود بلند کرديک تي يلبه
ت برخاست. ياد از جمعيغرش و فر يب کشته شد، صداين ترتيشوپاال بديکه ش يزمان

شوپاال برخاسته بودند، ياز ش ياخواهکه به هو يبا استفاده از آن آشوب، چند پادشاه
بخت خود بالفاصله مکان اجتماع را ترک گفتند. آنگاه روح خوش ياز ترس زندگ

شنا شد، همان گونه که يدرنگ و در حضور همگان، وارد بدن لرد کريشوپاال بيش
شوپاال به يکند. ورود روح شين سقوط ميسطح زم ين رويک شهاب سنگ آتشي
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ارات ين چهار کومارا از سي، که در اثر نفريجايو و يا، داستان جاشنيکر يبدن روحان
بازگشت آنان  يآورد. برايسقوط کردند را به خاطرمان م يماد يايکونتها به دنيوا

 يسه تولد متوال يبرا ديباهر دو،  يجايو و يشده بود که جا يزيرکونتها، برنامهيبه وا
ها به ين زندگيان ايو پس از پا نديشنا عمل نمايبه عنوان سه دشمن مرگبار کر

 و به عنوان معاشر، به خداوند خدمت کنند.  کونتها بازگردنديوا يايدن
 يآگاه شنايز از کريک لحظه نيشنا عمل کرد، يشوپاال به عنوان دشمن کرياگر چه ش

 ييابتدا به رها يل وين دليشنا بوده و به هميدور نبود. او همواره مجذوب افکار کر
 يت اصليت در موقعيت متعال، در نهايافت، و با ورود به موجوديدست  ايوجيسا

کند که يقت را ثابت مين حقيتا ايگ-دوباره گماشته شد. بهاگاواد يخدمت شخص
که در زمان مرگ در افکار خداوند متعال غرق است بالفاصله پس از ترک  يشخص

شوپاال، پادشاه يش افتنيگردد. پس از نجات يخداوند م يوارد پادشاه يبدن ماد
 يبه اندازه يپاداش داد. و يحاضر در مراسم قربان ياعضا يرا به تماميشتيودهي

پاداش داده و  ياندرکار مراسم قرباندست يختهيفره يون و حکمايبه روحان يکاف
 يز عملي، نين غسل پس از مراسم قرباني، غسل کرد. ايشگيهم يپس از انجام کارها

 شود. يگفته م 1تهايآوابهر غسلخاص است و به آن 
توسط  ا کهيراجاسو يشنا مقدر ساخت تا انجام مراسم قربانيب خداوند کرين ترتيبد

ستگانش بت کامل گردد. پسرعموها و يد، با موفقيگرديرا برگزار ميشتيودهيپادشاه 
رچه پادشاه ناپور بماند. اگيشتر در هاستيب يچند ماه يدرخواست نمودند تا برا ياز و

د، اما يوناپور را ترک گيشنا هاستيخواستند خداوند کريرا و برادرانش نميشتيدهوي
به  ين ويابازگشت به دواراکا بود و بنابر يشنا درصدد کسب اجازه از پادشاه برايکر

 خود به خانه بازگشت.  يها و وزراهمراه ملکه
 يدر کنتو يماد يايکونتها به دنيارات واياز س يجايو و يداستان فروافتادن جا

با  يکيشوپاال ارتباط نزديح داده شده است. کشتن شيبهاگاواتام توض-ماديهفتم شر
ن يم ايريگين اتفاق ميکه ما از ا ين آموزشيتردارد، اما مهم يجايو و يداستان جا
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عطا  ييپروردگار، مطلق متعال، قادر است به همگان رها يت اعالياست که شخص
غلط  ين تصوريد. پس ايعمل نما يا دشمن ويکند، چه شخص به عنوان دوست 

چون دشمن عمل هم يگريدوستانه و با د يک نفر در ارتباطياست که خداوند با 
گاه متعال قرار دارد. يا دشمن، همواره در جايبه عنوان دوست  يد. وجود وينمايم
 وجود ندارد.  يماد يچ برتريه

د و در يرا به انجام رسان يسم قربانمرا يانيرا غسل پايشتيودهيپس از آن که پادشاه 
چون پادشاه بهشت به قاً هميستاد، دقيخته و برهماناها ايفره يحکما يان تماميم

 يبه تمام يکاف يرا به اندازهيشتيودهيبا بود. پادشاه يار زيد و بسيرسينظر م
 بود. يار راضيه داد و بسيشرکت کرده بودند، هد يکه در مراسم قربان يخداوندگاران

و خداوند  ندش قرار دادياعمال پادشاه را مورد ستا ،همه آن مکان را ترک کردند
 شنا را پرشکوه نمودند. يکر

شنا و يشوپاال به دست کريشدن شکشته يماجراها يکه شوکادوگوسوام يزمان
ف يرا را تعريشتيودهيا توسط ماهاراج يراجاسو يز مراسم قربانيآمتيموفق يبرگزار

، يز مراسم قربانيآمتيموفق يز اشاره نمود که پس از خاتمهينکته نن يکرد، به ايم
ش، يآلود خوگناه يل زندگيبه دل يودهانا بود. ويک نفر ناراحت بود. او دوريتنها 

 ينابود يسخت و مزمن برا يماريک بي يو هم چون تجل ار حسود بوديعتًا بسيطب
 کورو ظاهر گشته بود.  يخانواده، در سلسله يتمام

شنا مانند يلرد کر يالهايت را مطمئن ساخت که ليکشي، ماهاراج پاريشوکادوگوسوام
 يارتعاشات روحان يپادشاهان در اسارت، همگ ييشوپاال، جاراساندها و رهايکشتن ش

بشنود بالفاصله از  معتبرها را از اشخاص ن داستانيا يهستند و چنانچه هر شخص
 اش رها خواهد شد.يدگآلود زناعمال گناه يهابازتاب يتمام

 
 ييرها"شنا با عنوان يکر نتا بر فصل هفتاد و چهارمودايبهاکت شرح ،بيترتنيبد
  رسد.يان ميبه پا "شوپااليش
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 فصل هفتاد و پنج

در پايان قرباني راجاسويا احساس کرد که به او  چرا دوريودهان

 اهانت شده است 
 

، يا شخصي که هيچ دشمني نداشت 1تروشا-شاه يودهيشتيرا با عنوان آجاتاپاد

شد. بنابراين، هنگامي که تمام افراد، خداوندگاران، پادشاهان، حکيمان شناخته مي

ياگياي انجام شده توسط پادشاه يودهيشتيرا -يت آميز راجاسويايسان پايان موفقو قد

اهاراج براي م ،را ديدند، بسيار خوشحال شدند. اين که تنها دوريودهانا ناخشنود بود

گوسوامي خواست تا در اين زمينه  آور بود و بنابراين او از شوکادوپاريکشيت تعجب

 توضيح دهد.

پادشاه پاريکشيت عزيزم، پدربزرگت يودهيشتيرا روح " شوکادوگوسوامي گفت:

و بنابراين او  کرد تا دوستش باشندد. خوشخويي او همگان را مجذوب ميبزرگي بو
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اي شد. او تمام اعضه ميکند، شناختفردي که دشمن خلق نميشاترو، -با عنوان آجاتا

هاي مختلف مديريت قرباني راجاسويا به کار سلسله کورو را در مسئوليت بخش

بود، دوريودهانا مسئول نا مسئول بخش آشپزخانه گماشته بود. براي مثال، بهيماسِ

بخش انبار و  داري بود، ساهادوا مسئول بخش استقبال، ناکوال مسئولبخش خزانه

برانگيزترين وجه آن تر بود. تعجباز آسايش اشخاص مسن آرجونا مسئول مراقبت

بود که کريشنا، شخصيت متعال خداوند، 

مسئول شستشوي قدوم تمام مهمانان بود. ملکه، الهه بخت دروپادي، مسئول 

به عنوان و امديريت توزيع غذا بود و از آنجايي که کارنا مشهور به دادن خيرات بود، 

ديکيا، مسئول بخش خيريه منصوب شده بود. به همين ترتيب، ساتياکي، ويکارنا، هار

هاي مختلف پسر باهليکا، همگي مشغول در بـخشويدورا، سانتاردانا و بهوريشراوا، 

دهيشتيرا مديريت امور قرباني راجاسويا بودند. آنها همگي چنان نسبت به پادشاه يو

 صرفاً خواستار راضي کردن او بودند.  کردند کهمي احساس محبت

اني شد و پس د و غرق در وجود روحرپس از آن که شيشوپاال با لطف لرد کريشنا مُ

ياگيا، هنگامي که تمام دوستان، مهمانان و خيرخواهان به صورت -از پايان راجاسويا

کفي مورد احترام و تقدير قرار گرفتند، پادشاه يودهيشتيرا رفت تا در گنگ مُ

امونا قرار دارد و گفته استحمام کند. شهر هاستيناپور در حال حاضر در ساحل ي

بيانگر آن  ،بهاگاواتام که پادشاه يودهيشتيرا براي استحمام به گنگ رفت-شريماد

شده است. مونا نيز به عنوان گنگ شناخته مياست که در زمان پانداواها رودخانه يا

بود، آالت مختلف موسيقي مثل  1ابهيراتهادر حالي که پادشاه مشغول استحمام آو

نواختند و ها و شيپورها مي، نقاره2پاناواهاي صدفي، طبلهاي مريدانگاها، بوق

کردند. بسياري از خوانندگان رقصنده نيز صداي مطبوعي توليد ميدختران  يپابندها

اين صداي خواندند و بنابرها ميها و سنجها، زنگاي به همراه ويناها، فلوتحرفه

                                                           
1 avabhåtha 
2 paëava 



 : چرا دوريودهان در پايان قرباني راجاسويا ...75فصل                            992

 

ها، مثل ان اشرافي از بسياري پادشاهيشد. مهماندر آسمان منتشر مي يعظيم

ها، ها، ارابههاي مختلف و فيلکوشاال همگي با پرچمکايا و شرينجايا، کامبوج، کورو، کِ

آنها به صورت دسته جمعي  ها و سربازان به زيبايي آراسته حاضر بودند. تماماسب

ي که پادشاه يودهيشتيرا پيش روي ايشان بود. اعضاي اجرايي در حال ،کردندعبور مي

ي با همگ -واعظان، مديران مذهبي و برهماناها  -که قرباني را انجام داده بودند 

هاي ودايي بودند. خداوندگاران و ساکنان پيتريلوکا صداي بلند در حال ذکر سروده

کردند. مردان و ريزان مييز بسياري از حکيمان از آسمان گلو گاندهاروالوکا، و ن

هاي خوشبو، به هاي آغشته به عطر و روغن، يا ايندراپراستها با بدنزنان هاستيناپور

هاي گل، جواهرات و زيور نگي بر تن داشتند و مزين به حلقههاي رزيبايي لباس

با لذت بردن از مراسم، آنها مايعاتي همچون آب، روغن، شير، کره و  آالت بودند.

کردند. بدين ترتيب، آنها از مراسم هاي همديگر پرتاب ميا به سمت بدنماست ر

اين مايعات را روي بدن مردان  ي با شادياهاي حرفهبردند. فاحشهيملذت 

کردند. تمام اين مايعات مخلوط با دان نيز همين کار را با ايشان ميماليدند و مرمي

بود. به منظور مشاهده اين مراسم زردچوبه و زعفران بود و رنگ آنها زرد درخشان 

به آنجا آمده بودند عظيم، بسياري از همسران خداوندگاران در هواپيماهاي مختلف 

بسيار آراسته و  ياشراف خانواده يهاو در آسمان قابل مشاهده بودند. مشابهاً ملکه

 هاي مختلف به آنجا آمده بودند. ه شده با محافظان، سوار بر کجاوهاحاط

اش آرجونا مايعات را بر پسر دايي پانداواها و دوست ويژه زمان، لرد کريشنا، در اين

در همين حال لبخند زيبايشان اما  ،بودند يها خجالتپاشيدند. ملکهها ميبدن ملکه

هايشان، هايشان را درخشان نموده بود. به خاطر مايعات پرتاب شده روي بدنصورت

هاي زيبايشان، هاي مختلف بدنبود. بخش شده  پوشاننده ايشان کاماًل خيسساريِ 

ها باس خيس کمي آشکار شده بود. ملکهها و کمرهايشان، به دليل لبه ويژه سينه

را بر بدن برادر شوهرهاي  هايي آنهاهايي از همين مايعات آوردند و با افشانهلسط

شعفي هاي پرآنها مشغول در چنيــــــن فعاليتريختند. همان طور که خود مي
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هايشان شروع به افتادن هاي تزئين شده روي بدنبودند، موهايشان شل شد و گل

هاي پر ها اينچنين مشغول به فعاليتکرد. هنگامي که لرد کريشنا، آرجونا و ملکه

شعف بودند، اشخاصي که قلب پاک نداشتند با آرزوهاي شهواني آشفته شدند. به 

و زنان پاک پر از لذت است، اما اشخاص به کالمي ديگر، چنين رفتاري ميان مردان 

 کند.حاظ مادي آلوده را پر از شهوت ميل

هايش، لکههاي عالي همراه با ماي باشکوه مجهز به اسبپادشاه يودهيشتيرا، در ارابه

ه به ن زيبا بود که آن گونشامل دروپادي در آنجا حضور داشت و چهره ايشان چنا

د به صورت شخصي، همراه با زرگ راجاسويا خورسيد که گويي قرباني بنظر مي

 هاي مختلف قرباني در آنجا ايستاده است. فعاليت

وجود دارد. اين  1سامياجا-يف آييني ودايي با عنوان پاتنيپيرو قرباني راجاسويا، وظا

دهد به دقت توسط واعظان پادشاه همسرش انجام مي قرباني، که فرد آن را با

. هنگامي که ملکه دروپادي و پادشاه يودهيشتيرا استحمام شديودهيشتيرا هدايت مي

 هادادند، شهروندان هاستيناپور به همراه خداوندگاران بر طبلآوابهيرتها را انجام مي

باريد. مي لگُ از آسمان بارانِدميدند و نواختند و از سر شادي در شيپورها ميمي

گر يتمام دبه اتمام رساندند،  هنگامي که پادشاه و ملکه استحمام خود در گنگ را

اها و شودراها يشياها، وايبرهماناها، کشاتر -ا طبقاتيشهروندان شامل تمام وارناها 

استحمام خود در گنگ را انجام دادند. استحمام در گنگ در متون ودايي توصيه 

شود. آلود آزاد ميهاي گناهچرا که با چنين استحمامي فرد از تمام واکنش ،شده است

هاي به ويژه خجسته. ين امر هنوز در هندوستان متداول است. به خصوص در زمانا

 کنند.ها نفر در گنگ استحمام ميهايي، ميليوندر چنين زمان

پس از انجام استحمام، پادشا يودهيشتيرا لباس ابريشمي جديدي پوشيد و خود را 

بلکه لباس  ،د را آراستبا جواهرات ارزشمند آراست. پادشاه نه تنها لباس پوشيد و خو

اعطا کرد.  زها و ديگراني که در ياگياها حضور داشتند نيو جواهرات به تمام گروه

                                                           
1 patné-saàyäja 
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اش، بدين ترتيب، وي تمام ايشان را پرستش کرد. او دائماً دوستانش، اعضاي خانواده

اقوامش، خيرخواهانش و همه افراد حاضر را پرستش کرد و از آنجايي که او يک 

دانست چگونه با همگان به صورت مناسب بد بزرگ خداوند نارايانا بود، ميوايشناو، عا

رفتار کند. تالش فيلسوفان ماياوادي براي رؤيت همگان به عنوان خدا تالشي کاذب 

موجودات زنده  تمامبر يکي شدن است. اما يک وايشناو، يا يک عابد خداوند نارايانا، 

بيند. بنابراين، برخورد يک وايشناوا با ديگر را به عنوان جزء و ذره خداوند متعال مي

تواند با بخشي از بدنش موجودات زنده در سکوي مطلق است. همان طور که فرد نمي

نسبت به بخش ديگر بدنش رفتار متفاوتي داشته باشد، چرا که آنها همگي به يک 

داند  يک وايشناوا يک انسان را متفاوت از يک حيوان نمي ،بدن مشابه تعلق دارند

 بيند.روح و روح متعال را نشسته در کنار هم ميدر هر دو چرا که او 

، جواهرات، ابريشميهاي م سرحال شدند و لباسهنگامي که آنها پس از استحما

بندهاي مرواريد را به تن کردند، هاي بلند و گردنهاي گل، سربندها، شالحلقه

يدند. اين موضوع به خصوص رسهمگي همچون خداوندگاراني از بهشت به نظر مي

هاي بسيار زيبايي به تن داشتند. هريک از آنها در مورد زنان صادق بود که لباس

خنديدند در حالي که موهاي پيچان کمربندي طاليي دور کمر داشت. آنها همگي مي

 داشتند. اين ترکيب بسيار جذاب بود. تنو نقاطي مزين به تيالک را اينجا و آنجا بر 

شامل واعظان بسيار  -ي که در قرباني راجاسويا شرکت کرده بودند آن اشخاص

فرهيخته، برهماناهاي که کمک کرده بودند، شهروندان تمام وارناها، و پادشاهان، 

همگي از ارتباط با پادشاه  -مان، قديسان و شهروندان پيترلوکا خداوندگاران، حکي

کردند.  هايشان عزيمتکونتگاهيودهيشتيرا بسيار راضي بودند و در پايان به سمت س

اط با پادشاه يودهيشتيرا صحبت از ارتب هايشان، آنهادر هنگام بازگشت به خانه

مستمر در مورد بزرگي وي، آنها راضي نشدند،  کردند و حتي پس از صحبتمي

شود. پس نوشيدن پياپي شهد هرگز راضي نمي درست به همان ترتيبي که فردي با

هاراج يودهيشتيرا حلقه دروني دوستانش شامل لرد کريشنا را از عزيمت همگان، ما
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توانست درخواست پادشاه را رد کند. بنابراين از رفتن بازداشت. لرد کريشنا نمي

را به خانه فرستاد. همگي آنها  - سامبا و ديگران -رمانان سلسله يادو کريشنا تمام قه

 پادشاه از بودن در کنار او لذت ببرد. به دواراکا بازگشتند و لرد کريشنا شخصاً ماند تا 

ل دارد برآورده شود، يتما خاصي از آرزو را دارد که عدر اين دنياي مادي، هر فردي نو

تواند آرزوهايش را در رضايت کامل برآورده کند. اما پادشاه اما فرد هرگز نمي

باني توانست با انجام قر ناپذير به کريشنايودهيشتيرا، به دليل عبوديت خدشه

ميزي برآورده کند. از توصيف آتمام آرزوهايش را به صورت موفقيتراجاسويا 

اقيانوسي عظيم از آرزوهاي پرطمطراق  يچنين عملرسد به نظر ميياگيا، -راجاسويا

پذير نيست؛ با اين حال، با اقيانوسي براي يک فرد عادي امکاناست. عبور از چنين 

ا قادر به عبور بسيار ساده از آن شد و بدين لطف لرد کريشنا، پادشاه يودهيشتير

 آزاد شد.ها ترتيب از تمامي نگراني

ا ياگي-هنگامي که دوريودهان ديد که ماهراج يودهيشتيرا پس از انجام راجاسويا

چرا که  ،آتش حسد او را سوزاند بسيار مشهور شده و از هر لحاظ راضي شده است،

نتي ساخته شده توسط ديوي به نام او به قصر سلطني هميشه مسموم داشت. ذه

ورزيد. اين قصر در کنار هم قرار دادن کارهاي هنري مي مايا براي پانداواها حسادت

بزرگ، پادشاهان يا رهبران ديوان بود. هاي بسيار اعال بود و شايسته موقعيت شاهزاده

دروپادي کردند و ملکه يم يشان زندگخانواده يدر آن قصر بزرگ، پانداواها با اعضا

کرد. و از آنجايي که در آن زمان لرد کريشنا مي به همسرانش خدمت در صلح کامل

ها، ملکه او نيز بود. هنگامي که ملکهنيز آنجا حاضر بود، قصر مزين به حضور هزاران 

کردند و رون قصر حرکت ميهاي سنگين و کمرهاي باريکشان، دبا سينه

آمد، کل قصر با حرکت ايشان به صدا در مي پابندهايشان با آهنگي بسيار خوشنواز

از  از آنجايي که پودر زعفران بر بخشي رسيد.گرتر از پادشاهي بهشتي به نظر ميتوان

هايشان قرمز به نظر ندهاي مرواريد روي سينههايشان ريخته بود، گردنبسينه

رسيدند. گل بسيار جذاب به نظر مي يهاحلقهو ها گوشواره باها رسيدند. ملکهمي
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هايي در قصر پادشاه يودهيشتيرا، حسادت دوريودهان ت چنين زيبايييپس از رؤ

کرد و پر از ن زيبايي دروپادي بسيار حسادت ميبرانگيخته شد. او به خصوص با ديد

چرا که او از همان ابتداي ازدواج دروپادي با پانداواها احساس جذبه  شهوت بود،

انتخاب ازدواج دروپادي، دوريودهان نيز حاضر خاصي نسبت به وي داشت. در جمع 

اما در دستيابي به او  ،بود و با ديگر شاهزاده ها، مسحور زيبايي دروپادي شده بود

 شکست خورده بود.

يکبار، پادشاه يودهيشتيرا در قصر ساخته شده توسط ماياي ديو بر تخت طاليش 

خواه بزرگش کريشنا، نشسته بود. چهار برادرش و ديگر اقوام، و همين طور خير

حضور داشتند، و توانگري مادي پادشاه يودهيشتيرا کمتر  ،شخصيت اعالي خداوند

رسيد. هنگامي که او بر تخت نشسته بود و دوستانش از توانگري لرد برهما به نظر نمي

و نقاالن با خواندن سرودهايي مشغول تقديم دعاها به وي  او را احاطه کرده بودند

هان با برادران کوچکترش به قصر آمد. دوريودهان تاجي زيبا بر سر بودند، دوريود

د. او همواره در حالتي حسود و خشمگين کرشت و شمشيري بر کمر خود حمل ميدا

با نگهبانان به تندي صحبت کرد و  ترين برانگيختگي،بود و بنابراين با کوچک

تلف مزين بود که مخهاي ارت ماياي ديو، قصر چنان در مکانخشمگين شد. با مه

کرد. دوريودهان مي آب فرض آب را زمين و زمين را ،ها خبر نداشتاگر کسي از حقه

ثير اين مهارت قرار گرفت و هنگام عبور از آب فکر کرد که زمين است و تحت تأ

ها با خنديدن از اين ن، از سر حماقت افتاده بود، ملکهافتاد. هنگامي که دوريودها

د و پادشاه يودهيشتيرا توانست احساسات دوريودهان را درک کناتفاق لذت بردند. 

ها را باز دارد، اما لرد کريشنا گفت که پادشاه يودهيشتيرا نبايد تالش کرد تا ملکه

کريشنا آرزو داشت که حماقت دوريودهان  لذت بردن از اين اتفاق باز دارد. آنها را از

ين رفتار احمقانه وي لذت ببرند. به اين طريق نشان داده شود و همگي آنها از ا

خنديدند، دوريودهان احساس کرد به او اهانت شده است و  هنگامي که همگان

موهايش به دليل خشم راست ايستاد. با مورد اهانت قرار گرفتن او فوراً قصر را ترک 
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در حالي که سرش را پايين انداخته بود. او ساکت بود و اعتراضي نکرد. هنگامي  ،کرد

همگي از اين اتفاق  ر حالتي چنين خشمگين آنجا را ترک کرد،وريودهان دکه د

بسيار پشيمان شدند و پادشاه يودهيشتيرا بسيار غمگين شد. اما عليرغم تمام اين 

فت با اين اتفاق نگفت. اتفاقات، کريشنا ساکت بود. او هيچ چيزي در موافقت يا مخال

ال خداوند کريشنا تحت توهم قرار گرفته رسيد که دوريودهان با اراده متعبه نظر مي

رسد اين گروه سلسله کورو بود. به نظر مي است و اين نقطه آغاز دشمني بين دو

 بخشي از برنامه کريشنا براي کاهش بار اين جهان بود.

رباني پادشاه پاريکشيت از شوکادوگوسوامي پرسيده بود که چرا پس از پايان ق

ضي نشده بود و بنابراين اين موضوع توسط راراجاسوياي بزرگ دوريودهان 

 شوکادوگوسوامي توضيح داده شد. 

 

چرا " با عنوان و پنجم کريشنا ودانتا بر فصل هفتاد، شرح بهاکتيترتيببدين
به  "دوريودهان در پايان قرباني راجاسويا احساس کرد که به او اهانت شده است

 رسد.مي پايان
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 فصل هفتاد و شش

 ادوي يسلسله يالوا و اعضاان شينگ مج

شنا يمتنوع خداوند کر يهاتيف فعاليحال توص در يگوسوام که شوکادو يدرحال

 يان سلسلهيخ جنگ مين تاريهمچناو بود،  يک انسان عادينقش  يفايحال ا در

نقل ز ين ار داشت،يدر اخترا  2به نام سوبها ييمايفضاپ که 1و به نام شالوايک ديادو و ي

شوپاال رفت تا با يکه ش يشوپاال بود. هنگاميه شالوا دوست بزرگ شپادشا کرد.

ان سربازان يگروه داماد بود. در جنگ م ياز اعضا يکيازدواج کند، شالوا  ينيروکم

ادو شکست ي يبهه مقابل، شلوا از سربازان سلسلهادو و پادشاهان در جي يسلسله

نده کل يهان متعهد شد که در آرغم شکست، او در مقابل تمام پادشايخورد. اما، عل

در جنگ در زمان ازدواج  کند. از زمان شکستشادو خالص ي ها را از دست سلسليدن

 شنا نگه داشت و درينسبت به کر يناشدنفراموش يخود را در حسادت ي، وينيروکم

شنا را بکشد.يچرا که قول داده بود کر ،ک احمق بوديواقع او 

                                                           
1 Çälva 
2 Saubha 
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رند تا يگيوا را ميش همچون لرد يخداوندگاران ناهِپ ياحمق يوهاين ديمعموالً چن

افت قدرت، شالوا پناه قدوم يدر ين برايخود را اجرا کنند و بنابرا يپنهانهاي برنامه

آن روزانه  ياضت شد و طياز ر يديوا را گرفت. او متحمل نوع شدين لرد شيلوفرين

ار ي، معموالً بسيتاوا، شوهر پارويخورد. لرد شيک مشت خاکستر نميش از يب يزيچ

متحمل شود او به  يت ويرضا يرا برا يديشدهاي اضتير يپرلطف است و اگر فرد

کسال توسط يمستمر به مدت هاي اضتين پس از ريرابنابشود. مي يراض يسادگ

ش يبرآورده شدن آرزوها يشد و از او درخواست کرد تا برا يوا از او راضي، لرد شلواشا

 درخواست کند. يزيچ

چ خداوندگار، يخواست که چنان قدرتمند باشد که ه مايک فضاپيوا يلوا از لرد ششا

نتواند آن را نابود کند. عالوه  ييچ راکشاسايه يا حتيا ناگا يو، انسان، گاندهاروا يد

ت کند پرواز يکه او هدا ييکجا ما بتواند به هرين فضاپين، او آرزو داشت که ايبر ا

ار خطرناک و ترسناک باشد. لرد يادوها بسيسلسله  يبراما ين فضاپيژه ايکند و به و

 يو برايد يِ ايموافقت کرد و شالوا از ما ين برکت به ويا ياعطا يوا بالفاصله برايش

رد کردن بود کمک گرفت. رقابل خُيو غ يقوار يکه بس يآهن يماين فضاپيساخت ا

 و شهر بزرگ؛ک يبًا به اندازۀ يار بزرگ بود، تقرين بسيک ماشيما ين فضاپيا

ت آن يباً روياد حرکت کند که تقريتوانست چنان در ارتفاع باال و با سرعت زمي

ن يد که ايرسينداشت. به نظر م يين اصالً حمله به آن معنايرممکن بود؛ بنابرايغ

پرواز  ييجا توانست به هرين حال خلبان مياست، با ا شده پوشانده يکين با تاريماش

شالوا به سمت شهر دواراکا پرواز  ياالعادهخارق يماين فضاپيابه  يابيدست کند. با

ادوها، يما حمله به شهر ين فضاپياز به دست آوردن ا يو يکرد، چراکه قصد اصل

 کرد.يشان مينسبت به ا يديشد يبود که احساس دشمن يحمله به کسان

 ياديا تعداد زن شهر را بين شالوا از آسمان به شهر دواراکا حمله کرد و همچنيبنابرا

شهر حمله کردند.  يباياده نظام به نقاط زياده محاصره کرد. سربازان پيسربازان پ

هاي خراشها و آسمانشهر، قصرهاي با، دروازهيز يهاب پارکيآنها شروع به تخر
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ح يتفر ينمودند که مردم برا ييبايزهاي بلند اطراف شهر و مکان يوارهاي، ديمسکون

ما يکردند، فضاپمي ن حملهيزم يکه سربازان رو يآمدند. درحالمي در آنجا گردهم

و  يسم يمارها ،هادرختان، صاعقه بزرگ سنگ، تنههاي شروع به انداختن تکه

را درون  ين چنان باد قدرتمنديشالوا همچن گر کرد.يخطرناک د يزهايچ ياريبس

 يمايک شد. فضاپيتارشهر به راه انداخت که تمام دواراکا به خاطر غبار پوشاننده هوا 

از  يناش يفرو برد که معادل با اضطراب يشالوا کل شهر دواراکا را در چنان اضطراب

ن بود. يزم يرو ار دور بريبسهاي در گذشته 1راپوراسويکننده ترمغشوشهاي تيفعال

ز آسوده يک لحظه ني يبرا يچنان به ستوه آمده بودند که حت يپور ساکنان دواراکا

 نبودند.

ومنا، به مقابله يهمچون پراد يفرماندهان يمانان بزرگ شهر دواراکا، به سرکردگقهر

د يومنا اضطراب شديکه پراد ي. هنگامپرداختندشالوا  يمايبا سربازان و فضاپ

د، فورًا سربازان خودش را به صف کرد و شخصاً سوار بر ارابه، يشهروندان را د

از  ياريا دستور او، بسبئن ساخت. شان مطميت اين امنيشهروندان را نسبت به تضم

ومنا، به يبرادران جوان پراد ي، همگ2شنا و سامبا، چارودِياکيان مانند ساتيجنگجو

از شهر خارج شدند  ي، همگ3ندا، گادا، شوکا، سارانايتاوارما، بهانوويهمراه آکرورا، کر

هزاران  جنگ باو قادر به  ،ان بزرگي، جنگجو4يراته-تا با شالوا بجگند. تمام آنها ماها

ل، اسب يالزم بودند و صدها و هزاران ارابه، فهاي نفر بودند. تمام آنها مجهر به سالح

ان دو گروه آغاز شد، يوحشتناک م يرساندند. جنگمي يارياده به آنها يو سربازان پ

ار يوها رخ داده بود. جنگ بسين خداوندگاران و ديتر بشيدرست همانند آنچه پ

 راست اندامش کرد مو برمي ن جنگ را مشاهدهيت خشن ايس ماهو هرک بود ديشد

 شد.مي

                                                           
1 Tripuräsura 
2 Sätyaki, Cärudeñëa and Sämba 
3 Akrüra, Kåtavarmä, Bhänuvinda, Gada, Çuka and Säraëa 
4 mahä-rathés 
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مقابله کرد. با قدرت  ،شوبها شالوا، پادشاهِ يمايفضاپ ييش جادويبا نماومنا فوراً يپراد

ومنا يد کرده بود، اما پراديشب تول يکيبه تار يميعظ يکيما، شالوا تاريفضاپ ييجادو

د، ياهر شد. همان طور که با طلوع خورشدرحال طلوع ظ يديناگهان همچون خورش

شده توسط ش دادهيومنا قدرت نمايشود، با ظهور پرادمي ديشب فوراً ناپد يکيتار

در انتها داشتند و  ييطال يومنا پريپراد يرهايک از تيو پوچ شد. هر يشالوا خنث

 يماندهومنا به شدت فرير، پراديست و پنج تيبود. با رها کردن بز ينوک آنها از آهن ت

گر به سمت بدن شالوا رها کرد. پس ير ديشالوا را مجروح کرد. سپس او صد ت سپاهِ

را ها ران ن انداخت، او ارابهير به زميک تيک از سربازان را با رها کردن ياز آن، او هر

را با رها ها ليو فها شان کشت و او سواران بر اسبيک از اي ر به هريده ت ببا پرتا

ن وجه يکه همگان ا يک از آنها کشت. هنگامي شده به سمت هررهار يکردن سه ت

را  يو يان بزرگ هر دو جبهه سلحشوريدند، جنگجويومنا را ديپراد يالعادهخارق

 ش قرار دادند.يمورد ستا

ما چنان ين فضاپيار رمزآلود بود. ايشده توسط شالوا بساشغال يماين حال فضاپيبا ا

 يشد و برخمي دهيما در آسمان ديفضاپ يادياقع تعداد زمو يالعاده بود که بعضخارق

مواقع  يما آشکار بود و برخيمواقع فضاپ يشد. بعضيده نميد ييمايچ فضاپيمواقع ه

ب يعج يماين فضاپيادو درمورد اي يان سلسلهيت نبود و جنگجويمواقع قابل رؤ

قع درحال پرواز موا ين، بعضيزم يما را رويمواقع آنها فضاپ يج شده بودند. بعضيگ

 يمواقع شناور رو يک تپه و بعضيمواقع درحال استراحت بر نوک  يدر آسمان، بعض

 ن پروازيآتش يالعاده در آسمان همچون گردبادخارق يماي. فضاپدنديديآب م

ما، يرمزآلود فضاپ يرغم مانورهايک لحظه هم ثابت نبود. اما علي يکرد و حتمي

که او  ييهرجا ؛به سمت شالوا هجوم بردند ادو فوراًي يفرماندهان و سربازان سلسله

ادو ي يشده توسط سلسلهرها يرهايت حضور داشتند.ش و سربازانش يمايبا فضاپ

د درخشان و همچون زبان مارها خطرناک بودند. تمام سربازان يهمچون خورش
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شان توسط قهرمانان يرها به سمت ايش پرتاب تيشالوا از افزا يجنگجو در جبهه

 هوش شده بود.يرها بيادو مضطرب شده بودند و خود شالوا از حمله تي يسلسله

شان يا يرهايار قدرتمند بودند و پرتاب تيز بسيشالوا ن يدر جبهه يسربازان جنگجو

 يادوها چنان قوين حال يادو را به ستوه آورده بودند. اما با اي يز قهرمانان سلسلهين

ک خود جا به جا نشدند. آنها مطمئن ياستراتژ هايتيو مصمم بودند که از موقع

روز يافت و اگر پيدست خواهند  يبهشت ياارهيرند به سيبودند که اگر در جنگ بم

ار قدرتمند يبود. او بس 1مانويشالوا د يا لذت خواهند برد. نام فرماندهيشوند از دن

، به ناگهان با ومنا قرار گرفته بودير پراديست و پنج تيبود و اگرچه مورد اصابت ب

ومنا غش کرد. يومنا حمله کرد و چنان به او ضربه زد که پراديگرزش به سمت پراد

ومنا يپراد ينهيس يگرز رو يروين "حال او مرده است!" به پا شد: يافوراً همهمه

 پاره شده است. او ينهيس ييگو د بود؛يار شديبس

، ييودا ياساس اصول نظام رشد. بمي ومنا توسط پسر داروکا راندهيپراد يارابه

ن، از ينچنياگر کمک کنند. يد در هنگام نبرد به همديارابه با يران و قهرمان روارابه

رناک بود، ران مراقبت از قهرمان سوار بر ارابه در نبرد خطارابه يفهيکه وظ ييآنجا

ساکت،  يکانرون برد. دو ساعت بعد، در مينبرد ب يومنا را از صحنهيپسر داروکا، پراد

نبرد است،  ير از صحنهيغ يد در مکانيکه د يومنا به هوش آمد و هنگاميپراد

 ح کرد.يران را مورد خطاب قرار داد و او را تقبارابه

؟ يارون آوردهي! چرا مرا از صحنه نبرد بياانجام داده يآورار شرمياوه، تو کار بس"

ام از صحنه خانواده ياز اعضاک يچ يام که هدهيزم، من هرگز نشنيان عزرارابه يا

هنگام جنگ صحنه را ترک نکرده است.  رک از آنها ديچ يرون برده شوند. هينبرد ب

ن موضوع بارها ي. ايامن رقم زده يرا برا يبزرگ ييآبرويتو ب صحنه، ن ترکيبا ا

زم، من يران عزام. ارابهدر هنگام نبرد صحنه را ترک کرده گفته خواهد شد که من

م يش عمويتوانم پمي به من بگو چگونه - !يو نامرد يتو بزدل - تو را متهم کنمد يبا

                                                           
1 Dyumän 
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م؟ همه درمورد من صحبت خواهند کرد يبه آنها چه بگو ؟شنا بروميباالرام و پدرم کر

ن موضوع يمورد ا ام و اگر آنها درند که من از صحنه نبرد فرار کردهيگومي و به من

ز در مورد من يآمطعن يمسران برادرانم با کلماتاز من بپرسند، چه پاسخ بدهم؟ ه

؟ چه ياشدهقدر بزدل  نيزم، چطور شد که تو ايقهرمان عز" جوک خواهند گفت:

کنم که با بردن من از مي زم، فکريران عزارابه "؟ياشده يخنث يشد که تو خواجه

 ".يرا مرتکب شد ينبرد اهانت بزرگ يصحنه

 ت آرزومندم. فکريبرا يطوالن يزم، عمريارباب عز" د:ومنا پاسخ دايران پرادارابه

ران است که ارابه يفهين وظيانجام ندادم، چراکه ا يچ کار اشتباهيکنم که من همي

باشد کمک کند. ارباب  يط خطرناکيکه او در شرا يسوار بر ارابه در زمان يبه جنگجو

ران و جنگجو فه ارابهيظن وي. اما ايسته بودينبرد کامالً شا يزم، تو در صحنهيعز

گر محافظت کنند. من کاماًل از اصول يار خطرناک از همديط بسياست که در شرا

ام را انجام دادم. دشمن ناگهان با گرزش فهيجنگ آگاه هستم و وظ يکنندهميتنظ

خطرناک  يتي. تو در وضعيت را از دست داديد حمله کرد که تو آگاهيبه تو چنان شد

 ن من به آنچه انجام دادم متعهد بودم.يبنابرا يشمنانت بودد يو در محاصره

 

ن يجنگ ب" شنا با عنوانيو ششم کر ودانتا بر فصل هفتاديشرح بهاکت ،بيترتنيبد
 رسد.مي انيبه پا "ادوي يسلسله يشالوا و اعضا
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 فصل هفتاد و هفت

 رهايي شالوا
 

ا توانست شرايط واقعي را درک رانش، پسر داروکا، پراديومنپس از صحبت با ارابه

پس از مسلح شدن  کند. بنابراين او خود را با شستن دهان و دستهايش آماده کرد و

 يرانش خواست تا او را نزديک مکاني ببرد که فرماندها، از ارابههبه تيرها و کمان

ان، نبرد، ديوم يشالوا در آن ايستاده بود. در زمان غيبت کوتاه پراديومنا در صحنه

يادو را به اشغال خود در آورده بود.  يشالوا، جايگاه سربازان سلسله يفرمانده

پراديومنا با حضور در صحنه فوراً وي را متوقف کرد و با لبخند، هشت تير به سوي 

ران، با ديومان را کشت و با يک تير ارابهاو پرتاب کرد: با چهار تير او چهار اسب 

دو نيم تقسيم کرد و با ديگر تير پرچمش را پاره کرد و  تيري ديگر او کمانش را به

 با تير آخر سرش را از بدنش جدا کرد.

در سوي ديگر، قهرماناني همچون گادا، ساتياکي و سامبا در حال کشتن سربازان 

ضاپيما نيز در جنگ کشته شدند و بهشالوا بودند. سربازان باقيمانده با شالوا در ف
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کرد، و مي مقابل وارد يجبهه ضربات بسيار شديدي به جبههاقيانوس افتادند. هر  

 بدون توقف به مدت بيست و هفت روز ادامه يافت.و جنگي مهيب 

در هنگامي که جنگ در شهر دواراکا در جريان بود، کريشنا با پانداواها و پادشاه 

ي ياگيا-جنگ با شالوا بعد از راجاسويا يودهيشتيرا در ايندراپراستها بود. اين

شده توسط پادشاه يودهيشتيرا و پس از کشتن شيشوپاال رخ داده بود. هنگامي انجام

که لرد کريشنا متوجه شد که شهر دواراکا در معرض خطر بزرگي است، از اعضاي 

وي اجازه گرفت و فوراً به سمت دواراکا اش کونتي دِپانداوا به خصوص عمه يخانواده

 حرکت کرد.

در هاستيناپور با باالرام پس از  شگامي که او در حال اقامتهن لرد کريشنا فکر کرد

د. با رسيدن به نکشتن شيشوپاال بود، افراد شيشوپاال بايد به دواراکا حمله کرده باش

دواراکا، لرد کريشنا ديد که کل شهر به شدت در معرض خطر است. او باالرام را در 

رانش، داروکا ودش از ارابهت از شهر گذاشت. و خموقعيتي استراتژيک براي حفاظ

داروکا، لطفاً فوراً مرا به جايي ببر که شالوا "حرکت شود. او گفت:  يخواست تا آماده

است. تو ممکن است بداني که اين شالوا مردي بسيار قدرتمند و عجيب است. اما از 

 ،به محض آنکه داروکا دستورات لرد کريشنا را دريافت کرد "او ترسي به دل راه نده.

 فوراً روي ارابه نشست و به سرعت به سمت شالوا حرکت کرد.

لرد کريشنا مزين به پرچمي با نشان گارودا بود، و به محض آنکه سربازان و  يارابه

 ييادو پرچم را ديدند، متوجه شدند که لرد کريشنا در صحنه يجنگجويان سلسله

شته شده بودند، اما هنگامي که نبرد است. در اين زمان، تقريباً تمام سربازان شالوا ک

سالحي عظيم و قدرتمند را رها کرد  که کريشنا به صحنه نبرد آمده است،شالوا ديد 

کرد. اين سالح چنان مي که با صداي غرّان همچون شهابي بزرگ در آسمان پرواز

که لرد  درخشان بود که کل آسمان به دليل حضورش روشن شد. اما به محض آن

، اين سالح بزرگ را با پرتاب تيرهايش به صدها و هزاران تکه کريشنا ظاهر شد

 تقسيم کرد.
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با شانزده تير به شالوا ضربه زد و با باراني از تير فضاپيما را از پا در آورد،  لرد کريشنا

 با تعدادي نامحدودي ازدرست به همان ترتيبي که خورشيد در يک آسمان آبي 

محکمي به سمت  يشالوا ضربه کند.يغلبه م بر کل آسماننور خورشيد هاي مولکول

کرد و در نتيجه کمان مي را حمل 1چپ کريشنا زد، جايي که خداوند کمانش شارنگا

آور بود. شارنگا از دست خداوند کريشنا افتاد. اين افتادن کمان واقعاً اعجاب

ند بزرگ و خداوندگاراني که شاهد اين نبرد ميان شالوا و کريشنا بودهاي شخصيت

 "واي! واي! "رآشفته شدند و گفتند:از رؤيت اين صحنه ب

ن مورد ران خداوند کريشنا را چنيشالوا فکر کرد که پيروز شده است و با صداي غُ

در  تو اي کريشناي شرور! تو به زور روکميني را دزديدي، حتي"قرار داد:خطاب 

 ازدواج خودتحضور ما. تو به دوستم شيشوپاال اهانت کردي و روکميني را به 

ياي پادشاه يودهيشتيرا، در حالي که ياگ-دي. و در جمع بزرگ در راجاسويادرآور

 دوستم شيشوپاال کمي گيج بود، فرصت را براي کشتن وي غنيمت شمردي. همگان

د. تواند بر تو غلبه کنجنگجوي بزرگي هستي و هيچ کس نمي کنند که تومي فکر

ز اين اکنم که اگر تو بتواني بيش مي ن فکرحال تو قدرتت را ثابت خواهي کرد. م

ز آن باز ، با تيرهاي تيزم تو را به مکاني خواهم فرستاد که ايستيبادر مقابل من 

 "نخواهي گشت. 

داني گويي چرند است. تو نميمي الواي احمق، آنچهش" در پاسخ لرد کريشنا گفت:

کنند. عي زياد صحبت نميت. قهرمانان واقمرگ بر باالي سرت ايستاده اس يکه لحظه

با گفتن  "دهند.مي سلحشورانه نشانهاي آنها قدرتشان را با نمايش عملي از فعاليت

نان ضربه شالوا چ استخوان ترقوهاين بيانات، لرد کريشنا در خشمي زياد با گرزش به 

ش محکمي زد که شالوا شروع به خون باال آوردن کرد و لرزيد، گويي در حال غ

به ماخوردگي شديد است. اما پيش از آنکه کريشنا قادر باشد تا ضرکردن از سر

 اش ناپديد شد.ه او بزند، شالوا با قدرت جادوييديگري ب

                                                           
1 Çärìga 
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پس از چند لحظه، به طرز عجيبي، يک فرد ناشناس نزد لرد کريشنا آمد. با گريه با 

ز آنجايي ا" صداي بلند، او در مقابل قدوم نيلوفرين خداوند سجده کرد و به او گفت:

، مرا فرستاده است تا ، مادرت، دواکيوا هستيسودِترين پسر پدرت، واکه تو محبوب

به تو خبر نامبارکي بدهم که شالوا پدرت را دستگير کرده و او را به زور برده است، 

 "برد.مي درست به همان ترتيبي که يک قصاب بدون رحم يک حيوان را

بارک را از آن فرد ناشناس شنيد، ابتدا همچون ر نامن خبياهنگامي که لرد کريشنا  

هايي از غصه را در خود نشان دي به شدت مضطرب شد. صورتش نشانهيک انسان عا

چگونه چنين اتفاقي رخ داده است؟ " داد و به حالتي سوزناک شروع به گريه کرد:

شهر جي غيرممکن است. او مسئول الرام، آنجاست و غلبه بر باالرامبرادرم، لرد با

بتواند  ر است. چطور شالوا ممکن استدانم که او همواره هوشيادواراکاست و من مي

وارد شهر بشود و پدر مرا به اين طريق دستگير کند؟ شالوا، هر که باشد، قدرتش 

جي غلبه کرده باشد و ونه ممکن است او بر قدرت باالراممحدود است، بنابراين چگ

! تقدير واي کند دستگير و با خود برده باشد؟مي او را آنچنان که اين مرد توصيف

 چقدر قدرتمند است.

در حالي که کريشنا مشغول چنين فکري بود، شالوا مردي را درست شبيه واسودوا، 

 شالوا بودند. قدرت جادوييِ پدرش، نزد او آورد. اينها همه مخلوقاتِ 

نگاه کن اين پدرت  شرم، کريشنا!تو اي فرد بي" :شالوا کريشنا را خطاب قرار داد

است که تو را به دنيا آورده است و با لطف او تو هنوز زنده هستي. حال ببين چگونه 

ي با با قدرت باز "و را حفظ کني.کشم. اگر قدرت داري، سعي کن امي پدرت را

کلمات جادويي، شالوا، با صحبت به اين طريق در مقابل کريشنا، فوراً سر واسودواي 

پيمايش شد. رنگ بدن مرده را گرفت و سوار فضا. آنگاه بدون دکاذب را قطع کرد

با اين حال نقش يک انسان  ؛لرد کريشنا شخصيت متعال و خودکفاي خداوند است

رش را از دست داده کرد. او در آن لحظه بسيار افسرده شد، گويي واقعاً پدمي را بازي

و کشتن پدرش نمايشي اي بعد او توانست متوجه شود که دستگيري است. اما لحظه
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خته بود. با بازگشت به آگاهي وجادويي بود که شالوا از ماياي ديو آمهاي از قدرت

پدرش  از يآور و هيچ سرپيام توانست بفهمد که هيچمي صحيحش، لرد کريشنا

پيمايش برده بود که در حال پرواز در به جز آنچه شالوا با خود به فضا وجود ندارد،

 فکر کرد.  کشتن شالواکريشنا به  آسمان بود. آنگاه

اي بحث برانگيز ميان مراجع بزرگ و قديسان است. چطور واکنش کريشنا نکته

و دانش توانست چنين گيج  کريشنا شخصيت اعالي خداوند، منشاء تمام قدرت

هاي ارواح مقيد هستند، اما چگونه چنين شود؟ سوگواري، غصه و سرگيجه ويژگي

ار از دانش، قدرت و تمام شخص متعال، که سرش چيزهايي ممکن است بر

تواند اثرگذار باشد؟ در واقع، چنين چيزي غيرممکن است که لرد مي هاستتوانگري

کريشنا توسط بازي جادويي شالوا گمراه شود. اشخاص قديس بزرگ و حکيماني که 

ل راين به کمامشغول خدمت عابدانه به قدوم نيلوفرين لرد کريشنا هستند و بناب

اند. لرد ادراک بدني حيات گذر کردههاي اند از گمگشتگيخودشناسي دست يافته

کريشنا هدف نهايي زندگي براي چنين اشخاص قديسي است. پس چگونه ممکن 

است کريشنا با بازي جادويي شالوا گيج شده باشد؟ نتيجه اين است که گيجي لرد 

ر کرد هنگامي که شالوا فککريشنا نوع ديگري از توانگري شخصيت متعالش است. 

اش گيج شده است، روحيه گرفت و با قدرت و انرژي که کريشنا با نمايش جادويي

تواند به مي بيشتر با پرتاب باراني از تير به سمت خداوند حمله برد. اما اشتياق شالوا

ها به سمت آتش تشبيه شود. لرد کريشنا، با پرتاب تيرها با نيروي حرکت سريع موش

که سپرش، کمانش و تاج جواهرنشانش  يبه نحو ابل رقابت، شالوا را زخمي کرد،غيرق

 يمايشنا، فضاپيخردکننده توسط گرز کر يک ضربهيند. با همگي تکه تکه شد

بسيار باهوش بود و به جاي  تکه شد و به دريا افتاد. شالوا ز شالوا تکهيانگاعجاب

اره به سمت لرد کريشنا دويد. هنگامي پيما، به زمين پريد. او دوبفضا خردشدن درون

ش را دستدويد تا با گرزش به کريشنا حمله کند لرد کريشنا مي که شالوا به سرعت

ي کشتن وي، خداوند گيري براه زمين افتاد. در نهايت با تصميمبريد که با گرزش ب
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انگيزش را گرفت که همچون ماه درخشان در زمان نابودي خلقت آن حلقه اعجاب

اش براي کشتن شالوا ايستاد، د. هنگامي که لرد کريشنا با حلقهدرخشمي يماد

کند. مي رسيد که خورشيد قرمز رنگ از فراز آن طلوعمي همچون کوهي به نظر

و تاج بر زمين افتاد. ها آنگاه لرد کريشنا سر شالوا را بريد و آن سر به همراه گوشواره

يتراسورا توسط ايندرا، پادشاه بهشت کشته بدين ترتيب شالوا به همان صورتي که ور

 شده بود، کشته شد.

واي! "ان و پيروانش گريستند و گفتند: هنگامي که شالوا کشته شد، تمام سرباز

خداوندگاران از سيارات بهشتي  ،در حالي که افراد شالوا مشغول گريستن بودند "واي!

و نواختن در شيپورها ها طبل صدا در آوردنبه کريشنا را گلباران کردند و پيروزي با 

، در صحنه نبرد 1رار دوستان شيشوپاال، مثل دانتاواکاعالم شد. در همان لحظه، ديگ

با کريشنا ظاهر شدند و تالش کردند تا انتقام مرگ شيشوپاال و ديگران را بگيرند. 

 هنگامي که دانتاواکرا در مقابل لرد کريشنا ظاهر شد، بسيار خشمگين بود.

 

 "رهايي شالوا"و هفتم کريشنا با عنوان  ودانتا بر فصل هفتاد، شرح بهاکتيتيبتربدين
 رسد.مي به پايان

                                                           
1 Dantavakra 
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 و هشت فصل هفتاد

 دوراتها و روماهاراشانايو کشتن دانتاواکرا،
 

به نام دانتاواکرا  ياحمق يِ منيپادشاه اهر ، شالوا و پاندراکا،شوپاالين رفتن شيپس از ب

رد. او چنان آشفته يکشد تا انتقام مرگ دوستش شالوا را بگشنا را بيخواست که کر

ک ارابه در صحنه نبرد ظاهر شد. تنها يبدون  يبود که بدون سالح و مهمات و حت

 را در دستش حمل يد بود. او تنها گرزيار شديادش بود که بسيخشم ز يسالح و

 نيند که زمکردمي همگان احساس اما چنان قدرتمند بود که هنگام حرکت ،کردمي

از  فوراً ،ديد قهرمانه يرا در حالت يک شدن ويشنا نزديکه لرد کر يلرزد. هنگاممي

ن دو فرد برابر يد بيبود که جنگ تنها با ين نظاميين آيچرا که ا ،اده شدياش پارابه

هعنوان سالح در را ب ينکه دانتاواکرا تنها بود و تنها گرزيرد. با دانش ايصورت پذ

گرفتن گرز در دستش آماده نبرد شنا مشابه او عمل کرد و با يد کرلر دست داشت،

 قهرمانانه دانتاواکرا فوراً يش رويپ شنا در مقابل او ظاهر شد،يکه کر ي. هنگامشد

انوس توسط ساحل يامواج بزرگ خروشان اقکه  يبيدرست به همان ترت متوقف شد،

شوند. مي متوقف
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ستاد و با لرد يبا گرزش راست قامت ا ،بود 1ااروش، دانتاواکرا که پادشاه کدر آن زمان

است که  يان لذت و اقبال خجستهيا ،شنايکر يا"ن سخن گفت: ين چنيشنا ايکر

من  ،يمن هست يمادر يعمو، تو پسرزميعز يشنايکر .مينيبمي گر رايکديما رودررو 

 ياه بزرگگنبا کشتن دوست من شالوا اما بدبختانه تو  ،ن روش بکشميد بديتو را نبا

 دانم کهمي ؛يانشده يتو با کشتن دوست من راض ،. عالوه بر آنيامرتکب شدهرا 

با گرزم تو را  من با تکه تکه کردنت ،به خاطر عزم تو .يز بکشيمن را ن يخواهمي

ن دشمن يتر. تو بزرگياحمق هست ،يشاوند من هستيو گرچه تو خو ،خواهم کشت

ک يکه فرد  يبيدرست به همان ترت ،را خواهم کشتن من امروز تو يبنابرا ،يما هست

ون دوستانم ي. من همواره به شدت مدداردمي بدنش بر ياز رو يل را با عمل جراحمَدُ

 دانم و تنها با کشتن تومي زم شالوايون دوست عزين خود را مديهستم و بنابرا

  ".ن را ادا کنمين ديتوانم امي

 ،کنترل کند ل را با زدن شالقيکند تا فمي ل تالشيک مراقب فيهمان طور که 

پس از  .قدرتمند کنترل کند يبا گفتن کلمات شنا را صرفاًيدانتاواکرا تالش کرد تا کر

 ،دير غريک شيشنا زد و همچون يبه سر کر يااو با گرزش ضربه ،شيهاياتمام بدگو

ک ي يحت ،بودگرز دانتاواکرا قرار گرفته  يقو يگرچه مورد اصابت ضربه ،شناياما کر

 ،. با گرفتن گرزشاحساس درد هم نکرد يمتر هم تکان نخورد و حتيسانت

 ينهيد به سيشنا چنان شديکر ،ياار ماهرانهيحرکات بسو انجام  2يکائوموداک

دانتاواکرا خون باال  ،جهي. در نتزد که قلب دانتاواکرا دو قطعه شددانتاواکرا ضربه 

ش شل شده يکه دست و پا ين افتاد در حاليزمو به  ،ش پراکنده شديموها ،آورد

 يک بدن مرده بر رويمانده بود  يقه بعد آنچه از دانتاواکرا باقيتنها چند دق .ندبود

در حضور  ،شوپااليدرست همانند زمان مرگ ش ،. پس از مرگ دانتاواکران بوديزم

                                                           
1 Karüña 
2 Kaumodaké 
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رون يب ياز بدن روحان ياخگر روحان کوچکِ  يک ذرهيتمام اشخاص حاضر در آنجا 

 . شنا شديغرق در بدن خداوند کر يزيار اعجاب انگيآمد و به طرز بس

از  .داشت که از مرگ دانتاواکرا سرشار از غم شد 1دوراتهايبنام و يبرادر دانتاواکرا

انتقام مرگ  يبرا د و صرفاًيکشمي نفس يدوراتها به سختيو ،سر خشم و غصه

خواست مي او .شنا ظاهر شديرد کرر و سپر در دستانش در مقابل ليبرادرش با شمش

 يدوراتها در جستجويشنا متوجه شد که ويکه لرد کر يهنگام .بکشد شنا را فوراً يکر

ز يآن حلقه ت ،سودارشاناچاکرا ،است ير به ويضربه زدن با شمش يبرا يفرصت

دوراتها را با تاج و ير سر ويخگرفت و بدون تآکار ه غ خود را بيهمچون ت

  .بدن جدا کرد ش ازيهاگوشواره

زش و سپس کشتن يانگاعجاب يمايب فضاپيبا کشتن شالوا و تخر ،بين ترتيبد

کس چيه يبرا .دواراکا شد ،ت وارد شهرشيشنا در نهايلرد کر ،دوراتهايدانتاواکرا و و

ن تمام خداوندگاران يبزرگ مقدور نبود و بنابرا انن قهرمانيشنا کشتن اير از کريغ

مان و يحک .اره مشغول پرشکوه کردن او شدنديسطح س يروها از بهشت و انسان

عنوان ه ساکنان شناخته شده ب ،دها و گاندهاروايارات سيساکنان س ،مرتاضان بزرگ

 ،راکشاها ،ترلوکايساکنان پ ،بايزهاي فرشته ،2و ماهاناگاها يواسوک ،ادهارايديو

او را در شعف  يروزيپ زان کردند ويرشنا گليبه سر کر يهمگ 3و چاراناها ،ناراهايک

شهروندان دواراکا جشن  ،بايار زين کل شهر به صورت بسيئبا تز .فراوان سرودند

 يتمام سلسله ،کردمي شنا از شهر عبوريکه لرد کر يرا برپا کردند و هنگام يبزرگ

 ينها بعضيا .کردندمي ياد او را همراهيادو با احترام زي يو قهرمانان سلسله يشنيور

و خداوند تمام  ييماوراهاي ارباب تمام قدرت ،شنايمتعال خداوند کر يهاياز باز

مواقع  يبعض ،وانات هستنديکه احمق و همچون ح ييآنها .هستند يهانيات کيتجل

                                                           
1 Vidüratha 
2 Vidyädharas, Väsuki and the Mahänägas 
3 The inhabitants of Pitåloka, the Yakñas, the Kinnaras and the Cäraëas 
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خداوند  يت اعالياما در واقع او شخص ،شنا مغلوب شده استيکنند که کرمي فکر

. روز خواهد مانديه بر همگان پاو هموار .تواند او را شکست دهد يکس نمچياست و ه

  .بردار او هستندفرمان يِ ايگران رعايد يخداوند است و باق يياو به تنها

 ،ادويب در سلسله ين دو گروه رقيجنگ ب يبرا يبيد که ترتيلرد باالرام شن ،بارکي

ن ياو ا .پانداواها داده شده است يبه سرکردگ يگريودهانا و ديدور يبه سرکردگ يکي

 يوقت .جنگ را متوقف کند يانجيک ميعنوان ه ا دوست نداشت و تالش کرد بده ريا

چ يدوست نداشت نقش فعال در ه چون ممکن است ورين کار غيمتوجه شد که ا

مختلف هاي د از مکانيبازد يراکا را را به بهانهدوا ،ک از دو جبهه داشته باشدي

شناخته شده به نام  يارتيزهاي او در ابتدا تمام مکان .ارت آنها ترک کرديمقدس و ز

را  يمحل ياو در آنجا استحمام کرد و قلب برهماناها .ارت کرديرا ز 1کشترا-پرابهاسا

 ،مان بزرگ و عموم مردميحک ،اهاتيپ ،ن داد و احتراماتش را به خداوندگارانيتسک

هاي ارت مکانيز يبرا ييک روش وداين يا .م کرديتقد يين وداييبر اساس مناسک آ

 ارتيم گرفت به زياو تصم ،محترم يبه همراه چند برهمانا ،پس از آن .دس استمق

مثل  ييهاج مکانياو به تدر .برود يمختلف در ساحل رود ساراسواتهاي مکان

و  ،تايتر-برهما ،رتايت-شااليو ،رتايت-سودارشانا ،تاکوپايتر ،ندوسارايب ،تهوداکايپر

مقدس در ساحل  يهان تمام مکانين او همچنيعالوه بر ا .ارت کرديرا ز 2تايتر-چاکرا

ارت تمام ياو به ز پس از آن .ارت کرديز زيبه سمت شرق را ن يرودخانه ساراسوات

ب او به ين ترتيبد .ساحل گنگ رفت و امونايدر کنار ساحل  يمقدس اصلهاي مکان

 .ديرس 3نايشرايميبه نام نا يج به مکان مقدسيتدر

ن يم ايقد يدر زمانها همچنان در هند وجود دارد و ،ايشرانيمين مکان مقدس نايا

و  يروحان يسان بزرگ با هدف درک زندگيمان و قديمالقات حک يمکان برا

                                                           
1 Prabhäsa-kñetra 
2 Påthüdaka, Bindusara, Tritaküpa, Sudarçana-tértha, Viçäla-tértha, Brahma-
tértha and Cakra-tértha 
3 Naimiñäraëya 
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ارت يکه لرد باالرام آن مکان را ز يهنگام .گرفتمي مورد استفاده قرار يخودشناس

ن يچن .ان بوديجر ون درياز روحان يميتوسط گروه عظ يبزرگ يکرد قربان

که لرد باالرام به آنجا  يهنگام .شوندمي يزيرک هزار سال برنامهي يبرا ييهاتمالقا

برهماناها و  ،مرتاضان ،مان بزرگيکنندگان در مالقات حکتمام مشارکت ،ديرس

ر ياد به او خياز مکان جلوس خود برخواستند و با احترام ز م فوراًيدانشمندان حک

م يبا کرنش احترامات خود را تقد يو برخستادن ياز آنها با ا يبعض .مقدم گفتند

 .م کردنديستادن احتراماتشان را تقديتر پس از امسن يمان و برهماناهايکردند و حک

م شد و يمناسب به لرد باالرام تقد يمکان جلوس ،ين مراسم رسميپس از انجام ا

همه حضار در جمع در حضور باالرام  .همه حضار او را مورد پرستش قرار دادند

 .شناختندمي خداوند يت اعاليعنوان شخصه نها او را ب، چرا که آستاده بودنديا

گرچه  ،نيبنابرا ،خداوند است يت اعاليدرک شخص يبه معنا يريادگيا يآموزش و 

مان يبرهماناها و حک تمام ،شودمي ا شناختهيک کشاتريعنوان ه ن بيزم يباالرام رو

 .ستيرد باالرام کدانستند که لمي چرا که آنها ،ستادنديا

شاگرد  ،روماهارشانا ،لرد باالرام ،پس از پرستش و جلوس در مکان مناسب ،بدبختانه

او  .خود نشسته است ياساسانايو يد که هنوز روي( را دخداوند يظهور ادباسادو )يو

 يکه او رو يياز آنجا .م کرده بوديش برخاسته بود و نه احتراماتش را تقدينه از جا

 ،دانستمي تر از خداوندبزرگ ياخود را به طرز احمقانه ،شسته بوداساسانا نيو

آنگاه لرد باالرام  .م نکرديا در مقابل خداوند تعظيخود بر نخواست  ين از جايبنابرا

 يا خانوادهي ،1سوتا يک خانوادهياو در  .فکر کردروماهارشانا  يزندگ يچهخيتاربه 

ن گرچه يبنابرا .ا متولد شده بوديترک مرد کشايک زن برهمانا و يمخلوط از 

د در مکان جلوس خود ياو نبا ،کردمي ا محسوبيک کشاتريروماهارشانا باالرام را 

 يباالتر يد جاينبا يگاهش بر حسب تولد او حتيبر اساس جا ،ماندمي ينشسته باق

 مان خردمند در آنجاياز برهماناها و حک ياريچرا که بس ،رفتيپذمي نشستن را يبرا

                                                           
1 süta 



 : کشتن دانتاواکرا، ويدوراتها و روماهارشانا78فصل                                         1016

 

شانا از مکان جلوس رام هم مشاهده کرد که نه تنها روماهارلرد باال .حاضر بودند

استاد و هنگام ورود باالرام به جمع ين يبلکه حت امد،ين نييش پايسطح باال

ت بروماهارشانا را دوست نداشت و نس يلرد باالرام گستاخ .م نکردياحتراماتش را تقد

 ،ن مرديکه نشسته بود گفت: ا يين شد و از همان جايار خشمگيبس يبه و

حاضر  ياعالتر از تمام برهماناها يچنان گستاخ است که مکان جلوس ،روماهارشانا

ن متولد شده ييسطح پا 1يلومايک خانواده پراتيگرچه در  ،رفته استيدر جمع را پذ

 .است

مقدم  ريخ يست که برايمجبور ن معموالً ،ندينشمي اساسانايبر و يکه فرد يهنگام

 ،اوت بودط متفيشرا ،ن موردياما در ا ،زديخود برخ يه فرد وارد شده به جمع از جاب

بر حسب  سوتا ه روماهارشاناگرچ ،نيبنابرا .نبود يک انسان عاديچراکه لرد باالدو 

مان و يگر حکيد از رفتار دياو با ،اساسانا نشسته بوديتمام برهماناها بر و يرأ

ت يصدانست که لرد باالرام شخمي ديکرد و بامي يرويخردمند جمع پ يبرهماناها

ن يگرچه چن ،م او شوديد تقديهمواره تمام احترامات با .خداوند است ياعال

شنا و يظهور کر .شوديدر نظر گرفته نم يک انسان عاديدر مورد  معموالً  ياحترامات

-اوادهاگهمان طور که در ب .است ينيمجدد اصول د يايژه به منظور احيوه باالرام ب

 وخداوند است  يت اعاليم به شخصين تسلين اصل دياعالتر ،ان شده استيتا بيگ

ر خدمت ن مشغول شدن دين کمال ديکند که باالترمي دييز تأيبهاگاواتام ن-ماديشر

  .عابدانه خداوند است

رغم مطالعه ين را علين اصل ديسوتا باالتر د که روماهارشانايکه لرد باالرام د يهنگام

به  .د کندييتأت روماهارشانا را يتوانست وضعينم قطعاً ،وداها درک نکرده استتمام 

خاطر ه اما ب ،کامل شود يک برهماناين فرصت داده شده بود که يسوتا اروماهارشانا 

اد آورده يه نش بالفاصله بيتولد سطح پا ،خداوند يت اعاليرفتار نامناسبش با شخص

ک خانواده ياما او در  .ک برهمانا داده شده بوديت يسوتا موقع به روماهارشانا .شد
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بر اساس  .ا آمده بوديلوما به دنيک خانواده پراتياو در  ،امده بوديا نيبرهمانا به دن

 .شوندمي دهيلوما ناميو پرات 1که آنولوما .وجود دارد ييراث ودايدو نوع م ،ييادراک ودا

کند فرزندان آنولوما مي زشيتر آمنييپا يک زن طبقهيک مرد با يکه  يهنگام

 ،زش کنديباالتر آم يک زن طبقهيک مرد با يکه  ياما هنگام ،دنشومي دهينام

لوما يک خانواده پراتيسوتا متعلق به  روماهارشانا .شوندمي دهيلوما ناميفرزندان پرات

 يکه درک روحان يياز آنجا .ک برهمانا بوديا و مادرش يک کشاتريکه پدرش  چرا ،بود

 ياصل يدهيا .اد آورديه او را ب يلومايراث پراتيلرد باالرام م ،هارشانا کامل نبودروما

اما اگر  ،ک برهمانا باشديشود که مي ن فرصت دادهيا ين است که به هر فرديچن

آنگاه  ،استفاده کند يت برهمانا بدون ادراک واقعينامناسب از موقع يطوره فرد ب

  .ستيعتبر نم ييگاه برهمانايبه جا يو يارتقا

را به  يم گرفت ويلرد باالرام تصم ،سوتا ت نقصان در ادراک روماهارشانايبعد از رؤ

افت يدر يستهين مرد شايا"ن لرد باالرام گفت : يبنابرا .ه کنديغرورش تنب خاطر

اسادو بودن را يشاگرد لرد و يت مناسب برايفيرا گرچه کيز ،مجازات مرگ است

در حضور  ،ت اعال آموخته استين شخصياز ارا  ييداگرچه تمام متون و داشته و

ان شده يتا بيگ-طور که در بهاگاوادهمان ".خداوند متواضع نبود يت اعاليشخص

ار آرام يبس يخودهصورت خودبه ب ،آموخته است برهمانا و دانشکه واقعاً يفرد ،است

ل يفرصت تبد و دانش آموخته بود يا به خوبسوت اما اگرچه روماهارشانا .خواهد بود

م يتوانمي ن موضوعياز ا .اما آرام نشده بود ،داده شده بود يشدن به برهمانا به و

 تواند رفتاريمغرور شده باشد نم يالت ماديواسطه تحصه که ب يفرد ميدرک کن

 يبه خوب ين شخصيچنهاي آموخته .ک برهمانا را کسب کندي يستهيشاو آرام 

رغم وجود جواهر يعل .ک مار باشديسر  يکنندهنيئارزشمند است که تز يجواهر

 يگريد يک مار است و همانند هر مار معموليک مار همچنان ي ،سر يارزشمند رو

تمام مطالعاتش در مورد وداها و  ،فروتن و متواضع نشود يفرد اگر .ترسناک است
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 محسوب يو يبرا يرونيب يلباس اش از شاستراها صرفاًو دانش گستردهپوراناها 

سن  يک هنرمند تئاتر که در حال رقص بر روي يهادرست همچون لباس ،شودمي

که  يه اشخاص کاذبيمن به منظور تنب" :ن موضوع را لحاظ کرديلرد باالرام ا .است

 يم و مذهبيار حکيخود را بس يرونيبه لحاظ ب يناپاک هستند ول يبه لحاظ درون

چرا که  ،توسط من مناسب است ين افراديکشتن چن .امدهند ظاهر شدهمي جلوه

 ".دارممي شتر بازيگناهکارانه بهاي تيآنها را از انجام فعال

 يک از دو جبهه در جنگ کوروکشترا خودداريهر نقش در  رشيلرد باالرام از پذ

استقرار مجدد اصول  ،ک ظهور خداونديعنوان ه ب يگاه وياما به خاطر جا ،ودب دهيورز

سوتا را  اناروماهارش يو ،ن موضوعاتيا يريگبا درنظر .اش بوديفه اصليوظ يمذهب

 ياگر فرد .غ از چمن نبود کشتيک تيجز  يزيکه چ ،کوشا ک کاهِ يبا زدن  صرفاً 

کوشا  ک کاهِيسوتا را با ضربه زدن  اناگونه لرد باالرام توانست روماهارشبپرسد که چ

داده شده ( "ارباب")بهو پرا يبا استفاده از کلمه بهاگاواتام-ماديپاسخ در شر ،بکشد

 قادر متعال است، يکه و يياز آنجا .ت خداوند همواره متعال استيموقع .است

ن و اصول يبدون آنکه متعهد باشد که از قوان ،تواند هر گونه دوست دارد عمل کندمي

ک يبا ضربه زدن  سوتا صرفاً  انااو کشتن روماهارش ين برايبنابرا .کند يرويپ يماد

 .کوشا ممکن بودکاه از چمن 

 :ستند و گفتندين شدند و گريهمه حضار غمگ ،سوتا در هنگام مرگ روماهارشانا

عنوان ه مان حاضر خداوند باالرام را بي. اگرچه تمام برهماناها و حک"!يوا! يوا"

آنها  .در اعتراض به اقدام لرد درنگ نکردند ،شناختندمي خداوند يت اعاليشخص

ر اصول يم که اقدام تو در مسيکنمي ما فکر ،زيخداوند عز يا" ا شدند:يمتواضعانه جو

 م که ما برهماناهايد شما را آگاه سازيما با ،زيعز ينانداادويلرد  يا .ستين يمذهب

او با  .ميبزرگ قرار داد ين مدت قربانيا يت اعال برايسوتا را در آن موقع اناروماهارش

 يو يبرا ،ندينشمي اساسانايبر و يکه فرد ياساسانا نشست و هنگاميانتخاب ما بر و

 ،طين شرايتحت ا .ن و نامناسب استگر دور از شأياستقبال از فرد د يستادن برايا
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م که يکنمي ما فکر .ديااو را کشتهها تين واقعيبدون دانستن تمام ا يعالحضرت

ح بخش تمام ارواييرها يا ،زيخداوند عز .ک برهمانا استياقدام تو معادل با کشتن 

تو ارباب تمام  .يهست ييتمام اصول ودا يم که تو دانندهيدانمي ما قطعاً  ،فروافتاده

کار گرفته ه تو ب يتوانند براينم يين قواعد ودايبنابرا ؛يهست يئماورا يهاقدرت

گران با انجام يلت را به ديدليم که لطف بيکنمي هيبا احترام به تو توص. اما شوند

م که يشنهاد کنيم پيتوانياما ما نم .يسوتا نشان ده اناشارکشتن روماه يتوبه برا

آنچه  .کنند يرويز بتوانند از عمل تو پيگران نيتا د يريرا بپذ يانوع روش توبهچه 

  ".شودمي يرويشود توسط عموم افراد از آن پمي ت بزرگ انجاميک شخصيتوسط 

انجام دهم که ممکن است  يا، توبهن عمليا يد برايمن با ،يبل" :خداوند پاسخ داد

کنم که مي فکر ن،يگران نامناسب باشد؛ بنابرايد ياما برا ،من مناسب باشد يبرا

صورت ه ب .شده در متون معتبر استهيمناسب و توص يامن انجام توبه يفهيوظ

از  يطوالن يادوباره بدهم با دوره سوتا جان اناتوانم به روماهارشمي همزمان من

د يل داشته باشيبلکه اگر تما ،نينه تنها ا .و حواس کامل يت کافبا قدر ،يزندگ

الت شما اعطا يبرآورده ساختن تما ين برکات را برايخوشحال خواهم شد که تمام ا

 ".کنم

خداوند آزاد  يت اعاليکند که شخصمي دييلرد باالرام به وضوح تأهاي ن گفتهيا

سوتا ممکن است نامناسب  شاناگرچه کشتن روماهار .عمل کند ياست که به هر روش

همگان جبران  يتر برابزرگ يآن را با نفع توانست فوراً مي او ،در نظر گرفته شود

د يفرد با .د کنديخداوند را تقل يت اعاليشخصهاي تيد فعاليفرد نبا ،نيبنابرا .کند

مان بزرگ حاضر درک کردند که يتمام حک .خداوند را دنبال کندهاي آموزش صرفاً 

قادر به جبران آن  خداوند فوراً ،پنداشتندمي ه آنها عمل لرد باالرام را نامناسبگرچ

ت خداوند در کشتن يمورخواستند از مأيآنها که نم .بود يشتريبا منفعت ب

 يباشد که استفاده ،زمانيخداوند عز"کنند دعا کردند:  ييسوتا بدگو روماهارشانا

؛ از گونه که هست بماند سوتا همان رشاناکشتن روماها ينامعمول از سالح کوشا برا
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 .بازگردانده شود يگد دوباره به زندياو نبا ،يرا بکش يو يل داشتيکه تو تما ييآنجا

مان و برهماناها يد که ما حکياورياد بيممکن است به  يعالحضرت ،ن حاليدر هم

 يد خنثيبان ين برکتين چنيم؛ بنابراياعطا کرد يصورت داوطلبانه به او عمر طوالنه ب

 چرا که آنها ،جمع مبهم بود ين درخواست تمام برهماناهايبنابرا ".اثر شوديو ب

ان يتا پا يطوالن يزندگ راستمرا يبرا سوتانا خواستند برکت خود به روماهارشامي

خواستند تا کشته شدن ياما در همان زمان آنها نم ،بزرگ را زنده نگه دارند يقربان

 ياخداوند مسئله را به گونه يت اعالين شخصيبنابرا اثر کنند.يتوسط باالرام را ب يو

که پسر از بدن پسر  يياز آنجا"او گفت:  .مقام متعالش است يستهيحل کرد که شا

م يگومي نيبنابرا .پدر است يندهيکنند که پسر نمامي دييوداها تأ ،شودمي ديتول

رد و يت پدرش را بپذين پسر موقعيااز  ،سوتا شانارروماها پسر ،1اکه اوگراشراوا سوت

د روماهارشانا يخواستمي که شما ييبحث در مورد پوراناها را ادامه دهد و از آنجا

ب آن ين ترتيبد .ن برکت به پسرش منتقل خواهد شديا ،داشته باشد يطوالن يعمر

 ،در بدن سالم يعمر طوالن -م شده توسط شما يتمام امکانات تقد ،اوگراشراوا ،پسر

سپس  ".را خواهد داشت -چ اضطراب و قدرت کامل تمام حواس يبدون ه ،اسبمن

هاي مان و برهماناها درخواست کرد که به جز برکتيلرد باالرام از تمام حک

و او آماده است  ،ز بخواهندين يگريد برکات ديآنها با ،شده به پسر روماهارشاناميتقد

 يايک کشاتريت يداوند خود را در موقعب خيترتنيبد .آنها را برآورده کند تا فوراً

تواند مي يقيداند به چه طر يمان را مطلع ساخت که او نميقرار دارد و حک يعاد

 يشنهاد کنند او با خوشحالياما هر آنچه آنها پ ،کشتن روماهارشانا توبه کند يبرا

شنهاد ين آنها پيبنابرا ،برهماناها توانستند منظور لرد را درک کنند .رفتيخواهد پذ

ارباب " :آنها گفتند .شان پرسود باشديا يتوبه کند که برا ياوهيکردند که او با ش
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چهاردهم ماه روز  است و 2لواالياو پسر ا .هست 1قدرتمند به نام بالواال يويد ،زيعز

را  يو اغتشاش بزرگ ديآيم يقربان مقدس مکانن ياک و ماه کامل به يماه تاربعد از 

 خاندان داشارها ي نواده يا .آوردمي وجوده بها يقربان يدر برگزار ف مايدر انجام وظا

 يبرا ،يو را بکشين ديم اگر تو ايکنمي فکر .يو را بکشين ديم که اياز تو تقاضا دار

د و مقدار يآمي نجايبه ا يو هر از چند گاهيد .شودمي تو محسوب ين توبهيما ا

 و شراب و کثافت را به طرف ما پرتاب ادرار ،مدفوع ،مواد ناپاک مثل خون ياديز

پس  .کندمي آلوده يفيکث ييزهاين چين مکان مقدس را با پرتاب چنياو ا ،کندمي

به مدت را  يارتيمقدس زهاي گشت و گذار به مکان يتوانمي تو ،از کشتن بالواال

ن يا ،شد يرها خواهها ياز تمام آلودگ ب تو کامالًين ترتيو بد يدوازده ماه ادامه ده

 " .ما است يهيتوص

 

کشتن "شنا با عنوان يکر مهشت و ر فصل هفتادودانتا بيشرح بهاکت ،بيترتنيبد
 رسد.مي انيبه پا "ماهارشانارودوراتها و يا، ودانتاواکر

                                                           
1 Balvala 
2 Ilvala 



 

 

 

 
  هفتاد و نه فصل

 مقدس هاي بالواال و سفر باالرام به مکان ييرها
 

و يکه د يدر آن زمان هنگام .و کرديد يالواالمالقات با ب يلرد باالرام خود را آماده

کل آسمان پر  .دادمي بزرگ رخ يطوفان ،کردمي مقدس حملههاي به مکان معموالً

و بدکار، ين ديا ،درست پس از آن .گرفتمي يار بديبس يشد و کل فضا بومي از غبار

 .کردمي يقربان يگر مواد ناپاک بر صحنهيختن مدفوع و ادرار و ديشروع به ر ،لواالبا

او  .ديگردمي بزرگ در دستش ظاهر يک سه شاخهيو خود با يد ،ن حملهيپس از ا

 .کربن بود يميعظ ياه او همچون تودهيبود و بدن س يکريپار غوليشخص بس

ش يخاطر ره د و بيرسمي لش همچون مس قرمز به نظريسب و شيهاشير ،شيموها

به محض آنکه لرد باالرام  .ديرسمي نظر هب بيل بلندش دهانش ترسناک و مهيو سب

و ين ديفکر کرد که چگونه ا ياو ابتدا اندک .شد يحمله به و يآماده ،ديو را ديد

در  ش خود را فرا خواند و آنها فوراًيآنگاه لرد باالرام گرز و خ .بزرگ را تکه تکه کند

ن فرصت لرد يولکرد و در امي و در آسمان پروازيد يبالواال .مقابل او ظاهر شدند

با گرزش به سر يمحکم يد و با خشم ضربهين کشييش خود پايباالرام او را با خ
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و شد و به شدت خون از آن يد يشانيباالرام باعث خرد شدن پ يضربه .و زديآن د 

وجود ه زکار بيپره يبرهماناها يرا برا ياديزهاي و که مزاحمتيآن د .شد يجار

بزرگ که قله قرمز  يد همچون کوهيکشمي غيبلند ج يداکه با صيدر حال ،آورده بود

  .ن افتاديبه زم خته باشد،ين ريل صاعقه خرد شده و به زميدله رنگش ب

ار خرسند ين اتفاق بسيت ايبزرگ از رؤ يمان و برهماهايحک ا،يراناشيميساکنان نا

خود  يقلب م کردند. آنها برکاتيمحترمانه خود را به لرد باالرام تقد يدعاهاشدند و 

لرد باالرام هاي ک از تالشيچ يآنها موافق بودند که ه يرا نثار خداوند کردند و همگ

ها م لباسيمان و برهماناها با تقديحک .شوديبا شکست رو به رو نم يانجام کار يبرا

ش و يلوفر لرد باالرام را مورد ستاياز گل ن يروزيگل پ يد و حلقهيو جواهرات جد

گل  ين حلقهيا ؛دار بوديو پاها ييبايگل منشا تمام ز ين حلقهيدند؛ ااحترام قرار دا

حاضر در  يلرد باالرام از برهماناها ،ن اتفاقيپس از ا .شديهرگز خشک نم

 .رفت 1يکيگر برهماناها به ساحل رود کائوشيا اجازه گرفت و به همراه ديراناشيمينا

سر منشاء  رفت و 2ويسارا يخانهاو به سمت رود ،پس از استحمام در آن مکان مقدس

ج به ياو به تدر ،ويسارا يبا سفر در کنار ساحل رودخانه .د کرديرودخانه را بازد

قرار  يو ساراسوات ،اموناي ،گنگ يسه رودخانه يکه محل تالق ييجا ،ديرس 3اگايپرا

ر خداوندگاران را مورد پرستش قرا يو معابد محل ز او استحمام کرديدر آنجا ن .داد

مان ياست احترامات خود را به اجداد و حک ييد متون وداييگونه که مورد تأ داد و آن

هاي د و از آنجا به رودخانهيم رسيحک 4يج به آشرام پوالهاياو به تدر .م کرديتقد

سپس  .استحمام کرد 6اپاشيو يپس از آن او در رودخانه .ديرس 5يو گومات يگانداک

                                                           
1 Kauçiké 
2 Sarayü 
3 Prayäga 
4 Pulaha 
5 Gaëòaké and Gomaté 
6 Vipäçä 
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از  يکيشونا همچنان  يرفت )رودخانه 1شونا يج به ساحل رودخانهيبه تدر

 ينيياو در آنجا استحمام کرد و مراسم آ .(است 2هاريالت بيبزرگ در اهاي رودخانه

 ،ديرس 3ايگا يارتيج به شهر زياو به سفرش ادامه داد و به تدر .جا آورده را ب ييودا

او  ،اسودواو ،ه پدرشيمشهور وجود دارد. بر اساس توص يشنويک معبد ويکه  ييجا

م کرد. او از آنجا به ساحل گنگ يشنو تقديرا بر اجدادش در معبد و يرات و نذوراتيخ

ن مکان مقدس يا .رسدمي که رودخانه گنگ مقدس به کنار ساحل بنگال ييجا ،رفت

از اشخاص  يهر سال جمع بزرگ يهيان ماه ژانويشود و در پامي دهينام 4گانگاساگارا

که جمع  يبيدرست به همان ترت ،آنجا گرد هم آمدند زکاران دريس و پرهيقد

پس از  .شودمي دهينام 5المِ-ماگها ياگا هر ساله جشنوارهيس در پراياشخاص قد

به نام  يلرد باالرام به سمت کوه ،در گانگاساگارا ينييان استحمام و مراسم آيپا

شنا را يت لرد کراز ظهورا يکي ،7اکه پاراشورام ييجا ،حرکت کرد 6پارواتا ندراماهِ

پس از آن لرد باالرام  .کرد يم وياحتراماتش را تقد يم مقابل ويمالقات کرد و با تعظ

پس از  .ارت کرديرا ز 8يبه سمت جنوب هند حرکت کرد و سواحل رود گوداوار

 هاگر رودخانهيج دياو به تدر ،الزم ينييو انجام مراسم آ ياستحمام در رود گوداوار

به نام  يتمثال يماراتهيل رود بهحدر سا .ارت کرديرا ز - 9يماراتهيهپامپا و ب ونا، -

ج به سمت يلرد باالرام به تدر ،ايکِ يارت کارتيپس از ز .وجود دارد 10ايکِيکارت يسوام

                                                           
1 Çoëa 
2 Bihar Province 
3 Gayä 
4 Gaìgäsägara 
5 Mägha-melä fair 
6 Mahendra Parvata 
7 Paraçuräma 
8 Godävaré 
9 Veëä, Pampä and Bhémarathé 
10 Svämé Kärttikeya 
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الپورا يشا .حرکت کرد 2در استان ماهاراشترا يارتيک شهر زيک شهر ي ،1الپورايشا

ج به سمت يسپس او به تدر .شتراستدر استان ماهاراها ن بخشيترگاز بزر يکي

 ميتقس 4دايدراو-ب هند به پنج بخش به نام پانچاجنو .حرکت کرد 3شادِ-دايدراو

 ياهايتمام آچار .شودمي ميتقس 5گائودا-ز به پنج بخش پانچايشمال هند ن .شودمي

و  يشنو سواميو ،ايآچاراو، مادهاايرامونوجاآچار ،ايشانکارآچار يعنيمهم عصر مدرن 

در بنگال ظاهر شد  ،ايتانياما لرد چ .شدند دا ظاهرياالت دراويدر ا يهمگ 6مبارکاين

  .دِشاها است-از گائودا يکه بخش

با نام  است که معموالً 7ونکاتاچاال ،دايا دراوي يارت در هند جنوبين مکان زيترمهم

 9يانچکشنوين مکان لرد باالرام به سمت ويارت ايپس از ز .شودمي شناخته 8يباالج

مت به يدر حال عز .رفت 10يد و از آنجا او به سمت ساحل کاوِرحرکت کر

 ،استحمام کرد يرلرد باالرام در رود کاوِ .ارت کرديرا ز 11يکانچواياو ش ،يکانچشنويو

ا در يشنو در دنين معبد ويترگبزر و ديرس 12ج به رانگاکشترايسپس به تدر

 .رديگمي مورد پرستش قرار 13ام رانگاناتهاشنو در آنجا با نيرانگاکشترا است و تمثال و

معبد  ين معبد به بزرگياگرچه ا .نداوان وجود دارديدر رانگاناتها در ور يمعبد مشابه

                                                           
1 Çailapura 
2 Mahäräñöra 
3 Draviòa-deça 
4 Païca-draviòa 
5 Païca-gauòa 
6 Çaìkaräcärya, Rämänujäcärya, Madhväcärya, Viñëu Svämé and Nimbärka 
7 Veìkaöäcala 
8 Bälajé 
9 Viñëukäïcé 
10 Käveré 
11 Çivakäïcé 
12 Raìgakñetra 
13 Raìganätha 
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لرد  ،ارت رانگاکشترايپس از ز .نداوان استين معبد وريبزرگتر ،ستيدر رانگاکشترا ن

هند  ين ماتهورابه عنوا حرکت کرد که معموالً 1يج به سمت مادورايباالرام به تدر

 2ج به سمت ستوباندهاياو به تدر ،ن مکانيارت ايپس از ز .شودمي شناخته يجنوب

 -الن( را ساخت ياز هند به النکا )س يکه در آن لرد راماچاندرا پل سنگ يمکان -

 يلرد باالرام ده هزار گاو به واعظان برهمانا ،در آن مکان مقدس خاص .حرکت کرد

 يارتيثروتمند به هر مکان ز يکه زائر ياست که هنگام ييان سنت وديا .داد يمحل

 .دهدمي راتيبه عنوان خ ييهاجواهرات و لباس ،گاو ،خانه ،يبه واعظان محل رودمي

 ييواعظان برهمانا يحتاج زندگين مايممقدس و تأهاي ارت مکانيستم زين سيا

به خاطر  ،تيبخش ثروتمند جمع .به شدت منحرف شده است يدر عصرکال يمحل

شود و واعظان ينم يارتيزهاي ن مکانيچندان جذب ا ،يينزول فرهنگ ودا

کمک  -خود  ياز در انجام امور حرفهيهستند ن ين زائرانيکه وابسته به چن ييبرهمانا

ا يپاندا  يارتيزهاي ن واعظان برهمانا در مکانيا .انددچار انحراف شده -به زائران 

ار دانش يبس يشتر برهماناهاين بدان معناست که آنها پيا .شوندمي دهينام 3تايپاند

 تيات هدف از آمدن به آن مکان هدايآموخته هستند و زائران را در مورد جزئ

 مشترک منتفع ين همکاريب هم زائران و هم واعظان از اين ترتيکردند و بدمي

م در حال که لرد باالرا يهنگامبهاگاواتام مشخص است -ماديف شرياز توص .شوندمي

کرد. مي يرويپ ييستم وداياز س يبود به طرز مناسب يارتيمختلف زهاي ارت مکانيز

تاماال و يرکهاي لرد باالرام به سمت رودخانه ،ع گاوها در ستوباندهايپس از توز

و لرد باالرام در  شوندمي ن دو رودخانه مقدس محسوبيا .حرکت کرد 4ياپارنتامر

ار بزرگ ين تپه بسيا .حرکت کرد 5ايماال ياو به سمت تپه آنگاه .استحمام کرد هر دو

                                                           
1 Madurai 
2 Setubandha 
3 paëòä or paëòita 
4 Kåtamälä and Tämraparëé 
5 Malaya Hill 
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م بزرگ يحک .ا استيماالهاي از هفت قله به نام تپه يکياست و گفته شده که 

م يو با تقد کرد و لرد باالرام او را در آنجا مالقات کردمي يدر آنجا زندگ 1ايتآگاس

از گرفتن برکت از آن پس  .کرد مياحتراماتش را تقد يبه وها احترامات و کرنش

  .انوس هند حرکت کرديم به سمت اقيحک يبا اجازه ،لرد باالرام ،ميحک

شود ( معبد بزرگ الهه مي شناخته 2نيپ کمورينام که )امروزه ب يبندر يدر نقطه

ن يهمچن ياکومارين معبد کانيا .شودمي شناخته 3ياکوماريدورگا است که به نام کان

ن معبد يتوان درک کرد که امي نيارت شده است و بنابرايز زيتوسط لرد راماچاندرا ن

به  يارتيارت شهر زيبه ز ،لرد باالرام ،از آنجا .سال موجود بوده استها ونيليم يبرا

 .قرار دارد يانوس جنوبيا اقيانوس هند يرفت که در ساحل اق 4رتهايت-نام پهالگونا

خود در آنجا دراز  ير ظهور آنانتاشنو ديرتها مشهور است چرا که لرد ويت-ناپهالگو

بنام  يگريد يارتيارت مکان زيلرد باالرام به ز ،رتهايت-از پهالگونا .ده استيکش

کننده استحمام کرد و ميز بر اساس اصول تنظيدر آن جا ن .رفت 5ساراساپانچاپ

 ،شودمي شنو شناختهيلرد ومعبد  ز به عنوانيت نين سايا .جا آورده را ب ينييمراسم آ

  .ه کرديهد يده هزار گاو ماده به واعظان محل ،ن لرد باالراميبنابرا

راال همچنان در جنوب ن بخش کِيا .رفت 6رااللرد باالرام به سمت کِ ،نيپ کمورياز ک

 7رتهايت-او به گوکارنا ،ن مکانيارت ايپس از ز .وجود دارد يجنوب يهند با نام کراال

ارت معبد يآنگاه باالرام به ز .پرستش است وا همواره مورديکه لرد ش ييجا ،رفت

به نام  يره او به مکانياز آن جز .با آب محاصره شده است رفت که کامالً 8يادويآر
                                                           

1 Agastya 
2 Cape Comorin 
3 Kanyäkumäré 
4 Phälguna-tértha 
5 Païcäpsarasa 
6 Kerala 
7 Gokarëa-tértha 
8 Äryädevé 
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 2ايندهيرويو ن ،يوشنيپا ،يبه نام تاپ ييهاپس از آن او در رودخانه .رفت 1شورپاراکا

ن جنگل ن همايا .رفت 3ايبه نام دانداکاران ياستحمام کرد و سپس به جنگل

آنگاه لرد  .کردمي يد در آن زندگياست که لرد راماچاندرا در زمان تبع ييايدانداکاران

در  .رفت ين رودخانه در هند مرکزيتربزرگ ،4نارمادا يباالرام به ساحل رودخانه

 .قرار دارد 5يپور-يشماتيبه نام ماه ييهاارتگاهيمقدس ز ينارامادارود ن يساحل ا

 رتهايت-لرد باالرام به پرابهاسا ،کنندهميآنجا بر اساس قواعد تنظپس از استحمام در 

  .که سفرش را آغاز کرده بود ييجا ،بازگشت

ه اغلب د کياز برهماناها شن ،رتها بازگشتيت-که لرد باالرام به پرابهاسا يهنگام

هان جن که بار يدن ايباالرام با شن .انداها در جنگ کوروکشترا کشته شدهيکشاتر

د ن ظاهر شدنيزم يشنا و باالرام رويلرد کر .کرد يشده است احساس آسودگسبک 

 .هندکاهش د طلب راجاه يايجاد شده توسط پادشاهان کشاتريا ينظام يرويتا بار ن

مردم  ،يزندگ يهياول يازهايشدن از ن يبا راض .انه استيگرايماد ير زندگين مسيا

ان شينامشروع ا يکنند و آرزوهامي ديتول ياضاف يطلبانه تقاضاهاجاه يبه طرز

 ر ويفراگ يضيمر ،جنگ ،يصورت قحطه ن خداوند بيا قوانيعت ين طبيتوسط قوان

کشته  اهايد که گرچه اغلب کشاتريباالرام شن لرد .شودمي يريمشابه جلوگ يايبال

 ين او درست در همان روزيبنابرا .ان مشغول جنگ هستندکوروها همچن ،اندشده

 .نبرد رفت يرودررو بودند به صحنه يودهان مشغول نبرد شخصيا و دورنماسِيکه به

اما آنها  ،ندلرد باالرام خواست که آنها را متوقف ک ،شانيا يرخواه هر دويبه عنوان خ

  .متوقف نشدند

                                                           
1 Çürpäraka 
2 Täpé, Payoñëé and Nirvindhyä 
3 Daëòakäraëya 
4 Narmadä 
5 Mähiñmaté-puré 
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شترا و برادران جوانترش يودهيپادشاه  ،که لرد باالرام در صحنه ظاهر شد يهنگام

شان را به محترمانههاي کرنش شنا و آرجونا فوراًيلرد کر نيو و همچنناکوال و ساهادِ

ن ين که آنها ساکت بودند ايل ايدل .با هم صحبت نکردند اما اصالً  ،م کردندياو تقد

 يچرا که و ،کردمي ودهان احساس محبتينسبت به دور يبود که لرد باالرام به نحو

 ،افتيمي که جنگ ادامه يهنگام .اد گرفته بوديدن با گرز را يجنگ هنر يجنزد باالرام

گران فکر کردند که باالرام ممکن است به آنجا آمده باشد تا يشترا و ديودهيپادشاه 

هم  .ن آنها ساکت ماندنديودهان اعالم کند و بنابرايرا در جهت نفع دور يموضوع

 ،ان جمع بزرگ ناظرانينا مشتاق جنگ با گرز بودند و در مماسِيودهان و هم بهيدور

در حال تالش  .ضربه بزند يگريکرد تا به دمي اد تالشيبا مهارت ز ک از آن دوير ه

ن حال ياما با ا ،د که در حال رقص هستنديرسمي نظره ن بين کار چنيانجام ا يبرا

  .هستند يار عصبانيآنها بس يمشخص بود که هر دو

 ،ناماسِيبه ودهان ويزم دوريپادشاه عز"به منظور توقف جنگ گفت : ،لرد باالرام

عنوان قهرمانان ه ا بيد و در دنيهست يان بزرگيشما جنگجو يدانم که هر دومي

نا به لحاظ قدرت ماسِيکنم که بهمي ن حال من فکرياما با ا ،ديبزرگ مشهور هست

جنگ با گرز  ودهان در هنريدور ،گريد ياز سو .ودهان برتر استينسبت به دور يبدن

ک از شما از يچ ين است که هينظرم ا ،ن موضوعاتيا يريبا در نظرگ .برتر است

وجود دارد  يار اندکيفرصت بس ،يطين شرايتحت چن .ستيدر جنگ فروتر ن يگريد

کنم که زمان را با مي من تقاضا ،نيبنابرا .شکست بخورد يگرياز شما از د يکيکه 

وقف را مت يرضرورين جنگ غيمن آرزو دارم که شما ا .دين روش تلف نکنيجنگ به ا

  ".ديکن

 يودهان به نفع هر دوينا و دورماسِيآموزش مناسب ارائه شده توسط لرد باالرام به به

توانستند مي گر بودند که تنهايکدير خشم نسبت به ياما آنها چنان درگ .آنها بود

 فکر يگريک تنها به کشتن ديهر  .اورندياد بيه نه خود را بيريد يشخص يدشمن

اد آوردن يآنها با به  يهر دو .به لرد باالرام ندادند يندانت چيکرد و آنها اهممي
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 .زده شدندامناسب طرف مقابل همچون فرد جنونن ين و رفتارهايسنگهاي اتهام

 .ن امر نبوديا يمشتاق ادامه ،شان بودير در انتظار ايکه قادر به درک تقد ،لرد باالرام

  راکا بازگردد.ر دوام گرفت که به شهياو تصم ،ماندن يبه جا ،نيبنابرا

شان و دوستان به ياد مورد استقبال خويبا شعف ز ،راکا بازگشتاکه او به دو يهنگام

 ياستقبال و يگر اشخاص مسن قرار گرفت که براينا و دپادشاه اوگراسِ يسرکردگ

ا رفت و يراناشيميدر نا يارتياو دوباره به مکان مقدس ز ،پس از آن .آمده بودند

آنها درک کردند  .ستادنديا ياستقبال از و يو برهماناها برا ،سيداشخاص ق ،مانيحک

 .دن بازنشسته شده استيت جنگياز فعال ،استيک کشاتريکه لرد باالرام گرچه 

 يار راضين موضوع بسياز ا ،مان که همواره در صلح و آرامش بودنديبرهماناها و حک

ق کردند يگرفتند و او را تشوشان باالرام را با محبت فراوان در آغوش يتمام ا .شدند

در واقع لرد  .ا انجام دهديراناشيميرا در مکان مقدس ناها ياز قربان يکه انواع مختلف

؛ نداشت ياشخاص عاد يه شده برايتوصهاي يانجام قربان يبرا يچ الزاميباالرام ه

 .است ييهاين قربانيبرنده از چنن خود لذتيبنابرا ،خداوند است يت اعالياو شخص

آموزش به اشخاص  يتنها براها يدر انجام قربان شانيا مانندن عملکرد الگوين چنيا

 يت اعاليشخص .کند يرويد از قواعد پيبود تا نشان دهد که چگونه فرد با يعاد

 يدر مورد موضوع رابطهرا ا يشارانيميس در نايمان و اشخاص قديحک ،باالرام ،خداوند

ن جهان توسط يکل ا يريدر نظرگ ير مورد چگونگد ،يهانيک يموجودات زنده با تجل

ن هدف کمال يدست آوردن باالتره ب ين جهان برايارتباط فرد با ا يچگونگ ،فرد

ت يبر شخص يمتک يهانيک يدرک آن است که کل تجل ،ن هدف متعاليا .آموزش داد

درون  يحت ،خود در همه جا غالب است يخداوند با عملکرد وجه پاراماتما ياعال

  .ن اتميترخرد

 انجام يقربان انجام داد که پس از اَعمالِ راتها را ياستحمام آوابه سپس لرد باالرام

د و خود را با جواهرات يد پوشيجد يشميابرهاي لباس ،پس از استحمام يو .شودمي

ان يک ماه کامل درخشان در مياو همچون  ،شان و دوستانيان خويدر م .با آراستيز
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او  ،نيبنابرا ،خداوند است يت آنانتايلرد باالرام شخص .شدستارگان آسمان ظاهر 

 هبوط يک فرد عادياو در واقع همچون  .ا بدن استيشعور  ،ادراک ذهن يورا

م يتوانمي کند؛ ما تنهامي ش رفتاريمقاصد خو يق برايو به همان طر .کندمي

تواند ينم يکس حتچيه .ميف کنيخداوند توصهاي يعنوان بازه را ب يوهاي تيفعال

 .چراکه او قادر مطلق است ،ن بزنديرا تخم يوهاي ينامحدود بازهاي شيزان نمايم

لرد باالرام را در هنگام هاي ين بازين هر کس اياست؛ بنابرا ياصل يشنويلرد باالرام و

ن يخداوند خواهد بود و بد يت اعاليعابد بزرگ شخص قطعاً  ،اد آورديه صبح و عصر ب

  .ش از هر جهت موفق خواهد بودايب زندگيترت

 

 بالواال، ييرها"شنا با عنوان يکر منه و ودانتا بر فصل هفتاديشرح بهاکت ،بيترتنيبد
  .رسديمان يبه پا "مقدسهاي و سفر لرد باالرام به مکان
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 هشتاد  فصل

 برهمانا  يشنا با سودامايمالقات لرد کر
 

 يشنا و لرد باالرام را از شوکادو گوسواميد کرلرهاي يفات بازيت توصيکشيپادشاه پار

 ،تيکشيبخش متعال هستند و ماهاراج پارلذت يهمگها ين بازياشنيدن  .ديشنمي

 يت اعاليشخص ،زميعزسرور ": ن مورد خطاب قرار داديرا چن يشوکادو گوسوام

که  يهرکس .و عشق به خداوند است ييهمزمان رها ياعطاکننده ،شنايکر ،خداوند

دست  ييبه رها ييچ تالش مجزايبدون ه يخودهصورت خودبه ابد خداوند شود بع

 يبرا يوهاي تيو فعالها يباز ،که خداوند نامحدود است يياز آنجا .افتيخواهد 

 نيبنابرا .ز نامحدود هستندين يهانيک ين تجليکل ا يو نابود ينگهدار ،خلق

 سرور .ياف نکردهيرا توص هاکنون آنکه تا بشنوم اوهاي يگر بازيخواهم در مورد دمي

 يحاصل از ارضا يلذت شاد ياز جستجو ين جهان ماديد درون ايارواح مق ،زميعز
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هاي لذت حواس همواره قلب يبرا يين آرزوهايچن .اندد شدهيحواس سرخورده و ناام

ن تجربه هستم که چگونه يدر حال کسب ا اما من واقعاً .کندمي ردد را خُيارواح مق

 تحت يريتواند فرد را از قرارگمي شنايلرد کرهاي يضوعات متعال مرتبط با بازمو

چ شخص يکنم که همي فکر .حواس رها کند يارضا يبرا يت مادين فعالير چنيثتأ

متعال خداوند را رد هاي يبازدوباره و دوباره دن ين روش شنينتواند ا يخردمند

ن يبنابرا .بماند يدر لذت متعال باق اًقيعم تواند هموارهمي فرد ،دنيبا شن کند؛ صرفاً 

ت يکشيماهاراج پار ،ن عبارتيدر ا ".نخواهد شد يحواس ماد يفرد مجذوب ارضا

. افراد "سوگوار" يعنيشانا يو .2ايگ-شِشايو و 1شانايو :مهم را به کار برد يدو واژه

اما در واقع  ،شوند يراض کنند تا کامالًمي را ابداع ياديز يو ابزارهاها گرا راهيماد

 ين نکته مطرح شود که بعضيممکن است ا .مانندمي ين باقيآنها سوگوار و غمگ

ا را يگ-ششايت واژه ويکشياما ماهاراج پار .ن هستنديز سوگوار و غمگيون نيروحان

گرا و تيهويبهاي به نام ،وجود دارد يدو نوع فرد روحان .استفاده کرده است

گرا اشاره دارد که عالقمند به تنوع متعال تيبه اشخاص هو ايگ-ششايو .انيگراتيهو

 خداوند متعال پر از شعف يفردهاي تيفات فعاليدن توصيعابدان با شن .هستند

ت خداوند يکه در واقع جذب وجه فاقد هو ،انيگراتيهويکه ب يدر حال ،شوندمي

ن يا .ندشومي خداوند يشخصهاي تيجذب فعال يصورت مصنوعه تنها ب ،هستند

 يان درک کامليگراتيهويب ،خداوند يهايدر تماس با باز يريرغم قرارگيعل ،نيچن

هاي تيفعال يريگيان در پيگراين همچون ماديبنابرا ،ع حاصله ندارنداز مناف

صحبت کردن  ييتوانا" :ت ادامه داديکشيپادشاه پار .شوندمي ثمربخش خود سوگوار

ها کار کردن با دست ييتوانا .شودمي داوند کاملات متعال خيفيف کيتنها با توص

ها در خدمت خداوند مشغول شود که فرد خود را با آن دستمي کامل يتنها هنگام

 يآگاه شنايدر کر رسد که فرد صرفاً مي به آرامش يذهن فرد هنگام ،نيهمچن .دينما

                                                           
1 viñaëëa 
2 viçeña-jïa 
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ار يدن بسيشيد قدرت انديست که فرد باين بدان معنا نيا .شنا فکر کنديکامل به کر

با وجه مکان  ،قت مطلقيشنا حقيدرک کند که کر د صرفاً ي؛ فرد باداشته باشد يقو

ن فکر کند که ياگر فرد تنها به ا .در همه جا حاضر و غالب است ،پاراماتما ،اشافتهي

تواند مي آنگاه فرد ،درون هر اتم يصورت پاراماتما همه جا حاضر است حته شنا بيکر

عابد کامل  .ذهنش را به کمال برساند حس کردن و خواستن ،دنيشياند يعملکرها

چرا که او  ،کنديرسد نظاره نممي به نظر يرا آن گونه با چشمان ماد يماد يايدن

  ".نديبمي او يش را در وجه پاراماتمايدر همه جا حضور خداوند قابل پرستش خو

با  تواند صرفاً مي گوش ن نکته ادامه داد که عملکرديت با گفتن ايکشيماهاراج پار

 يمتعال خداوند به کمال برسد و عملکرد سر تنها زمانهاي تيدن فعالياشتغال با شن

رسد که سر مشغول سجده کردن در مقابل خداوند و مي کامل يبرداربه بهره

قت است و يک حقين که خداوند در قلب همگان حضور دارد يا .ندگانش شودينما

 ،معبد خداوند است ين نکته که هر بدنيا يريدر نظرگ باشرفته ين عابد پيبنابرا

تمام افراد  ياما برا .کندمي مياحترامات خودش را به تمام موجودات زنده تقد

 يان مرحلهيچرا که ا ،ممکن استريغ يات به صورت فوريبه آن مرحله از ح يابيدست

ا عابدان خداوند را يشناواها يتواند وامي عابد درجه دو .ک استيعابدان درجه  يبرا

 ييابتدا يکه تازه در مرحله يو عابد .رديشنا در نظر بگيندگان کريبه عنوان نما

تواند در مقابل تمثال خداوند در معبد و مي ،ا عابد درجه سه استي يو مبتد ،است

خداوند است سرش را بر  يت اعاليم شخصيمستق يکه تجل ير روحانيدر مقابل پ

 يا در مرحلهي يانيم يدر مرحله ،يمبتد يدر مرحله ،نيبنابرا .ن بگذارديزم

م و سجده کردن در مقابل خداوند يتواند عملکرد سر را با تعظمي فرد ،شرفته کامليپ

ت خداوند يتواند عملکرد چشم را با رؤمي فرد ،مشابهاً .ندگانش به کمال برسانديو نما

هاي تواند عملکرد بخشمي يب هر فردين ترتيبد .ندگانش به کمال برسانديو نما

ندگانش به يا نمايشان در خدمت خداوند يبا مشغول داشتن ا اً مختلف بدنش را صرف

 او صرفاً ،گر نباشديد ياگر فرد قادر به انجام کار .ن مرحله کمال برسانديباالتر
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که قدوم  يآب ،1تاياش سجده کند و چارانامرندهيتواند در مقابل خداوند و نمامي

ن جمالت يدن ايبا شن .را بنوشد ،ا عابدش با آن شسته شده استين خداوند يلوفرين

ت يکشيپادشاه پار يشرفتهيل درک پيبه دل يگوسوام شوکادو ،تيکشياز ماهاراج پار

از قبل مشغول  يگوسوام شوکادو .شد يشناو سرشار از شعف روحانيوا ياز فلسفه

ت از او تقاضا کرد که يکشياراج پارکه ماه يخداوند بود و هنگامهاي تيف فعاليتوص

  .شتر ادامه داديا لذت بب بهاگاواتام-مادياو به نقل شر ،ف کنديشتر توصيآنها را ب

او  ،کامل يک برهمانايبه عنوان  .داشت يزيار عزيبس يشنا دوست برهمانايلرد کر

 چ وجهياو به ه ،اششرفتهيخاطر دانش په بود و ب شرفتهيار پيدر دانش متعال بس

ن او همواره پر از صلح و آرامش بود و به کنترل متعال يبنابرا .نبود يدلبسته لذت ماد

 ،ک عابد کامل بودين بدان معنا بود که آن برهمانا يا .افته باشديبر حواسش دست 

ن سطح استاندارد دانش يتواند به اعالتريکه فرد عابد کامل نباشد نم يچرا که تا زمان

رسد به مي که به کمال دانش يفرد ان شده است:يتا بيگ-ددر بهاگاوا .ابديدست 

ش را يکه زندگ يهر فرد ،گريد يبه کالم .شودمي ميخداوند تسل يت اعاليشخص

کمال دانش  يم کرده باشد به نقطهيخداوند تسل يت اعاليخدمت به شخص يبرا

 يانهيگراير ماديکمال دانش آن است که فرد از مس يجهينت .افته استيدست 

کنترل کامل حواس است که همواره  ين انقطاع به معنايشود. امي ات منقطعيح

و در آن مرحله حواس مشغول  ،شودمي حواس عابد پاک .شودمي يمجذوب لذت ماد

گرچه دوست  .کمال خدمت عابدانه است ين حوزهيا .شودمي خدمت خداوند

ار راحت يبس يزندگ يروت براث يآورر جمعياو درگ ،هل بودشنا متأيلرد کر يبرهمانا

 شير برايبر اساس تقد يخوده صورت خود به که ب يبا درآمد صرفاً  نيبنابرا ،نبود

ک مرد در دانش کامل به ي .دانش کامل است ين نشانهيا .بود يراض آمد کامالً مي

 ،يماد ياين دنيدر ا .باشد رتواند شادتيداند که او از آنچه مقدر است نممي يخوب

اضطراب و تنش و لذت  يرنج بردن از مقدار مشخص مقدار مشخصِ  يهر فرد يبرا

                                                           
1 caraëämåta 
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هر  يش برايو رنج از پ يمقدار شاد .مقدر شده است يبردن از مقدار مشخص شاد

 يانه زندگيگراير ماديمس يتواند شاديکس نم چيه .مقدر شده است ياموجود زنده

 شتر به تقاليب يماد يشاد يان برهمانا خود را بريبنابرا .ا کاهش دهديش يرا افزا

 استفاده يآگاه شنايشرفت در کريپ يبرا از زمان خوداو  ،در عوض ،انداختمين

چ لباس پر يچرا که او ه ،ديرسمي نظره ر بياو به شدت فق يرونيبه لحاظ ب .کردمي

 .همسرش فراهم کند يثروتمندان را براهاي توانست لباسينداشت و نم يطمطراق

خوردن  يبرا ياديز يغذا يحت ،آنها چندان توانگرانه نبود يط ماديه شراک يياز آنجا

 ينگران راحت او همسر .دنديرسمي نظره ار الغر بين او و همسرش بسيبنابرا ،نداشتند

او  .بود يزکاريپره ين برهمانايشتر نگران شوهرش بود که چنيبلکه ب ،خودش نبود

 ،کته کنديرا به همسرش د يزيچد و گرچه دوست نداشت يلرزمي خاطر ضعفه ب

دوست  ،بخت يهمسر الهه ،شنايدانم که لرد کرمي ،زميارباب عز" :ن گفتيچن

کمک به عابدش  يو او همواره آماده يشنا هستيز عابد لرد کريتو ن ،تو است يشخص

با  ،يابه خداوند انجام نداده ياچ خدمت عابدانهيکه ه يکنمي اگر فکر يحت .است

 ،نيعالوه بر ا .م استيو خداوند حافظ ارواح تسل يام شدهيتسل يو به ون حال تيا

 يادياو همواره عالقه ز .است ييآل فرهنگ ودادهيت ايشخص ،شنايدانم که لرد کرمي

 ار مهربانيت بسيصاحب صالح يدارد و نسبت به برهماناها ييبه فرهنگ برهمانا

عنوان ه خداوند را ب يعالت ايچرا که شخص ،ين فرد هستيترتو خوشبخت .است

 چرا که ،ستهمچون تو ياشخاص يشنا تنها پناه برايلرد کر .يدوست خودت دار

حواست را در کنترل  و کامالً يهستم يحک و سيتو قد .يم هستيبه او تسل کامالً

به نزد او  ن لطفاً يبنابرا .شنا تنها پناه تو استيلرد کر ،يطين شرايتحت چن .يدار

 ،يهل هستتو متأ .کندمي بار تو را درکط محنتيشرا که او فوراً من مطمئنم  .برو

ت تو را ياما به محض آنکه او وضع ،يبدون پول تو همواره در تنش هست ،نيبنابرا

 .يکن يار راحت در آنجا زندگيبه تو خواهد داد تا بس يثروت کاف قطعاً ،درک کند

و آندکاها است و من  يشير و ،بهوجا يهاشنا پادشاه خاندانيدر حال حاضر لرد کر
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چ ياو در آنجا بدون ه .کند يتخت خود دوآراکا را ترک نميام که او هرگز پادهيشن

 ،زيهمه چ او چنان مهربان و آزادمنش است که فوراً .ندکمي يزندگ يرونياشتغال ب

 يکه او آماده ييز آنجاا .م او کنديدهد که خود را تسلمي يبه شخص ،خودش را يحت

 يست که بخواهد مقداريآور ن تعجباصالً  ،ش به عابدش استيخو يشخص يارائه

 اش ثابت قدم نباشد، خداونداگر عابد در خدمت عابدانه ،البته .بدهد يثروت ماد

 يخوبه دانم که در مورد تو او بمي اما .دهديبه او نم ياديز يليخ يثروت ماد

 يمقدار يئهان او در اريبنابرا .يستدم هه تو چقدر در خدمت عابدانه ثابت قداند کمي

همسر  ،بين ترتيبد .ه به تو درنگ نخواهد کردياول يازهايرفع ن يبرا يماد منافع

 .شنا برودياز او درخواست کرد که نزد لرد کر يبرهمانا بارها و بارها با تواضع و فروتن

شنا يکر يشر از خداوند يماد يايبه درخواست مزا يازيچ نيکه ه برهمانا فکر کرد

او فکر  ،نيعالوه بر ا .ق شديمکرر همسرش به رفتن تشوهاي اما با درخواست ،ستين

ن فرصت يا .ارت کنميخداوند را ز قادر خواهم بود شخصاً  ،ماگر من آنجا برو" کرد:

که او  يهنگام ".از او نکنم يچ منفعت مادياگر درخواست ه يحت ،است يبزرگ

در خانه دارد  يزيا چيد که آياز همسرش پرس ،فتشنا گريم به رفتن به نزد کريتصم

همسر  .دوستش ببرد يبرا ياهيد هديچرا که او با ،م کنديشنا تقديکه او بتواند به کر

د و آن يچيپ يات و آن را در پارچهها گرفهيشده از همسا چهار مشت برنج خردفوراً

ه را گرفت و يانا هدشتر برهميبدون انتظار ب .شنا بدهديرا به همسرش داد تا به کر

جذب شده بود که  ن فکرياو در ا .ارت خداوند حرکت کرديز يبه سمت دوآراکا برا

شنا در ير از کريغ ياشهيچ اندياو ه .شنا خواهد بوديکر ت خداونديچگونه قادر به رؤ

 ،بود يار مشکليادو کار بسي يپادشاهان سلسله يبه قصرها يدسترس .قلبش نداشت

شنا به يلرد کر يکه دوست برهمانا يهنگام .شدمي اجازه مالقات دادهاما به برهمانا 

در هر  .کردمي عبور يد از سه قرارگاه نظاميبا ،گر برهماناهايبه همراه د ،آنجا رفت

پس  .کردمي د از آنها عبوريز بايوجود داشت و او ن يبزرگهاي دروازهها ک از کمپي

صر بزرگ وجود داشت که محل سکونت شانزده شانزده هزار ق ،هاو کمپها از دروازه
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آراسته شده  ييبايشد که به ز يبرهمانا وارد قصر .شنا بودنديلرد کر يهزار ملکه

انوس ياحساس کرد مشغول شنا در اق ،با شدين قصر زيوارد ا يکه و يهنگام .بود

انوس ين اقيسطح ا يرجه زدن و شنا در روياو خود را در حال ش .لذت متعال است

از  يحت و بود ينيشنا در کنار ملکه روکميلرد کر ،در آن زمان .تعال احساس کردم

و او را  ،ندياش ببک شدن به خانهيتوانست برهماناها را در حال نزدمي فاصله دور او

استقبال  يش را ترک کرد و برايجا شنا فوراً يلرد کر .عنوان دوست خودش شناخته ب

برهمانا را در بازوانش در  يدن به ويت و با رسرفشواز يش به پياز دوست برهمانا

ن حال از در آغوش گرفتن يبا ا ،شنا منبع لذت متعال استيلرد کر .ديآغوش کش

 زش را مالقاتيار عزيچرا که دوست بس ،کرد يادير احساس لذت زيفق يبرهمانا

ها يدنيو نوشها وهيانواع م تخت خود نشاند و شخصاً  يشنا او را رويلرد کر .کردمي

 .م کرديبه او تقد ،ز مرسوم استيار عزيهمان بسيک ميکه در استقبال از  آنچنان ،را

 فايرا ا يک انسان عاديکه او نقش  يياما از آنجا ،متعال است پاکِ  ،شنايکر يلرد شر

 .ديسرش پاش يآن آب را رو ،خود يپاکساز يبرهمانا را شست و برا يکرد پامي

ر يخوشبو مثل خم يرهايانا را با انواع مختلف خمخداوند بدن برهم ،نيپس از ا

خوشبو را  ياز عودها يانواع مختلف او فوراً .و زعفران آغشته کرد ،آگورو ،صندل

م يپس از تقد .م کرديتقد يسوزان به او آراتهاي سوزاند و مثل معمول با چراغ

شنا يرد کرل ،ل کردياش را ميدنيپس از آنکه برهمانا غذا و نوش و ياحترامات کاف

ر يفق يليبرهمانا که خ ".ينجا آمدياست که تو ا يبخت بزرگ ،زميدوست عز" :گفت

 .ف بوديو بدن او الغر و نح في؛ لباس او فرسوده و کثبه تن نداشت ييبايبود لباس ز

 يش به روشنيهااستخوان ،يل ضعف بدنيد و به دليرسينظر نمه ز بيار تمياو بس

ک يشروع به باد زدن او با  شخصاً  يدو ينيخت روکمب يالهه .ت بودنديقابل رؤ

ن از ين چنيشنا در استقبال ايگر زنان قصر از رفتار لرد کرياما د ،بادبزن چامارا کرد

شنا در استقبال از ياق لرد کريزان اشتيدن ميآنها از د .برهمانا متعجب شده بودند

شنا يگونه لرد کرآنها متعجب بودند که چ .زده بودندخاص شگفت ين برهمانايا
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ن يز و پاک و با لباس مندرس را چنيو نه چندان تم ،ريار فقيبس يک برهماناي شخصاً

توانستند درک کنند که آن مي ن حال آنهاياما در ع ،است مورد استقبال قرار داده

هاي تيد فعاليدانستند که او بامي آنها .ستين يک موجود زنده عاديبرهمانا 

 يهمسر الهه ،شناين صورت چرا لرد کرير ايانجام داده باشد؛ در غ ياديزکارانه زيپره

ن تعجب کرده بودند يشتر از اين بي؟ آنها همچنکندمي ييرايپذن از او يچن ،بخت

ژه تعجب کرده بودند يآنها به و .شنا نشانده شده بوديتخت لرد کر يرو که برهمانا

که  يبيدرست به همان ترت ،ده استيشنا او را در آغوش کشيدند لرد کريدمي که

ا ي ينيشنا تنها روکميچرا که لرد کر ،ديباالرام را در آغوش کش ،برادر بزرگترش

 يپس از آنکه برهمانا به خوب .ديکشمي را در آغوش يگريچ کس ديباالرام و نه ه

 شناياو و کر ،شنا نشانده شديمورد استقبال قرار گرفت و بر تخت نرم خود لرد کر

 يشان کردند؛ زمانيو شروع به صحبت در مورد کودک گر را گرفتنديهمدهاي دست

 .قرار داشتند (يروزا مدرسه شبانهي) 1آنان تحت حفاظت گوروکوال يکه هر دو

و به  ين شخص هستيتو با شعورتر ،زميعز يدوست برهمانا" :شنا گفتيکر خداوند

ت يهاکه آموزش مطمئن هستم که پس از آن .يدانمي را يزندگ ياصول مذهب يخوب

را به اندازه  يو پس از آنکه اجر و پاداش و يان رسانديان به پاممعلم يرا در خانه

به  .ياانتخاب کرده يو همسر مناسب ياات بازگشتهبه خانه ،يپرداخت نمود يمکف

 .يانداشته يانه زندگيگرايمادهاي به روش ياالقهدانم که از همان ابتدا عمي يخوب

ازمند ين در حال حاضر نيبنابرا ،يانداشته يياتوانگرانه يماد يزندگ يزوهمچنان آر

 يماد يبه توانگر يکه بدون وابستگ ياشخاص ،يماد ياين دنيدر ا .يپول هست

 ين آرزو برايکمتر يبدون وابستگ ين اشخاصيچن .به شدت نادر هستند باشند

مواقع آنها در حال  يضاما بع ،دنحواس را ندار يارضا يمال و ثروت برا يگردآور

آنها  .گذارند يجاه هل بتأ ياز زندگ يشوند تا مثال خوبمي دهيمال د يجمع آور

آل در دهيهل اک متأيتواند مي ع مناسب ثروت فرديدهند که چگونه با توزمي نشان

                                                           
1 gurukula 
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ر يروان مسيبه عنوان پ يآلدهيهالن اأن متيچن .ک عابد بزرگ شوديهمان زمان 

کنم مي آرزو ،زميعز يدوست برهمانا .د در نظر گرفته شوندياشده توسط من بيط

که من و تو در مدرسه  يهنگام ؛يآور اديمدرسه را به  يزندگ يکه تو تمام آن روزها

 ين زندگيدر واقع هر آنچه دانش من و تو در ا .ميکردمي يبا هم زندگ يروزشبانه

 يدر زندگ ياگر فرد .ميامان آموختهيآموز، آن را در دوران دانشمياکسب کرده

 يزندگ ،ده باشديت آموزش ديک معلم مناسب به کفايت يو تحت هدا يآموزدانش

انوس جهل را پشت يتواند اقمي ياو به آسان .ز خواهد بوديآمتينده موفقيدر آ يو

د پدرش يبا يزم ؛ هر فرديدوست عز .رديقرار نگ يماد يو تحت توهم انرژ ،سر گذارد

 ن بدن را به دستيچرا که با لطف پدر است که فرد ا ،ردين معلم بپذيولرا به عنوان ا

است  يما کس ير روحانيپ .است يو ذات يعيطب ير روحانيپدر پ ،نيبنابرا .آوردمي

 د آنچنان که من مورد پرستش قراريو او با .دهدمي که ما را در دانش متعال تشرف

که  ير روحانيپ .ک نفر باشدياز  شيتواند بمي ير روحانيپ .رم پرستش شوديگمي

شود مي دهينام 1گورو-کشايش ،دهدمي آموزش يشاگرد را در مورد موضوعات روحان

 يهر دو .شودمي دهينام 2گورو-کشايد ،دهدمي که شاگرد را تشرف ير روحانيو پ

باشند که آموزش  يمتعدد يران روحانيممکن است پ .نگان من هستنديآنها نما

 يران روحانين پيکه از ا يانسان .است يکيدهنده تشرف يروحان رياما پ ،دهند

ت يانوس موجوديو از اق ،کندمي افتيشان دانش مناسب را دريشوند و از امي مندبهره

استفاده  يات به خوبيح ياز فرم انسان يد درک کرد که ويبا ،کندمي عبور يماد

ن فرم يکه تنها در ا ،يندگز ييرا دارد که نفع غا ين دانش عملياو ا .کرده است

به نزد خداوند  ،ن انتقال به خانهيو بنابرا يکسب کمال روحان ،شودمي حاصل يانسان

  .است

                                                           
1 çikñä-guru 
2 dékñä-guru 
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رمان و تحت ف ،روح متعال حاضر در قلب همگان هستم ،من پاراماتما ،زميدوست عز"

 همانطور .کندمي يرويآشرام را پو  اصول وارنا يانسان يم من است که جامعهيمستق

ه چهار ت و عمل بيفيد بر اساس کيبا يانسان يجامعه ،امتا گفتهيگ-که در بهاگاواد

 رار دهدش را مورد استفاده قيخو ين بخش از زندگيد اوليفرد با .م شوديوارنا تقس

ا يهماچاردست آورد و خود را در تعهد بره را ب يک شاگرد معتبر شود و دانش کافيو 

ن در صورت کامل و بدون مشغول شده اش را بيزندگ که بتواند يبه نحو ،نگه دارد

ت يهدا يايک برهماچاريهدف  .وقف کند ير روحانيحواس در خدمت پ يارضا

از  ياشدهميتنظ يد زندگيهل بامتأ يزندگ .استها نفسو کفها اضتيدر ر يزندگ

 .دمانب يهل باقدر تأ يسوم زندگ يد در مرحلهيچ کس نباياما ه ،حواس باشد يارضا

 يتر در زندگشيبرود که پ ييهانفسو کفها اضتيد به سراغ ريفرد با ،در آن مرحله

 يندگبه ز يخود را از دلبستگ ،بيترتنين کرده است و بديآنها را تمر يبرهماچار

د ممکن فر ،يانه زندگيگرايماد يوهيبه ش يپس از رها شدن از دلبستگ .هل برهاندتأ

  .رديانقطاع را بپذ ياست مرحله

ت هر ينم و فعالينشمي در قلب همگان ،عنوان روح متعال تمام موجودات زندهه ب"

ن موضوع که فرد يبدون توجه به ا .نميبمي يفرد را در هر مرحله و مرتبه از زندگ

ت و به صورت صادقانه ينم که شخص به جديبمي که يهنگام ،است يادر چه مرحله

اش را وقف ين زندگيو بنابرااست  ير روحانيط پشده توسف ارائهيمشغول انجام وظا

در موضوع  .شودمي نيزتريمن عز يآن شخص برا ،کرده است ير روحانيخدمت پ

ا ادامه يبرهماچار يبه زندگ ير روحانيک پيت ياگر فرد تحت هدا ،ايبرهماچار يزندگ

ات کيا فرد احساس تحريبرهماچار ي؛ اما اگر در زندگفوق العاده خوب است ،بدهد

ش را بر يرد و گوروياش را بگير روحانيخروج از نزد پ يد اجازهياو با ،کند يجنس

 ير روحانيم پيتقد ياهيهد ،ييستم ودايبر اساس س .کند ياش راضاساس خواسته
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رد يهل را بپذتأ يد زندگيآنگاه شاگرد با .شودمي دهينام 1ناياکشد-شود که گورومي

  ".رديبپذ را يهمسر ينيو بر اساس مناسک د

آن  ،شنا هنگام صحبت با دوستشيکر خداوندشده توسط ارائههاي ن آموزشيا

ستم تمدن يس .ار مناسب استيبس يبشر يت جامعهيهدا يبرا ،ميحک يبرهمانا

دار رقبزرق و  يوانيح يک جامعهيجز  يزيچ ،ام را ارتقا ندهدرشآ و که وارنا يبشر

مجرد هرگز در  ک زني ايک مرد ي توسط يجنس يمشغول شدن در زندگ .ستين

 يرويپ يبرهماچار يد از اصول زندگيک مرد باي .ستيقابل قبول ن يانسان يجامعه

 يرابطه با يمجرد يزندگ .د ازدواج کندياو با ير روحانيا با کسب اجازه از پيکند 

 مانند ازدواجه ينهاد واناتيچرا که ح ،است يوانيح يک زندگينامشروع  يجنس

ت به که بازگش يانسان يت زندگيموربرآورده ساختن مأ يمدرن برا يجامعه .ندارند

ت يرمون مأيانجام ا يبرا .کندينم يگذارهدف ،بازگشت به نزد خداوند است ،خانه

و ق يقدستم به صورت ين سيکه ا يهنگام .شود يرويد پيبا امرشستم وارنا و آياز س

م به ستين سيکه ا ياما هنگام ،رسدمي ت به انجاميمورن مأيا ،دواجرا ش آگاهانه

 رفاًص ،رديقرار بگ يرويت معتبر مورد پيک مرجعيت يم و بدون هدايمستقريصورت غ

رمغان به ا ييچ صلح و شکوفايکند و همي را خلق يانسان يآشفته در جامعه يطيشرا

  .آوردينم

کنم مي فکر ،زميدوست عز" :ش ادامه داديخو يشنا به صحبت با دوست برهمانايکر

اد يه م را بيکردمي يآموز زندگکه به صورت دانش يامان در دورهيهاتيتو فعال

سوخت بر حسب  يآورجمع يک بار ما برايکه  يوراد آيه تو ممکن است ب .يورآ

وارد جنگل  ،چوب خشک يآوردر هنگام جمع .ميدستور همسر گورو به جنگل رفت

رخ داد و  يارمنتظرهيغ غبارِوفان پرط .ميم و بر حسب تصادف گم شديشد يانبوه

آنگاه آفتاب غروب  .رعد و برق در آسمان ظاهر شد ياعقه و صداسپس ابرها و ص

ن از ي؛ کل زمديبار يديباران شد ،پس از آن .ميک گم شديکرد و ما در جنگل تار

                                                           
1 guru-dakñiëä 
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د آن باران يشا .ميدا نکردير بازگشت به آشرام گورو را پيس شده بود و ما مسيآب خ

ل طوفان يدله انهدام بود و ب يبلکه نوع ،که در واقع باران نبود ياورياد بيه د را بيشد

م يگشتيم م و به هر طرف که برياحساس کرد ياديما رنج ز ،نيشن و باران سنگ

 يسع .ميگر را گرفته بوديکديما دست  ،ط مضطربيدر آن شرا .ميشدمي جيگ

 يهنگام ،و هنگام صبح ،ميونه گذراندگ کل شب را آن .ميدا کنيپ يم که راهيکردمي

او  .ما فرستاد يجستجو يگر شاگردانش را برايد ،بت ما شديو متوجه غکه گورودِ

ار يما را بس ،دا کردنديکه آنها ما را در جنگل پ يز با آنها آمد و هنگاميخودش ن

است  زيبرانگار تعجبيبس ،زميپسران عز" :گفت يمهربان و باگورودِ .افتنديزده بتيمص

دوست دارد که در ابتدا  يهر فرد .ديان به خاطر من به رنج افتادهين چنيکه شما ا

خودتان  يمان به گوروياما شما چنان خوب و با ا ،از بدن خودش محافظت کند

 .ديخاطر من متحمل شده را ب ياديز رنج يد که بدون توجه به رفاه بدنيهست

خاطر ه را ب يشما هر نوع مشکل همچون ينم شاگردان متعهديبمي خوشحالم که

 ينيک شاگرد معتبر از دِي ييرها ير براين مسيا .کنندمي تحمل ير روحانيت پيرضا

 يش را برايشاگرد است که زندگ يفهين وظيا .دارد ير روحانياست که نسبت به پ

من از اعمال  ،شدگانان دوبارزادهين در ميبهتر يا .وقف کند ير روحانيخدمت به پ

الت يباشد که تمام آرزوها و تما .دهممي هستم و به شما برکت يار راضيسشما ب

 يادتان باقيد همواره در ياکه ادراک وداها که از من آموخته باشد .شما برآورده شود

د و آنها را بدون ياد آوريه وداها را بهاي آموزشاي د در هر لحظهيتا بتوان ،بماند

د يوس نخواهيمأ يبعد يا زندگي ين زندگيدر اب هرگز ين ترتيبد .ديمشکل نقل کن

  ".شد

ن را در يه ايمتعدد شب يممکن است رخدادها ،زميدوست عز" :شنا ادامه داديکر

م يم درک کنيتوانمي ما يهر دو .ياد آوريم به يبود ير روحانيکه در آشرام پ يزمان

و با  يروحان ريبا لطف پ .تواند شاد باشديچ کس نميه ير روحانيکه بدون برکات پ
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ت يمورابد و قادر به انجام مأيت دست يتواند به صلح و موفقمي فرد ،يبرکات و

  ".خواهد بود يانسان يزندگ

تو خداوند متعال  ،زميعز يشنايکر" :م پاسخ داديحک يبرهمانا ،اناتين بيدن ايبا شن

که  خت بودمبن قدر خوشيکه من ا ييو از آنجا ،يمتعال همگان هست ير روحانيو پ

در ارتباط با  يشتريچ کار بيکنم که همي فکر ،کنم يمان با تو زندگيدر خانه گورو

 ،يمناسک مذهب ،ييودا يسرودها ،زميخداوند عز .شده ندارمزيتجو ييف ودايوظا

 ،يشرفت اقتصاديشامل پ ،يکمال انسان يازها برايگر نيو تمام د ينيدهاي تيفعال

 ،تو يت اعالي؛ شخصاندتهت گرفمنبع نشأک ياز  يهمگ ،ييحواس و رها يارضا

 يبه کالم .ت تو استيدرک شخص ،يمتفاوت زندگهاي ندياز تمام فرا ييغامنظور 

آموز ک دانشين حال تو نقش يو با ا .مختلف فرم متعالت استهاي آنها بخش ،گريد

م ن بدان معناست که تو تمايا .يکرد يگورو زندگ يو با ما در خانه يفاء کرديرا ا

 يبرا يازيچ نين صورت هير ايدر غ ؛يرفتيلذت خودت پذ يها را تنها براين بازيا

  .ک انسان نبوديتو در نقش  يباز

 

مالقات لرد "با عنوان  شنايم کرودانتا بر فصل هشتاديشرح بهاکت ،بيترتنيبد
 .رسدمي انيبه پا "برهمانا يشنا با سودامايکر
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 ک ي و فصل هشتاد

 کند مي افتيشنا برکت دريمانا از لرد کربره يسوداما
 

قلب همگان  ،روح متعال تمام موجودات زنده ،خداوند يت اعاليشخص ،شنايلرد کر

شنا يلرد کر .ل به عابدان برهمانا استيژه متماياو به و .شناسدمي ار خوبيرا بس

ها توسط برهمانا ين معنا است که ويشود که بدمي دهينام 1دوا-اين برهمانيهمچن

 که کامالً ين را درک کرد که عابديتوان امي نيبنابرا .رديگمي مورد پرستش قرار

افته يک برهمانا دست يت يتر به موقعشيخداوند شده است پ يت اعاليم شخصيتسل

لرد  ،ک برهمن متعاليتواند به يفرد نم ،ک برهمانايل شدن به يبدون تبد .است

کند مي عابدانش توجههاي ن بردن رنجيبه از بژه يوه شنا بيکر .ک شودينزد ،شنايکر

  .عابدان پاک است و او تنها پناهِ

                                                           
1 brahmaëya-deva 
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پرا در مورد معاشرتشان در يمشغول صحبت با سوداما و يشنا به مدت طوالنيلرد کر

شنا يلرد کر ،يميک دوست قديلذت بردن از معاشرت با  يتنها برا ،آنگاه .گذشته بود

 در هنگام "ش من کشانده؟ينجا پيتو را ا زيچچه  ،زميدوست عز" :ديد و پرسيخند

پرمحبت و عاشقانه بر  يکرد و لبخنديمشنا به او نگاه يلرد کر ،صحبت با دوستش

من آورده  يات برااز خانهاي هيد هديتو با ،زميدوست عز": ادامه داد . اوداشت لب

  ".يباش

که خوردن آن  ،شدهآن برنج خرد يدانست که سوداما در ارائهمي شنايکر خداوند

 :گفت خداوند ،پرايت سوداما ويبا درک ذهن .د استمردّ  ،شنا نامناسب بوديکر يبرا

ک يعنوان ه را ب يزياما اگر عابدم چ ،از ندارمين يزيبه چ من قطعاً  ،زميدوست عز"

آن را با  ،ت باشدياهميز بيگرچه ممکن است آن چ ،عاشقانه به من بدهد يميتقد

گرچه ممکن  ،عابد نباشد ياگر شخص ،گريد ياز سو .رفتيم پذار خواهيت بسيرضا

در واقع من  .رفتيم پذيآنها را نخواه ،م من کنديرا تقد يارزشمند يزهاياست چ

ن ير ايدر غ ،م شده باشديت تقديرم که با عشق و عبوديپذمي را ييزهايتنها چ

 يب يعابد من حتاگر  .رميپذيآن را نم ،ز ارزشمند هم باشديهر چقدر آن چ ،صورت

م يآب را به من تقد يمقدار اندکا ي ،ک تکه برگي ،ل کوچکک گُي ،زين چيارزش تر

 را يمين تقديچن ينه تنها با شاد ،م اشباع از عشق عابدانه باشديکند که آن تقد

  ".خورممي اد آن رايبا لذت زبلکه  ،رميپذمي

که سوداما اي شدهبرنج خرد رشينان داد که از پذيپرا اطميبه سوداما و شنايلرد کر

د پرا مردّياد سوداماوياز خجالت ز ن حاليبا ا ،از خانه آورده بود خوشحال خواهد شد

توانم مي من چطور"کرد مي او فکر .ه به خداوند بدهديعنوان هده بود که آن را ب

  .سرش را خم کرد و او صرفاً "؟م کنميشنا تقديرا به کر يزين چيچن

او عزم و  .دانستيز را در قلب همگان ميهمه چ ،روح متعال ،شنايکر خداوند

 پرا نزد خود رايو ل آمدن سوداماين او دليبنابرا .دانستمي همه را يخواسته

 ،و به خاطر درخواست همسرش ديفقر شد ليدانست که به دلمي او .دانستمي



 1049                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

زم يار عزيدوست بسبا فکر کردن به سوداما به عنوان  .پرا به آنجا آمده بوديسوداما و

دانست که عشق سوداما نسبت به او هرگز مي يخوبه او ب ،خود ياهم مدرسه

درخواست  يسوداما برا": شنا فکر کرديکر .ستين ينفع ماد يچ آرزويبرخواسته از ه

 يم گرفت که چنان توانگريشنا تصمين لرد کريبنابرا ".امده استيش من نيپ يزيچ

  .ز قابل تصور نباشديتوسط پادشاه بهشت ن يکه حت پرا بدهديبه سوداما و يماد

ر يفق يآن برهمانا يشانه ياز روکه شده را برنج خرد يسهيشنا آن کيسپس کر

؟ دوست ستين چيا" :ربود و گفت چادرش قرار داشت يد و در گوشهزان بويآو

را  پراياو سوداما و ."ايشده آوردهخرد يمن برنج خوب و خوشمزه يتو برا ،زميعز

شده نه تنها من بلکه کل ن مقدار برنج خرديم اکنمي فکر" :ق کرد و گفتيتشو

 ياصل که منشأ ،شنايد که کريتوان فهممي ن جملهياز ا ".خواهد کرد يخلقت را راض

 ،ک درختي يشهيهمان گونه که با آب دادن به ر .کل خلقت است يشهير ،زيهمه چ

م شده يز تقديب هر چين ترتيبه هم ،شودمي عيدرخت توزهاي ن بخشيب آب فوراً 

همگان  ير براين اقدام خيباالتر ،شنايکر يت انجام شده برايا هر فعالي ،شنايبه کر

شنا يعشق به کر .شودمي عين کل خلقت توزيب يمين تقديکه نفع چن چرا ،است

  .شودمي عين تمام موجودات زنده توزيب

شده ک مشت برنج خردي پرا بوديو وداماشنا مشغول صحبت به سيکه لرد کر يدر حال

 ينيکرد تا مشت دوم را بخورد روکممي که تالش ياو خورد و هنگام يسهيرا از ک

پس از لمس دست  .شد ن کارياز ا با گرفتن دست او مانع ،بخت يالهه خودِ ،يودِ

کند مي تيکفا شدهک مشت برنج خُردين يا ،زميارباب عز" :گفت ينيروکم ،شنايکر

ش يار توانگر شود و توانگريبس ين زندگيدر اآن  يکنندهميتقدسبب شود فرد  که

که  يشما نسبت به عابدانت چنان مهربان هست .ز ادامه دهدين يبعد يرا در زندگ

ت شما يو رضا ،کندمي يز به شدت راضيشده شما را نردک مشت برنج خُي يحت

دهد مي ن رخداد نشانيا ".تبعد اس يو زندگ ين زندگيعابد در ا يمتضمن توانگر

 يشود و او راضمي ميشنا تقديت به خداوند کريکه غذا با عشق و عبود يهنگام
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آن چنان نسبت به  ،بخت يالهه ،يودِ ينيروکم ،رديپذمي شود و آن را از عابدمي

ن يبه منزل عابد برود تا آن را به توانگرتر شود که مجبور است شخصاًمي عابد متعهد

 ،بخت يالهه ،انا کنديم نارايمجلل تقد يياگر فرد غذا .ل کنديجهان تبد خانه در

 ين امر بدان معنا است که خانهيشود و امي خود مهمان آن خانهه خود ب ،يالکشم

شنا يکر خداوند يشب را در خانه ،سوداما ،ميحک يبرهمانا .شودمي فرد توانگر

 .کونتها استيارات واياز س يکيکن سا ييکرد که گومي گذراند و در آن حال احساس

 ياصل ياناينارا ،شنايکر خداوند چرا که هر جا ،کردمي يکونتها زندگيدر واقع او در وا

 کونتهايوا ،يارات روحايبا س يچ تفاوتيه ،کنند يبخت زندگ يالهه ،يدو ينيو روکم

  .لوکا ندارد

افت يشنا دريکر خداوند از يزيبود تا چ ، به آنجا نرفتهميحک يبرهماناآن  ،سوداما

هم از خداوند  يزيچ چين حال هيبا ا ،که در قصر او حضور داشت يکند در حال

همواره در مورد  و فردا صبح او حرکت به سمت منزل خود را آغاز کرد .نخواسته بود

غرق  يب در شعف روحانين ترتيکرد و بدمي شنا فکرياستقبال از خودش توسط کر

دن خداوند يو از د .آوردمي اديه شنا را بيروابطش با لرد کر صرفاًر او يدر تمام مس .شد

  .کردمي ياريبس ياحساس خوشحال

ن يترشنا است که وقفيکر ارت خداونديز زين چيلذت بخش تر": برهمانا فکر کرد

؛ او خود است يياو چقدر عاشق فرهنگ برهمانا .شخص نسبت به برهماناها است

به برهماناها  او .متقابل دارد ياو با برهماناها رابطه ،حالن يبا ا ،برهمن متعال است

گرچه  ،ديهمچون من را در آغوش کش يريفق يگذارد که برهمانامي آنچنان احترام

 ،ن منيب ياسيچه ق .در آغوش نگرفته است بخت يچ کس را به جز الههياو هرگز ه

بخت  يها پناه الههکه تن ،متعال يشنايکر ر گناهکار و خداونديفق يک برهماناي

با لذت  ،ک برهمانايعنوان ه ب ،با در نظر گرفتن من ،ن حالي؟ با ااست وجود دارد

خودش در نظر  ياو مرا برادر واقع .ديآغوش کش متعالش در يمرا با دو بازو يقلب

 يماتيشر ،که خسته بودم ي؟ هنگامباشم يتوانم قدردان ومي من چطور .گرفت
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شروع به  در دستانش ک بادبزن چامارايبا نگه داشتن  ،بخت يالهه ،يودِ ينيروکم

شنا را يلرد کر ين ملکهيبه عنوان اول خود يگاه اعالياو هرگز جا .باد زدن من کرد

شان يا يخاطر احترام اعاله خداوند ب يت اعاليدر نظر نگرفت. من توسط شخص

غذا دادن به من با  برهماناها مورد خدمت قرار گرفتم و با ماساژ دادن پاها و يبرا

 ،ييرها ،يارات بهشتيارتقاء به س ياق براياشتبا  او عمالً مرا پرستش کرد! ،دست خود

همگان در  ،ييماورا يوگاي يهاا کمال در قدرتي يمادهاي يتمام انواع توانگر

ن حال خداوند يبا ا .کنندمي شنا را پرستشين لرد کريلوفرين جهان قدوم نيسراسر ا

ه چرا که ب ،هم به من نداد يردپول خُ يبه من مهربان است که حتچنان نسبت 

ممکن است  ،دست آورمه پول ب ياگر مقدار زدهرِ محنتيفق منِ  دانستمي يخوب

  ".ن او را فراموش کنمين چنيشوم و ا يماد يتوانگر يزدهمغرور شوم و جنون

 ير است و برايقار فيکه بس يک انسان عادي .ح استيبرهمانا صح يجمالت سوداما

 يدر توانگر ينحوه که ب يکند و کسمي دعا به خداوند يماد يتوانگر يافت برکاتيدر

کند. يفراموش مت به خداوند را بنس ن خوديدِ فوراً  ،شودمي ترثروتمند يماد

آزموده  مگر آنکه عابد کامالً ،کند يم نميرا به عابدش تقدها يخداوند توانگر ،نيبنابرا

ن يار صادقانه خدمت کند و در عيبه خداوند بس يک عابد مبتدياگر  ،ضدر عو .باشد

دور  يدست آوردن آن توانگره خداوند او را از ب ،را خواستار باشد يماد يحال توانگر

د. اما ياش رسج به خانهيم به تدريحک يبرهمانا ،ن فکر کردنين چنيا .داردمي نگه

و ها شده از سنگساخته يبزرگ يهااو قصر يد که در مکان کلبهيدر آنجا او د

نه تنها  .درخشدمي ماه و انوار آتش ،ديجواهرات ارزشمند است که همچون خورش

 ييبايبه ز ييهاان آنها پارکيبلکه در م ،بزرگ قرار داشت ييقصرها در آنجا

در  .در گشت و گزار بودند ياديشده وجود داشت که در آنها زنان و مردان زآراسته

با وجود داشت و يز يزهاو رُ لوفرينهاي پر از گل ييبايزهاي اچهيدرها ن پارکيا

آور محل رتيدن تحوالت حيبا د .شدمي دهياز پرندگان رنگارنگ د ييهادسته

ن يا اي؟ آنميبيمرات را يين تغيا تماممن  چگونه": برهمانا با خود فکر کرد ،شيزندگ
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است که من در آن  ين همان مکانير ا؟ اگيگريا به فرد ديمکان به من تعلق دارد 

  ؟ر کرده استييآور تغن قدر تعجبيچگونه ا ،کردممي يتر زندگشيپ

از مردان و  يگروه ،گرفتمي ن موضوعات را در نظريا ميحک يکه برهمانا يدر حال

رفتند  ينزد و يهمچون وجوه خداوندگاران به همراه خوانندگان يبا با وجوهيزنان ز

همسر برهمانا با  .خواندندمي خجسته ييهمه آنها آوازها .بال کنندتا از او استق

 .اد به خارج قصر آمديز يار خوشحال بود و با عجلهيدن خبر ورود همسرش بسيشن

استقبال  يبخت خودش برا يالهه ييرسد که گومي نظره با بيهمسر برهمانا چنان ز

اشک شعف  ،ديمقابل خود د نکه او شوهرش را دريبه محض ا .از برهمانا آمده است

نتوانست  ينه حبس شد که حتيش چنان در سيصدا و شد ياز چشمانش جار

اما با عشق  ،از شعف چشمانش را بست او صرفاً  .همسرش را مورد خطاب قرار دهد

ده يکشبه آغوشاو را ش خودش يم کرد و پياد در مقابل همسرش تعظيو محبت ز

ان يکه در م يبند طال و جواهرات بود و هنگامن به گردنيمز او کامالً .تصور کرد

 يمايد که از فضاپيرسمي به نظر يهمچون همسر خداوندگار ،ستاده بوديزان ايکن

با است ين قدر زين که همسرش ايدن ايبرهمانا از د .اده شده استيش پيخو

  .او با همسرش وارد قصر شد ياد و بدون گفتن کالميزده بود و در محبت زتعجب

ک آپارتمان ين يد که ايخود در قصر شد د يکه برهمانا وارد آپارتمان شخص يمهنگا

از  ييهاستون ياديبلکه اقامتگاه پادشاه بهشت است و قصر با تعداد ز ،ستين

از عاج درست شده بودند و با  يهمگها و تختها مکتين .جواهرات احاطه شده بود

گل  ينرم ر و بهيش يکف رو يديخواب به سفن بودند و تختيطال و جواهرات مز

 .شدمي دهيلوفر دينهاي گل يبه نرم ييهابا بالش ياديزهاي پرانمگس .لوفر بودين

از جواهرات در کنار  ييبا نوارها يشميو ابر يمخملهاي بانيسا ،متعددهاي در مکان

اعال با  يمرمر شفاف درجه يهاسنگ يروبر ساختار ساختمان  .شدمي دهيآنها د

از  ييهاتمام زنان در قصر چراغ .زمرد سبز بودهاي شده در سنگانجامهاي يکحکا

با هم ب يو جواهرات در ترکها انوار چراغ .کردندمي جنس جواهرات ارزشمند حمل
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د که چگونه يکه برهمانا د يهنگام .کردندمي ديرا تول يزيانگنور درخشان اعجاب

که او  يدا کرده است و در حالير پييتوانگر تغ يتش به ناگهان به فرديموقع

شروع به فکر کردن کرد که  ،را مشخص کند ير ناگهانيين تغيل ايتوانست دلينم

  .ن اتفاق افتاده استيچگونه ا

ن يبنابرا ،مزده بودر و محنتيمن به شدت فق يدگزن ياز ابتدا": ن او فکر کرديبنابرا

 نظرِ از ريغ يليچ دلي؟ من هاشدتواند بمي چه يم و ناگهانيعظ ين توانگريل ايدل

 ،خداوند .ابمييادو نمي يرهبر سلسله ،شنايدوستم لرد کر يمهربانانه لطف تماماً

 .است ين او سرشار از شش توانگريدر خود بسنده است و بنابرا ،بخت يهمسر الهه

 عابد را برآورده يبا جالل فراوان آرزوها و ،تواند ذهن عابدش را درک کندمي او

ار يشنا بسيم کريبايز اهِيشنا است. دوست سينها اعمال دوستم لرد کريتمام ا .کنديم

زار بدون آ .را از آب پر کند يانوس بزرگيتواند اقمي است که ياز ابرتر با سخاوت

کند مي ابر سخاوتمندانه باران را در هنگام شب نازل ،کشاورز با باران در هنگام روز

 داريکه کشاورز صبحگاه از خواب ب ين حال هنگاميو با ا .کند ياو را راض تا صرفاً

 يخداوند آرزو ،مشابهاً .ده استيباران نبار يکاف يکند که به اندازهمي فکر ،شودمي

شنا يکه در کر ين حال فرديبا ا ،کندمي برآورده يت ويبا وضع را مطابق يهر فرد

 .رديگمي ش در نظريخو يهاخداوند را کمتر از آرزو ياين هدايست تمام اين يآگاه

 افتيرا در عشق و محبت از عابدش در يز اندکيکه خداوند چ يهنگام ،گريد ياز سو

؛ ن امر هستمياز ا يمن مثال .رديگمي م و ارزشمند در نظريعظاي هيآن را هد ،کندمي

را بهشت  پادشاهِ  يِم کردم و در عوض او توانگريشده به او تقدبرنج خرد يمشت صرفاً 

  ".من داده است به

چرا که او در خود  ،ستياز خداوند نيکند مورد نمي م خداونديآنچه عابد در واقع تقد

 نفع خودش عمل يبرا ،کندمي م خداونديرا به تقد يزياگر عابد چ .بسنده است

ون يليک مي يتيکند در کممي م خداونديک عابد تقديچرا که هر آنچه  ،کندمي
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به خداوند  يزيفرد با دادن چ .گرددمي ست به خودش بازم شده ايبرابر آنچه تقد

  .بازنده نخواهد شد

کنم که مي من دعا" :شنا فکر کردين نسبت به کرين سنگيبا احساس دِ ،برهمانا

و در خدمتش مشغول  شنا را داشته باشميخداوند کر يدوست يپس از زندگ يزندگ

من فراموش نکردن خدمت  يآرزوتنها  .م او شوميدر عشق و محبت تسل شوم و کامالً 

هاي تيمعاشرت با عابدان پاکش را دارم باشد که ذهن و فعال يآرزو من صرفاً .او است

 ،شنايکر ،خداوند ينشدهزاده يت اعاليشخص .من همواره مشغول در خدمتش باشد

ت يمعمول از موقعريغ يخاطر توانگره بزرگ بهاي تياز شخص ياريداند که بسمي

 يتوانگر يکه عابدان خداوند از او مقدار يهنگام يحت ،نيبنابرا .افتاده اندش فرو يخو

ار مراقب عابدانش ياو بس .دهد يمواقع خداوند آن را نم يبعض ،کنندمي درخواست

ه ب يبزرگ ياگر توانگر ناپخته در خدمت عابدانه تيک عابد در موقعيچرا که  ،است

ت خود سقوط کند ياز موقع يماد يايخاطر بودن در دنه ممکن است ب ،دست آورد

از لطف  يگريد ين تجليا .کندياعطا نم يل خداوند به او توانگرين دليو به هم

آن است که عابد سقوط  يو ين عالقهياول .ل خداوند نسبت به عابدانش استيدليب

ار پسر نابالغ يدر اخت ياديرخواه است که ثروت زيک پدر خيهمچون  قاً ياو دق .نکند

دانست که چگونه پول را مي که پسر رشد کرد و يهنگام اما ،دهديقرار نمخود 

  ".دهدمي ار او قراريرا در اختاش کل خزانه ،نه کنديهز

که از  ييهايکرد که همه توانگر يريگجهين نتيم چنيحک يب برهماناين ترتيبد

 يد برايبلکه با ،معمولشريحواس غ يارضا يد برايافت کرده است نبايخداوند در

اما  ،رفتيدش را پذيجد يبرهمانا توانگر .رديخدمت به خداوند مورد استفاده قرار بگ

با  ،نيرفت و بنابرايحواس پذ يبه ارضا يه انقطاع و بدون دلبستگيآن را با روح

الت يکه از اتمام تسه يدر حال ،کرد ياد زندگيار زيش بسيهمسرش در صلح و آسا

 ،م آن به خداوندياو از انواع غذاها با تقد .اوند لذت بردعنوان پراسادام خده ب يتوانگر

ن يما چن ،اگر با لطف خداوند ،مشابهاً .عنوان پراسادام لذت برده سپس قبول آن ب
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 ،ميدست آوره ب ييبايالت و زيتحص ،قدرت ،شهرت ،يمثل ثروت ماد ييها يتوانگر

 يم و آنها را برايريبگخداوند در نظر  يايما آن است که تمام آنها را هدا يفهيوظ

م در يحک يبرهمانا .ميحواسمان مورد استفاده قرار بده يارضا يو نه برا ،خدمتش

شنا هر روز يکر خداوند يب عشق و محبتش براين ترتيو بد ،ماند يت باقيآن موقع

تواند بر مي يماد يتوانگر .اد منحرف نشديز ي؛ عشق او به خاطر توانگرشد شتريب

 .ن سبب ارتقاء باشديشود سبب سقوط و همچنمي آنها استفاده يراکه ب ياتياساس ن

خدمت  يحواس استفاده شود سبب سقوط است و اگر برا يارضا يبرا ياگر توانگر

  .به خداوند استفاده شود سبب ارتقاء است

خداوند از  يت اعاليپرا مشخص است که شخصيو شنا با سودامايکر ابط خداونداز رو

 يک برهماناي .شودمي يار راضيار بسياست بس ييات برهمانايفيک يکه دارا يشخص

ن گفته شده يبنابرا .شنا استيک عابد خداوند کري پرا ذاتاًيو ت مثل سودامايبا صالح

مواقع گفته شده  يا بعضي .شناوا استيک وايک برهمانا ي :1شناوايوا برهمانو ،است

تواند يک برهمانا نمي .ميحک اريشخص بس يعنيتا يپاند .2تاهايپاند برهمانا ،است

تا يشناو و پانديوا يعنيدو دسته برهمانا  ،نيبنابرا .الت باشديا بدون تحصياحمق 

اما هنوز عابدان خداوند  ،تا هستنديم هستند پانديحک که صرفاً يآن کسان .وجود دارد

ت يحصال صرفاً  .ستين يه از آنها راضژيشنا به صورت ويکر خداوند .ستنديشناوا نيا واي

ک ينه تنها  .ستين يخداوند کاف يت اعاليجذب شخص يم برايحک يک برهماناي

-ماديانات کتب مقدس مثل شريت الزم مطابق با بيصالح يد دارايبرهمانا با

شنا يد عابد خداوند کريصورت همزمان او باه بلکه ب ،تا باشديگ-بهاگاواتام و بهاگاواد

بدون  ،تيبا صالح يک برهماناياو  .استپرا ين امر سوداما ويمثال روشن ا .باشد

ن حال او عابد بزرگ خداوند يو در ع يحواس ماد يبه تمام انواع ارضا يدلبستگ

ار عالقمند يبس ،هااضتيو رها يبرنده از تمام قربان شنا لذتيکر خداوند .شنا بوديکر

                                                           
1 brähmaëo vaiñëavaù 
2 brähmaëaù paëòitaù 
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م ينيبمي ناشيکر خداوند يو ما با رفتار واقع ،پرا استيهمچون سوداما و ييبه برهمانا

آل کمال دهيا يمرحله ،نيبنابرا .گذاردمي احترام يين برهمانايکه او چقدر به چن

  .پرا استيو شناوا همچون سودامايوا يک برهمانايبدل شدن به  يانسان

ن حال يبا ا ،ر قابل فتح استيشنا غيپرا درک کرد که گرچه خداوند کريسوداما و

شنا چقدر به ياو درک کرد که لرد کر .تح شودکند که توسط عابدانش فمي موافقت

متعال  يدر خلسه ،شنايشه مداوم به کريمهربان بوده است و او همواره با اند يو

 يآلودگ يکيهر آنچه تار ،شنايکر خداوندبا  ين معاشرت دائميبا چن .ماندمي يباق

 يروحان يهزود او به پادشا يليپاک شده و خ مانده بود کامالًيدرون قلبش باق يماد

  .است منتقل شد يکمال زندگ يس در مرحلهيخداوند که هدف تمام اشخاص قد

پرا و يو ن داستان سودامايکه ا يتمام اشخاصان داشته است يب يشوکادو گوسوام

شنا چقدر نسبت به يکر ند خواهند دانست که خداوندشنومي شنا رايکر خداوند

 ن داستان رايکه ا يهر کس ،نيبنابرا .مثل سوداما مهربان است ييعابدان برهمانا

ن يرسد و بدمي پرايو سوداماتِ يصالحهمچون  يتيبه صالحج يشنود به تدرمي

 .شودمي شنا منتقليخداوند کر يروحان يب به پادشاهيترت

 

 يسوداما"شنا با عنوان يک کريو  ودانتا بر فصل هشتاديشرح بهاکت ،بيترتنيبد
 .رسدمي انيبه پا"کندمي افتيدر شنا برکتيکر لردبرهمانا از 
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 و دو  هشتاد فصل

  نداوانيساکنان وربا شنا و باالرام يکرمالقات 
 

شنا و باالرام در آرامش کامل در شهر بزرگ خودشان يکه لرد کر يبار هنگامکي

ان هر يچنانکه در پا ،کامل رخ داد يگرفتگديخورش اتفاق نادرِ ،دوآراکا ساکن بودند

پوشاند مي د رايبزرگ خورش يان هر کالپا ابريدر پا .دهدمي ا روز برهما رخي ،کالپا

با  .پوشاندمي را 1اتر تا سوارگالوکنييپااي ارهيسهاي ستميوقفه سيو باران ب

بزرگ مطلع شدند و  يدگرفتگين خورشياز ا ،ش از آنيمردم پ ،يمحاسبات نجوم

در کوروکشترا به نام  يدر مکان مقدس م گرفتند کهيمرد و زن تصم ،ن همگانيبنابرا

پانچاکا از آن جهت مشهور است -سامانتا يارتيمکان ز .نديهم آگرد 2پانچاکا-سامانتا

 ،کباريست و يب يا براياها در دنيکه لرد پاراشوراما پس از کشتن تمام کشاتر

                                                           
1 Svargaloka 
2 Samanta-païcaka 
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ها را ايکه لرد پاراشوراما تمام کشاتر يدر آنجا انجام داد. هنگام يبزرگهاي يقربان

خداوند پاراشوراما .ان در آمديک رود به جريشان همچون يا يشدهخون جمع ،کشت



 : مالقات کريشنا و باالرام با ساکنان ورينداوان82فصل                                   1060

 

لرد  .ها پر کردن خونيپانچاکا حفر کرد و آنها را از ا-بزرگ در سامانتا ياچهيپنج در

شنو تاتوا يان شده است ويشاد بيپانشويهمانطور که در ا .تاتوا است-شنويپاراشوراما و

گرچه لرد پاراشوراما قادر مطلق و  ،ن حاليبا ا .شوديآلوده نم يچ عمل گناهيبا ه

-در سامانتا يبزرگهاي يقربان ،آلدهيت ايشخص شينما يبرا ،است يبدون آلودگ

خداوند  .توبه کندها ايکشاتر آلودِم داد تا از به اصطالح کشتن گناهپانچاکا انجا

 يبعضه گرچه هنر کشتن قت را مستقر ساخت کين حقين عملش ايپاراشوراما با ا

شوراما خود را به خاطر کشتن خداوند پارا .ستين اما خوب ،است يضرورمواقع 

اد يه ر قابل بيغ ياز زمان ،بين ترتيبد .دانستمي مقصر هاايکشاتر يکارانهگناه

  .ا ممنوع شده استيکشتن موجودات زنده در تمام دن ،آوردن

-بهاراتهاي تمام اشخاص مهم از تمام بخش ،يد گرفتگيبا بهره بردن از اتفاق خورش

در  .ر هستندياز اشخاص مهم به شرح ز يبعض .ارت مکان مقدس رفتنديبه ز 1ارشاو

 ،اومنيپراد ،تر گاداان نسل جوانياوگراسنا و در م ،واسودوا ،ان اشخاص مسن آکرورايم

داده در رخ لودآادو بودند تا از اعمال گناهي يسلسله يگر اعضاياز د ياريسامبا و بس

ادو ي يسلسله يتمام اعضا باًيکه تقر يياز آنجا .ش توبه کننديف خويزمان انجام وظا

ومنا و يپسر پراد ،رودهايمهم مثل آنهاي تيشخص يبرخ ،به کوروکشترا رفته بودند

 يبرا 3و ساراناادو به همراه سوچاندرا، شوکا ي يسلسله يفرمانده ،2اوارمايتيکِر

  .ماندند يراکا در شهر باقحفاظت از دوآ

که  يهنگام ،ن رخدادين حال در ايبا ا ،با بودنديز ادو ذاتاً ي يسلسله يتمام اعضا

خود هاي ارزشمند و سالحهاي گل و با لباسهاي طال و حلقههاي آنها با گردنبند

 ياعضا .افتيش يشان صدها برابر افزايت ايو شخص يعيطب ييبايز ،ظاهر شدند

 ،به کوروکشترا رفتندبود آراسته شده  ييبايز که به ييهاهدو با اراباي يسلسله

                                                           
1 Bhärata-varña 
2 Kåtavarmä 
3 Sucandra, Çuka and Säraëa 
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 دهيکش يبزرگهاي خداوندگاران بود و توسط اسب يماهايه فضاپيکه شب ييهاارابه

هاي ليادوها سوار بر في يبرخ .کردندمي انوس حرکتيد که همچون امواج اقشمي

شان يهمسران ا .کردندمي کتآسمان حر يبودند که همچون ابرها يرومنديستبر و ن

 ندبود 1هاادهارايه وديشب ييهايژگيبا که ويز يبا توسط مردانيز ييکجاوه ها يرو

 .دنديرسمي نظره ب يکل جمع همچون جمع خداوندگاران بهشت .شدندمي حمل

خود را با کنترل  ينييادو استحمام آي يسلسله ياعضا ،دن به کوروکشترايپس از رس

 يان شده است انجام دادند و کل دورهيکه در شاستراها ب بر ذات همانطور

آلودشان روزه اعمال گناههاي کردن واکنش يرا به منظور خنث يدگرفتگيخورش

تا حد  يدگرفتگياست که در زمان خورش يين سنت ودايکه ا يياز آنجا .گرفتند

برهماناها رات به يادو صدها گاو را به خي يسلسله ياعضا ،رات داده شوديامکان خ

ن گاوها آن بود يوجه خاص ا .ن به لباس و جواهرات بودنديمزها ن گاويتمام ا .دادند

تمام  ،يدگرفتگيپس از خورش .و حلقه گل بر گردن داشتند ييطالهاي که زنگوله

جاد شده توسط خداوند پاراشوراما استحمام ياهاي اچهيادو دوباره در دري ياعضا

برهماناها  ،آماده شده با کره يک همگيدرجه  يپخته يهاآنگاه آنها با غذا .کردند

 دهيخام نام يغذا يکي .دو نوع غذا وجود دارد ،ييستم ودايبر اساس س .ه کردنديتغذ

جات خام و غالت خام اشاره يبه سبز "خام يغذا" .پخته يغذا يگريشود و دمي

پخته شده به  يذاکه غ يدر حال .پخته شده در آب اشاره دارد يبلکه به غذا ،ندارد

ن يجات معمول و همچنيو سبز ،برنج ،دال ،هايچاپات .دارد 2يبا گ آماده شده يغذا

 ،سمبوسه ،يکاچور ،ياما پور ،دنشومي دهيخام نام يغذاها يو ساالدها همگها وهيم

به  مدعو يتمام برهماناها .شوندمي دهيپخته نام يغذاها رهيو غ ينيريشهاي توپ

 ينيياعمال آ .افت کردنديپخته در يادو غذاي يسلسله يعضاآن رخداد توسط ا

 ينييه مراسم آيشب يرونيبه صورت ب ،ادوي يسلسله يشده توسط اعضاانجام

                                                           
1 Vidyädharas 
2 ghee 
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 را انجام ينيياعمال آ يبعض يک کارميکه  يهنگام .بودندها يشده توسط کارمانجام

فرزندان  ،وبخ يخانه ،همسر خوب ،ت خوبيوضع ،حواس يل او به ارضايم ،دهدمي

شان يل ايم .ادو متفاوت بودي يسلسله يل اعضاياما م .ا ثروت خوب استيخوب 

ادو عابدان ي يسلسله يتمام اعضا .شنا بوديمان به کريبا ا يشگيت هميم عبوديتقد

 ،زکارانهيپرههاي تيفعال يآورار و جمعيبس يپس از تولدها ،نين چنيا .بزرگ بودند

شان يبا استحمام ا .شنا معاشرت کننديکر شد که با خداوندن فرصت داده يبه آنها ا

د يم کننده در زمان خورشياصول تنظ يريبا در نظرگ ،کوروکشترا يارتيمکان زدر 

ت يبه عبود آنها صرفاً انشيهاتيا با طعام دادن به برهماناها درتمام فعالي ،يگرفتگ

شنا بود نه کس يشان کريده آل ايخداوند قابل پرستش ا .کردندمي شنا فکريبه کر

  .گريد

زبانان با کسب اجازه از يسنت آن بود که م ،پس از آنکه برهماناها اطعام شدند

 يسلسله يتمام اعضا ،برهماناها يبا اجازه ،نيبنابرا .رنديبرهماناها پراسادام را بپذ

انداز بزرگ انتخاب هير درختان سايز يسپس آنها مکان استراحت .ادو غذا خوردندي

شدند تا از  يآماده ،استراحت کردند يکاف يکه به اندازه يکردند و هنگام

شاهان و  يارين بسيشان اقوام و دوستان و همچنيان ايدکنندگان که در ميبازد

استان  ،ايدر آنجا حاکمان استان ماتس .استقبال کنند ،ردست بودنديز حاکمانِ

استان  ،اينجاياستان شر ،کورواستان  ،درابهاياستان و ،استان کوشاال ،ناراياوش

راال و استان کِ ،استان آنارتا ،ياستان کونت ،درساستان مَ ،ايکااستان کِ ،کامبوجا

از حاکمان از احزاب مخالف  يبعض .حاضر بودندها و استانها گر از کشوريد ياريبس

تر منداوان از همه مهياز ور ياما باالتر از همه، مهمانان .گر دوست بودنديد يو برخ

شنا و ياز کر ييخاطر جداه ب ،نانداماهاراج يبه سرکردگ ،نداوانيساکنان ور .بودند

تمام  ،يدگرفتگياز خورش يمندبا بهره .کردندمي يد زندگيشد يباالرام در نگران

  .ننديشنا و باالرام را ببيکر ،شان آمدند تا با روح و جانشانيا
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ن يا .ادو بودندي يسلسله يميصم رخواهان و دوستانيخ ينداوان همگيساکنان ور

ادوها و يتمام  .بود يار احساسيرخداد بس ،يطوالن ييس از جدامالقات دو گروه پ

 گر صحبتيکديکردند و با مي ين مالقات چنان احساس لذتينداوان از ايساکنان ور

 ،يطوالن ييمالقات پس از جدان يدر ا .شده بود يفرده کردند که صحنه منحصر بمي

شان همچون گل يهاد و صورتيلرزمي شاني؛ قلب اار شاد بودنديبس آنها يهمگ

 مو ،ختيرمي اشک از چشمانشانهاي قطره .ديرسمي نظره شده تازه بلوفر شکفتهين

به  .الل شده بودند آنها موقتاً  ،شاناديخاطر شعف زه ستاد و بيامي بدنشان يرو

که مردان مشغول  يدر حال .دندور بوغوطه يانوس شاديآنها در اق ،گريد يکالم

آنها با حس  .کردندمي گر مالقاتيکديمشابه با  يز درحالتيزنان ن ،مالقات بودند

لب داشتند و با  ح بريمل يلبخند ،دنديکشمي گر را در آغوشيکدي ياديز يدوست

 گر را در آغوشيکه آنها همد يهنگام .کردندمي گر نگاهياد به همديمحبت ز

شد مي جاهگر جابيکديشان با يهانهيس يپراکنده رو يران وکونکومازعف ،گرفتندمي

باران  ،ين در آغوش گرفتن قلب به قلبيل چنيبه دل .کردندمي يو آنها احساس بهشت

 ميترها به بزرگترها احترامشان را تقدکوچک .شدمي يشان جاريهاگونه ياشگ رو

ب آنها ين ترتيبد .کردندمي ميتقدترها به کوچکترها برکات خود را کردند و بزرگمي

 از او يگريت رفاه ديدادند و در مورد وضعمي گر را مورد استقبال قراريکدي

تمام  .شنا بوديشان تنها در مورد کريهات تمام صحبتيدر نها ،اما .دنديپرسمي

ن ين چنيمرتبط بودند و ا اين دنيشنا در ايخداوند کر يهايباز و اقوام باها هيهمسا

 -دادند مي شان انجاميکه ا يتيهر فعال .شان بودياهاي تيشنا مرکز تمام فعاليکر

  .متعال بود يتيفعال - يا سنتي ،يمذهب ،ياسيس ،ياجتماع

 يهمانطور که در کنتو .بر دانش و انقطاع است يمتک يانسان يزندگ يواقع يارتقا

ه شنا بيشده به کرانجام يخدمت عابدانه ،ان شده استيبهاگاواتام ب-مادياول شر

ادو ي يخاندان سلسله ياعضا .کندمي ديخود دانش و انقطاع کامل تولهصورت خودب

دانش کامل  ين نشانهيا .شنا داشتنديمتمرکز بر کرهاي نداوان ذهنيور و گاوچرانانِ
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به صورت  ،شنا بوديشان همواره مشغول به کريهاکه ذهن ييو از آنجا .است

 1ايراگيوا-وکتاي ين مرحله زندگيا .بودند يمادهاي تيمام فعالخود آزاد از تهخودب

دانش و  ،نيبنابرا .داردمي انيآن را ب يال روپا گوسواميه شرک، چنانشودمي دهينام

فرد  ،در عوض .ستندينها تيخشک و انقطاع از فعال يپندار ذهن يانقطاع به معنا

  .شنا صحبت و عمل کنديد تنها در ارتباط با کريبا

بعد از  ،ودندکه خواهر و برادر ب ،و واسودوا يودِيکونت ،ن مالقات در کوروکشترايدر ا

 يگر اعضايفرزندان و د ،شانيهابه همراه با پسرها و عروس يطوالن ييجدا

م زود تما يليآنها خ ،ان خودشانيدر مها با صحبت .کردند شان مالقاتخانواده

ن ين چنيژه برادرش را ايوه ب يودِيکونت .فراموش کردند گذشته راهاي يبدبخت

من  يک از آرزوهايچ يار بدبخت هستم چرا که هيسبمن  ،زميبرادر عز" :خطاب کرد

ه فتد کيب ين اتفاقين صورت چگونه ممکن است چنير اي؛ در غبرآورده نشده است

ه ک يديتو از من نپرس ،مثل تو و کامل از هر جهت دارم يسيگرچه من برادر قد

رسد که مي به نظر "ام؟روزگار خود را گذرانده ،يط مضطرب زندگيدر شراچگونه 

هاي رنامهبل يآورد که به همراه پسرش به دلمي اديه را ب يآوررنج يروزها يودِيکونت

 ،زميعز برادر" :او ادامه داد .د شده استيودهان تبعيدور تاراشترا ويشرورانه دهر

ن اقوام او را يترکينزد يباشد حت يه کسيعلر يکه تقد يتوانم درک کنم هنگاممي

ش او را يهاا بچهي ،مادر فرد ،پدر فرد يحت ،يطين شرايدر چن .کنندمي فراموش

  ".کنم يمن تو را متهم نم ،زميبرادر عز ،نيبنابرا .کنندمي فراموش

ق ين طريمرا به ا .ن نباشيغمگ ،زميخواهر عز" واسودوا به خواهرش پاسخ داد:

در دستان اي چهيم که ما تنها بازياد داشته باشيد به يما همواره با .نسرزنش مک

ن تنها تحت يا .خداوند هستند يت اعاليهمگان تحت کنترل شخص .مير هستيتقد

 .دهديآنها رخ مهاي ثمربخش و واکنشهاي تيکنترل اوست که تمام انواع فعال

ار قرار داده است و با يار بسکه پادشاه کامسا ما را مورد آز يدانمي ،زميخواهر عز

                                                           
1 yukta-vairägya 
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 يهمواره سرشار از نگران يما همگ .ميانجا و آنجا پراکنده شدهياو ما اهاي شکنجه

خودمان باز هاي با لطف خداوند ما به مکان ،ن چند وقت گذشتهيتنها در ا .ميهست

  ".مياگشته

مالقات  يکه برارفتند  يانواسودوا و اوگراسنا به استقبال پادشاه ،ن مکالمهيبعد از ا

شنا يکر خداونددن يبا د .شان به عمل آوردندياز ا يشان آمده بودند و استقبال کافيبا ا

کنندگان احساس لذت متعال کردند و به شدت آرام شدند. تمام مالقات ،در آن نقطه

 ،ايدروناچار ،مشادويبه :ل بودندياشخاص ذ يدکنندگان اصلياز بازد يبرخ

را به همراه يشتيودهيپادشاه  ،به همراه پسرانش يگاندهار ،هانوديدور ،راشتراارتيده

 ،ايپاچريرک ،دورايو ،اين سانجايو همچن يهمسرش و پانداواها به همراه کونت

 ،ايشال ،دروپادا ،تيپوروج ،تيپادشاه ناگناج ،شماکايبه ،راتايو ،بهوجايکونت

پادشاه مدرس  ،اليهيتپادشاه م ،االکشاشيو ،داماگوشا ،يپادشاه کاش ،تورشتاکِ يده

کا به يلباه ،شوشارما ،ويادهوماني ،ايپادشاه ککا ،شد (مي شتر به نام مدرا شناختهي)پ

  .رايودهشتيگر از حکمرانان تابع پادشاه يد ياريهمراه پسرانش و بس

ن يدن چنيبا د ،دندياش دشنا را با هزاران ملکهيکنندگان لرد کرکه مالقات يهنگام

به  که آنجا بودند شخصاً يتمام کسان .شدند يراض کامالً  يمتعال يو توانگر ييبايز

آنها  ،شانيا يسته از سويشا يافت استقباليشنا رفتند و با دريمالقات لرد باالرام و کر

از  .شنا و باالرام کردنديژه کريوه ب ،ادوي يشروع به پرشکوه کردن اعضاء سلسله

 ،نيآمد و بنابرامي ادوها به شمارياو رهبر  ،که اوگراسنا پادشاه بهوجاها بود ييآنجا

 ،حضرت اوگراسناياعل" :ژه او را مورد خطاب قرار دادنديصورت وه کنندگان بمالقات

ا هستند که از هر لحاظ کامل ين دنيادوها تنها اشخاص در ايدر واقع  ،پادشاه بهوجا

کمال شما آن  يژهيط ويشرا !تمام شکوه بر شما باد !تمام شکوه بر شما باد .هستند

هاي يوگياز  ياريبس يشنا که مورد جستجوياست که شما همواره لرد کر

تمام  .دينيبمي ،است يان طوالنيسال يبراها نفسو کفها اضتير يکنندهتحمل

 .ديشنا هستيم با لرد کريشما در هر لحظه در تماس مستق
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 يهاآب .کنندمي وهشکشنا را پريکر ،خداوند يت اعاليشخص ييودا يتمام سرودها"

شستن قدوم  يشتر برايآن پ يهاچرا که آب ،نديآمي گنگ مقدس به حساب

ر از يغ يزيچ ييمتون ودا .شنا مورد استفاده قرار گرفته استين خداوند کريلوفرين

تمام وداها شناخت  يهدف از مطالعه .ستنديشنا نيقواعد و مقرارت خداوند کر

با  .کننده استش همواره پاکيهايام بازيشنا و پين کالم کريبنابرا .شنا استيکر

اما  ،د خواهند شدينابود و ناپد ا کامالًين دنيا يهايتمام توانگر ،طير زمان و شرايثتأ

خجسته هاي يژگيتمام و ،اره ظاهر شده استين سيا يشنا رويکه کر يياز آنجا

تمام  ،ل حضور اويبه دل .نش ظاهر شده استيلوفريل تماس با قدوم نيدله دوباره ب

تو با  ،پادشاه بهوجا ،حضرتياعل .شودمي ج برآوردهيما به تدر يالت و آرزوهايتما

 ،ني. همچنيمرتبط هستيادو  يبا سلسله ين با رابطه خونيو همچن ينکاح يارابطه

ا يو  تيؤدر ر يچ مشکليو تو ه يشنا هستيتو همواره در حال معاشرت با لرد کر

 با تو صحبت ،کندمي شنا با تو حرکتيلرد کر .يندار يچ زمانيدر ه يلمس و

 نظره ادوها بي .خوردمي و با تو غذا ،کندمي با تو استراحت ،ندينشمي با تو ،کندمي

به جهنم  يسلطنت يريهستند که در واقع مس يويرسد که همواره مشغول امور دنمي

خداوند در  يت ازليشخص ،شنايل حضور لرد کرياما به دل ،شودمي در نظر گرفته

در واقع همه شما  ،و قادر متعال است ،حاضر متعال ،متعال يکه دانا ،شنويدسته و

و وجود برهمن  ييت متعال رهايد و در موقعيآزاد هست يمادهاي ياز تمام آلودگ

  ".ديواقع هست

شنا در کوروکشترا يدند که کرينداوان شنيگر ساکنان وريکه ناندا ماهاراج و د يهنگام

ادو ي يسلسله يدر کوروکشترا حاضر است و تمام اعضا يدگرفتگيخاطر خورشه ب

همراه با مردان  ،پادشاه ناندا..آماده شدند که به آنجا بروند فوراً  ،ز آنجا هستندين

نداوان به يگذاشته بودند و تمام ساکنان ورها تمام لوازم را بر ارابه ،گاوچرانش

 .ننديرا بب ،شنايلرد باالرام و لرد کر ،بوبشانکوروکشترا آمده بودند تا پسران مح

 سلسله يتمام اعضا ،دندينداوان به کوروکشترا رسيکه مردان گاوچران ور يهنگام
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 ستادند تا ازيا يهمگ ،نداوانيت ساکنان وريبه محض رؤ .شدند يراض ادو کامالً ي ي

ادوها و يتمام  .اندافتهيشان را باز يد که زندگيرسيشان استقبال کنند و به نظر ميا

 ،ش آمدند و مالقات کردنديپ واقعاً  يهنگام ،ار مشتاق بودندينداوان بسيساکنان ور

قابل توجه در  يمدت يدند و برايش در آغوش کشيخو يت قلبيرضا يگر را برايکدي

  .گر ماندنديآغوش همد

و او را  ،ديد و به سمت او دويواسودوا پر ،ديبه محض آنکه واسودوا نانداماهاراج را د

: واسودوا شروع به نقل داستان گذشته خودش کرد .ديار مهربانانه در آغوش کشيبس

شده  ش کشتهيچگونه بچه ها ،چگونه توسط پادشاه کامسا به زندان انداخته شده بود

ماهاراج برده  شنا را به مکان نانداياو کر ،شنايچگونه بالفاصله بعد از تولد کر ،بودند

عنوان ه ب ،اشوداي ،اشو باالرام توسط نانداماهاراج و ملکه شنايو چگونه کر ،بود

شنا و لرد باالرام پادشاه ناندا و يمشابهاً، لرد کرخودشان بزرگ شده بودند. هاي بچه

احتراماتشان را به قدوم  ،ميآنگاه با تعظاشودا را در آغوش گرفتند و يمادر 

 ،اشودايدا و ن نسبت به نانشايخاطر احساس محبت اه ب .م کردندينشان تقديلوفرين

 .توانستند صحبت کننديه نميشان گرفته بود و چند ثانيشنا و باالرام گلويلرد کر

شان يپاها يپسران خودشان را رو ،اشودايپادشاه ناندا و مادر  ،ن افراديترخوشبخت

شنا ياز کر يبه خاطر دور .دنديت کامل آنها را در آغوش کشيگذاشتند و در حد رضا

 ،حال .م بودنديعظ يغرق در رنج ياشودا به مدت طوالنيناندا و  پادشاه ،رامو باال

  .شان کاسته شديهاتمام رنج ،شانيدن ايشان و در آغوش کشيپس از مالقات ا

اشودا را در يهر دو مادر  ،ينيروه ،و مادر باالرام ،يدواک ،شنايمادر کر ،پس از آن

ار يناندا ماهاراج دوستان بس و تو ،زيعز ياشودايملکه " :آنها گفتند .آغوش گرفتند

هاي تيشه و فعاليدر اند م فوراً يآورمي اديه که ما شما را ب يد و هنگاميابودهخوب ما 

اگر  يحت که ميون شما هستيمد چنانما  .ميشومي ورمان در شعف غوطهدوستانه

بازپرداخت  يراب ،ميبه شما ادا کن پادشاه بهشت يبرکت توانگر ين را با اعطاين ديا

شما نسبت به خودمان  يما هرگز رفتار دوستانه .ستين يکاف شما يرفتار دوستانه
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ش از آن يپ ،ا آمدنديشنا و باالرام به دنيکه لرد کر يهنگام .م کرديرا فراموش نخواه

مراقبت به شما سپرده شدند و شما آنها را  يبرا ،ننديپدر و مادرشان را بب يکه حت

خود در هاي که از بچه يو آنها را همچون پرندگان ،ديخود بزرگ کردمانند کودکان 

غذا  ييبايشما به آنها به ز .ديکنند مورد پرستش و مراقبت قرار دادمي النه مراقبت

شان ينفع ا يخجسته را برا يمراسم مذهب ياريد و بسيديبه آنها عشق ورز ،ديداد

  .ديانجام داده ا

ناندا ماهاراج و شما پدر و  .؛ آنها به شما تعلق دارندندستيدر واقع آنها پسران ما ن"

 يکه آنها تحت مراقبت شما بودند حت يتا زمان .ديشنا و باالرام هستيکر يمادر واقع

 .دور بودند ياز هر نوع ترس آنها کامالً ،تحت حفاظت شما .ز نداشتنديمشکل ن ياذره

مقام  يستهيشا د کامالًياداده شان انجاميا يکه شما برا يان مراقبت مهربانانهيا

ز يتما يگريش و فرزندان دين فرزندان خوين اشخاص بيترفيشر .شما است ياعال

  .ستيو تو ن تر از ناندا ماهاراجفيشر يچ شخصيشوند و هيقائل نم

شنا يکر يورا يزيشان آنها چيزندگ ياز ابتدا ،نداوانيورهاي يدر مورد گوپ"

شنا يچنان مجذوب کرها يگوپ شان بودن.ياالرام روح و جان اشنا و بيکر .دانستندينم

خورد و مي ک لحظه که پلکشان بر همي يبرا يشنا حتيت کريؤعدم ر بودند که

 ،ح کردندين بدن را تقبيخالق ا ،آنها برهما .شد را تحمل نداشتندمي تشان را مانعيؤر

ت يو مانع رؤ خوردمي هم ساخته بود که بر ييهاپلکاي چرا که او به طرز احمقانه

 ،شنا جدا شده بودندياز کر يطوالن يهاسال که آنها يياز آنجا .شدمي شنايکر

 يدياحساس شعف شد ،اشودا آمده بودنديماهاراج و مادر  که همراه با نانداها يگوپ

چقدر  هايتواند تصور کند که گوپينم يچ کس حتيه .شنا داشتنديدن کريد يبرا

ت يشان قابل رؤيا يشنا برايبه محض آنکه کر .شنا بودنديدد کردن مجيمشتاق د

ت کامل يشان بردند و با رضايهارا به درون قلب يشان ويهاق چشميآنها از طر ،شد

در  يصورت ذهنه شنا را بياگرچه آنها کر .دنديشان در آغوش کشيهاقلباو را در 

خود را  کامالً  يمدت يچنان پرشور و سرشار از شعف شدند که برا آغوش گرفتند،
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دن يبا در آغوش کش که آنها صرفاً  يپرشور يدست آوردن خلسهه ب .فراموش کردند

بزرگ همواره مشغول در تمرکز هاي يوگي يبرا يحت ،دست آوردنده شنا بيکر يذهن

با ها يشنا توانست درک کند که گوپيکر .ممکن استريخداوند غ يت اعاليبر شخص

ن از ياند و بنابراشان مجذوب عشق پرشور شدهيهاهندر ذ يدر آغوش گرفتن و

شان يز از درون با در آغوش گرفتن اياو ن ،که او حاضر در قلب همگان بود ييآنجا

  .مقابله به مثل کرد

که  ياما هنگام ،نشسته بود ينيو روه يواکدِ ،گر مادرانشياشودا و ديشنا با مادر يکر

تا  خلوت رفت يدست آورد و به مکانه ب ياو فرصت ،مادران مشغول صحبت بودند

د و پس از يخداوند خند ،ها رفتيها را مالقات کند. به محض آنکه او نزد گوپيگوپ

ق کرد يشان را تشويا ،شانيا يت رفاهيدر آغوش گرفتن آنها و پرسش در مورد وضع

م يانداوان را ترک کردهيد که لرد باالرام و من وريدانمي ،زميدوستان عز" :و گفت

مشغول  ين مدت طوالنيبنابرا .ميکن يشانمان را راضيآنکه اقوام و خو يتنها برا

ن قدر يات يم شما را که در عشق و عبوديم و مجبور بوديجنگ با دشمنانمان بود

ار ناسپاس يتوانم درک کنم که نسبت به شما بسمي .ميفراموش کن ديدلبسته من بود

ا يممکن است از شما جو .دياشما به من وفادار بودهدانم که مي ن حالياما با ا ،امبوده

 ،زميعزهاي يم؟ گوپيگرچه ما شما را ترک کرده بود ،دياا به من فکر کردهيشوم آ

 اد آوردن من احساس تنفرياز  ،من نسبت به شما يا با در نظر گرفتن ناسپاسيآ

  د؟ياظر گرفتهز در نيآمو اهانت يار جديست مرا بسين رفتار ناشايا ايآ د؟يکنمي

ر يما برحسب تقد ييجدا .د که قصد من ترک شما نبوديد بدانيدر مجموع شما با"

 دخواهمي متعال است و آنچه را که يکنندهرقم خورده بود که در واقع همان کنترل

شود و دوباره آنچنان مي گريدکيمختلف با هاي او باعث اختالط آدم .دهدمي انجام

د يشد يم که بادينيبمي مواقع ما يبعض .شودها ميآن ييث جداکند باعمي که آرزو

شود مي پارچه کتان يشدهخردهاي ا تکهي ز غباريذرات ر ،ب شدن ابرهايباعث ترک

کتان دوباره از هم هاي ذرات غبار و تکه ،تمام ابرها ،و پس از آن که باد فروکش کرد
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ز يخداوند متعال خالق همه چ ،مشابهاً .شوندمي مختلف پراکنده يجدا و در جاها

متعالش ما  يبا اراده .او هستند يات متفاوت انرژيم تجلينيبمي که ما يياياش ،است

م يتوانمي نيبنابرا .ميمواقع جدا هست يمواقع متحد و در کنار هم و بعض يبعض

  .ميوابسته به او هست ت ما مطلقاً يم که در نهايکن يريگجهينت

که تنها د يادادهپرورش در خود من را  يبرا ياعاشقانه يساتشما احسا ،خوشبختانه"

ن يهر موجود زنده که چن .ت متعال معاشرت با من استيبه موقع يابيراه دست

ت به يدر نها را نسبت به من در خود پرورش دهد قطعاً  يت خالصياحساس عبود

 ي ت عابدانهخدمت و احساسا ،گريبه کالم د .باز خواهد گشت ،به نزد خداوند ،خانه

  .متعال هستند ييعلت رها پاک

من هستند که هاي يد که تنها انرژين را از من بدانيشما ا ،زميعز يدوستان گوپ"

ن کوزه يا .ديريرا در نظر بگ يگل يک کوزهي ،مثال يبرا .کنندمي عمل ييدر هر جا

ب ين ترکيهمواره هم .ستيآتش و آسمان ن ،هوا ،آب ،ب خاکيجز ترک يزيچ

 يهنگام .آن يپس از نابود ،در هنگام وجود آن ،آن يچه در ابتدا ،وجود دارد يکيزيف

 ،هوا و آسمان ساخته شده است ،آتش ،آب ،از خاک شود،يخلق م يگل يکه کوزه

 نيشکند و از بمي که يب است و هنگاميماند با همان ترکمي يکه باق يهنگام

در  ،مشابهاً .شودمي حفظ يماد يژمختلف انرهاي رود مواد مختلف آن در بخشمي

ات يتجلجز  يزيچ ،آن يدر هنگام حفظ آن و پس از نابود ،يهانيک يخلقت تجل

ن يد چنيبا ،ستياز من جدا ن يکه انرژ ييو از آنجا وجود ندارد.من  يمختلف انرژ

  .ز حضور دارميکرد که من در همه چ يريجه گينت

ست و موجود يب پنج عنصر نيترک جز يزيبدن موجود زنده چ ،بين ترتيبه هم"

موجود زنده بر حسب  .ز جزء و ذره من استين يط ماديگرفته در شرابدن يزنده

ده يبه بند کش يط ماديمتعال در شرا يبرندهادراک اشتباهش از خود به عنوان لذت

 .است يت ماديشدن در موجود يت کاذب موجود زنده علت زندانين منيا .شده است

او  يبدن ين تجليموجود زنده و همچن يمن ورا ،متعال مطلقِ  قتِ يبه عنوان حق
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هاي يگوپ .هر دو تحت کنترل متعال من هستند ،يو روحان يماد يدو انرژ .هستم

د که همه يتالش کن ،گرفتنقرار ر يثتحت تأ يجاه کنم که بمي خواهش ،زميعز

که همراه با من  د کرديآنگاه شما درک خواه .رديبپذ يفلسف يه ايز را با روحيچ

  ".ستياز هم ن ييل جدايدله ب يسوگوار يبرا يليچ دليد و هيهست

ر تواند توسط تمام عابدان مشغول دها مييشنا به گوپيکر مهم خداوند آموزش

متفاوت  وبودن  يکين فلسفه بر اساس يکل ا رد.يمورد استفاده قرار بگ يشنا آگاهيکر

د که او در يفرمامي تا خداونديگ-بهاگاواددر  .قابل درک استريبودن همزمان و غ

 خصاًن حال او شياما با ا ،ز در او هستيهمه چ .است تشيهمه جا در وجه فاقد هو

ست يشنا نيکر ينرژش از ايک نمايجز  يزيچ يهانيک يتجل .ستيدر همه جا حاضر ن

 شنايرز متفاوت از کيچ چيه ،ستين يصاحب انرژاز متفاوت  يکه انرژ ييو از آنجا

ا مجزا شنيما از کر ،ب باشديغا ،يشنا آگاهيکر ،مطلق ين آگاهيکه ا يهنگام .ستين

شنا جدا يکر آنگاه ما از ،حاضر باشد يشنا آگاهين کرياگر ا ،خوشبختانه ،م ؛ امايهست

ر ن قدياگر افرد است و  يآگاه شنايکر ياياح ،ند خدمت عابدانهيفرا .ميستين

تواند مي آنگاه ،ستيشنا نياز کر يمجزا يدما يدرک کند انرژکه خت باشد بخوش

شنا يربت کياما در غ .رديکار گه در خدمت خداوند برا و محصوالت آن  يماد يانرژ

ب شنا است به صورت کاذيگرچه جزء و ذره کر ،کارفراموش يموجود زنده ،يآگاه

در  دنر شيب با درگين ترتيدهد و بدمي رقرا يايدن يبرندهت لذتيخود را در موقع

ن يا .شودمي اش مجبوريت ماديموجود ربه استمرا يماد يتوسط انرژ ،يد ماديق

ل ک موجود زنده مجبور به عميگرچه  .ان شده استيتا بيگ-موضوع در بهاگاواد

و  يينها يبرندهکند که لذتمي او به صورت کاذب فکر ،است يماد يتوسط انرژ

  .متعال است
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 قاً يدق شنا در معبد،يلرد کر ا فرم تمثالِي 1گراهايو-ابداند که آرچ يخوبه اگر عابد ب

آنگاه خدمتش  ،شنا استي( و خود کر5/1 .س.)ب 2هاگرايو-آناندا-ديچ-همان سات

 ،مشابهاً .شودمي خداوند يت اعاليم به شخصيل به خدمت مستقيمعبد تبد به تمثالِ

فرد  .ستنديشنا نيرز جدا از کيشده به تمثال نميتقد يلوازم معبد و غذا ،خود معبد

ت ين تحت هدايت کند و بنابراياها تبعيز شده توسط آچارين تجويد از قواعد و قوانيبا

  .ممکن است کامالً يت مادين موجوديدر ا يشنا حتيادراک کر ،متعال

شنا يهمواره در کر ،شنايو متفاوت از کر يکيهمزمان  يلسفهفن يافت ايبا در ،هايگوپ

موجود  يآگاه .رها شدند يمادهاي يب از تمام آلودگين ترتيبد ند وماند يباق يآگاه

دهد مي نشان يماد يايبرنده از دنه عنوان لذتزنده که به صورت کاذب خود را ب

ت کاذب يشدن توسط من يزندان يکه به معنا ،شودمي دهينام 3کوشا-وايجزندانِ 

فورا  ،کند يرويشنا پيرکهاي ن آموزشيکه از ا يبلکه هر کسها ينه تنها گوپ .است

کامل همواره رها از  يشنا آگاهيک فرد در کري .شودمي وشا رهاک-واياز زندان ج

چ يکند و همي شنا استفادهيخدمت کر يز را براياو همه چ ؛ت کاذب رها استيمن

  .ستيشنا نياز کر يجدا يزمان

لوفر يگل ن ناف تو از ،زميعز يشنايکر" :شنا دعا کردندين به کريچن ،هاين گوپيبنابرا

تواند يچ کس نميه .است ،خالق ،سرچشمه گرفته است که مکان تولد برهما ياصل

ن يترندخردم يبرا ين موضوعات حتين ايت را برآورده کند و بنابرايا توانگري شکوه

کرده در وطارواح سق ،ماند. امامي يهمچون راز باق ،ييوگايهاي استادان قدرت ،افراد

 .رنديبگ نت رايلوفريتوانند پناه قدوم نمي يبه آسان يت مادين موجوديک ايچاه تار

 .ن شده استياو تضم يين رهايبنابرا

                                                           
1 arcä-vigraha 
2 sac-cid-änanda-vigraha [Bs. 5.1] 
3 jéva-koça imprisonment 
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 .ميهست يما همواره مشغول امور خانوادگ ،زميعز يشنايکر" :ادامه دادندها يگوپ"

د در حال طلوع درون قلبمان يم که همواره همچون خورشين از تو تقاضا داريبنابرا

آنها تنها  .رها هستند يارواحها يگوپ ".ن برکات تو استيترن بزرگيا .يبمان يباق

خاطر ه ب .نداوان هستنديدر ور يکنند که گرفتار امور خانوادگمي ن وانموديچن

شان درخواست کند تا با او به يشنا از ايممکن بود کر ،شنايشان از کريا ييجدا

شنا يرفتن با کر يدهيا ،هايگوپ ،واننداياما ساکنان ور .تختش دوآراکا باز گردنديپا

بمانند و  ينداوان مشغول باقيخواستند در ورمي آنها .به دوآراکا را دوست نداشتند

شنا يکر آنها فوراً  .شنا را احساس کننديخود حضور کر ين در هر قدم در زندکيبنابرا

اصلِ  ،هايوپگ متعالِ احساسِ تِيماهن يا .نداوان باز گردديرا دعوت کردند تا به ور

اترا که مورد مشاهده لرد ي-وال راتهايفست .ا استيتانيلرد چهاي آموزش ياساس

 يماتيشر .نداوان استيشنا به وريکر بازگشتِ يِ ند احساسي، فراا قرار گرفتيتانيچ

 يشنا در حال و هوايلذت از معاشرت با کر يشنا به دوآراکا برايرفتن با کر يرادهاران

در حال و  يو چرا که او خواستار لذت از معاشرت با ،رد کرد را ياشراف يتوانگر

هرگز از  ،استها يگوپ يدلبسته قاًيعمکه  ،شنايلرد کر .بود ينداوان اصليور يهوا

شنا ينداوان همواره در کرير ساکنان وريو ساها يشود و گوپينداوان خارج نميور

  .ت کامل هستنديدر رضا يآگاه

 

مالقات "شنا با عنوان يکر مو دو ودانتا بر فصل هشتاديتشرح بهاک ،بيترتنيبد
  .رسدمي انيبه پا "نداوانيساکنان وربا  شنا و باالرام يکر
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 و سه  فصل هشتاد

 کند مي شنا را مالقاتيکرهاي ملکه يدروپاد
 

شان پانداواها به يان ايو در م آمده بودند شنايدن کريد يبرا ياديمالقات کنندگان ز

 يو اعطاها يپس از صحبت با گوپ .ز حضور داشتنديرا نيشتيودهيپادشاه  يکردگسر

 يگر اقواميرا و ديشتيودهيشنا به استقبال پادشاه يلرد کر ،شانين برکت به ايتربزرگ

ت يا وضعيا شد که آيشان جوياو ابتدا از ا .آمده بودند يمالقات با و يرفت که برا

 يدر مورد بخت بد برا يچ شک و پرسشيه ،عدر واق .ريا خيشان خجسته است يا

 ين حال هنگاميبا ا ،ستيند مطرح نيبمي شنا رايکر ن خداونديلوفريکه قدوم ن يکس

 ين پرسشياز چناحوالش شد، پادشاه  يايجواز پادشاه  ،ل نزاکتيدله شنا بيکر که

اشخاص  ،زميعز يشنايلرد کر" :ن خطاب داديار خوشحال شد و خداوند را چنيبس

شند و با ياندمي نتيلوفريکامل همواره به قدوم ن يشنا آگاهيزرگ و عابدان در کرب

نوشند مي که آنها همواره يشهد .مانندمي يدن شهد شعف متعال همواره راضينوش

متعالت هاي تياز فعال ياتيزد و به صورت روايرمي رونيمواقع از دهانشان ب يبعض

ک عابد چنان قدرتمند است کهيه از دهان شدن شهد خارجيا .پاشدمي گرانيبر د
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 از سفرِ فوراً  ،دن آن را داشته باشدياگر فرد آن قدر خوشبخت باشد که فرصت نوش

 ،ماست يت ماديل موجوديت تو دليشخص يفراموش .شودمي تولد و مرگ رها مستمرِ 

 نيا يکيخوشبختانه تارمند شوند، اگر که فرد از شنيدن در مورد شکوهت بهرهاما 

 يکس يا امکان بخت بد برايآ ،زمين خداوند عزيبنابرا .شودمي ديناپد فوراً يفراموش

 ؟پرشکوه توست وجود داردهاي تيدن فعاليشن که همواره مشغولِ

نت يلوفريجز قدوم ن يگريچ پناه ديهو  ميم تو هستيتسل که ما کامالً  يياز آنجا"

انوس دانش يتو اق ،زميداوند عزخ .ميما همواره از بخت خوبمان مطمئن هست ،ميندار

 يزندگ يدر سه مرحله يپندار ذهنهاي واکنش .ينامحدود در شعف متعال هست

 .وجود داشته باشد يشنا آگاهيتواند در کريق نميخواب و خواب عم ،يداريب ،يماد

 ييتو مقصد غا .شوندمي اعتباريب يشنا آگاهين کريبا تمر ييهان واکنشيتمام چن

تو با استفاده از قدرت  ،مستقلت يل ارادهيتنها به دل .يافته هستييياشخاص رها

 يياستقرار اصول ودا يو برا يان هبوط نمودهين زميبر ا ،ايوگا ماي ،خودت يدرون

 ،يکه تو شخص متعال هست يياز آنجا .ياظاهر شده يک انسان عاديهمچون  يزندگ

م تو شده است وجود داشته يتسل که کامالً يفرد يتواند براينم يچ بخت بديه

  ".باشد

 يبود و در حال مختلف کنندگانديبا بازدشنا مشغول مالقات يکر که خداوند يهنگام

ورو و ک ينث سلسلهمؤ ياعضا ،م دعاها به خداوند بودنديکه آنها مشغول تقد

گر مالقات کنند و مشغول صحبت يکديمت شمردند تا با يادو فرصت را غني يسلسله

 يبرا ين پرسش توسط دروپادياول .شنا شونديمتعال لرد کر يهايبازمورد  در

 ،بهادرا ،زيعز ينيروکم": آنها را مخاطب قرار داد يو .شنا مطرح شديهمسران لرد کر

گر يو د ينيروه ،الکشمانا ندا(،يتراويما )يبيشا ،ينديکال ،ابهامايسات ،ايسات ،يجامباوات

ت يشخص ،شنايکر م چگونه خداونديد بدانيدهمي ا اجازهيآ ،شنايکر همسران خداوند

همچون  يرفت و با شما بعد از مراسميعنوان همسرانش پذه شما را ب ،خداوند ياعال

  "؟ديازدواج کرد يعادهاي مراسم ازدواج انسان
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ن يا ،زميعز يدروپاد": پاسخ داد ،يدو ينيروکم ،هارهبر ملکه ،ن پرسشيدر قبال ا

زدواج خواستند که مرا به امي همچون جاراساندها يگانت است که شاهزاديک واقعي

مراسم  تمام شاهزادگان حاضر در ،شوپاال در آورند و همچون روال معموليپادشاه ش

اج را ن ازدويبودند که بخواهد ا يبينبرد با رق يش آمادهيخوهاي ازدواج با سالح

ن ايند را از مکه گوسف يريخداوند مرا همچون ش يت اعاليمتوقف کند. اما شخص

 ،شديمنشنا محسوب يکر يبرا ياالعادهار خارقين اقدام بسياما ا .دزد ربودمي گله

بع قدوم ن جهان است تايدر ا يا پادشاه بزرگيکند قهرمان مي ادعا يچرا که هر کس

 خداوند نيلوفريخودشان را به قدوم نهاي تمام پادشاهان تاج .ن خداوند استيلوفرين

ز پس ا يمن آن است که زندگ يابد يآرزو ،زميعز يدروپاد .دادندشنا تماس يکر

ها ييبايشنا باشم که منبع تمام لذات و زيکر من مشغول در خدمت خداوند يزندگ

  ".است يدر زندگ ل منيتما و ن تنها آرزويا .است

پدرم از مرگ  ،زميعز يدروپاد" :او گفت .ابهاما شروع به صحبت کرديسات ،پس از آن

شنا را متهم به کشتن يثر شده بود و به دروغ لرد کرار متأيبس ،1ناپراسِ ،شبرادر

ده شده يط جامباوان دزدامانتاکا کرد که در واقع توسيدن جواهر سيبرادرش و دزد

د و جواهر يبا جامباوان جنگ ،ت پاکشيشخص به منظور اثبات ،شنايلرد کر .بود

پدرم از متهم کردن  .ل داديپدرم تحو آن را به را به دست آورد که بعداً امانتاکايس

بعد از پس گرفتن  .ن بوديزده و غمگار خجالتيشنا به مرگش برادرش بسيلرد کر

 .او فکر کرد که عاقالنه آن است که اشتباهش را جبران کند ،امانتاکايجواهر س

ن يرلوفيمن را به قدوم نو جواهر  ،گران قول داده بودين گرچه ازدواج من را به ديبنابرا

رفته يشنا پذيمن به عنوان خادم و همسر لرد کر ،بيترتن يم کرد و بديشنا تقديکر

  "شدم.

                                                           
1 Prasena 
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 ،زميعز يدروپاد" :او گفت .پاسخ داد يبه پرسش دروپاد يپس از آن جامباوات

پدرم  ،حمله کرد ،1کشاهايپادشاه ر ،شنا به پدرم جامباوانيکه لرد کر يهنگام

 همسرِ  ،راماچاندرا ، خداونديو نِ يشيارباب پ شنا همانيکر خداونددانست که ينم

صورت مستمر به مدت ه پدرم ب ،شنايکر ت خداونديبا ندانستن هو .بوده است ،تايس

توانست  ،خسته شد يکه و يهنگام ،ن مدتيبعد از ا .ديجنگ يست و هفت روز با ويب

 د و فوراًن سر عقل آميبنابرا .ستين ارراماچاند ر از خداونديغ يکساو درک کند که 

او مرا به خداوند  ،ت خداونديرضا يبرا ،نيعالوه بر ا .امانتاکا را باز گردانديجواهر س

ن يمن به ازدواج خداوند در آمدم و بد ،بين ترتيبد .م کرد تا همسر او باشميرا تقد

  .برآورده شد يپس از زندگ يشنا شدن زندگيخادم کر يمن برا يآرزو ،بيترت

هاي نفسو کفها اضتيمن مشغول ر ،زميعز يدروپاد" :فتگ ينديکال ،پس از آن

ن يکه او از ا يشنا به عنوان همسرم بودم. هنگاميآوردن کر دسته ب يبزرگ برا

عنوان ه اد به همراه دوستش آرجونا نزد من آمد و مرا بيبا لطف ز ،موضوع آگاه شد

ر دزمان من  امونا برد و از آنيشنا سپس مرا از ساحل يلرد کر .رفتيهمسرش پذ

رش و خداوند همچون همس .امفتگر مشغول شدهک رُيشنا به عنوان يلرد کر يخانه

  ".کندمي با من رفتار

مراسم  از شاهزادگان در يجمع بزرگ ،زميعز يدروپاد" :ندا گفتيتراويم ،پس از آن

 ز در آنيشنا نيکر خداوند .( حضور داشتشوهر يمن )انتخاب شخص يوارااميسوا

 .رفتيز خود پذيضر بود و با شکست دادن تمام شاهزادگان مرا به عنوان کنجمع حا

ان يز مر شکارش را ايک شيکه  يبيدرست به همان ترت ،او فورا مرا به دوآراکا برد

خواستند با او مي برادرانم ،برديممرا  گونهنيا يکه و يبرد. هنگاميها مگله سگ

 يدگشنا شدن زنيخادم کر يمن برا يآرزون يبنابرا .شکست خوردند بعداً و  بجنگد

  .برآورده شد يپس از زندگ

                                                           
1 åkñas 
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 يپدرم برا ،زميعز يدروپاد" :ن خطاب کرديرا چن يا دروپاديسات ،پس از آن"

 يآزمون قدرت و قهرمان يب داده بود و برايرا ترت ييمن گردهما ياموارايسوا

بلند  ييهاک که شاخکرد که با هفت گاو ترسناق يآنها را تشو ،يداماد يداهايکاند

نر را شکست  ياز افراد سلحشور تالش کردند تا گاوها ياريبس .دنز داشتند بجنگيو ت

 يشدت مورد حمله قرار گرفتند و به عنوان افراده آنها ب يهمه سفانهاما متأ ،دهند

شنا آمد و با يکه لرد کر يهنگام .شان بازگشتنديهاخورده به خانهنامعتبر و شکست

نر  ياو بر گاوها .بودند يو يبرا ييها يبازآنها همچون اسباب ،دير جنگن يگاوها

ب آنها تحت کنترل او يترتنيبد .در دماغ هر کدام از آنها را بست يغلبه کرد و طناب

ها تحت کنترل بچه يکوچک به سادگ يبزهاکه  يبيدرست به همان ترت ،در آمدند

و  ،شنا در آورديازدواج کر فراوان مرا بهشد و با شکوه  يار راضيپدرم بس .نديآمي در

و به همراه ها ليو فها درشکه ،هااسب ،سربازان ياديزهاي ه دستهيزيبه عنوان جه

ر يدر مس .تختش دوآراکا آورديشنا مرا به پايب لرد کريترتنيبد .ز داديصدها کن

ه آنها را شنا همياما لرد کر .شاهزداگان قرار گرفت يارياو مورد حمله بس ،بازگشت

ن او به عنوان خادم يلوفريت خدمت کردن به قدوم نيب من مزيترتنيبد .مغلوب کرد

 ".دست آوردمه را ب

شنا پسر يلرد کر ،زميعز يدروپاد" :او گفت .بهادرا شروع به صحبت کرد ،پس از آن

که پدرم  يهنگام .نش شدميلوفريمن مجذوب قدوم ن ،خوشبختانه .من است ييدا

 ازدواج با من و يشنا برايبا دعوت از لرد کر او شخصاً ،مرا درک کردن احساسات يا

 ياديبه همراه تعداد ز ،مسلح يروهاياز ن يبزرگ يا دستهي ،ينيوهک آکشائي ياعطا

دانم قادر خواهم بود  يمن نم .ب داديازدواج مرا ترت ،يگر مالزمان اشرافيز و ديکن

ن حال به خداوند ياما با ا ،داشته باشمشنا را يپناه لرد کر يپس از زندگ يکه زندگ

نش را فراموش يلوفريام را با قدوم نرم رابطهيپذمي را که يکنم که هر تولدمي دعا

  ".نکنم
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م بزرگ نارادا يدم که حکين بار شنيمن چند ،زميعز يملکه ":نا گفتماآنگاه الکش

د يگومي ادم ناراديکه شن يهنگام .شنا استيمشغول پر شکوه کردن خداوند کر

ز مجذوب يمن ن ،نش شده استيلوفريز مجذوب قدوم نين ،يالکشم ،بخت يالهه

ب ين ترتيام و بداز آن پس من همواره به او فکر کرده .شنا شدمين کريلوفريقدوم ن

ار يپدرم نسبت به من بس ،زميعز يملکه .افته استيش يجذبه من نسبت به او افزا

همچون  يابرنامه ،امشنا شدهيشد که مجذوب کر که او متوجه يهنگام .مهربان بود

 يداهايکاند ،اموارايدر هنگام سو :شده توسط پدرت را اتخاذ کرديبرنامه طراح

ن رقابت يتفاوت ا .کردندمي شان تکه تکهيرهايرا با ت يک ماهيد چشمان يبا يداماد

و  زانيسقف آو آزادانه به ين بود که در مراسم تو ماهمن با تو در آ ياموارايدر سوا

 يبود و تنها انعکاس آن در کاسه پنهان ياما در مراسم من ماه ،ت بوديقابل رو کامالً

  .من بود ياموارايخاص سوا يژگين ويا .ده شوديتوانست دمي آب

دند از ين را شنکه شاهزادگان آ يد و هنگاميچين رقابت در سراسر جهان پيخبر ا"

تخت يبه پا يت معلمان نظاميو تحت هداودند نممجهز  تمام جهات خود را کامالً 

شان آرزو داشت تا مرا به عنوان همسرش برنده شود و يک از ايهر  .پدرم رساندند

 يحت ياريبس .برداشتند يضربه زدن به ماه ير و کمان را برايت يگريپس از د يکي

ه زدن ضرب يندارد و بدون تالش برايکمان ب ينتوانستند که زه کمان را به دو انتها

از آنها با  يبعض .کمان را همان گونه که بود رها کردند و رفتند آنها صرفاً ،يبه ماه

 شانيا ييل عدم توانايدله اما ب ،گر کشاندنديد يک انتها به انتهاياد زه را از يمشکل ز

به آنها  و همچون فنر رفتيکمان ناگهان کمان در م يزه در انتها گره زدنِ  يبرا

شد که در  ين موضوع متعجب خواهيتو از دانستن ا ،زميعز يکهمل .زديمضربه 

همچون  يقهرمان .حضور داشتند يمن پادشاهان و قهرمانان مشهور ياموارايسوا

ودهانا و کارنا البته توانستند که زه يدور ،ماسنايبه ،شوپااليش ،تهاآمباش ،جاراساندها

ده يپوش ين ماهيد چراکه انبزن ضربه ياما آنها نتوانستند به ماه ،ندازنديکمان را ب

آرجونا  ،ر پانداواهايشه قهرمانِ .کنند يابيبود و آنها نتوانستند از انعکاسش آن را رد
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را  ياد او مکان ماهياما گرچه با دقت ز ،نديرا در آب بب يتوانست انعکاس ماه

به آن ضربه  يمناسب ماه ياما نتوانست در جا ،ر را پرتاب نموديمشخص کرد و ت

گر ين او بهتر بودن خود از ديرا لمس کرد و بنابرا يماه يو رِياما حداقل ت .ندبز

  .شاهزادگان را ثابت کرد

جه ينتيخاطر به که تالش کرده بودند به هدف ضربه بزنند ب يتمام شاهزادگان"

بدون تالش مکان را  ياز آنها حت يوس شده بودند و بعضيشان مأيهاتالش ماندن

او توانست زه آن  ،شنا کمان را گرفتيت لرد کريکه در نها ينگاماما ه ،ترک کردند

او  .کندمي يباز يبازک اسبابيکه با  يدرست همانند کودک ،ار ساده ببندديرا بس

ر را پرتاب کرد و يت در آب، يک بار نگاه به انعکاس ماهير را گذاشت و تنها با يت

به اي شنا در هنگام ظهر در لحظهيلرد کر يروزين پيا .افتاد ضربه خورده فوراً  يماه

در  .شودمي خجسته محسوب يرخ داد که به لحاظ محاسبات نجوم 1تيجينام آبه

هاي طبل يده شد و از آسمان صدايدر سراسر جهان شن !يجا !يآن زمان ارتعاش جا

خداوندگاران بزرگ سرشار از  .ديرسيبه گوش مشده توسط ساکنان بهشت نواخته

  .ن را گل باران نمودنديشعف شدند و زم

هر  با من يپا يروهاي زنگ ينبرد شدم و صدا يمن وارد صحنه ،در آن زمان"

و  بر تن داشتم يشميابر ييمن لباس ها .ن بوديار آهنگيداشتم بسمي که بر يقدم

بودم  يشوررشنا من در شعف پُيلرد کر يروزيو به خاطر پ .م بودندينت موهايزها گل

با جواهرات  ييک گردنبند طاليم يمن در دستها .ند بر لب داشتممتيرضا يو لبخند

چان من صورتم را احاطه کرده بود و صورتم يپ يموها .کردممي آن حمل يفراوان رو

در ابتدا  ،با چشمانم .خاص داشت يمختلف درخششهاي ل انعکاس گوشوارهيبه دل

ار يبس ،دميخداوندم رس که به يتمام شاهزادگان حاضر را نظاره کردم و آنگاه هنگام

 ،ت گفته اميتر براشيهمان طور که پ .گردنش قرار دادم يرا رو ييآرام گردنبند طال

ن بستن گردنبند بر گردن خداوند يبنابرا ،شنا بودياز ابتدا ذهن من مجدوب لرد کر

                                                           
1 abhijit 
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به محض آنکه من گردنبند را بر گردن  .شدمي بزرگ محسوب يروزيمن پ يبرا

 يصدفهاي بوق ،آناکا و پاتاهاهاي طبل ،مردانگا ياز صداها يبيم ترکقرار داد خداوند

شکوه شد و رپُ ييجاد صدايصدا در آمد و باعث اه ب يقيو آالت موسها گر طبليو د

دن و يرقصندگان مرد و زن ماهر شروع به رقص ،شدمي نواخته يقيکه موس يدر حال

  .شروع به خواندن کردند ينيريبه شها خوانآواز

شنا را به عنوان همسرقابل پرستشم و او يکه من لرد کر يهنگام ،زميعز يدروپاد"

ده يوس شنيان شاهزادگان مأيب در ميمه يغرش ،فتريز خود پذيمرا به عنوان کن

اما بدون توجه  ،ار آشفته بودنديخود بس يشهوان يل آرزوهايآنها به دل يهمگ ،شد

ارابه اش  يرو  مراچهار دست فوراً يانايصورت ناراه همسرم در فرم خود ب ،شانيبه ا

 ياو که انتظار مخالفت از سو .شد گذاشتمي دهيکه با چهار اسب خارق العاده کش

نگا را گرفت و سپس يشاهزادگان را داشت خود را مسلح کرد و کمانش به نام شار

دوآراکا ر به سمت شهر يختأاي با را بدون لحظهيز يارابه ،داروکا ،ران مشهورمانارابه

رده اد بُيمن با سرعت ز ،در حضور تمام شاهزادگان ،بين ترتيبد .به حرکت در آورد

اما  .شودمي ر از گله ربودهيک شيک آهو توسط يکه  يبيدرست به همان ترت ،شدم

هاي ن مجهز به سالحيخواستند مانع حرکت ما شوند بنابرامي ،از شاهزادگان يبعض

 تالشها که سگ يبيدرست به همان ترت ،پرداختند آنها به مقابله با ما ،مناسب

شده از رها يرهايل تيبه دل ،در آن زمان .ر شونديک شيحرکت  کنند تا مانعمي

شان و يپاها يبعض ،شانيهااز شاهزدگان دست يبعض ،شنايلرد کر ينگايکمان شار

از آنها از صحنه نبرد  يشان را از دست دادند و بعضيشان و زندگيسرها يبعض

 .ختنديگر

شد و همانطور  ،دوآراکا ،ن شهر جهانيخداوند وارد مشهورتر يت اعاليسپس شخص"

کل شهر دوآراکا  .ديرسمي د در حال طلوع به نظريکه او وارد شهر شد همچون خورش

تر به تو گفته بودم که پدرم نسبت شي. من پن شده بودييتز ن مراسم کامالًيا يبرا

دست آوردن ه من با ب يد آرزويکه او فهم ين هنگاميابرابن ار مهربان بود،يبه من بس
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ع انواع يفراوان شروع به توز يبا شاد ،شنا به عنوان همسرم برآورده شده استيلرد کر

ان دوستان و اقوام يدر مها و فرشها تخت ،جواهرات ،ارزشمندهاي مثل لباس ،ايهدا

بر  ،ن حال پدرميبا ا ،شنا همواره در خود بسنده و مستقل استيکر خداوند .کرد

 ،هاارابه ،هاليف ،سربازان ،شامل ثروتاي هيزيبه همسرم جه ،اساس سنت خود

اد ياق زيرا با اشتها نياو تمام ا .اب و ارزشمند داديناهاي سالح ياريو بسها اسب

 يتوانستم حدس بزنم که در زندگمي در آن زمان ،زميملکه عز .م خداوند نموديتقد

 ،جهيانجام داده باشم و در نت يالعاده اارقخ يزکارانهيد اعمال پرهيبانم من يشيپ

خداوند  يت اعاليشخص يزان در خانهياز کن يکيبتوانم به عنوان  ين زندگيدر ا

  "حضور داشته باشم.

 ،ينيروه ،ان بردنديانات خود را به پايشنا بيلرد کر ياصلهاي که تمام ملکه يهنگام

دواج زا يشروع به نقل داستان چگونگ ،گريشانزده هزار ملکه د يندهيبه عنوان نما

  .شنا کرديشان با کريا

که ممکن  ييهر جا ،ماسورا تمام جهان را فتح کردئواکه ب يهنگام ،زميعز يملکه"

صورت ه پادشاهان را جمع کرد و آنها را در مکان خود ب يبايبود تمام دختران ز

شنا يکر شدن ما به گوش خداوند يخبار زندانکه ا يهنگام .داشت شده نگهريدستگ

ماسورا و سربازانش را شنا بائويلرد کر .د و ما را آزاد کرديماسورا جنگئوااو با ب ،ديرس

بر  ،ن حاليبا ا ،ک همسر نداشتيرش يبه پذ يحت يازيچ نيکشت و گرچه او ه

ت يفيتنها ک ،زميعز يملکه .با تمام شانزده هزار نفر ما ازدواج کرد ،ما يحسب تقاضا

ر يکه مس ،ميشنا بودين لرد کريلوفريقدوم ن ر بهما آن بود که همواره در حال تفک

ن را از يا لطفاً يزم دروپاديعز يملکه .د تولد و مرگ مکرر استيشخص از ق ييرها

ا ي ،يک امپراطوري ،يک پادشاهيهمچون  يچ توانگرير که ما دنبال هيما بپذ

 يمادهاي ين توانگريما خواستار لذت از چن .ميستين يلذت بهشت يبرا يتيموقع

 .ت متعال لرد برهمايا موقعي ،ييوگايبه کماالت  يابيو نه آرزومند دست ،ميستين
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 1ايوجيا سايا يسامپ ،يسارشت ،ايسالوک ،ايروپسا ييچ نوع رهاين ما خواهان هيهمچن

ل ما يتنها تما .ميستيها نين توانگريک از ايچ يچ وجه مجذوب هيما به ه .ميستين

شنا را ين لرد کريلوفريذرات غبار متصل به قدوم ن يپس از زندگ يآن است که زندگ

 يل دارد که آن غبار را رويز تمايبخت ن يالهه .ميسرمان حمل کن يبر رو

 ين غباريآرزومند ا ما صرفاً  .معطر زعفران حمل کند يش همراه با بويهانهيس

نداوان به عنوان ين وريکه در سرزم يشنا هنگاميرن کيلوفريقدوم ن ريم که زيهست

ز مردان و زنان يو ن ،به خصوصها يگوپ .شودمي کرد جمعمي پسر گاوچران حرکت

نداوان يور يرهايمسهاي و چمنها ل شدن به علفيهمواره آرزومند تبد ،گاوچران

م که يو دارما آرز ،زميعز يملکه .مال شونديشنا پاين کريلوفرير قدوم نيهستند تا ز

 ".گريد يچ آرزويبدون ه ،مين باشيچن يپس از زندگ يزندگ

 

 يدروپاد"شنا با عنوان يسوم کر و ودانتا بر فصل هشتاديشرح بهاکت ،بيترتنيبد
.رسدمي انيبه پا "کندمي شنا را مالقاتيکرهاي ملکه

                                                           
1 särüpya, sälokya, särñöi, sämépya or säyujya 
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 فصل هشتاد و چهار

 توسط واسودوا يانجام مراسم قربان
 

، ي، گاندهاري، کونتدر زمان خورشيدگرفتگي اضر در کوروکشتراان زنان حياز م

نداوان يور يهايز گوپيگر، و نيپادشاهان د يهااز ملکه ياري، سوبهادرا و بسيدروپاد

ازدواج و  يشنا، چگونگيمختلف خداوند کر يهاکه ملکه يحضور داشتند. زمان

زنان  يادند، تمامديشنا را شرح ميرفته شدن به عنوان همسران خداوند کريپذ

ها ملکه يمجذوب شدن تمام يقهيخاندان کورو از تعجب شوکه شدند. آنان از طر

 يز گشتند. هنگامين لبري، از حس تحسيشنا و عشق و محبت آنان نسبت به ويبه کر

دند، قادر نبودند تا يشنيشنا ميها به کرعشق و محبت ملکه شدت يبارهها درکه آن

 کنند.  يرياز اشک جلوگشان از پر شدن چشمان

کردند، يز مشابهاً با هم گفتگو ميگر و مردان نيکديکه زنان مشغول صحبت با  يمادام

شنا و باالرام آمده بودند، وارد شدند. يمقام که به قصد مالقات کريحکما و زاهدان عال

 تا،ياوانا، دواال، آسيم بزرگ نارادا، چياسا، حکيپانا ويدوا-شنايکرسان بزرگ يقد

ترا، شاتاناندا، بهارادواجا، گاوتاما، لرد پاراشوراما )همراه با شاگردانش(،يشواميو
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تا، ي، دويهاسپاتيا، بري، مارکاندياپا، آتريا، کاشيگو، پوالستيشتها، گاالوا، بهريواس

کومارا(،  -کاتا، چهار کومارا پسران برهما )ساناکا، ساناندانا، ساناتانا و ساناتتا، اِيتر

 . ندا و وامادوا بودياوالکياگيا، يآگاسترا، يآنگ

پادشاهان از جمله ماهاراج  ين و زاهدان وارد شدند، تماماسيبه محض آن که قد

ش يخو يهاگاهيشنا و باالرام، بالفاصله از جايگر پانداواها و لرد کريرا و ديشتيودهي

ودند. م نمي، احترامات خود را تقدين محترم جهاناسيو با کرنش به قد برخاستند

 يبه شکل آنان، يشستن پاها ينشستن و آب برا يبرا گاهيم جايپس از آن با تقد

ر و عود صندل به يگل، خم يهاگوارا، حلقه يهاوهيشد. م ييرايمناسب از حکما پذ

شنا و باالرام، حکما را بر يکر ييپادشاهان به راهنما يو تمام ژشکش شدهيآنان پ

نشستند،  يحکما به آسودگ يکه تمام ي. هنگامستودند يياساس اصول و قواعد ودا

، از طرف پادشاهان، حکما را بود ن هبوط کردهيحفاظت از د يشنا که برايلرد کر

و مشتاق  شنا سخن آغاز کرد همه سکوت کردنديکه کر يمورد خطاب قرار داد. زمان

 مان گشتند. يبه حک يو ييآمدگودن و درک کلمات خوشيشن

ن! امان و زاهديشکوه بر اجتماع حک يهمه"نه سخن گفت: گونيشنا ايخداوند کر

که مشتاق  يم. امروز ما به هدف زندگيکنيم يبختاحساس خوش يامروز ما همگ

را که  ياس و رهاشدهيمان و زاهدان قديحک يرا اکنون تماميم زيادهيم، رسيآن بود

در رو مالقات  دارشان را دارند، رويد يآرزو يارات بهشتيفرشتگان بزرگ در س يحت

 يهاکه تنها سجده يهستند و کسان يمبتدکه در خدمت عابدانه  ياشخاص م.يکنيم

ن موضوع يقادر به درک ا يلکنند ويم ميدر معبد تقد يتيش را به ديمحترمانه خو

که تنها خداوندگاران مختلف  يستند که خداوند در قلب همگان قرار دارد، و آنانين

درک  ييپرستند، توانايش ميآلود خوشهوت يهااستهبرآورده شدن خو يرا برا

مان را ين حکيدار ايتوانند شانس ديرا ندارند. آنان نم يمانين حکيت وجود چنياهم

 يبارهشان، با پرسش درنيلوفريدن آنان با چشمان خود، با لمس کردن قدوم نيبا د

 "شان داشته باشند.يپرستش ا يلهيا به وسيآنان  يش و راحتيآسا
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ستند. ين (ارواح بزرگ) 1ماهاتماهات يداران قادر به درک اهمنيوارد و دن تازهاعابد

 يتيخود را به د يمحترمانه يهاو سجده رونديمک رسم به معبد يآنان به عنوان 

ابد، ييارتقاء م يشناآگاهيدر کر يبعد سطحکه شخص به  يکنند. اما زمانيم ميتقد

کند يتالش م گاهين جايو در ا شوديمن يگ و عابدت ارواح بزريقادر به درک اهم

توانند ين نماواردد که تازهيفرمايشنا مين خداوند کريد. بنابراينما يتا آنان را راض

 ند. يرا درک نما ا ماهاتماهاين ات حکما، عابدياهم

ل در و غس يارتيمقدس ز يهاتواند با سفر به مکانيشخص نم"شنا ادامه داد: يکر

ما چنانچه اتفاقاً د. ايدن فرم خداوندگاران در معابد، خود را کامالً پاک نمايبا د ايجا آن

، تپروردگار اس يت اعاليشخص يندهيک ماهاتما را که نمايک عابد بزرگ، يفرد 

ست تا به فرد سفارش شده اپاک شدن،  يگردد. برايد بالفاصله پاک ميمالقات نما

 يمامت. با پرستش را پرستش کندآسمان و ذهن ن، آب، هوا، يد، ماه، زميآتش، خورش

 ات حسدريثج قادر است تا از تأيفرما بر آنان، شخص به تدرحکم يهايتيعناصر و د

تن در ک شخص حسود بالفاصله و تنها با قرار گرفيگناهان  يآزاد گردد، اما تمام

، مزيعز سان محترم و شاهان بزرگيقد خواهند شد. يک روح بزرگ، خنثيخدمت به 

ز سه ساخته شده ا ين بدن ماديکه ا يد؛ شخصيرين را از من بپذيد ايتوانيشما م

ه و که خانواد يرد، کسيپذيت خودش ميماده، خلط و صفرا و هوا را به عنوان هو

قابل  ييزهايرا به عنوان چ يماد اءيداند، آن کس که اشياقوامش را از آن خود م

 جاغسل کردن در آن يمقدس را تنها برا يهاکه مکان يا کسيرد يپذيم شپرست

-ين و ماهاتماها معاشرت نماسيبزرگ، قد يهاتيکند و هرگز با شخصيارت ميز

ک يتر از شيب يزياست، اما چ يک موجود انسانياگرچه در فرم  ين فرديچن - دينما

 "ست.يچون االغ نوان هميح

 يگفت، تماميمار سخن يشنا، با صالبت بسيکه مرجع متعال، خداوند کر يزمان

که  يدن سخنان ويماندند. آنان از شن يباق ين در سکوت مرگبارامان و زاهديحک

                                                           
1 mahätmäs 
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 يزده شدند. زمانداد، شگفتيح ميمختصر توض يرا به شکل يزندگ يقيحق يفلسفه

خود  کند که بدنِ يشرفته نباشد، تصور ميدر دانش پ يکاف يکه شخص به اندازه

ا آمده، يکه در آن به دن ينيتعلق دارند، و سرزماش به او خانواده ياست، اعضا

 ين تصور از زندگياز ا (ييگراي)مل سميوناليمدرن ناس يدئولوژياست. ا يستودن

ن يچنهم يکند. ويرا محکوم م يادهين ايشنا چنيشکوفا شده است. خداوند کر

ن آن که بدو ،کننديسفر م يارتيز يهابه مکان غسل يرا که با رنج، تنها برا يافراد

را با  ي حاضر در آن مکان ببرندن بزرگ و ماهاتماهاااز معاشرت با عابد يابهره

 که آن هنگام ياشخاص يد. تمامينمايسه مياالغ مقا يعنيوانات ين حيتراحمق

که کردند  يريگجهين نتيتأمل کردند و چن يدند کميشنيرا مشنا يسخنان لرد کر

را  يک انسان عاديروردگار است که در نقش پ يت اعاليشنا در واقع شخصيلرد کر

بدن  يش مجبور به قبول نوعيخو يکند که در اثر بازتاب اعمال گذشتهيم يباز

آموزش به عموم  يتنها برا يک انسان عاديرا به عنوان  ين نقشيشده است. او چن

کنند، به  يزندگ ديبا يات انسانيدن به کمال در هدف حيرس يمردم که چگونه برا

 ده گرفته است.عه

 يت اعاليشنا شخصين نکته که کريان رساندن ايبه پا يمان براين حکيبنابرا

 يرهبران جامعه ،ز، مايخداوند عز"ن گونه خطاب کردند: يرا ا يپروردگار است، و

م، هنوز يهست يمناسب زندگ يفلسفهصاحب رسد که ين که به نظر مي، با ايانسان

ک موجود يدن رفتار تو که چگونه همانند يم. ما از ديتو سرگردان يرونيب يتوسط انرژ

خداوند  يت اعاليش را به عنوان شخصيخو يقيت حقين که هويو ا يهست يانسان

-متعال تو کامالً فوق يهايما باز ين برايم و بنابرايزده هست، شگفتيکنيپنهان م

 العاده است. 

متفاوت  يهاها و شکلبا نام يظهورات ماد يش تماميخو يز، تو با انرژيخداوند عز"

 يهان شکليکه زم يقي، درست به همان طريسازيرا خلق، محافظت و نابود م

کند و هنوز خود يها و اشکال متفاوت را خلق مها، درختان و ناماز سنگ يمتفاوت
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 يهايرا توسط انرژ يماند. اگرچه تو ظهورات گوناگونيم يباق که هست همان گونه

 زمان،ي. خداوند عزيريگيقرار نم ييروهاين نير چنيث، تحت تأييمانيش خلق ميخو

 يم. اگرچه تو نسبت به تماميزده هستز تو تعجبيانگدن اعمال شگفتيما تنها با د

موجودات زنده  يو خداوند متعال و روح متعال تمام يهست متعال يخلقت ماد

ن بر اکافر يابودسازش و نين خواحفاظت عابد يخود و برا يدرون ي، با انرژيهست

ن متعال را که يتو مراحل د ين ظهوراتي. با چنيگردين آشکار مين زميا يرو

، دوباره است فراموش نموده يماد يبا انرژ يتوسط معاشرت طوالن يانسان يجامعه

 ين و مقام روحانو شأ ين اجتماعيزمان، تو خالق قواني. خداوند عزيگردانيبرقرار م

ن توسط اشخاص ين قوانيکه ا يو زمان يت و کار هستيفياساس کبر  يانسان يجامعه

 .يينمايم ها را اصالحو آن يشويشوند، تو ظاهر ميتوجه و نافرمان منحرف ميب

ها، آموختن وداها، و اضتيقلب پاک توست. ر يندهينما ييز، دانش ودايخداوند عز"

 اتيو نامتجل يمتجل يهااز ذات تو در فرم يمتفاوت يهامتمرکز به درک يهاخلسه

اما تو  ،ت توستيهويب ياز انرژ يک تجليدار، يپد يايدن يشود. تماميمنجر م

. تو روح متعال، يشوينم يجا متجلند، آنخداو يت اصليخودت به عنوان شخص

قرار دارند،  يگاه فرهنگ برهمنيکه در جا ين اشخاصي. بنابرايبرهمن متعال هست

 ل تو هموارهين دليند. به هميفرم متعالت را درک نما يبارهقت دريقادر هستند تا حق

به  يييانافرهنگ برهم روين پيترو به عنوان بزرگ يکنيحفظ مبرهماناها را  احترام

زمان، ي. خداوند عزيشويشناخته م 1دوا-اين تو به عنوان برهماني. بنابراييآيم شمار

ب ين ترتي؛ بديسيان افراد قديگاه در مين جايک و آخرين حرف در بخت نيتو آخر

اضت يل، ري، تحصيم که ما با مالقات تو به کمال زندگيافتيجه دست ين نتيبد يهمگ

-يروزيپ يتمام ييقت تو هدف نهايم. در حقياافتهيدست  يدانش روحان يريو فراگ

 . يهست يمعنو يها

                                                           
1 brahmaëya-deva 



 : انجام مراسم قرباني توسط واسودوا84فصل                                   1090

 

الت دانش نامحدودت وجود ندارد. شکل متع يبرا يانيچ پايزمان، هيخداوند عز"

پروردگار، برهمن  يت اعاليجاودانه در شعف و دانش کامل وجود دارد. تو شخص

-يي، اکنون تو موقتاً توانا1ايوگامايخود،  يرونيب يانرژ يرويشده با ندهي. پوشيمتعال

تو را  تعالت ميم موقعيتواني، اما هنوز ما مياش را پنهان کردهينامحدود خو يها

-يم ميش را به تو تقديمحترمانه خو يهاما سجده ين تماميم و بنابراييدرک نما

 يهايدر حال لذت بردن از باز يک موجود انسانيز، تو در نقش يم. خداوند عزيدار

ن ي، بنابرايينمايش را پنهان ميخو توانگر متعال يت واقعي، شخصيمتعال خود هست

همواره با  ادو کهيخاندان  ياعضا ين مکان، حتين شاهان حاضر در ايک از ايچ يه

 ين که تو علت اصلينند، قادر به درک اينشيخورند و ميزند، با تو ميآميتو درم

 ستند. ين يخلقت يتمام يعلل، روح همگان، و علت اصل يتمام

ه با، يؤجاد شده توسط ريا يند، اشکال توهميبيا ميؤدر شب ر يکه فرد يزمان"

ر آن شوند. ديرفته ميپذ ياقعبه عنوان بدن و يذهن ييايؤت و بدن ريعنوان واقع

ک بدن يکه در توهم خلق شده،  يکند که در کنار بدنيزمان شخص فراموش م

ز، ين يداريوجود دارد. مشابهاً در زمان ب يو يداريت بيدر موقع يگر، بدن واقعيد

 پندارد. يم يقيحق يشاد يحواس را به معنا يد سرگردان ارضايروح مق

 ياو به شکل ماد يو آگاهده يپوش يفرد روح يدن مادند لذت حواس در بيبا فرا"

 يت اعاليشخص تواندينمست که شخص ا يماد يآگاه شود. به خاطريآلوده م

 شنايکنند تا کريتالش م يماورائ يهايوگي يد. تماميشنا را درک نمايپروردگار، کر

قدوم ا کنند تا يش احيخو ييوگايستم ينات کامل سيش را با تمريخو يآگاه

م يل عظيکنند تا از خيت تمرکز مي. آنان بر فرم روحانن تو را درک کننديلوفرين

تواند حجم يش رها شوند. گفته شده است که آب گنگ ميآلود خوبازتاب اعمال گناه

ل قدوم يد سازد، اما آب گنگ تنها به دليگناهان شخص را ناپد يهااز بازتاب يبزرگ

توست.  ين خداونديلوفرين يپاها تعرقگنگ  ان آبين تو پرشکوه است. جريلوفرين

                                                           
1 yogamäyä 
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ماً ينت را مستقيلوفريم قدوم نيام که توانستهيبختخوش ياامروز به اندازه يو ما همگ

تو؛  يان مقام الهم، عابديشده هستميارواح تسل يز، ما همگيم. خداوند عزينيبب

 يما به خوبش را بر ما عطا کن. يل خويدلين لطفاً پرلطف باش و برکت بيبنابرا

گر ياند، دتو رها گشته يت مداوم به خدمت عابدانهيکه با مشغول يم اشخاصيدانيم

 يپادشاه سته ارتقا بهيشان يبنابرا ؛ستنديآلوده ن يعت ماديطب يهاتوسط گونه

 ".شونديم يروحان يايخداوند در دن

ز پادشاه مان ايشنا، اجتماع حکين دعاها به درگاه خداوند کريم اوليپس از تقد 

ش يرا خواستند تا به آنان اجازه دهند به محل اقامت خويشتيودهيتراشترا و شاه يدهر

ان ين در ميشنا و مشهورتريبازگردند. اگرچه در آن زمان واسودوا، پدر لرد کر

آنان افتاد. واسودوا  يو با احترام فراوان متواضعانه به پا رفت، نزد حکما زکارانيپره

ن من يد. بنابرايتر هستز محترميزم، شما از فرشتگان نيعزمان بزرگ يحک"گفت: 

د، درخواست يليدوارم اگر مايدارم. اميم ميش را به شما تقديمحترمانه خو يهاسجده

ش، اعمال يدر حق من خواهد بود اگر شما با محبت خو يد. لطف بزرگيريمرا بپذ

گر را ياعمال د يها شخص قادر است بازتاب تمامرا که توسط آن يثمربخش متعال

  "د.يح دهيد، توضينما يخنث

شروع به صحبت  ين وين حاضر بود. بنابرااسيقد يم بزرگ نارادا، رهبر تماميحک

شنا يکه با قبول کر ين نکته که واسودوا، کسيزم، درک ايعز يحکما"نمود و گفت: 

 يو سادگ يکي، به سبب نشده استپروردگار  يت اعاليبه عنوان پسر خود، پدر شخص

معاشرت ش را از ما دارد. گفته شده که يرفاه خو يبارهل به پرسش دريفراوانش تما

ب، واسودوا با ين ترتي. بدشودين رفتن احترام الزم ميک فرد موجب از بيک با ينزد

 يگذارد. گاهيم احترام نميبا ترس و تکر يبه وشنا به عنوان پسرش، يداشتن کر

مهم  يليکنند، آن را خيم يار رود گنگ زندگکه در کن يده شده است که افراديد

روند. يم يگريد يارتيز يهادور در مکان يبه جاها غسل يو برا رنديگيدر نظر نم

شنا يکه لرد کر ياز ما وجود ندارد، زمان ييبه درخواست راهنما يازيواسودوا ن يبرا
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چ ينه با هندارد. دانش او  بيرق يطيشراچ يدر ه يخود حاضر است، چرا که دانش و

ندگانش، نه توسط يک از نمايچ ي، نه توسط هياز خلقت، حفاظت و نابود يامرحله

گردد. شکل يثر نمرات به دست زمان، متأييا تغي يات ماديفيچ فعل و انفعال کيه

 يا ارضاي، حسادت ياست که هرگز با جهل، غرور، وابستگ يمملو از دانش يمتعال و

ک ير قانون کارما طبق انجام اعمال نيثهرگز تحت تأ ورد. دانش ايپذير نميثحواس تأ

چ کس باالتر يرد. هيگيقرار نم يعت ماديطب يانرژ يا تحت نفوذ سه گونهيو بد و 

 پروردگار است. يت اعاليمرجع متعال، شخص يرا ويست، زين يتراز وا هميو 

ن و ، ذهيکه با حواس ماد يديد ممکن است فکر کند، روح مقيمق يانسان عاد"

شنا درست همانند يشنا برابر است اما خداوند کريده شده، با کريشعور پوش

هرگز  ين گونه به نظر برسد، وليا ياست که اگرچه ممکن است گاه يديخورش

ده يارات پوشيگر سيتوسط د يدگرفتگيا در دوران خورشيا مه و يتوسط ابرها، برف 

 ده شده باشند،يپوش يراتيثأن تيخرد با چنکه چشمان اشخاص کم يشود. زمانينم

 ير وابستگيثکه تحت تأ يدن است. مشابهاً افراديرقابل ديد غيکنند که خورشيفکر م

 يت اعالياز شخص يحير صحيستند تصويند، قادر نيلذات ماد يبه ارضا يديشد

 "پروردگار داشته باشند.

واسودوا را  گر،يار ديشنا و باالرام و پادشاهان بسيمان حاضر در مقابل کريسپس حک

ش را يخو يهاو آموزش ست کرده بود، مورد خطاب قرار دادندهمان گونه که درخوا

 ييهانمودن بازتاب اعمال ثمربخش و خواسته يخنث يبرا"ان داشتند: ين گونه بيا

ت به يمان و عبوديبا ا ديباانجام اعمال ثمربخش است، شخص  يکه محرک فرد برا

شنو يد. لرد وياقدام نما شنويجهت پرستش لرد و شدهزيتجو يمراسم قربان ييبرپا

که قادرند همه  يناسيبزرگ و قد يهاتيهاست. شخصيقربان يج تمامينتا مقصد

 يبندميدن سه تقسيد يبرا ييناينند و قدرت بيبب يمتون اله يچهيز را از دريچ

 يکه برا کننديز ميالقول تجونده را دارا هستند، متفقيحال و آزمان به نام گذشته، 

و باالخره  يير رهايمس يسازاز قلب و پاک يماد يهايپاک نمودن غبار آلودگ
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 يکسان يتمام يد. براينما يشنو را راضيلرد و ديبابه شعف متعال، شخص  يابيدست

ا( يشيا، وايبرهمانا، کشاتر) ياز طبقات باالتر اجتماع يکيهل در ک متأيکه به عنوان 

شنو، که به عنوان يپروردگار، لرد و يت اعاليخصن پرستش شيکنند، ايم يزندگ

شده  هيبه عنوان تنها راه خجسته توص شود،ي، شناخته مياما، شخص اصلپوروشوت

 است. 

 يبرا يدارشهيق و ريار عميبس يهاخواسته يد در جهان ماديارواح مق يتمام"

د، نابيت د به ثروت دسنخواهيم را دارند. همه يعت ماديمنابع طب کردن بر ييخدا

ک همسر، يخواهند يلذت ببرند، همه م ين حد از زندگيخواهند به باالتريهمه م

و در  ن جهان خوشحال شونديخانه و فرزند داشته باشند و همه آرزو دارند که در ا

 يها علت اسارت مادن خواستهيابند. اما ايارتقاء  يارات بهشتيبه س يبعد يزندگ

ثروت از راه پاک به  ديبان اسارت، فرد ياز ا يياره ين براي. بنابراشخص هستند

 د. يم نمايشنو تقديوت خداوند يرضا يش را برايخو آمدهدست

ش در خدمت يدن خو، مشغول نمويماد يهاخواسته يتمام کردن يخنث تنها روش"

 يدر زمان زندگ يحت ،ق شخص خودآگاهين طريشنوست. بديو عابدانه به خداوند

 يهاييبه توانا يدسترس يخواسته برا يعني، يماد يوع آرزوهر سه ن ديبا، يهلتأ

ارتقاء به کرات باالتر را کنار گذارد.  يلذت بردن از زن و فرزندان، و برا ي، برايماد

و خود را کامالً به خدمت عابدانه به  دان بخشيپا يتاهل يبه زندگ ديبا يت ويدر نها

ا يچون برهمانا، کشاتر ياه باالترگيانچه در جانچ يخداوند مشغول دارد. هر کس حت

 ياکان و موجودات زندهين، ناسيا متولد شده باشد، مطمئناً به فرشتگان، قديشيا واي

 ييات ودايبرپا دارد، ادب يمراسم قربان ديباش ين خويدِ  يادا يون است و برايگر مديد

ص انقطاع شخ يليپرورش دهد. اگر به دل ينيد يهلتأ يدر زندگ يرا بخواند و فرزندان

 سقوطش يت خويد، حتما از موقعيار نماياخت ونين ديرا بدون پرداخت ا ياز زندگ

. اکنون ديانمودهن ادا اسياکان خود و قديش را به نيخو ونيکند. امروز شما هم ديم

ب ين ترتيو بد دين به فرشتگان رها سازيد خود را از دِيتواني، ميبا انجام مراسم قربان
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مطمئناً شما  زيعز يد. واسودواييافت نمايخداوند را در ياعال تيپناه کامل شخص

ن ير ايد. در غيان خود انجام دادهيشيپ يهايرا در زندگ ياريبس يانهياعمال متق

 "د؟يپروردگار باش يت اعاليشنا و باالرام، شخصيد پدر کريچگونه قادر بود ،صورت

 يمحترمانه يهادهمان، سجيحک يدن سخنان تماميس پس از شنيقد يواسودوا

 اختس يحکما را راض يق وين طريم نمود. بدين آنان تقديلوفريش را به قدوم نيخو

ده يز برگزرا به انجام رسانند. پس ا يو سپس از آنان درخواست نمود تا مراسم قربان

ز واسودوا ا، در عوض آنان يقربان يبرگزارکننده يمان به عنوان افراد روحانيشدن حک

ن يد. بديارا فراهم نم يارتيانجام مراسم در آن مکان ز يل الزم برايوسا خواستند تا

اندان خ ياعضا يق شد، تماميا تشوياگيشروع مراسم  يکه واسودوا برا يق هنگاميطر

گل  يهاو خود را آراستند و حلقه دنديلباس پوش ييبايادو غسل کردند، و به زي

 يبندهاگردن آالت ونتي، زودوا با لباسواس همسرانختند. يآو را بر گردن يآب لوفرين

حل مراسم ، وارد ميم به آتش قربانيل الزم جهت تقديبا همراه با وسايار زيبس ييطال

 شدند.

گر يها و د، طبليصدف يهادانگاها، بوقيمر يا شد، نوايز مهيکه همه چ يهنگام

کردند.  دنيد. رقاصان ماهر، زن و مرد، شروع به رقصيبه گوش رس يقيآالت موس

م احترامات يواز خود، شروع به تقدبودند با آ يسوتاها و ماگادهاها که خوانندگان ماهر

داشتند، شروع به  ينيريش ياريبس يشان که صداهاهمسراکردند. گاندهارواها و 

اه يکردند. واسودوا چشمان خود را با سرمه س ياريبس يخجسته يهاخواندن نغمه

، يدواک يگاه به همراه هجده زن خود، به سرکردگو آنده يکرده، به بدنش کره مال

که مراسم بر  ي، مطهر گردد. مادام1شکايون نشست تا با مراسم آبهيدر مقابل روحان

بود، واسودوا همچون  يدر حال برگزار يجد يبه شکل يياساس دستورات متون ودا

 يبرگزار يبرا يکه و يياز آنجاد. يدرخشيشده با ستارگان، ماحاطه ييبايماه ز

 يهمسران و ياز پوست آهو برتن داشت اما تمام ي، لباسده شده بوديبرگز مراسم

                                                           
1 abhiñeka ceremony 
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را  ياريگر بسيآالت دنتيبند، پابند، گوشواره و زبا، النگو، گردنيار زيبس يهايسار

ن يکه چن يهمسرانش، همانند پادشاه بهشت زمان يده بودند. واسودوا در حلقهيپوش

 د. يرسيبا به نظر ميار زيند، بسکيرا برگزار م يقربان

دکان و ، کوهمسران يشنا و لرد باالرام به همراهيکه لرد کر يدر آن هنگام، زمان

آمد يظر من گونه به نيقرار گرفتند، ا يم مراسم قربانيگاه عظيش در آن جاياقوام خو

 متعدد يهايموجودات زنده و انرژ يپروردگار به همراه تمام يت اعاليکه شخص

م ياهديهستند، در آن مکان حضور دارد. ما از شاستراها شن ياز و يش که قسمتيوخ

گاه ير آن جادارد، اما اکنون د ياريو جزء و ذرات بس متعدد يهايشنا انرژيکه لرد کر

ند خداو يت اعالين را تجربه کنند که شخصي، همگان قادر بودند ايمراسم قربان

شنا يد کراودانه حضور دارد. در آن زمان خداونش جيگوناگون خو يهايچگونه با انرژ

جودات زنده، مو يانا، و لرد باالرام به شکل سانکارشانا، منشاء تماميبه شکل لرد نارا

 ان گشتند.ينما

و  1شتومايوتيچون جهم يشنو را با انجام انواع مختلف اعمال قربانيواسودوا، لرد و

 يشوند و برخيده مينام 3تاياها پراکريگاين ياز ا ينمود. بعض يراض 2پورناماسا-دارشا

ز ين 6هوترايبا نام آگن يگريد ياهاياگي. پس از آن 5تايکريا واي 4ساترا-ايگر سائوريد

ب ين ترتيدند. بديم گردين نحو تقدياز به بهتريموارد مورد ن يد و تماميبرگزار گرد

م يتقد يز براايمورد ن ن لوازميتأم ين عصر کاليگشت. اما در ا يشنو راضيلرد و

حتاج و نه دانش يما يآوربه جمع ياار دشوار است. مردم نه عالقهيبس يمراسم قربان

ن يدهند. بنابرايرا از خود نشان نم ييهاين قربانيچن ياق به برگزاريا اشتيالزم و 

                                                           
1 Jyotiñöoma 
2 Darça-pürëamäsa 
3 präkåta 
4 saurya-satra 
5 vaikåta 
6 agnihotra 
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ها هستند و توسط يار بدبخت و مملو از نگرانيکه مردم بس ي، زمانين دوران کاليدر ا

انجام مراسم  يشنهاديپ ياند، تنها قربانگوناگون آشفته شده يهابتيصا و ميبال

نام مقدس تنها  يقربان يلهيا به وسيتانياست. پرستش خداوند چياگي-رتانايسانک

 ن دوران است. يا يبرا يشنهاديروش پ

آالت، گاو، نتيپول، لباس، ز ير فراوانيمختلف، مقاد يهايواسودوا، پس از انجام قربان

زنان  يمراسم اهدا کرد. پس از آن تمام يون برگزارکنندهين و خدمتکار به روحانيزم

را  2ااجيسام-يا به نام پاتنياگياز تعهدات  يخود و قسمت 1يتايواسودوا غسل آوابهر

آنان با  يتمام متعلقات مراسم، همگ م بايتقدمراسم ان يبه انجام رساندند. پس از پا

-يخوانده م 3هرادا-و راما بود اراشوراما ساخته شدهکه توسط پ ييهااچهيهم در در

 يشوند، استحمام نمودند. پس از آن که واسودوا و همسرانش غسل کردند، تمام

که در خواندن و  ين افراد فروتريده بودند را بيکه قباًل پوش يآالتنتيها و زلباس

که انجام م يابييما درم مشابه شرکت داشتند، پخش کردند. ييدن و کارهايرقص

. نخست صدقه به برهماناها و است يازمند پخش ثروت سرشارين يمراسم قربان

اران يشده به عنوان صدقه به دستآالت استفادهنتيها و زون و سپس لباسيروحان

 شوند. ياهدا م يفرودست پس از انجام مراسم قربان

ها و همسرانش لباس ، واسودوانقاالنشده به خوانندگان و لوازم استفاده يپس از اهدا

 يها به شکلو همگان را از برهماناها گرفته تا سگ دنديپوش يديآالت جدنتيو ز

خانواده، همسران و  يدوستان، اعضا ين، تماميپس از ا ار مجلل غذا دادند.يبس

داربها، کوشاال، کورو، يخاندان و يپادشاهان و اعضا يفرزندان واسودوا، به همراه تمام

ون، خداوندگاران، عموم يا در کنار هم جمع شدند. روحانينجايسر ا وي، ککايکاش

سرشار و  يايافت هدايبا در يکاف يبه اندازه ياکان، ارواح و چاراناها همگي، نمردم

                                                           
1 avabhåtha 
2 patné-saàyäja 
3 Räma-hrada 
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 يکه کمال مراسم قربان يز، پاداش گرفتند. سپس همگان در حالياحترامات افتخارآم

شنا، همسر يشدند، تا از لرد کر جا جمعنمودند، در آنيتوسط واسودوا را پرشکوه م

 ش ترک کنند. يو آنجا را به قصد منازل آبرومند خو رنديبگاجازه  يبختخوش يالهه

ما، آرجونا، يدورا، بهيرا، ويشتيودهيتاراشترا، يپادشاه دهر يدر آن زمان، وقت

گر از يد يارياسادوا و بسي، ناکوال، ساهادوا، نارادا، لرد ويا، کونتيشمادوا، دروناچاريبه

ن يو بنابرا نمودند ييشاوندان در حال ترک آن جا بودند، احساس جداياقوام و خو

ادو را با احساسات فراوان در آغوش گرفتند. يخاندان  يک از اعضايگر و هر يکدي

جا را ترک ز آنيحضور داشتند ن يمراسم قربان يز که در محوطهين يگرياشخاص د

ن الرد باالرام به همراه پادشاه اوگراسنا، ساکنشنا و يلرد کر ،نيکردند. پس از ا

از  يم انواع گوناگونيناندا ماهاراج و مردان گاوچران را با تقد ينداوان به سرکردگيور

احساسات  ينمودند. از رو يدن به آنان، راضيبخش احترام و لذت يادا يا برايهدا

 يا در کنار اعضاجآن يمدت قابل توجه ينداوان براين ورا، ساکنيقو يدوستانه

 ادو ماندند. يخاندان 

نمود که يت مياحساس رضا ي، واسودوا به قدرين مراسم قربانيا يپس از برگزار

 يخاندان با و ياعضا يش وجود نداشت. تماميزان شاديم يبرا يچ حد و مرزيه

ن گونه مورد خطاب يو او را ا دست ناندا ماهاراج را گرفت يبودند و در حضور آنان و

از اسارت در عشق و  يخداوند طناب بزرگ يت اعاليزم، شخصيبرادر عز"ر داد: قرا

ن بزرگ و اشخاص اسيقد يبرا يکنم که حتي. من فکر ماست جاد نمودهيمحبت را ا

زم، شما يباشد. برادر عز يار دشوارياز عشق کار بس ين طنابيدن چنيز بريمقدس ن

ن فکر يست. بنابرايم مقدور نيبراد که جبران آن يرا به من نشان داد ياحساس عشق

س يافراد قد يستهيقًا آن گونه که شاينشناس هستم. شما دقکنم که من حقيم

چ يم. هيشما جبران نما يستم که آن را برايد، اما من هرگز قادر نياست عمل نمود

ن اوصاف مطمئن هستم که يدانم. با ايشما نم يجبران رفتار دوستانه يبرا يراه
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من در جبران  ييما با وجود عدم توانا يما هرگز گسسته نخواهد شد. دوستبند عشق 

 د. يببخش ين ناتوانيا يدوارم مرا برايابد. اميهمواره ادامه  ديباآن، 

ک يتوانستم به عنوان ين که در زندان بودم، نميل ايزم، در ابتدا، به دليبرادر عز"

ار يبس يل تعلقات ماديلدوست به شما خدمت کنم و اگرچه در حال حاضر به د

 ينمودن شما به شکل يز قادر به راضياکنون ن ين حتيام. بنابراتوانمندم، اما کور شده

د که به همه احترام ين و مهربان هستيزم، شما آن قدر متيستم. برادر عزيمناسب ن

د. آن کس که به دنبال يخود ندار يبرا يچ احتراميبه ه ياما توجه ،ديگذاريم

 يمتعلقات ماد ياديزان زيم يآوراز جمع ديباباشد يم يشکوه در زندگشرفت پريپ

 "د.يش مراقبت نماياز دوستان و اقوام خو ديبا يکند تا کور و مغرور نگردد، و يدور

ن گونه در حال صحبت با ناندا ماهاراج بود، از احساس يکه واسودوا به ا يهنگام

که ناندا ماهاراج به خاطر  يسودمندار نسبت به ناندا ماهاراج و اعمال يبس يدوست

ز شد و شروع يکه چشمانش از اشک لبر ياثر گشت، به گونهمتأ انجام داده بود يو

 يدوستش واسودوا و در بند عالقه يخوشنود يه نمود. ناندا ماهاراج برايبه گر

 يمامن مدت، تيان ايشنا و باالرام، سه ماه در کنار آنان ماند. در پايعاشقانه به لرد کر

ش يخو ينداوان را با مکنونات قلبين وراکردند تا ساکن يادو سعيخاندان  ياعضا

اء يورآالت و اشيلباس، ز يکردند تا با اهدا يادو سعي يخانواده يند. اعضاينما يراض

گشتند. واسودوا، اوگراسنا،  يز کاماًل راضيکنند و آنان ن يگر آنان را راضيد يمتيق

 يشخص يايادو هدايگر خاندان يد ياعضا يم، اودهاوا و تمامشنا، لرد باالرايلرد کر

م نمودند. پس از آن که ناندا ماهاراج ينش تقداش را به ناندا ماهاراج و معاشريخو

، يوراجابهوم يش به سوين خواافت نمود، به همراه معاشريرا در يياين هدايچن

 يشنا و باالرام باقينداوان با کرين ورارهسپار شدند. اگرچه ذهن ساکن ،نداوانيور

 نداوان رفتند. يور يش به سويخو يهاآنان بدون ذهن ين تماميماند. و بنابرا

کنندگان دوستان و مالقات يدند که تماميد يشنيور يخانواده يکه اعضا يهنگام

ن يرسد، بنابراياز راه م يدر حال ترک آن جا هستند، متوجه شدند که فصل باران
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ش از هر يچرا که ب ،بودند يراکا بازگردند. آنان کامالً راضوآم گرفتند که به ديتصم

ت کامل يراکا بازگشتند، با رضاکه آنان به دوآ يشنا وابسته بودند. زمانيز به کريچ

شان با دوستان و ا کرده بود، مالقاتيکه واسودوا مه يمراسم قربان يماجرا يتمام

اتفاق  يارتيز يهادر مکانکه در سفرشان  يگر حوادث گوناگونيرخواهان، و ديخ

 ف کردند. يافتاده بود را تعر

 

انجام "شنا با عنوان يکر ودانتا بر فصل هشتاد و چهارميب شرح بهاکتيترتنيبد
 د.يان رسيبه پا "دوااسوتوسط و يمراسم قربان
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 فصل هشتاد و پنج

 يبازگشت شش پسر مرده وواسودوا  يبرا يروحان يهاآموزش

 شنايکر توسط لرد يدواک
 

ترها هر صبح به بزرگ ديباتر خانواده جوان يست که اعضا يياز آداب ودا يکين يا

ش يهر روز صبح احترامات خو ديباخصوص کودکان و شاگردان ه احترام بگذراند. ب

، لرد يين اصل وداياز چن يرويم کنند. در پيشان تقدير روحانين و پيرا به والد

ابراز دارند.  يخود را به واسودوا و دواک يهاد تا سجدهشنا و باالرام عادت داشتنيکر

شنا يکه لرد کر يدر کوروکشترا، زمان يک روز پس از بازگشت از انجام مراسم قرباني

مت ياحترامات خود نزد واسودوا رفتند، واسودوا فرصت را غن يادا يو باالرام برا

ه ن شانس را بيودوا اد. واسينما يش قدردانيپسران خو يگاه وااليشمرد تا از جا

شنا و يگاه لرد کري، جايسان حاضر در محل مراسم قربانيق قديدست آورد تا از طر

از موارد او  ياريده بود، بلکه در بسيمان شنينه تنها از حک يباالدو را درک کند. و

اريبلکه بس ،نبوده يعاد يشنا و باالرام موجودات انسانيبه واقع تجربه کرده بود که کر
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شنا يکر يمان داشت که فرزندان وين ااسين به سخنان قديالعاده هستند. بنابراخارق

 پروردگارند. يت اعاليو باالرام شخص

-ساچزم، تو يعز يشنايکر"ن گفت: يمان محکم به پسرانش، به آنان چنيبا ا يو

زم، ي. و باالرام عزيخداوند هست يت اعالي( شخص1 /5 )ب.س. يگراهايو-آناندا-ديچ

م اهافتياکنون من درن يبنابرا؛ يهست ييماورا يهاارشانا، ارباب تمام قدرتتو سانک

، شخص متعال، علت آنو  يماد يتجل نيا يشما ورا ي. هر دوديهست يکه شما ازل

ن يمکان استراحت ا د. شمايمتعال همگان يکنندهد. شما کنترليشنو هستيو-ماها

 ين تجليارباب ا د. شماين هستآ يکنندهمواد خلقز ي، خالق آن و نيماد يتجل

 خلق شده است.  شما يهايباز يتنها برا ين تجليو در واقع ا ديهست يهانيک

گوناگون  يهار فرموليثجهان تحت تأ يکه از ابتدا تا انتها يماد مراحل مختلف"

 ين تجلي، هم علت و هم اثر ارا شمايز ،ديشما هستز خود ي، نشونديم يزمان متجل

)غالب و مغلوب(، هر دو  ، فرمانروا و فرمانبرين جهان ماديا يجلوه . دوديباشيم

ستاده است. يآنان ا يکه بر فراز همه يمتعال يکنندهکنترل د، و شمايخود شما هست

روح متعال، زاده نشده و  د. شمايقدرت ادراک حواس ما هست يورا ، شمانيبنابرا

دهد، يرخ م يکه در بدن ماد يراتييتغ يتوسط شش مرحله د. شمايريرناپذييتغ

ز توسط ين ين جهان ماديالعاده در افوق يهاي. گوناگونديار قرار نگرفتهيثتحت تأ

ن يترآنان، تا کوچک يبه عنوان روح متعال به درون تمام شمااند و خلق شده شما

 نيا .ديز معرفت متعال آنان هستيات و نين تجليا ياتيح يروي. تو نديااتم، وارد شده

 د.يز هستين، شما حافظ همه چيچن

شود، ينش که از آن منتج ميآفر يرويو ن -زيدر همه چ يزندگ اصل-ات يح يروين"

ها، وابسته آن يت متعال وراي، شخصکنند بلکه به شمايبه طور مستقل عمل نم

 يچ ادراکيه يماد يند. انرژيستند عمل نماي، آنها قادر نهستند. بدون خواست شما

ل يد. به دليعمل نما شما يسو از کيمستقل، بدون تحر يست به شکلير نندارد. قاد

وابسته است، موجودات زنده تنها قادرند تالش کنند تا  به شما يعت ماديآن که طب



 هاي روحاني براي واسودوا و ...: آموزش85فصل                                   1102

 

 انجام دهند يچ کاريتوانند هيآنان نم ند. اما بدون توجه و خواست شما،يعمل نما

 خواهند برسند.يکه م ياجهيا به نتي

 يازم، درخشش ماه، گرميست. خداوند عزات شماياز تجل يکيعال تنها مت يانرژ"

 اريبس يته که همگيسيالکتر ييد، درخشش ستارگان، و روشنايآتش، انوار خورش

مه هن، يم زميو شم يها و انرژکوه ين طور جاذبهياند، همشده يقدرتمند متجل

که تمام  ياتيح يروي. طعم خالص آب، خود آب و نات گوناگون شما هستنديتجل

 ست. شما يخداوند يز جلوهيکند نيت ميريرا مد يزندگ

تفکر، خواستن و احساس کردن  يحواس، توان ذهن يروهايزم اگرچه نيخداوند عز"

-يو قدرت، حرکت و رشد بدن توسط انجام حرکات مختلف هواها در بدن ظاهر م

بر  يمتک يرونيب يفضا يهستند. گستره شما يانرژ يتجلت يدر غا يگردند، همگ

 يجاد کلمات متفاوت براي( و ا1کارامتعال ) ام يرعد(، صداشماست. ارتعاش آسمان )

-هستند. حواس، کنترل شمان يندگان نمادينما يگر، همگيکديص آنان از يتشخ

ز يحواس است، و ن دانش که مقصود از يکنندگان حواس) فرشتگان( و جستجو

موجودات زنده  يقو يشعور و حافظه دقتشما هستند. ، خود يموضوع دانش، همگ

است،  يماد يايکه علت وجود دن يجهل و نادان محورتيشما است. شما اصل من زين

که منشاء  يکين محورتيحواس و اصل من يشهوت که علت وجود محورتياصل من

ا يا ماي يتوهم ي. انرژدياست، هست يماد يايکنندگان دنگوناگون کنترل يهاتمثال

 . ديگر است، شما هستيد يک فرم به فرميد از يروح مق يکوچ ابد که علت

، همان گونه ديعلل هست يتمام ياديعلت بن زم، شمايخداوند عز يت اعاليشخص"

گوناگون مشابه  يهاياهان و تجليانواع مختلف درختان، گ ين علت اساسيکه زم

وان روح متعال ز به عنين شماز موجود است، ين در همه چيست. همان گونه که زما

علل، اصل  يعلت متعال تمامشما . ديحضور دار يات ماديتجل يدر درون تمام

عت يطب يگانهات سهيفيست. کشما يگانهي يانرژ يز تجلي. در واقع همه چديجاودان

                                                           
1 oàkära 
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ات ندهيتوسط نما شمااثر متقابل آنها با  يجهيو نت - 1راجاس و تاماسساتوا،  – يماد

اما در واقع  ،کننديرسد که آنها مستقالنه عمل ميابند. به نظر مييوند ميپ 2ايوگاماي

علت متعال  که شما يي. از آن جابه شما، روح متعال است يمتک يماد يانرژ يتمام

ت، استحاله، يتولد، رشد، موجود - يماد ي، فعل و انفعاالت تجلديهستز يهمه چ

ا در انواع يوگاماي، شماال متع يک در تو وجود ندارند. انرژيچ يه -يزوال و نابود

 يا انرژيوگامايل آن که ياما به دل ،ش در حال عمل استيات خويگوناگون از تجل

  ".ديز حاضريدر همه چ ن شمايست، بنابراشما

که  ييجا است، ح داده شدهيبا توضيار زيتا بسيگ-قت در فصل نهم بهاگاوادين حقيا 

ام؛ ردهگست يماد يانرژ يش در تماميت خويهوفاقد من در فرم "د: يفرمايخداوند م

ا توسط واسودو عبارتن يهم "ستم.يز در من مستقر است اما من آن جا نيهمه چ

است ا ن معنيکه خداوند در همه جا حضور ندارد به ا نياست. گفتن ا ز گفته شدهين

ن يدر همه جا در حال عمل است. ا يو يگرچه انرژ ز جداستيکه او از همه چ

 يدهنسازماا ي يالت بزرگ، انرژيک تشکيشود: در يقابل فهم م مثالک يموضوع با 

ست که ين ن بدان معناياما ا ،کندياز کار عمل م ياه و گوشهيس ارشد در هر زاويرئ

ان س توسط کارگريحضور رئ يچه در هر بخشدر آن جا حضور دارد. اگر يصاحب اصل

فات است. يک تشرينها شخص ارشد در هر حوزه ت يکيزيشود، حضور فياحساس م

ت ير شخصيهمه جا در حال عمل کردن است. مشابهاً حضور فراگ يو يدر واقع انرژ

 ين فلسفهيشود. بنابراياحساس م يو يهايپروردگار در عملکرد انرژ ياعال

متعال،  جود خداوندز در ويزمان جدا بودن از همه چبودن با و هم يکيرقابل درک يغ

 متعددند.  يو يهاياست اما انرژ يکيت. خداوند د اسييهمه جا مورد تأ

بزرگ است و امواج  يجار يک رودخانهيهمانند  يماد ياين دنيا"واسودوا گفت: 

، به ين بدن مادي، شهوت و جهل هستند. ايکين -يعت ماديطب يآن سه گونه

                                                           
1 sattva, rajas and tamas 
2 yogamäyä 
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 و ي، وابستگيو مدارج اضطراب، شادمان تفکر، احساس و اراده يحواس، قوه يعالوه

که  ي. فرد نادانعت هستنديت طبيفين سه کيمحصوالت متفاوت ا يشهوت همگ

درک  يماد يهاالعملن عکسيا يرا باالتر از تمام شما يت روحانيست هويقادر ن

 "از آن ادامه خواهد داد. ييرها يبرا ي، بدون شانسرا تولد و مرگ يچرخه دينما

د ييتوسط خداوند تا تايگ-گاوادمتفاوت در فصل چهارم بها يان موضوع به گونهيا

خداوند  يت اعاليهر کس ظهورات و اعمال شخص است جا گفته شدهشده است. آن

-يم زو به خانه نزد خداوند با شوديرها م يعت ماديکند از چنگال طبيرا درک م

عت ين طبياز ا يخداوند محصوالت يات روحانيفين نام، فرم، اعمال و کيگردد. بنابرا

 .ستندين يماد

 ير شخصد، اگينقصان ارواح مق يزم، با وجود تماميخداوند عز"واسودوا ادامه داد: 

 يبا آگاه يسانرد، به فرم بدن متمدن انيدر ارتباط با خدمت عابدانه قرار گ يابه گونه

ت شرفت در خدميپ يادامه يله توان تالش براين وسيو بد ابدييمشرفته دست يپ

، هنوز ينرويب يانرژ ن حال، عموم مردم متوهم ازيبا اآورد. يعابدانه را به دست م

ن ي. بنابراداشته باشند يات انسانيت فرم حين موقعياز ا يمطلوب يتوانند استفادهينم

گذراندن  شده ازحاصل يهاشرفتيپ دهند ويجاودان را از دست م ييآنان شانس رها

 سازند. يرا نابود مهزاران تولد 

 شودياذب، شخص به منشاء بدن وابسته مت کياساس من بر ات،يح يدر مفهوم بدن"

-يد گرفتار ميمق ين هر کس توسط ارتباطات و احساسات کاذب در زندگيو بنابرا

. در حال حرکت است ير کاذب و رنج اسارت ماديثن تأيجهان تحت ا يشود. تمام

 يايشما ارباب و ن يد؛ هر دويستيک از شما پسران من نيچ يدانم که هيمن م

 ين کرهي. اما شما در اديهست 1پروردگار، پوروشا با پرادهانا يت اعاليل، شخصياص

 يرضروريش غيکه به دنبال افزا ييايد تا با کشتن پادشاهان کشاتريظاهر گشت يخاک

ن يد. شما در گذشته مرا از ايخود هستند، بار جهان را کاهش ده يقدرت نظام

                                                           
1 pradhäna 
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رخواه متعال يشده، خميپناه ارواح تسل شما زم،يد. خداوند عزيموضوع با خبر نمود

رم که به يگيرا م شمان يلوفرين من پناه قدوم ني. بنابراديمتواضعان و بردباران هست

 عطا کنند. ارا  يت مادياز اسارت موجود ييتوانند به شخص، رهايم ييتنها

 ماام، و اگر چه شن بدن فرض کردهيخود را ا يمن به سادگ يطوالن يمدت يبرا"

زم، در يام. خداوند عزش پنداشتهيرا پسر خو د، شمايپروردگار هست يت اعاليشخص

که  ي، مرا مطلع کردين بار در زندان کامسا ظاهر گشتياول يبرا يهمان لحظه وقت

-يب يز نابودين و نيد حفاظت از اصول ين که برايو ا يخداوند يت اعاليشخص

ش يت خويمورانجام مأ يدر هر عصر برا ،يا. اگرچه تو زاده نشدهياآمده انمانيا

دار و يپد ياريزم، همان گونه که در آسمان اشکال بسي. خداوند عزيينمايظهور م

. يگرديد ميآشکار و ناپد ياريبس يروحان يهاز در فرميگردند، تو نيد ميناپد

 د گشتن تو را درکيظهور و ناپد رازا يتو  يهايقادر است که باز ين چه کسيبنابرا

 "پرشکوه نمودن عظمت متعال تو باشد. ديبات ما يد؟ تنها مشغولينما

شنا و ينمود، لرد کرين گونه خطاب ميش را ايکه واسودوا پسران متعال خو يزمان

 ار مهربان هستند،يش بسين خويآنان نسبت به عابدکه  يياز آنجادند. يخنديباالرام م

 يشنا تماميرفتند. سپس کريخند پذو لب يواسودوا را با مهربان يهاشيستا يتمام

 ،ييگويزم، هر آن چه را که ميپدر عز"د نمود: يين گونه تأيحات واسودوا را بديتوض

ک درک يمطمئناً  يم. هر آن چه که گفتينها ما پسران توئياما گذشته از ا ،ميما هست

  "رم.يپذيمکامل آن را  دانش متعال است. من از يفلسف يواال

در کمال کامل ش يپسران خوشنا و باالرام به عنوان يلرد کر يرينظرگبا در واسودوا 

کوروکشترا  يارتيمان در مکان زيحک ل آن که جمعين دلياما به ا حيات انساني بود،

 يبودند، واسودوا تنها از رو ز سخن گفتهيبه عنوان علت همه چ خداوند يبارهدر

پدر و  يخواست تا رابطهيشنا نميکر شنا و باالرام آن را تکرار نمود. لرديعشق به کر

قت ين حقيا يپاسخش و ين در ابتدايبنابرا خود با واسودوا را کاهش دهد؛ يفرزند

شناست. پس يپدر متعال کر ،واسودوا آن و است رفت که او پسر متعال واسودوايرا پذ
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ساخت.  موجودات زنده آگاه يتمام يت روحانيشنا پدر خود را از هوياز آن لرد کر

ن يز، به انضمام من و برادرم باالرام، و هميزم، هر کس و هر چيپدر عز"ادامه داد:  يو

قاً همان گونه که تو ي، دقيات ماديتجل ين شهر دواراکا و تماماساکن يطور تمام

  "م.يهست يکيت يفيز از لحاظ کيما ن ياما همه ،هستند يشرح داد

ک عابد ي، 1بهاگاواتا-ک ماهايا نظر ز را بيخواست تا واسودوا همه چيشنا ميلرد کر

از خداوند متعال  ياموجودات زنده را جزء و ذره يکه تمام يبنگرد، کس ،کي يدرجه

 ياهر موجود زنده ،قتيند. در حقيبيو خداوند متعال را مستقر در قلب همگان م

 يهار گونهيثتحت تأ ي، ويت ماديدارد اما در ارتباط با موجود يت روحانيک هوي

ده شده و فراموش نموده ي، پوشيات بدنيرد. او با تصور حيگيقرار م يعت ماديطب

خداوند را داراست. به طور اشتباه شخص  يت اعاليمشابه شخص يتيفيکه روحش ک

گر تصور يت فرد دي، متفاوت از هويماد يهال پوشش بدنيش را به دليت خويهو

در برابر ما  يبه اشکال مختلف يردها، روح فن بدنيب يهال تفاوتيد. به دلينمايم

 گردد. يظاهر م

ان نمود. در يب يدر ارتباط با پنج عنصر ماد ييبايار زيشنا مثال بسيسپس لرد کر

آسمان، هوا، آتش، آب و خاک در همه  يهابه نام يعناصر ماد ي، تماميجهان ماد

ا در يو  ا در درختانيک کوه يا در ي يسفال يک کاسهيز حضور دارند، چه در يچ

متفاوت وجود دارند.  يهاو تناسب زانيز، به مين پنج عنصر در همه چيگوشواره. ا

کوچک از  يگل يک کاسهين پنج عنصر است و يب اياز ترک يميک کوه فرم عظي

 ين اگر چه تماميتر. بنابراکوچک يزانيهمان عناصر ساخته شده است اما در م

 يکيها آن يدهندهليدارند، عناصر تشک ير متفاوتياشکال و مقاد يموضوعات ماد

ز يشنو و نيها فرم وونيليشنا گرفته تا مياست. مشابهًا موجودات زنده از لرد کر

همان  يز همگير ياموجودات زنده در اشکال مختلف، از لرد برهما گرفته تا مورچه

ا از ام ،کوچک يدر اندازه بزرگ هستند و برخ ي. برخهستندرا دارا  يت روحانيفيک
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د شده است که يکشادها تأين در اوپاني. بنابراهستندعت يک طبياز  يفيلحاظ ک

ها مراقبت آن يو از تمام استموجودات زنده  يا خداوند متعال ارباب تماميشنا يکر

 ييودا يهين نظريد. بنابراينماين ميمشان را تأيحتاج زندگيما يد و تمامينمايم

 يعنيبلکه  ،خداست يست که هر کسين معنا نيه اب -يتو همان -"1يتات توام آس"

 همانند خداوند دارد.  يعتيطب يفيهر شخص به طور ک

 يفلسفه يتمام يبارهد دريمختصر و مف يشنا به شکليدن سخنان کريپس از شن

 وظ گشتهچنان محظ يشد. و يراض تينهايب ، واسودواشيات از پسر خويح يروحان

ادر لرد م، يواکن احوال، دِيماند. در هم ير سکوت باقو د بود که قادر به سخن نبود

ام آن شنا و باالريده بود که کريقباًل شن ي. ونشستش يشنا، در کنار همسر خويکر

نگال چان يرا از م يجان پسر وياند که بدن بش پرلطف بودهيقدر نسبت به معلم خو

ده يفاق شنن اتيا يرهبادر يکه و ياماراج، نجات داده بودند. از زمانيپرقدرت مرگ، 

نان آد و هر گاه يشيانديش که توسط کامسا کشته شده بودند ميبود، به پسران خو

 . شدين و محزون ميبه شدت غمگآورد ياد ميرا به 

ن گونه درخواست يشنا و باالرام ايشفقت نسبت به پسرانش از لرد کر ياز رو يدواک

ت که تو به همگان لذت و قدرت عطا ن معناسيزم، نام تو به ايباالرام عز"نمود: 

زم، يعز يشناياذهان و کلمات ماست. و کر يدسترس يحد تو ورايب يي. توانايکنيم

ها هم يدانم که تو ارباب پراجاپاتي. ميالعاده هستخارق يهايوگي يتو ارباب تمام

ز ين. و يباشيانا ميخداوند، نارا يت اصليو تو شخص يچون برهما و کارگزارانش هست

را که در طول زمان  يانواع خدانشناسان يتا تمام يدانم که قصد دارينان ميبا اطم

اند ش را از دست دادهيها و حواس خو. آنان کنترل ذهنيسازاند، نابود گمراه شده

انه يگراافراط ير متون مقدس حاضر را با زندگيافتاده و عمداً مس فرو يکين يو از گونه

ن يتا با کشتن چن ياهن هبوط نمودي. تو در زماندگرفتهده ينادخود  يشرمانهيو ب

دانم که يزم، من ميعز يشناي. کريجهان را کاهش ده يني، سنگينيديحاکمان ب
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ن خلقت يا يده و منبع تماميدراز کش يماد يت تجليانوس عليشنو که در اقيو-ماها

 ين تجليا يبودو نا يهدارکامل توست. خلقت، نگ يهااز بسط ياست تنها بسط

ن من بدون استثناء يشود. بنابراير واقع ميثتنها توسط بسط کامل تو تحت تأ يماد

، پاداش يمونيپانياندبه آموزگارت ش يخواهيکه م يام زماندهيرم. شنيگيپناه تو را م

، تو و باالرام بالفاصله او را از ياش را برگردان، و او درخواست نمود تا پسر مردهيبده

ن عمل يمرده بود. با ا يطوالن يمدت يبرا يد، اگرچه ويرون آوردياماراج بي يروقلم

ن از تو تقاضا ي. بنابرايهست يماورائ يهايوگي يدم که تو ارباب متعال تماميمن فهم

خواهم يگر، از تو ميد ي. به عبارتيب برآورده سازيمرا به همان ترت يدارم تا آرزو

ن صورت قلب ي، در اياند، بازگردانمسا کشته شدهپسرانم را که به دست کا يتمام

 "است. يبزرگ يمندتيم رضايدار دوباره آنان برايده و ديمن خوشنود گرد

ا يوگاماي ار خوديدستشنا بالفاصله يدن سخنان مادرشان، لرد باالرام و کريپس از شن

نه شدند. روا 1تر با عنوان سوتاالنييپا ياارهيستم سيو به سمت س خطاب نمودند را

 يوها، باليخود در فرم وامانا، توسط پادشاه د يخداوند، سابقاً در تجل يت اعاليشخص

شده بود.  يار راضيم نمود، بسيتقد يآن چه را که داشت به و يماهاراج که همه

ماهاراج داده  يو سکونت مردمانش به بال يسپس تمام سوتاال به منظور مکان پادشاه

شنا به يد که لرد باالرام و کريماهاراج د يابد بزرگ، بالن عيا يشد. و اکنون وقت

لرد  يشد. به محض آن که و يشاد انوسياند، بالفاصله غرق در اقآمده يو يارهيس

ش يخو ياش از جاخانواده ياعضا يد، او و تماميشنا و باالرام را در مقابل خود ديکر

شنا و باالرام يماهاراج به لرد کر يم کردند. بالين آنان تعظيلوفريو به قدوم ن برخاستند

 يآنان به راحت يکه هر دو يم نمود و زمانيرا که داشت، تقد ين مکان جلوسيبهتر

آنان کرد. سپس آن آب را بر سر خود و سر  يشروع به شستن پاها ينشستند، و

شنا و باالرام ين کريلوفريشستن قدوم ن يکه برا يد. آبياش پاشخانواده ياعضا

 د. ين خداوندگاران چون برهما را پاک نمايتربزرگ يشود، قادر است حتياستفاده م

                                                           
1 Sutala 



 1109                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

نات، تلر صندل، بيآالت، خمنتيمت، زيقگران يهاماهاراج لباس ين باليپس از ا

و اصول  اش، طبقخانواده يو به همراه اعضا را آورد ياشهدگونه يها و غذاهاچراغ

ن يوفرليش را به قدوم نيوت و بدن خوثر يو تمام قواعد دو خداوند را پرستش نمود

ها قدوم نمود که باريرا احساس م يچنان لذت روحان يم نمود. پادشاه باليآنان تقد

داد.  سر خود قرار يبر رو يخود فشرد و گاه ينهيو به س ن آنان را گرفتيلوفرين

را احساس نمود. اشک از سر عشق و محبت از  يشعف روحان يو ،بين ترتيبد

که مدام  ييبدنش راست شد. او با صدا يموها يشده و تمام يجارچشمانش 

 شنا و باالرام کرد.يش به لرد کريخو يم دعاهايشروع به تقد گرفتيم

شا شِ  نانتادواکه آ ي. تو آن قدر بزرگيزم، تو منشاء آنانتادوا هستيخداوند باالرام عز"

 ينا، با فرمشيتو خداوند کررند. و يگياز تو سرچشمه م اصوالً  يروحان يهاگر فرميو د

ت متعال خداوند يجاودان که در شعف کامل و مملو از دانش کامل است، شخص

من متعال، . تو برهيوگا هستي-يوگا و بهاکتي-انايگذار و مروج گاني. تو بنيهست

 ير دوهخود را به  يهان من با تمام احترام سجدهي. بنابرايپروردگار يت اصليشخص

دار يصت دموجودات زنده فر يزم، برايشنا و باالرام عزيرم. لرد کردايم ميشما تقد

، ديکنيعطا ما اننتيش را به عابديلطف خو شما ين حال وقتيشما وجود ندارد، با ا

ش يل خويدليلطف ب يب از روين ترتيآسان است. به هم دن شمايآنان د يبرا

شهوت  يهاتيفير کيثتحت تأما که معمواًل  يو برا ديياين جا بيکه به ا ديارفتهيپذ

 . ديت شويرؤ م، قابليو جهل قرار دار

ا افراد ي منانياهرم. يمنان متعلق هستيا اهري، 1ايتيزم، ما به گروه دايخداوند عز"

اکشاساها، راکشاساها، ياداراها، چاراناها، يديدهاها، ويگاندهارواها، س - وصفتيد

ها ا عابد تو بودن را ندارند. آنيرستش تو پ يستگيشا ذاتاً -ها شاچاها، اشباح و جنيپ

 يت اعاليگردند. اما تو شخصيت ميآن که عابد تو شوند، فقط مانع راه عبود يبه جا
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-يم يکين يبدون آلودگ يوداها و مستقر در گونه يتمام يدهندهپروردگار، ارائه

-در گونهاز ما  يل اگرچه بعضين دلياست. به هم يت تو همواره روحاني. موقعيباش

م. يان تو را گرفته و عابد شدهيلوفريم، پناه قدوم نياا آمدهيشهوت و جهل به دن يها

 ،ميان تو را گرفتهيلوفرياز ما پناه ن يم و بعضين پاک هستااز ما در واقع عابد يبرخ

 م. يطلبيرا م يزيت چيرا از عبوديز

ن ارتباط يم. ايتو قرار دار م بايمنان در ارتباط مستقيل توست که ما اهريدليبا لطف ب

ق يداند که از طريچ کس نميست. هير نيپذز امکانيخداوندگاران بزرگ ن يبرا يحت

 يستند گسترهيز قادر نيفرشتگان ن ي. حتيکنيا چگونه عمل ميوگاماي يانرژ

م؟ يند، چه برسد به ما که آن را بفهميتو را محاسبه نما يدرون يانرژ يعملکردها

دارم: لطفاً نسبت به من يم ميش را به تو تقديخو يمحترمانه يدعاهان من يبنابرا

کن تا من  يش کاريغ خويدريم هستم، مهربان باش و با لطف بيکه کامالً به تو تسل

ن يمن ا ياورم. تنها آرزوياد بين تو را به يلوفري، تنها قدوم نيپس از زندگ يزندگ

مملو از آرامش  يو با ذهن ييکه به تنها 1ک پاراماهامساياست که فقط بتوانم همانند 

کنم. هم  يکند، زندگيجا سفر منجا و آنين تو، به ايلوفريو فقط وابسته به قدوم ن

ن پاک تو و نه امعاشرت کنم، معاشرتم تنها با عابد يد با کسين آرزو دارم اگر بايچن

موجودات  يتمام يشگيرخواه همين پاک تو خاباشد، چرا که عابد يگريچ کس ديبا ه

 . هستندرنده 

اً مرا مشغول ن لطفي. بنابرايجهان يتمام يزم، تو ارباب متعال و گردانندهيخداوند عز"

ها ر يماد يهايآلودگ ين گونه از تماميبه خدمت به خودت بگردان و بگذار تا ا

دمت خود را در خ يرا اگر کسيز ،يمرا رها ساز يتوانيق مين طريگردم. تو به ا

 ينندهکميانواع اصول تنظ يتو مشغول دارد بالفاصله از تمام يخداوند عاشقانه به

  "مقرر شده در وداها رها خواهد شد.
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فته گاست.  "متعال يقو" ين جا اشاره شده به معنايپاراماهامسا که در ا يکلمه

ها بخش رون بکشد؛ قادر است تنير و آب بيب شير را از ترکيتواند شيشده که قو م

 ينکه قادر است بخش روحا يرد و بخش آب را پس بزند. مشابهاً شخصير را بگيش

ل و نه بر ه بر روح متعايتواند تنها با تکيده و ميرون کشيب ين جهان ماديرا از ا

گاه يکه شخص به جا يزمان کند، پاراماهامساست. يتنها زندگ يجهان ماد

 ييااحکام ود ينندهکميگر تحت اصول و قواعد تنظيابد، دييپاراماهامسا دست م

را که به  ينگرايو د رديپذيمن پاک را اک پاراماهامسا تنها معاشرت عابديقرار ندارد. 

ات هستند ير ماديکه اس يگر آنانيزند. به عبارت ديار وابسته هستند، پس ميماده بس

و در  ند، اما آنان که خوشبخت هستنديتوانند ارزش پاراماهامسا را درک نماينم

را با  يانات انسيو هدف ح رنديگياند، پناه پاراماهامسا را مشرفتهيپ يروحان احساس

 ند. ينمايت، کامل ميموفق

گونه سخن گفت: نيد بديماهاراج را شن يبال يشنا دعاهايپس از آن که لرد کر

شش  1يچيبه نام مار يامبهووا مانو، پراجاپاتيزم، در عصر سوايمنان عزيپادشاه اهر"

لرد برهما  يقرار داد. روزگار 2فرشته بودند را در رحم زنش اورنا يگپسر که هم

او را دنبال نمود. در آن  يجنس يرويک نيشد و به تحر يدختر و ييبايمسحور ز

ن انتقاد يستند. اينگرين عمل لرد برهما ميبه ا انزجارن شش خداوندگار با يزمان، ا

ل آنان محکوم ين دليو به هم محسوب شد يبزرگ ياهانت آنان يبرااز عمل برهما 

ن پسران يو متولد گردند. بعدها ايد 3يِ پوياکاشيرانيشدند تا به عنوان پسران ه

آمدند ا يگرفتند و به محض آن که به دن يجا يواکپو در رحم مادر دِياکاشيرانيه

 يزم، مادر دواکيمنان عزيپادشاه اهر يا کشت. يگريپس از د يکيکامسا آنان را 

ن پسران مرده است و از مرگ زودهنگام آنان به دست يا يدار دوبارهين دار نگرايبس
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کنند. قصد دارم يم يآنان با تو زندگ يدانم که تماميباشد. ميار آزرده ميکامسا بس

ن يا يدار مادرم، تماميبا خود ببرم. پس از د يآرامش مادرم دواک يتا آنان را برا

 يارهيار به سيبس يب آنان با خوشنوديتن تريد رها خواهند شد و بديشش روح مق

ب است: اسمارا، ين ترتيد به اين ارواح مقيا يهاگردند. ناميل خودشان منتقل مياص

ت سابق ي. آنان دوباره به موقع1ينيريت و گهيشوانگا، پاتانگا، کشودرابهريتها، پارياودگ

  "ش به عنوان خداوندگاران باز گردانده خواهند شد.يخو

 يالان داد و بيش پايشنا به سخنان خويمنان، کريع نمودن پادشاه اهرپس از مطل

س از پخداوند را پرستش نمود و  يبه درست يافت. ويماهاراج مقصود خداوند را در

که لرد  يياو به شهر دواراکا، ج د را برداشتنديشنا و باالرام شش روح مقيآن لرد کر

، قرار داد يش دواکيل مادر خوکوچک در مقاب يشنا آنان را به شکل کودکانيکر

که  ديمشعوف گرد يو چنان از حس مادر ز شدياز شوق لبر يواکبازگشتند. مادر دِ

ر يش فراوان آن کودکان را يو با خوشنود گشت يش جاريهانهير از سيبالفاصله ش

کر کرد: فد و يي، سر آنها را بوش گرفتيآنان را بارها و بارها در آغوش خو يداد. و

 شنويو يتوسط انرژ يدر آن زمان و "افتم!يخود را باز  يکان گمشدهمن کود"

 ش لذتيخو يبا کودکان گمشده ياز همراه يد مادريو با محبت شد مند شدقدرت

 برد.يم

شنا يا کرر رين شيرا هميبود ز يروحان ياعصاره يدواک يهانهير شده از سير سرازيش

دن برا که  يمادر دواک ينهيکه س ک از کودکانيل هر ين دليده بود. به همينوش

 ليک شخص خودشناخته تبديد، بالفاصله به يمکيشنا را لمس نموده بود، ميکر

، پدرشان شنا، باالراميش را به لرد کريم احترامات خوين کودکان تقديبنابرا شد.يم

ز يزع يارات بهشتيآغاز کردند. سپس آنان بالفاصله به س يواسودوا و مادر دواک

 ازگردانده شدند. ش بيخو

                                                           
1 Smara, Udgétha, Pariñvaìga, Pataìga, Kñudrabhåt and Ghåëé 
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و دوباره  اش بازگشتندزده شد که فرزندان مردهشگفت يمت آنان دواکيپس از عز

ن ين اتفاقات را با ايتنها قادر بود که ا يبازگردانده شدند. و مربوطه خودارات يبه س

 يهايرا در باز ياالعادهز خارقيتواند هر چيشنا ميق دهد که لرد کريطرز تفکر تطب

. بدون هستندرقابل تصور يغ يهمگ يو يهايرا انرژيز ،ش به انجام رسانديمتعال خو

ن موضوع يخداوند، شخص قادر به درک ا ينامحدود و تصورناشدن يهايرش انرژيپذ

ش ينامحدود خو يهايبا انرژ ي. وخواهد بودشنا روح متعال است، نيکه لرد کر

 يقادر به شرح کامل تمامچ کس يکند و هيرا اجرا م يمتعال نامحدود يهايباز

شوناکا  يا، به سرکردگيشارانيميمان نايکه در مقابل حک يست. سوتا گوسواميها نآن

ان ين بين باره چنيکرد، نظر خود را در ايف ميبهاگاواتام را تعر-مادي، شريشير

 دارد:يم

 يروحان يشنا همگيمتعال خداوند کر يهايکه باز ديکندرک  مان بزرگ، لطفاً يحک"

با خود  يفاتين توصي. چنستندين يخياتفاقات تار يعاد ييهاتيها رواستند. آنه

از  ييهان داستانين هر کس چنيپروردگار همسان هستند. بنابرا يت اعاليشخص

-يرها م يت ماديموجود يهايمتعال خداوند را بشنود، بالفاصله از آلودگ يهايباز

 يچون شهدهم يفاتين توصيدن چنين پاک هستند از شناکه عابد يگردد. و آنان

توسط شوکادو  يفاتين توصيچن "برند.يلذت م شوديم شانيهاگوش که وارد

ها را بشنود، به اند و هر کس که آندهيان گردياسادوا بيو يپسر بلندمرتبه يگوسوام

گردد. و تنها يشناآگاه ميد، کرينمايگران بازگو ميد يها را براکه آن يکس يعالوه

 بازگشت به خانه، بازگشت نزد خداوند را دارند.  يستگيآگاه شا شناياد کرافر

 

با عنوان  شنايکر ودانتا بر فصل هشتاد و پنجم يبهاکت شرح ،بيترتنيبد
 "شنايتوسط لرد کر يواکواسودوا و بازگشت شش پسر دِ يبرا يروحان يهاآموزش"

  رسد.يان ميبه پا
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 فصل هشتاد و شش

 هوالشوا شنا با شروتادوا و بايات لرد کرادرا و مالقربودن سوبه
 

و شتر کنجکايت بيکشيپادشاه پار ،شيشده در فصل پفيدن اتفاقات توصيپس از شن

د يرسپ يگوسوام از شوکادو بنابراين ش بشنود ويهايشنا و بازيشد تا در مورد کر

نا شيرد کرک ليبه تحر ،آرجونا ،توسط پدر بزرگش ،سوبهادرا ،چگونه مادربزرگش

بود تا بداند پدربزرگش چگونه  ار مشتاقيت بسيکشيپادشاه پار .شد ربوده

  .و با او ازدواج کرده است مادربزرگش را ربوده

 ي: روزوع به نقل داستان به شرح زير کردشر يشوکادو گوسوام ،بين ترتيبد

از مکان د يدر حال بازد ،قهرمان بزرگ ،تيکشيبزرگ پادشاه پاري، آرجونا پدرروزگار

کرد بر حسب اتفاق به مي ب سفرين ترتيکه بدي بود و در حال يارتيمختلف ز يها

د که لرد باالرام در حال يشن يکشترا او اخبار-. در پرابهاساديرس 1تراکشِ-پرابهاسا

 ،گرچه پدرش .است ،آرجونا ييدا ،دختر واسودوا، بحث در مورد ازدواج سوبهادرا

باالرام دوست داشت سوبهادرا را به ،موافق نبودند يبا وشنا يکر ،و برادرش ،واسودوا

                                                           
1 Prabhäsa-kñetra 
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دستان سوبهادرا را در  اما آرجونا آرزو داشت که شخصاً .اورديودهانا در بيازدواج دور

 ،ديشياندمي اشييبايهمان طور که او به سوبهادرا و ز. رد و با او ازدواج کنديدست بگ

مانند  يدر ذهن لباس يابا نقشه شد ويازدواج با او م يدهيشتر مسحور ايشتر و بيب

  .را با خود حمل نمود 1داندايک تريبه تن کرد و  ياسيسان يشناوايک واي

ها ياسيشناوا سانيکه وا يدر حال ،رنديگيم يک داندا در دست ياواديما يهاياسيسان

ن گر آيانداندا بيا تري ،سه ترکه چوب .رنديگيدست ميا ترکه چوب را در سه داندا 

خداوند  يت اعاليمتعهد به انجام خدمت به شخص ياسيسان يشناوايک واياست که 

قدمت دارد  يمدت طوالن 2اسايسان-يدانداستم تريس .با بدن و ذهن و کالمش است

-يدانديا تريها يسوام-يدانديمواقع تر يا بعضيها يدانديتر ،هاياسيسان شناوايو وا

  .شونديده ميها ناميگوسوام

اما در طول  ،پردازنديکار موعظه م يبه سفر در سراسر کشور برا ها معموالًياسيسان

ک يبلکه پناه  ،کننديآنها سفر نم ،تا اکتبر يوال، از جچهار ماه فصل باران در هند

 ييجاهن عدم جابيا .ماننديدر آن مکان م ييجاهبدون جاب رند ويگ يمکان را م

ک مکان يدر  ياسيک سانيکه  يهنگام .شوديمده ينام 3وراتا-ياچاتورماس ياسيسان

 يشرفت روحانيپ يآن مکان از حضور او برا ساکنان ،مانديماه مبه مدت چهار

  .شونديمند مبهره

ر شه در يماه فصل بارانبه مدت چهار ي،اسيسان-يدانديک تريدر لباس  ،آرجونا

عنوان ه ا بد سوبهادرا ربود که بتوان يابرنامه يو در حال طراح ،ماند يدوآراکا باق

  .دست آورده همسرش ب

                                                           
1 tridaëòa 
2 tridaëòa-sannyäsa 
3 Cäturmäsya-vrata 
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آن ص دهند که يتشخ از جمله لرد باالرام نتوانستند ،ک از ساکنان دوآراکايچ يه

ط يشان احترامات خود را بدون دانستن شرايا ين همگيبنابرا ،آرجونا است ياسيسان

  .کردنديم ميتقد ياسيبه سان يواقع

 .صرف ناهار به منزل خود دعوت کرد يبرا ار ياسين سانيک روز لرد باالرام اي

م کرد و آن به يتقد يخوشمزه را به و يار محترمانه تمام انواع غذاهايبس يجباالرام

 ي،جباالرام يدر حال خوردن در خانه .مشغول خوردن آنها شد ياسياصطالح سان

ادشاهان قهرمانان بزرگ و پ يکه برا کرديبا نگاه ميز ي به سوبهادراآرجونا صرفاً 

د و با يچشمان آرجونا درخش ي،از سر عشق نسبت به و .کننده بودار مسحوريبس

 ارد سوبهادياو با يم گرفت به هر نحويآرجونا تصم .را نظاره کرد يچشمان درخشان و

مغشوش  ين خواسته قويل ايدست آورد و ذهنش به دله عنوان همسرش به را ب

  .شد

با بود و يز ياالعادهه طرز خارقخودش ب ،تيکشيپدر بزرگ ماهاراج پار ،آرجونا

م يجذاب بود و سوبهادرا درون ذهنش تصم اريسوبهادرا بس ياش برايساختار بدن

او  ،ک دختر سادهيعنوان ه ب .رديعنوان همسر خود بپذه ب گرفت که تنها آرجونا را

شتر يو ب شترين آرجونا بيبنابرا .کرديد و آرجونا را نظاره ميخنديم ياديبا لذت ز

  .دشيمجذوب او م

م گرفت به هر يز تصمين سوبهادرا خودش را وقف آرجونا کرد و آرجونا ،بين ترتيبد

شه ين انديست و چهار ساعت روز غرق ايآنگاه آرجونا ب .ازدواج کند يبا و يقيطر

ر يثأاو تحت ت .عنوان همسر خود به دست آورده تواند سوبهادرا را بيبود که چگونه م

  .نداشت يآرامش ذهن يادست آوردن سوبهادرا قرار گرفته بود و لحظهه کر بف نيا

تا خداوندگاران  رون رفتيدروازه قصر بنشست و از  ياارابه يبر رو ،سوبهادرا ،ک روزي

او  يواسودوا و دواک ين فرصت استفاده کرد و با اجازهيآرجونا از ا .نديدر معبد را بب

با گرفتن  .جنگ نمود ياو خود را آماده ،سوبهادرا يه ارابهبعد از سوار شدن ب .دربورا 

آرجونا سوبهادرا را اما  .سربازان به او فرمان توقف دادند ،رهايرون آوردن تيکمان و ب
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 ياقوام و اعضا ،ن توسط آرجونا ربوده شدين چنيکه سوبهادرا ا يهنگام .با خود برد

درست به  ،را برد ين حال آرجونا ويااما با  ،ستن کردنديشروع به گر يو يخانواده

لرد باالرام  يکه برا يهنگام .برديرد و ميگيخود را م ر شکاريک شيب که يهمان ترت

 يرا برا ين کاريکه صرفُا چن ،آرجونا بود ياسيمشخص شد که آن به اصطالح سان

درست  .ن شديار خشمگيبس ،او را ربوده بود کرده و واقعاً يزيرربودن سوبهادرا برنامه

شوند لرد باالرام يانوس در روز چهاردهم ماه آشفته ميکه امواج اق يبيبه همان ترت

  .ز به شدت آزرده خاطر شده بودين

الش کرد تا ت ،خانواده ياعضار ين همراه با سايبنابرا ،شنا طرفدار آرجونا بوديلرد کر

شنا يکر .ازدسرا آرام باالرام  ،لرد باالرام و درخواست بخشش آرجونا يبا افتادن به پا

االرام از بن يآرجونا بود و بنابرا يلرد باالرام را متقاعد کرد که سوبهادرا دلبسته

وضاع ا .شد يخواسته است راضيز آرجونا را به عنوان همسرش مين که او نيدانستن ا

تا  داد يبيکرده لرد باالرام ترتساختن زوج تازه ازدواج يراض يآرام شد و برا

خادمان و  ،هااسب ،هاارابه ،هاليثروت و شامل ف ياديشامل مقدار ز ياهيزيجه

  .زان ارسال شوديکن

ز ن پس اين چنيشنا بود و ايشتر در مورد کريدن بيت مشتاق شنيکشيماهارج پار

 يستانشروع به نقل دا يشوکادو گوسوام ،اتمام نقل ربودن سوبهادرا توسط آرجونا

  .ر کرديگر به شرح زيد

ن يا .کرديم يزندگ 2دهايو يتخت پادشاهيپا ،1اليتهيدر شهر م يهلمتأ ينابرهما

ن خاطر که او يبد .شنا بوديعابد بزرگ خداوند کر ،بود 3برهمانا که نامش شروتادوا

آرام داشت و از  يذهن کامالً  ،و همواره مشغول خدمت عابدانه بود شنا آگاهيکر کامالً

بجز استقرار  ييچ آرزويم بود و هيحک رايبساو  .منقطع بود يماد يهاتمام جذبه

                                                           
1 Mithilä 
2 Videha 
3 Çrutadeva 
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هرگز زحمت  ،هل بودتأ يگرچه او در مرتبه زندگ .نداشت يشنا آگاهيکامل در کر

اد يار زياو به هر آنچه که بدون تالش بس ؛داديامرار معاش انجام نم ياد برايز يليخ

ر روز او ه .داديخود ادامه م يوه به زندگين شيبود و به هم يآمد راضيدست مه ب

 ير وين تقديا .آورديدست مه شتر بياز و نه بيمورد ن يبه اندازه را يزندگ يازهاين

از بود نداشت يش از آن که نيب يزيدست آوردن چه ب يبرا ييچ آرزويبرهمانا ه .بود

 ،ک برهماناي يزندگ يکنندهمين او در صلح کامل مشغول انجام اصول تنظيو بنابرا

  .بود ،مقدس حکم شده است آن گونه که در متون

نام  .ن داستان بوديا يبرهمانا يخوب به همان يز عابديال نيهيخوشبختانه پادشاه مت

 يار عاليک پادشاه خوب بسيعنوان ه ب يشهرت و .بود 1ن پادشاه مشهور باهوالشوايا

 .حواس نداشت يارضا يخود برا يگسترش پادشاه يبرا يطلبچ جاهيه بود و اصالً

ال يهيشنا در متيهم برهمانا و هم پادشاه باهوالشوا عابدان پاک لرد کر ،نيچننيا

  .ماندند يباق

برهمانا  يپادشاه باهوالشوا و شروتادوا ،ن دو عابديشنا نسبت به ايکه لرد کر يياز آنجا

تخت ياش را به پا، خواست تا ارابهداروکا ،رانشک روز از ارابهي ،ار مهربان بوديبس

 ي،آرون ،تايآس ،شوراماپار ،واسادِيو ي،آتر ،وامادوا ،مان بزرگ نارادايحک .ال ببرديهيمت

 يشنا را همراهيگران خداوند کريو د 2اوانايک ،ايتريما ،کانوا ي،هاسپاتيبر ،شوکادو

عبور کردند و در همه  يمتعدد يها و شهرهاشنا و حکما از جنگليلرد کر .کردنديم

پرستش به  يرا برا ييزهايشان رفتند و چيتقبال ااد به اسيجا شهروندان با احترام ز

ر حکما آمده يمالقات خداوند و سا يکه برا يشهروندان يبرا .م کردنديشان تقديا

رامونش در يمختلف پ يهاارهيد به همراه سيد که خورشيرسينظر مه ن بيچن ،بودند

 ،دهانوا ،اآنارت يهايشنا و حکما از پادشاهيلرد کر ،در آن سفر .آنجا حاضر است

                                                           
1 Bahuläçva 
2 Närada, Vämadeva, Atri, Vyäsadeva, Paraçuräma, Asita, Aruëi, Çukadeva, 
Båhaspati, Kaëva, Maitreya, Cyavana 



 : ربودن سوبهادرا و ...86فصل                                                  1120

 

عبور کردند  1کوشاال و آرنا ،ايکاکِ  ،مادهو ي،کونت ،پانچاال ،ايماتس ،کانکا ،جانگاال-کورو

توانستند لرد  ،هم زنان و هم مردان ،هان مکانيب تمام شهروندان اين ترتيو بد

پر از  يهابا قلب يب آنها لذت بهشتين ترتيبد .ننديشنا را چهره به چهره ببيکر

را  که آنها چهره خداوند يبشان شد و هنگاميسبت به خداوند نصعشق و محبت ن

دن شهد يشان مشغول نوشيهاق چشميد که از طرينظر رسه شان بيا يبرا ،دنديد

تمام سوءادراکات جاهالنه در  ،دنديشنا را ديکه آنها کر يهنگام .هستند

کرد و يمختلف عبور م يکه خداوند از کشورها يهنگام .شان نابود شديهايزندگ

شان تمام اقبال خوب يا يبا نظاره خداوند صرفاً ،آمدنديم يمالقات با و يمردم برا

 ،هامکان يدر برخ .کردينمود و آنها را از تمام انواع جهل آزاد ميم يشان ارزانيرا به ا

شان تمام يو پرشکوه کردن خداوند توسط ا ،شدنديها ملحق مخداوندگاران به انسان

ج به يشنا به تدريلرد کر ،بين ترتيبد .کرديناخجسته پاک م يزهايچجهات را از 

  .ديها رسدِيو يپادشاه

ردند کرا حس  يتينهايب يشاد ،دنديکه شهروندان اخبار ورود خداوند را شن يهنگام

ت خود م در دسيتقد يبرا ييايکه هدا يدر حال ،به آنجا رفتند ياستقبال و يو برا

ل شکوفا شان در شعف متعايهاقلب ،دنديشنا را ديا لرد کربه محض آنکه آنه ،داشتند

تر آنها شيپ .شونديد شکوفا ميکه با طلوع خورش يلوفرين يهاهمچون گل ،شد

به لطف  ،لحا .ده بودنديشان را ندياما هرگز ا ،ده بودنديمان بزرگ را شنيحک يهانام

  .داشتند مان بزرگ و خود خداوند رايت حکيآنها فرصت رؤ ،شنايلرد کر

خداوند به آنجا آمده دانستند يم يبه خوبکه  ،برهمانا يدواپادشاه باهوالشوا و شروتا

ن خداوند افتادند و يلوفريبه قدوم ن فوراً  ،کند يشان ارزانياست تا لطف خود را به ا

ک به يبر هم گذاشته هر  يپادشاه و برهمانا با دستان .م کردندياحترامات خود را تقد

به  .شنا و تمام حکما را به خانه خودشان دعوت کردنديان خداوند کرصورت همزم

                                                           
1 Änarta, Dhanva, Kuru-jäìgala, Kaìka, Matsya, Päïcäla, Kunté, Madhu, 
Kekaya, Koçala and Arëa 
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 منزلشنا خود را به دو بسط داد و به يلرد کر ،شانيا يساختن هر دو يمنظور راض

نستند درک کنند تواين حال نه پادشاه و نه برهمانا نميبا ا ،شان رفتيک از ايهر 

کردند که خداوند تنها به يکر مهر دو ف .ز رفته استين يگريد که خداوند به منزل

گرچه هم  ،حضور داشتند منزلن که او و معاشرانش در هر دو يا .او رفته است منزل

 يتوانگر ،حاضر است منزلک يکردند که او تنها در  يبرهمانا و هم پادشاه فکر م

در کتب مقدس به عنوان  ين توانگريا .خداوند است يت اعالياز شخص يگريد

شنا با شانزده هزار همسرش يکه لرد کر يهنگام .ف شده استيتوص 1شااپراک-بهاوايوا

خود او  يک به قدرتمنديخود را به شانزده هزار فرم بسط داد که هر  ،ازدواج کرد

شنا و پسران يکر يهاکه برهمانا گوساله يهنگام ،نداوانيدر ور ،مشابهاً .بودند

  .بسط داد يدياد جديپسران ز ها وشنا خود را به گوسالهيکر ،ديگاوچران را دزد

 ياريد که بساو متعجب بو .ک مرد کامل بوديار باهوش و يها بسدِيپادشاه و ،باهوالشوا

 .دحاضر هستنمنزلش در  شخصاً ،خداوند يت اعاليهمراه با شخص ،بزرگ ياز حکما

ه صورت توانند بينم يويد مشغول در امور دنيدانست که ارواح مق يم ياو به خوب

ه خداوند و عابدان پاکش هموار يت اعاليکه شخص يدر حال ،پاک شوند يدصددرص

 ،خداوند يت اعاليشخص يکه و يهنگام ،نيبنابرا .هستند يويدن يآلودگ يورا

ر متعجب شد و شروع به تشک ،ديش ديخو شنا و تمام حکما را حاضر در منزليکر

  .لش نموديدليشنا به خاطر لطف بياز خداوند کر

او  يين حد تواناياستقبال از مهمانان با باالتر يد و آرزو براين شديبا احساس دِ

ار يبس ،مانيشنا همراه با تمام حکيها را خواست و لرد کرها و کوسنين صندليبهتر

ه نه ب ،قرار بوديار بيذهن پادشاه باهوالشوا بس ،در آن زمان .راحت در آنجا نشستند

قلب او  ،تياز عشق و عبود ياد ناشيز يخاطر جذبهه بلکه ب ،يخاطر وجود مشکل

سرشار از عشق و محبت نسبت به خداوند و معاشرانش بود و چشمانش پر از اشک 

اش آن خانواده يهمانان متعالش را شست و پس از آن اعضايم ياو پاها .شده بود

                                                           
1 vaibhava-prakäça 
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 ،عود ،ر صندليخم ،بايگل ز يهااو حلقه ،پس از آن .دنديسر پاش يآب را رو

 يدر حالت .م مهمانان نمودينر و ماده تقد يگاوها ،هاچراغ ،جواهرات ،ديجد يهالباس

 .ق پرستش نمودين طريشان را به هميک از اياو هر  ،او بود يسته مقام اشرافيکه شا

باهوالشوا  ،ار راحت جلوس کردنديخوردند و بس يمفصل يکه تمام آنها غذا يهنگام

خود  يپاها ياو آن قدوم را رو .را گرفت ن اويلوفريشنا آمد و قدوم نيمقابل لرد کر

داد شروع به پرشکوه کردن خداوند با ياو را ماساژ م يکه پاها يگذاشت و در حال

  .ن نموديريار شيبس ييصدا

 يو به عنوان ناظر و شاهد ياتو روح متعال تمام موجودات زنده ،زميخداوند عز"

ست که همواره ما يفهين وظيابرابن ي.همگان آگاه هست يهاتيتو از فعال ،درون قلب

م و از خدمت يبمان يت امن باقيک وضعيم در يم تا بتوانيشياندين تو بيلوفريبه قدوم ن

تو با لطف  ،نتيلوفريمستمر قدوم ن يادآوريجه به يدر نت .ميات منحرف نشويابد

وند خدا ي.لت بسازيدليتا مرا مرهون لطف ب يد نموديمن را را بازد منزل اد شخصاًيز

تو  يعابدان پاکت برا يکنيد مييم که تو تأيادهيانات متعددت شنيما از ب ،زميعز

زتر از يت عزيعابدان تو برا .بخت است يات الههيشگيا خادم هميزتر لرد باالرام يعز

د از يپسر اولت لرد برهما هستند و من مطمئن هستم که تو با لطف خود به بازد

توانم تصور کنم که چگونه يمن نم ي.الت را ثابت کنمتع يتا گفته يمن آمد منزل

لت نسبت به عابدانت که همواره يدليبعد از دانستن لطف و محبت ب يمردم حت

چگونه آنها  .باشند يمنيا اهريخدا يتوانند بيهستند م يآگاه شنايمشغول در کر

 ؟نت را فراموش کننديلوفريتوانند قدوم نيم

که  يشکار است که تو چنان مهربان و آزادمنش هستما آ يبرا ،زميخداوند عز"

 ،شود يآگاه شنايمشغول در کر کند تا صرفاًيز را رها ميک فرد همه چيکه  يهنگام

تو در خاندان  ي.کنيخود را عرضه م ،مواقع در تبادل با آن خدمت پاک يتو بعض

در  شدهدهيچيد پيارواح مق ياياح يت خود برايمورتا مأ ياادو ظاهر شدهي

ن ظهور در حال حاضر در يو ا يرا به انجام برسان يات ماديآلود حگناه يهاتيفعال
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عشق و محبت  لِيدليانوس لطف بيتو اق ،زميخداوند عز .ا شهرت دارديسراسر دن

قلب همگان  يتوانيتو م .ت استيدانش و ابد ،فرم متعالت سرشار از شعف ي.هست

ت ينهايدانش تو ب ي.مجذوب ساز ،شنايکر ،اراسوندماايت به صورت شيبايرا با فرم ز

 را 1اناينارا-رات ناتو ظهور ،انجام خدمت عابدانه مردم يآموزش چگونگ ياست و برا

 ،نيبنابرا .د استيشد يهاها و کف نفساضتيکه همواره مشغول در ر يافرستاده

من از تو و  ،زميخداوند عز .رينت بپذيلوفريام را در قدوم نمحترمانه يهاکرنش ،لطفاً

کنم که حداقل چند يبزرگ عاجزانه درخواست م يمان و برهماناهايمعاشرانت و حک

نت يلوفريمشهور با غبار قدوم ن 2يمين خاندان پادشاه نيد تا ايروز در منزل من بمان

ن چند يتوانست درخواست عابدش را رد کند و بنابرايشنا نميلرد کر ".مطهر شود

 .ر ماند تا کل شهر و شهروندانش را مطهر سازدمان در شهيروز با حک

شنا و معاشرانش يهمزمان به استقبال از لرد کر ،برهمانا يواشروتادِ ،ن حاليدر هم

م مکان جلوس يپس از تقد .ديش پرداخت و سرشار از شعف متعال گرديدر منزل خو

 .ندچرخا يکه چادرش را م يدر حال دن کرديشروع به رقص نابرهما ،همانانيبه م

 يريحص يهافرش ي،چوب يهاتخته ،راندازهايتنها ز ،ثروتمند نبود که اصالً ،وشروتادِ

اما با  ،م کرديتقد ،مانيشنا و حکيلرد کر ،همانان شاخص خوديو مانند آنها را به م

در  ياار محترمانهيبس ياو صحبت ها .شان استقبال کرديخود از ا يينها ييحد توانا

 ،پس از آن .آنها را شستند يفت و او و همسرش قدوم همگمورد خداوند و حکما گ

ه ر بيار فقيگرچه برهمانا بس .دياش پاشخانواده يآن آب را بر تمام بدن اعضا يو

و که شروتادِ يدر حال .ديرسين فرد به نظر ميتردر آن زمان خوشبخت ،ديرسينظر م

متعال  يشتن را در شعفيخو کامالً ،شنا و همراهانش بوديمشغول استقبال از لرد کر

 ،هاوهياش او مييبر اساس توانا ،پس از استقبال از خداوند و معاشرانش .فراموش کرد

 .آورد لوفرين يهاچمن کوشا و گل ي،توالس يهابرگ ،خاک خوشبو ،آب خوشبو ،عود

                                                           
1 Nara-Näräyaëa 
2 King Nimi 
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 که آنها با يياما از آنجا ،ار ساده بوديآنها بس يهيمت نبودند و تهيقگران يآنها مواد

 يشنا و معاشرانش آنها را با خوشحاليلرد کر ،شدنديم ميعشق عابدانه تقد

شنا و يهمچون برنج و دال پخت و لرد کر ييهمسر برهمانا غذاها .رفتنديپذيم

م يچرا که آنها در عشق عابدانه تقد ،شدند يشدت راضه نها برش آيروانش از پذيپ

 ،ل نمودنديخود را م يذاشنا و معاشرانش غيکه لرد کر يهنگام .شده بودند

تأهل فرو  يک زندگيق و تاريمن به چاه عم" :ن فکر کرديبرهمانا چن يشروتادوا

ت يکه شخص ،شنايچگونه ممکن است که لرد کر .ن فرد هستميترام و بدبختافتاده

شان يک از ايکه حضور هر  ،بزرگ يحکما يعني ،خداوند است و معاشرانش ياعال

تا به منزل من  اندرفتهيپذ ،کندير ميتطه يارتيکان زک ميک مکان را همچون ي

خود را به  يمهمانان غذا ،شه بودين مشغول انديکه برهمانا چن يدر حال "؟نديايب

 ،ا و همسرشنبرهما يواشروتادِ ،در آن زمان .م دادندار راحت لَيو بس ان رساندنديپا

برهمانا  .ر حاضر شدنديان شههمانيانجام خدمت به م يگر اقوام در آنجا برايها و دبچه

 ن گفت.يکرد چنيشنا را لمس مين لرد کريلوفريکه قدوم ن يدر حال

 يمتجل يخلقت ماد يکه ورا يهست ،تاماوپوروش ،تو شخص متعال ،زميخداوند عز"

با  يچ کاريد هيو ارواح مق يماد ياين دنيا يهاتيفعال ي.قرار دار يتجلرميغو 

نه تنها امروز  م کهين موضوع بپردازياز ا يم به قدردانيتوانيتنها ما م .گاهت ندارديجا

 يصورت پاراماتما با تمام موجودات زنده از ابتداه بلکه شما ب ،دياشما مخاطب ما شده

 ".ديخلقت در حال معاشرت هست

قت است که يک حقين يا .ار آموزنده استيشده توسط برهمانا بسانين عبارت بيا

 ياين دنيوارد خلقت ا ،خود يدر وجه پاراماتما ،داوندت خيشخص ،خداوند متعال

شود يشنو ميو يداکاشارويشنو و کشيو يگاربهوداکاشا ،شنويبه صورت ماها و يماد

هر  ،نيبنابرا .ندينشيد در بدن ميار دوستانه همراه با روح مقيبس ياهيو با روح

غلط از  يل آگاهيما به دلا ،خداوند را از همان ابتدا در کنار خود دارد ياموجود زنده

او به  يکه آگاه ياما هنگام .ن موضوع را درک کنديتواند ايموجود زنده نم ي،زندگ
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شنا در تالش يتواند درک کند که چگونه کريم او فوراً ،ر کندييتغ يشنا آگاهيکر

  .است يويود دنين قيخروج از ا يد برايکمک به ارواح مق يبرا

که  ييگو ياشده يماد ياين دنيتو وارد ا ،زميوند عزخدا" :وا ادامه دادشروتادِ

در  يا موقتيکاذب  ياهايمشغول خلق دن ،در حال خواب ،ديک روح مقي ي.ادهيخواب

 ،شوديمواقع شاه م يبعض - شوديم يتوهم يهاتياو مشغول فعال ؛شوديذهنش م

نها يتمام او  -رود يناشناخته م يمواقع به شهر يبعض ،شوديمواقع کشته م يبعض

ک حالت خواب وارد يدر  به وضوح ي،حضرتعال ،مشابهاً .هستند يموقت يامور صرفاً 

 يشخص يازهاين ينه برا ي،را خلق کن يات موقتيتا تجل يشويم يماد ياين دنيا

برنده به عنوان لذت يد از حضرتعاليکه خواستار تقل يارواح موقت يخودت بلکه برا

ن حال روح يو با ا .است يو توهم يموقت يماد يايد در دنيلذت روح مق .هستند

ش خلق يخو يلذت توهم يرا برا يت موقتين موقعيست چنيقادر ن د شخصاًيمق

ن يتو وارد ا ،هستند يو توهم يگرچه آنها موقت ،شيبرآورده کردن آرزوها يبرا .کند

ن يه اد بيورود روح مق ين از ابتدايبنابرا ي.تا به او کمک کن يشويم يموقت يتجل

د در تماس با يکه روح مق ين هنگاميبنابرا ي.او هست يتو معاشر ابد ي،ماد يايدن

دن يند شنيدهد که با فرايرد و خدمت عابدانه انجام ميگيک عابد پاک قرار مي

پرستش  ،متعال يهاتيو سپس با پرشکوه کردن فعال ،شوديمتعال آغاز م يهايباز

بحث در مورد درک  ا به تو و مشغول شدن بهم دعاهيتقد ،تو در معبد يفرم ابد

و  .شوديرها م يت ماديموجود يج از آلودگياو به تدر ،ابدييات ادامه ميگاه ابديجا

ج در آنجا آشکار يتدره تو ب ،شد يپاکساز يماد يکه قلبش از تمام غبارها يهنگام

 يسطهکه او به وا يتنها هنگام ي،د هستيگرچه تو همواره با روح مق ي.شو يم

 يکه به واسطه ،گرانيد ي.شويآشکار م يو يشود تو برايم يخدمت عابدانه پاکساز

 يو کسان ي،و جار يا امور عادي ييا با احکام وداي ،ج هستنديثمربخش گ يهاتيفعال

از  ياز ادراک بدن يناش يرونيب يمسحور شاد ،دهنديکه خدمت عابدانه انجام نم

ن يچن يتو برا ،آن يبه جا ،يشويآشکار نم يخاصن اشيبه چن تو .شونديات ميح
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ات که مشغول خدمت عابدانه يفرد ياما برا ي.مانيم يار دور باقيار بسيبس ياشخاص

تو به عنوان معاشر  ،کنديم يشود و قلبش را با ذکر مستمر نام مقدست پاکسازيم

  ي.ار قابل درک هستيبس يشگيو هم يابد

که  يکنيت ميهدارا او  و يادر قلب عابد نشسته ،يگفته شده است که حضرتعال"

 يين راهنمايا .باز گردد ،به نزد تو تواند به سرعت به خانه،يآن فرد م يبه واسطه

 اًک عابد فوريتنها  .کنديم توسط تو وجودت را درون قلب عابد آشکار ميمستق

که در  يردف يکه برا يدر حال ص دهد،يتشخ را در درون قلبشتواند وجود تو يم

تو همواره با  حواس است، يات است و همواره مشغول در ارضاياز ح يادراک بدن

تواند درک کند که ينم ين شخصيچن ي.مانيم يده شده باقيپوش ايوگاماي يپرده

رگ ه عنوان متو تنها ب عابد،ريک غي يبرا ي.استهدرون قلب نش ک،يار نزديتو بس

حمل بچه گربه توسط گربه در دهانش و  هه بيشبتفاوت  ي.شوياحساس م ييغا

در  کند،يموش مرگ خود را حس م در دهان گربه، .حمل موش در دهانش است

 يتو برا مشابهاً، .کنديرا حس م يکه بچه گربه در دهان گربه محبت مادر يحال

در کند، يحس م ييعابد تو را به عنوان مرگ خشن غارياما غ ،يهمگان حاضر هست

ن خدانشناسان حضور يبنابرا ي.لسوف متعال هستيف عابد آموزگار و يبرا که يحال

اما عابد حاضر خداوند را همواره درون قلب  ،کننديصورت مرگ درک مه خداوند را ب

کند و تحت  يم يو به صورت متعال زندگ ييکند که از درون او را راهنمايحس م

  .رديگيقرار نم يماد يايدن ير آلودگيثتأ

 يطبقه ي.هست يعت ماديطب يهاتيفعال يو ناظر عال ييغا يکنندهتو کنترل"

توانند تو را به صورت يهستند اما نم يماد يهاتيناظر فعال خدانشناس افراد صرفاً

تواند يعابد تو را نم يهاشما چيماوگاي يپرده .دندرک کن آن ياصل ينهيزمپس

ت چهره يرعابدان قادر به رؤيغ .وشاندعابدان را بپريغ يهاتواند چشمياما م بپوشاند،

ک ابر پوشانده يکه چشمانش با پوشش  يدرست همانند فرد ستند،يبه چهره تو ن

کند يابر پرواز م يکه در باال يکه فرد يدر حال ،نديد را ببيتواند خورشينمشده 
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من  ،زميخداوند عز .نديبب، آن گونه که هست، د را درخشانيتواند خورشيم

 يمن خادم ابد ،خداوند درخشان من .کنميم ميام را به تو تقدمحترمانه يهاکرنش

د ي؟ روح مقتوانم بکنم يتو چه م يبه من دستور بده برا ن لطفاًيبنابرا .تو هستم

که تو  يکند تا زمانيگانه حس مسه يهانجرا به صورت ر يماد يآلودگ يهارنج

ت يقابل رؤ يآگاه شنايشرفت کريا پو به محض آنکه تو ب ي.ت نباشيقابل رؤ يو يبرا

  ".شونديبه صورت همزمان نابود م يت ماديموجود يهاتمام رنج ،يشو

که  يهنگام .نسبت به عابدانش پرمحبت است ذاتاً  ،شنايکر ،خداوند يت اعاليشخص

 يهاشد و فوراً دست يار راضيبس ،ديت کامل شنيرا در عبود اوشروتادِ يدعاها يو

 ،مان بزرگين حکيتمام ا ،زميعز يواشروتادِ" ن خطاب داد:يرا چن او را گرفت و او

ار پرلطف يدار تو بسيد يرابنجا يا  با حضور درس شخصاًيبرهماناها و اشخاص قد

آنها  ي.ريخودت در نظر بگ يبزرگ برا يعنوان بخته ن فرصت را بيد ايتو با .اندبوده

  آنجا را صرفاًروند فوراً يکه م کنند و هر جايچنان مهربان هستند که با من سفر م

مردم عادت دارند که به معابد  .کننديمتعال م يِبا تماس غبار قدومشان به پاک

وند و پس از معاشرت ريم يارتيمقدس ز يهاد از مکانيز به بازديآنها ن ،خداوند بروند

اما  .شونديمج پاک يآنها به تدر ،با لمس و با پرستش ييهاتين فعاليبا چن يطوالن

شان يت اي با رؤس چنان بزرگ است که صرفاً يمان بزرگ و اشخاص قدير حکيثتأ

 .شوديپاک م کامالًو  فرد فوراً

ز با لطف يا پرستش خداوندگاران مختلف نيها ارتيز يسازقدرت پاک ،نيعالوه بر ا"

ک يس به يخاطر حضور اشخاص قده ب گاهارتيز کي .شوديس حاصل مياشخاص قد

ک فرد به صورت يکه  يهنگام ،زميعز يواشروتادِ .شوديل ميتبدمکان مقدس 

ن يو اگر چن .شوديان تمام انسانها مين در ميبهتر او فوراً  ،شوديبرهمانا متولد م

وداها را مطالعه کند  ،ن کنديها را تمرضتاير ،بماند يباق يدر خود راض ،ييبرهمانا

ا به يک برهمانا است ي يفهيظآن گونه که و ،و در خدمت عابدان من مشغول شود

ز خواهد يانگاو چقدر اعجاب يبزرگ ،شناوا شوديک وايک برهمانا ياگر  ،گريد يکالم
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 بخشتيرضا شناويوا يک برهماناي که من آن چنان يانايوجه چهار دست نارا بود!

به  يکه به خوب يفرد" يعنيبرهمانا  .ستيز نيعزو بخش تيمن رضا ياست برا

کامل  يدانش کامل است و من تجل يک برهمانا نشانهي "گاه است.آ ييدانش ودا

 ير برهمانايثکنند و نه تأيد نه مرا درک نمرَخِکم افراد .تمام خداوندگاران هستم

ن به خود يهستند و بنابرا يماد ير سه گونهيثآنها تحت تأ .کننديشناوا را درک ميوا

شناوا يوا يک برهماناي .تقاد قرار دهنددهند مرا و عابدان پاک مرا مورد انيت مجرأ

تواند مرا درون قلبش درک يم ،است ييبرهمانا يشتر در سکويکه پ يک عابديا ي

و وجوه مختلف  يهانيک يرسد که کل تجليجه مين نتيبه ا ن او قطعاً يکند و بنابرا

عت ياز کل طب ين او درک روشنيبنابرا .مختلف خداوند هستند يهايآن اثرات انرژ

ند و يبيتنها مرا م ين عابديچن يدارد و در هر اقدام يماد يت انرژيو تمام يماد

 ي.گريز دينه چ

برهماناها  ،س بزرگين اشخاص قديتمام ا يتوانين تو ميبنابرا ،زميعز يواشروتادِ"

مرا  ،شانيمان ايبا پرستش با ا ي.ريندگان معتبر من بپذيمان را به عنوان نمايو حک

م يمن پرستش عابدانم را بهتر از پرستش مستق .کرد ير پرستش خواهشتيبا پشتکار ب

پرستش  ماًيتالش کند بدون پرستش عابدانم مرا مستق ياگر کس .دانميخودم م

اد يز ين پرستش با توانگريگرچه ممکن است ا ،رميپذيرا نم ين پرستشيچن ،کند

  ".انجام شود

شنا يهم کر ،ت خداونديتحت هدا ،اليتهيبرهمانا و پادشاه م يق شروتادواين طريبد

ت يمشابه از اهم يسطح را در ،مقدس يمان بزرگ و برهمانايحک ،روانشيو هم پ

انتقال به  ييت هدف غايهم برهمانا و هم پادشاه در نها .پرستش کردند يروحان

شناسد و يشنا نمير از لرد کريرا غ يعابد کس .دست آوردنده را ب يروحان يايدن

 ال هم در منزليتهيشنا در ميلرد کر .عابدش است ين برايترنشنا مهربايکر

س از لطف وافر به پ و .برهمانا و هم در قصر پادشاه باهوالشوا ماند يواشروتادِ

  .گشتباز راکاش دوآيخو تختيشنا به پايکر ،متعالش يهاآموزش يواسطه
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 يواوالشوا و شروتادِم آن است که خداوند پادشاه باهيريگين اتفاق ميکه ما از ا يدرس

ت ين صالحيا .چرا که هر دو عابدان پاک بودند ،رفتيمشابه پذ يبرهمانا را در سطح

از  .خداوند است يت اعاليشخص يت شناخته شدن از سويبه رسم يبرا يواقع

ا برهمانا يا يک خاندان کشاترين عصر غرور کاذب متولد شدن در يکه در ا ييآنجا

ل تولد يم که تنها به دلينيبيرا م يتيچ صالحيبدون ه يما اشخاص ،د شده استمُ

طور که در متون مقدس  اما همان .ا بودن هستنديشيا وايا يا کشاتريبرهمانا  يمدع

همگان شودرا متولد  ين عصر کاليا در" :1سامبهاوا-و شودراکاالئ ،ان شده استيب

شده شناخته يازپاکس يهانديک از فرايچ ياست که ه ن امر آنيل ايدل ".شونديم

شود و تا زمان مرگ فرد يزمان باردار شدن مادر آغاز م ازکه  2هاکاراسعنوان سامه ب

به صرفاً با حق تولد تواند يچ کس نميه .ابد در حال حاضر وجود نداردييادامه م

 ،ايشيا وايا يکشاتر ،خصوص طبقات باالتر برهماناه ب ،خاص يک طبقهيعنوان عضو 

نشده  يپاکساز 3سامسکارا-ا گاربهادهانايند مراسم لقاح يفرد با فرا اگر .محسوب شود

ن يچرا که تنها شودراها متحمل ا ،شوديم يبندطبقه هاان شودرايدر م او فوراً  ،باشد

آگاهانه تنها  شنايکر يند پاکسازيبدون فرا يجنس يزندگ .شوندينم يند پاکسازيفرا

 يند پاکسازين فرايبهتر يآگاه شناين کرينابراب .وانات استيا حيند لقاح شودراها يفرا

ابد که در يشناو ارتقاء يک واي يتواند به سکويم يند هر فردين فرايبا ا .است

شود يشناوها آموزش داده ميبه وا .ک برهمانا استي يهاتيتمام صالح يرندهيبرگ

دن قمار و خور ،مواد مخدر ،آلود سکس نامشروعت گناهيکه از چهار نوع فعال

تواند در ينم يمقدمات يهاتين صالحيفرد بدون ا .رها شوند يوانيمحصوالت ح

فرد  ،تيصاحب صالح يک برهمانايل شدن به يباشد و بدون تبد ييبرهمانا يسکو

  .ک عابد پاک باشديتواند ينم

                                                           
1 Kalua çüdra-sambhavaù 
2 saàskäras 
3 garbhädhäna-saàskära 
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 ربودن"شنا با عنوان يودانتا بر فصل هشتاد و شش کريشرح بهاکت ،بيترتنيبد
  .رسديان ميبه پا "وا و باهوالشواشنا با شروتادِيقات لرد کرسوبهادرا و مال
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 فصل هشتاد و هفت

 افتهيشخصيت يتوسط وداها ييدعاها
 

ار مهم در درک يک موضوع بسيدرمورد  يگوسوام ت از شوکادويکشيپادشاه پار

عمومًا  ييکه دانش ودا يياز آنجا" ن بود:يچن يد. پرسش ويموضوعات متعال پرس

سروکار دارد، چگونه به سراغ موضوع متعال،  يماد يايدن يگانهات سهيفيوضوع کبا م

است و  يکه ذهن ماد ييرود؟ از آنجامي است، يعت ماديطب يسه گونه يکه ورا

تواند با استفاده از مي يياست، چگونه دانش ودا يماد يز صوتيارتعاش کلمات ن

ف ين موضوع متعال بپردازد؟ توصييبه تب يتوسط صوت ماد يماد يشهين اندييتب

آن است. هاي تيات آن و فعاليفيآن، ک يتجل ف منشأيازمند توصيک موضوع ني

 يو با ارتعاش کلمات ماد يشه توسط ذهن ماديتواند با اندمي تنها يفين توصيچن

ندارد، اما قدرت گفتار ما  يت ماديفيچ کيقت مطلق، هيا حقيممکن شود. برهمن 

قت مطلق را با کلمات ما يچگونه برهمن، حق رود. پسينم يماد اتيفيفراتر از ک

توسط  ياناتين بيشوم که چگونه درک متعال از چنيف کرد؟ من متوجـه نميتوص

"ممکن است؟ يصوت ماد
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ت يدر نها ن امر بود کهيد اييتأ يگوسوام ت از شوکادويکشيهدف پرسش پادشاه پار

کنند. مي فيتوص - يا شخصيت ياقد هوبه صورت ف -چگونه قت مطلق را يوداها حق

در  1يدهمکان گز يت، پاراماتايبرهمن فاقد هو -قت مطلق در سه وجه يدرک حق

 ابد.يمي استمرار -شنا يخداوند، کر يت اعاليت، شخصيقلب همگان و در نها

هاي تيا فعالي 2کاندا-از آنها کارما يکيسروکار دارند. ها تيوداها با سه بخش فعال

کنند تا مي ج فرد را پاکيبه تدرها تين فعاليشود. امي دهينام يياعد وداتحت قو

ند درک ي، فرا3کاندا-اناي، گيت بعدياش را درک کند؛ فعاليت واقعيفرد بتواند موقع

ا ي، 4کاندا-ت اوپاساناين فعاليانه است؛ و سوميگراپندارهاي قت مطلق با روشيحق

ز است. پرستش ياقع خداوندگاران نمو يخداوند و بعض يت اعاليپرستش شخص

ت يخداوندگاران با شخص يه شده است با درک رابطهيخداوندگاران که در وداها توص

 يدارد؛ بعض ياريو ذرات بس ءخداوند اجزا يت اعاليخداوند ارائه شده است. شخص

گر يد يشوند و بعضمي دهينام يو يشخصهاي ا بسطي 5شاهاماز آنها سوا

، سوامشاها ييهان بسطيشوند. تمام چنمي دهيا موجودات زنده نامي ،6نامشاهايهبيو

 خداوند هستند. يت ازلياز شخص ياتينامشاها، تجليهبيو و

نامشاها يهبيوهاي بسط يشوند، درحالمي دهينام 7تاتوا-شنويسوامشا وهاي بسط

د يح مقتاتوا هستند. اروا-وايشوند. خداوندگاران مختلف جمي دهينام 8تاتوا-وايج

شوند؛ مي قرار داده يماد يايدنهاي تيداخل فعال حواس در يارضا يمعموالً برا

 يط افراديم شرايتنظ يان شده است، برايتا بيگ-ن، همان طور که در بهاگاواديبنابرا

                                                           
1 Paramätmä localized 
2 Karma-käëòa 
3 jïäna-käëòa 
4 upäsanä-käëòa 
5 sväàças 
6 vibhinnäàças 
7 viñëu-tattva 
8 jéva-tattva 
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مواقع پرستش  يحواس هستند، بعض يکه به شدت معتاد به انواع مختلف ارضا

که به شدت معتاد به گوشت  ياشخاص يال، برامث يبرا .شودمي هيخداوندگاران توص

و  يکنند که پس از پرستش خداوندگار کالمي هيتوص ييخوردن هستند، قواعد ودا

کنندگان کاندا، پرستش-( تحت قواعد کارمايگريوان ديچ حي)و نه ه ک بزي يقربان

ق فرد به خوردن گوشت ين قاعده تشويا يدهيمجاز هستند که گوشت بخورند. ا

کند اجازه مي يخوردن گوشت پافشار که بر يآن است به فرد يبلکه برا ،ستين

ن، پرستش يبخورد. بنابرا يکننده مشخصدهد که گوشت را تحت قواعد محدود

ست، بلکه با پرستش خداوندگاران فرد به يقت مطلق نيخداوندگاران پرستش حق

ن يسد. ارمي ميرمستقيغ يقيخداوند به طر يت اعاليرش شخصيج به پذيتدر

 يدهيف شده است. آويتوص 1يدهيتا به عنوان آويگ-م در بهاگاواديمستقريرش غيپذ

ان، يت گرايهويست، بيکه پرستش خداوندگاران معتبر ن يي. از آنجا"نامعتبر" يعني

د. پرسش شاه ندهمي د قراريکقت مطلق را مورد تأيت حقيتمرکز بر وجه فاقد هو

ت يتمرکز بر وجه فاقد هو است: ييدانش ودا ييات آن بود که کدام هدف غيکشيپار

و فاقد  يدو وجه شخص ؟ در مجموع، هريا تمرکز بر وجه شخصيقت مطلق يحق

ا همان يت مطلق يما هستند. وجه فاقد هو يادراک ماد يت خداوند متعال ورايهو

 يستند. انوار بدن شخصيشنا نيکر يجز انوار بدن شخص يزيتشعشع برهمن، چ

 دهيپوش ياز تشعشع که با ابر ماد يتابند و بخشمي مام خلقت خداوندشنا بر تيکر

شود. مي دهينام 2ساتوا، راجاس و تاماس- يماد يشده از سه گونهشود جهان خلقمي

توانند مي هستند، يماد يايا همان دني يابر ن بخشِيکه درون ا يچگونه اشخاص

 انه درک کنند؟يروش پندارگرابه قت مطلق را يحق

 يت اعاليپاسخ داد که شخص يگوسوام ت، شوکادويکشيپاسخ به پرسش شاه پاردر

حواس و انتقال  يات موجود زنده را به مقصد ارضايح يرويخداوند ذهن، حواس و ن

                                                           
1 avidhi 
2 sattva, rajas and tamas 
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 يط ماديدادن از شرا ييرها يز به قصد اجازهيگر، و نيد يک نوع بدن به نوعياز 

 يات را برايح يرويس، ذهن و نتواند حوامي گر فرديد يخلق کرده است. به کالم

استفاده  ييموضوع رها يا برايگر و يک بدن به بدن ديحواس و انتقال از  يارضا

حواس تحت  يارضا يد برايفرصت الزم به ارواح مق يارائه يبرا ييکند. قواعد ودا

ات يط اعالتر حيبه شرا ءارتقا يفرصت الزم برا ين ارائهيکننده و بنابرامياصول تنظ

خود و به خانه،  يگاه اصليد، فرد به جايپاک گرد يت، اگر آگاهيد دارد؛ و در نهاوجو

 بازگردد.خداوند،  يبه قلمرو

حواسش به  وا باالتر از ذهن د شعور خود رين فرد بايموجود زنده باشعور است. بنابرا

نگاه آد، يمناسب از شعور پاک گرد يکه ذهن و حواس با استفاده يهنگام .رديگکار 

ل در کنتر ين صورت، اگر شعور به درستير ايغ افته است؛ دري ييد رهايوح مقر

گر صرفاً يد يک نوع بدن به نوعيد به انتقال از يحواس و ذهن استفاده نشود، روح مق

 يوامگوس وشده در پاسخ شوکادِانيگر بيد يدهد. نکتهمي حواس ادامه يارضا يبرا

خداوند خلق  است که يفرد يد زندهن ذهن، حواس و شعور موجويآن است که ا

درست  ان نشده است که خود موجودات زنده خلق شده باشند.ينجا بيکرده است. در ا

ت د وجود دارند، موجودايد که همواره در خورشيهمچون ذرات درخشان نور خورش

جود خداوند و يت اعاليو ذرات شخص به عنوان اجزاء يزنده، همواره به صورت ابد

د، نشومي دهيمواقع توسط ابر پوش يد که بعضيدرست همانند انوار خورش دارند. اما

رت ز گرچه به صويد نيد خلق شده است، ارواح مقيکه خود توسط خورش يابرهمان 

راک اد مواقع درون ابر يخداوند متعال وجود دارند، بعضهاي به عنوان بخش يابد

 يکيارط تيکاهش شرا ييد ودانيرند. کل فرايگمي جهل قرار يکيات، در تاريح يماد

شود، او مي يد کاماًل پاکسازيکه حواس و ذهن موجود مق يت، هنگامياست. در نها

 است. يين رهايگردد و ايم ، بازيشنا آگاهياش، به نام کريت ازليبه موقع
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قت مطلق است. آتهاتو يدرمورد حق ييهابند، پرسشا ين سوترا، ي، اول1سوترا-در ودانتا

دهد که مي پاسخ يبعد يست؟ سوترايقت مطلق چيت حقي. ماه2اسايگيج-برهما

 آنچه ما تجربه است. هر يزيچ هر قت مطلق آن است که او منشأيت حقيماه

قت مطلق يست. حقياو ن يجز تجل يزي، چيزندگ يط ماديدر شرا يم، حتيکنمي

ن قت مطلق بدوين بدان معناست که حقيذهن، حواس و شعور را خلق کرده است. ا

خلق  يست. خود کلمهيت نيگر، او فاقد هويد يست. به کالميذهن، شعور و حواس ن

 دارک پدر بچهيکه  يمثال، هنگام يشعور متعال است. برا ين معناست که او دارايبد

 ،ديآمي ايز حواس دارد. بچه با دست و پا به دنيشود، بچه حواس دارد چون پدر نمي

ر يتصو يشود که بشر از رومي مواقع گفته يضز دست و پا دارد. بعيچون پدر ن

ت متعال با ذهن، حواس و ين شخصيقت مطلق بنابرايجاد شده است. حقيخداوند ا

 يپاکساز يماد يکه ذهن، شعور و حواس فرد از آلودگ يشعور متعال است. هنگام

 قت مطلق به عنوان شخص را درک کند.يحق يو اصل يتواند وجه ازلمي شود، فردمي

 يشهوت، و از گونه يجهل به گونه يد از گونهيروح مق يجيارتقا تدر ييند ودايفرا

همان گونه  ،زيدرک چ يبرا ينور کاف يکين ياست. در گونه يکين يشهوت به گونه

 ،کند و از چوب درختمي مثال، از خاک درخت رشد يوجود دارد. برا ،که هست

ش در ابتدا ما دود، سپس در ند روشن شدن آتيشود. در آن فرامي آتش روشن

 آتش به وجود که واقعاً يم. هنگامينيبمي گرما و سپس آتش را يبعد يمرحله

ن، آتش هدف يم؛ بنابرايريبه کار بگ يمقاصد مختلف يم آن را برايتوانمي د، مايآمي

ار مهم است. يت جهل بسيفيک يزمختِ زندگ يماد ياست. مشابهاً، در مرحله ييغا

به  يگريوحش يتمدن از مرحله يجيشرفت تدرين جهل در پيا کم رنگ شدن

 يگدزن يکه فرد به مرحله يافتد و هنگاممي متمدنانه اتفاق يزندگ يمرحله

ا يت، يبربر ياست. در مرحله شهوت يگونه شود که درمي رسد، گفتهمي متمدنانه
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 يگونه که در يحال د، درنشومي ارضا يار خشنيجهل، حواس به روش بس يگونه در

شود. مي ارضا ترار خردمندانهيبس يتيمتمدنانه، حواس در وضع يا در زندگيشهوت 

تواند درک کند که حواس و مي ابد،يمي ارتقا يکين يکه فرد به گونه ياما هنگام

مشغول  يمادهاي تيافته در فعاليانحراف يده شدن با آگاهيل پوشيذهن تنها، به دل

 ليتبد يشنا آگاهيج به کريافته به تدريانحراف ين آگاهيکه ا ياند. هنگامشده

ک يست که فرد قادر به نزدين گونه نيشود. پس امي آزاد يير رهايشود، آنگاه مسمي

جه آن است که حواس، ينت ،قت مطلق با حواس و ذهن نباشد. در عوضيشدن به حق

قت مطلق را درک يت حقيتوانند ماهينم يزمختِ آلودگ يذهن و شعور در مرحله

توانند درک کنند که مي که آنها پاک شوند، حواس، ذهن و شعور ي، اما هنگامکنند

 دهينام يشنا آگاهيا کريخدمت عابدانه  يند پاکسازين فرايست. ايقت مطلق چيحق

 شود. مي

شناست يدرک کر يياان شده است که هدف از دانش وديتا به وضوح بيگ-در بهاگاواد

م درک نمود. يند تسليخدمت عابدانه و از ابتدا با فرا يتوان به واسطهيم شنا رايو کر

شد، يانديشنا بيد همواره به کريان شده است، فرد بايتا بيگ-همان طور که در بهاگاواد

شنا را يد همواره کريم کند، فرد بايشنا تقديد خدمت عاشقانه به کريفرد همواره با

 يچ شکيتواند بدون همي فرد ندين فرايبا اها تنم کند. يپرستش و در مقابل او تعظ

 خداوند گردد. يپادشاه يوارد قلمرو

افته است از يدست  ييند خدمت عابدانه به روشنايبا فرا يکين يگونه فرد که در

 وت، شوکادِيکشيپاسخ به پرسش شاه پار شود. درمي جهل و شهوت رها يگونه

است  ييت برهمانايصالح يانگر مرحلهيبرا استفاده کرد که  1کلمه آتمانه يگوسوام

 2شادهاياوپان مشهور به ييشود تا متون مقدس ودامي آن به فرد اجازه داده يکه ط

خداوند متعال را  يئات ماورايفيمختلف کهاي شادها به روشيرا مطالعه کند. اوپان
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ان ن بديشود. امي دهينام 1رگونايقت مطلق، خداوند متعال نيکنند. حقمي فيتوص

تنها  ،ات هستنديفيک يندارد. موجودات زنده دارا يتيفيچ کيست که او هيمعنا ن

شادها درک ياوپان يمطالعهاز ات و صفات است. هدف يفيک ين خاطر که او دارايبد

ن ياست. ا يکيات جهل، شهوت و نيفيقت مطلق در تضاد با کيحق يئات ماورايفيک

 يکوماراها، به سرکردگ ون چهارهمچ يمان بزرگياست. حک يير ادراک ودايمس

ت به يهويج از ادراک بيکردند و به تدر يرويپ يين اصول دانش ودايا ساناکا، از

د يه شده است که ما باين توصيدند. بنابرايخداوند متعال رس يپرستش شخص يسکو

هاي تياز شخص يکيز ين يگوسوام م. شوکادويکن يرويبزرگ پهاي تياز شخص

ر يکه از مس يت معتبر است. فرديکشيبه پرسش ماهاراج پار يوبزرگ است و پاسخ 

 يبه سادگ يير رهايقطعاً در مس ،کندمي يرويبزرگ پهاي تيشده توسط شخصيط

ر يمس ،نيگردد. ايم باز ،خداوند يت به خانه، به قلمرويدارد و در نهايم قدم بر

 ات است.يح يفرم انسان کمال

زم، يپادشاه عز" ت را ادامه داد. او گفت:يکشيج پارصحبت با ماهارا يگوسوام شوکادو

 ،ن داستان مهم استيتان نقل کنم. ايرا برا ييبايد داستان زين ارتباط من بايدر ا

همچنان  يشيانا ريم بزرگ نارادا است. نارايو حک 2يشيانا ريچرا که در ارتباط با نارا

رش است. يمورد پذ اناياز نارا ياست و به عنوان ظهور 3آشرامکيساکن بادار

ده از برف يا قرار دارد و همواره پوشيماليه يآشرام در بخش شمال کوهاکيراباد

ار يکه بارش برف بس يدار همچنان در فصل تابستان، در زماننيدهاي ياست. هند

 روند.مي ن مکانيارت ايست به زين نيسنگ

ان يم مشغول سفر دران خداوندگاران، يم که نارادا، عابد بزرگ در يبار هنگام کي

آشرام کيکش را شخصاً در باداراضتير يانايارات مختلف بود، آرزو کرد که نارايس
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 ظهور خداوند که م بزرگين حکيانارايانا ريشي، م احترام کند. يند و به او تقديبب

-آموزش ساکنان بهاراتا يخلقت برا ياز همان ابتدا را ييهانفسو کفها اضتير ، بود

کمال بازگشت به نزد خداوند  ين مرحلهيبه اعالتر يابيدست يمورد چگونگ وارشا در

 ت است.يبشر يمانند براالگو ياعمال يوهاي اضتيو رها نفساست. کفمل کرده تح

-به نام کاالپا يياز عابدان در روستا ياريان بسيم در يشيانا ريظهور خداوند نارا

م ينبودند و حک ينشسته درکنار و يعاد يمانيآنها حکنشسته بود. البته،  1گراما

قًا ي، نارادا دقيشيانا ريم احترام به نارايز درآنجا ظاهر شد. پس از تقديبزرگ نارادا ن

ده بود. يپرس يگوسوام ت از شوکادويکشيد که شاه پاريپرس يرا از و يالهمان سؤ

کرد که را نقل قول  يان پاسخ داد. او داستانينيشياز قدوم پ يبا پيرو يشيآنگاه ر

مثل  3ارات سوارگالوکايس يدر ورا 2به نام جانالوکا ياارهين پرسش در سيچگونه هم

مان بزرگ و اشخاص ياره، حکين سيماه و زهره مورد بحث قرار گرفته است. در ا

اش يت واقعين موضوع را در درک برهمن و هويک بار هميکنند، و مي يس زندگيقد

 مورد بحث قرار دادند. 

را  يزم، من داستانيعز ينارادا"انا شروع به صحبت کرد. او گفت: ينارا م بزرگيحک

در  يش اتفاق افتاده است. مالقات بزرگيپ يطوالنهاي ت خواهم گفت که مدتيبرا

بزرگ مثل هاي يتمام برهماچار باًيوجود داشت و تقر يارات بهشتيجمع ساکنان س

حضور داشتند. موضوع بحث  - کومارااتساناندانا، ساناکا، ساناتانا و سان - چهارکومارا

چرا  ،يقت مطلق، برهمن، بود. تو در آن جمع حاضر نبوديشان موضوع درک حقيا

حضور داشت، رفته  4پايتادووِشِ يرهيکه در جز ،رودهايآن ،مالقات بسط من يکه برا

ن نکته را که يبزرگ به دقت اهاي يان و برهماچاري. در آن مالقات، تمام حکميبود
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ن بحث چنان يار جذاب بود. اين بحث بسيمورد بحث قرار دادند و ا يديز من پرسا

 "شده نبودند.ده مطرحيچياالت پؤبه س ييوداها قادر به پاسخگو يف بود که حتيظر

در آن  مطرح کرده، يکه ناراداج ين پرسشيگفت که هم 1يجدارابه نا يشير اناينارا

ا يق پارامپارا، ين روش درک از طريه است. امالقات در جانالوکا مورد بحث قرار گرفت

 د و شوکادويپرس يگوسوام ت از شوکادويکشيهاراج پاراران است. ميپ يسلسله

را  يشير اناينارا ،مشابه يبه روشز ين يوموضوع را به نارادا ارجاع داد که  يگوسوام

عالتر در خود موضوع را در حضور مراجع ا يز به نوبهياو ن مورد پرسش قرار داد. و

تانا، سانا -بزرگ  يکه موضوع در جمع کوماراها يياره جانالوکا مطرح کرد، جايس

، کوماراها، محققان ين چهار برهماچاريمطرح شد. ا - کوماراساناکا، ساناندانا و سانات

با  شان، کهينامحدود دانش ا گر شاستراها هستند. حجميدر وداها و د يمشهور

شان را يآل و متعال ادهيت اي، شخصشوديت ميشان حمايا يهانفسو کفها اضتير

ان يم يچ تفاوتيشان هيا ين دارند و برايار آرام و متيبس يدهد. آنها رفتارمي نشان

همچون کوماراها با  ييهاتيرخواهان و دشمنان وجود ندارد. شخصيدوستان، خ

به  هستند و همواره نسبت يتمام مالحظات ماد يدر متعال، ورا يريقرارگ

از  يکين چهار برادر، يان ايمانند. در بحث ممي يتفاوت باقيب يمادهاي يدوگانگ

انتخاب  يدن از ويشن يگر برادران برايصحبت و د يشان، به نام ساناندانا، برايا

 شدند. 

و کل خلقت در فرم  ي، کل انرژيهانيک يکل تجل يپس از نابود" ساناندانا گفت:

 يزمان يشود. در آن زمان خداوند برامي شنويو يياکاشاودهوارد بدن گارب ياهسته

 ياز به خلقت باشد، وداهايکه دوباره ن يخوابد و هنگاممي يار طوالنيار بسيبس

شوند و شروع به مي گرد خداوند جمع ، همچون خادمان يک پادشاه،افتهيتيشخص

که  ي: هنگامشوندمي يمتعال و يالعادهخارقهاي يف بازيپرشکوه کردن او و توص

ند و يآمي شده به اتاق اونييش تعيده است، نقاالن از پيپادشاه در هنگام صبح خواب
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پرشکوهش، هاي تيدن فعاليند و در هنگام شنيسرامي او را يدالورانههاي تيفعال

 زد.يخيم ج از خواب بريشاه به تدر

خداوند  ياند: يسرامي نين چنيافته ايتيشخص يا وداهاي يينقاالن ودا"

 ؛ستيتر از تو نا اعاليچ کس برابر با تو ي. هيت متعال هستي، تو شخصيناشدنفتح

د! همه ر تو باتر از تو باشد. همه شکوه بش پرشکوهيهاتيتواند در فعاليچ کس نميه

قادر  ن، توين چني. ايهست يتو صاحب شش توانگر ،متعالت شکوه بر تو باد! در ذات

 دت دعاخداوند، ما به ش ي. ايا هستيد از چنگال مايح مقبه رها ساختن تمام اروا

رات ذ. تمام موجودات زنده، که اجزا و ين کنيم که تو به صورت پرلطف چنيکنمي

ل يه دلبو سرشار از دانش هستند، اما  يپر از شعف، ابد يعيتو هستند، به صورت طب

کنند. و به مي ديقلاز تو ت متعال شدن يرندهبلذت يشان آنها با تالش برايخطاها

ن يرد. بديگمي شان را برعهدهيت ايتو مسئول يماد يشان، انرژيهاخاطر اهانت

 يماد يگانهات سهيفيک يشان با ابرهايد ارَو خِ يات متعال شعف، شاديفيب، کيترت

، همچون يماد يگانهات سهيفي، ساخته شده از کيهانيک ين تجليشود. امي دهيپوش

 يد مادويکنند که از قمي د به شدت تالشيد است. ارواح مقيح مقاروا يبرا يزندان

 شغولاز اشتغاالت م يات متفاوتشان در انواع مختلفيط حيزند و براساس شرايبگر

شده توسط توست، نيبر دانش تأم يکه تمام اشتغاالت مبتن ييشوند. اما از آنجامي

توانند به مي يکنمي ختهيشان را برانگيکه تو با لطف خود ا يد تنها هنگاميارواح مق

 ،نتيلوفريدوم نن، بدون پناه بردن به قيزکارانه بپردازند. بنابرايپرههاي تيانجام فعال

 ييدانش ودا د. در واقع، ما، به عنوانيتفوق جو يماد يرات انرژيتواند بر تأثيفرد نم

خدمت به تو  همواره مشغولبا کمک به ارواح مقيد در درک تو، افته يتيشخص

 "م.يهست

د يدهد که هدف وداها کمک به ارواح مقمي افته نشانيت يشخص يوداها ين دعايا

افته، شکوه فراوان را به يتيشخص يا وداهاي، 1هايشناست. تمام شروتيدر درک کر
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گر انين امر بيا "!ي! جايجا" سرودند:مي م نمودند ويخداوند دوباره و دوباره تقد

ن شهرت يترخداوند، مهم يهاشهرت انين است. از ميترند پرشکوهآن است که خداو

 ا است.يشان از چنگال مايا ييرها يد براينسبت به ارواح مق شليدليلطف ب يو

 يمتحرک و بعض يت موجودات زنده در انواع مختلف از بدن وجود دارند؛ بعضينهايب

 يل فراموشيها به دلن موجودات زنده تنيد ايمق يک مکان، و زندگيستاده در يا

که  يخداوند است. هنگام يت اعاليشان با شخصيشان نسبت به روابط ابديا

فورًا  شناست،يگاه کريد جايبا تقل يماد يانرژ بر ييموجودات زنده خواستار خدا

ان يم از تنوعات در يکياش، شود و براساس خواستهمي يماد يمسحور انرژ

متوهم،  يشود. اگرچه موجودات زندهمي مينوع مختلف بدن به او تقد 8400000

به صورت کاذب خود را  يشود، ومي يت ماديموجود يگانهسههاي متحمل رنج

آن  يندگي، که نمايماد ير انرژيثپندارد. تحت تأمي ش استيپا ريآنچه ز ارباب هر

شود که تا مي دهياست، موجود زنده چنان به بند کش يماد يگانهسههاي با گونه

ست. موجود ياز آن ن ييرد قادر به رهايکه مورد لطف خداوند متعال قرار نگ يمانز

خود غلبه کند، اما  يتالش شخص عت بايطب يمادهاي اثرات گونه تواند بريزنده نم

 يکند، خداوند ورامي تحت کنترل خداوند متعال عمل يعت ماديکه طب يياز آنجا

ک ياوند، تمام موجودات زنده، از برهما تا خد يعت قرار دارد. به استثنايطب يقلمرو

 هستند. يعت ماديمورچه، همه مقهور تماس با طب

، دانش و ييبايثروت، قدرت، شهرت، ز يخداوند صاحب شش توانگرکه  يياز آنجا

 ياست. تا زمان يعت مادير طبيثتأ يورا ييانقطاع به صورت کامل است، او به تنها

ک يخداوند نزد يت اعاليتواند به شخصيود، نمواقع نش يشنا آگاهيکه فرد در کر

تواند به عنوان روح متعال به مي ش،ين حال خداوند، با قدرت مطلق خويشود. با ا

ج نزد او يش چگونه به تدريخو يعادهاي با انجام کار يموجود زنده فرمان دهد حت

آنچه  هر" :کندمي هيــــــــتا توصيگ-بازگردد. همان گونه که خداوند در بهاگاواد

 ؛ هرم کني، ابتدا به من تقديخورمي آنچه من انجام بده؛ هر يبرا يدهمي انجام
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 ياضتـــــينفس و هر ر، در ابتدا به من بده؛ و هر کفيبده يخواهمي را که يراتيخ

به ها يب کارمين ترتيبد "من انجام بده. ي، آنها را برايمتحمل شو يخواهمي که

لسوفان را يشنا فيشوند. مشابهاً، کرمي تيهدا يشنا آگاهيرپرورش ک يسوج به يتدر

 که در کند، چرامي تيج به نزد خود هدايا به تدريان برهمن و مايز ميجاد تمايبا ا

شود. همان طور مي شنايم کريتسل رسد،مي که فرد در دانش به بلوغ يت، هنگامينها

لسوف خردمند يار تولد، فير بسايپس از بس" د:يفرمامي تايگ-شنا در بهاگاواديکه کر

شنا يز تمرکزشان را درون قلب متمرکز بر کرينها يوگي "شود.مي م منيتسل

 يتوانند از چنگال انرژمي زيآنها ن يآگاه شنايند مستمر کرين فرايو با چنند ينمايم

آزاد شوند. اما عابدان از همان ابتدا مشغول خدمت عابدانه با عشق و محبت  يماد

کند که آنها بتوانند مي تيهدا ين خداوند شخصاً آنها را به نحويو بنابراهستند 

ان شده يتا بيگ-ن موضوع در بهاگاواديگردند. ا ا انحراف نزد خدا بازيبدون مشکل 

 يگاه واقعيتواند جامي لطف خداوند است که موجود زنــده ياست. تنها به واسطه

 .برهمن، پاراماتما و بهاگاوان را درک کند

 يتنها برا ييکند که متون ودامي آشکار ارائه يافته مدرکيتيشخص يانات وداهايب

ن يکند که در سراسر تمام وداها امي دييتا تأيگ-اند. بهاگاوادشنا ارائه شدهيدرک کر

 يماد يايبرد، چه در دنمي شنا همواره لذتيد درک شود. کريشناست که بايتنها کر

زي يچ تماياو ه يمتعال است، برا يبرندهکه او لذت ييجا؛ از آنيروحان يايا در دني

 ،موجودات زنده است يبرا يمانع يماد يايست. دنين يو روحان يماد يايان دنيم

است  يماد يايدن يکنندهشنا که کنترليرا آنها تحت کنترل آن هستند، اما کريز

مختلف هاي بخش ن، دريا ندارد. بنابراين دنيشده در ابا موانع ارائه يچ کاريه

، سرشار از دانش و پر از شعف يبرهمن متعال ابد" کنند:مي انيشادها، وداها بياوپان

به  "خداوند در قلب تمام موجودات زنده حضور دارد. يت اعالياست. همان شخص

خاطر حضور او در همه جا، او نه تنها قادر به ورود به قلب تمام موجودات زنده بلکه 

موجودات هاي تيتمام فعال يکنندهروح متعال، او کنترل . به عنوانز استيبه هراتم ن
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کند، مي شان را مشاهدهيهاتيکند و فعالمي يآنها زندگ يزنده است. او درون همه

هاي تيج فعاليز نتايشان عمل کنند و نياساس آرزوها دهد که برمي به آنها اجازه

ات يفيک يزهاست؛ اما ورايتمام چ اتيح يرويدهد. او نمي شانيمختلفشان را به ا

اساس دانش  ز ماهر است و بريد همه چياست. او قادر متعال است؛ او در تول يماد

ن، او ارباب ين چنيش درآورد. ايتواند همگان را تحت کنترل خومي و متعالش، يذات

شود اما به صورت همزمان مي ياره متجلين سيا يمواقع رو يهمگان است. او بعض

 يمتعدد، او به انرژهاي ش به فرميبسط خو يزها قرار دارد. با آرزويمام چدرون ت

ز با يشدند. همه چ يت موجود زنده متجلينهايب بين ترتينظر انداخت و بد يماد

ز در خلقتش به صورت کامل و بدون نقص يشود و همه چمي ش خلقياعال يانرژ

د يدارند با يماد ياين دنياز ييل به رهايکه تما ين کسانيشود. بنابرامي ظاهر

 يتمام علل را پرستش کنند. او همچون ماده ييخداوند، علت غا يت اعاليشخص

از رس ها شود: کوزهمي ديتول يخاکهاي تمام انواع کوزهاز آن ن است که يکامل زم

 ه دارند.يشده تک يتمام تنوعات متجل ين، علت اصليشوند، آنها به زممي درست

ن جمله ودا يژه بر ايان به ويگراتيهوين، بيه برهمن به زمين تشبيا يريبا به کارگ

 "ز برهمن است.يهمه چ"د دارندکه يتأک 1دام برهمايا م کهالواسارو يعني

رند. آنها يگيدر نظر نم را از علت متعال، برهمن، يتجلمان تنوعات يگراتيهويب

رد و پس از يگمي أتز از برهمن نشيپردازند که همه چمي ن موضوعيصرفًا به ا

ز برهمن است. اما ين يتجل يانيم يشود و آن مرحلهمي اضمحالل در برهمن غرق

برهمن بوده، بعد از  اشيش از تجليهان پين کياعتقاد دارند که اها ياوادياگرچه ما

شود، آنها مي بش دوباره در برهمن فنايماند و پس از تخرمي يخلقش برهمن باق

 کند:مي فيتا آشکارا برهمن را توصيسامه-ست. اما برهمايمن چدانند که بره ينم

مانند آتش، خاک، هوا، آب، ذهن  يموجودات زنده، فضا، زمان و عناصر ماد"

                                                           
1 sarvaà khalv idaà brahma 
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شوند مي شناخته 3واسُ و 2وا، بهو1هستند که به بهوه يهانيک يکل تجل يرندهيدربرگ

شود مي ندا شکوفايوبر قدرت گو يمبتن ين تجلياند. اشده يندا متجليتوسط گوو و

ن لرد يبنابرا "شود.مي حافظتشود و توسط او مي نداياش وارد گوويو پس از نابود

 "پرستم.مي ، علت العلل رايت ازليندا، شخصيمن خداوند گوو" د:يگومي برهما

ز است. يان همه و محافظ همه چين درميترگر بزرگانيب "برهمن"يواژه

ل دانش اندک آنها ياما به دل ،شوندمي آسمانان مجذوب عظمت يگراتيهويب

ک يمان، مجذوب عظمت يعمل يشوند. اما ما در زندگيشنا نميمجذوب عظمت کر

 يب واژهين ترتيبد .ميشويک کـــوه نمياما مجذوب عظمت  ،ميشومي شخص

ا تا آرجونيگ-ن در بهاگاواديرود؛ بنابرامي شنا به کاريبرهمن به واقع تنها در مورد کر

 ز است.يا مکان استقرار متعال همه چيشنا پارابرهمن يکند که خداوند کرمي دييتأ

 ياررگذيثنامحدود، قدرت نامحدود، تأهاي ي، انرژنامحدودشنا به خاطر دانش يکر

در  ني، برهمن متعال است. بنابراشنامحدود و انقطاع نامحدود ييباينامحدود، ز

 دييونا تأشود. آرج شنا به کار گرفتهيکر يد براتوانمي تنهـا "برهمن" يت واژهينها

عال گرفته از انوار بدن مترخشش نشأتت ديهو که برهمن فاقد يياز آنجا کندمي

 شنا پارابرهمن است.يشناست، کريکر

ن يشناست. بنابرايبه کر ياما خود برهمن متک ،بر برهمن است يز متکيهمه چ

شنا يتر کرپست يبه عنوان انرژ يصر مادبرهمن است. عناا پاراي ييشنا برهمن غايکر

کند مي هيشنا تکيرد، بر کريگمي شکل يهانيک يشوند. با تعامل آنها تجلمي رفتهيپذ

ن يشود. بنابرامي شنا وارد بدن اويف کريلط يدوباره به عنوان انرژ يو پس از نابود

 است. يو نابود يشنا علت تجليکر

                                                           
1 Bhüù 
2 Bhuvaù 
3 Svaù 
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ز يشناست که همه چين جهت کريز بديه چهم يعني 1دام برهمايا کهالو ساروام

 شنايز را در ارتباط با کريبهاگاواتاست. آنها همه چ-ن نظر ماهاياوست. ا يانرژ

 ياديشنا به تعداد زيپردازند که خود کرمي ن بحثيان به ايگراتيهوينند. بيبمي

ز پرستش خود يچ شناست و پرستش هريز کرين همه چيل شده است و بنابرايتبد

اگرچه  شده است: تا پاسخ دادهيگ-شنا در بهاگاوادين بحث غلط توسط کري. ااوست

ست. او به صورت همزمان يشناست، او در همه جا حاضر نيکر يل انرژيز تبديهمه چ

اما به  ،اش در همه جا حضور دارديست. او با انرژيهم حاضر است و هم حاضر ن

 يبت همزمان براين حضور و غياو در همه جا حضور ندارد. ا ،يعنوان منبع انرژ

شاد ارائه يشوپانيا يدر ابتدا يح آشکاريرقابل درک است. اما توضيمان غيحواس فعل

ان شده است که خداوند متعال چنان کامل است که گرچه انرژي يآن ب يکه ط شده

دچار  ياشنا ذرهيت کريرد، شخصيگمي شنا نشأتيات آنها از کرينامحدود و تجل

شنا علل تمام علل است، اشخاص يکه کر يين، از آنجايشود. بنابراينمر و تحول ييتغ

 رند.يگمي نش رايلوفريپناه قدم ن منددخر

زش ر آموين مسيو ا ندم شويکند که تنها به او تسلمي هيشنا به همگان توصيکر

ق يطر سان ازيمان و قديل است، تمام حکلالعشنا علتيکه کر يياست. از آنجا ييودا

توان گفت، مي زيکنند. در مورد تمرکز نمي کننده او را پرستشميول تنظت اصيرعا

ق ين طريبد کنند.مي شنا تمرکزيدر قلبشان به فرم متعال کر يبزرگهاي تيشخص

، شنايمشغول به کر ييهاذهن شناست. با يذهن اشخاص بزرگ همواره مشغول به کر

 کند.مي شنا صحبتيعتًا تنها درمورد کريعابد مسحور شده طب

ا يتانيشود. لرد چمي دهينام 2رتانايشنا کيکر يا خواندن برايشنا يمورد کر صحبت در

شنا ين معناست که همواره به کريکه بد 3يهار ا سادايرتانيکند: کمي ـــهيتوص

                                                           
1 Sarvaà khalv idaà brahma 
2 kértana 
3 kértanéyaù sadä hariù [Cc. Ädi 17.31] 



 يافته: دعاهايي توسط وداهاي شخصيت87فصل                                             1146

 

 يآگاه شنايشود. کرمي دهينام يشناآگاهين کريگر. ايز ديش و فکر کن و نه چيانديب

 -ين کمال زندگيترند آن را اتخاذ کند به اعاليفرا چنان متعال است که هرکس

شنا يتا کريگ-ن، در بهاگاواديابد. بنابرايمي ارتقا - ييار اعالتر از ادراک رهايار، بسيبس

م کنند، او يشند، خدمت عابدانه را به او تقديانديکند که به او بمي هيبه همگان توص

 ييشنايکامالً کرشخص ک يق ين طريبدم او کنند. يرا بپرستند و احتراماتشان را تقد

 گردد.يم شنا بازيت به نزد کري، درنهايآگاه شنايشود و با همواره استقرار در کرمي

شنا را يگرچه وداها پرستش خداوندگاران مختلف به عنوان اجزا و ذرات مختلـف کر

اشخاص  ييهان آموزشيچن يد درک کرد که هدف از ارائهيکنند، بامي هيتوصــ

که واقعاً  يهستند. اما اشخاص يحواس ماد ياست که هنور مجذوب ارضا يخردمک

شنا را پرستش يد صرفاً خداوند کريهستند با يانسان يت زندگيمورخواستار کمال مأ

را  يانسان يت زندگين پرستش موضوع را آسان خواهد کرد و کامال موفقيکنند و ا

 يهستند، هنگام يماد يايدن ياجزان ين خواهد نمود. اگرچه آسمان، آب و زميتضم

در  آن دارد که من تر نسبت بهيا يتيموقع ،ستديامي ن استواريزم يک فرد رويکه 

ت يک شخص خردمند، خود را تحت حماين، يستاده باشد. بنابرايآب ا يا رويآسمان 

شنا هستند. در عوض، يدهد گرچه آنها اجزا و ذرات کريخداوندگاران مختلف قرار نم

 ستد. اين کار جايگاه او را صحيح و محکميامي يشنا آگاهين استوار کريزم يواو ر

 کند.مي

کنند که اگر فرد روي يک سنگ يا مي گرايان مثالي را ارائههويتبعضي مواقع بي

چرا که سنگ و  ،روي يک تکه چوب بايستد، قطعاً روي سطح زمين ايستاده است

توان در پاسخ گفت که اگر فرد مي . امااندچوب هر دو به سطح زمين تکيه کرده

آن  تري دارد نسبت بهمنمستقيماً روي سطح زمين ايستاده باشد بسيار وضعيت اي

. به کالمي ديگر، گرفتن بايستدکه روي چوب يا سنگي که بر روي زمين قرار دارد 

مستقيم گرفتن پناه  پناه پاراماتما يا پناه برهمن فاقد هويت داراي همان ميزان ايمنيِ

 يبه اندازهها و يوگيها کريشنا در کريشنا آگاهي نيست. بنابراين موقعيت گياني
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گيتا -، خداوند کريشنا در بهاگاوادموقعيت عابدان کريشنا ايمن نيست. بدين ترتيب

تنها فردي که حواس خود را از دست داده است پرستش  کندمي توصيه

-بسته به برهمن فاقد هويت، شريمادخاص واپذيرد. و در مورد اشمي خداوندگـاران را

 يافتهخود را با پندار ذهني رها خداوند عزيزم، افرادي که" فرمايد:مي بهاگاواتام

ز از پندارند به دليل عدم توانايي خود در پناه گرفتن در قدوم نيلوفرينت هنومي

برهمن اند. گرچه آنها به موقعيت متعال وجود در آلودگي طبيعت مادي پاک نشده

چرا که قدوم  ،فرو خواهند افتاد ءقطعاً از آن جايگاه اعال يابند،مي فاقد هويت ارتقاء

کند که مي بنابراين خداوند کريشنا بيــــان "کنند.مي نيلوفرينت را استهزاء

چرا که آنها تنها نتايج  ،خداوندگاران اشخاص بسيار هوشمندي نيستند پرستندگانِ 

ردتر است. در خِآورند. تالش آنها تالش افراد کممي به دستشدني را و تمامموقتي 

 کند که عابدانش از سقوط ترسي ندارند. مي سوي ديگر، خداوند تضمين

وند عزيزم، با در نظرگيري خدا" يافته به دعاي خود ادامه دادند:وداهاي شخصيت

پيروي  ه باردي اعالتر از خويش است، آنگا، اگر فردي مجبور به پرستش فتمام وجوه

، چرا که تو بايد به پرستش قدوم نيلوفرينت بپردازد عاقالنه و مناسب، ياز رفتار

 سه جهان يکنندهنگهداري و نابودي هستي. تو کنترلغايي خلقت،  يکنندهکنترل

االيي و پاييني چهار دنياي ب يکنندههستي؛ تو کنترل 1وا، بهووا و سُهبهو يعني

سه کيفيت مادي هستي. خداوندگاران و افراد پيشرفته  يکنندههستي؛ و تو کنترل

، چرا متعالت هستندهاي در دانش روحاني همواره مشغول شنيدن و ذکر کردن بازي

آلود شده از زندگي گناهسازي نتايج جمعاي در خنثيکه اين فرايند قدرت ويژه

 اتشهدگونه هايگذشته دارد. اشخاص خردمند در واقع به اعماق اقيانوس فعاليت

شنوند. بدين ترتيب آنها فوراً از آلودگي کيفيات مي روند و صبورانه آنهـــــا رامي

شديد براي پيشرفت هاي آنها مجبور به تحمل رياضت و کف نفس شوند.مي مادي رها

ترين فرايند متعالت آسانهاي در زندگي روحاني نيستند. اين ذکر و شنيدن بازي

                                                           
1 Bhüù, Bhuvaù and Svaù 
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قلب فرد از  ، با پذيرش شنيداري متواضعانه اين پيام متعالخودشناسي است. صرفاً

کريشنا آگاهي در قلب يک عابد  ،شود. بدين ترتيبمي تمام چيزهاي کثيف پاک

مرجع بزرگ بهيشمادو چنين نظر داده است که اين فرايند ذکر  "شود.مي استوار

ي است. و کردن و شنيدن در مورد شخصيت اعالي خداوند اعالترين فرايند مذهب

گويد که پرستش شخصيت اعالي خداوند جوهر تمام مراسم مي 1تايتيريا اوپانيشاد

 و مناسک ودايي است.

خداوند عزيز، عابدي که خواستار ارتقاي خود " وداهاي شخصيت يافته ادامه دادند:

خيلي زود از  کردن است، صرفاً با فرايند خدمت عابدانه به ويژه با شنيدن و ذکر

رياضت و  يد. با اين فرايند سادهيابمي موجوديت مادي رهاييهاي گانگيچنگال دو

هايي را به شود و راهنماييمي کف نفس، روح متعال درون قلب عابد بسيار راضي

-در بهاگاواد "، بازگردد.به نزد خداوند بتواند به خانه، دهد به نحوي که ويمي عابد

و حواسش را در خدمت عابدانه خداوند ها فردي که تمام فعاليت گيتا بيان شده است

او راضي  زيرا روح متعال از ،گيردمي دارد کاماًل در صلح و آرامش قرارمي مشغول

ا، مثل گرما و سرما، و احترام و ه، عابد در وراي تمام دوگانگيترتيباست؛ بدين

 ل را حسها، او شعف متعارد. با آزاد شدن از تمام دوگانگيگيمي احترامي قراربي

برد. در موجود به دليل حيات مادي رنج نميهاي کند و ديگر از تفکرات و نگرانيمي

آگاهي است هيچ  عابدي که همواره مجذوب در کريشنا شودمي گيتا تأييد-بهاگاواد

نگراني براي نگهداري يا حفاظت ندارد. با همواره مجذوب بودن در کريشنا آگاهي، 

برد، مي رسد. او در حالي که در حيات مادي به سرمي کمالاو در نهايت به اعالترين 

کند و پس از ترک اين بدن مي زندگيها در آرامش و شعف و بدون دغدغه و نگراني

 کند:مي گيتا تأييد-گاوادگردد. خداوند در بهامي باز ،او به خانه، به نزد خداوند

هرگز  آن دست يابد، به سکونتگاه متعال من مکاني ماورائي است که هر آن کس"

يابد، با مشغول مي گردد. فردي که به کمال متعال دستبه اين دنياي مادي باز نمي

                                                           
1 Taittiréya Upaniñad 
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شدن در خدمت عابدانه شخصي من در سکونتگاه ابدي، به اعالترين کمال زندگي 

 "نخواهد گشت. آور مادي بازيابد و به اين دنياي رنجمي انساني دست

زنده  خداوند عزيزم، ضروري است که موجودات" ند:وداهاي شخصيت يافته ادامه داد

هاي مشغول در کريشنا آگاهي، همواره مشغول خدمت عابدانه با انجام روش

ر دشده همچون شنيدن و ذکر کردن و اجراي دستورات تو بشوند. اگر فردي تجويز

حيات هاي کريشنا آگاهي و خدمت عابدانه مشغول نشود، براي او نشان دادن نشانه

 . اما فردشود که او زنده استمي فردي نفس بکشد پذيرفته هوده است. معموالً اگربي

آهنگري مقايسه  يآهنگري در يک مغازه متوان با يک دَمي آگاهي را بدون کريشنا

 از جنس پوست است که هوا را به درون خودبزرگ اي کيسهنمود. دَم آهنگري 

 ودرون يک کيسه از پوست  صرفاً  دهد و انساني کهمي کشد و به بيرون پسمي

کند مي آگاهي و خدمت عاشقانه و عابدانه زندگي استخوان و بدون پذيرش کريشنا

ابد عطوالني حيات يک غير  يچيزي بهتر از دَم آهنگري نيست. مشابهاً، يک دوره

يک درخت است، و ظرفيت خوردن قابل تشبيه و مقايسه با زندگي طوالني 

نسي و لذت او از زندگي جها و خوکها ابل تشبيه به خوردن سگوي ق يالعادهخارق

 ها و بزهاست.قابل تشبيه به زندگي جنسي خوک

يشنو به اين و-يت اعالي خداوند به عنوان ماهاتجلي کيهاني به خاطر ورود شخص

شود و مي يشنو آشفتهو-ست. کل انرژي مادي با نظر ماهادنياي مادي ايجاد شده ا

چنين  بنابراين بايدشود. مي مادي آغاز ياست که تعامل سه گونه تنها پس از آن

نها به نها لذت ببريم تنيم از آکمي تسهيالت مادي که ما تالش نتيجه گرفت تمام

 دليل لطف شخصيت اعالي خداوند فراهم شده است. 
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، 3مايا-، مانو2مايا-، پرانا1مايا-آنّاهاي درون بدن پنج بخش مختلف حيات به نام

موجود زنده  وجود دارد. در ابتداي زندگي، هر 5مايا-و در نهايت آناندا 4مايا-يگياناو

شود. مي يک کودک يا يک حيوان تنها با خوردن غذاي خوب راضي .آگاه است غذا

 مايا ناميده-ااست آنّ مفصل يغذاآگاهي، که در آن هدف خوردن  ياين مرحله

کند. اگر مي در آگاهي زنده بودن زندگي پس از اين فرد ."غذا"ا يعني آنّ شود.مي

فرد بتواند زندگي خود را بدون مورد حمله واقع شدن يا نابود شدن سپري کند، خود 

شود. مي مايا، يا آگاهي از حيات فرد ناميده-کند. اين مرحله پرانامي را شاد تصور

-ي مانوگيرد، آگاهي ومي پس از اين مرحله، هنگامي که فرد در سکوي ذهني قرار

مايا و -مايا، پرانا-آنّا يگرا اصواًل در اين سه مرحلهشود. تمدن ماديمي مايا ناميده

اقتصادي است،  ياشخاص متمدن توسعه يمايا قرار دارد. اولين دغدغه-مانو

ا ي پندار ذهني ،گاهيبعدي آ يبعدي دفاع در مقابل نابود شدن و مرحله يدغدغه

 زندگي است. هاي رويکرد فلسفي به ارزش همان

فلسفي فرد به سکوي زندگي خردمندانه برسد و  زندگيِ در حال تحولِاگر با فرايند 

 يدرک کند که او يک بدن مادي نيست بلکه يک روح متعال است، او در مرحله

گيرد. سپس، با تحول در زندگي روحاني، او به ادراک خداوند مي مايا قرار-ويگيانا

 رسد. هنگامي که فرد ارتباط خود با خداوند را پرورشيم متعال يا روح متعال

آگاهي، مرحله  زندگي کريشنا يدهد، آن مرحلهمي دهد و خدمت عابدانه را انجاممي

ديت است. دانش و اب ،شعفاز  مايا زندگي پر-شود. آناندامي مايا ناميده-نداآنا

برهمن متعال و  .6ياساتمايو به-آناندا سوترا گفته شده است:-همانطور که در ودانتا

                                                           
1 anna-maya 
2 präëa-maya 
3 mano-maya 
4 vijïäna-maya 
5 änanda-maya 
6 änanda-mayo ’bhyäsät 
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برهمن تابع، يا شخصيت اعالي خداوند و موجودات زنده هر دو بالذاته پرشعف 

-مايا، پرانا-آنا –هار مرحله پايينتر زندگي هستند. تا زماني که موجودات زنده در چ

 مايا قرار دارند، در شرايط مادي زندگي در نظر گرفته-مايا و ويگيانا-مايا، مانو

يافته است. مايا او يک روح رهايي-آناندا يا به محض رسيدن به مرحلهشوند، اممي

)ش.ب.  1بهوتا-ه برهماگيتا به عنوان مرحل-مايا در بهاگاواد-آناندا ياين مرحله

بهوتا -برهما يتوصيف شده است. در آنجا گفته شده است که در مرحله (4/30/20

شود که مي ن مرحله هنگامي آغازاز زندگي هيچ نگراني يا اشتياقي وجود ندارد. اي

انسان در مقابل تمام موجودات زنده به صورت يکسان واقع شده باشد و سپس اين 

يابد که طي آن فرد همواره مشتاق مي کريشنا آگاهي گسترش يمرحله به مرحله

ق براي پيشرفت در خدمت عابدانه خدمت به شخصيت اعالي خداوند است. اين اشتيا

اي ارضاي حواس در حيات مادي نيست. به کالمي ديگر، اشتياق در ه اشتياق بريبش

، هنگامي که حواسمان شود. مشابهاًمي ماند، اما پاکســـازيمي زندگي روحاني باقي

مايا و -مايا، مانو-مايا، پرانا-ا از تمام مراحل مادي يعني آنّاشود، آنهمي پاکسازي

 يمرحله يعني –مايا -آناندا –رين مرحله شوند و آنها در باالتمي مايا آزاد-ويگيانا

مايا را وضعيت -ند. فيلسوفان مايا وادي آنانداشومي پرشعف در کريشنا آگاهي واقع

مايا به معناي آن است که -گيرند. براي آنها، آناندامي غرق شدن در متعال در نظر

معناي  شوند. اما واقعيت آن است که يکي شدن بهمي روح متعال و روح فردي يکي

در  شدن غرق شدن در متعال و از دست رفتن موجوديت فردي نيست. غرق

موجوديت روحاني، ادراک موجود زنده از يکي شدن کيفي با خداوند متعال در وجوه 

آيد که فرد در مي ماياي واقعي زماني به دست-و دانش است. اما مرحله آناندا ابديت

بهاکتيم -گيتا تأييد شده است: ماد-اگاوادغول باشد. اين امر در بهخدمت عابدانه مش

 يفرمايد که مرحلهمي (. در اينجا خداوند کريشنا18/54 )ب.گ. 2البهاته پارام

                                                           
1 brahma-bhüta 
2 mad-bhaktià labhate paräm 
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تنها زماني کامل است که تبادل عشق ميان متعال و موجود  1مايا-اندابهوتا آن-برهما

نرسد، تنفس وي  مايا-آناندا يتابع برقرار باشد. تا زماني که فرد به اين مرحله يزنده

اش همانند کارگاه آهنگري است، و دوره زندگيم آهنگري در همچون تنفس يک دَ

و ها تر مانند شترها، خوکفرو زندگي يک درخت است و او بهتر از حيوانات يدوره

 نيست.ها سگ

هاي تواند در هيچ زماني نابود شود. اما گونهابدي نمي يبدون شک موجود زنده

در مشغول  ، در حالي که فردکنندمي آوري زندگيدر شرايط رنجتر حيات پست

زندگي قرار دارد.  يايِما-بخش يا آنانداخدمت عابدانه خداوند متعال در شرايط لذت

مراحل مختلف توصيف شده در باال همگي در ارتباط با شخصيت اعالي خداوند 

جود وزنده هر دو  هستند. اگرچه در تمام شرايط شخصيت اعالي خداوند و موجودات

مايا -آناندا يدارند، تفاوت اين است که شخصيت اعالي خداوند همواره در مرحله

ورت تابع، به خاطر وضعيت خودشان به ص يقرار دارد، در حالي که موجودات زنده

ر داجزاء خود خداوند متعال، مستعد سقوط به ديگر مراحل زندگي هستند. گرچه 

الي عال و موجود زنده هر دو وجود دارند، شخصيت اعتمام اين مراحل خداوند مت

ر رهايي. دخداوند همواره وراي ادراک ما از زندگي است، چه ما در انقياد باشيم يا 

باقي  شود، با لطف خداوند متعالمي کل تجلي کيهاني با لطف خداوند متعال ممکن

داوند خين چنين، شود. امي شود در وجود خداوند متعال غرقمي و هنگامي که نابود

ن پرورش نتيجه آن است که بدو ،العلل است. بنابرايند متعـــــال و علتمتعال وجو

 کريشنا آگاهي، زندگي فرد صرفاً اتالف وقت است. 

توانند موقعيت دنياي روحاني، گرا هستند و نميبراي کساني که بسيار مادي

اند که وگايي را توصيه کردهسکونتگاه کريشنا را درک کنند، حکيمان بزرگ فرايند ي

يا  2رود که تمرکز موالدهارامي طي آن فرد به تدريج از تمرکز روي شکم به باال

                                                           
1 brahma-bhüta änanda-maya 
2 mülädhära 



 1153                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

 هايهايي فني هستند که به رودهشود. موالدها و مانيپوراکا واژهمي ناميده 1مانيپوراکا

 يکنند که توسعهمي گراي زمخت فکررون شکم اشاره دارند. اشخاص ماديد

ترين چيز است چرا که آنها تحت تأثير اين موضوع هستند که موجود ي مهماقتصاد

کنند مي گراي زمختي فراموشخوردن زنده است. چنين اشخاص ماديزنده تنها با 

که گرچه ممکن است ما هر چقدر دوست داشته باشيم بخوريم، اگر غذا هضم نشود 

، خوردن به خودي خود علت آورد. بنابراينمي مشکالت سوءهاضمه براي ما به وجود

ما بايد پناه انرژي اعالتري را ها انرژي حياتي زندگي نيست. براي هضم خوردني

ست. خداوند کريشنا در ذکر شده ا 2گيتا به صورت وايشوانارا-بگيريم که در بهاگاواد

کند. شخصيت مي که او به هضم به شکل وايشوانارا کمک فرمايدمي گيتا-بهاگاواد

وند در همه جا غالب است. بنابراين، حضور او در معده به صورت وايشوانارا اعالي خدا

 اي نيست.العادهموضوع عجيب و خارق

کريشنا واقعًا در همه جا حضور دارد. بنابراين وايشناوا بدنش را با معابد ويشنو 

کشد، سپس بر سينه، مي شکم کند: او در ابتدا يک معبد تيالک برمي عالمتگذاري

-و به تدريج او باالي سر، برهماه، بين دو استخوان طرقبه، سپس روي پيشاني آنگا

شده روي بدن وايشناوا به کشد. سيزده معبد تيالک کشيدهمي را تيالک 3راندهارا

ست، روي شکم ا 4شوند: روي پيشاني معبد خداوند کشاوامي صورت زير شناخته

روي گردن بين دو طرقبه،  ،ست6اواست، روي سينه معبد لرد ماده5معبد لرد نارايانا

است، روي بازوي راست  ست. سمت راست کمر معبد لرد ويشنو7معبد لرد گوويندا

                                                           
1 maëipüraka 
2 vaiçvänara 
3 brahma-randhra 
4 Lord Keçava 
5 Näräyaëa 
6 Mädhava 
7 Govinda 
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ست. مشابهاً، سمت 2ست و روي ساعد راست معبد تريويکارما1معبد لرد مادهوسودانا

ست و روي ساعد 4است، روي بازوي چپ معبد شريدهارا 3وچپ کمر معبد لرد وامانادِ

و در پايين کمر معبد  6، در پشت بدن در باال معبد پادمانابها5يشيکشاچپ معبد هر

ست. اين فرايند تمرکز بر موقعيت 8ست. بر باالي سر معبد واسودوا7لرد دامودارا

خداوند در اعضاي مختلف بدن است، اما براي کساني که وايشناوا نيستند، حکيمان 

ها، قلب، روي گردن، ز بر رودهيعني تمرک -گ تمرکز روي ادراک بدني از حيات بزر

اند. بعضي از حکيمان را توصيه کرده -وي پيشاني و سپس بر باالي سر روي ابروها، ر

کنند چرا که روح مي بر قلب تمرکز 9شاگردان از حکيم بزرگ آرونا يدر سلسله

 فصل پانزدهم ماند. اين موضوع درمي متعال درون قلب همراه با موجود زنده باقي

من در قلب همگان " فرمايد:مي آن خداوند گيتا تأييد شده است که در-وادهاگاب

 "حضور دارم.

 به عنوان بخشي از خدمت عابدانه، وايشناواها بدن را براي خدمت به خداوند حفظ

پذيرند. مي گرايان زمخت هستند بدن را به عنوان خودکنند، اما کساني که ماديمي

، 10مختلف بدن، مانند مانيپوراکاهاي تمرکز روي بخش آنها بدن را با فرايند يوگايي

                                                           
1 Madhusüdana 
2 Trivikrama 
3 Vämanadeva 
4 Çrédhara 
5 Håñékeça 
6 Padmanäbha 
7 Dämodara 
8 Väsudeva 
9 Aruëa 
10 maëipüraka 
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کنند. مي پرستش در باالي سر 3راندهارا-، به تدريج باالتر تا برهما2يداياو هر 1داهارا

-وگا رسيده باشد در نهايت برهمايک که به کمال در انجام سيستم ي ييوگي درجه

ادي يا روحاني دست يابد. کند تا به هر يک از سيارات در دنياي ممي عبور راراندها

سيارات منتقل کند به صورت  تواند خود را به ديگرمي چگونه يک يوگين که يا

 بهاگاواتام توصيف شده است.-مفصل در کنتوي دوم شريماد

، 4پروشا-و گوسوامي توصيه کرده است که افراد مبتدي ويراتدر اين ارتباط، شوکادِ

تواند باور کند که خدا د. به فردي که نميفرم عظيم کيهاني خداوند، را پرستش کنن

توان پرستش کرد، يا به کسي مي 5را با ترتيبي مشابه به صورت تمثال، يا شکل آرچا

شود که فرم جهاني خداوند را مي تواند به اين شکل تمرکز کند توصيهکه نمي

 پرستش کند. بخش پاييني جهان پاها و کف پاهاي فرم جهاني خداوند، بخش مياني

 6اي باالتر مثل جانالوکا و ماهارلوکاسيارههاي جهان ناف و شکم خداوند، سيستم

خداوند در نظر  وکا، به عنوان سرلاي، برهماقلب خداوند، و باالترين سيستم سياره

کيمان بزرگ بر اساس جايگاه شده توسط حشود. فرايندهاي مختلف توصيهمي گرفته

نهايي تمام فرايندهاي يوگايي بازگشت به خانه، کننده وجود دارند، اما هدف پرستش

گيتا بيان شده است، فردي -، است. همانطور که در بهاگاوادبازگشت به نزد خداوند

دست يابد، هرگز که به اعالترين سياره، سکونتگاه کريشنا يا حتي سيارات وايکونتها 

 نخواهد گشت. آور زندگي بازبه اين شرايط رنج

                                                           
1 dahara 
2 hådaya 
3 Brahma-randhra 
4 viräö-puruña 
5 arcä 
6 Janaloka and Maharloka 
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ويشنو را به عنوان هدف دايي آن است که فرد قدوم نيلوفرين و يبنابراين توصيه

: سيارات ويشنو يا ويشنولوکا، در 1هايش برگزيند. تاد ويشنو پارامام پادامتمام تالش

-ت وايکونتها به عنوان ساناتانااند. اين سياراوراي تمام سيارات مادي قرار گرفته

شوند، حتي با نابودي ز نابود نميابدي هستند. آنها هرگ ند وشومي شناخته 2دهاما

نتيجه آن است که اگر فرد مأموريت زندگي خويش را با پرستش  اين دنياي مادي.

باز نگردد، بايد درک کرد که  ،خداوند متعال به انجام نرساند و به خانه، نزد خداوند

اش همچون يک درخت، خوردنش همچون زندگي ،م آهنگريتنفس وي همچون دَ

او در  ،هاست. بدين ترتيبو خوکها اش همچون سگجنسي يبطهيک شتر و را

 انجام هدف زندگي انساني شکست خورده است.

هاي دعاي بعدي وداهاي شخصيت يافته به خداوند در ارتباط با ورود خداوند به گونه

گيتا بيان شده است که هر گونه و -است. در فصل چهاردهم بهاگاواد مختلف زندگي

روحاني از خداوند متعال حاضر است. خود خداوند در گيتا  يو ذرهفرم حيات جزء 

هاست. و بنابراين تمام ايشان بايد و گونهها دهنده تمام فرمکند او پدر بذرمي بيان

به صورت پسران خداوند در نظر گرفته شوند. ورود خداوند متعال به قلب همگان 

بر دانستن موجودات زنده با خداوند گرايان را با براهويتپاراماتما بعضي مواقع بي

خداوند متعال و روح فردي هر دو وارد " انديشند:مي کند. آنهامي متعال گيج

شوند؛ بنابراين فرق و تمايز آنها چيست؟ چرا ارواح فردي بايد مي مختلفهاي بدن

بر اساس نظر برخي از آنها، روح متعال و  "پاراماتما يا روح متعال را پرستش کنند؟

بدون تفاوتي ميان آنها. اما  روح فردي در سطحي يکسان هستند؛ آنها يکي هستند،

هم تفاوتي ميان روح متعال و روح فردي وجود دارد و اين موضوع در فصل پانزد

فرمايد که گرچه او با مي گيتا توضيح داده شده است که طي آن خداوند-بهاگاواد

کند يا شعور مي او اعالتر است. او ديکته موجود زنده در بدني مشابه قرار گرفته است،

                                                           
1 Tad viñëoù paramaà padam 
2 sanätana-dhäma 
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دهد. به وضوح در گيتا بيان شده است که خداوند مي الزم را از درون به روح فردي

آوردن و هم فراموشي به دليل اثرات روح  دهد و هم به يادمي به روح فردي شعور

ر کند. روح فردي بستقل از تأييد روح متعال عمل نميمتعال هستند. هيچ کس م

کند. طبيعت مي شود عملمي اساس کارماي گذشته خود که توسط خداوند يادآوري

که او  کندمي روح فردي فراموشي است، اما حضور خداوند درون قلب به او يادآوري

خواسته انجام دهد. شعور روح فردي همچون آتش اش چه ميدر زندگي گذشته

اين آتش  يآتش است، اندازه شود. اگر چه آتش هموارهمي درون چوب نشان داده

کيفي با اگرچه روح فردي به لحاظ  شود. مشابهاً مي متناسب با چوب نشان داده

 بدن حاضرش خود را نشانهاي بر اساس محدوديت خداوند متعال يکي است،

 1راسا-شود او ِاکامي دهد. اما خداوند متعال يا روح متعال نامحدود است. گفتهمي

خداوند متعال ابديت، شعف  جايگاه متعالِ  ."مزه"و راسا يعني  "کي"کا يعني است. اِ

است. هنگامي که او شاهد و مشاور روح فردي در هر بدن فردي  و دانش کامل

 کند. راساي او حتي به اندازه جزئي تغيير نمي-شود جايگاه اِکامي

بدن حاضرش اما روح فردي، از لرد برهما تا مورچه، قدرت روحاني خود را متناسب با 

انساني هاي بندي مشابه با ارواح فردي در بدندهد. خداوندگاران در طبقهمي نشــان

تر قرار دارند. بنابراين اشخاص خردمند خداوندگاران حيوانات پايينهاي يا در بدن

مختلف که صرفاً نمايندگان ُخرد کريشنا در بدن هايي مقيد هستند را پرستش 

تواند تنها قدرتش را در تناسب با شکل و جايگاه بدن نشان مي کنند. روح فردينمي

هاي کاملش را در هر شکل و فرمي تواند قدرتمي دهد. اما شخصيت اعالي خداوند

وادي مبني بر آن که خداوند و روح فردي بدون تغيير نشان دهد. نظر فيلسوفان مايا

بايد قدرتش را متناسب  زيرا روح فردي ،تواند پذيرفته شوديکي و مشابه هستند نمي

تواند گسترش دهد. روح فردي در بدن يک بچه نميها با پرورش انواع مختلف بدن

کريشنا،  ،هاي کامل يک مرد بالغ را نشان دهد، اما شخصيت اعالي خداوندقدرت

                                                           
1 eka-rasa 
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گر ينا و دتوانست با کشتن پوتامي دامن مادرش، حتي هنگام دراز کشيدن در

 ب گفتهين ترتيکردند قدرت کاملش را نشان دهد. بديم که به او حمله ييوهايد

ن ير است. بنابراييا بدون تغيراسا -کات متعال خداوند، اِيشخص يشود قدرت روحانمي

 ياشخاص ين موضوع برايخداوند تنها هدف قابل پرستش است و ا يت اعاليشخص

 يه کالمستند شناخته شده و قابل درک است. بين يعت ماديطبهاي که آلوده گونه

خداوند را پرستش کنند.  يت اعاليتوانند شخصمي افتهي ييگر، تنها ارواح رهايد

خداوند در  يت اعاليشه که خداوندگاران و شخصين انديرد با اخِکمهاي ياواديما

 روند.مي مشابه قرار دارند به سراغ پرستش خداوندگاران يسطح

زم، پس يخداوند عز" ادامه دادند: نيم احتراماتشان را چنيافته تقديتيشخص يوداها

نت يلوفريکه واقعاً خردمند شده باشند پرستش قدوم ن ي، اشخاصتولد اريبس ارياز بس

د شده است، ييتا تأيگ-ن موضوع در بهاگاواديا "دهند.مي را در دانش کامل انجام

ا يک روح بزرگ ياد، يار زيار بسيبسهاي د پس از تولديفرمامي که خداوند ييجا

شود. مي م خداونديل است، تسللالعشنا، علتيوا، کرن که واسودِ ياهاتما، با دانش ام

که ذهن،  ييح داده شد، ار آنجايتر توضشيهمان طور که پ" دهند:مي وداها ادامه

ن ابزارها واقعاً يکه ا يشعور و حواس توسط خداوند به ما اعطا شده است، هنگام

خداوند وجود  يغال آنها در خدمت عابدانهجز اشت يانهيچ گزيشوند ه يپاکساز

 يريل به کارگيبه دل يمختلف زندگهاي ندارد. به دام افتادن موجود زنده در گونه

ها از بدن ياست. انواع مختلف يمادهاي تيدر فعال ينامناسب ذهن، شعور و حواس و

راساس بها شود و بدنمي موجود زنده به او دادههاي تيفعال يجهيبه عنوان نت

ک موجود يکه  ييشوند. از آنجامي خلق يعت ماديموجود زنده توسط طب يآرزوها

ن ياز بدن است، تحت فرمان خداوند متعال، ا ينوع خاص يستهيزنده آرزومند و شا

 "شود.مي داده يبه و يعت ماديبدن توسط طب

ت يح داده شده است که تحت کنترل مرجعيبهاگاواتام توض-ماديسوم شر يدر کنتو

شود و به درون رحم مي شخص مذکر گذاشته يک موجود زنده درون منيمتعال 
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ک موجود يشود. مي قياز بدن تزر ياژهينث خاص به منظور پرورش نوع وک فرد مؤي

از انتخاب  يژه ناشيو يبه روشرد و يگمي زنده حواس، شعور و ذهنش را به کار

شود. مي دهيدرون آن به بند کش دهد کهمي از بدن را پرورش ينوع خاص اش،يشخص

، چه به صورت خداوندگار، يمختلف زندگهاي ق موجود زنده در گونهين طريبد

 رد.يگمي مختلف قرارهاي تيو وضعها تيوان، براساس موقعيا بدن حيانسان 

مختلف هاي ح داده شده است که موجودات زنده در گونهيتوض ييدر متون ودا

موجود زنده را با  ياواديلسوفان مايوند متعال هستند. ف، اجزا و ذرات خدايزندگ

 کنار موجود زنده نشسته است اشتباه ک دوست دري واقع به صورت پاراماتما که در

خداوند( و  يت اعاليشخص يدهيگز)وجه مکان که پاراماتما ييرند. از آنجايگمي

ممکن  يشتمواقع سوءبردا يدو درون بدن هستند، بعض هر يفرد يموجود زنده

ن روح يب ين دو وجود ندارد، اما تفاوت خاصيان ايم يچ تفاوتياست رخ دهد که ه

ح داده يتوض 1ل در واراها پوراناين موضوع به صورت ذيو روح متعال است و ا يفرد

 دهينام 2نامشايبهيموجود زنده و شده است. خداوند متعال دو نوع جزء و ذره دارد:

شود. بسط کامل مي دهينام 3کامل خداوند متعال سوامشاا بسط يشود و پاراماتما مي

 يخداوند است. حت يت اعاليخود شخص يخداوند متعال به قدرتمند يسوامشا

ن قدرت شخص متعال و قدرت بسط کاملش به صورت پاراماتما ين تفاوت بيتريجزئ

ند را خداوهاي از قدرت يدنامشا تنها بخش خُريبهيوجود ندارد. اما اجزاء و ذرات و

ه يحاش يدارد که موجودات زنده، که انرژمي انيب 4پانچاراترا ار دارند. نارادايدر اخت

مشابه با  يت روحانيدر موجود يفيخداوند متعال هستند، بدون شک به لحاظ ک يا

که  ييهستند. از آنجا يات ماديفيخود خداوند هستند اما آنها مستعد تماس با ک

وا ياست او ج يات ماديفيدر معرض اثرات ک يريارگخُرد مستعد قر يموجود زنده
                                                           

1 Varäha Puräëa 
2 vibhinnäàça 
3 sväàça 
4 Närada Païcarätra 
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با  ي، فرد1وايز به عنوان شيخداوند ن يت اعاليمواقع شخص يشود و بعضمي دهينام

وا آن است که يوا و جيان شين تفاوت ميشود. بنابرامي شناخته ،هايتمام خجستگ

رد، يگيقرار نم يات ماديفير کيثخداوند هرگز تحت تأ ياز خجستگ ت پريشخص

تحت  يريل به قرار گيخداوند مستعد متما يت اعاليرد شخصکه اجزا خُ يدرحال

 هستند. يعت ماديات طبيفير کيتأث

 خاص، که بسط کامل خداوند است، توسط يک موجود زندهيروح متعال درون بدن 

 يريگجهيمان بزرگ نتين حکيقابل پرستش است. بنابرا يفرد يموجود زنده

وجه تشده است که موجود زنده بتواند  يطراح يد تمرکز به نحونياند که فراکرده

 يواقع ن فرميد. ايشنو( متمرکز نماي)و ن فرم روح متعاليلوفريش را بر قدوم نيخو

 ييبه رها يود مادياش از قيتواند با تالش شخصياست. موجود زنده نم يساماده

ا روح متعال يخداوند متعال، ن يلوفريد خدمت عابدانه به قدوم نين او بايبرسد. بنابرا

 يهيآبهاگاواتام، -ماديشر ، مفسر بزرگِيدهارا سواميرد. شريدرون خودش را بپذ

، من زميخداوند عز" ن است:يآن چن ينه سروده است که معناين زميرا در ا ييبايز

ام که گرفتار شده يمادهاي در بند قدرتاز تو هستم، اما  يبخش يبه صورت ابد

وارد بدن  تو هستند. به عنوان علت تمام علل، تو به صورت روح متعال يلز تجيآنها ن

ه انش بپر شعف و سرشار از د ياز زندگ نژه لذت بردياز ويو من امت يادهمن ش

ام خدمت لطفًا به من انج زم،ين، خداوند عزيام. بنابراهمراه تو را به دست آورده

 "رسم.بشعف متعالت  يگاه ازليه جابتوانم بکه  يات را فرمان بده به نحوعاشقانه

ده شده در يبه بند کش يک موجود زندهيکنند که مي بزرگ درکهاي تيشخص

مان ي، با اين اشخاص بزرگياش آزاد شود. چنيتواند با تالش شخصينم يماد يايدن

 ن نظريدارند. امي خداوند مشغول يت خود را در خدمت عاشقانهيراسخ و عبود

 افته است.يتيشخص يوداها

                                                           
1 Çiva 
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قت يبه دانش کامل حق يابيزم، دستيخداوند عز" افته ادامه دادند:يتيشخص يوداها

کرده چنان مهربان تو نسبت به ارواح سقوط يار مشکل است. مقام الهيمطلق بس

 را انجام يمختلفهاي تيو فعال يشومي ات مختلف ظاهرياست که تو در تجل

و  يشومي ظاهر يماد ياين دنيا در يخيت تاريبه صورت شخص ي. تو حتيدهمي

همچون  ييهاين بازيشود. چنمي فيتوص ييدر متون ودا ييبايت به زيهايباز

به خواندن  يعيل طبيانوس شعف متعال جذاب هستند. عموم مردم تماياق

که  يشوند، اما هنگاممي پرشکوه يمعمول يواهايدارند که در آنها ج ييهاداستان

واقعاً  کنند،مي فيتو را توص يابدهاي يشوند که بازمي يياآنها مجذوب مکتب ود

ک انسان خسته با رفتن به يروند. همان گونه که مي انوس شعف متعاليبه عمق اق

ار منزجر از يد که بسيکند، روح مقمي يو سرزندگ ير احساس تازگيک آبگيعمق 

ت احساس يهايزانوس متعال باياست صرفاً با رفتن به عمق اق يمادهاي تيفعال

کند. مي را فراموش يمادهاي تيفعال يهايکند و تمام خستگمي يو سرزندگ يتازگ

ب ين ترتين عابدان بديشود. خردمندترمي انوس شعف متعاليغرق در اق ،تيو در نها

ند مختلف يه فرادر نُ يخدمت عابدانه و اشتغال دائم به جز يچ ابزار خودشناسيه

رند. عابدانت، هنگام يپذيدن و ذکر کردن را نميشنخدمت عابدانه به خصوص 

به شعف متعال حاصل  يليتما يمتعالت حتهاي يمورد باز دن و ذکر کردن دريشن

 يحت ين عابدانياز غرق شدن در وجود متعال ندارند. چن يا شعف ناشي يياز رها

 يمادهاي تيبه فعال ياچ عالقهيندارند و آنها قطعاً ه ييبه اصطالح رها ياعالقه

 حواس ندارند. عابدان پاک صرفاً يارضا يبرا يارات بهشتيارتقاء به س يبرا

که  يافته هستند، به نحويييا عابدان بزرگ رهايجستجوگر معاشرت پارامامساها 

ن منظور عابدان پاک يبتوانند به صورت مستمر شکوه خود را بشنوند و ذکر کنند. بد

 يزندگ يمادهاي يترک راحت ي، حتيزندگش يکردن تمام آسا يقربان يآماده

ت را يکه شهد عبود يو عشق هستند. کسان يو به اصطالح جامعه، دوست يخانوادگ

شنا، يشنا کريشنا، کريشنا، هاره کريهاره کر- دن ارتعاش متعال ذکر شکوهتيبا چش
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به  يهاند توجبه دست آورده - هاره هاره، هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره

 ين موارد برايندارند، چراکه ا يمادهاي شير آسايا سايگر يد يروحانهاي شعف

 "ابان دارد.يکمتر از خاشاک در خ يتيعابدان پاک اهم

ه بک شخص قادر يکه  يز، هنگاميخداوند عز" افته ادامه دادند:يت يشخص يوداها

بدانه در ذهن، حواس و شعور خود با مشغول داشتن خود در خدمت عا يپاکساز

 ن صورت، ذهن اوير ايشود. در غمي است، ذهنش بدل به دوستش يشنا آگاهيکر

ل يدخدمت عابدانه خداوند است، تب که ذهن مشغول به يهمواره دشمن است. هنگام

تواند همواره مي آن صورت که ذهن در شود چرامي موجود زنده يميبه دوست صم

ن ي، بنابراز استيموجود زنده عز يمواره برات هيشد. مقام الهيانديبه خداوند متعال ب

 حساسارا  ياديت زيشود فرد فوراً رضامي به تو شهيکه ذهن مشغول در اند يهنگام

آن بوده  يدر جستجو يپس از زندگ ياست که زندگ يزين چيچرا که ا ،کندمي

 يت اعالين شخصيلوفريکه ذهن فرد متمرکز بر قدوم ن يب، هنگاميترتنياست. بد

ند سطح يا فرايتر نييچ نوع پرستش سطح پايگر هيشود، شخص دمي اوندخد

رش يا پذيک خداوندگار يپرستش  يرد. با تالش برايپذيرا نم يتر خودشناسنييپا

 تولد و مرگ يچرخه ي، موجود زنده قربانيخودشناس يگر برايند دينوع فرا هر

تر نييپاهاي با ورود به گونه تواند برآورد کند که موجود زندهيکس نمچيشود و همي

 "شود.مي دچار تنزلزان يبه چه مها و سگها ات مثل گربهيح

که خدمت عابدانه به  ين سروده است که افراديچن 1داس تهاکور اناروتام يشر

ج يشوند نتامي و اعمال ثمربخش يند پندار ذهنيرند و مجذوب فرايپذيخداوند را نم

مسموم مثل هاي زيتمام چ ين اشخاصينوشند. چنمي را ييهاتين فعاليچن يمسَ

برند و پس از مرگ مي گر مسکرات لذتيدن الکل و ديخورند و از نوشمي گوشت را

گرا معموالً يات متولد شوند. اشخاص ماديتر حپستهاي شوند در گونهمي مجبور

 روح درون بدن را فراموش يير غايکنند و خمي را پرستش يموقت يبدن ماد

                                                           
1 Çré Narottama däsa Öhäkura 
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را ارتقا  يش بدنيرند تا آسايگميفرا  انه رايگرايافراد پناه علم ماد يکنند. بعضمي

ابند. يارتقا  يارات بهشتينند تا به سيگزيم پرستش خداوندگاران را بر يدهند و بعض

اما آنها  ،اورنديش به وجود بيآسا يبدن ماد يآن است که برا يشان در زندگيهدف ا

به عنوان  ييدر متون ودا ين اشخاصينند. چنکمي را فراموش نفع روح

آن  يو راحت يبه بدن ماد يشوند، چرا که دلبستگمي فيکننده توصيخودکش

ند تولد و مرگ سرگردان باشند و از يکند دائماً در فرامي موجود زنده را مجبور

ت يفرد است تا موقع يبرا يات فرصتياز ح يشکل انسان. رنج ببرد ياضطرابات ماد

مشغول  ين فرد خدمت عابدانه را براين هوشمندتريبنابرا را درک کند. شيخو

 رد.يپذمي يچ انحرافيداشتن ذهن، حواس و بدن خود در خدمت خداوند بدون ه

وجود  ياديز يئماوراهاي يوگيز، يخداوند عز" افته ادامه دادند:يتيشخص يوداها

هستند. آنها خود  يکمال زندگن يبه اعالتر يابيم و آگاه در دستيار حکيدارند که بس

کنند. با تمرکز ذهن مي درون بدن مشغول يزندگ يکنترل هوا يئوگايند يرا در فرا

کنند، اما مي وگا را تجربهيستم يق حواس، آنها سيار دقيشنو و کنترل بسيبر فرم و

تحت قواعد، آنها به همان  يرينفس و قرارگفرسا، کفطاقتهاي اضتيپس از ر يحت

 نسبت به شما دست يحس دشمن يکه اشخاص داراابند ييدست م يمقصد

لسوف خردمند و بزرگ يان فيو هم پندارگراها يوگيگر، هم يد يابند. به کالميمي

ن مقصد به صورت خود به يابند که ايمي ت دستيت به انوار برهمن فاقد هويدر نها

 ييوهايشود. دمي نسبت به خداوند دارند حاصل يکه دشمن يمنانيتوسط اهر يخود

افتند چرا که آنها همواره يز به انوار برهمن دست يشوپاال و دانتاواکرا نيمثل کامسا، ش

 ،يواقع يخداوند بودند. نکته يت اعاليمتمرکز بر شخص ياز سر عداوت و دشمن

 يدلبستهها يهمچون گوپ يخداوند است. زنان يت اعاليتمرکز ذهن بر شخص

شنا با شهوت يشان بر کريا يبودند و تمرکز ذهن يو ييبايشنا و مسحور زيکر

ک مار به يه شکل يشنا با بازوانش که شبيخواستند کرمي د. آنهاشمي ختهيبرانگ

، صرفًا ييوداهاي د. مشابهاً، ما، سرودهنده شويبا بودند در آغوش کشيز يارهيشکل دا
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ها يهمچون گوپ يم. زنانيکنمي ت متمرکزين الهيلوفريمان را بر قدوم نيهاذهن

م يکنمي نت تمرکزيلوفريکردند و ما بر قدوم نمي تمرکزتو ت شهوت بر يتحت هدا

دن بر يشيم. دشمنانت با همواره انديبازگرد ،خداوند يپادشاه يتا به خانه، قلمرو

هاي نفسو کفها اضتيرها يوگيکنند و مي کشتن تو، همواره بر تو تمرکز يچگونگ

ن اشخاص يابند. تمام ايت تو دست يشوند تا به انوار فاقد هومي را متحمل ياديز

هاي دگاهياست، بر حسب د يمختلفهاي مختلف، گرچه تمرکز ذهنشان به روش

خداوند در قبال تمام  يابند چراکه تو، ايمي دست يمتفاوتشان به کمال روحان

 ".يکسان هستيعابدانت 

زم، همواره مشغول يخداوند عز" ت:سروده اس ينه شعرين زميدر ا يدهارا سواميشر

عابدان  ين کار برايار دشوار است. ايبس ينت کاريلوفريشه به قدوم نيشدن در اند

اند و مشغول خدمت عابدانه متعال به تو هستند افتهيکه به عشق تو دست  يبزرگ

 ي، و حداقل برايکنم که ذهنم به هر نحومي زم، آرزويممکن است. خداوند عز

 "نت باشد.يلوفريکز بر قدوم ن، متمريمدت

ح داده يتا توضيگ-ون مختلف در بهاگاواديتوسط روحان يبه کمال روحان يابيدست

م عابد به يکمال را در تناسب با تسل يد که ويفرمامي که خداوند ييجا ،شده است

 خداوند وارد انوار متعال خداوند و دشمنانِها يوگي ،انيگراتيهويکند. بمي او اعطا

ا به ينداوان يشده توسط ساکنان ورير طيان که از مسيگراتياما شخص ،شوندمي

شنا، گولوکا يکر يکنند به سکونتگاه شخصمي يروير خدمت عابدانه پيدقت از مس

ان و هم يگراتيهويابند. هم بيمي ارتقا ،کونتهايارات وايا به سينداوان يور

شوند، اما به مي ،يان، آسمان روحيروحان يان وارد قلمرويگراتيشخص

که  يشود، درحالمي ت ارائهيدر انوار برهمن فاقد هو يتيان موقعيگراتيهويب

اساس  نداوان، بريور يارهيا در سيکونتها يارات وايدر س يان مکانيگراتيشخص

 شود.مي مختلف اعطاهاي شان به خدمت به خداوند در مزهيآرزو
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 يماد يايافته پس از خلقت دنيخاص تولدکنند اشمي انيافته بيتيشخص يوداها

 يت اعاليش، وجود شخصيخو يدر دانش ماد يجاد مهارت و دستکاريتوانند با اينم

ت يتواند موقعيک خانواده که نميخداوند را درک کنند. درست همانند فرد متولد در 

کرده است را  ين زندگيزم يرو ش که قبل از تولد نسل حاضر بريخو يجد پدر

شنا، که به يا کريانا، يخداوند، نارا يت اعاليز قادر به درک شخصيکند، ما ندرک 

تا يگ-در فصل هشتم از بهاگاواد م.يستينسکونت دارد  يروحان يايدر دن يصورت ابد

 يروحان يدر پادشاه يان شده است که اشخاص متعال که به صورت ابديبه وضوح ب

 ا خدمت عابدانه قابل تقرب است.( ساکن است، تنها ب1ادهام-)ساناتانا خداوند

چ موجود يش از برهما هين شخص خلق شده است. پي، برهما اوليمورد خلقت ماد در

 يبود تا زمان يک و خاليا تارين دنيوجود نداشت؛ ا يماد ياين دنيدرون ا يازنده

شنو متولد شد. يو يشااافته از ناف گاربهوداکيلوفر رشديگل ن يکه برهما رو

شنو بسط يو ييشنو است، کارانوداکاشايو يشنو بسط کارانوداکاشايو يشاگاربهوداکا

شناست. يخداوند کر يسانکارشاناست و سانکارشانا بسط باالرام است که بسط اصل

همچون چهار  يخداوندگاران پس از خلقت برهما، دو نوع خداوندگاران متولد شدند:

ا هستند و يندگان انقطاع از دنيکه نماکومار -برادر ساناکا، ساناتانا، ساناندانا و سانات

شان لذت بردن يشان که قصد ايا يبعدهاي و نسل يچيهمچون مار يخداوندگاران

ر موجودات يج تمام ساين دو نوع خداوندگاران به تدرياست. از ا يماد ياين دنياز ا

 ياين دنيب تمام مخلوقات در اين ترتيشوند. بدمي يمتجلها زنده، شامل انسان

ن يشوند. امي و نو محسوب ديجدتمام خداوندگار و راکشاساها، ، شامل برهما، يماد

 ن، درست همانند شخصياند. بنابرامتولد شده يآنها به تازگ يبدان معناست که همگ

چ ياش را درک کند، هيت جد پدريتواند موقعينم کهک خانواده يدر  تازه متولدشده

 يروحان يايت خداوند متعال در دنيگاه و موقعيتواند جاينم يماد ياين دنيکس در ا

 يخلق شده است. اگرچه آنها دوره يصرفاً به تازگ يماد يايرا درک کند، چراکه دن

                                                           
1 sanätana-dhäma 
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عنصر زمان،  يعني - يماد يايات دنيات را دارند، تمام تجلياز ح يطوالن يزمان

 ک زمان خاصيدر  يهمگ  - فيزمخت و لط يموجودات زنده، وداها و عناصر ماد

ت خلق شده به عنوان ين وضعيشده درون اديند تولين هر فراياند. بنابراخلق شده

 د.شومي د( و نو محسوبي)جد خلقت مدرن ياصل أدرک سرمنش يبرا يابزار

 يق اعمال ثمربخش، پندار ذهنيا ادراک خداوند از طري يند خودشناسين با فرايبنابرا

ک يز نزديه منبع و سرمنشاء متعال همه چتواند واقعًا بي، فرد نميئماورا يوگايا ي

 يتيچ موجوديکه ه يزمان يعني - رسدمي انيکه کل خلقت کامالً به پا يشود. هنگام

عناصر زمخت  يبرا يتيچ موجودي، و هيزمان ماد يبرا يتيچ موجوديوداها، ه يبرا

و در  يرمتجليکه تمام موجودات زنده در حالت غ يست و هنگامين يف ماديو لط

شوند و مي هودهيو ب يشده خنثديتول يندهاين فرايآنگاه تمام ا - انا قرار دارنديانار

 يروحان يايدر دن يتوانند عمل کنند؛ اما خدمت عابدانه همواره به صورت ابدينم

، خدمت عابدانه يا خداشناسي يخودشناس يند واقعين تنها فراياستمرار دارد. بنابرا

 رفته است.يرا پذ يخداشناس يند واقعيفرا ،رديا بپذند رين فرايکه ا ياست و هر فرد

ده ين ايانگر ايرا سروده است که ب ييبايشعر ز يدهارا سواميال شرين ارتباط، شريدر ا

خداوند، چنان بزرگ و نامحدود  يت اعاليز، شخصيست که منبع متعال همه چا

ن يت. بنابرارممکن اسيغ ينوع اکتساب ماد با هر يموجود زنده درک و ياست که برا

دعا کند،  يمشغول شدن در خدمت عابدانه او به صورت ابد يد به خداوند برايفرد با

که او بتواند با لطف خداوند، منبع متعال خلقت را درک کند. منبع متعال  يبه نحو

کند. در فصل چهارم مي عابدان آشکار يخود را برا خلقت، خداوند متعال، صرفاً

که تو عابد  ييزم، از آنجايعز يآرجونا" د:يفرمامي ه آرجوناتا خداوند بيگ-بهاگاواد

ند درک يتو فرا ي، من برايمن هست يميکه تو دوست صم ييو از آنجا يمن هست

 يت اعاليگر، منبع متعال خلقت، شخصيد يبه کالم "کنم.مي خودم را آشکارا

خدمت عابدانه م او را با يما درک شود. ما مجبور يتواند با تالش شخص يخداوند، نم
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م يتوانمي ما آشکار خواهد کرد. در آن صورت ما يم و آنگاه او خود را برايکن يراض

 م.ياو را درک کن يتا حدود

 يذهن يکنند منبع متعال را با پندارهمي لسوفان هستند که تالشياز ف يانواع مختلف

هاي رههستند که پندا يذهن يش درک کنند. آنها معمواًل شش نوع پندارگرايخو

گرا هستند و به تيهويلسوفان بين فيشود. تمام امي دهينام 1ارشاناد-ادششان يا

به کنند تا نظر خود را مي شان تالشيک از اي شوند. هرمي شناخته ياواديعنوان ما

دارند که تمام مي انيکنند و بمي گر سازشيکديبنشاند، اگرچه تمام آنها با  يکرس

شود. مي معتبر محسوب ين هر نظريشود و بنابرامي منجرک هدف مشابه يد به يعقا

ست ين نظرات معتبر نيک از ايچ يافته، هيتيشخص يوداها ياما مطابق با دعاها

 يخلق شده است. آنها همگ يموقت يماد يايشان درون دنيند دانش ايکه فرا چرا

را تنها با  قت مطلقيا حقيخداوند،  يت اعالياند: شخصرا از دست داده ينکته واقع

 توان درک کرد.مي خدمت عابدانه

 3ينيمياهمچون ج يماني، که توسط حک2مامساکاهايلسوفان، به نام ميک طبقه از في

هاي تيد مشغول فعالياند که همه باکرده يريگجهين نتيشوند، چنمي ارائه

ه تواند فرد را بمي ييهاتين فعاليشده بشوند و چنزيف تجوياا وظيزکارانه يپره

ن نظر در تناقض است، يتا با ايگ-ن کمال رهنمون سازد. اما فصل نهم بهاگاواديباالتر

زکارانه فرد ممکن است يپرههاي تيد که با فعاليفرمامي شنايکه خداوند کر ييجا

 شده فرد مصرفيآورت جمعيکه فعال ابد، اما به محض آنيارتقاء  يارات بهشتيبه س

 يارات بهشتيدر س يماد ييز استاندارد باالتر شکوفاا يد لذت ناشيشود، فرد بامي

ار کوتاه يبس يکه دوره زندگ ييد، جايايتر بنييارات پاين سيو فوراً به ا را ترک کند

کار رفته در ه قرار دارد. کلمات ب يترپست يدر درجه يماد يکه شاد يياست و جا
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(. 9/21 .)ب.گ1ينتشايلوکام و-ايه مارتينه پونين هستند کشيتا چنيگ-بهاگاواد

قت يزکارانه فرد را به حقيپرههاي تيکه فعال ميمامساکالسوفان يف يجهين نتيبنابرا

ل به يک عابد پاک ذاتاً تمايست. اگرچه ين يمعتبر يجهيسازد نتمي مطلق رهنمون

خداوند را  يت اعاليتواند لطف شخصيچ کس نميزکارانه دارد، هيانجام اعمال پره

زکارانه ممکن يپرههاي تيزکارانه به دست آورد. فعاليپرههاي تيفعال صرفًا با انجام

به صورت  ين پاکسازيحاصل از جهل و شهوت پاک کند، اما ا ياست فرد را از آلودگ

ام متعال خداوند در فرم يدن پيتوسط عابد همواره مشغول در شن يخود به خود

-شود. از بهاگاوادمي حاصل ر کتب مقدسيا سايبهاگاواتام -ماديتا، شريگ-بهاگاواد

اما  ،ستيزکارانه نيپرههاي تيکه در استاندارد فعال يفرد يحت ميابيمي تا ما دريگ

ر کمال يد کامالً در مسياست که مطلقاً مشغول در خدمت عابدانه است با يفرد

که با  يتا گفته شده است که فرديگ-ن در بهاگاواديمحسوب شود. همچن يروحان

خداوند  يت اعاليشغول خدمت عابدانه است از درون توسط شخصمان ميعشق و ا

ساکن در قلب فرد،  ير روحانيا پيت شود. خود خداوند به صورت پاراماتما، يهدا

ج نزد خداوند يتواند به تدرمي دهد که به واسطه آن عابدمي را به عابد يقيت دقيهدا

ست که فرد را به ادراک ين يقتيساکا واقعاً حقممايلسوفان ميف يريگجهيبازگردد. نت

 رهنمون کند. يحيصح

ن يهستند که ا ييگرايا ماديک يزيدانشمندان متاف، 2ايلسوفان سانکهيمشابهاً، ف

ت متعال يکنند و مرجعمي ش مطالعهيخو يشدهداعاب يرا با روش علم يهانيک يتجل

ا اشتباه شناسند. آنهيت نميرا به رسم يهانيک ين تجليخداوند به عنوان خالق ا

خلقت است. اما  يعلت اصل يعناصر مادهاي کنند که واکنشمي يريگجهينت

 يرد. در آنجا به وضوح گفته شده است که ورايپذيه را نمين نظريتا ايگ-بهاگاواد

قت توسط ين حقيخداوند وجود دارد. ا يت اعاليت شخصيهدا يهانيکهاي تيفعال
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شده است که بدان معناست که  دييتأ 1تيآسدام آگرا يِساد وا سائوم ييودا يقاعده

 ين، عناصر ماديوجود داشته است. بنابرا يهانيک يش از تجليخلقت پ منشأ

 واسطهبه عنوان علل بال يباشند. اگرچه عناصر ماد يتوانند علت خلقت مادينم

-ن، بهاگاواديخداوند است. بنابرا يت اعاليخود شخص ييشود، علت غامي رفتهيپذ

 کند.مي شنا عمليت کريتحت هدا يعت ماديد که طبيگومي تايگ

دار يپد -ها معلولکه  يياز آنجان است که يا ايهکملحدانه سان يفلسفه يجهينت

است.  يز توهمين علت نياست، بنابرا يا توهمي يموقت - يماد يايدن نيشدن ا

که  است آن يقت واقعيهستند، اما حق ييمند به پوچ گراا عالقهيهلسوفان سانکيف

 يانرژ يموقت ي، تجليهانيک ين تجليخداوند است و ا يت اعاليشخص يعلت اصل

 يبدرود، علت آن، وجود امي نياز ب يموقت ين تجليکه ا ياوست. هنگام يماد

ن يدهد و بنابرامي هست به وجود خود ادامهکه  يبي، به همان ترتيروحان يايدن

 يجهين نتيشود. بنابرامي دهينام يبداما، سکونتگاه اده-ساناتانا يروحان يايدن

 معتبر است.ريا غيهلسوفان سانکيف

است.  2آنها با گائوتاما و کانادا ياز فالسفه هستند که رهبر يگرين گروه ديهمچن

جه ين نتيت به اينها اند و درکرده يرا بررس يآنها به دقت علت و معلول عناصر ماد

حال حاضر دانشمندان  قت است. درخل يعلت اصل يبات اتمياند که ترکدهيرس

را مطرح کردند  3ه به نام پارامانوواداين نظرير گائوتاما و کانادا که ايگرا از مسيماد

 يکه علت اصل چرا ،ت قرار داديتوان مورد حمايه را نمين نظريکنند. اما امي يرويپ

اگاواتام و به-ماديتا و شريگ-ن امر در بهاگاواديست. ايجان نيبهاي ز اتميهمه چ

انا يتنها نارا" :4تيانا آسيکو ناراد، اِيفرمامي که ييد شده است جايين وداها تأيهمچن

 انيز بيسوترا ن-بهاگاواتام و ودانتا-ماديشر "ش از خلقت وجود داشته است.يپ
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م آگاه و باخبر از يرمستقيم و غيبا ادراک و به صورت مستق يدارند که علت اصلمي

ا يد آهام سارواسيگومي شنايتا کريگ-است. در بهاگاواد ز درون خلقتيهمه چ

 :2ماتا ساروام پراوارتاته و "ز هستميهمه چ يمن علت اصل": (10/8)ب.گ.1پرابهاوا

 يهيبات پايممکن است ترکها ن، اتميبنابرا "د.يآمي ز به وجودياز من همه چ"

د يخداوند تول يت اعاليتوسط شخصها ن اتميرا شکل دهند؛ اما ا يت ماديموجود

 .ندستيد نيين گائوتاما و کانادا مورد تأياند. بنابراشده

ا يشانکاراچار يو بعدها به سرکردگ 3ارآشتاواک يان به سرکردگيگراتيهويمشابهاً، ب

شان، يه ايرد. براساس نظريپذمي زيت را به عنوان علت همه چيانوار برهمن فاقد هو

ت يت واقعيکه انوار برهمن فاقد هو يحال دراست،  يرواقعيو غ يموقت يماد يتجل

رد، چراکه خود خداوند در يد قرار بگييتواند مورد تأيز نميه نين نظرياست. اما ا

ن يشناست. ايکر يشخص يبدنهاي د که انوار برهمن اشعهيفرمامي تايگ-بهاگاواد

 ت بايشخص يباشد. علت اصل يهانيک يتجل يتواند علت اصلين، انوار برهمن نميچن

 ندا است.يادراک و کامل خداوند، گوو

ک يکه خداوند به صورت  يان آن است هنگاميگراتيهويب يهين نظريترخطرناک

د يتول يعت ماديطب يرد که از سه گونهيپذمي يک بدن ماديکند مي ظهور يتجل

ا يتانيه توسط لرد چين نظريزتريآماوادا به عنان اهانتيما يهين نظريشده است. ا

ت خداوند يرد که بدن متعال شخصيح شده است. او گفته است که هرکس بپذيتقب

شنو را ين لرد ويلوفرين اهانت به قدوم نيتردرست شده است بزرگ يعت مادياز طب

ت يکه شخص يدارد هنگاممي انيز بيتا نيگ-مرتکب شده است. مشابهاً، بهاگاواد

 و افراد شرور او را تمسخرها کند، تنها احمقمي ظهور يخداوند در فرم انسان
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ا به صورت يتانيشنا، لرد راما و لرد چيکه لرد کر يواقعًا هنگامامر، ن يکردند. امي

 بودند اتفاق افتاد. حاضر  يانسان يانسان در جامعه

 حير زمخت تقبيتعبک سوءيت را به عنوان يهويافته ادراک بيت يشخص يوداها

-اينمايچ-خداوند به عنوان آناندا يت اعاليصتا بدن شخيسامه-کنند. در برهمامي

را  يماد يو نه بدن يروحان يخداوند بدن يت اعاليشود. شخصمي فيتوص 1راسا

ن او ياز بدنش لذت ببرد و بنابرا يتوسط هر بخش يزيتواند از هر چمي داراست. او

ک عملکرد خاص را انجام يتواند مي تنها يک بدن مادي يقادر مطلق است. اعضا

ا بشنوند. اما از ينند يتوانند ببيتوانند نگه دارند اما نممي مثال، دستان يهد؛ براد

ن يراسا و بنابرا-اينمايچ-خداوند ساخته شده از آناندا يت اعاليکه بدن شخص ييآنجا

ز يتواند با هر عضوش از همه چمي ( است، او5/1 )ب.س. 2گراهايو-آناندا-ديچ-ساچ

 يخداوند به عنوان امر يرش بدن روحانيانجام بدهد. پذ کارها را لذت ببرد و تمام

شود. مي کتهيد ديخداوند با روح مق يت اعاليل برابر دانستن شخصيتوسط تما يماد

داشته باشد، آنگاه  يز بدن مادين اگر خداوند نيدارد. بنابرا يد بدن ماديروح مق

د و موجودات زنده خداون يت اعالين که شخصيبر ا يانه مبنيگراتيهويب يهينظر

 غ شود.يتبل يتواند به سادگمي و مشابه هستند يکي

 را نشان يمادريک بدن غيد يآمي خداوند يت اعاليکه شخص يقت، هنگاميدر حق

اشودا دراز يکه او در دامن مادر  ياش هنگاميان بدن کودکين ميدهد و بنابرامي

وجود  يچ تفاوتيجنگد همي هاوياش که با دافتهياصطالح بدن بلوغ ده است و بهيکش

د يوارتا و آگاسورا جنگينيمثل پوتانا، تر ييوهايز او با دياش نيندارد. در بدن کودک

همچون دانتاواکرا و  ييوهايه ديعل اش بريکه در جوان يمعادل با قدرت يبا قدرت

 رييد بدنش را تغيک روح مقيبه محض آنکه  يماد يشوپاال به کار گرفت. در زندگيش

تا يگ-کند، اما از بهاگاوادمي اش را فراموشز در مورد بدن گذشتهيدهد همه چيم
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آناندا دارد، او آموزش -ديچ-ک بدن ساچيشنا يکه کر ييم از آنجايکنمي درک

کند. يفراموش نم سال قبل راها ونيليد در ميتا به خداوندگاران خورشيگ-بهاگاواد

 يوجود ماد يرا او در ورايز ،شودمي ناختهن خداوند به عنوان پوروشوتاما شيبنابرا

 يروحان يايل است بدان معناست که او هم علت دنالعلن که او علتياست. ا يو روحان

مطلق  يخداوند قادر مطلق و دانا يت اعالياست. شخص يماد يايو هم علت دن

لق مط يا دانايتواند قادر مطلق مي نه يک بدن ماديکه  يين، از آنجاياست. بنابرا

ت ين که شخصيبر ا يمبن ياواديما يهيست. نظرين يقطعًا ماد خداوندباشد، بدن 

مورد  يقيچ طريتواند به هيد نميآمي يماد ياين دنيبه ا يک بدن ماديخداوند با 

 رد.يد قرار بگييتأ

ت يگرا از موجوديلسوفان ماديات فيجه گرفت که تمام نظرينت توانمي نين چنيا

ن يا و خواب. چنيک رويج ياند، درست همانند نتاد شدهيلتو يو موقت يتوهم

قت يت کنند. حقيقت مطلق هدايتوانند ما را به سمت حقيقطعاً نم ييهايريگجهينت

ق خدمت عابدانه درک شود. همان طور که خداوند در يتواند از طرمي مطلق تنها

تنها با خدمت "(:18/15)ب.گ.1يجاناتيا مام آبهيبهاکت ،ديفرمامي تايگ-بهاگاواد

نه ين زميبا در ايز يشعر يدهارا سواميال شريشر "تواند مرا درک کند.مي عابدانه فرد

گران در بحث کاذب و يزم، اجازه بده ديخداوند عز" دارد:مي انيسروده است که ب

بزرگ شوند. اجازه بده  يفلسفهاي هيدر نظر يپردازهيپندار خشک، مشغول نظر

 يين لذت ببرند که گويل و توهم سرگردان شوند و به کذب از اجه يکيشان در تاريا

خداوند  يت اعاليمورد شخص هستند، اگرچه آنها بدون دانش در يميدانشمندان حک

ت متعال يمقدس شخصهاي صرفاً با ذکر نام ييهستند. در مورد من، من آرزومند رها

ندا يو گوو 3يپاتيارشانا، شر، سانک2اناينايمادهاوا، وامانا، تر - خداوند ييبايز يدارا
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، اجازه بده که من از يخداوند مادهوپات يمتعالت، اهاي با ذکر نام هستم. صرفاً 

 "ابم.ي ييرها يت مادين موجوديا يآلودگ

ود ک موجيکه  يزم، هنگاميخداوند عز": افته گفتنديت يشخص يب وداهاين ترتيبد

رسد، يم تيگاه متعال و اعاليجا مورد ح دريصح يريگهجيزنده، تنها با لطفت، به نت

سوفان ليا به اصطالح في يان ذهنيشده توسط پندارگراجاديات مختلف ايگر با نظريد

 "شود.يآزرده نم

( 1شوارايري)ن اليو کاپ يانه گائوتاما، کانادا، پاتانجاليپندارگراهاي هيبه نظر ين ارجاعيا

، ظهور خداوند 2يمون کارداما ال، پسريک کاپيال وجود دارد: ياست. در واقع دو کاپ

ملحد اغلب به غلط  يالير معاصر است. کاپصخدانشناس و ملحد ع يگرياست و د

ال ظهور خود خداوند يشود. خداوند کاپمي يخداوند معرف يت اعاليبه عنوان شخص

ظاهر شده است؛  3مانو امبهوايمدتها قبل، در زمان سوا يمون به صورت پسر کاراداما

 است.  4واسواتا مانويوا عصر حاضر عصر

ا يا، يا ماي 5ايتهيم يماد يايا دني يمتجل ياين دني، اياواديما يبراساس نظر فلسفه

تنها " است: 6ايتهيام جاگان ميبرهما سات ،ياواديما يغيهمان کذب است. اصل تبل

اساس فلسفه  اما بر "و کذب است. يتوهم يهانيک يقت است و تجليانوار برهمن حق

خداوند  يت اعاليکه علت آن شخص چرا ،قت استيحق يهانيک ين تجليا شناوايوا

ن يکاملش وارد اهاي از بسط يکيد که او با يفرمامي تا خداونديگ-است. در بهاگاواد

م يتوانمي ن از وداهايافتد. همچنمي خلقت اتفاق ،بين ترتيشود و بدمي يماد يايدن
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ا يمتعال  2نث، نشأت گرفته از ساتمؤ يهانيک يا تجلي 1ن آساتيم که ايدرک کن

ز از برهمن يتوان درک کرد که همه چمي زيسوترا ن-قت متعال است. از ودانتايحق

را کاذب در نظر  يهانيک ين تجليشناواها اين، واين چنيمتعال نشأت گرفته است. ا

ن جهان يخداوند در فرم بسط کاملش وارد ا يت اعاليکه شخص ييرند. از آنجايگينم

را  يماد ياين دنيز در ايشناوا همه چيلسوفان وايو باعث خلقت شده است، ف شده

 نند.يبمي در ارتباط با خداوند متعال

 شانيا ان شده است.يب يال روپا گوسواميتوسط شر ييبايبه ز يماد ياين دنيمفهوم ا

ذب ا کي يتوهم يزيبه عنوان چ يماد يايکه از دن يکه اشخاص يد هنگاميفرمامي

، خداوند متعال است يتجل يماد ياين دنيشوند بدون آنکه بدانند امي منقطع

 يماد ياين دنيبه ا ياز دلبستگ يشناواها عاريندارد. اما وا يچ ارزشيانقطاعشان ه

 حواس يمعموالً به عنوان موضوع ارضا يماد ياين دنيکه اگرچه ا چرا ،هستند

 يبستهن دليندارند و بنابرا حواس يبه ارضا يليشناواها تمايشود، وامي رفتهيپذ

کننده مياساس اصول تنظ را بر يماد ياين دنيشناوا ايستند. واين يمادهاي تيفعال

 يت اعاليکه شخص ييکند. از آنجامي عمل يرد و بدون دلبستگيپذمي ييودا

ند، يبمي شنايز را در ارتباط با کريشناوا همه چيز است، وايهمه چ يخداوند علت اصل

شود. به مي يز روحاني، همه چياشرفتهين دانش پي. با چنيماد ياين دنيادر  يحت

کمبود  لياست، اما به دل ياز قبل روحان يماد ياين دنيز در ايگر، همه چيد يکالم

 م.ينيبمي يدانش ما آنها را به صورت ماد

طال  يکه در جستجو ييآنهاکه ن مثال را عرضه داشتند يافته ايتيشخص يوداها

گر ساخته شده از طال را يز ديا هرچيطال هاي زيآو، گردنطالهاي گوشواره هستند

کنند. تمام موجودات يرد نمبه اين علت که آنها شکلي متفاوت از طالي واقعي دارند، 

حال  هستند، اما در يکي يفيزنده اجزاء و ذرات خداوند متعال هستند و به لحاظ ک

                                                           
1 asat 
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اند، درست همانند جواهرات ات گرفتهيح يگونه 8400000در  ييهاشکل حاضر

مند به که عالقه يدشده از همان منبع مشابه طال. همان طور که فرديمختلف تول

ک يب يرد، به همان ترتيپذمي طال را ساخته شده ازطالست تمام انواع جواهرات 

ت يمشابه با شخص يتيفيک ين که تمام موجودات زنده دارايشناوا، با دانستن ايوا

 خداوند يخداوند هستند، تمام موجودات زنده را به عنوان خادمان ابد ياعال

خدمت به  يبرا يشناوا، فرد فرصت مناسبيک واين به عنوان يرد. بنابرايپذمي

شان در يآموزش او ن موجودات زنده گمراه، يخداوند با نجات ا يت اعاليشخص

دارد.  نزد خداوند بهبازگشت به خانه، بازگشت  يت آنها برايو هدا يشنا آگاهيکر

ت يفيک يحال حاضر آشفته با سه گونه قت آن است که اذهان موجودات زنده دريحق

گر يبه بدن د يکه در خواب باشند از بدن يين موجودات زنده گوياست و بنابرا يماد

ر کرد، آنها ييتغ يشنا آگاهيشان به کريا يکه آگاه يکنند. اما هنگاممي نقل مکان

- مشابه يتيفيکنند و موجودات زنده با کمي شنا متمرکزيشان را بر کريهافوراً قلب

 ييد شده است جايين موضوع در پادما پورانا تأياند. ادهيان گرديب -يا روحاني 1چتانا

 دهيوا ناميوجود دارد: نوع اول ج يکه در آن گفته شده است که دو نوع موجود روحان

ک مورچه، تمام يشود. از لرد برهما تا مي هديشود و نوع دوم خداوند متعال ناممي

ا يچهاردست متعال  يشنويکه خداوند و يوا هستند، درحاليموجودات زنده ج

 يتواند برامي تنها 3آتما يتوان گفت کلمهمي قيست. به صورت دق2جاناردانا

که موجودات زنده اجزا و  ييخداوند به کار گرفته شود، اما از آنجا يت اعاليشخص

ن يز قابل کاربرد است. بنابرايشان نيا يآتما برا يمواقع کلمه ياو هستند، بعض ذرات

شود. مي دهيشوند و خداوند متعال پاراماتما ناممي دهينام 4واتمايموجودات زنده ج

 يماد ياين دنين ايهستند و بنابرا ين جهان ماديواتما درون ايهم پاراماتما و هم ج
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حواس، توهم است، اما  ياز ارضا پر ي. ادراک زندگحواس دارد ير از ارضايغ يهدف

ست. ين ي، توهميماد ياين دنيدر ا يواتما به پاراماتما، حتيدرک خدمت توسط ج

 يماد ياين دنين او ايقت آگاه است و بنابراين حقيشنا آگاه کاماًل از ايک فرد کري

ب عابد ين ترتيپردازد. بدمي ت به خدمت متعاليبلکه در واقع ،پندارديرا کذب نم

ند. يبمي خدمت به خداوند يبرا يبه عنوان فرصت يماد ياين دنيز را در ايهمه چ

ز را به خدمت خداوند يکند بلکه همه چيرد نم يماد يزيز را به عنوان چيچ چياو ه

 يزيمتعال است و هر چ يگاهيک عابد همواره در جاين يدهد. بنابرامي اختصاص

چراکه در خدمت عابدانه  ،شودمي يپاکساز يحاظ روحانکند به لمي استفاده يکه و

 شود.مي به کار گرفته

 يت اعاليمن شخص" نه سروده است:ين زميدر ا ييبايز يهيآ يدهارا سواميشر

درون  يحت ،شودمي يت متجليک واقعيپرستم، که همواره به صورت مي خداوند را

ادراک کذب بودن  "شود.مي کذب محسوب ياکه خود توسط عده يماد ياين دنيا

 يشنا آگاهيشرفته در کرياما فرد پ ،ل کمبود دانش استيبه دل يماد ياين دنيا

از کالم قصار  ين ادراک واقعيند. ايبمي زيهمه چدر خداوند را  يت اعاليشخص

 "ز برهمن است.يهمه چ"است: 1دام برهمايساروام کالو ا ييودا

 يرهايگر مسيرد دخِز، اشخاص کميند عزخداو" افته ادامه دادند:يت يشخص يوداها

 يماد يپاک شدن از آلودگ يبرا يچ فرصتيواقع ه رند، اما دريپذمي را يخودشناس

ک عابد يمگر آنکه فرد به صورت کامل  ،ستيمستمر تولد و مرگ ن يا توقف چرخهي

ز يه دارد و همه چيمختلف تو تکهاي يز به انرژيز، همه چيپاک باشد. خداوند عز

دا يو وياکو باهونام  کنند:مي انيشود، همان طور که وداها بمي تيسط تو حماتو

 - و نگهدار تمام موجودات زنده يت حامين مقام الهي. بنابرا2کامان يدهات

شود و تو مي تيز توسط تو حماياست. همه چ - واناتيو حها خداوندگاران، انسان
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. يکل خلقت هست يشهيتو رگر، يد ي. به کالميز حضور داريدر قلب همگان ن

 يات هستند، کسانون انحراف مشغول در خدمت عابدانهکه بد ين آن کسانيبنابرا

. دهندمي يآن درخت جهان يشهير واقع آب به کنند، درمي که همواره تو را پرستش

 يز راضيگران را نيت خداوند، بلکه دين با خدمت عابدانه فرد نه تنها شخصيبنابرا

ک يکه  ييشوند. از آنجامي تيو حما ينگهدار يرا که همگان توسط ود، چينمامي

ن يتردوستکند، او انسانمي خداوند را درک يت اعاليعابد وجه همه جا غالب شخص

، يشنا آگاهي، با اشتغال کامل در کرين عابدان پاکين فرد است. چنيتردوستو نوع

 سر مرگ ياد به بااليا قدرت زکنند و بمي تولد و مرگ غلبه يبر چرخه يبه سادگ

 "پرند.مي

ر ييتغ يشنا آگاهيبه کر يو يترسد؛ آگاهير بدن نمييا تغيک عابد هرگز از مرگ ي

 يگريد ياگر به بدن ماد ينگردد و حت اگر به نزد خداوند باز يدا کرده است و حتيپ

 يدر زندگ است. اگرچه 1ک مثال آشکار بهاراتا ماهاراجيندارد.  يابد، او ترسيمنتقل 

 يمادهاي يآلودگ مپس از آن او کامالً از تما يک آهو شد، در زندگياش او يبعد

کند که مي دييتا تأيگ-ن، بهاگاواديافت. بنابرايخداوند ارتقاء  يآزاد شد و به پادشاه

، خانه، و بازگشت يروحان يپادشاه ير عابد به قلمرويرود. مس ين نميعابد هرگز از ب

لغزد، استمرار مي ک تولديک عابد در ين شده است. اگرچه يتضم به نزد خداوند

که او به  يدهد تا زمانمي را به سطوح اعالتر و اعالتر ارتقاء ياش ويشنا آگاهيکر

 خود را پاک يت شخصيک عابد پاک نه تنها موجوديگردد. مي نزد خداوند باز

ت قادر يد شد و در نهاز پاک خواهيشود نمي که شاگرد او يبلکه هر فرد ،سازدمي

گر، عابد يد ياست. به کالم يچ مشکليخداوند بدون ه يپادشاه يبه ورود به قلمرو

ن کار را يز ايروانش نيکند، بلکه با لطفش، پمي بر مرگ غلبه يپاک نه تنها به سادگ

عابد ک يم است که يدهند. قدرت خدمت عابدانه چنان عظمي بدون مشکل انجام
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انوس جهل فرد يوه عبور از اقيمورد ش اش در يروحانهاي آموزشتواند با مي پاک

 کند. يک صاعقه پر از انرژيگر را همچون يد

در  يچ کس مشکليار ساده است. هيز بسيک عابد پاک به شاگردانش نيهاي آموزش

ر يکه مس يشده توسط عابدان پاک خداوند ندارد. هر فردير طياز مس يرويپ

ال، يوا، کوماراها، مانو، کاپير، همچون لرد برهما، لرد شيشده توسط عابدان شهيط

شان در يروان ايا ماراج و پي، يگوسوام وپادشاه پراهالد، پادشاه جاناکا، شوکادِ

گر، يد يابد. از سويمي را باز ييدر رها يد، به سادگيمايرا بپ يشاگرد يسلسله

وگا يانا، يمثل گ يسمبهم خودشنا يندهايستند و مشغول در فرايکه عابد ن يکسان

، يان اشخاص آلودهيد همچنان آلوده در نظر گرفته شوند. چنيو کارما هستند، با

 ييتوانند خودشان را به رهاينم يشرفته هستند، حتيپ يگرچه ظاهراً در خودشناس

به  يرعابدانين غيکنند. چنمي يرويشان پيکه از ا يبرسانند، چه رسد به کسان

 يورا يتوانند به قلمرو يچراکه آنها نم ،شوندمي هيشده تشبر يغل و زنج يواناتيح

 1راتا-وادا-تا آنها به عنوان وِدايگ-در بهاگاواد ن خاص بروند.يک نوع ديمرسومات 

عت يطبهاي گونههاي تيتوانند درک کنند وداها با فعاليشوند. آنها نممي حيتقب

شنا به يطور که خداوند کر اما همان سروکار دارند. - ، شهوت و جهليکين - يماد

شده در وداها برود و زيف تجويوظا يقلمرو يد به ورايکند، فرد بامي هيآرجونا توص

د: يفرمامي تايگ-رد. خداوند در بهاگاوادي، خدمت عابدانه را بپذيشنا آگاهيکر

 ييمناسک ودا يورا زم، صرفًا تالش کن بهيعز يآرجونا":2و بهاوارجونايگون يستراين

خدمت عابدانه است. در  ييمناسک و مراسم ودا يت متعال در وراين موقعيا ".يبرو

که بدون انحراف مشغول خدمت  يد اشخاصيفرمامي تا خداوند به وضوحيگ-بهاگاواد

و  يشنا آگاهيکر يعنيبرهمن  يعابدانه هستند در برهمن قرار دارند. ادراک واقع
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چراکه  ،هستند يواقع هاييچاررهماب عابدان بين ترتياشتغال در خدمت عابدانه. بد

 خدمت عابدانه است. و يشنا آگاهيشان همواره در کرياهاي تيفعال

گرا و نيتمام انواع اشخاص د يمتعال برا يفراخوان يشنا آگاهين جنبش کريبنابرا

ن جنبش ياعالء به ا يتيکند که با مرجعمي شان تقاضايکند و از امي ون ارساليمذهب

اموزد که چگونه خداوند را دوست داشته يتواند بمي آن فرد يه واسطهوندند که بيبپ

 يمتون مقدس عبور کند. فرد يو مراسم رسمها ن از تمام فرمولين چنيباشد و ا

ه شده است يتشب يوانيغلبه کند به ح يديتقل ياصول مذهب يکه نتواند بر قلمرو

ان درک خداوند و يده شده است. هدف تمام ادير کشيکه توسط اربابش به زنج

هاي نييو آها صرفاً به فرمول يپرورش عشق خفته نسبت به خداوند است. اگر فرد

ر يبه زنج يوانيابد، حيگاه عشق خداوند ارتقاء نياما به جا ،بچسبد يمذهب يرسم

نباشد،  يشنا آگاهيدر کر يگر، اگر فرديد يشود. به کالممي شده محسوبدهيکش

 ست.ين يت ماديموجودهاي ياز آلودگ ييسته رهايشا

گران يبگذار د" نه سروده است:ين زميرا در ا ييبايز يهيآ يدهارا سواميال شريشر

ن يبلند به زمهاي تپه يگران از بااليسخت باشند، بگذار دهاي اضتيمشغـــول ر

 يارتياز مکان مقدس ز ياريگران به بسيبخورند و جانشان را از دست بدهند، بگذار د

 ييمتون ودا ق فلسفه ويعم يگران مشغول مطالعهيا بگذار ديسفر کنند،  ييرها يبرا

 قرَش باشند و بگذار فِيمشغول خدمت تمرکز خو ييماوراهاي يوگيباشند. بگذار 

قت آن ين است باشند. اما حقيآنچه بهتر هوده درمورديمباحث ب مختلف مشغول

که فرد در خدمت عابدانه مشغول  يشنا آگاه نباشد، تا زمانيکه فرد کر يتا زمان است

تواند از يخداوند را نداشته باشد، نم يت اعاليکه فرد لطف شخص ينباشد، و تا زمان

 يديتقلهاي دهيک شخص باهوش، تمام اين يبنابرا "عبور کند. يانوس مادين اقيا

 وندد.يپمي يشنا آگاهيبه جنبش کر يواقع ييرها يرا ترک و برا

ت يهويزم، وجه بيخداوند عز" خود را ادامه دادند: يعاهاافته ديت يشخص يوداها

 تمام يتوانمي اما ،يندار يح داده شده است. تو دستيتو در وداها توض
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س راه ک تر از هرعيسر يتوانمي ، امايندار يي. تو پايريشده را بپذميتقدهاي يقربان

 نده رخيل و آآنچه در گذشته، حا هر يتوانمي ،يندار يچ چشمي. اگرچه هيبرو

. يآنچه گفته شده را بشنو هر يتوانمي يندار يچ گوشي. اگرچه هينيدهد را ببمي

 نده رايهمگان در گذشته، حال و آهاي تي، همگان و فعاليندار يچ ذهنياگرچه ه

، اما يشناسمي . تو همگان رايداند که تو هستيچ کس نميه ن حاليو با ا يدانمي

 ".يت متعال هستين و شخصيتريمين تو قدي؛ بنابراشناسد يچ کس تو را نميه

. يانجام ندار يبرا يچ کاريتو ه" از وداها گفته شده است: يگريمشابهاً، در بخش د

. يشومي يات متجلز صرفاً با ارادهيکه همه چ يتو چنان در دانش و قدرتت کامل

 ات عمل يبدز به عنوان خادم ايست و همه چيتر از تو نا بزرگيز برابر يچ چيه

، ييچ پايکنند که مطلق همي فين را توصيا ييانات ودايب بين ترتيبد "کند.مي

ش عمل يروهايق نيتواند از طرمي ن حاليندارد و با ا يو ذهن ي، گوشي، چشميدست

ان يتا بيگ-ت زنده را برآورده سازد. همان طور که در بهاگاواديموجود يازهايکند و ن

موجودات زنده مشغول عمل و  و چشمان تمامها گوشدستها و پاها،  شده است

ت روح متعال نشسته در قلب تک تک موجودات زنده هستند. اگر يبا هدا ييجاجابه

 يت اعاليست. شخصيت ممکن نيو پاها فعالها دست ياروح متعال حاضر نباشد، بر

بدون داشتن چشمان، پاها و  يم، مستقل و کامل است که حتيخداوند چنان عظ

ران يست. برعکس، ساين يگريچ فرد ديش وابسته به هيهاتيانجام فعال يبراها وشگ

که  يمختلفشان وابسته به او هستند. تا زمان يحس هايشان با انداميهاتيفعال يبرا

 تواند عمل کند.يت نشود، نميرد و هدايموجودات زنده توسط روح متعال الهام نگ

که  ييمطلق، شخص متعال است. اما از آنجاقت يت حقين است که در نهايت ايواقع

ت آن يؤان زمخت ريگرايماد يکند که برامي مختلفش عمل يروهايق نياو از طر

 مثال، فرد يرند. برايپذمي تيهويان او را به صورت بيگرايرممکن است، ماديغ

تواند مي ک گل را مشاهده کند و فردياز  يک نقاشيدر  يشخص يتواند کار هنرمي

ن اثر نداشته يبه هنرمند خالق ا يره را درک کند و توجهيها، شکل و غم رنگيظتن
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ش درآمده است. اما يبا به نمايزهاي ن گليا يباشد. کار هنرمند به وضوح در نقاش

به  ياات هنرمندانهين تجليدر چن ت دست خداونديؤان زمخت بدون ريگرايماد

قت مطلق يکنند که حقمي يريگجهين نتيعت، چنيشکوفا در طب يهاصورت گل

ن يبه ا يازياست اما او مستقل است. او ن يقت شخصيحق ،واقع ت است. دريفاقد هو

 او هاييکه انرژ بپردازد، چراها گل يزيآمندارد که شخصاً قلم مو بردارد و به رنگ

ک يبدون کمک ها گل ييرسد گومي کنند که به نظرمي العاده عملچنان خارق

قت مطلق توسط اشخاص يمورد حق گرا درتيهويدگاه بياند. دوجود آمده هنرمند به

خداوند نباشد  که فرد مشغول خدمت يشود، چراکه تا زمانمي رفتهيخرد پذکم

تواند نام خداوند را يفرد نم يحت؛ تواند درک کند که چگونه متعال عمل کندينم

ق يتنها از طر يشخصهاي يژگيخداوند و و يهاتيز درمورد فعاليز بداند. همه چين

 شود.مي عابد آشکار يخدمت عاشقانه به خداوند برا يهيروح

: (5/39. )ب.گ 1تاپاسام-اياگيبهوکتارام  ،ان شده استيتا به وضوح بيگ-در بهاگاواد

 سپس خداوند "هاست.اضتيج تمام ريو نتاها يبرنده از تمام قربانخداوند لذت"

ن ين ايبنابرا "ارات هستم.يمن مالک تمام س" :2هشوارامما-لوکا-د، ساروايفرمامي

نداوان يکه او حاضر در گولوکا ور يحال خداوند است. در يت اعاليت شخصيموقع

 - و پسران گاوچرانها يگوپ - اش يبا معاشران ابد يمشغول لذت متعال در همراه

 ياجاد مزاحمت بريت او و بدون ايش تحت هدايروهاياست، در تمام خلقت ن

 اش مشغول به کار هستند.يمتعال ابدهاي يباز

 يت اعاليتواند درک کند که چگونه شخصمي ق خدمت عابدانه فرديتنها از طر

ت و به صورت يهويرقابل درکش، به صورت همزمان به صورت بيغ يروهايخداوند با ن

 کند و هزاران پادشاهمي ک امپراطور متعال عمليکند. او همچون مي شخص عمل

کننده خداوند شخص کنترل يت اعاليکنند. شخصمي ر نظر او عمليو فرمانده ز

                                                           
1 bhoktäraà yajïa-tapasäm 
2 sarva-loka-maheçvaram 
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)پادشاه  ندرايوا، ايمتعال مستقل است و تمام خداوندگاران شامل لرد برهما، لرد شي

 ت او عمليد تحت هدايخورش يارهيماه و پادشاه س يارهيبهشت(، پادشاه س

خداوند است که  يت اعاليشخص کنند که از سر ترسمي دييکنند. وداها تأمي

تمام  يعت ماديکند. طبمي عيوزد، و آتش گرما را توزمي درخشد، بادمي ديخورش

ک از يچ يکنند، اما همي ديرا تول يماد يايو ثابت در دن ييجااء قابل جابهيشاانواع 

ت خداوند متعال خلق يا بدون هدايتوانند به صورت مستقل عمل کنند يآنها نم

ردست يکنند، همان طور که پادشاهان زمي عمل يتمام به عنوان تابعان وکنند. 

 کنند.مي ميخود را به امپراطور تقد يانهيات ساليخراج و مال

 يغذا يماندهيبا خوردن باق ياکند که هر موجود زندهمي انيب ييقواعد ودا

زرگ قاعده بهاي يدهد. در قربانمي ات ادامهيت خداوند به حيشده به شخصميتقد

حاضر باشد و پس از  يد به عنوان تمثال غالب متعال قربانيانا بايآن است که نارا

-اياگين امر يع گردد. ايان خداوندگاران توزيد در ميغذا با يماندهيباق يانجام قربان

ن را به آ يکه و بهاگا دارد-اياگياز  يسهم يشود. هر خداوندگارمي دهينام 1بهاگا

است که خداوندگاران مستقالً قدرتمند  نيچن يريگجهيرد. نتيپذمي عنوان پراسادام

خداوند در  يت اعاليت شخصيان مختلف تحت هدايآنها به عنوان مجر ستند:ين

 شود، به نظرمي گران انجامياو توسط دهاي که فرمان يينه است و از آنجايزمپس

م درک يتوانينم ، مانمختماز يگراياست. در روش ماد تيهويرسد که او بمي

است.  يعت ماديت طبيهويبهاي تيونه شخص متعال اعالتر از فعالگم که چيکن

ست و يز اعالتر از او نيچ چيدارد که همي انيتا بيگ-ن خداوند در بهاگاواديبنابرا

اش و به صورت تابع او قرار گرفته يانوار شخص يت به عنوان تجليبرهمن فاقد هو

اجازه " م کرده است:ينه تنظين زميدر ا ييبايز يهيآ يسوام دهارايپادا شرياست. شر

که  يم کنم، فرديخداوند تقد يت اعاليام را به شخصمحترمانههاي د کرنشيده

 عمل يحواس ماد ماش تمات و ارادهيق هداياما از طر ،ندارد يچ حواس ماديه

                                                           
1 yajïa-bhäga 
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قادر مطلق  است. او يحسهاي ا اندامي يکند. او قدرت متعال تمام حواس مادمي

ن او توسط همگان قابل پرستش يز است. بنابرايمتعال همه چ يدهندهاست و انجام

 "کنم.مي ميام را تقدمحترمانههاي است. به آن شخص متعال کرنش

تمام موجودات  يکه او در ورا ييدارد از آنجامي تا اعالميگ-شنا شخصاً در بهاگاواديکر

 يشود که به معنامي ه عنوان پوروشوتاما شناختهجان قرار دارد، او بيدار و بجان

 ييجا ا ماورا(. دريمتعال  يعنيشخص و اوتاما  يعنيت متعال است. )پوروشا يشخص

د، همگان د همان طور که هوا در آسمان همه جا غالب قرار داريفرمامي گر خداونديد

 کنند.مي عمل يو تيقرار دارند و همگان تحت هدا يز در وين

 عمل کسانيز، تو در قبال همگان يخداوند عز" افته ادامه دادند:يت يشخص يوداها

ن ي. ايدارياز موجودات زنده روا نم ينسبت به نوع خاص يچ جانبداري، و هيکنمي

اط يط مختلف حيشان است که تمام موجودات زنده در شرايا يمادهاي آرزو به خاطر

هاي قهو ذرات تو، آنها همچون جر هاکشند. به عنوان بخشمي ا رنجيبرند مي لذت

 ،رقصدمي )اخگر( در آتش فروزان ک جرقهيکه  يبيآتش هستند. درست به همان ترت

 يزيچدن هستند. تو آنها را با هر يت تو مشغول رقصيتمام موجودات زنده با حما

ن از لذت شايگاه ايجا يبرا يتين حال تو مسئوليو با ا يکنمي نيکه آرزو دارند تأم

وانات، يحها،  خداوندگاران، انسان - از موجودات زنده ي. انواع مختلفيرنج ندارا ي

جود دارند و و - انيها، حشرات و آبزها، کرمکروبيان، ميدرختان، پرندگان، چهارپا

 "کشند.مي ا رنجيبرند مي بر تو هستند لذت يکه متک يدر حال ين زندگيدر ا يهمگ

شوند مي دهيا همواره رها نامي، 1موکتا-ايتيطبقه نک يموجودات زنده دو نوع هستند: 

-ايتين يشوند. موجودات زندهمي دهيد ناميواره مقما هي، 2بادها-ايتيگر نيو طبقه د

 يروحان يايهستند. در دن يماد يايبادها در دن-ايتيو ن يروحان يموکتا در پادشاه

ند، درست همانند هست يشان متجليت ازليهم موجودات زنده و هم خداوند در وضع

                                                           
1 nitya-mukta 
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، اگرچه خداوند در وجه فاقد يماد يايزنده در آتش فروزان. اما در دن ييهاجرقه

ش يشان را کم و بيشنا آگاهيتش در همه جا حاضر است، موجودات زنده کريهو

افتند و آن مي که از آتش فروزان جدا ييهااند، درست همانند جرقهفراموش کرده

 سقوط يط مختلفيدر شرا هادهند. جرقهمي از دستشان را يت درخشان ازليموقع

 يروها جرقه يکنند. بعضمي شان را حفظ يت ازليش آن موقعيکنند و کم و بمي

 ين ارجاعيآورند. امي را به وجود يگرين آتش بزرگ ديافتند و بنابرامي علف خشک

م و چاره احساس رحيبه عابدان پاک است که نسبت به موجودات زنده معصوم و ب

 د روشنيارواح مقهاي را در قلب يشنا آگاهيکنند. عابدان پاک کرمي شفقت

ز ين يماد ياين دنيدرون ا يحت يروحان يايب آتش سوزان دنين ترتيکنند و بدمي

شان را از ينها فوراً درخشش ازلافتند؛ آمي در آبها جرقه يشود. بعضمي يمتجل

هستند که  ياه به موجودات زندهيتشب شوند. آنها قابلمي دهند و خاموشمي دست

ط ين شرايآورند که تحت امي ان زمخت به دستيگرايان ماديش را ميتولد خو

افتند و در مي نيزم يروها جرقه يشود. بعضمي شان خاموشيازل يشنا آگاهيکر

 يب بعضين ترتيمانند. بدمي يخاموش و فروزان باقهاي تين وضعيب يانيط ميشرا

ا نداشتن يان داشتن يدر م يهستند، بعض يگاهشنا آيده بدون کرموجودات زن

 مستقر هستند. خداوندگاران يشنا آگاهيدر کر واقعاً يهستند و بعض يشنا آگاهيکر

گر خداوندگاران يد،  ديندرا، چاندرا، خداوندگار خورشيلرد برهما، ا –ارات باالتر يدر س

وانات يان خداوندگاران و حيم يانانس يگاه هستند. جامعهشنا آيکر يهمگ -مختلف 

 کامالً يشنا آگاه هستند و بعضيش کرياز آنها کم و ب يب بعضين ترتياست و بد

وانات، يح يعنيسوم،  ياند. موجودات زنده در ردهرا فراموش کرده يشنا آگاهيکر

ن ياند. ارا فراموش کرده يشنا آگاهيکر ان، کامالًياهان، درختان و آبزيان، گيچارپا

ط يدرک شرا يک آتش فروزان برايهاي در وداها در ارتباط با جرقه شدهانيثال بم

تمام موجودات زنده  يار مناسب است. اما ورايانواع مختلف موجودات زنده بس
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ط يا پوروشوتاماست که همواره رها از تمام شرايشنا يخداوند، کر يت اعاليشخص

 است. يماد

تصادف در  موجودات زنده برحسب ن پرسش ممکن است مطرح شود که چرايا

د درک ين پرسش، ما ابتدا بايپاسخ به ا ياند. براات سقوط کردهيح ط مختلفيشرا

موجودات زنده وجود داشته  يتواند براياز شانس و تصادف نم يچ اثريم که هيکن

، موجودات زنده يياساس متون ودا زنده است. برريموجودات غ يباشد؛ شانس برا

آن صاحب دانش  يشود که معنمي دهيامن 1ن چتانايستند و بنابرادانش ه يدارا

ت ين موقعيست. اين يتصادف يط مختلف زندگيشان در شرايت اين موقعياست. بنابرا

 تا خداونديگ-که آنها دانش دارند. در بهاگاواد شان است، چرايار ايبرحسب اخت

ت يند درک شخصيفران يا "م من شو.يز را ترک کن و فقط تسليهمه چ" د:يفرمامي

ن انتخاب ين حال ايزاد و در دسترس است. اما با اهمگان آ يخداوند برا ياعال

-ن بخش بهاگاواديخرا رد کند. در آيرد يشنهاد را بپذين پيموجود زنده است که ا

زم، حال من همه يعز يآرجونا" د:يگومي ار ساده به آرجونايشنا بسيتا، خداوند کريگ

، مشابهاً ".يريا نپذي يرينها را بپذکه آ يانتخاب کن يتوانمي ام. توت گفتهيز را برايچ

لذت بردن  ياند قدرت انتخاب خود براآمده يماد ياين دنيموجودات زنده که به ا

 يايا فرستاده است. دنين دنيست که آنها را به ايشنا نين کريدارند. ا يماد ياياز دن

خداوند  يخواهند خدمت ابدمي که لذت موجودات زنده خلق شده است يبرا يماد

 يشناوا، هنگامياساس فلسفه وا متعال از خود بشوند. بر يبرندهرا ترک کنند تا لذت

سازد و خدمت خداوند را  يکند که حواسش را راضمي ک موجود زنده آرزويکه 

 شود تا بتواند آزادانه برمي داده يماد ياين دنيدر ا يگاهيفراموش کند، به او جا

کند که در آن مي خلق يرا در زندگ يطين او شرايش عمل کند و بنابراياس آرزواس

م که هم خداوند و هم موجودات يد بدانيکشد. ما مشخصاً بامي ا رنجيبرد مي ا لذتي

ا موجودات زنده يخداوند  يبرا يلد و مرگوچ تيآگاه هستند. ه يزنده به صورت ابد
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ست که موجودات ين بدان معنا نيافتد، ايم که خلقت اتفاق يوجود ندارد. هنگام

ن فرصت يد ايکند تا به ارواح مقمي را خلق يماد يايشوند. خداوند دنمي زنده خلق

د يک روح مقيارتقاء دهند. اگر  يشنا آگاهياعالتر کر يرا بدهد که خود را به سکو

شود و مي اانيوارد بدن نارا يماد ياين دنيا يپس از نابود ن فرصت بهره نبرد،ياز ا

 برسد. افر يگريماند تا زمان خلقت دمي يدر آنجا در حالت خواب باق

را ممکن  يزش باران فصليار مناسب است. ريبس ين ارتباط مثال فصل بارانيدر ا

زش باران يچرا که پس از ر ،خلقت در نظر گرفت يبرا ياست به عنوان ابزار

اهان هستند. مشابهاً، به محض يرشد انواع مختلف گ يمرطوب مناسب براهاي نيزم

 موجودات فوراًافتد، مي اتفاق يعت ماديآن که خلقت با نظر کردن خداوند بر طب

که انواع  يبيشوند، درست به همان ترتمي ظاهر اتيط مختلف حيزنده در شرا

اما خلقت  ،است يکيکنند. بارش باران مي زش باران رشدياهان پس از ريمختلف گ

زد، اما يرمي نيکل زم کسان بريفاوت است. باران به صورت اهان مختلف متيگ

 شده رشدکاشتههاي مختلف متناسب با دانههاي مختلف در اشکال و فرم اهانيگ

هاي آرزو يافاوت است. هر موجود زندهز متيما نهاي آرزوهاي کنند. مشابهاً، دانهمي

 ک نوع خاص بدنير است که سبب رشد شخص د يادارد و آن آرزو دانه يمختلف

ح داده شده است. يتوض 1جايب-با کلمه پاپا ين موضوع توسط روپا گوسواميشود. امي

هاي آرزوهاي ا دانهيجا يب-ما به عنوان پاپا يمادهاي گناه آلود. تمام آرزو يعنيپاپا 

 يگناهکارانه يدهد که آرزومي حيتا توضيگ-شود. بهاگاوادمي آلود در نظر گرفتهگناه

 تايگ-ن خداوند در بهاگاواديم. بنابرايم خداوند متعال نشويا آن است که تسلم

ن يا "آلود را خواهم داد.گناههاي واکنش ممن به تو حفاظت از تما" د که:يفرمامي

چ کس ين، هيشود؛ بنابرامي يمتجلها از بدن يآلود در انواع مختلفگناههاي آرزو

از موجود  يک بدن به نوع خاصي يدر اعطا يبدارتواند خداوند متعال را به جانينم

 8400000هاي گر موجود زنده متهم کند. تمام بدنياز بدن به د يگريزنده و نوع د
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 يت اعاليشوند. شخصمي خلق يموجودات زنده فرد يط ذهنياساس شرا گونه بر

ان شياساس آرزوها دهد تا برمي شانين فرصت را به ايخداوند، پوروشوتاما، تنها ا

الت اعطا شده توسط ياز تسه يريگن، موجودات زنده با بهرهيعمل کنند. بنابرا

 کنند. مي خداوند عمل

ان يم يشوند. رابطهمي ن زمان، موجودات زنده از بدن متعال خداوند متولديدر هم

در آن گفته شده  ح داده شده است ويتوض ييخدا و موجودات زنده در متون ودا

خواهند را مي آنها کند، و هرآنچهمي ال تمام فرزندانش را حفظاست که خداوند متع

من پدر " د:يفرمامي تا خداونديگ-کند. مشابهاً، در بهاگاوادمي شان اعطايبه ا

ار ساده است که پدر ين معنا بسيدرک ا "تمام موجودات زنده هستم. يدهندهبذر

کنند. مي خودشان عمل ياساس آرزوها اما کودکان بر ،کندمي فرزندان را متولد

تواند مي يست. هر کودکيمتفاوت کودکانش نهاي ندهين پدر هرگز مسئول آيبنابرا

 يراث و آموزش ممکن است برايمند شود، اما اگرچه مت و آموزش پدر بهرهياز مالک

را  يمتفاوت يزندگ يکودک مختلف هر يکسان باشد، براساس آرزوهايتمام کودکان 

 برد.مي ا لذتيکشد مي ن رنجيند و بنابراکمي خود خلق يبرا

م يد تسليکسان است: همگان بايهمگان  يتا برايگ-بهاگاوادهاي مشابهاً آموزش

ت فرد را به عهده خواهد گرفت و فرد را از يخداوند متعال شوند و او مسئول

در خلقت خداوند به  يالت زندگيآلود حفاظت خواهد کرد. تسهگناههاي واکنش

 يکه باشد، چه رو ييشده است. هرجا سان به تمام موجودات زنده اعطاکيصورت 

کسان به تمام موجودات زنده اعطا شده يا در آسمان، آنها به صورت ين، در آب يزم

توانند از مي است. تمام موجودات زنده پسران خداوند متعال هستند، همگان

بخت ما موجودات زنده بدل لذت ببرند، ااعطا شده توسط خداوند متعا يالت ماديتسه

ن يت ايآورند. مسئولمي ان خودشان به وجوديات را با جنگ ميط نامطلوب حيشرا

 يموجودات زنده است و نه برعهده يط مطلوب و نامطلوب برعهدهيجنگ و خلق شرا

خداوند همان هاي ن، اگر موجودات زنده از آموزشيخداوند. بنابرا يت اعاليشخص
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را در خود پرورش  يشنا آگاهيمند شوند و کرتاست بهرهيگ-گونه که در بهاگاواد

 گردند. توانند به نزد خداوند بازمي نهاشد و آشان متعال خواهد يا يدهند، آنها زندگ

توسط خداوند  يماد يايکه دن يياز آنجا ن بحث را مطرح کنديفرد ممکن است ا

به صورت  وندخدا ط آن است. قطعاً ين او مسئول شرايخلق شده است، بنابرا

اما او هرگز مسئول  ،است يماد ياين دنيا يم مسئول خلقت و نگهداريرمستقيغ

اس يتوسط خداوند قابل ق يماد يايست. خلقت دنيط مختلف موجودات زنده نيشرا

 ياهيگهاي از پوشش يک فصل ابر انواع مختلفياهان توسط ابر است. در يبا خلقت گ

ن را يماً زميزد، اما هرگز مستقيرمي نيطح زمس يکند. ابر آب را رومي ديرا تول

 خلق يماد يرا صرفاً با نظاره بر انرژ يماد ياين دنيکند. مشابهاً، خداوند ايلمس نم

افکند مي يعت مادياو نظرش را بر طب" د شده است:يين امر در وداها تأيکند. امي

د شده است که ييامر تأن يز ايتا نيگ-در بهاگاواد "د.يآمي ن خلقت به وجوديو بنابرا

چه  ،از موجودات زنده ي، او انواع گوناگونيعت ماديمتعالش بر طب يصرفاً با نظاره

 کند.مي ر متحرک، مرده و زنده را خلقيمتحرک و چه غ

متعال خداوند در هاي ياز باز يکيتواند به عنوان مي يماد ياين خلقت دنيبنابرا

چرا که شود، مي دهيمتعال خداوند نامهاي ياز باز يکين خلقت ينظر گرفته شود؛ ا

 يت اعاليشخص يکند. آرزومي کند خلقمي را هرگاه آرزو يماد ياين دنياو ا

را به  يگريفرصت د ن خلقت،يچرا که ا ،ش استياو به اجزا يژهيز لطف ويخداوند ن

اوند ن نزد خديشان را پرورش دهند و بنابرايازل يکند تا آگاهمي د اعطايارواح مق

 يماد ياين دنيخلق ا يتواند خداوند متعال را برايچ کس نمين هيباز گردند. بنابرا

 سرزنش کند.

ان يشفاف از تفاوت م يم درکيتوانمي نجا، مايدگاه موضوع مورد بحث در اياز د

گرا فنا در وجود تيهويم. درک بيبه دست آور انيگراتيان و شخصيگراتيهويب

 هيبه خالء را توص يل تمام تنوعات ماديگرا تبدند و فلسفه خالءکمي هيمتعال را توص

 يهانيک يشود. قطعًا تجلمي اوادا شناختهيبا عنوان ماها ن فلسفهيا يکند. هردومي
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شوند و تا زمان مي انا فنايکه موجودات زنده در بدن نارا يرسد و هنگاممي انيبه پا

ط يتوان شرامي ن رايشود و امي خالء يهانيک يخوابند تجلّمي گر در آنيخلقت د

 يماد ياين دنيست. توقف تنوعات اين يط هرگز ابدين شرايت خواند، اما ايفاقد هو

چراکه خلقت دوباره  ،ستين يو غرق و فنا شدن موجودات زنده در بدن متعال دائم

که در بدن  ياموجودات زندههنگامي که خلقت ديگري رخ دهد  افتد ومي اتفاق

 ،دنخود را پرورش داده باش يشنا آگاهيکه کر بدون آن اندشده غرق و فنا متعال

 دييقت را تأين حقيتا ايگ-ظاهر خواهند شد. بهاگاواد يماد ياين دنيدوباره در ا

د که بدون يشود و آن ارواح مقمي دائماً خلق و نابود يماد ياين دنيکند که امي

 ين خلقت ماديکه ا يگردند، هنگاممي هستند دوباره و دوباره باز يشنا آگاهيکر

مند شوند و تحت ن فرصت بهرهياز ا يدين ارواح مقيشود. اگر چنمي يمتجل

 يروحان يايرا پرورش دهند، آنگاه آنها به دن يشنا آگاهيخداوند کرهاي آموزش

ن، گفته شده است يباز نخواهند گشت. بنابرا يمنتقل خواهند شد و به خلقت ماد

ن يلوفريچراکه پناه قدوم ن ،ستنديچندان باهوش ن انيگراتيهويان و بيگراکه خالء

ان و يگران خالءيرد هستند، اخِکه آنها کم ييرند. از آنجايپذيخداوند را نم

روانا ين يدهند تا به مرحلهمي را انجامها اضتياز ر يان انواع مختلفيگراتيهويب

شدن و غرق شدن  يکيا يات است و يح يط ماديان شرايپا يابند که به معنايدست 

ن خداوند يلوفريرا آنها از قدوم نيز ،کنندمي . تمام آنها دوباره سقوطدر بدن خداوند

 اند.کرده يپوشچشم

 ي، پس از مطالعهيراج گوسواميکاو اشناداسيکر يعنيسنده يتا، نويچاتامر-ايتانيدر چ

شنا تنها ير داده است که کرن نظيدن از تمام مراجع، چنيو شن ييتمام متون ودا

 يدر دعاها يهستند. نظر و يو يگر موجود زنده خادمان ابديارباب متعال و تمام د

ن است که همگان تحت يجه اين، نتيشود. بنابرامي دييافته تأيت يشخص يوداها

 ت متعال خداوند خدمتيخداوند هستند، همگان تحت هدا يت اعاليکنترل شخص

ترسند. از سر ترس اوست که مي خداوند يت اعاليشخص زکنند، و همگان امي
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گاه همگان تابع خداوند متعال بودن است، يشود. جامي انجام يبه درستهاي تيفعال

در نظر و نگاه خود نسبت تمام تمام  يچ جانبداريکه خداوند ه ين حاليدر ع

ت است؛ همان طور که ينهايموجودات زنده ندارد. او درست همچون آسمان ب

، تمام موجودات زنده همچون رقصند، مشابهاًمي ک آتش در آن آتشيهاي جرقه

کنند. مي ت خداوند متعال پروازينهايهستند که در آسمان نامحدود و ب ييهاپرنده

تر و در نييگر در سطوح پايد يکنند، بعضمي ار باال پروازياز آنها در ارتفاع بس يبعض

کنند. پرندگان مختلف در مي تر پروازنيياار پيدر سطوح بس يبعض ،ن حاليهم

چ يکنند، اما آسمان همي شان پروازيهاييو متناسب با توانا مختلف يهاتيموقع

هاي تيکند که او موقعمي دييتا خداوند تأيگ-ندارد. در بهاگاواد هايين توانايبا ا يکار

ن يکند. امي اشان اعطيم ايرا به موجودات زنده مختلف در تناسب با تسل يمختلف

ست. يت خداوند به موجودات زنده جانبدارانه نيمتناسب توسط شخص ياعطا

خداوند  يت اعاليکه موجودات زنده همواره تحت کنترل شخص رغم آنين، عليبنابرا

ط يات هستند، او هرگز مسئول شرايمتفاوت از حهاي و گونهها طيها، محتيدر موقع

است که فرد خود را در  ين احمقانه و مصنوعي، انيست. بنابرايمتفاوتشان ن يستيز

ند. هر يتر است که فرد خداوند را نبند و احمقانهيبرابر با خداوند متعال بب يتيموقع

ن است که فرد يند؛ تنها تفاوت ايبمي ت خوديخداوند را متناسب با طرف يفرد

ند و يبمي شنا،ين، کريترت متعال، محبوبيخداشناس خداوند را به عنوان شخص

 ند.يبمي ييقت مطلق را به صورت مرگ غايملحد حق

ز، از يخداوند عز" آنها گفتند: خود ادامه دادند. يافته به دعاهايت يشخص يوداها

متعال و تمام موجودات  يکنندهتوان درک کرد که تو کنترلمي يياطالعات ودا

شوند مي دهي، نامي، ابد1ايتيتحت کنترل هستند. هم خداوند و هم موجودات زنده ن

کننده ا خداوند متعال کنترليواحد  يايتين حال نيهستند، با ا يکي يفيو به لحاظ ک

 يشدهت کنترل هستند. موجود زنده کنترلگر تحيد يهاايتيکه ن ياست درحال
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ز در يمتعال، به صورت روح متعال، ن يکنندهدرون بدن سکونت دارد و کنترل يفرد

وداهاست. اگر  ين رأيکند. امي را کنترل يوح متعال، روح فردآنجا حاضر است اما ر

توانست نظر وداها مي يگاه چگونه کس تحت کنترل روح متعال نبود، آن يروح فرد

دن از يا رنج کشيگر و لذت بردن يک بدن به بدن ديمورد انتقال موجود زنده از  در

 يو بعض يباالتر زندگهاي اردمواقع ارتقاء به استاند يگذشته، و بعضهاي اثرات رفتار

ب ارواح ين ترتيح دهد؟ بديرا توض يتر زندگنييافتادن به استاندارد پا مواقع فرو

عت يطب ود کنترليد نه تنها تحت کنترل خداوند متعال هستند بلکه تحت قيمق

شده صورت کنترل موجودات زنده با خداوند متعال به ين رابطهيز هستند. اين يماد

کنند که اگرچه روح متعال در همه جا غالب است، مي ننده قطعًا ثابتکو کنترل

در  يستند. اگر ارواح فرديهرگز در همه جا حاضر و غالب ن يموجودات زنده فرد

درمورد کنترل شدن آنها وجود  يپرسش و شک يچ جايهمه جا غالب بودند، ه

هستند،  کساني يه که روح متعال و روح فردين نظريب اين ترتينداشت. بد

رد؛ در يپذيه را نمين نظريا يچ شخص خردمنديست و ها ياآلوده يريگجهينت

تابع را  يمتعال و اشخاص ابد ين شخص ابديز بيد تالش کند که تمايعوض، فرد با

 "درک کند.

 ت نامحدوديخداوند، تو ابد يا" کردند: يريگجهين نتيافته چنيتيشخص يوداها

ت نامحدود يشکل ابد "محدود هستند.هاي تيده ابدو موجودات زن ي( هست1)دهروا

شادها يمانند اوپان ييشود و متون ودامي درک يمواقع به صورت فرم جهان يبعض

و  يف شده است. در آنجا گفته شده است فرم ازليتوص اآشکارت محدود يفرم ابد

 ان شده است که آن روحين بياست. همچن وک ميهزارم ک دهيموجود زنده  يروحان

، که يفرد ين است. موجودات زندهيترکوچکتر از ن و کوچکيتربزرگ تر ازبزرگ

ن هستند. با يترتر و کوچکخداوند هستند، کوچک يو ذره ءجز يبه صورت ابد

ن است و يترتر از بزرگم که بزرگيم متعال را درک کنيتوانمي ما نه يحواس ماد
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د آن ين است. ما بايترتر از کوچکچکم که کويرا درک کن يم روح فرديتوانمي نه

ن يترتر از کوچکرا که کوچک ين است و روح فرديترتر از بزرگخداوند که بزرگ

دارند که مي انيب ييم. متون ودايدرک کن ييق منابع معتبر متون وداياست از طر

ک انگشت ي يند و به اندازهينشمي در بدن هر موجود زنده روح متعال در درون قلب

ک ي ين بحث مطرح شود که چگونه اندازهين ممکن است ايشست است. بنابرا

ن يابد؟ پاسخ آن است که ايک مورچه اسکان يتواند در قلب مي انگشت شست

روح متعال در تناسب با موجود زنده است.  يرياندازگ يبرا ياريانگشت شست مع

در  يکيوجود زنده را م يتوان روح متعال و روح فردينم يطيچ شراين، در هيبنابرا

شوند. روح متعال درون مي موجود زنده ينظر گرفت گرچه هردو آنها وارد بدن ماد

 1ت کند. اگرچه هردو آنها دهروايا هدايقلب سکونت دارد تا موجود زنده را کنترل 

 ت متعال استيهستند، موجود زنده همواره تحت هدا يا ابدي

 يعت ماديکه موجودات زنده در طب ييان بحث مطرح شود که از آنجيممکن است ا

گفته شده است  يياند همه آنها برابر و مستقل هستند. اما، در متون وداده شدهييزا

سازد و سپس مي را با موجودات زنده بارور يعت ماديخداوند طب يت اعاليکه شخص

 يمادعت يل طبين، ظهور موجودات زنده واقعاً به دليآورند. بنابرايرون ميآنها سر ب

محصول مستقل زن ک يکه بچه متولد شده توسط  يبيست، درست به همان ترتين

شود. مي شود و سپس بچه متولدمي ک مرد بارداريک زن ابتدا توسط يست. يآن زن ن

زن جزء و ذره اي از مرد است. مشابهاً،  کيد شده توسط ين، بچه تولين چنيا

شود، اما نه مستقالً. به مي ـدموجودات زنده به وضوح توسط طبيعت مادي توليـ

دليل باردار شدن طبيعت مادي توسط پدر متعال است که موجودات زنده حاضر 

هستند. بنابراين اين بحث که موجودات زنده اجزاء و ذرات خداوند نيستند بحث 

مختلف بدن نمي توانند معادل با کل باشند؛ هاي صحيحي نيست. براي مثال، بخش

عضوهاي مختلف است. مشابهاً، اجزاء و ذرات کل  يکنندهترلدر عوض، کل بدن کن
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هستند. اين  متعال همواره وابسته هستند و همواره تحت کنترل منشاء ذرات و اجزاء

گيتا تأييد شده است که موجودات زنده اجزاء و ذرات کريشنا -موضوع در بهاگاواد

را نخواهد پذيرفت که روح  . بنابراين، هيچ انسان عاقلي اين نظر1هستند: مامايوامشا

مشابه قرار دارند. آنها در کيفيت يکي هستند،  يمتعال و روح فردي در يک دسته

اما به لحاظ کمي روح متعال همواره متعال است و روح فردي همواره تابع روح متعال 

 است. اين نتيجه گيري وداهاست.

ست. در گرامر سانسکريت 3مايا-يا چين 2مايا-اين ارتباط يان کلمه حائز اهميّت در

 به کار گرفته "کفايت"معناي  و همچنين به "انتقال "ي معنا به 4کلمه مايات

مايا، بيانگر -چين مايا يا-کنند که کلمه يانمي شود. فيلسوفان ماياوادي تفسيرمي

آن است که موجود زنده همواره برابر با متعال است. اما فرد بايد اين موضوع را در 

شود. موجود مي که پسوند مايات به معناي کفايت يا انتقال به کار گرفتهنظر بگيرد 

بنابراين، اين پيشوند  زنده هرگز چيزي در نسبت مشابه با خداوند در اختيار ندارد.

فردي در خود کافي  يتواند به اين معنا استفاده شود که موجود زندهمايات نمي

 دارد، در غير اين صورت، چگونه اوفردي هرگز دانش کافي ن ياست. موجود زنده

تنها  "کفايت" يکلمهن، يل مايا با انرژي مادي قرار بگيرد؟ بنابراتواند تحت کنترمي

تواند پذيرفته شود. يکي بودن روحاني خداوند مي در ارتباط با اهميت موجود زنده

ک شود. هريجوري و همگني پذيرفته نميمتعال و موجود زنده هرگز به معناي يک

پذيرفته شود، آنگاه با و همسان همگن  از موجودات زنده فرد است. اگر يکي بودنِ

رهايي يک روح فردي، تمام ساير ارواح فردي نيز بايد فوراً رها شوند. اما حقيقت آن 

است که هر روح فردي به صورتي متفاوت در حال لّذت بردن و رنج کشيدن در 

 دنياي مادي است. 
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رود؛ مي نيز به کار "يدگرگون"به معناي  اشاره شد، کلمه مايات همان طور که در باال

گرايان هويتبي يشود. نظريهمي نيز استفاده "محصول"بعضي مواقع نيز به معناي 

يا بازي  1را پذيرفته است و اين ليالها آن است که برهمن خود انواع مختلفي از بدن

در استانداردهاي مختلفي از شرايط حيات  يمتعال اوست. اما صدها و هزاران گونه

ها، خداوندگاران، حيوانات، پرندگان و چهارپايان وجود دارند و اگر زيستي مثل انسان

هايي جزئي از حقيقت مطلق باشند، آنگاه ديگر معنايي براي همگي ايشان بسط

تفسير ديگري که توسط  .رهايي وجود ندارد، چرا که برهمن از قبل رها است

 متجليها شود آن است که در هر عصر انواع مختلفي از بدنمي ارائهها ماياوادي

هاي مختلف يا بسطهاي رسد تمام بدنمي شوند و هنگامي که آن عصر به پايانمي

دهند. مي شوند و به تجليات مختلف پايانمي برهمن به صورت خود به خودي يکي

ره در اشکال بدني متفاوت خود بعدي، براساس اين نظريه، برهمن دوبا آنگاه در عصر

 دهد. اگر ما اين نظريه را بپذيريم، آنگاه برهمن در معرض تغيير قرارمي را بسط

کنيم که مي سوترا درک-وع قابل پذيرش نيست. از ودانتاگيرد. اما اين موضمي

دهد که  تواند خود را به بدني تغييرف است. بنابراين، او نميبرهمن بالذاته پر از شع

آور باشد. در واقع، موجودات زنده اجزاء و ذرات خود معرض شرايط متعدد رنج در

برهمن هستند و اينچنين آنها مستعد پوشيده شدن با انرژي توهمي هستند. همان 

هايي هستند که شادمانه داده شد، اجزاء برهمن همچون جرقهطور که پيشتر توضيح 

ايشان از آتش به بخش پر از دود  رقصند، اما فرصت و احتمال سقوطمي درون آتش

وجود دارد، گرچه بخش پر از دود شرايط ديگري از آتش است. اين جهان مادي 

درست همانند دود است و دنياي روحاني همچون يک آتش فروزان. موجودات زنده 

گيرند، مستعد سقوط به مي بيشماري هنگامي که تحت تأثير انرژي توهّمي قرار

هنگامي که با پرورش دانش واقعي چنين ي روحاني هستند، و همدنياي مادي از دنيا

 ممکن است.رهايي مجدد شود مي فرد کامالً از آلودگي دنياي مادي رها
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آسوراها آن است که موجودات زنده از طبيعت مادي يا پراکريتي، در تماس  ينظريه

چراکه هم  ،يردتواند مورد پذيرش قرار بگشوند. اين نظريه نميمي با پوروشا متولد

دو به صورت ابدي موجود هستند.  طبيعت مادي و هم شخصيت اعالي خداوند هر

شوند. خداوند متعال توانند متولد نه طبيعت مادي و نه شخصيت اعالي خداوند نمي

 2شود. مشابهًا طبيعت مادي نيز آجامي يا تولد نيافته شناختـــه 1به عنوان آجا

 نيافته هستند. از آنجايي کهآجا و آجا، به معناي تولد يشود. هردو واژهمي ناميده

ممکن است که آنها موجودات طبيعت مادي و خداوند متعال تولدنيافته هستند، غير

)متولد کنند(. اما در متون ودايي پذيرفته شده است که  زنده را به وجود بياورند

را از خود  بيشماريهاي همان طور که آب در تماس با هوا بعضي مواقع حباب

دهد، به همان ترتيب ترکيب طبيعت مادي و شخص متعال باعث مي نشـــــان

در آب ها شود. همان طور که حبابمي ظهور موجودات زنده درون اين دنياي مادي

شوند، موجودات زنده نيز در اين دنياي مادي تحت تأثير مي در اشکال مختلف توليد

شوند. اين چنين، اين مي شرايط مختلف ظاهرطبيعت مادي، در اشکال و هاي گونه

ظاهر شده در اين  يبگوييم موجودات زنده که  گيري صحيحي استگونه نتيجه

ها، خداوندگاران، حيوانات، پرندگان و مادي در اشکال مختلف، مثل انسان دنياي

آورند. مي متفاوت به دستهاي خود را به دليل خواستههاي چهارپايان، همگي بدن

و آرزوهايي چه زماني در ايشان ها يچ کس نمي تواند بگويد که چنين خواستهه

: علت چنين موجوديت 3کارما-و بنابراين گفته شده است آناديبرانگيخته شده است 

داند زندگي مادي چه زماني آغاز شد، اما مادي غيرقابل رديابي است. هيچ کس نمي

راي آن وجود داشته باشد، چرا که هر آغاز ب ياين واقعيت وجود دارد که يک نقطه

اي يک اخگر و جرقه روحاني است. همان طور که سقوط يک جرقه از موجود زنده
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داخل آتش به روي زمين ابتدا و آغازي دارد، ورود موجود زنده به دنياي مادي نيز 

 انحالل هنگامتواند بگويد. اگرچه در ابتدايي دارد، اما هيچ کس زمان آن را نمي

ند، گويي به مانمي تمام موجودات زنده غرق در وجود متعال خداوند باقي نجها

اصلي ايشان براي خداوندي کردن بر طبيعت  ياند، خواستهخوابي عميق فرو رفته

کند. دوباره، هنگامي که اين تجلي کيهاني وجود داشته باشد، مادي فروکش نمي

هاي خيزند و بنابراين در گونهمي ابه پها آنها براي برآورده شدن همــــان خواسته

 شوند.مي مختلف حيات ظاهر

شوند. مي شوند به عسل تشبيهمي موجودات زنده که در زمان انحالل غرق در متعال

 شود. هنگامي که کسي عسلمي حفظ مختلف يهاگلهاي عسل، مزه يدر شانه

آوري شده جمع ه چه نوع عسلي از چه نوع گليتواند تشخيص دهد کخورد، نميمي

آورد که عسل مي است، اما مزه مطبوع عسل اين پيش فرض را در ذهن به وجود

مختلف است. مثال ديگر آن است که گرچه هاي بلکه ترکيبي از مزه ،همگن نيست

شوند، اما اين بدان معنا نيست مي مختلف در نهايت با آب دريا مخلوطهاي رودخانه

د. اگرچه آب گنگ رومي از آن پس از بينها دخانهفردي هر يک از روهاي که هويت

يامونا همچنان  يگنگ و رودخانه يد، رودخانهنشومي ب دريا مخلوطو آب يامونا با آ

کنند. غرق موجودات زنده مختلف در مي موجوديت خود را به صورت مستقل حفظ

ا موجودات شود، اممي مختلفهاي انواع بدن برهمن در زمان انحالل شامل انحاللِ

مختلفشان، به صورت فردي غرق در برهمن تا زمان تجلي هاي زنده، همراه با مزه

 ينمکي آب دريا و مزه يمانند. همان طور که مزهمي ديگري از دنياي مادي باقي

ماند، تفاوت بين خداوند مي شيرين گنگ متفاوت است و اين تفاوت مستمرًا باقي

 ماند، اگر چه در زمان انحالل به نظرمي مراً باقيمتعال و موجودات زنده نيز مست

شوند. بنابراين، نتيجه اين است که حتي هنگامي که مي رسد که آنها غرقمي

شوند و در پادشاهي مي شرايط مادي آزادهاي موجودات زنده از تمام آلودگي
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ديت فرديشان در ارتباط با خداوند متعال به موجوهاي شوند، مزهمي روحانـي غرق

 دهد.مي خود ادامه

گيري ما چنين خداوند عزيز، بنابراين نتيجه" وداهاي شخصيت يافته ادامه دادند:

هم  شوند و تنها به دليلمي است که تمام موجودات زنده مجذوب انرژي مادي تو

 هويت دانستن اشتباهي خود به عنوان محصوالت طبيعت مادي آنها در فراموشي

کنند، و به مي از يک نوع بدن به نوع ديگر بدن نقل مکان ارتباط ابدي خود با تو

خاص از بشر  يابند، خود را با يک نوعمي ويژه هنگامي که به فرم انساني حيات ارتقاء

شان عيدانند و هويت واقمي يا يک مليت يا نژاد خاص يا به اصطالح دين هم هويت

شتباه از اد. به دليل ادراک کننمي الهيت را فراموش مقامِ  به عنوان خادمان ابديِ 

نفر از آنها، اگر ها شوند. از ميان ميليونمي زندگي، آنها متحمل تولد و مرگ مکرّر

شنا کافي هوشمند باشد با معاشرت با عابدان پاک، به درک کري يکسي به اندازه

 شود.مي ادراک مادي خارجرسد و از قلمرو سوءمي آگاهي

خداوند چيتانيا تأييد شده است که موجودات زنده در  چاريتامريتا توسط-در چيتانيا

متفاوت حيات سرگردان هستند، اما اگر يکي از ايشان به هاي اين جهان در گونه

کافي باهوش باشد، با لطف پير روحاني و شخصيت اعالي خداوند، کريشنا،  ياندازه

، هاريم وينا نا آگاهي را آغاز خواهد کرد. گفته شده است زندگي عابدانه در کريشنا

تواند از چنگال تولد : بدون کمک شخصيت اعالي خداوند، فرد نمي1مريتيم تارانتي

 و مرگ مکرر خالصي يابد. به کالمي ديگر، تنها خداوند متعال، شخصيت خداوند،

 تولد و مرگ مکرر نجات دهد. يتواند ارواح مقيد را از چرخهمي

و مصائب مادي  -گذشته، حال، آينده  -زمان  اثر" يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

جايي ابروهاي تو همانند گرماي شديد، تولد، مرگ، پيري و بيماري، همگي صرفاً جاب

گيتا گفته شده است -در بهاگاواد "کند.مي هستند. همه چيز تحت هدايت تو عمل

 انجام ،مادي تحت هدايت شخصيت اعالي خداوند، کريشنا يهاکه تمام فعاليت
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ي تمام شرايط حيات مادي عناصري متضاد برا" پذيرد. وداها ادامه دادند:مي

اند. اما براي کساني که ارواحي تسليم و در اشخاصي هستند که تسليم تو نشده

هنگامي که  "تواند موجب ترس شود.آگاهي کامل هستند، اين چيزها نميکريشنا 

در ز از او نترسيد، در حالي که پو ظاهر شد، پراهالد ماهاراج هرگخداوند نرشيمهادِ

. بنابراين، گرچه خداوند رو و کشته شديافته رو بهخدانشناسش فوراً با مرگ شخصيت

و براي خدانشناسي همچون هيرانياکاشيپو به صورت مرگ ظاهر گرديد، نرشيمهادِ

 تمام لذات است. ره مهربان و منشأبراي عابداني مانند پراهالد هموا

ت که معناي آن به شرح اي زيبا در اين زمينه سروده اسسوامي آيه شريپاد شريدهارا

اي هستم که دائماً از شرايط مادي حيات خداوند عزيزم، من موجود زنده"زير است: 

ياي گناهکارانه من در مدّت زيست در اين دنهاي شوم و به خاطر فعاليتمي مضطرب

پناه وند عزيزم، به نحوي من سوزم. خدامي ماديهاي ي، در آتش سوزان واکنشماد

شريال ناروتام  "ام. لطفًا مرا بپذير و به من حمايت بده.قدوم نيلوفرينت را گـــرفته

 ي پسر ناندا ماهاراج، اي معاشرِخداوند عزيزم، ا" کند:مي داس تهاکور نيز چنين دعا

فرينت من پناه قدوم نيلودختر وريشابهانو، پس از رنج بسيار در شرايط مادي حيات 

کنم که لطفاً نسبت به من پرلطف باش. لطفًا مرا از خود نران، مي ام و دعارا گرفته

 "چرا که من هيچ پناهي غير از تو ندارم.

يوگا يا -اسي يا خداشناسي غير از بهاکتينتيجه چنين است که هر فرايند خودشن 

ند در ي خداوکل است. گرفتن پناه خدمت عابدانهت مشابدانه، به شدخدمت ع

کريشنا آگاهي بنابراين تنها راه آزاد شدن از آلودگي زندگي مادي و مقيّد به خصوص 

 در عصر حاضر است. کساني که در کريشنا آگاهي نيستند صرفًا وقتشان را تلف

 کنند و هيچ مدرک قابل لمسي براي زندگي روحاني در اختيار ندارند.مي

که تسليم  تماد و امنيت را به کسي خواهم دادمن همواره اع" اند:لرد راماچاندرا گفته 

چرا که اين تمايل طبيعي  ،من شود و قطعاً تصميم بگيرد که خادم ابدي من شود

ي تأثير طبيعت ماد" فرمايد:مي گيتا-ابهًا، لرد کريشنا در بهاگاوادمش "من است.
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بيعت شود به سادگي بر تأثير طمي ا کسي که تسليم من، امگيري استيشغيرقابل پ

عابدان براي خنثي به هيچ وجه تمايلي به بحث با غيرعابدان  "کند.مي ي غلبهماد

کردن نظر ايشان ندارند. به جاي اتالف وقت، آنها همواره خود را مشغول خدمت 

 کنند.مي عاشقانه متعال خداوند در کريشنا آگاهي

زرگ ماورايي ب هايخداوند عزيزم، گرچه يوگي" يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

اني که تا زماما حواس داشته باشند،  ذهن و طوفانِ  ممکن است کنترل کامل بر فيلِ

رگز در هي خواهند شد و بر را نگيرند قرباني تأثيرات مادپناه يک پير روحاني معت

اي هايشان براي خودشناسي موفق نخواهند شد. چنين اشخاص هدايت نشدهتالش

 ".روندمي که بدون وجود يک ناخدا با يک کشتي به درياشوند مي به تجّاري تشبيه

رد بايد ي آزاد شود. فتواند از چنگال طبيعت مادبنابراين، با تالش فردي شخص نمي

ر از جهل اساس هدايت او عمل کند. آنگاه عبو يک پير روحاني معتبر را بپذيرد و بر

اط مي در اين ارتبي ممکن است. شريپاد شريدهارا سواموجود در اين شرايط ماد

 ييندهروحاني، نما ترين پيراي پرلطف" گويد:مي اي زيبا سروده است که در آنآيه

، در شخصيت اعالي خداوند، هنگامي که ذهن من کامالً تسليم قدوم نيلوفرينت شد

حاني عبور آن زمان تنها به لطف تو، من قادر خواهم بود تا از تمام موانع زندگي رو

 "ي پرشعف مستقر شوم.کنم و در زندگ

تواند با مي پرشور، يا جذبه نسبت به شخصيت اعالي خداوند 1در واقع سامادهي

 اشتغال دائمي در خدمت او حاصل شود و اين اشتغال مستمر در خدمت عابدانه

تواند تنها هنگامي اجرا شود که فرد تحت هدايت يک پير روحاني معتبر عمل مي

زند که به منظور کسب دانش خدمت عابدانه فرد بايد خود آمومي کند. بنابراين وداها

را به يک پير روحاني معتبر عرضه نمايد. پير روحاني فردي است که دانش خدمت 

شود. مي ناميده 2شاگردان شروتريا يداند. سلسلهمي شاگردان يعابدانه را در سلسله
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آن است که او شاگردان شده  ياصلي فردي که پير روحاني در سلسله ينشانه

روحاني  يوگا است. بعضي مواقع مردم از پذيرش پير-صددرصد ثابت در بهاکتي

بزرگ هاي ي توسط يوگيزيادي از شکست، حتهاي کنند، اما مثالمي اجتناب

يتا گفت که کنترل ذهن گ-وجود دارد. آرجونا در بهاگاواد 1همچون ويشواميترا

ممکن است. بعضي مواقع ذهن به همچون متوقف کردن وزش يک طوفان کاري غير

تواند ر روحاني فرد نميشود. بدون پيروي از هدايت يک پيمي يک فيل ديوانه تشبيه

ذهن و حواس را کنترل کند. به کالمي ديگر، اگر فرد يوگاي ماورايي را تمرين کند 

مندش و يک پير روحاني معتبر را نپذيرد، او قطعاً فرو خواهد افتاد. او صرفاً زمان ارزش

تواند بدون قرارگيري تحت ودايي آن است که فرد نمي يکند. قاعدهمي را تلف

 هدايت يک آچاريا دانش کامل را کسب کند.

داند که موضوعات چگونه مي پذيردمي : فردي که يک آچاريا را2آچارياوان پوروشو ودا

مال ک يتواند با بحث درک شود. فردي که به مرحلههستند. حقيقت مطلق نمي

شود؛ او براي دستاورد مادي مي برهمانايي دست يافته است به صورت طبيعي منقطع

چرا که با دانش روحاني او به اين نتيجه رسيده است که در اين دنيا  کند،يتالش نم

هيچ کمبودي وجود ندارد. همه چيز به صورت کافي توسط شخصيت اعالي خداوند 

ي تالش نمي کند؛ در ي واقعي براي کمال ماديک برهماناشود. بنابراين، مي تأمين

پير رود تا دستورات او را بپذيرد. صالحيت مي عوض، او نزد يک پير روحاني معتبر

ديگر هاي است بدين معني که او تمام فعاليت 3نيشتا-روحاني آن است که او برهما

کريشنا،  ،را رها کرده و زندگي خود را وقف فعاليت تنها براي شخصيت اعالي خداوند

رود، او مي نموده است. هنگامي که يک شاگرد معتبر نزد يک پير روحاني معتبر

خداوند عزيزم، لطفًا مرا به عنوان شاگردت " کند:مي متواضعانه به پير روحاني دعا

                                                           
1 Viçvämitra 
2 Äcäryavän puruño veda 
3 brahma-niñöha 
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بپذير و مرا به طريقي آموزش بده که بتوانم تمام ديگر فرايندهاي خودشناسي را 

 "آگاهي، خدمت عابدانه، مشغول شوم.ترک کنم و صرفًا در کريشنا 

چنين تحت هدايت پير روحاني خدمت عاشقانه متعال خداوند  شده بهعابد مشغول

خداوند عزيزم، تو منبع لذت هستي. از آنجايي که تو حاضر هستي، " کند:مي تمرکز

لذت موقت ناشي از جامعه، دوستي و عشق چيست؟ اشخاص ناآگاه از منبع  يفايده

کنند، مي ت از ارضاي حواسه صورت کاذب خود را مشغول کسب لذت بمتعال لذ

 ، يک عابد و شاعر وايشناو1در اين ارتباط، ويدياپاتي "ا اين موقتي و توهمي است.ام

ت در ميان جامعه، دوستي و عشق خداوند عزيزم، بدون شک اندکي لذ "گويد:مي

تواند اما چنين لذتي نمي توان به لحاظ مادي درک کرد،مي گرچه اين لذت را ،هست

در بيابان به يک اقيانوس آب نياز  "قلب مرا که همچون يک بيابان است راضي کند.

ارزش چنين آبي  ره آب روي زمين بيابان ريخته شود،است. اما اگر تنها يک قط

ند توسط توامتعدد است که نميهاي مادي ما پر از خواستههاي چيست؟ مشابهاً قلب

هايمان مشغول يانه برآورده شود. هنگامي که قلبگراو عشق مادي جامعه، دوستي

توانيم راضي شويم. رضايت متعال مي به کسب لذت از منبع متعال لذت بشود، آنگاه

 تنها در خدمت عابدانه و در کريشنا آگاهي کامل ممکن است.

اها يگرو-آناندا-يدچ-خداوند عزيز، تو ساچ" يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

زنده  دانش و از آنجايي که موجودات (، فرم همواره پر از شعف و5/1. )ب.س هستي

ه اجزاء و ذرات شخصيت تو هستند، وضعيت طبيعي موجوديت ايشان آگاهي کامل ب

گر تو است. در اين دنياي مادي، هر کس چنين کريشنا آگاهي را پرورش بدهد دي

 يست.حيات ن يگرايانهماديهاي عالقمند به روش

اي که شود، زندگيمي عالقهآگاه نسبت به زندگي خانوادگي بي يک فرد کريشنا

اي به ارضاي س دارد. به کالمي ديگر، او عالقهمقداري امکانات براي ارضاي حوا

حواس ندارد. کمال زندگي انساني مبتني بر دانش و انقطاع است، اما تالش براي 
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زندگي خانوادگي بسيار مشکل است. بنابراين  کمال و انقطاع در يدستيابي به مرحله

 زيارت را تطهيرهاي گيرند يا مکانمي اشخاص کريشنا آگاه پناه معاشرت با عابدان را

ميان روح متعال و موجودات زنده فردي آگاه  يکنند. چنين اشخاصي از رابطهمي

ن همواره تو را هستند و هرگز در ادراک بدني از حيات قرار ندارد. از آنجايي که ايشا

کنند، چنان پاک هستند که به هر مکاني مي در آگاهي کامل درون قلبشان حمل

شويد قادر به مي شود و آبي که پاهايشان رامي روند يک مکان زيارتي مقدسمي که

 "شود.مي يناهکار سرگردان در اين دنياي مادرهاسازي بسياري از افراد گ

ماهاراج از او خواست تا موضوع بسيار خوبي را  هنگامي که پدر خدانشناس پراهالد

گرا براي يک شخص مادي" که آموخته بود براي او بازگو کند، او به پدرش پاسخ داد:

حقايق موقتي و نسبي همواره پر از نگراني است، بهترين به که به دليل مشغول بودن 

تن پناه خداوند خانوادگي و رفتن به جنگل براي گرف زندگيِ  تاريکِ  چاهِ  کار ترکِ

اشخاصي که واقعًا عابدان پاک هستند به عنوان ماهاتماها يا حکيمان  "متعال است.

گيرند. آنها همواره به مي بزرگ، اشخاصي کامل در دانش مورد احترام و تقدير قرار

انديشند و بدين ترتيب به صورت خود به خودي مي خداوند متعال و قدوم نيلوفرينش

هاي . عابداني که همواره در آن موقعيت قرار دارند توسط قدرترسندمي به رهايي

شوند و بنابراين آنها خود به شخصه تبديل به منبع مي غير قابل درک خداوند مقتدر

شوند. يک شخص کريشنا آگاه به لحاظ روحاني مي رهايي براي پيروان و عابدانشان

يا پناه چنين عابد پاکي را  کامالً مقتدر است و بنابراين هرکس ايشان را لمس کند

هاي شود. چنين عابداني هرگز از توانگريمي بگيرد مشابهاً با قدرت روحاني مقتدر

مادي شامل والدين خوب، آموزش، هاي توانگري ،مادي مغرور نمي شوند. معموالً

اما اگرچه يک عابد خداوند ممکن است تمام اين چهار  ،شودمي زيبايي و ثروت

ور داشتن چنين چيزهايي منحرف را داشته باشد، او هرگز با غر توانگري مادي

شود. عابدان بزرگ خداوند از يک مکان زيارتي به مکان ديگر در سراسر دنيا نمي

کنند و با معاشرت با ايشان مي کنند و در مسيرشان ارواح مقيد را مالقاتمي حرکت
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مواًل در مکان هايي مثل نمايند. آنها معمي و توزيع دانش متعال ايشان را رها

 چرا که تنها ،ورينداوان، ماتهورا، دواراکا، جاگانات پوري و ناوادويپ سکونت دارند

آيند. بدين ترتيب آنها معاشرت قديسانه به مي هم هايي گردعابدان در چنين مکان

تواند از مي ايکنند. بنابراين هر موجود زندهمي دهند و بنابراين پيشرفتمي يکديگر

چنين عابدان بزرگي معابد و آشرام  اشخاص کريشنا آگاه بهره مند شود. معاشرت با

آيند. با چنين مي هم در آن گرد کنند که عابدان کريشنامي هايي را تأسيس

توانند بيشتر و بيشتر در کريشنا آگاهي پيشرفت کنند. چنين مي معاشرتي، مردم

 آگاهي است، امکان ندارد. از کريشناپيشرفتي در زندگي عادي و خانوادگي که عاري 

د روحانيون وجو يخداوند عزيزم، دو طبقه" يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

جلّي گرايان آن است که اين تهويتگرايان. نظر بيگرايان و شخصيتهويتدارند، بي

ت گرايان آن اسمادي کذب است و تنها حقيقت مطلق واقعي است. اما نظر شخصيت

نين اما هرگز کاذب نيست بلکه واقعي است. چ ،نياي مادي اگرچه موقتي استکه د

کنند. در مي متفاوتي را براي اثبات اعتبار فلسفه خويش ارائههاي روحانيوني بحث

ا حقيقت است. اين دنيه صورت همزمان هم حقيقت و هم غيرواقع، دنياي مادي ب

حقيقت ال است و هم غيرط حقيقت مطلق متعچرا که همه چيز بس ،حقيقت است

شود و اين دنيا مي چرا که وجود دنياي مادي غير موقتي است: اين دنيا خلق ،است

ابتي شود. به خاطر شرايط مختلف وجود آن، تجلي کيهاني هيچ موقعيت ثمي نابود

  "ندارد.

کنند با شعار مي افرادي که از پذيرش اين دنياي مادي به عنوان چيزي کاذب دفاع

کنند که مي شوند. آنها اين بحث را مطرحمي شناخته 1ساتيام جاگان ميتهيابرهما 

همه چيز در اين دنياي مادي از ماده توليد شده است. براي مثال، اشياء زيادي از 

. پس از تخريب آنها، اين هاگلي، ظروف و کاسههاي اند مثل کوزهرس توليد شده

شوند، اما در تمام اين موارد موجوديت  اشياء ممکن است به اشياء مادي ديگر تبديل
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آب گلي، پس از شکستن، ممکن است  يآنها به عنوان رس استمرار دارد. يک کوزه

به يک کاسه يا ظرف تبديل شود، اما چه ظرف، کاسه يا کوزه، خاک رس موجوديت 

اشکال کوزه آب، کاسه يا ظرف کاذب هستند، اما  ،دهد. بنابراينمي خود را ادامه

گرايان است. اين تجلي هويتعنوان خاک واقعي است. اين نظر بيديت آنها به موجو

آن موقتي است،  جوديقت مطلق است، اما از آنجايي که وکيهاني قطعًا محصول حق

گرايان آن است که حقيقت مطلق که همواره حاضر است، هويتکاذب است؛ درک بي

ول ن، اين دنياي مادي، که محصتنها حقيقت واقعي است. اما در نظر ديگر روحانيو

پردازند که مي گرايان به اين بحثهويتحقيقت مطلق است نيز حقيقت است. بي

توان درک کرد که ماده از روح توليد مي چرا که بعضي مواقع ،اين دنيا کذب است

 شود. چنين فيلسوفاني اين بحث را پيشمي شده و بعضي مواقع روح از ماده توليد

توان ديد که عقربي مي اي مرده است، بعضي مواقعگر چه پهن گاو مادهبرند که امي

اي مثل ناخن و مو از بدن زنده مرده يآيد. مشابهًا مادهمي از داخل پهن گاو بيرون

شده از يک شيء خاص همواره کيفيتي مشابه با آيد. بنابراين، اشياء توليدمي بيرون

کنند تا اثبات کنند مي فان ماياوادي تالشآن شيء ندارند. با قدرت اين بحث، فيلسو

لي کيهاني نشأت گرفته از حقيقت مطلق است، اما اين تجلي که گرچه اين تج

اساس اين نظر، حقيقت مطلق،  کيهاني ضرورتاً حقيقت را درون خويش ندارد. بر

رچه يک برهمن، بايد به عنوان حقيقت پذيرفته شود، در حالي که تجلي کيهاني گ

 حقيقت پذيرفته شود.به عنوان تواند يقت مطلق است نميمحصول حق

ن گيتا به صورت نظر آسوراها يا اهريمنان بيا-يلسوفان ماياوادي، در بهاگاواداما نظر ف

فرمايد: آساتيام آپراتيشتام تِ جاگاد آهور مي گيتا-شده است. خداوند در بهاگاواد

ظر ن"(. 16/8.  گ.)ب1وکامتهاي-هوتام کيم آنيات کامابسام-آپاراسپارا / آنيشوارام

 آسوراها فکره اين تجلي کيهاني کل خلقت است کذب است. آسوراها در اين مورد ک
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کننده يا خدايي وجود ، منشاء خلقت است و هيچ کنترلکنند که تنها تبادل مادهمي

کنيم که مي گيتا ما درک-نيست. از فصل هفتم بهاگاواد طور اما در واقع اين "ندارد.

 -عناصر لطيف  يبه عالوه -آتش، هوا و اتر  ،خاک، آب -ج عنصر زمخت مادي پن

. وراي خداوند متعال هستند يشدههشت انرژي جدا -ذهن، شعور و منيت کاذب 

 تر، انرژي روحاني است که به صورت موجودات زنده شناختهانرژي مادي پست

شوند. کل تجلي مي ذيرفتهشود. موجودات زنده به عنوان انرژي اعالتر خداوند پمي

شخصيت اعالي ها تر و اعالتر است و منبع انرژيپستهاي کيهاني ترکيبي از انرژي

را داراست. اين ها خداوند است. شخصيت اعالي خداوند انواع مختلفي از انرژي

 .)چ.چ 1يوا شروياته وايدهاييوتأييد شده است: پاراسيا شاکتير وموضوع در وداها 

و به خاطر اين که  "متعال خداوند متنوع هستند.هاي انرژي"شرح(.  13/65 مادهيا

انند کاذب تومتعال نشأت گرفته است، آنها نمي هايي از خداوندرژيچنين تنوع ان

ها همواره موجود هستند. بعضي از انرژيها وجود است و انرژيباشند. خداوند همواره 

اما اين  -شوند مي متجليارد غيرخي مواقع متجلي و برخي موبر -موقتي هستند 

هنگامي که توان ارائه داد مي کاذب هستند. اين مثال راها بدان معنا نيست که انرژي

اش عادي زندگيدهد که با شرايط مي که يک شخص عصباني است کارهايي را انجام

شود بدين معنا مي متفاوت است، اما اين حقيقت که حالت عصبانيت ظاهر و ناپديد

ست که انرژي عصبانيت کاذب است. اين چنين، بحث فيلسوفان ماياوادي مبني ني

شود. خود سط فيلسوفان وايشناو پذيرفته نميبر اين که اين دنيا کاذب است تو

کند که اين نظر که هيچ علت متعالي در اين تجلي مادي نيست، مي خداوند تأييد

نها خلقت تعامالت ماده است اين که هيچ خدايي وجود ندارد و اين که همه چيز ت

 نظر آسوراهاست.

غروب رو  کند. در يکمي فيلسوف ماياوادي بعضي مواقع بحث مار و طناب را مطرح

خورده به دليل جهل ممکن است اشتباهًا به عنوان مار به تاريکي، يک طناب پيچ
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کاذب ديده شود. اما اشتباه گرفتن طناب با مار به معناي آن نيست که طناب يا مار 

براي نشان دادن کذب دنياي ها ماياوادي ياست و بنابراين اين مثال مورد استفاده

اما در  ،شودمي مادي، معتبر نيست. هنگامي که چيزي به عنوان حقيقت پذيرفته

 يگريز ديشود. اما اگر چيزي با چمي واقع هيچ وجودي نداشته باشد، کذب ناميده

لسوفان يست که کذب است. فين بدان معنا نياکه موجود است اشتباه گرفته شود، 

را به  يماد ياين دنيکنند و امي نه استفادهين زميدر ا يار مناسبيشناوا مثال بسيوا

ن کوزه يم، اينيبمي يگل يک کوزهيکه  يکنند. هنگاممي هيتشب يگِل يک کوزهي

باشد، اما  يتن کوزه موقيشود. ممکن است ايل نميتبد يگريز ديد و به چيفوراً ناپد

 يبردن آب استفاده شود و ما همچنان آن را به عنوان کوزه يتواند برامي ن کوزهيا

است،  يو متفاوت از خاک اصل يموقت يگل ين، اگرچه کوزهيم. بنابراينيبيم يگل

 يگل يم که کوزهيکن يريگجهيد نتين ما بايم که کذب است. بنابراييم بگويتوانينم

تا يگ-است. ما از بهاگاواد يگريمحصول د يکيچراکه  ،ت هستندقيدو حق و خاک هر

 يت اعاليوارد شخص يماد ي، انرژيهانيک ين تجليا يم که پس از نابوديکنمي درک

وجود دارد. متنوعش همواره هاي يخداوند با انرژ يت اعاليشود. شخصمي خداوند

 ين تجليم که اييم بگويتوانيگرفته از اوست، ما نمنشأت يکه خلقت ماد يياز آنجا

شنا يکه ما از کر يست. هنگامين يشنا تهياست. کر يته يزيمحصول چ يهانيک

ات، نام، مالزمان و متعلقاتش حاضر است. يفيم، او در شکل، کيکنمي صحبت

ت يا فاقد هوي( ي)ته ز خالءيچ چيه يست. علت اصليت نيشنا فاقد هوين، کريبنابرا

 ين خلقت ماديند که ايممکن است بگو منانيهر، بلکه شخص متعال است. استين

 ست.يت معتبر نيدر نها ين بحثيما چنا ،ا خداوند استيکننده ، بدون کنترل1شوارايآن

و موها از ها جان مانند ناخنيب يکه ماده ياواديلسوفان مايشده توسط فمثال ارائه

جان هستند، يب شکيو مو بها ست. ناخنين يند مستدل و منطقيآمي ک بدن زندهي

جان يب يک بدن مردهيبلکه از  ،نديآيرون نميجاندار ب يک موجود زندهياما آنها از 
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ن معنا که يد بديآمي رونين بحث که عقرب از پهن گاو بيمشابهاً، ا ند.يآمي رونيب

 رونيکه از پهن گاو ب ياست. عقرب يمنطقريز غيد، نيآمي رونيموجود زنده از ماده ب

د. يايرون بيتواند از پهن گاو بيک موجود زنده است، اما موجود زنده نمي قطعاً د يآمي

د. يآيمرون يگاو ب ک عقرب از پهنيا بدن يک موجود زنده ي يتنها بدن ماد

عت يم به درون طبيکنمي تا درکيگ-جود زنده، آن طور که از بهاگاوادموهاي جرقه

د. بدن موجود زنده در اشکال مختلف نيآمي رونيشود و سپس آنها بمي قيتزر يماد

 نيمموجود زنده توسط خداوند متعال تأ شود، اما خودمي نيمتأ يعت ماديتوسط طب

کنند. مي ط خاص ارائهيموجود زنده را تحت شرا يشود. پدر و مادر بدن الزم برامي

ت يف شعور، ذهن و منيمختلفش، که در فرم لط يموجود زنده بر اساس آرزوها

گر نقل يک بدن به بدن دياز  کنند،مي يگر همراهيبه بدن د يو را از بدنکاذب ا

 ياز بدن ماد يک موجود زنده درون رحم نوع خاصي ،ب متعاليکنند. با ترتمي مکان

شود؛ يد نمين، روح از ماده توليدهد. بنابرامي مشابه را پرورش يشود و آنگاه بدنمي

 ياساس تجربه رد. بريپذمي ع بدن خاصک نويبات متعال ين روح تحت نظر ترتيا

 از ماده و روح است. روح ماده را به حرکت در يبيترک يماد ياين دنيحاضر ما، ا

متفاوت خداوند متعال هستند. آنها هاي يآورد. روح )موجود زنده( و ماده انرژمي

او که موجود زنده جزء و ذره متعال است،  ييستند. از آنجايهستند و کاذب ن يواقع

در مورد تولد و مرگ  يچ شک و پرسشياو ه ين، برايوجود دارد. بنابرا يبه طور ابد

 يهيافتد. نظرمي اتفاق ين بدن ماديخاطر اه وجود ندارد. به اصطالح تولد و مرگ ب

ها يانرژ يکه هر دو يين معنا است که از آنجايبد 1رام برهمايساروام کهالو ا ييودا

م بدون تفاوت از برهمن يکنمي که تجربه يزياند، هر چتهت گرفاز برهمن متعال نشأ

 است.

 يريگجهيرد، اما نتيپذمي صورت يماد ياين دنيدر مورد وجود ا ياديزهاي بحث

ار مناسب است: شکل کوزه يبس يسفال ين است. مثال کوزهيشناوا بهتريوا يفلسف
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حمل آب از  يسفال يدارد. هدف کوزه يباشد، اما هدف خاص يممکن است موقت

 ياست اما استفاده ي، گرچه موقتين بدن ماديگر است. مشابهاً ايد يبه جا ييجا

شود تا در انواع مي ن فرصت به موجود زنده دادهيخلقت ا يدارد. از ابتدا يخاص

قابل باور ريغ ي، از زمانيشده در ورهيذخ ياساس آرزوها بر يمادهاي مختلف بدن

 يافتهيآن فرم پرورش يک فرصت خاص است که طين بد يابد. فرم انسانيتحول 

 رد.يقرار بگ يبردارتواند مورد بهرهمي يآگاه

 يماد ياين دنيکنند که اگر امي ن بحث را مطرحيا ياواديما لسوفانيمواقع ف يبعض

 يماد ياين دنيشود که ارتباط خود با امي هيهالن توصقت است، پس چرا به متأيحق

ست که چون ين نيا اشناويلسوف وايرند؟ اما نظر فيبپذرا  ياسيانکنند و سمي را قطع

بهره  شناوايوا ياسيرا رها کند. هدف سان يمادهاي تيد فعاليفرد با ،ا کاذب استيدن

ار ما قرار يمند شدن از آنها در اختاست که به منظور بهره ييزهاياز آن چ بردن

ار يدر اخت يماد ياين دنياط با اارتب يفرمول برا ود يال روپا گوسواميگرفتند. شر

 يانه زندگيگراياز روش ماد اشناويک وايکه  يقرار داده است. هنگام ونيروحان

 يماد ياين دنيرد، براساس ادراک کذب بودن ايپذمي اسا رايشود و سانمي منقطع

ن يز درخدمت خداوند است. بنابرايوقف کامل خود و اشتغال همه چ يبلکه برا ،ستين

باشد  يماد يايوابسته به دنريد غيفرد با"دهد: مي ن فرمول رايا يروپا گوسوامال يشر

متعال به  يهانيک ي، کل تجليماد يايمعنا است. کل دنيب يماد يچرا که دلبستگ

رد يشنا مورد استفاده قرار بگيکر يد برايز باين، همه چيشنا، است. بنابرايخداوند، کر

شناوا است. يوا ياسين هدف سانيا "باشد. يماد يزهايدلبسته به چريد غيو عابد با

، گرچه اشناويوا ياسيک سانيچسبد، اما مي ايحواس به دن يارضا يگرا برايک مادي

ز در خدمت يرد، هنر استفاده از هر چيپذينم يحواس شخص يارضا يز را برايچ چيه

را با  ياواديماهاي ياسيسان يال روپا گوسوامين شريداند. بنابرامي خداوند متعال را

ز يدانند که همه چينمها ياواديکه ما يياز آنجا"کند: مي فرمول دوم خود نقل

د و به کذب نريگمي خدمت خداوند دارد، جهان را کاذب در نظر يبرا يااستفاده
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 يکه بسط انرژ يياز آنجا ".اندافتهي ييرها يماد يايدن يد که از آلودگنکنمي فکر

 هستند. يخداوند متعال واقع يز به همان اندازهينها سطخداوند متعال است، ب

ست که کذب است ين معنا نيشود بدمي يمتجل يا تنها به صورت موقتين که دنيا

 يقت است، تجليات آن حقيکه منبع تجل ييآن کذب است. از آنجا يا منبع تجلي

رد. مثال کوزه بداند چگونه از آن بهره بب يد به خوبيقت است، اما فرد بايز حقيآن ن

است اما  يدشده، موقتياز خاک تول يسفال يتوان دوباره به کار گرفت: کوزهمي را

لسوفان يست. فيکاذب ن يک قصد مناسب به کار گرفته شود کوزهي يکه برا يهنگام

بهره ببرند، درست به  يماد ياين دنيدانند چگونه از ساختار موقت امي اشناويوا

بهره  يسفال يک کوزهيداند چگونه از ساختار مي ان عاقلک انسيکه  يبيهمان ترت

ن کذب است. يشود، امي به منظور نادرست استفاده يسفال يکه کوزه يببرد. هنگام

حواس استفاده شود،  يارضا يکه برا ي، هنگاميماد يايا دني يمشابهاً، بدن انسان

اوند متعال استفاده خدمت به خد يبرا يو خلقت ماد يکذب است. اما اگر بدن انسان

د شده است ييتا تأيگ-ن در بهاگاواديستند. بنابرايشان هرگز کذب نيهاتيشود، فعال

تواند فرد مي خدمت خداوند يبرا يماد ياياندک از بدن و دن يااستفاده يکه حت

که به صورت مناسب مورد استفاده قرار  ين خطرات حفظ کند. هنگاميتربيرا از مه

خداوند  يت اعاليت گرفته از شخصتر نشأاعالتر و نه پستهاي يرد، نه انرژيبگ

 ستند.يکاذب ن

 يارضا يبر سکو يآنها مبتن د گفت که اصوالًيثمربخش باهاي تيدر مورد فعال

دهد. يشرفته آنها را انجام نميشنا آگاه پيک شخص کرين يحواس هستند. بنابرا

تر ارتقاء دهد، اعال ياارهيسهاي ستميتواند فرد را به سمي اعمال ثمربخش يجهينت

ج يتا گفته شده است که اشخاص احمق پس از مستهلک کردن نتايگ-اما در بهاگاواد

 تر بازنييپا ياارهيستم سي، به سيبهشت يشان در قلمروزکارانهيپرههاي تيفعال

کنند. تنها نفع مي باالتر تالش ياارهيستم سيرفتن به س يگردند و دوباره برامي

 يبيشان به دست آوردن مشکل رفتن و بازگشتن مجدد است، درست به همان ترتيا
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 رفتن به ماه و سپس بازگشت از آن تلف يزمان خود را برا يکه دانشمندان ماد

 يت ثمربخش هستند توسط وداهايکه مشغول در فعال يکنند. کسانمي

ف يتوص يودائ ينييآروان کور مراسم يا پي 1پارامپارا-افته به عنوان آندهايتيشخص

طبقه  ياند، اما آنها برا در وداها ذکر شدهقطعاً  ين مراسمياند. اگرچه چنشده

هستند مسحور موضوع  يار دلبسته به لذت ماديکه بس يستند. افراديخردمندان ن

 را ينييآهاي تين فعالين ايو بنابراشوند مي باالتر ياارهيستم سيارتقاء به س

معتبر را گرفته  ير روحانيک پيکه خردمند باشند، و پناه  يصرند. اما اشخايپذمي

رند يپذيثمربخش را نمهاي تينند، فعاليزها را همانگونه که هستند ببيباشند تا چ

 ند.ينمامي متعال خداوند مشغول يبلکه خود را در خدمت عاشقانه

و  رنديپذمي را ييودا ينييانه مراسم آيگرايل ماديستند به داليکه عابد ن ياشخاص

ک فرد هوشمند يتوان ارائه کرد: مي ک مثال آشکار رايشوند. مي پس از آن سرگشته

 يگذارد، اگرچه او به خوبيون دالر پول نقد دارد آن را بدون استفاده نميليک ميکه 

که  يستند. هنگامير از کاغذ نيغ يزيخود چ يبه خودها ن اسکناسيداند که امي

بزرگ کاغذ در  يسهيک کيپول اسکناس دارد، در واقع تنها  ون دالريليک ميفرد 

برد. مي رد، آنگاه او سوديخاص در نظر بگ يقصد يار دارد، اما اگر آن را براياخت

ممکن است کذب باشد، درست مانند کاغذ، اما  يماد ياين دنيمشابهاً، گرچه ا

وسط دولت منتشر که اسکناس ت ييتوان از آن برد. از آنجامي يمناسب ياستفاده

ممکن  يماد ياين دنيدارد. مشابهاً، ا يکامل يشده است، گرچه کاغذ است اما معنا

از خداوند متعال است،  ت گرفتهکه نشأ ييباشد، اما از آنجا يا موقتياست کذب 

را به  يماد ياين دنيشناوا ارزش کامل ايلسوف وايدر خود داراست. ف يکامل يمعنا

که  ياند که چگونه به طور مناسب از آن بهره ببرد، در حالدمي شناسد ومي تيرسم

که اسکناس را  يست، درست مانند فردين کار موفق نيدر انجام ا ياواديلسوف مايف

ال روپا يتواند از آن پول استفاده کند. شريرد و نميگمي اشتباه يبا کاغذ ماد
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به عنوان کذب رد کند  را يماد يايدارد که اگر فرد دنمي ن اعالميبنابرا يگوسوام

 خداوند يت اعاليخدمت به شخص يبرا يبه عنوان ابزاررا  يماد ياين دنيت ايو اهم

 يماد ياين دنيا يکه ارزش ذات يندارد. فرد يارزش ين انقطاعيرد، چنيدر نظر نگ

ست، از آن منقطع ين يماد ياين دنيداند دلبسته به امي خدمت به خداوند را يبرا

قرار دارد.  يدر انقطاع واقع ،رفته استيحواس نپذ يارضا يرا براا آن يشده است 

ن جهان ياست. ا ين واقعيخداوند است. بنابرا يماد ياز انرژ يبسط يماد ياين دنيا

 شود. مي يريگجهيمواقع از مثال مار و طناب نت يست، آن طور که بعضيکاذب ن

اطر طبيعت لغزان ناشي از تجلي کيهاني، به خ" يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

 "شود.مي موجوديت موقتي آن، براي اشخاص کم خرد به صورت کاذب ظاهر

کنند مي برند و تالشمي وادي از طبيعت لغزان اين تجلي کيهاني بهرهفيلسوفان مايا

که نظر خود را اثبات کنند که اين دنيا کذب است. بر اساس نظر ودايي، قبل از 

دنيا ديگر متجلي نخواهد نداشته است و بعد از نابودي اين خلقت، اين دنيا وجود 

 گيريبرند و نتيجهمي ودايي بهره يگرايان( نيز از اين نظريهگرايان )خألبود. هيچ

دارد و هيچ است. اما حکم ودايي بيان نمي ن دنياي مادي خألکنند که علت ايمي

ياتو وا ايماني بهوتاني "ي را م ودايي منبع خلقت و نابوداست. احکا که اين دنيا خأل

س از گيرد و پمي کسي از او اين تجلي کيهاني نشأت" کنند:مي تعريف "1جايانته

ا و در اولين سوتر-مشابه در ودانتامورد  "شود.مي (نابودي همه چيز در او غرق )فنا

 (1.1.1ب .)ش 2آسيا ياتاها-بهاگاواتام با کلمات جانمادي-آيه از اولين فصل شريماد

تمام اين احکام  "گيرد.مي اويي که همه چيز از او نشأت" شود:مي توضيح داده

دارند که تجلي کيهاني به دليل شخصيت اعالي خداوند رخ داده است مي ودايي بيان

گيتا تأييد -شود. اصلي مشابه در بهاگاوادمي شود غرق در اومي و هنگامي که نابود

اين عبارت قطعاً  "شود.مي آيد و دوباره نابودمي تجلي کيهاني به وجود" شده است:

                                                           
1 yato vä imäni bhütäni jäyante 
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يا انرژي بيروني، گرچه  1مايا-آنگا-اي به عنوان باهيرکند که انرژي ويژهمي تأييد

تواند کاذب باشد. اين خداوند متعال است و بنابراين نميطبيعتي لغزان دارد، انرژي 

کنند مي گيرينتيجه رسد. فيلسوفان ماياواديمي کذب به نظر و تنها انرژي صرفاً

نابودي( موجوديتي ندارد و پس از انحالل )که از آنجايي که طبيعت مادي در ابتدا 

ودايي  يسفالي نظريههاي نيز ناموجود است، کاذب است. اما با مثال کوزه و ظرف

 حقيقت مطلق موقتي است، انرژي يشود: اگرچه موجوديت محصوالت ويژهمي ارائه

سي يا ظرف آب ممکن است بشکند يا به شکل مي است. کوزه رُخداوند متعال دائ

ديگري تبديل شود، اما مواد آن يا بنيان مادي آن يعني خاک به همان صورت 

برهمن، يا  ين تجلي کيهاني همواره يکسان است:ي ايابد. اصل پايهمي استمرار

است قطعاً  بفيلسوفان ماياوادي که اين تجلي کاذ يحقيقت مطلق؛ بنابراين، نظريه

که تجلي کيهاني لغزان و موقتي است بدين معنا  ن امرييک پندار ذهني است. ا

هرگز موجوديتي نداشته است بلکه " نيست که کاذب است. تعريف کذب آن است که

اسب يا شاخ خرگوش يا گل در آسمان هاي براي مثال، تخم "تنها در نام وجود دارد.

م وجود دارند. هيچ تخمي براي اسب، شاخي براي ه هايي هستند که در نادتنها پدي

خرگوش و گلي روينده در آسمان وجود ندارد. چيزهاي زيادي وجود دارند که تنها 

د. چنين چيزهايي ناما در واقع هيچ تجلي واقعي ندار ،در نام يا تصور وجود دارند

ي را صرفًا توانند اين دنياي مادد. اما وايشناواها نمينممکن است کاذب خوانده شو

 تجلي و دوباره انحاللش کاذب بپندارند. ،اشبه خاطر طبيعت موقتي

يافته صحبت را با گفتن اين موضوع ادامه دادند که روح متعال و وداهاي شخصيت 

توانند در هيچ شرايطي يکسان باشند، گرچه ، نمي3و جيواتما 2اراماتماروح فردي، يا پ

ه بر يک درخت، درون يک بدن نشسته هر دوي ايشان همچون دو گنجشک نشست
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2 Paramätmä 
3 jévätmä 



 1213                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

اعالم شده است، اين دو پرنده، گرچه به صورت دوست باشند. همان طور که در وداها 

اند، اما يکسان و برابر نيستند. يکي از آنها صرفاً شاهد است. اين پرنده پاراماتما نشسته

جيواتما  اين دومي .ديگر مشغول خوردن ميوه درخت ييا روح متعال است. و پرنده

افتد، جيواتما يا روح فردي، براساس مي است. هنگامي که تجلي کيهاني اتفاق

شود و به مي اش در اشکال مختلف در خلقت ظاهرثمربخش گذشتههاي فعاليت

اش، او خود را با فرم خاص اعطا شده دليل فراموشي طوالني نسبت به وجود واقعي

دارد. پس از گرفتن يک فرم مادي، او پنمي هويتبه وي توسط قوانين طبيعت هم

گيرد و مطابق با آن موجوديت خويش مي طبيعت مادي قرارهاي تحت تأثير گونه

شود، مي بخشد. هنگامي که در چنين جهالتي گرفتارمي در دنياي مادي را استمرار

روح هاي شود. اما توانگريمي اش تقريبًا به طور کامل خاموشتوانگري طبيعي

رسد که او در مي شود. گرچه به نظريا شخصيت متعال خداوند نابود نميمتعال، 

 و کماالت را در حد اعال حفظها شود. او تمام توانگريمي دنياي مادي ظاهر يميانه

دارد. مي کند در حالي که خود را از تمام اغتشاشات اين دنياي مادي نيز جدا نگهمي

در حالي که روح متعال، يا  ،شيده شده استروح مقيد در اين دنياي مادي به بند ک

کند، درست به مي شخصيت اعالي خداوند آن را بدون تحت تأثير قرار گرفتن ترک

اندازد. تمايز بين روح متعال و روح فردي مقّيد آن مي همان ترتيبي که مار پوست

-اش يعني سادذاتيهاي است که روح متعال يا شخصيت اعالي خداوند، توانگري

 کند.مي را حفظ 3گونا-و آشتا 2سيدهي-، آشتا1شوارياآي

کنند که کريشنا مي به دليل دانش اندک، فيلسوفان ماياوادي اين حقيقت را فراموش

همواره سرشار از شش توانگري، هشت صفت متعال و هشت نوع کمال است. شش 

در اين توانگري عبارتند از ثروت، قدرت، زيبايي، شهرت، دانش و انقطاع. هيچ کس 

                                                           
1 ñaò-aiçvarya 
2 añöa-siddhi 
3 añöa-guëa 
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شش توانگري برابر يا بزرگتر از کريشنا نيست. اولين صفت از صفات هشتگانه متعال 

کريشنا آن است که او همواره غير قابل لمس توسط آلودگي موجوديت مادي است. 

. درست به همان ترتيبي 1ويدهام-يشوپانيشاد ذکر شده است: آپاپااين موضوع در ا

وند متعال نيز با هيچ عمل شود، خداز آلوده نميکه خورشيد با هيچ نوع آلودگي هرگ

رسد اعمال کريشنا مي لوده نخواهد شد. گرچه بعضي مواقع به نظرگناهي آ

پرهيزکارانه است، او هرگز با چنين اعمالي آلوده نخواهد شد. دومين صفت متعال غير

ا را گيتا ، او آرجون-ميرد. در فصل چهارم بهاگاوادآن است که کريشنا هرگز نمي

اند، کند که هم او و هم آرجونا ظهورات متعددي در اين دنياي مادي داشتهمي مطلع

آورد. ينده به ياد نميهايي را در گذشته، حال و آاما او به تنهايي تمام چنين فعاليت

 ميرد. فراموشي نيز به دليل مرگ است. زماني کهاين بدان معناست که او هرگز نمي

کنيم. اما کريشنا هرگز مي دهيم و فراموشمي ن را تغييرهايماميريم، بدنمي

آورد. در غير مي فراموش کار نيست. او هر آنچه که در گذشته رخ داده است را به ياد

گيتا را -د که اين سيستم يوگاي بهاگاوادتوانست به ياد آورمي اين صورت چگونه او

ميرد. ت؟ بنابراين، او هرگز نميآموخته اس ،در ابتدا به خداوندگار خورشيد، ويواسوان

شود. اگرچه کريشنا هنگامي که در صحنه نبرد کوروکشترا همچنين او هرگز پير نمي

تواند پير نداشت. کريشنا نميهاي ظاهر شد پدرِ پدربزرگ بود، اما شباهتي به انسان

، شودميرد، کريشنا هرگز پير نميبا هيچ عمل گناهي آلوده شود، کريشنا هرگز نمي

شود و کريشنا هرگز کريشنا هيچ گاه سوگوار نمي شود، کريشنا هرگز گرسنه نمي

 کند کاماًل مشروع است و هر آنچه وي تصميممي تشنه نمي شود. هر آنچه او آرزو

تواند توسط هيچ کس تغيير يابد. اينها هشت کيفيت متعال کريشنا گيرد نميمي

ها شود. او تمام توانگريمي شناخته 2يشواراهستند. عالوه بر آن، کريشنا به عنوان يوگ
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2 Yogeçvara 



 1215                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

ترين تر از کوچک، قدرت کوچک1سيدهي-ماورايي مثل آنيماهاي يا امکانات قدرت

سامهيتا گفته شده که کريشنا حتي به درون اتم -دن را در اختيار دارد در برهماش

(. مشابهاً، 5/35 ب.س.) 2استهام-چايانتارا-پارامانو-استها-آندانتارا) شودمي نيز وارد

جهان عظيم است و به صورت  کريشنا به عنوان گاربهوداکاشاي ويشنو، درون اين

ويشنو در اقيانوس عليّت دراز کشيده، بدني چنان عظيم دارد که زماني که -ماها

شود. اين مي و ميلياردها جهان از بدنش خارجها دهد ميليونمي عمل دم را انجام

را نيز در  4شود. کريشنا همچنين کمال الگهيمامي ناميده 3سيدهي-کار ماهيما

گيتا تأييد شده است -رين باشد. اين امر در بهاگاوادتتواند سبکمي اختيار دارد: او

تمام سيارات در هوا  ،شودها ميکه بدين خاطر کريشنا وارد اين جهان و وارد اتم

 5تيمچنين کمال پراپي است. کريشنا هوزنمانند. اين توضيحي در مورد بيمي شناور

، قدرت 6ايشيتا واند به دست آورد. مشابهاً اوتمي . او هر آنچه بخواهدار دارديرا در اخت

شود. مي ، ناميده7ايشوارامتعال، پارام يکنندهار دارد. او کنترليدر اختکنترلي را 

وع ر خويش قرار دهد. اين موضتواند هر کسي را تحت تأثيمي عالوه بر اين، کريشنا

 شود.مي ناميده 8يتاواش

ماورائي است. هاي ها، صفات متعال و قدرترتيب، کريشنا داراي تمام توانگريبدين ت

وادي مبني بر آن مايا يتواند با او مقايسه شود. بنابراين، نظريههيچ موجود زنده نمي

ين، که روح متعال و روح فردي يکسان و برابر هستند تنها يک سوءتعبير است. بنابرا

 نتيجه آن است که کريشنا قابل پرستش است و تمام ساير موجودات زنده صرفاً
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از شود. هر نوع ادراک ديگري مي شناسي ناميدهخادمان او هستند. اين ادراک، خود

خادمي ابدي با کريشنا توسط مايا تحريک شده است. گفته  يخود وراي اين رابطه

يده به موجود زنده است که تالش کند با شده است که آخرين دام مايا تحميل اين ا

ي برابري با خداوند است، عد برابر شود. فيلسوف ماياوادي مدشخصيت اعالي خداون

تواند به اين سوال پاسخ دهد که چرا در بند ماده سقوط کرده است. اگر او اما نمي

ابراين خداوند متعال است، چگونه درگير اعمال شرورانه و غير پرهيزکارانه شده و بن

در معرض اغتشاشات قانون کارما قرار گرفته است؟ هنگامي که در اين زمينه از 

توانند پاسخ مناسبي ارائه کنند. اين پندار که شود، آنها نـميمي پرسشها ماياوادي

آلود است. ديگري از زندگي گناه يفرد يکسان با شخصيت اعالي خداوند است نشانه

تواند کريشنا آگاهي نميهاي گناهکارانه نگردد زاد از فعاليتتا هنگامي که کامالً آفرد 

 1بودهاياما-گويد که چنين اشخاصي آويشودهامي بهاگاواتام-. شريمادرا بپذيرد

 ( هستند که بدان معناست از آنجايي که آنها به غلط خود را رها10/2/32.)ش.ب

پندارند، شعورشان مي پندارند و در عين حال خود را با حقيقت مطلق نيز برابرمي

خود را از ها و گيانيها يافته گفتند که اگر يوگيپاک نيست. وداهاي شخصيت

آميز آلود آزاد نکنند، فرايند ويژه خودشناسي ايشان هرگز موفقيتگناههاي خواسته

 نخواهد بود.

، اگر اشخاص قديس توجهي به خداوند عزيز"يافته ادامه دادند: وداهاي شخصيت

توانند روح متعال آلود نداشته باشند، نميآرزوهاي گناههاي ازي کامل ريشهسنابود

يا تمرکز به  2را تجربه کنند، گرچه او در کنار روح فردي نشسته است. سامادهي

هاي معناي آن است که فرد بايد روح متعال درون خود را بيابد. فردي که از واکنش

ل را ببيند. اگر يک شخص يک گردنبند تواند روح متعاآلود آزاد نيست نميگناه

ن را فراموش کرده باشد، مانند آن است که آاما  ،جواهرنشان به گردن داشته باشد

                                                           
1 aviçuddha-buddhayaù 
2 Samädhi 



 1217                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

اما واقعًا حضور  ،آن گردنبند را نداشته باشد. مشابهاً، اگر يک روح فردي تمرکز کند

مسير بنابراين اشخاصي که  ".فايده استمتعال درون خود را درک نکند، تمرکزش بي

ثيرات مايا ناشي از تأهاي پذيرند بايد با دقت بسيار زياد از آلودگيمي خودشناسي را

فرمايد که يک عابد بايد کاماًل از انواع مي روپا گوسوامي پرهيز کنند. شريال

ثير نتايج کارما و گيانا قرار بگيرد. آزاد باشد. يک عابد نبايد تحت تأ ماديهاي خواسته

 ياو را فرمانبري کند. اين مرحلههاي کند و خواسته ککريشنا را درفرد بايد صرفاً 

ماورايي که هاي يوگي" يافته ادامه دادند:عبوديت پاک است. وداهاي شخصيت

اي براي ارضاي حواس دارند، هرگز در تالششان موفق آلودههاي همچنان خواسته

خود را درک کنند. اين توانند روح متعال درون نخواهند بود، و همچنين هرگز نمي

هايي که صرفاً وقت خود را در انواع مختلف ارضاي و گيانيها چنين، به اصطالح يوگي

ي محدود، هرگز ماورائهاي کنند، چه با پندار ذهني يا با نمايش قدرتمي حواس تلف

مکّرر ادامه خواهند داد. هاي از زندگي مقيد رها نخواهند شد و به تولدها و مرگ

نين اشخاصي، اين زندگي و هم زندگي بعدي منبع رنج است. چنين اشخاص براي چ

برند و از آنجايي که آنها در کمال مي گناهکاري در حال حاضر در همين زندگي رنج

خودشناسي نيستند گرفتار رنج بيشتر در زندگي بعدي نيز خواهند شد. چنين 

ل، به دليل آلودگي ناشي از براي دستيابي به کماها رغم تمام تالشهايي، علييوگي

هايي براي ارضاي حواس، در اين زندگي و زندگي بعد به رنج کشيدن ادامه خواسته

 "خواهند داد.

ها کند که اگر سانياسيمي چاکراوارتي تهاکور در اين ارتباط بيان شريال ويشواناتها 

ترک هايشان را براي خودشناسي انقطاع زندگي، که خانه ياشخاص در مرحله)

خداوند نکنند و در عوض مجذوب کارهاي  ياند( خود را مشغول خدمت عابدانهکرده

يا حتي صومعه ها، کليسا يا ها دوستانه، مثل افتتاح مراکز آموزشي، بيمارستانانسان

در  معابد خداوندگاران بنمايند، نه فقط در اين زندگي بلکه در زندگي بعدي نيز

ي هايي که از اين زندگي بهره . سانياساهند يافتچنين اشتغاالتي تنها مشکل خو
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هايي خارج  زمان و انرژي خود را در فعاليتبرند تا کريشنا را درک کنند صرفاً نمي

کارگيري تالش يک عابد براي به اما کنند. مي انقطاع تلف ياز قلمروي مرحله

ين چن شود.هايي مثل ساخت معبد ويشنو هرگز تلف نميهايش در فعاليتانرژي

شده براي رضايت متنوع انجامهاي ، فعاليت1چشتا-اشتغاالتي کريشنارته آکهيال

ست و ساخت دوافتتاح يک مدرسه توسط يک فرد انسانشود. مي ناميده ،کريشنا

 ييک معبد توسط عابد در سطحي مشابه نيستند. اگرچه افتتاح يک موسسه

رهيزکارانه باشد، اما تحت ست ممکن است عملي پدوفرد انسانآموزشي توسط يک 

قانون کارما قرار دارد، در حالي که ساخت يک معبد براي ويشنو خدمت عابدانه 

 است.

گيتا -خدمت عابدانه هرگز درون قلمروي قانون کارما نيست. همانطور که در بهاگاواد

 :(14/26 .ب.گ) 2بهويايا کالپاته-تان برهمايده است سا گونان ساماتيتيابيان ش

طبيعت مادي هستند و در  يسه گونههاي ن شخصيت خداوند وراي واکنشعابدا"

عابدان هم در اين زندگي و هم در  "گيرند.مي سکوي متعال ادراک برهمن قرار

ويشنو يا ) 3زندگي بعدي رها هستند. هر کاري که در اين دنياي مادي براي ياگيا

، 4اما بدون ارتباط با آچيوتاشود، مي شود کاري رها در نظر گرفتهمي کريشنا( انجام

شخصيت مصون از خطاي خداوند، هيچ امکاني براي متوقف کردن اعمال منتج از 

قانون کارما نيست. زندگي کريشنا آگاهي زندگي رهاست. نتيجه آن است که يک 

عابد، با لطف خداوند هم در اين زندگي و هم در زندگي بعدي رهاست، در حالي که 

هرگز رها نيستند، چه در اين زندگي و چه در زندگي ها يوگيها، گياني و کارمي

 بعدي.

                                                           
1 kåñëärthe akhila-ceñöä 
2 sa guëän samatétyaitän brahma-bhüyäya kalpate 
3 Yajïa 
4 Acyuta 
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خداوند عزيز، هر کسي که با لطفت به درک " يافته ادامه دادند:وداهاي شخصيت

 شکوه قدوم نيلوفرينت دست يابد نسبت به شادي و رنج مادي بدون احساس

ابات مادي غير تا زماني که در اين دنياي مادي هستيم جلوگيري از اضطر "شود.مي

هايي که نتايج اعمال واکنشو ها اما عابد توجهش را به چنين کنش ،ممکن است

کند. همچنين عابد از پرشکوه شدن ارانه هستند جلب نميپرهيزکارانه و غير پرهيزک

شود. يک عابد بعضي مواقع ردم مضطرب يا راضي نمييا تقبيح شدن توسط عموم م

شود و بعضي مواقع مورد انتقاد مي به شدت پرشکوههاي متعالش به خاطر فعاليت

گيرد حتي اگر دليلي براي نقد مخالف وجود نداشته باشد، اما عابد پاک مي قرار

تفاوت است. تقبيح نمودن مردم عادي خنثي و بيهمواره نسبت به اين پرشکوه يا 

رشکوه ي به پُاسطح متعال قرار دارند. او عالقه عابد همگي درهاي در واقع، فعاليت

مادي ندارد. بنابراين اگر عابد موقعيت هاي يا تقبيح شدن توسط مردم در فعاليت

متعالش را حفظ کند، رهايي او در اين زندگي و زندگي بعد توسط شخصيت اعالي 

 خداوند تضمين شده است.
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جايگاه متعال عابد در اين جهان مادي در معاشرت با عابدان پاک با شنيدن 

 شده توسط خداوند در اعصار و ظهورات مختلف حفظپرشکوه انجامهاي فعاليت

ناروتام داس تهاکور  شريال .شود. جنبش کريشنا آگاهي مبتني بر اين اصل استمي

خداوند عزيزم، اجازه بده در خدمت عاشقانه متعالت مشغول شوم، آن " سروده است:

ه بده در معاشرت با عابدان گونه که توسط آچارياهاي پيشين بيان شده است، و اجاز

به کالمي ديگر،  "پاکت زندگي کنم. اين خواست من است، زندگي پس از زندگي.

يک عابد توجه چنداني به اين موضوع ندارد که رهايي يافته است يا خير؛ او تنها 

از تأييد مشتاق خدمت عابدانه است. خدمت عابدانه يعني آنکه فرد چيزي را مستقل 

آگاهي توسط آچارياهاي  جنبش کريشناهاي . فعاليتم نمي دهدآچارياها انجا

 تابعِ شود؛ در معاشرت عابدانِ مي پيشين به سرکردگي شريال روپا گوسوامي هدايت

 اين اصول، يک عابد کامالً قادر به حفظ جايگاه متعالش است.

سد شنامي فرمايد که عابدي که او را به صورت کاملمي گيتا خداوند-هاگاواددر ب

د. اگر نپذيرمي براي او بسيار عزيز است. چهار نوع انسان پرهيزکار خدمت عابدانه را

رود. اگر مي فرد پرهيزکاري در تنش و اضطراب باشد، براي کاهش آن او نزد خداوند

شخص پرهيزکاري نيازمند کمک مادي باشد، نزد خداوند براي دريافت چنين کمکي 

نزد شخصيت  واقعاً جستجوگر علم خداوند باشد، کند. اگر شخص پرهيزکاريمي دعا

رود. مشابهاً، اگر شخص پرهيزکاري صرفًا مشتاق دانش مي اعالي خداوند کريشنا

رود. از ميان اين چهار دسته انسان، مي علم کريشنا باشد نيز نزد خداوند متعال

ي که گيتا مورد تحسين واقع شده است. فرد-ن توسط خود کريشنا در بهاگاوادآخري

شده توسط عبوديت از طريق پيروي از مسير طيکند کريشنا را با دانش و مي تالش

ستايش  يآچارياهاي پيشيِن آگاه به دانش علمي خداوند متعال درک کند شايسته

تواند درک کند که تمام شرايط زندگي، مطلوب و مي و تحسين است. چنين عابدي

اند. و هنگامي که او کامالً تسليم قدوم شدهخداوند متعال خلق  ينامطلوب، با اراده

ن خداوند متعال شود، توجهي به وضعيت زندگي مطلوب يا نامطلوب نخواهد ينيلوفر
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 داشت. يک عابد حتي موقعيت نامطلوب را به عنوان لطف خاص شخصيت خداوند

ه پذيرد. در واقع، هيچ شرايط نامطلوبي براي يک عابد وجود ندارد. با دانستن آنکمي

بيند و در مي افتد، وي تمام شرايط را مطلوبمي خداوند اتفاق يهمه چيز با اراده

عبوديت در  ياش است. اين روحيهصرفاً مشتاق انجام خدمت عابدانه هر شرايطي

ط نامناسب زندگي دچار گيتا تبيين شده است: يک عابد هرگز در شراي-بهاگاواد

دچار شادي بيش از حد نمي شود. در در شرايط مطلوب نيز  شود واضطراب نمي

شرايط اعالتر خدمت عابدانه، يک عابد توجه چنداني به فهرست کارهايي که بايد 

انجام دهد يا ندهد ندارد. چنين موقعيتي تنها با پيروي از مسير طي شده توسط 

تواند حفظ شود. از آنجايي که يک عابد در مسير طي شده توسط مي آچارياها

دهد، بايد در مي او براي خدمت عابدانه انجامکه کند، هر عملي مي آچارياها عمل

دهد که يک مي سکوي متعال درک گردد. بنابراين خداوند کريشنا به ما آموزش

آچاريا وراي نقد است. يک عابد مبتدي نبايد در همان سکوي يک آچاريا در نظر 

خصيت اعالي خداوند گرفته شود. بايد پذيرفت که آچارياها در سکوي مشابه با ش

وي نبايد مورد انتقاد عابدان  يقرار دارند و اين چنين کريشنا و نه آچارياهاي نماينده

 مبتدي قرار بگيرند.

يافته شخصيت اعالي خداوند را به طرق مختلف بدين ترتيب وداهاي شخصيت

پرستش کردند. تقديم پرستش به خداوند متعال با دعا کردن يعني يادآوري صفات، 

و صفات خداوند نامحدود هستند. براي ها متعال وي. اما بازيهاي و فعاليتها بازي

يافته با کن نيست. بنابراين، وداهاي شخصيتما به يادآوردن تمام صفات خداوند مم

 اعالترين قابليت خداوند را پرستش کردند و در انتها چنين گفتند.

اعالترين سياره، برهمالوکا، و پادشاه خداوند عزيز، اگر چه لرد لرهما، تمثال غالب "

چنين سياراتي  حاکم برهاي ايندرا، خداوندگار غالب سيارات بهشتي و نيز تمثال

اين جهان مادي هستند، آنها دانش در مثل خورشيد و ماه، کارگرداناني بسيار محرم 

ر دارگرايان ذهني دعادي و پنهاي انسان ن صورت،يدر ا اندکي نسبت به تو دارند.
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دانند؟ برشمردن صفات متعال نامحدود مقام الهيت براي همگان مي مورد تو چه

هاي غيرممکن است. هيچ کس، حتي پندارگرايان ذهني و خداوندگاران در سيستم

 هايت نيست. ماتخمين طول و عرض شکل تو و ويژگي اي اعالتر، قادر بهسياره

متعالت نداشته باشد. دليل آن انديشيم حتي مقام الهيت دانش کاملي از صفات مي

ه نيست که بگوييم تو خودت را است که تو نامحدود هستي. اگرچه شايست

نجايي که تو صفات و توان درک کرد که از آمي عمل اين را شناسي، اما درنمي

نامحدود  نامحدودي داري و از آنجايي که دانش تو نامحدود است، رقابتيهاي انرژي

  "هايت وجود دارد.رژيميان دانشت و بسط ان

حض مه دو نامحدود هستند، ب ايده اين است که از آنجايي که خداوند و دانشش هر

شتري بيهاي کند که انرژيمي شود، درکمي هايش آگاهآنکه خداوند از برخي انرژي

دو  ه هرکيابد. از آنجايي مي هايش و هم دانشش فزونيدارد. بدين ترتيب، هم انرژي

توان مي و هيچ پاياني بر دانشي که با آنها ت، هيچ پاياني بر انرژينامحدود اس

داهاي واناي مطلق است، اما را درک کرد متصوّر نيست. خداوند بدون شک دها انرژي

را هايش خود خداوند نيز مقدار کامل انرژيدارند که حتي مي يافته بيانشخصيت

 ي مطلق نيست. هنگامي که يکداند. اين بدان معنا نيست که خداوند دانانمي

حقيقت واقعي براي يک شخص ناشناخته باشد، اين موضوع جهل يا عدم دانش 

او خود را  شود. اما اين موضوع در مورد خداوند قابل کاربرد نيست چرا کهمي ناميده

يابد، مي فزونيها و فعاليتها شناسد. اما با اين حال، هنگامي که انرژيمي به کمال

 يدو به صورت نامحدودي فزون يابد. هرمي راي درک آنها نيز افزايشدانشش ب

ي خود توان گفت که حتمي يابند و هيچ پاياني براي آنها نيست. در اين حالتمي

 داند.و صفاتش را نميها خداوند حدود انرژي

هايش چقدر نامحدود است توسط يک اليتو فعها اين که خداوند در بسط انرژي

د. در متون ودايي گفته تواند محاسبه شومي ند و هوشيار به صورت کليانسان خردم
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دهد خود عمل دَم را انجام مي 1نيدراي-ويشنو در يوگا-هنگامي که ماها شده است

در هنگام  بيشمارهاي و آن جهانگذارند مي حيات يبيشماري پا به عرصههاي جهان

ها، که تصور هستيم که اين جهانر به اين ما مجبو شود.مي عمل بازدم وارد بدنش

عظيم هستند که اند، چنان دهمطابق با دانش اندک ما به صورت نامحدود گسترده ش

عني خاک، آب، آتش، هوا و اتر، پنج عنصر تجلي کيهاني، ي -مواد زمخت و لطيف 

بلکه اين  ،نه تنها درون اين جهان هستند -همراه کل انرژي مادي و منيت کاذب 

دهند که هر اليه ده بار بزرگتر از اليه قبلي مي هفت اليه نيز پوشش جهان را در

به طرز ايمني بسته بندي شده است و ها است. بدين ترتيب، هر يک از جهان

ن منافذ بيشمار بدن متعال دروها بيشماري وجود دارد. تمام اين جهانهاي جهان

و ذرات ها ور که اتمويشنو شناور هستند. بيان شده است که درست همان ط-ماها

توان محاسبه ا را نميدگان شناور هستند و تعداد آنههمواره با پرنخاک درون هوا 

بيشماري درون منافذ بدن خداوند شناور هستند. به همين دليل، هاي کرد، جهان

: درک 2گوچارا-ماناسا-د وراي دريافت دانش ماست. آوانگويند که خداونمي وداها

وراي قلمروي پندارگرايي ذهني ماست. بنابراين، فردي که طول و عرض خداوند 

کند تا خداوند مي بلکه تالش ،شودواقعاً حکيم و خردمند است مدعي خدا بودن نمي

 را ادراک کند و بين روح و ماده تمايز قائل شود. با چنين تمايز دقيقي، فرد به وضوح

ر و اعالتر است، اگر او با تپستهاي تواند درک کند که روح متعال وراي انرژيمي

دارد که اگر چه مي گيتا، لرد کريشنا بيان-آنها در تماس است. در بهاگاواد يدو هر

 اش تکيه دارد، او متفاوت يا مجزاي از انرژي است.همه چيز بر انرژي

به ترتيب  4و پوروشا 3طبيعت و موجودات زنده بعضي مواقع به عنوان پراکريتي

تجلي کيهاني ترکيبي از پراکريتي و پوروشا است. طبيعت شوند. کل مي شناخته

                                                           
1 yoga-nidrä 
2 Aväì-mänasa-gocara 
3 prakåti 
4 puruña 
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 علت مادي و موجودات زنده علت اثرگذار هستند. اين دو علت با يکديگر ترکيب

کافي خوشبخت  يد و حاصل آن تجلي کيهاني است. هنگامي که فرد به اندازهنشومي

 يتيجهچيزي که در آن جريان دارد به ن باشد که در مورد تجلي کيهاني و هر

تجلي کيهاني سبب و علت مستقيم و يا غيرمستقيم داند که مي صحيحي برسد،

که  گيري شده استسامهيتا نتيجه-شخصيت اعالي خداوند است. بنابراين، در برهما

-کارنا-اها/ آنادير آدير گويندا سارواويگر-آناندا-چيت-ايشوارا پاراما کريشنا ساچ

فرد به کمال دانش  و تعمق زياد، هنگامي که(. پس از تفکر 5/1 .س)ب. 1ناماکار

رسد که کريشنا يا خداوند، علت اصلي تمام علل مي به اين نتيجه دست يافت، فرد

و اين که چه قدر عرض و طول دارد  -خداوند  ياندازه ياست. به جاي پندار درباره

کريشنا يا " سامهيتا برسد:-برهما يبه اين نتيجهد يباورزي کاذب، فرد و يا فلسفه -

 کمال دانش است. ،اين "العلل است.( علت5/1 ب.س.کارانام )-اکاران-خداوند ساروا

يافته به شده توسط وداهاي شخصيت، يا دعاهاي تقديم2ستوتيا-بدين ترتيب ودا

گاربهوداکاشايي ويشنو، در ابتدا در سلسله پيران توسط ساناندانا به برادرانش نقل 

متولد شده بودند؛ بنابراين آنها به نام  بتداي جهان از برهماشد که همگي ايشان در ا

گيتا بيان شده است که سيستم -شوند. در بهاگاوادمي شناختــــه 3جاتا-پوروا

شود. مشابهاً، در اينجا، در مي شاگردان، از خود کريشنا آغاز يپارامپارا، يا سلسله

م پارامپارا از شخصيت يافته، بايد درک کرد که سيستدعاهاي وداهاي شخصيت

ستوتي ا-ه ياد داشته باشيم که اين وداشود. ما بايد بمي ريشي آغاز خداوند نارايانا

ريشي در باداريکاشرام  ساناندانا نقل شده است و اين نقل توسط ناراياناتوسط کومارا 

ريشي تجلي کريشنا براي نشان دادن مسير  دوباره تکرار شده است. نارايانا

بسيار سخت است. در اين عصر لرد هاي به ما از طريق تحمل رياضتخودشناسي 
                                                           

1 Éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù / anädir ädir govindaù 

sarva-käraëa-käraëam 
2 Veda-stuti 
3 pürva-jäta 
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چيتانيا با قرار دادن خود در نقش يک عابد پاک مسير خدمت عابدانه را نشان داد. 

هاي ريشي ظهوري از خداوند کريشنا بود که رياضت مشابهاً، در گذشتــه لرد نارايانا

و شنيد. بنابراين در اراداموني از اسختي را در ارتفاعات هيماليا انجام داد. شري ن

اداموني، همانطور که توسط کومارا ساناندانا در شده به نارايانا ريشي به نارعبارت ارائه

شود که خداوند متعال واحد است و تمام ديگران مي ستوتي نقل شد، درک-شکل ودا

 خادمان او هستند.

 (:5/142آدي  )چ.چ. 1ا کريشناچاريتامريتا بيان شده است ِاکاله ايشوار-در چيتانيا

تمام ديگران خادمان او " :2تيايرسابا به آرا "خداوند متعال يکتاست. ،کريشنا"

گونه که  خداوند متعال، آن" :3ياره يايچه ناچايا، سه تايچه کاره نيريتيا "هستند.

دارد و بدين مي مختلف مشغولهاي کند تمام موجودات زنده را در فعاليتمي آرزو

اين، اين بنابر "دهند.مي ب آنها استعدادها و تمايالت مختلف خود را نــــــشانترتي

موجود ميان موجودات زنده و شخصيت  يستوتي آموزش اصيل در مورد رابطها-ودا

اعالي خداوند است. اعالترين سکوي ادراک براي موجود زنده دستيابي به زندگي 

تواند از آلودگي مادي نشده باشد نمي عابدانه است. تا زماني که فرد کامالً عاري

موني را آگاه ساخت که جوهر تمام  ريشي نارادا مشغول زندگي عابدانه شود. نارايانا

سوترا( انجام -وپانيشادها، پوراناها و ودانتاچهار ودا، ا )يعني وداها و متون ودايي

اي کلمه ويژهريشي  متعال به خداوند است. در اين ارتباط نارايانا يخدمت عاشقانه

. در خدمت عابدانه اين راسا يک واسط يا اصل اساسي 4را استفاده کرده است: راسا

براي تبادل روابط ميان خداوند و موجود زنده است. راسا نيز در وداها توضيح داده 

تمام متون ودايي،  "خداوند متعال منبع تمام لذات است.": 5شده است: راسوواي ساها

                                                           
1 ekale éçvara kåñëa 
2 Ära saba bhåtya 
3 Yäre yaiche näcäya, se taiche kare nåtya 
4 rasa 
5 raso vai saù 
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سوترا، به موجود زنده چگونگي دستيابي -اها، اوپانيشادها و ودانتاشامل پوراناها، ود

شده دارد که عبارات بيانمي دهند. بهاگاواتام نيز بيانمي راسا را توضيح يبه مرحله

( تمام متون ودايي است. راسايشامل جوهر )اگاواتام( هب-)شريماد پورانا-در ماها

 يميوه ي(: بهاگاواتام جوهر چکيده1/1/3 .ب)ش. 1تارور گاليتام پهاالم-کالپا-نيگاما

 ي درخت متون ودايي است. رسيده

ريگ هاي کنيم که با تنفس شخصيت اعالي خداوند چهار وداها به ناممي ما درک

هارات و تمام دا و همچنين کتب تاريخي مثل ماهابا وودا، ياجو ودا، ساما ودا و آتهارو

اريخي تشوند، منتشر شده است. کتب مي رفتهدنيا در نظر گ يپوراناها که تاريخچه

 شود.مي ودايي مثل پوراناها و ماهابهارات وداي پنجم ناميده

شوند. مي استوتي جوهر تمام دانش ودايي در نظر گرفته-ودا يبيست و هشت آيه

ر کريشنا ددانند که خدمت عابدانه مي کوماراها و ديگر حکيمان معتبر به خوبي چهار

يروني تمام متون ودايي است و آنها همين جوهر را با سفر در فضاي ب آگاهي جوهر

ي، کنند. در اينجا بيان شده است که چنين حکيمانمي در سيارات مختلف موعظه

 فضا سفر کنند؛ آنها دائماً درمي موني، به ندرت روي زمين سفـــــر شامل نارادا

 کنند. مي

کنند تا به ارواح مقيد مي اسر جهان سفرحکيماني همچون نارادا و کوماراها در سر

د آموزش دهند که شغل ايشان در اين دنيا نه ارضاي حواس بلکه استقرار مجدد خو

شخصيت اعالي خداوند است. در موارد متعددي  يدر جايگاه اصيل خدمت عابدانه

آتش هستند و شخصيت اعالي هاي بيان شده است که موجودات زنده همچون جرقه

به نحوي به خارج از آتش بيافتند، ها مچون خود آتش است. اگر جرقهخداوند ه

دهند؛ بدين ترتيب اثبات شده است که مي درخشش طبيعي خودشان را از دست

افتند، وارد مي هايي که از يک آتش بزرگ بيرونموجودات زنده درست همانند جرقه

 د و تالشتقليد کنخواهد از کريشنا مي زنده شوند. موجودمي اين دنياي مادي

                                                           
1 Nigama-kalpa-taror galitaà phalam 
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د؛ بدين واس لذت ببرد از ارضاي حکند بر طبيعت مادي حکمراني کند تا بتوانمي

کند و قدرت درخشش او، هويت روحاني مي اش را فراموشترتيب او جايگاه ابدي

موجود زنده کريشنا آگاهي را اتخاذ کند، او دوباره در  شود. اما، اگرمي وي، خاموش

شود. براي وعظ اين فرايند خدمت عابدانه، حکيمان و مي جايگاه اصليش مستقر

 کنند و به مردم آموزشمي قديساني همچون نارادا و کوماراها در تمام دنيا سفر

دهند. هدف ايشان آن است که تمام ارواح مي دهند و شاگردانشان را افزايشمي

گاهي را احيا شان يا کريشنا آيلآموزش ببينند که کريشنا آگاهي اصمقيد به نحوي 

 کنند و بدين ترتيب از شرايط رنج بار زندگي مادي نجات يابند.

چاري وجود دارد. است. چهار نوع برهما 1برهماچاري-موني يک نايشتيکا شري نارادا

شود که پس از تشرف و مي شود و به برهماچاري گفتهمي ناميده 2نوع اول ساويترا

 دهينام 3ايت کند. نوع دوم پراجاپاتيرا رعا مقدس، بايد حداقل سه روز تجرد مراسم نخ

ک سال پس از تشرف تجرد يحداقل  ياشاره دارد که برا يچارشود و به برهمامي

 يچارشود و به برهمامي دهينام 4يچاربرهما-برهما يبعد يخود را حفظ کند. دسته

 ييل مطالعاتش در متون وداياشاره دارد که تجرد را از زمان تشرف تا زمان تکم

اشاره دارد  يچارشود که برهمامي دهينام 5کايشتينا يبعد يکند. مرحلهمي تيرعا

 6اول اوپاکوروانا ينها، سه دستهيان ايکند. از ممي تيتجرد را رعا يکه در کل زندگ

ان يبه پا يچاربرهما يکه دوره يبعداً و هنگام يچارن معنا که برهمايهستند، بد

 يجنس ينسبت به داشتن زندگ يچاربرهما-کايشتياما ناتواند ازدواج کند. مي ديرس

 يچاربرهما-کايشتين، کوماراها و نارادا به عنوان نايتفاوت است؛ بنابرايکامالً ب

                                                           
1 naiñöhika-brahmacäré 
2 sävitra 
3 präjäpatya 
4 brähma-brahmacäré 
5 naiñöhika 
6 upakurväëa 
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 که تعهد چرا ،شودمي دهينام 1وراتا-رايو ييهايچارن برهمايد. چننشومي شناخته

 يزندگ يچاربرهماستم ياها قهرمانانه است. سيشان همچون تعهدات کشاتريتجرد ا

دهد. مي شيکه قدرت حافظه و عزم و اراده را افزا پرسود است چرا ياژهيبه صورت و

 يچاربرهما-کايشتيکه نارادا نا ييژه ذکر شده است از آنجاين ارتباط به صورت ويدر ا

اد آورد و هرگز آن را يده است را به ياش شنير روحانيتوانست هرآنچه از پمي بود

 دهينام 2دهارا-ياد آورد شروتيز را به يتواند همه چمي که يد. فردفراموش نکن

ده است يرا که شن يشعاراتواند تمام مي يچاردهارا برهما-يک شروتيشود. مي

را  يژگين ويم بزرگ نارادا ايا ارجاع به کتاب ذکر کند. حکيو  يبردارادداشتيبدون 

 ي، او خود را مشغول انتشار فلسفهيشيا رانياز ناراها افت آموزشين با دريو بنابرا دارد

توانند همه مي يمانين حکيکه چن ييا نمود. از آنجايخدمت عابدانه در سراسر دن

استوار در خدمت خداوند  شناخته و کامالًشمند، خودياورند آنها انديز را به خاطر بيچ

 هستند.

، کاماًل يشير اناينارااش ير روحانيپاز دن يم بزرگ نارادا، پس از شنيب حکين ترتيبد

 يد و چنان خوشحال شد که دعاهايقت مستقر گرديخودشناخته شد. او در حق

را به عنوان ظهور  يشير اناينارا يم کرد. نارادامونيتقد يشيانا ريش را به نارايخو

د يرخواه متعال ارواح مقيژه او را به عنوان خيشنا مورد خطاب قرار داد و به ويکر

شنا در هر يان شده است که خداوند کريتا بيگ-داد. در بهاگاوادمورد خطاب قرار 

 انايکند. نارامي رعابدان ظهوريغ يحفاظت به عابدانش و نابود يارائه يعصر تنها برا

 د مورد خطاب قراريارواح مق رخواهيز به عنوان خيشنا بود نيکه ظهور کر يشير

چ يد بدانند که هياست، همگان باان شده يتا بيگ-رد. همان طور که در بهاگاواديگمي

رخواه يشنا خيد درک کنند که خداوند کريست. همه بايشنا نيهمانند کر يرخواهيخ

تواند کامالً مي فرد ،بيترتنيرند. بديد پناه او را بگيمتعال همگان است و همه با

                                                           
1 véra-vrata 
2 çruti-dhara 
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هست که قادر است حفاظت کامل را به او بدهد.  يکس باشد و بداند يمطمئن و راض

د يرخواهان متعال ارواح مقيخ يکاملش همگهاي شنا، ظهوراتش و بسطيکرخود 

وان و يکه او به تمام د ز هست چرايمنان نيرخواه اهريخ يحت شناياما کر ،هستند

ن يکند؛ بنابرامي اعطا ييرا بکشند رها يند تا ويآمي نداوانيکه به ور يمنانياهر

ک عابد يا يو را نابود کند يک ديچه را او يشنا مطلق هستند، زير کريخهاي تيفعال

و مشابه است. گفته شده است که  يکيش يهاتيفعال يجهيرا حفاظت بدهد، نت

که  يشنا داشت. هنگاميافت که مادر کريارتقاء  يگاهيو به همان جايد يپوتانا

شود، به همان مي مندو به صورت متعال بهرهين ديکشد، امي و رايک ديشنا يکر

 شود.مي منداره محافظت شدن توسط خداوند بهرهک عابد پاک با همويکه  يزانيم

و شاگردش اسادِي، به آشرام ويشير انايم احترامات به ناراي، پس از تقديمون نارادا

راحت  اريبس ياسادو و جلوس در مکانيو يافت استقبال مناسب از سويرفت. با در

ده بود نقل کرد. يشن يشير انايز نارارا که ا يکل داستان ياسادو، نارادامونيدر آشرام و

مورد  در االتشسؤهاي ت را از پاسخيکشيماهاراج پار يگوسوام ب شوکادوين ترتيبد

شود آگاه ساخت. هدف مي در وداها محسوب ييو آنچه هدف غا ييجوهر دانش ودا

ن مشغول ين چنيخداوند و ا يت اعاليبه برکات متعال شخص يابيدست يمتعال زندگ

 شده توسط شوکادوير طيد از مسيخداوند است. فرد با يخدمت عاشقانهشدن در 

هاي د کرنشيت کند و بايشاگردان تبع يشناواها در سلسلهيگر وايد و يگوسوام

 م کند. چهاريتقد يخداوند، هار يت اعاليشنا، شخصيمحترمانه خود را به لرد کر

، 2ايسامپرادا-، رامانوجا1ايامادهاوا سامپراد يعنيشناوا يشاگردان وا يدسته سلسله

، توافق ييج ودايب نتاي، در تعق4ايسامپرادا-مباراکايو ن3ا يسامپرادا-يسوام-شنويو

 خداوند شود. يت اعاليم شخصيد تسليدارند که فرد با

                                                           
1 Madhva-sampradäya 
2 Rämänuja-sampradäya 
3 Viñëu-svämi-sampradäya 
4 Nimbärka-sampradäya 
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شامل ها ي. شروتيتيو اسمرها يد: شروتنشومي ميبه دو بخش تقس ييمتون ودا

شامل ها يتيو اسمرشوند  يمشادها يو اوپان - اجوريگ، ساما، آتهاروا و ير -چهار ودا 

تاست. يگ-رنده بهاگاواديمثل ماهابهارات هستند که دربرگ 1هاساهايتيپوراناها و ا

 يت اعاليشنا را به عنوان شخصيکر يد شريآن است که فرد باها نيتمام ا يجهينت

ت يه تحت هداخداوند است ک يت اعاليا شخصي 2پوروشا-خداوند بشناسد. او پاراما

وجود  خداوند در سه يو نابود يخلقت، نگهدار يکند. برامي عمل يعت مادياو طب

 ،ن سهيکند. امي ظاهر يهانيک يپس از تجل - وايشنو و لرد شيلرد برهما، لرد و -

در دست  ييت غايرند اما هدايگمي را برعهده يعت ماديطب يت سه گونهيمسئول

ت يتحت هدا يتحت سه گونه يعت ماديامل طبکهاي تيشنو است. فعاليلرد و

 تايگ-ن موضوع در بهاگاواديشود. امي تيشنا هدايخداوند کر يت اعاليشخص

 د شده است.يي( تأ4کشاتايآ و در وداها)سا ((9/10)ب.گ.  3اکشنايادهي)ما

 يهانيک ين بحث را مطرح خواهند کرد که تجليقطعاً ا ملحدانه يايلسوفان سانکهيف

و  يادما علت يو موجود زنده  يعت ماديطب - و پوروشا يتيل پراکريلبه د يماد

و علل  يماد شنا علت تمام علل است. او علت تمام عللياما کر - ثر استؤعلت م

رسد يم به نظر يستند. به صورت مصنوعين ييو پوروشا علت غا يتيثر است. پراکرؤم

در هم پ يياما علت غا ،ب پدر و مادر متولد شده استيل ترکيک کودک به دليکه 

ان طور ل است، همالعلا علـــــــتي ين او علت اصليشناست. بنابرايکر ،و هم مادر

 د شده است.ييتا تأيسامه-که در برهما

شوند. خداوند مي هم خداوند متعال و هم موجودات زنده وارد اين دنياي مادي

-انوداکاشايي، ماهابه صورت کار کاملش،هاي متعال، کريشنا، توسط يکي از بسط

ود. آنگاه از شمي کشيده در اقيانوس عليت، متجليويشنو، شکل ويشنوي عظيم دراز
                                                           

1 Itihäsas 
2 Parama- puruña 
3 mayädhyakñeëa 
4 sa aikñata 
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يابد و وارد هريک از مي ويشنو، گاربهوداکاشايي ويشنو بسط-آن شکل عظيم ماها

يابند. ويشنو به عنوان مي شود. از او، برهما، ويشنو و شيوا بسطها ميجهان

ب تمام موجودات زنده و همچنين وارد تمام عناصر مادي کشيروداکاشايي وارد قل

-چايانتارا-پارامانو-استها-گويد آندانتارامي سامهيتا-شود. برهماها مياتم

 "خداوند درون اين جهان و نيز درون هر اتم است."(: 5/35 )ب.س.1ستهام

پذيرد. مي و اشکال متفاوت آن راها موجود زنده بدن مادي کوچکي دارد که در گونه

دن در و مشابهًا کل دنيا چيزي جز بدن مادي شخصيت اعالي خداوند نيست. اين ب

 يتوصيف شده است. همان طور که موجود زنده 2روپا-شاستراها به عنوان ويرات

کند، شخصيت اعالي خداوند با ورود به آن کل مي منفرد بدن خاص خود را حفــظ

 ه لرد ويشنو تجلي کيهاني را ترککند. به محض آنکمي خلقت کيهاني را حفظ

شود. بنابراين تنها هنگامي که موجود زنده تسليم مي کند، همه چيز نابودمي

شود رهايي از موجوديت مادي ممکن است. اين موضوع مي شخصيت اعالي خداوند

 3اِتام تارانتي تِهه مايام گيتا تأييد شده است: مام اوا ِي پراپاديانت-در بهاگاواد

(. تسليم شخصيت اعالي خداوند شدن و نه چيز ديگري، بنابراين علت 14.7)ب.گ.

رهايي است. اين که چگونه موجود زنده پس از تسليم شدن به شخصيت اعالي 

يابد با مثال مردي خوابيده در يک اتاق مي طبيعت مادي رهاييهاي خداوند از گونه

بينند که او درون اتاق مي شود. هنگامي که مرد خواب است، همگانمي نشان داده

حاضر است، اما در واقع خود مرد درون آن بدن نيست، زيرا در هنگام خواب مرد 

حاضر  کند، گرچه ممکن است ديگران ببينند که بدنشمي وجود بدنش را فراموش

خداوند ممکن  ييافته مشغول در خدمت عابدانهاست. مشابهاً يک شخص رهايي

يده شود، اما انجام وظايف خانوادگي دنياي مادي داست توسط ديگران مشغول در 

                                                           
1 aëòäntara-stha-paramäëu-cayäntara-stham 
2 viräö-rüpa 
3 mäm eva ye prapadyante mäyäm etäà taranti te 
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کند. است، او درون اين جهان زندگي نمياش استوار در کريشناز آنجايي که آگاهي

خواب که متفاوت از اشتغاالت وي متفاوت است. درست همانند اشتغاالت مرد 

 مشغول گيتا تأييد شده است که يک عابد کامالً -اش است. در بهاگاواداشتغاالت بدني

تر در سکوي برهمن قرار گرفته و در متعال خداوند پيش ير خدمت عاشقانهد

رسد که او درون اين بدن يا در داخل اين مي قلمروي متعال است، اگرچه به نظر

 دنياي مادي است.

 سيندهوي خويش بيان-راسامريتا-شريال روپا گوسوامي در بهاکتي در اين ارتباط 

نها آرزويش خدمت به شخصيت اعالي خداوند است ممکن دارد که شخصي که تمي

 1موکتا-اما بايد او را به عنوان جيواناست در هر شرايطي در دنياي مادي قرار بگيرد، 

درک نمود؛ به عبارت ديگر، او بايد رها محسوب شود در حالي که درون بدن يا 

در کريشنا اين است که شخص کاماًل مشغول  دنياي مادي است. بنابراين نتيجه

آگاهي شخصي رهايي يافته است. چنين شخصي واقعاً هيچ کاري با اين بدن مادي 

 ناميدهها و گيانيها يا دنياي مادي ندارد. کساني که در کريشنا آگاهي نيستند کارمي

ها نيستند. اين شوند و آنها در سکوهاي بدني و ذهني معلق هستند و بنابراين رمي

شود. اما فردي که در سکوي متعال واقع مي ناميده 2يوني-تانيراس-موقعيت کايواليا

گيتا -ن موضوع در فصل چهارم بهاگاوادشده است از تکرار تولد و مرگ آزاد است. اي

صرفاً با دانستن طبيعت متعال شخصيت اعالي خداوند، کريشنا، " تأييد شده است:

ترک بدن حاضر او به  يابد و پس ازمي فرد از زنجيرهاي تکرار تولد و مرگ رهايي

گيري تمام وداهاست. بنابراين پس از اين نتيجه "گردد.مي خانه، نزد خداوند، باز

شده توسط شخصيت وداها، فرد بايد تسليم قدوم نيلوفرين درک دعاهاي تقديم

 خداوند کريشنا شود. 

 

                                                           
1 jévan-mukta 
2 kaivalya-nirasta-yoni 
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هايي دعا"و هفتم کريشنا با عنوان  ودانتا بر فصل هشتادشرح بهاکتي ،ترتيببدين

 رسد.يم به پايان "يافتهتوسط وداهاي شخصيت
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 هشتاد و هشتفصل 

 رهايي لرد شيوا
 

ح يتوضبه عنوان عابد بزرگ کريشنا، پادشاه پاريکشيت از پيش رها شده بود، اما براي 

پرسيد. در فصل مي و گوسوامياالت مختلفي را از شوکادِؤس شتريب يسازو شفاف

و و شوکادِ "هدف غايي وداها چيست؟"يکشيت اين بود که سش پادشاه پارپيشين، پر

 از ساناندانا تا نارايانا شاگردان يبياناتي معتبر از سلسله يگوسوامي موضوع را با ارائه

و پاسخ داد. نتيجه آن بود که خدمت و و سپس خود شوکادِريشي، نارادا، وياسادِ

اگر " دي ممکن است بپرسد:عابدانه يا بهاکتي، هدف غايي وداهاست. يک عابد مبت

وداها ارتقاي فرد به سکوي خدمت عابدانه است، پس  يهدف نهايي زندگي يا نتيجه

عيت شود که يک عابد خداوند ويشنو معموالً به لحاظ مادي وضمي چرا مشاهده

ندارد، در حالي که يک عابد لرد شيوا بسيار ثروتمند است؟ براي روشن شدن  يخوب

سوامي گو وشوکادِ" سوامي پرسيد:وگ ويت ماهاراج از شوکادِاين موضوع، پاريکش

شود که افرادي که مشغول پرستش لرد شيوا هستند چه درمي عزيزم، معموالً ديده
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ديوان، به لحاظ مادي توانگر و  يخداوندگاران يا جامعه يانساني، جامعه يجامعه

 زده زندگينتلرد شيوا درست همچون يک شخص محثروتمند هستند، گرچه خود 

بخت است،  يالهه يکننده، عابدان خداوند ويشنو، که کنترلکند. از سوي ديگرمي

توان آنها را در شرايط زيست بدون مي رسند و بعضي مواقعبسيار غني به نظر نمي

هيماليا هاي کوههاي هيچ توانگري مادي يافت. لرد شيوا زير يک درخت يا در برف

سازد، اما با اين حال اي نميبراي خودش خانه کند. او حتيمي زندگي

کنندگان لرد شيوا بسيار ثروتمند هستند. اما کريشنا يا لرد ويشنو، بسيار پرستش

زده ي مادي، اما عابدانش محنتکند، چه در وايکونتها يا در دنيامي زندگي گرتوان

 "رسند. چرا چنين است؟مي به نظر

ابدان عوشمندانه بود. دو دسته از عابدان، يعني پرسش ماهاراج پاريکشيت بسيار ه

اين دو  ه در تضاد هستند. حتي امروزه در هندرد شيوا و عابدان لرد ويشنو هموارل

يروان پ ،جنوب هنددر کنند و به ويژه مي دسته از عابدان همچنان يکديگر را نقد

 دايي برگزارونتايج رامانوجاآچاريا و پيروان شانکاراآچاريا مالقات هايي را براي درک 

تند. بنابراين هايي پيروز هسجاآچاريا در چنين مالقاتکنند. معموالً، پيروان رامانومي

ا رسوامي وضعيت گو وال از شوکادِخواست با پرسش اين سؤمي پاريکشيت ماهاراج

نش گرچه عابدا ،کندمي روشن کند. اين که لرد شيوا همچون يک فرد فقير زندگي

واره توانگر رسند، در حالي که لرد کريشنا يا لرد ويشنو هممي به نظر بسيار ثروتمند

که  رسند، وضعيتي استمي زده به نظرمند است در حالي که عابدانش محنتو ثروت

 کننده است.ناقض و گيجتشخيص و تميز، مت يبراي هر شخص صاحب قوه

ارباب انرژي  سوامي گفت که لرد شيواگو ودر پاسخ به پرسش پاريکشيت، شوکادِ

آنجايي که لرد  شود و ازمي نمايندگي 1دورگاالهه مادي است. انرژي مادي توسط 

تحت فرمان و تابعيت اوست. بنابراين لرد  ا شوهر وي است، الهه دورگا کامالً شيو

نيکي، هاي شيوا را بايد ارباب انرژي مادي دانست. انرژي مادي در سه کيفيت، به نام

                                                           
1 goddess Durgä 
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شود و بنابراين لرد شيوا ارباب اين سه کيفيت است. گرچه يم شهوت و جهل متجلي

ايشان  او در معاشرت با اين سه کيفيت براي نفع ارواح مقيد است، لرد شيوا هدايتگر

گيرد. به کالمي ديگر، اگر چه ارواح مقيد تحت تأثير سه است و تحت تأثير قرار نمي

 نيست. کيفيت هستند، لرد شيوا که اربابشان است تحت تأثير

توانيم درک کنيم که اثرات پرستش خداوندگاران مي گوسوامي واز اين عبارت شوکادِ

کنند شبيه اثرات پرستش لرد ويشنو مي مختلف، آن گونه که برخي نادانان بيان

دارد که با پرستش لرد شيوا فرد به مي گوسوامي به وضوح بيان ونيست. شوکادِ

مختلفي هاي پرستش لرد ويشنو فرد به پاداشدر حالي که با  ،رسدمي پاداش خود

کساني که خداوندگاران " گيتا بيان شده است:-يابد. اين موضوع در بهاگاوادمي دست

تواند اعطا کند مي کنند به نتايج مطلوب که آن خداوندگارمي مختلف را پرستش

 -عابدانه يا پرستش خداوند متعال يابند. اما کساني که مشغول خدمت مي دست

فرد با  "روند.مي لوکاهستند به سيارات وايکونتها يا کريشنا -ويشنو يا کريشنا 

پرستش لرد شيوا يا برهما يا هر خداوندگار ديگري نمي تواند به قلمروي متعال يا 

 ، آسمان روحاني، برود.1پاراويوما

از آنجايي که دنياي مادي محصول سه کيفيت طبيعت مادي است، تمام تنوعات 

گرايانه، تمدن مدرن شوند. با کمک دانش ماديمي ات از آن سه کيفيت ناشيتجلي

متعدد و آسايش را خلق کرده است، با اين حال آنها تنها تنوعاتي از هاي ماشين

تعامالت ميان سه کيفيت مادي هستند. اگرچه عابدان لرد شيوا قادرند اکتسابات 

م که چنين عابداني صرفًا در حال مادي فراواني را به دست آورند، ما بايد بداني

شده توسط سه کيفيت هستند. سه کيفيت مجددًا به آوري محصوالت توليدجمع

)پنج حس فعال و پنج حس  شود، يعني ده حواسمي شانزده قسمت تقسيم

خاک، آب، هوا، آتش و اتر(. اين ) دانش(، ذهن و عناصر پنج گانه يکنندهکسب

فيت هستند. شادي يا توانگري مادي به معناي ارضاي سه کيهاي شانزده مورد بسط

                                                           
1 paravyoma 
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حواس، به خصوص آلت تناسلي، زبان و ذهن است. با تمرين دادن ذهنمان ما بسياري 

کنيم. توانگري مي بخش را براي لذت توسط آلت تناسلي و ذهن خلقاز چيزهاي لذت

 ن برآوردهفرد درون اين دنياي مادي بر حسب تمرين وي بر روي آلت تناسلي و زبا

مند جنسي بهرههاي شود، يا به عبارت ديگر اين که چگونه او قادر است از ظرفيتمي

پسند خود را با خوردن مشکل يمزهحس شود و اين که چقدر خوب او قادر است 

غذاهاي خوشمزه راضي کند. پيشرفت مادي تمدن نيازمند خلق اشيايي براي لذت 

لذاتي براي  :شدن بر مبناي اين دو اصل استتوسط پندار ذهني صرفًا براي شاد 

ال پادشاه پاريکشيت در اين زمينه که ؤآلت تناسلي و لذاتي براي زبان. در اينجا س

توسط شوکادوگو سوامي پاسخ  هستندچرا پرستندگان لرد شيوا اينچنين ثروتمند 

 شود.مي داده

اقع، چنين به عابدان لرد شيوا تنها برحسب کيفيات مادي توانگر هستند. در و

اصطالح پيشرفت تمدن علت گرفتاري در موجوديت مادي است. اين در واقع 

بلکه تنزل است. نتيجه آن است که از آنجايي که لرد شيوا ارباب  ،پيشرفت نيست

شده توسط تعامالت سه کيفيت براي سه کيفيت است، به عابدان وي اشياء توليد

آموزيم که فرد مي گيتا ما از لرد کريشنا-ادشود. اما در بهاگاومي ارضاي حواس داده

: مأموريت زندگي 1گونيو بهاوارجونا-وديت کيفي فراتر برود. نيستراياز اين موج بايد

 گونيا باشد، او-است. تا زماني که فرد نيستراي انساني حرکت به ماوراي سه کيفيت

يافت شده از لرد تواند از گرفتاري مادي رهايي يابد. به کالمي ديگر، الطاف درنمي

چه چنين تسهيالتي به واح مقيد چندان سودمند نيست، اگرشيوا در واقع براي ار

 لحاظ مادي توانگرانه به نظر آيد.

شخصيت اعالي خداوند، هاري، وراي سه کيفيت " :سوامي ادامه دادگو وشوکادِ

م دارد که فردي که تسليمي گيتا خداوند بيان-در بهاگاواد "ادي است.طبيعت م

. بنابراين، از آنجايي که رديگيار مياوست کنترل سه کيفيت طبيعت مادي را در اخت

                                                           
1 Nistrai-guëyo bhavärjuna 



 : رهايي لرد شيوا88فصل                                                       1240

 

ود نيز وراي آن عابدان هاري در وراي کنترل سه کيفيت مادي هستند، قطعًا او خ

يا کريشنا، شخصيت  ده است که هاريبهاگاواتام بنابراين بيان ش-است. در شريماد

انرژي هاي ا قدرت و انرژي وجود دارد به ناممتعال اصلي است. دو نوع پراکريتي ي

-کنـــــــد. او ساروامي دروني و انرژي بيروني و کريشنا بر هر دوي آنها خدايي

انرژي دروني و بيروني است و او همچنين به هاي يا ناظر بر تمام فعاليت 1دريک

مشاور متعال ، مشاور متعال نيز توصيف شده است. از آنجايي که او 2عنوان اوپادراستا

ل مشاور متعاهاي است، در وراي تمام خداوندگاران که تنها پيرو و تابع هدايت

وي خداوند متعال پيرهاي فرد مستقيماً از آموزش هستند قرار دارد. اين چنين اگر

اگاواتام ارائه شده است، آنگاه فرد هب-گيتا و شريماد-کند، همان طور که در بهاگاواد

شود. نيرگونا شدن يعني مي يا وراي تعامالت کيفيت مـادي 3به تدريج نيرگونا

ايم، توانگري مادي محرويت از توانگري مادي چرا که همان طور که توضيح داده

سه کيفيت مادي. با پرستش شخصيت اعالي هاي و واکنشها يعني افزايش کنش

دانش در  مادي فرد با پيشرفت روحانيهاي خداوند، به جاي مغرور شدن به توانگري

شود. نيرگونا شدن يعني به دست آوردن صلح ابدي، نترسي، مي کريشنا آگاهي غني

هايي از آزاد شدن از آلودگي کيفيات مادي دينداري، دانش و انقطاع. تمام اينها نشانه

 است.

سوامي، در پاسخ به پرسش ماهاراج پاريکشيت، داستاني تاريخي در ارتباط گو وشوکادِ

نمود. وي گفت که پس هاراج پاريکشيت، پادشاه يودهيشتيرا را نقل با پدر بزرگ ما

در سکوي قرباني عظيم، پادشاه يودهيشتيرا، در حضور  4قرباني آشوامدها از پايان

مراجع بزرگ، اين نکته را از خداوند کريشنا پرسيد: چگونه است که عابدان لرد شيوا 

ن لرد ويشنو اين چنين نيستند؟ شوند، در حالي که عابدامي به لحاظ مادي توانگر

                                                           
1 sarva-dåk 
2 upadrañöä 
3 nirguëa 
4 Açvamedha sacrifice 
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اشاره نمود  "پدر بزرگ"به پادشاه يودهيشتيرا به عنوان سوامي به ويژه گو وشوکادِ

تا ماهاراج پاريکشيت تشويق به اين انديشه شود که او به کريشنا مرتبط است و 

 .رتبط با شخصيت اعالي خداوند بودپدربزرگش به طور صميمي م

تيرا اين اته بسيار راضي است، هنگامي که ماهاراج يودهيشگرچه کريشنا همواره بالذ

ي ال و پاسخش معناؤچرا که اين س ،ال را مطرح کرد خداوند بيشتر راضي شدؤس

ه هر هنگام ک .آوردمي کريشنا آگاهي به ارمغان يتري را براي کل جامعهعميق

آن  کند، مقصودمي خداوند کريشنا در مورد موضوعي با يک عابد خاص صحبت

 يامعهصحبت نه فقط براي آن عابد بلکه براي تمام عابدان، و در واقع براي کل ج

ا و شخصيت اعالي خداوند حتي براي لرد برهما، لرد شيوهاي انساني است. آموزش

شخصيت اعالي هاي ديگر خداوندگاران بسيار مهم است و اگر کسي از آموزش

مند کند، بهرهمي نده به اين جهان هبوطخداوند، که براي خير و نفع تمام موجودات ز

 نشود قطعاً فرد بسيار بدبختي است.

اگر من به " خداوند کريشنا اين پرسش ماهاراج پاريکشيت را اينچنين پاسخ داد:

صورت ويژه يک عابد را مورد لطف قرار دهم و به ويژه خواهان مراقبت از او باشم، 

ثروتش را خواهم گرفت. هنگامي که عابد اولين کاري که انجام ميدهم اين است که 

اش زده قرار بگيرد، اقوام و اعضاي خانوادهپول شود يا در شرايطي محنتيک فقير بي

خودشان را با وي  ينشان نخواهند داد و در اغلب موارد رابطهاي ديگر به وي عالقه

دا در ابت "سپس عابد به صورت مضاعف ناخشنود خواهد شد. "قطع خواهند کرد.

ا از او گرفته است و حتي چرا که کريشنا ثروتش ر ،عابد ناخشنود خواهد شد

فقرش ترک کنند. اما ما تر خواهد شد هنگامي که اقوامش او را به دليل ناخشنود

گيرد، اين به مي هنگامي که يک عابد در شرايط پر از رنج قرار بايد خاطرنشان کنيم

 شناخته 1پهاال-يست که به نام کارمااش ندليل اعمال غيرپرهيزکارانه گذشته

شود؛ فقر يک عابد جزء خلقت شخصيت خداوند است. مشابهاً، هنگامي که يک مي

                                                           
1 karma-phala 
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شود، اين نيز به دليل اعمال پرهيزکارانه گذشته اش مي عابد به لحاظ مادي توانگر

نيست. در هر دو مورد، چه عابد فقيرتر يا ثروتمندتر بشود، اين کار توسط شخصيت 

ي خداوند ترتيب داده شده است. اين ترتيب به صورت ويژه توسط کريشنا براي اعال

شود تا او را کامالً وابسته به خود کند و او را از تمام وظايف مادي مي عابدش انجام

را براي خدمت  -همه چيز  -ها، ذهن و بدنش تواند انرژيمي آزاد کند. سپس وي

پانچاراترا بنابراين -پاک است. در نارادا ينهخداوند متمرکز کند و اين خدمت عابدا

( که به اين 19/170 مادهيا چ.چ.) 1کتاميان شده است، ساروپادهي ـ وينيرموب

کارهاي انجام شده براي خانواده، جامعه، اجتماع،  "عاري از تمام تعلقات.": معناست

ن به اين م" ،"من به اين جامعه تعلق دارم" کشور يا بشريت همگي تعلقاتي دارند:

من به اين گونه از حيات تعلق "، "ن به اين کشور تعلق دارمم"، "اجتماع تعلق دارم

هايي همگي تنها تعلقات هستند. هنگامي که با لطف خداوند ويت. چنين ه"دارم

اســــت.  2اش واقعًا نايشکارمياشود، خدمت عابدانهمي يک عابد رها از تمام تعلقات

ها فعاليت ،وقعيت نايشکارميا هستند که تحت آن موقعيتبسيار مجذوب مها گياني

براين آنها عابد عاري از اثرات مادي است. بناهاي فعاليت ديگر اثرات مادي ندارند.

تر ثمربخش نيستند. همچنان که پيشهاي يــا فعاليت 3پهاالم-ديگر در دسته کارما

توسط شخصيت يافته بيان شد، شادي و رنج يک عابد شخصيت يتوسط وداها

شود و بنابراين عابد توجهي به اين ندارد که در شادي و رنج است. مي خداوند توليد

رسد مي دهد. گر چه رفتارش به نظرمي او به وظايف خود در خدمت عابدانه ادامه

ثمربخش است، او واقعاً از نتــــايج هاي فعاليتهاي و واکنشها که تحت کنش

 آزاد است.ها کنش
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ست پرسش شود که چرا شخصيت خداوند يک عابد را در چنين شرايط ممکن ا

دهد. پاسخ اين است که اين نوع ترتيب توسط خداوند همچون مي سختي قـرار

شود. از آنجايي که عابد مي بعضي مواقع است که پدر نسبت به پسرانش نامهربان

است، هر  شده است و مسئوليت او توسط خداوند متعال پذيرفته شدهروح تسليم

بايد  -چه در رنج يا شادي  -که خداوند وي را در آن قرار دهد شرايطي از زندگي 

اي بزرگ توسط شخصيت خداوند طراحي ين ترتيب برنامهدرک کرد که در پس ا

خداوند کريشنا پانداواها را در شرايط چنان پررنجي قرار داده  ،شده است. براي مثال

 توانست درک کند که چگونه چنين رنجيبود که حتي پدربزرگ بهيشما نمي

تحت دار از اين بود که گرچه کل خانواده پانداوا تواند رخ دهد. او سوگوار و غصهمي

است و توسط دو  ،همچون پادشاه يودهيشتيرا، پرهيزکارترين پادشاه يفرد رهبري

گي چه پانداواها همگرشد و فراتر از همه مي جنگجوي بزرگ بهيما و آرجونا حمايت

دوستان و اقوام صميمي خداوند کريشنا بودند، اما همچنان مجبور به تحمل چنين 

شرايط سختي بودند. اما بعداً اين ثابت شد که اين امر توسط شخصيت اعالي خداوند، 

به عنوان بخشي از مأموريت بزرگ وي براي نابودي شروران و حفاظت از  ،کريشنا

 ريزي شده است.عابدان برنامه

يگري ممکن است مطرح شود: تفاوت ميان يک عابد و يک انسان عادي ال دؤس

 گيرند؛مي چيست، چرا که هر دو تحت انواع شرايط خوشي و ناخوشي مختلف قرار

اش؟ اعمال گذشته يانسان عادي در نتيجهعابد با تقدير و ترتيب شخصيت خداوند و 

و عابدان در ها ارميچگونه عابد بهتر از کارمي عادي است؟ پاسخ اين است که ک

تولد و  يسطحي مشابه قرار ندارند. کارمي در هر شرايط زندگي که باشد، به چرخه

دهد چرا که بذر کارما يا عمل ثمربخش، در آنجا وجود دارد و هر مي مرگ ادامه

کند. با قانون کارما يک مي زمان که فرصتي وجود داشته باشد اين بذر شروع به رشد

مًا در تولد و مرگ مکرر به بند کشيده شده است، در حالي که رنج انسان عادي دائ

و شادي عابد، تحت قوانين کارما نيست، و بخشي از ترتيب موقتي توسط خداوند 
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کشد. چنين ترتيبي توسط خداوند تنها به منظور متعال است که عابد را به بند نمي

اي انجام خجسته هايموقتي طراحي شده است. اگر يک کارمي فعاليت يمقصود

پرهيزکارانه انجام دهد در يابد، و اگر اعمال غيرمي دهد او به سيارات بهشتي ارتقاء

گيرد. اما چه عابد به اصطالح عمل پرهيزکارانه يا مي شرايط جهنمي قرار

 يکند، بلکه به قلمرومي يابد و نه نزولمي ارتقانه غيرپرهيزکارانه انجام دهد، او 

شود. بنابراين شادي و رنج يک عابد و شادي و رنج يک مي منتقل پادشاهي روحاني

 1کارمي در سطحي مشابه قرار ندارند. اين واقعيت در يک سخنراني توسط ياماراج

 شود. ياماراج به پيروانش توصيهمي تأييد 2براي خادمانش در ارتباط با رهايي آجاميال

اند ام مقدس خداوند را ذکر نکردهکند که تنها به سراغ اشخاصي بروند که هرگز نمي

اند. ياماراج همچنين به خادمانش خداوند را به ياد نياوردههاي يا فرم، کيفيات و بازي

 آورانش آموزشکند که به عابدان نزديک نشوند. برخالف آن، او به پياممي توصيه

ن را تقديم شامحترمانههاي دهد که اگر آنها يک عابد را مالقات کردند بايد کرنشمي

نيست. همان طور مطرح ارتقا يا نزول درون اين دنياي مادي  موضوعکنند. بنابراين 

شده توسط دشمن شده توسط مادر و تنبيه انجامامکه تفاوت بسياري بين تنبيه انج

 وجود دارد، رنج يک عابد نيز مشابه رنج يک کارمي عادي نيست.

اگر خداوند متعال قادر مطلق است، در اينجا ممکن است پرسش ديگري مطرح شود: 

چرا او بايد تالش کند با قرار دادن عابدانش در رنج او را اصالح کند؟ پاسخ اين است 

دهد، اين کار بدون مي که هنگامي که شخصيت اعالي خداوند عابدش را در رنج قرار

هدف نيست. بعضي مواقع هدف آن است که در رنج احساسات دلبستگي عابد نسبت 

شود. براي مثال، هنگامي که کريشنا، قبل از ترک پايتخت مي کريشنا مضاعفبه 

رفتن بدهد،  يوي خواست که به او اجازهاز کونتي دِ ،اشپانداواها براي رفتن به خانه

کريشناي عزيزم، در رنج و شرايط سختمان، تو همواره کنار ما " کونتي دوي گفت:
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ايم، تو در وقعيت سلطنتي ارتقا پيدا کردهحاضر بودي، حال، از آنجايي که ما به م

دهم که در رنج زندگي کنم تا تو را از مي حال ترک ما هستي. بنابراين من ترجيح

گيرد، خدمت مي هنگامي که يک عابد در شرايط رنج و اضطرار قرار "دست بدهم.

ي گيرد. بنابراين براي نمايش لطف خاص به عابد، خداوند بعضمي اش شتابعابدانه

دهد. به جز اين، بيان شده است که شيريني شادي براي مواقع او را در رنج قرار مي

به اين دنياي  تر است. خداوند متعال صرفاًاند شيرينکساني که تلخي را چشيده

کند تا عابدانش را از رنج و اضطرار حفظ کند. به کالمي ديگر، اگر مي مادي هبوط

در مورد کشتن ديوها،  .هبوط نخواهد کردخداوند  عابدان در شرايط اضطرار نباشند،

متعدد خداوند صورت هاي تواند به سادگي توسط انرژيمي يا اشخاص شرور، اين امر

خداوندگار مؤنث توسط انرژي بيروني خداوند،  همانطور که بسياري از آسوراها پذيرد،

کشتن چنين  شوند. بنابراين خداوند نيازي به هبوط شخصي برايمي ، کشتهدورگا

، بلکه هنگامي که عابدش در اضطرار باشد او بايد بيايد. لرد ندارد اهريمناني

بلکه براي نجات پراهالد و اعطاي  ،نرشيمهادو براي کشتن هرانياکاشيپو ظاهر نشد

برکات به وي ظاهر شد. به کالمي ديگر، از آنجايي که پراهالد ماهاراج در رنج بسيار 

 ر شد.شديدي بود، خداوند ظاه

کند، مي هنگامي که پس از شب تاريک در نهايت خورشيد در هنگام صبح طلوع 

بسيار مطبوع است؛ هنگامي که گرماي سوزان وجود دارد، آب سرد بسيار مطبوع 

است؛ و هنگامي که سرماي شديد زمستان هست، آب گرم بسيار مطبوع است. 

شده مادي، شادي روحاني اعطا مشابهاً، هنگامي که عابد، پس از تجربه رنج در دنياي

 تر است.بخشتر و لذتچشد، موقعيت او بسيار مطلوبمي توسط خداوند را

مادي است و هاي هنگامي که عابد من محروم از تمام ثروت" خداوند ادامه داد: 

اند، از آنجايي که هيچ کس و اعضاي خانواده او را ترک کرده تمام فاميل، دوستان

شريال ناروتام  "پذيرد.مي و کامالً پناه قدوم نيلوفرين خداوند رامراقب وي نيست ا

اي خداوند کريشناي عزيزم، اي "ر اين زمينه شعري سراييده است: داس تهاکور د
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 ،ماهاراج، تو در مقابل من در کنار شريماتي رادهاراني، دختر شاه وريشابهانو پسر ناندا

کنم مرا بپذير. لطفاً مرا مي خواهـــشکنم. مي خودم را تسليمت ،اي. حالايستاده

 "از خودت دور نکن. من هيچ پناهي غير از تو ندارم.

هنگامي که يک عابد بدين ترتيب در شرايط به اصطالح پر از رنج و محروم از ثروت 

اش را کند تا موقعيت اصلي توانگري ماديمي شود، او تالشمي و خانواده قرار داده

کند، کريشنا دوباره و دوباره تمام مي او دوباره و دوباره تالش احيا کند. اما اگر چه

 مادي مأيوسهاي گيرد. بدين ترتيب او در نهايت از فعاليتمي منابعش را از وي

نااميدي از تمام تالش ها، او کامالً تسليم شخصيت اعالي  يشود و در آن مرحلهمي

کند تا با عابدان مي يشان توصيهشود. خداوند به چنين اشخاصي از درون امي خداوند

معاشرت کنند. با معاشرت با عابدان آنها طبيعتاً متمايل به انجام خدمت به شخصيت 

شوند و آنها فوراً تمام امکانات را براي پيشرفت در کريشنا آگاهي از مي خداوند

عابدان دقت بسيار زيادي در حفظ جايگاه مادي آورند. اما غيرمي خداوند به دست

شان دارند. بنابراين، معمواًل چنين غيرعابداني به سراغ پرستش خود در زندگي

روند، بلکه پرستش لرد شيوا يا ديگر خداوندگاران را شخصيت اعالي خداوند نمي

گيتا گفته شده -گزينند. بنابراين در بهاگاوادبراي دريافت منافع مادي فوري برمي

ها، به منظور دستيابي کارمي" :1واتاتا ايها دِاست، کانکشانتا کارمانام سيدهيم ياجان

همچنين  "کنند.مي به موفقيت در اين دنياي مادي، خداوندگاران متعدد را پرستش

کنند شعور سطح مي افرادي که خداوندگاران را پرستـش ده استخداوند بيان کر

وي ايشان بااليي ندارند. بنابراين عابدان شخصيت اعالي خداوند، به دليل دلبستگي ق

 روند.احمقانه به سراغ خداوندگاران نميبه خداوند، به صورت 

گار زندگي عابدم با هيچ شرايط ناساز" :لرد کريشنا به پادشاه يودهيشتيرا گفت

ماند. بنابراين من خودم را به مي ابت و استوار باقيشود، او همواره ثمنــــحرف نمي

دگي را به تا بتواند باالترين موفقيت زن دهممي دهم و او را مورد لطف قرارمي او

                                                           
1 käìkñantaù karmaëäà siddhià yajanta iha devatäù 
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شده به چنين عابد پرکوششي توسط شخصيت متعال به لطف ارزاني "دست آورد.

که تنها قابل گر عظمت اين لطف است است که بيانتوصيف شده  1عنوان برهما

نامحدود بزرگ و  يبرهمن است. برهما به معنا يگستردهجامقايسه با عظمت همه

توصيف  2حدودي در حال بسط و گسترش. آن لطف نيز به عنوان پارامامبه صورت نام

شده است، چرا که هيچ قياسي با آن در اين دنياي مادي ممکن نيست و همچنين 

يعني بسيار لطيف نيز ناميده شده است. نه تنها اين لطف خداوند نسبت  3شوکشمام

ترين عشق لطيف صورت نامحدودي بسيط است، بلکه از جنس به عابد عظيم و به

، 4ماترام-ال ميان عابد و خداوند نيز هست. چنين لطفي همچنين به عنوان چينمتع

گر روحانيت مطلق، ه ماترام بيانکامالً روحاني، نيز توصيف شده است. استفاده از کلم

 6)ابدي( و آنانتاکام 5بدون هيچ اثري از کيفيات مادي است. آن لطف همچنين سات

 شود. از آنجايي که عابد خداوند برکت چنين نفع روحانيمي يده)نامحدود( نيز نام

يک عابد  ا بايد خداوندگاران را پرستش کند؟چر نامحدودي را دريافت کرده است،

کند. او خود را لرد شيوا يا برهما يا خداوندگاران زيردست را پرستش نمي ،کريشنا

 کند.مي ي متعال شخصيت اعالي خداوندکامالً وقف خدمت عاشقانه

و لرد شيوا و  خداوندگاران، به سرگردگي لرد برهما" :سوامي ادامه دادو گوشوکادِ

با اعمال صحيح و ناصحيح عابدان خويش ، انارونا و ديگرشامل لرد ايندرا، چاندرا، و

مستعد رضايت بسيار سريع يا خشم بسيار سريع هستند. اما اين موضوع در مورد 

ين بدان معناست که هر موجود ا "صدق نمي کند.اعالي خداوند ويشنو  شخصيت

طبيعت  ياي در اين دنياي مادي، شامل خداوندگاران، تحت هدايت سه گونهزنده

                                                           
1 brahma 
2 paramam 
3 sükñmam 
4 cin-mätram 
5 sat 
6 anantakam 
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مادي است و بنابراين کيفيات جهل و شهوت در اين دنياي مادي بسيار غالب هستند. 

کيفيات اند نيز تحت تأثير آن عابداني که برکاتي را از خداوندگاران دريافت کرده

گيتا -ي کريشنا بنابراين در بهاگاوادمادي، به ويژه جهل و شهوت هستند. لرد شر

ردان است زيرا خِکند که گرفتن برکات و خيرات از خداوندگاران براي کممي بيان

موقتي هستند.  ين برکاتيج چنيکند نتايافت ميرا درهنگامي که فردي برکاتي 

آن برخي  يوندگاران ساده است اما نتيجهدريافت توانگري مادي با پرستش خدا

شده از خداوندگاران تنها توسط بار است. اين چنين، برکات دريافتمواقع فاجعه

گيرد. اشخاصي که از خداوندگاران لطف مي خرد جامعه مورد تقدير قراراشخاص کم

ه دهندشوند و برکتمي کنند به تدريج از توانگري مادي مغرورمي و برکت دريافت

 کنند.مي به خود را فراموش

پادشاه عزيزم، لرد " :کندمي سوامي اينچنين پادشاه پاريکشيت را خطابو گوشوکادِ

برهما، لرد ويشنو و لرد شيوا، سه نفر اصلي اين خلقت مادي، قادر هستند که به هر 

ر لرد برهما و لرد شيوا بسيا ،کسي برکت بدهند يا او را نفرين کنند. از ميان اين سه

شوند. هنگام رضايت آنها مي شوند و البته بسيار ساده خشمگين نيزمي ساده راضي

 دهند و هنگام خشم نيز عابدان را بدون مالحظه نفرينمي بدون مالحظه برکاتي

کار است. هنگامي کنند. اما لرد ويشنو اين گونه نيست. لرد ويشنو بسيار مالحظهمي

گيرد که آيا مي خواهد، لرد ويشنو ابتدا در نظرمي که يک عابد چيزي از لرد ويشنو

. لرد ويشنو هرگز برکتي اعطا اعطاي برکت در نهايت براي خير عابد است يا خير

ي ماهيت متعالش، او کند که در نهايت براي عابد بدبختي به بار آورد. به واسطهنمي

گيرد که آيا مي برکتي، او در نظر همواره پرلطف است: بنابراين، پيش از اعطاي هر

اين به نفع عابد است يا خير. از آنجايي که شخصيت اعالي خداوند همواره پرلطف 

رسد که او ديوي را کشته است، يا حتي هنگامي مي است، حتي هنگامي که به نظر

وي همواره هاي شود، فعاليتمي رسد نسبت به يک عابد خشمگينمي که به نظر
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 اعالي خداوند به عنوان خير غايي شناختهخجسته هستند. بنابراين شخصيت 

 "دهد خير است.مي شود. هر آنچه او انجاممي

شده توسط خداوندگاراني مثل لرد شيوا، رخداد تاريخي ذيل در مورد برکات اعطا

توسط حکيمان بزرگ نقل شده است. يکبار، لرد شيوا، پس از اعطاي برکت به ديوي 

خود در موقعيت بسيار خطرناکي به دام افتاد. ، 2، پسر شاکوني1به نام وريکاسورا

کرد تصميم بگيرد که کدام يک مي وريکاسورا به دنبال دريافت برکتي بود و تالش

از سه تمثال اصلي را براي به دست آوردن برکت پرستش کند. در همين زمان 

ت برحسب اتفاق حکيم بزرگ نارادا را مالقات کرد و با او مشورت کرد که براي درياف

از ميان سه تمثال، يعني " :نزد چه کسي برود. او پرسيد هايشنتايج سريع رياضت

 نارادا "شــــود؟مي تر راضيد ويشنو و لرد شيوا، چه کسي سريعلرد برهما، لر

تو بهتر است لرد شيوا را بپرستي، " :توانست برنامه ديو را بفهمد و به او توصيه کردمي

مطلوب دست يابي. لرد شيوا خيلي سريع  يبه نتيجه تواني سريعاًمي آنــگاه تو

شود. بنابراين تالش کن تا لرد شيوا را مي شود و خيلي سريع نيز ناراضيمي راضي

هايي را نقل کرد که در آنها ديوهايي مثل راوانا نارادا همچنيــــن مثال "ضي کني.را

عظيم هاي رشار از توانگريصرفًا با راضي کردن لرد شيوا با دعاهايشان س 3و باناسورا

شده بودند. از آنجايي که حکيم بزرگ نارادا از طبيعت وريکاسوراي ديو آگاه بود، به 

 ياو توصيه نکرد به نزد ويشنو يا لرد برهما برود. افرادي مثل وريکاسورا، که در گونه

توانند پرستش ويشنو را به جان و دل بپذيرند. پس از مادي جهل هستند، نمي

رفت. سايت زيارتي کدارناتها  4وريکاسوراي ديو به کدارناتها ،افت آموزش از نارادادري

مکان غالبًا پوشيده از برف است، اما در  ان در نزديکي کشمير وجود دارد. آنهمچن

يت تمثال ممکن است و عابدان به ه جوالي، رؤبخش کوچکي از سال، در حوالي ما
                                                           

1 Våkäsura 
2 Çakuni 
3 Rävaëa and Bäëäsura 
4 Kedäranätha 
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ديم کنند. کدارناتها مکاني براي عابدان لرد شيوا روند تا احترامات خود را تقمي آنجا

 است. بر اساس اصول ودايي، هنگامي که چيزي به تمثال براي خوردن تقديم

شود. بنابراين آتش قرباني براي تمام انواع مراسم الزامي مي شود، در آتش تقديممي

براي ن به خداوندگارااست. به خصوص در شاستراها بيان شده است که تقديم چيزي 

بايد از طريق آتش باشد. بنابراين وريکاسورا به کدارناتها رسيد و آتش  شانيا خوردن

 قرباني براي رضايت لرد شيوا روشن کرد.

به نام لرد شيوا، براي راضي ساختن وي وريکاسورا شروع  يپس از روشن کردن آتش

 يستش در گونهبه جدا کردن گوشت از بدنش براي تقديم نمود. در اينجا مثالي از پر

ذکر شده است. برخي از ها گيتا، انواع مختلفي از قرباني-جهل است. در بهاگاواد

جهل هستند.  يشهوت و برخي در گونه ينيکي، برخي در گونه يدر گونهها قرباني

در اين  و پرستش وجود دارد چرا که انواع مختلفي از افراد 1انواع مختلفي از تاپاسيا

 ي غايي، کريشنا آگاهي، اعالترين يوگا و اعالترين قربانيتاپاسيا دنيا هستند. اما

گيتا بيان شده است، اعالترين يوگا همواره -است. همان طور که در بهاگاواد

-انکيرتانانديشيدن به لرد کريشنا درون قلب است و اعالترين قرباني انجام س

 ست.2ياگيا

اوندگاران شعورشان را از دست گيتا بيان شده است که پرستندگان خد-در بهاگاواد

خواست لرد شيوا را مي اند. همان طور که در اين فصل آشکار شده وريکاسوراداده

راضي کند، هدفي که موقتي و بدون نفع  سه يگراي درجهبراي يک هــدف مادي

 جهل چنين برکاتي را از خداوندگاران يواقعي است. آسوراها يا اشخاص درون گونه

براي  3ويدهي-جهل، فرايند آرچانا يدر تضاد کامل با اين قرباني در گونهپذيرند. مي

 گيتا-ه است. لرد کريشنا در بهاگاوادپرستش لرد ويشنو يا کريشنا بسيار ساد

                                                           
1 tapasya 
2 saìkértana-yajïa 
3 arcana-vidhi 
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 يک گل يا مقداري آب را که ،فرمايد که او از عابدانش حتي مقدار اندکي ميوهمي

پذيرد. البته از آنهايي مي ود راآوري شتواند توسط هر شخصي فقير يا غني جمعمي

رود که اندکي آب، مقداري ميوه يا يک برگ به که ثروتمند هستند انتظار نمي

خداوند تقديم کنند؛ يک مرد ثروتمند بايد متناسب با جايگاه خودش تقديم کند. 

ترين تقديمي را خواهد اما اگر عابد فرد بسيار فقيري باشد، خداوند حتي اندک

 ستش لرد ويشنو يا کريشنا بسيار ساده است و هر کسي در اين دنياپذيرفت. پر

جهل، همان طور که توسط  يتواند آن را انجام دهد. اما پرستش در گونهمي

ف زمان آور است بلکه صرفاً اتالوريکاسورا نشان داده شد، نه تنها بسيار مشکل و رنج

خداوندگاران محروم از شعور گويد که پرستندگان مي گيتا-است. بنابراين بهاگاواد

لغزان از آن و در عين حال نتايج حاصل  فرايند پرستش ايشان بسيار سختهستند؛ 

 و موقت است. 

نتوانست شخصاً لرد  خود به مدت شش روز ادامه داد، گرچه وريکاسورا به قرباني

 شيوا را مالقات کند، و البته اين هدف وي بود که او را مستقيم و چهره به چهره

 ببيند و از او درخواست برکت کند. در اينجا تضاد ديگري بين ديوها و عابدان ديده

 يشود. يک عابد مطمئن است که هر چه او به تمثال خداوند در خدمت عابدانهمي

 شود، اما يک ديو و اهريمنمي کند، توسط خداوند پذيـــرفتهمي کامل تقديم

چهره به چهره ببيند تا بتواند مستقيماً  خود را يشدهخواهد خداوندگار پرستشمي

از او تقاضاي برکت کند. يک عابد ويشنو يا لرد کريشنا را به خاطر هيچ برکتي 

شود و يک مي عاري از آرزو ناميده ،1کند. بنابراين يک عابد آکاماپرستش نمي

سوراي يکاشود. در روز هفتم، ورمي هر چيز ناميدهيا آرزومندِ  2کاما-ارواعابد، سغير

بايد سرش را ببرد و براي رضايت لرد شيوا تقديم کند.  اهريمن تصميم گرفت که

 رد و بدون خشک کردن مو و بدنش،نزديک استحمام ک يبنابراين او در يک درياچه

                                                           
1 akäma 
2 sarva-käma 
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اساس سيستم ودايي، حيواني که قرار است به عنوان  بريدن سر خود شد. بر يآماده

 ام شود و در حالي که حيوان خيس است قربانيقرباني تقديم شود ابتدا بايد استحم

يوا بريدن سر خود شد، لرد ش يشود. هنگامي که اين ديو بدين ترتيب آمادهمي

اي از کيفيت نيکي رحم و شفقت نشانه .ن داداحساس شفقت زيادي از خود نشا

 ."کيفيات مادي يترکيبي از سه گونه"شود، مي ناميده 1لينگا-تري است. لرد شيوا

از کيفيت نيکي است. اما اين رحم اي نابراين تجلي ماهيت رحم و شفقت او نشانهب

و شفقت در تمام موجودات زنده موجود است. شفقت لرد شيوا نه به اين خاطر بود 

بلکه بدين خاطر بود که  ،بودمي که ديو در حال تقديم گوشت بدنش به آتش قرباني

طبيعي است. حتي اگر يک انسان عادي او در حال انجام خودکشي بود. اين شفقت 

تالش خواهد کرد  اده کردن خود براي خودکشي است،ببيند که فردي در حال آم

دهد. هيچ نيازي مي که او را حفظ کند. او اين کار را به صورت خود به خودي انجام

براي درخواست از وي نيست. بنابراين هنگامي که لرد شيوا از درون آتش ظاهر شد 

 ي خودکشي ديو را بگيرد، اين لطفي بسيار عظيم نسبت به وي نيست.تا جلو

بدن او فوراً حذف هاي لمس لرد شيوا باعث نجات ديو از انجام خودکشي شد؛ زخم

وريکاسوراي عزيزم، "د. آنگاه لرد شيوا به ديو گفت: شدند و بدنش مانند قبل ش

که دوست داري از من  تواني هر برکتي رامي نيازي به بريدن سر خودت نيست. تو

خواستي سرت را مي دانم چرابخواهي و من نيز آن را برآورده خواهم کرد. من نمي

در واقع،  "شوم.مي براي رضايت من ببري. من حتي با تقديم مقدار اندکي آب راضي

يا فرم لرد شيوا در معبد صرفاً با تقديم آب گنگ  2لينگا-شيوا مطابق با فرايند ودايي،

وا يهنگامي که آب گنگ روي سر لرد ششود چرا که گفته شده است يم پرستش

درخت هاي شود. معموالً، عابدان آب گنگ و برگمي بسيار راضي يشود وريخته مي
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کنند. مي است را تقديم دورگا يبه لرد شيوا و الهه شدن که مقصود از آن تقديم 1بيلوا

پرستش  يک فرايند بسيار سادهلرد شيوا وريکاسورا را مطمئن ساخت که او با ي

شود. پس چرا او مشتاق سرش است و چرا اين قدر رنج براي بريدن سرش مي راضي

شديد نيست. هاي خواهد متحمل شود؟ هيچ نيازي به رياضتمي و تقديم آن به آتش

به هر حال، به دليل رحم و شفقت، لرد شيوا آماده شد تا هر آرزويي که او دوست 

 تقديم کند. داشت را به وي

هنگامي که لرد شيوا اين امکان را به ديو داد، ديو درخواست برکتي ترسناک و بسيار 

دانند که چه نوع برکتي مکروه کرد. ديو بسيار گناهکار بود و اشخاص گناهکار نمي

بايد از تمثال يا خداوندگار بخواهند. بنابراين او از لرد شيوا خواست که به او برکت 

وي با سر هر کسي، سر او خرد شود و آن  ا بدهد که به محض تماسقدرتي ر چنان

يا اشخاص شرور ها 2گيتا به عنوان دوشکريتي-ورًا بميرد. ديوها در بهاگاوادمرد ف

 به آن اضافه 4ه. اما هنگامي که دو"بسيار شايسته"يعني  3شوند. کريتيمي توصيف

به شخصيت اعالي خداوند،  گيرد. به جاي تسليممي "زشت و مکروه"شود معناي مي

کنند تا منافع مادي مکروه و مي خداوندگاران مختلف را پرستشها دوشکريتي

قدرت ذهني و شايستگي دارند، ها ناپسند به دست آورند. اگر چه دوشکريتي

 مکروه و ناپسند به کار گرفتههاي شايستگي و قدرت ذهني ايشان براي فعاليت

 گرا يک سالح کشنده ابداعثال دانشمندان ماديمواقع، براي مشود. بعضي مي

کنند. پژوهش علمي براي چنين ابداعي قطعاً نيازمند يک ذهن بسيار قدرتمند مي

آنها چيزي براي شتاب  يانسان ياست، اما به جاي ابداع چيزي مفيد براي جامعه

اي هر انساني قطعي است. آنها کنند؛ مرگي که برمي بخشيدن به مرگ ابداع

تواند انسان را مي توانند قدرت شايستگي خود را با ابداع چيزي نشان دهند کهينم
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کنند که فرايند مرگ را مي هايي را ابداعرگ حفظ کند؛ به جاي آن آنها سالحاز م

بخشد. مشابهاً، وريکاسورا، به جاي درخواست چيزي از لرد شيوا به نفع مي شتاب

انساني کرد.  ييار خطرناک براي جامعهانساني، درخواست چيزي بس يکل جامعه

 کافي قدرتمند بود تا هر برکتي اعطا کند، بنابراين ديو يلرد شيوا به اندازه

ند، اما او براي نفع شخصي خود توانست چيزي پرسود از او درخواست کمي

خواست کرد که با دستش سر هر کسي را که لمس کرد فوراً آن شخص بميرد. در

ديو را درک کند و بسيار ناراحت از آن بود که به او  ينست انگيزهتوامي لرد شيوا

توانست لرد شيوا نمياطمينان داده بود که هر برکتي دوست دارد از وي بخواهد. 

قلبش بسيار غمگين بود که قرار است برکتي چنين  قول خود را بشکند، اما در

ن شخصيت اعالي خداوند انساني را به وي تقديم کند. عابدا يخطرناک براي جامعه

کنند و حتي اگر ايشان رکتي از لرد ويشنو يا کريشنا نميهرگز درخواست ب

انساني  يدرخواستي از خداوند داشته باشند، آن برکت به هيچ وجه براي جامعه

خطرناک نيست. تفاوتي بين ديوان و عابدان يا پرستندگان لرد شيوا و لرد ويشنو 

 وجود دارد.

کرد، ماهاراج پاريکشيت مي و گوسوامي داستان وريکاسورا را نقلادِهنگامي که شوک

مورد خطاب قرار داد، و اين گونه ارجاع داد که تولد پادشاه  1را به عنوان بهاراتا

پاريکشيت در خانواده عابدان رخ داده است. ماهاراج پاريکشيت هنگامي که در رحم 

توانست از لرد کريشنا مي اومادرش بود توسط لرد کريشنا حفاظت شد. بعداً، 

 درخواست کند تا او را دوباره از نفرين يک برهمن حفظ کند، اما چنين نکرد. اما ديو

توانست اين مي خواست با کشتن هر کس با لمس دستش ناميرا شود. لرد شيوامي

 را درک کند، اما از آنجايي که قول داده بود، اين برکت را به او داد.
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ر گناهکار بود، فوراً تصميم گرفت از اين برکت براي کشتن لرد شيوا اما ديو که بسيا

براي لذت شخصي خود استفاده کند. او فوراً تصميم  1)پارواتي( و دزديدن گائوري

گرفت که دستش را روي سر لرد شيوا بگذارد. بدين ترتيب لرد شيوا در وضعيتي 

به خطر افتاده بود. اين مثالي  چراکه او با برکت خود به يک ديو ،بسيار بد قرار گرفت

 گرا از قدرت حاصله از خداوندگاران است.ناصحيح عابد مادي ياز استفاده

رد شيوا لبدون تأمل بيشتر، وريکاسوراي ديو نزد لرد شيوا رفت تا دستش را روي سر 

از آسمان  ورزيد و از زمين به آسمان ترسيد که بدنش لبگذارد. لرد شيوا چنان از وي 

هاي يستمسيارات ديگر فرار کرد، تا هنگامي که به حدود بيروني جهان به باالي به س

اما  ،کردمي اي اعالتر رسيد. لرد شيوا از يک مکان به مکاني ديگر فرارسياره

برهما،  مثل کرد. خداوندگاران غالب سيارات ديگر،مي وريکاسوراي ديو او را دنبال

 حفاظت لرد شيوا از اين خطراهي براي توانستند هيچ رايندرا و چاندرا نمي

 ماندند.مي کننده بيابند. هر جايي که لرد شيوا رفت، آنها ســـاکتتهديد

اي به نام و رفت که درون اين دنيا در سيارهدر نهايت لرد شيوا نزد لرد ويشن 

وايکونتهاي محلي، وراي قلمروي اثرات  يتادويپا سيارهوِساکن است. شِ 2تادويپاوِشِ

ماند، مي رژي بيروني است. لرد ويشنو در وجه همه جا غالب خود در همه جا باقيان

گيتا بيان شده -اتمسفر وايکونتهاست. در بهاگاوادماند مي اما هر جايي که شخصاً 

ماند. اين چنين، خداوند مي است که خداوند درون قلب تمام موجودات زنده باقي

ماند، اما اين بدين معنا نيست که او مي ست باقيدرون قلب بسياري از موجودات پَ

شود. بنابراين سياره اي در مي ست است. هر جايي که او بماند تبديل به وايکونتهاپَ

شود نيز وايکونتهالوکا است. در شاستراها مي تادويپا شناختهوِاين دنيا که به نام شِ

ند، نيکي هست ي مسکوني درون جنگل در گونههاي گفته شده است که بخش

شهوت هستند  ي مسکوني در شهرهاي بزرگ و کوچک و روستاها در گونههاي بخش

                                                           
1 Gauré (Pärvaté) 
2 Çvetadvépa 



 : رهايي لرد شيوا88فصل                                                       1256

 

آلود مشغول چهار فعاليت گناهافراد مسکوني در اتمسفري که در آن هاي و بخش

جهل هستند.  يامور جنسي نامشروع، تخدير، گوشتخواري و قمار هستند در گونه

عال، در وايکونتها هستند. مهم مسکوني در معبد ويشنو، خداوند متهاي اما بخش

نيست که معبد در کجا واقع است؛ خود معبد، هر کجا که باشد وايکونتهاست. مشابهاً، 

 تادويپا، گرچه درون قلمروي مادي است، وايکونتها است.وِسياره شِ

تادويپا اشخاص قديس بزرگي وِتادويپا وايکونتها شد، در شِوِلرد شيوا در نهايت وارد شِ

دنياي مادي وراي قلمروي چهار  پر از حسادتِ ند که کامالً عاري از طبيعتِحضور دار

اقتصادي، ارضاي حواس و رهايي هستند.  ياصل فعاليت مادي، يعني مذهب، توسعه

شود هرگز به اين دنياي مادي باز مي وايکونتها يهر فردي که وارد آن سياره

شود و به محض آنکه او مي تحسينگردد. لرد نارايانا به عنوان عاشق عابدانش نمي

فهميد که لرد شيوا در خطري بزرگ است، به صورت يک برهماچاري ظاهر شد و 

اهر شد، شخصاً به استقبال لرد شيوا رفت. خداوند بصورت يک برهماچاري کامل ظ

سبيح خ برهمني، يک پوست آهو، يک چوب برهماچاري و تبا کمربندي به دور کمر، ن

 يرا متفاوت از تسبيح توالسي است. تسبيح رودرا مورد استفادهتسبيح رودرودرا )

عابدان لرد شيوا است.( با لباس يک برهماچاري، لرد نارايانا در مقابل لرد شيوا ايستاد. 

 انوار درخشان منتشره از بدنش نه تنها لرد شيوا بلکه وريکاسوراي ديو را جذب کرد.

تقديم کرد تا حس همدردي  ا به وريکاسوراخود رهاي لرد نارايانا احترامات و کرنش

و توجه وريکاسورا را به خود جلب کند. بدين ترتيب با متوقف کردن ديو، خداوند 

سي، گويي از رمي اي پسر عزيز شاکوني، به نظر خسته" وي را چنين خطاب داد:

بينم که بسيار مي اي؟چيست؟ چرا اين راه دور را آمده راه دور آمدي. هدفت

اي، بنابراين از تو خواهش ميکنم مقداري استراحت کني. تو نبايد بدون خسته

داند چرا که تنها با مي ضرورت بدنت را خسته کني. هر کسي به شدت قدر بدنش را

تواند آرزوهاي ذهني خود را برآورده سازد. بنابراين، ما مي اين بدن است که فرد

 "جهت بدن را دچار مشکل کنيم.نبايد بي
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را متقاعد  وريکاسورا را به عنوان پسر شاکوني مورد خطاب قرارداد تا او ،اريبرهماچ

نوان فردي چاري را به عشناسد. وريکاسورا آنگاه برهمامي را ،کند که پدرش، شاکوني

برانگيز او به مذاقش و بنابراين کلمات احساسات شناسدمي اش راپذيرفت که خانواده

، خداوند حث کند که هيچ زماني براي استراحت نداردخوش آمد. پيش از آنکه بتواند ب

ک ي، به خصوص يفردوي را در مورد اهميت بدن آگاه ساخت و ديو متقاعد شد. هر 

ش متقاعد داند. بنابراين وريکاسورا در مورد اهميت بدنمي ديو، بدنش را چيزي مهم

 شد. 

 کنيمي يزم، اگر فکرارباب عز " سازي ديو، برهماچاري به او گفت:آنگاه براي آرام

يي را برايم تواني مأموريتي که براي آن خود را به مشکل انداختي تا به اينجا بيامي

ده سادگي برآورآشکار سازي، آنگاه به تو کمک خواهم کرد که قصد و نيت تو به 

وند، مستقيم، خداوند به او اطالع داد که از آنجايي که خدابه صورت غير "شود.

شيوا را  شده توسط لردتواند موقعيت نامناسب توليدمي ت، او قطعاً متعال اس نبرهم

 اصالح کند.

ديو به شدت از کلمات شيرين لرد نارايانا در شکل يک برهماچاري راضي و رام شد 

شده توسط لرد شيوا بود را براي وي آشکار و در نهايت هر آنچه در مورد برکت تقديم

توانم باور کنم که لرد شيوا من شخصًا نمي"د: ساخت. خداوند به ديو چنين پاسخ دا

دانم، لرد شيوا در شرايط ذهني مي به واقع چنين برکتي به تو داده باشد. تا جايي که

، نزاع کرد، داکشا او را نفرين کرد 1زنش، داکشاسالمي نيست. هنگامي که او با پدر

براين من هيچ ايماني شد. بنا اشباح( بشود. بدين ترتيب او پيشروي )شبح 2تا پيشاچا

به کالم او ندارم. اما اگر تو همچنان به کالم لرد شيوا ايمان داري، اي پادشاه عزيز 

کني؟ اگر برکت ت اين را امتحان نميديوها، چرا با قرار دادن دست خودت روي سر
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تواني فوراً اين دروغگو، لرد شيوا، را بکشي، بنابراين او جرأت مي کاذب باشد، آنگاه تو

  "کند که به کسي برکت کاذب بدهد.نمي

بدين ترتيب، با کلمات شيرين لرد نارايانا و با بسط انرژي توهمي اعالتر، ديو گيج 

واقعاً قدرت لرد شيوا و برکت وي را فراموش کرد. بنابراين او به سادگي تشويق  و شد

 شد که دستش را روي سرش بگذارد. به محض آنکه ديو اين کار را کرد، سرش

ورده است و او فوراً مرد. خداوندگاران از بهشت بر اي به آن خگويي صاعقه ،شکست

او را ستودند  "تشکر"و  "پرشکوه باد"ريختند و با فريادهاي مي سر لرد نارايانا گل

و احترامات خود را به خداوند تقديم کردند. با مرگ وريکاسورا، تمام ساکنان 

ها، گاندهارواها و ساکنان خداوندگاران، پيتري اي باالتر، يعنيسيارههاي سيستم

جانالوکا، بر سر شخصيت خداوند گل ريختند. بدين ترتيب لرد ويشنو در فرم يک 

س لرد نارايانا، لرد شيوا را سپ برهماچاري لرد شيوا را از يک خطر مهلک نجات داد.

خويش کشته آلود گناههاي آگاه ساخت که اين ديو، وريکاسورا، در نتيجه فعاليت

خواست مي ، چرا کهکننده بودکار و اهانتشده است. او به صورت ويژه و خاصي گناه

خداوند " را آزمون کند. سپس لرد نارايانا به لرد شيوا گفت: ،ارباب خويش، لرد شيوا

تواند به حيات خود ادامه شود نميمي عزيزم، فردي که مرتکب اهانت به ارواح بزرگ

شود و اين امر قطعاً در مورد اين ديو مي آلود خود نابودگناههاي تدهد. او با فعالي

 "که چنين اهانتي را بر عليه تو انجام داده بود صحيح است.

که وراي تمام کيفيات مادي  ،بدين ترتيب، با لطف شخصيت اعالي خداوند، نارايانا

داستان است، لرد شيوا از کشته شدن به دست يک ديو نجات يافت. کسي که اين 

شنود قطعاً از قيود مادي و نيز از چنگال دشمنانش به مي را با ايمان و عبوديـــــت

 رسد.مي رهايي

 

رهايي لرد "کريشنا با عنوان  مهشت و ودانتا بر فصل هشتادشرح بهاکتي ،ترتيببدين
 رسد.مي به پايان "شيوا
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 و نه ادفصل هشت

 شنايکر قدرت شگرف
 

 يساراسوات يمان در کنار ساحل رودخانهياز حک ير دور، جمعايبسهاي در زمان

ن يرا انجام دهند. در چن 1ابه نام ساتر يميعظ يجمع شده بودند تا قربان

و موضوعات  ييمورد موضوعات ودا مان بزرگ حاضر معموالً دري، حکييهاييگردهما

د: ين موضوع خاص مطرح گردين مالقات خاص ايکردند و در امي صحبت يفلسف

وا مشغول يشنو و لرد شيلرد برهما، لرد و يعني يماد ياين دنيب الت غايسه شخص

ک اعال است؟ پس از بحث يشان کداميان اين جهان هستند، اما در ميت امور ايهدا

، پسر لرد برهما، مسئول آزمون 2گهويبه نام بر يم بزرگين پرسش، حکياد درمورد ايز

ن يتربزرگ ينه شد که چه کسين زمير ات و سپس گزارش به جمع دياز سه شخص

است.
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گهو ابتدا به محل سکونت پدرش در يم بزرگ برين سمت، حکيبا گماشته شدن به ا

، يکين يعني، يت ماديفيسه کهاي کنندهت مذکور کنترليبرهمالوکا رفت. سه شخص

د يازمايگهو بين بود که بريمان ايمتخذه توسط حک يشهوت و جهل هستند. برنامه

ن يبه صورت کامل است. بنابرا يکيت نيفيک يت داراين سه شخصيک از ايکدام که

خواست مي که ييد، از آنجايبه پدرش، لرد برهما، رس يگهومونيکه بر يهنگام

م به ياحتراماتش را تقد يت قبلياست، با ن يکيت نيفيا برهما در کيد که آيازمايب

ک يا يک پسر يفه ين وظيا اها.م دعيا تقديم کرنش يپدرش نکرد، چه به صورت تقد

م ياش( احترامات خود را تقديرروحانيا پي)درهنگام رفتن نزد پدر  شاگرد است که

م احترامات خطا يقصد در تقد به يمون گهويرا بخواند. اما بر يمناسب يکند و دعاها

 يند. لرد برهما از گستاخين غفلت را ببين که واکنش برهما به ايا ينمود، تنها برا

 ين امر را در خود نشان داد. او حتياز ا ييهان شد و نشانهيار خشمگيسرش بسپ

گهو پسرش يکه بر ييح کند، اما از آنجاين کردنش تقبيگهو را با نفريآماده شد تا بر

ن بدان معناست که اگرچه يادش کنترل کرد. ايبود، لرد برهما خشم خود را با شعور ز

، او قدرت کنترل آن را دارد. خشم لرد برهما ت شهوت در لرد برهما غالب استيفيک

خلقت، آب از آتش  يشود. در ابتدامي هيو کنترل کردن خشمش به آتش و آب تشب

رد برهما به لتواند با آب خاموش شود. مشابهاً، اگرچه مي شود، اما آتشمي ديتول

رل توانست شهوتش را کنتمي ن حالين بود، با ايار خشمگيت شهوتش بسيفيل کيدل

 پسرش بود. يگهومونيکند چرا که بر

که لرد  ييرفت، جا 1الشيمًا به کوه کايمستق يمون گهويبعد از آزمون لرد برهما، بر

ک شدن ين، به محض نزديوا بود. بنابرايلرد شادر بر يمون گهويوا ساکن است. بريش

 ار خوشحال شد و شخصاً برخواست تا او را در آغوشيوا بسي، لرد شيمون گهويبر

از بغل کردن او اجتناب  يمون گهويک شد، بريوا نزديکه لرد ش يبکشد. اما هنگام

. چون تو بدنت را به يار ناپاک هستيزم، تو همواره بسيبرادر عز" کرد. او گفت:

                                                           
1 Kailäsa 
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 يوقت ". لطفاً مرا لمس نکن.يستيز نيار تمي، تو بسيکنمي خاکستر آغشته

وا يوا ناپاک است، لرد شيکه لرد ش بغل کردن برادرش را رد کرد و گفت يگهومونيبر

ا با يتواند با بدن، با ذهن مي ک اهانتين شد. گفته شده است که يار خشمگيبس

 ي، که در مقابل لرد برهما مرتکب شده بود، اهانتيمون گهويسخن باشد. اهانت اول بر

ده مرتکب ش يوا با اهانت کردن به ويبا ذهن بود. اهانت دوم او، که در مقابل لرد ش

بود که با کالم اتفاق افتاده  يکرد، اهانتمي ناپاک نقدهاي ل رفتاريبود و او را به دل

اهانت  يکه و يوا غالب است، هنگاميت جهل در لرد شيفيکه ک ييبود. از آنجا

رقابل کنترل، يغ يد چشمانش از خشم فوراً قرمز شد. او با خشميگهو را شنيبر

شد. در آن زمان همسر لرد  يمون گهويکشتن بر يخود را گرفت و آماده يشاخهسه

از سه گونه است  يبيوا، ترکيت او، همچون لرد شي، حاضر بود. شخصيوا، پارواتيش

ت يفيختن کين رخداد، او با برانگيشود. در امي دهينام 1ييگوناماين او تريو بنابرا

ن يريش يمت را حفظ نمود. او به قدوم همسرش افتاد و با کاليوا وضعيلرد ش يکين

 صحبت کرد. يمون گهويوا از کشتن بريمورد منصرف کردن لرد ش در

پا رفت، يتادووِاره شِيماً به سيمستق يگهومونيوا، بريپس از حفظ شدن از خشم لرد ش

بخت که  يها در معاشرت همسرش، الههاز گل يبستر يشنو رويکه لرد و ييجا

از قصد  يمون گهويو در آنجا بر ن او بود، نشسته بوديلوفريقدوم ن مشغول ماساژ

ن ياش انجام داد. اوليبدنهاي تيشنو توسط فعالين گناه را با اهانت به لرد ويتربزرگ

 ين اهانت جسميبود و سوم ين اهانتش کالميبود، دوم يذهن يمون گهوياهانت بر

 ن دارند. اهانتيشياز اهانت پ يزان باالتريب ميمختلف به ترتهاي ن اهانتيبود. ا

تر باشد بزرگ يکه کالم يمثبت است، همان اهانت هنگام يشده با با ذهن اهانتانجام

شود. مي ن اهانت محسوبيسطح باالتردر انجام شود  يکه با عمل بدن ياست و هنگام

 حضور خداوند در ينهين اهانت را با لگد زدن به سيباالتر يمون گهوين بريبنابرا

مطلق است. او نسبت به اعمال  شنو بخشندهيلرد و بخت انجام داد. البته، يالهه
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اگر  يک برهمانا حتيبزرگ بود.  ييبرهمانا ين نشد، چراکه ويخشمگ يمون گهويبر

ن يشنو هميلرد و رد.يگمي مواقع مرتکب اهانت شود، مورد بخشش قرار ياو بعض

بخت،  يهن حال گفته شده است که از همان زمان الهيالگو را از خود نشان داد. با ا

بخت  ين الههيندارد و بنابرا هانسبت به برهمانا يل چندان مناسبيتما يالکشم

هستند. لگد زدن  ريار فقيمعموالً بس هاکند و برهمانامي غيشان دريبرکات خود را از ا

شنو يبزرگ بود، اما لرد و يش قطعاً اهانتيشنو با پايلرد و ينهيبه س يمون وهگيبر

 يکال ين موضوع نکرد. به اصطالح برهماناهايبه ا يکه توجهچنان بزرگوار است 

توانسته  يمون وهگيبزرگ مثل بر ييمواقع مغرور هستند که برهماناها يوگا بعضي

 يومونهگيرکه ب يشنو را لمس کند. اما در واقع هنگاميلرد و ينهيش سياست با پا

ل يشنو، به دليه لرد ون اهانت رخ داد، اگرچيترشنو ضربه زد بزرگيلرد و ينهيبه س

 نگرفت. ين اهانت را چندان جديعظمت و شکوهش ا

شنو فوراً به همراه ي، لرد ويمون وهگين کردن بريا نفرين شدن يخشمگ يبه جا

محترمانه اش را به برهمانا هاي بخت از بستر برخاست و کرنش يهمسرش الهه

ن ين اعالتريزم، ايعز يبرهمانا" ن خطاب کرد:يرا چن يمون وهگيرم کرد. او بيتقد

اي قهيدق چندها ن بالشين، لطفاً بر اياي. بنابرانجا آمدهيبه ا بخت من است که تو

ام ام نتوانستهودت به خانهار متأسفم که هنگام وريزم، بسيعز ين. برهمانايبنش

من است و از تو  يبزرگ از سو ين اهانتياز تو داشته باشم. ا ياستقبال مناسب

 ديشومي ت رايکه پاها يکه آب يکنم. تو چنان پاک و بزرگ هستيم يعذرخواه

اره يکنم که سمي ن، از تو تقاضايرا پاک کند. بنابرا يارتيزهاي تواند مکانمي

. پدر ييکنم را پاک نمامي يکه من به همراه معاشرانم در آن زندگ ييکونتهايوا

لوفر است و يمچون گل نار نرم هيبس دانم که قدومتمي م بزرگ،يحک يزم، ايعز

ام نهيترسم که با ضربه زدن به سمي نيک صاعقه است. بنابراي يمن به سخت ينهيس

که  ي. اجازه بده قدومت را لمس کنم تا تو را از رنجياحساس درد کرده باش يکم
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 يمون وهگيشنو شروع به ماساژ دادن قدوم بريآنگاه لرد و "آزاد کنم. يامتحمل شده

 نمود.

من به  ينهيزم، سيارباب عز" را خطاب قرار داد: يمون وهگين بريآنگاه چن خداوند

، از يبخت، الکشم ير و پاک شده است و مطمئنم که الههيل لمس قدومت تطهيدل

گر ينام د "ار خوشحال خواهد شد.يبس يمن به صورت ابد ينهيس يستن بر رويز

ک مکان نخواهد يدر  يطوالن يمدت يانگر آن است که او براي، ب1، چانچااليالکشم

 ريک مرد ثروتمند بعد از چند سال فقي يم که خانوادهينيبمي ن، مايماند. بنابرا

 ار ثروتمنديبينيم که بسمي ري رايمرد فق يمواقع ما خانواده يشوند و بعضمي

 يارهيکه در س يچانچاالست، درحال يماد يايبخت، در دن ي، الههيشوند. الکشممي

 يکه الکشم ييکند. از آنجامي ين خداوند زندگيلوفريها او دائمًا در قدوم نکونتيوا

 يرو يبه صورت ابد يکند که الکشممي انيانا بيمعروف به چانچاالست، لرد نارا

 وهگيانا با قدوم برينارا ينهيلمس شدن سل يدلکرده است، اما به ينم ينه او زندگيس

ترک آن توسط  يبرا يچ فرصتين هيه و بنابراافتيس ير و تقديتطه او ينهي، سيمون

ت خودش و يتوانست موقعمي يمون وهگياما بر .بخت وجود نخواهد داشت يالهه

ل يخداوند متعجب شده بود. به دل يت اعاليخداوند را درک کند و از رفتار شخص

خداوند نبود. اشک از هاي به گفته ييگود و قادر به پاسخيلرزمي شي، صدايقدردان

د. او صرفاً ساکت در مقابل خداوند يبگو يزيتوانست چيشد و نممي يچشمانش جار

 ستاد.يا

مان در يبه جمع حک يمون وهگيشنو، بريوا و لرد ويبعد از آزمودن لرد برهما، لرد ش

مان، پس يکرد. حک انيش را بيخو ي بازگشت و تجربه يساراسوات يساحل رودخانه

، لرد يان سه تمثال اصليکردند که از م يريگجهيتاو ن يق تجربــهيدن دقياز شن

مان بزرگ با عنوان ين حکيبهاگاواتام ا-مادين است. در شريترشنو قطعًا بزرگيو
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قت مطلق يکه درمورد حق يفرد يعنينام يواد-اند. برهماف شدهيتوص 1ناميواد-برهما

به  2يدوا-ده است. معموالً برهماينرس ياجهياما هنوز به نت ،کندمي صحبت

د درک کرد ين، بايها هستند اشاره دارد. بنابراادکه شاگرد و يا افراديان يگراتيهويب

 يبندبودند اما به جمع ييمتون ودا يمان آن اجتماع، شاگردان جديکه تمام حک

ده بودند. اما بعد از يخداوند است نرس يت اعاليشخص ين که چه کسياز ا يقيدق

وا، لرد يلرد ش - يدر مالقات با سه تمثال قالب و اصل يمون وهگيبر يدن تجربهيشن

قت متعال، يشنو حقيکردند که لرد و يريگجهيمان نتيتمام حک - شنويبرهما و لرد و

دن يبهاگاواتام گفته شده است که پس از شن-ماديت خداوند است. در شريشخص

وا يد شمان متعجب شدند چرا که گرچه لرد برهما و لريحک يمون وهگيات بريتجرب

چ وجه ي، به هيمون وهگيرغم ضربه خوردن از بريشنو، عليفوراً آشفته شدند، لرد و

دن يکوچک با وزهاي نه آن است که چراغين زميشده در اه ارائهيآشفته نشد. تشب

، يين منبع روشنايترميا عظيها ن چراغيترشوند، اما بزرگمي آرام آشفته يمينس

شخص  يهم تکان نخواهند خورد. بزرگها ن طوفانيتربا بزرگ يد، هرگز حتيخورش

شده در مان جمعيشود. حکمي يابيارز يختگيط برانگياو در تحمل شرا يبا توانمند

 يکه خواستار صلح و آزاد يجه گرفتند که فردينت يساراسوات يساحل رودخانه

که لرد  ييارد. از آنجيرا بگ شنوين ويلوفريد پناه قدوم نيهاست بااز تمام ترس يواقع

کوچک از دست  يختگيک برانگياز آرامش خود را با  پر يهيوا روحيبرهما و لرد ش

مورد لرد  توانند صلح و آرامش عابدانشان را حفظ کنند؟ اما درمي دادند، چگونه آنها

شنا را به عنوان يا کريشنو يلرد و يتا گفته شده است که هرکسيگ-شنو در بهاگاواديو

 افته است.ياز صلح دست  پر ين کمال در زندگيد به اعالترريدوست متعال بپذ

دهارما فرد واقعًا -شناواياز اصول وا يرويکردند که با پ يريگجهيمان نتين جکيبنابرا

کند و در  يرويخاص پ يک فرقهي ينيشود، اما اگر فرد از تمام اصول دمي کامل
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ثمر يب ييهان تالشيشرفت نکند، تمام چنيپ شنو،يخداوند، و يت اعاليدرک شخص

دانش کامل است. اگر فرد به  يورود به سکو يبه معنا ياست. انجام اصول مذهب

شود. دانش کامل مي عالقهيب يابد، نسبت به امور ماديدانش کامل دست  يسکو

گرچه در ، يو ذات متعال. ذات متعال و ذات فرد يمورد ذات فرد دانش در يعني

از دانش کامل  يلين درک تحليتفاوت هستند. ات ميهستند، در کم يکيت يفيک

ست. ين يدانش کامل "ستم، من روح هستميمن ماده ن" ن نکته کهيا  درکاست. صرفاً 

تا يگ-ن موضوع در بهاگاوادياست. ا يا بهاکتيخدمت عابدانه  يواقع ياصل مذهب

ترک را  ينيگر اصول ديتمام د" د:يفرمامي شنايکه خداوند کر ييد شده است جاييتأ

ا يدهارما -شناوايوا يتنها برا 1دهارما ين واژهيبنابرا "م من شو.يکن و صرفاً تسل

به تمام  ياز آن فرد به صورت خود به خود يرويارما کاربرد دارد که با پهد-بهاگاواد

 ابد.يمي دست يزندگهاي شرفتيخود و پهاي تيفيک

 يگريد ينيند ديچ فرايا هن کمال دانش، دانش خداوند متعال است. او را بياعالتر

دانش کامل با انجام  يفور يجهين، نتيتوان شناخت، بنابراير از خدمت عابدانه نميغ

 يماد يايشود. پس از کسب دانش، فرد نسبت به دنمي خدمت عابدانه حاصل

ست. عابدان نه فقط يخشک ن يل پندار فلسفيبه دل يعالقگين بيشود. امي عالقهيب

 عالقهيب يماد ياينسبت به دن يعمل يبلکه به خاطر تجربه يرل درک نظيبه دل

کند، او از مي ک عابد اثر معاشرت با خداوند متعال را درکيکه  يشوند. هنگاممي

ن انقطاع يشود. امي روابط عاشقانه متنفر و معاشرت به اصطالح جامعه، دوستان

 يهبه واسط يندگاعالتر در ز يتيبه وضع يابيل دستيبلکه به دل ،ستيخشک ن

ان شده است که پس يبهاگاواتام ب-مادين در شريمتعال است. بنابراهاي دن مزهيچش

در  يشرفت فردي، پيحواس ماد ياز ارضا ين انقطاعيو چن ين دانشياز کسب چن

ما و يما، الگهي، مانند آنيئماورا يوگاين يحاصل از تمر يهشت توانگر

                                                           
1 dharma 



 : قدرت شگرف کريشنا89فصل                                                       1268

 

ن امر، ماهاراج يشود. مثال کامل امي زا حاصلز بدون تالش مجي، ن1هايدهيسيپراپت

ن يبزرگ بود و در مقابل ا يبلکه عابد ،نبود يئماورا يوگيک ياست. او  2شايآمبار

 يهيکه در مقابل روحقرار داشت  3دورواسا يئبزرگ ماورا يوگيشا، يماهاراج آمبار

ن يبه تمر يازيک عابد نيگر، يد يشا شکست خورد. به کالميپادشاه آمبر يعابدانه

 يارد. با لطف خداوند، قدرت حامبه قدرت ند يابيدست يبرا يئماورا يوگايستم يس

 يخردسال توسط پدر يک بچهيکه  يکه هنگام يبياوست، درست به همان ترت

 او هست. يپدر حامهاي شود، تمام قدرتمي قدرتمند محافظت

او هرگز نابود شود، شهرت مي عابد مشهور کيک شخص به عنوان يکه  يهنگام

ن شهرت يشتريب" د:يپرس 4يمباحثه با راماناندا را ا، هنگاميتانيشود. لرد چينم

پاسخ داد که شناخته شدن به عنوان عابد پاک خداوند  يراماناندا را "ست؟يچ

ا مذهب يدهارما، -شنوين است که ويجه اين نتيشنا، شهرت کامل است، بنابرايکر

شمند هستند. ياست که اند يکسان يداوند، براخ يت اعاليشخص يدانهخدمت عاب

 خداوند يت اعاليدن به شخصيشياند يشه، فرد به مرحلهيمناسب از اند يريگهبا بهر

از خطا  معاشرت پر يخداوند، فرد از آلودگ يت اعاليدن به شخصيشيرسد. با اندمي

ل کمبود يدلا به يرسد. دنمي ن فرد به آرامشيشود و بنابرامي رها يماد يايبا دن

که فرد  يا زمانتقرار دارد.  يط مضطربيدر شرا يانسان يدر جامعه ين عابدانيچن

ک عابد در برابر يکسان باشد. يتواند نسبت به تمام موجودات زنده يعابد نباشد، نم

که او تمام  چرا ،کسان استي يتيو تمام موجودات زنده در موقعها وانات، انسانيح

ند. عابد به دنبال به دست آوردن يبمي خداوند متعال يو ذره ءموجودات زنده را جز

ط يهستند: در هر شرا 5نچاناين آکيست. عابدان بنابراياز دارد نيکه ن يزيش از چيب

                                                           
1 aëimä, laghimä and präpti siddhis 
2 Mahäräja Ambaréña 
3 the great mystic Durväsä 
4 Rämänanda Räya 
5 akiïcana 
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ش بودن در يبرا يک عابد حتياست. گفته شده است که  يک عابد راضي يزندگ

به جز اشتغال  يگريک عابد نسبت به موضوعات ديست. يا در بهشت مهم نيجهنم 

کمال  يهن مرحليباالتر ين حالت زندگيتفاوت است. ايخود در خدمت عابدانه ب

 ،نزد خداوند دا کند، و به خانه،يپ ارتقا يروحان يايتواند به دنمي که از آن فرد است

ت يفيباالتر، ک يت ماديفيژه مجذوب کيخداوند به و يت اعاليبازگردد. عابدان شخص

ن، ياست. بنابرا يکين نين اينماد يت تجليصاحب صالح يمانا، هستند و برهيکين

به شهوت  يچندان ياست. او عالقه يزندگ ييبرهمانا يمرحله يک عابد دلبستهي

رد. در يگمي شنو نشأتيز از خداوند متعال، ويات نيفين کيا جهل ندارد، گرچه اي

آن  ياند که به معناشده فيتوص 1ايبودها-پونايبهاگاواتام، عابدان به عنوان ن-شريماد

از  يريرپذيهستند. بدون تأثها ان انسانيم ن طبقه دريترشان خردمندياست که ا

ا جهل يکنند و از اثرات شهوت مي ياد زندگيبدان در آرامش زا تنفر، عاي يدلبستگ

 شوند.يآشفته نم

 يکيت نيفيک يد دلبستهيک عابد باين پرسش مطرح شود که چرا يممکن است ا

ن است که ياست. پاسخ ا يات ماديفيتمام ک يکه او ورا باشد، اگر يماد ياير دند

 يکه درگونه ييکنند. آنهامي يزندگ يماد يعيطبهاي از افراد در گونه يانواع مختلف

شهوت هستند  يکه در گونه ييشوند، آنهامي دهينام 2جهل هستند راکشاساها

ا ي، 4هستند سوراها يکين ير گونهکه د ييشوند و آنهامي دهينام 3آسوراها

ها ن سه طبقه از انسانيت خداوند متعال، ايهدا تحتشوند. مي دهيخداوندگاران نام

هستند فرصت  يکين يکه در گونه ييشوند. اما آنهامي خلق يعت ماديتوسط طب

 بازگشت به خانه، نزد خداوند، دارند. و يروحان يايبه دن ارتقا يبرا يشتريب

                                                           
1 nipuëa-buddhayaù 
2 Räkñasas 
3 asuras 
4 suras 
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تا  گردهم آمده بودند يساراسوات يکه در ساحل رودخانهمان يتمام حک نيبنابرا

ها تمثال غالب متعال است از تمام شک يتالش کنند مشخص شود که چه کس

بدانه شنو آزاد شدند. تمام آنها از آن به بعد مشغول خدمت عاينسبت به پرستش و

 ازگشتند.نزد خداوند بافتند و به يجه مطلوب درست يب آنها به نتين ترتيشدند و بد

 يجهينت يرش قطعيهستند با پذ يود مادياز ق ييکه واقعًا مشتاق رها ييآنها

 يدهند. در ابتدامي را انجام يحيعمل صح يو گوسوامشوکادِ يشده توسط شرارائه

ان شده که يگفته شده است، ب يو گوسوامم که توسط شوکادِبهاگاواتا-ماديشر

ن موضوع توسط ياست. هم ييرها يراببه شدت مساعد بهاگاواتام -ماديدن شريشن

 ذرگ يماد ياين دنيکه بدون هدف درون ا يشود: اگر فردمي دييتأ يگوسوام سوتا

 توجه کند، يگوسوام وشده توسط شوکادِانيب يدن کلمات شهدگونيکند به شنمي

ه بد که صرفًا انجام خدمت عابدانه يح خواهد رسيصح يريگجهين نتيقطعًا به ا

 يک بدن ماديمهاجرت از  يخداوند فرد قادر خواهد بود که خستگ يت اعاليشخص

شنو يو يگر، فرد که درخدمت عابدانهيد يگر را متوقف کند. به کالميد يبه بدن ماد

و اين  شود قطعاً قادر به رهايي از اين سفر در دنياي مادي خواهد شدمي استوار

 توسط شدهک شنيداري از کلمات شيرين بيانفرايند بسيار ساده است: فرد بايد در

 داشته باشد. رابهاگاواتام -و گوسوامي در فرم شريمادشوکادِ

گيري اين است که ما نبايد هرگز خداوندگاران، مانند لرد شيوا و لرد برهما را نتيجه

ين کنيم، آنگاه مطابق با پادما در موقعيتي برابر با لرد ويشنو در نظر بگيريم. اگر چن

شويم. همچنين در متون مي بنديما فوراً به عنوان ملحد و خدانشناس طبقه 1پورانا

بيان شده است که تنها شخصيت اعالي  2وامشا-دايي شناخته شده به عنوان هاريو

مانتراي -مانترا يا هر ويشنو-پرستش شود و هاره کريشنا ماها خداوند، ويشنو، بايد

 گويد:مي بهاگاواتام، لرد برهما-نتوي دوم شريماديد ذکر شود. در کهمواره با ه آنيشب

                                                           
1 Padma Puräëa 
2 Hari-vaàça 
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عمل در  توسط شخصيت اعالي خداوند براي شدهلرد شيوا و من، هر دو، مشغول"

چاريتامريتا نيز بيان شده -در چيتانيا "و هستيم.مختلف تحت هدايت اهاي ظرفيت

دمان مختلف زندگي تنها خاهاي است که ارباب کريشناست و تمام ديگران در رسته

 کريشنا هستند.

ي اعالتر از کريشنا گيتا توسط خداوند تأييد شده است که هيچ حقيقت-در بهاگاواد

تمام  ت که در ميانسوامي نيز، به منظور جلب توجه به اين حقيقو گونيست. شوکادِ

ند است، داستان صد شخصيت اعالي خداوتاتواها، لرد کريشنا صددر-اشکال ويشنو

 ست.ارخ داده ن يزم يحضور خداوند کريشنا رو در زمان د کهکنمي اتفاقي را نقل

سفانه، بالفاصله بعد اي به دنيا آورد. اما متأيکبار در دوآراکا، همسر يک برهمانا بچه

از تولد و ورود به اين دنيا، بچه فوراً مرد. پدر، بچه را برداشت و مستقيمًا به قصر 

بچه در حضور پدر و مادر جوانش بسيار موقع شاه رفت. برهمانا به دليل فوت بيپاد

، زماني که پادشاهان ترنگران بود. بنابراين ذهنش بسيار آشفته شده بود. پيش

، هنگامي که خداوند کريشنا حضور 1يوگا-ل حضور داشتند، تا عصر دواپارامسئو

پادشاه افتاد، کودک در حضور والدينش اتفاق مي يموقع برابي ياگر مرگ ،داشت

سرزنش بود. مشابهاً، چنين مسئوليتي در زمان لرد راماچاندرا نيز وجود  يشايسته

ايم، پادشاه بهاگاواتام توضيح داده-طور که ما در کنتوي اول شريمادداشت. همان 

چنان مسئول آسايش شهروندان است که حتي بايد مراقب گرما يا سرماي شديد نيز 

ا اين انديشه که هيچ تقصيري بر برهمانايي که فرزندش مرده بود، ب ،باشد. حال

مرده بر روي بازوانش به قصر پادشاه رفت و پادشاه  ياو نيست، فوراً با بچه يعهده

 را چنين متهم کرد.

عبارت دقيق به کار  "ورزد.مي پادشاه فعلي، اوگراسنا، نسبت به برهماناها حسادت"

به وداها، نسبت به  است. فردي که نسبت 2دويشا-گرفته شده در اين ارتباط برهما

                                                           
1 Dväpara-yuga 
2 brahma-dviñaù 
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دويش -ورزد برهمامي ي برهمانا حسادتبرهماناي صاحب صالحيت يا کل طبقهيک 

ن متهم شد. او همچنين به دويش بود-د. بنابراين پادشاه به برهماشومي ناميده

يا داشتن شعور غلط متهم شد. رياست اجرايي يک کشور بايد بسيار  1دهي-ساتها

ش شهروندان باشد، اما بر اساس نظر برهمانا پادشاه خردمند باشد تا مراقب آساي

ابراين برهمانا ناصالً خردمند نبود، گرچه تخت سلطنتي را اشغال کرده بود. ب

يعني حريص ناميد. به کالمي ديگر، يک پادشاه يا رئيس  2همچنين او را لوبدها

شغال جمهور يک کشور نبايد مقام عالي رياست جمهوري يا پادشاهي يک کشور را ا

کند اگر که او حريص يا خودخواه باشد. اما اين امر طبيعي است که رياست اجرايي 

ديگر مورد  يخودخواه شود هنگامي که او وابسته به لذات مادي باشد. بنابراين، واژه

 است. 3استفاده در اينجا ويشاياتمانا

ردي اشاره بودن متهم کرد که به م 4باندهو-مانا همچنين پادشاه را به کشاترابره

هاي دارد که در خانواده کشاترياها يا طبقه سلطنتي متولد شده است اما صالحيت

الزم براي شخصيت سلطنتي را در خود ندارد. يک پادشاه بايد فرهنگ برهمانايي را 

حفاظت کند و بايد نسبت به رفاه شهروندانش بسيار هوشيار باشد؛ او نبايد نسبت به 

يص باشد. اگر يک فرد بدون هيچ صالحيتي خود را به وابستگي به لذات مادي حر

شود بلکه سلطنتي نشان بدهد، او کشاتريا ناميده نمي يصورت يک کشاتريا از طبقه

 ،شود. مشابهاً، اگر يک فرد از پدر برهمانا متولد شده باشدمي باندهو خوانده-کشاتريا

 باندهو ناميده-ادويج باندهو يا-برهمانايي نداشته باشد، برهما اما هيچ صالحيت

ا صرفاً بر حسب تولد پذيرفته شود. اين امر بدان معناست که يک برهمانا يا کشاتريمي

شود. فرد بايد خود را براي يک جايگاه ويژه صاحب صالحيت کند؛ تنها آن زمان نمي

 شود.مي است که او به عنوان يک برهمانا يا يک کشاتريا پذيرفته

                                                           
1 çaöha-dhé 
2 lubdha 
3 viñayätmanaù 
4 kñatra-bandhu 
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اش به مطرح کرد که مرگ کودک تازه متولدشدهين اتهام را بدين ترتيب برهمانا ا 

 طبيعيمانا اين مرگ را امري کامالً غيردليل عدم صالحيت پادشاه است. بره

گرفت. ما همچنين در تاريخ مي دانست و اينچنين پادشاه را مسئول آن در نظرمي

خي مواقع مسئول باشد، برشويم که اگر يک پادشاه کشاتريا غيرمي ودايي متوجه

 که حافظ سيستم پادشاهي هستند وي را برکنارها يک کميسيون مشورتي از برهمانا

در تمدن ودايي  کومتکنند. با در نظرگيري اين نکات، مشخص است که پست حمي

 پست بسيار پرمسئوليتي است.

هيچ کس نبايد احترامات و يا ستايش خود را تقديم پادشاهي " بنابراين برهمانا گفت:

د که شغلش حسادت است. چنين پادشاهي يا زمان خود را صرف شکار و کشتن کن

کند. او هيچ مي حيوانات در جنگل يا کشتن شهروندان به خاطر اعمال مجرمانه

کنترلي بر نفس ندارد و شخصيتي ناپسند دارد. اگر چنين پادشاهي مورد ستايش و 

د نخواهند بود. آنها همواره احترام شهروندان قرار بگيرد، آن شهروندان هرگز خشنو

  "فقير، سرشار از نگراني و غصه، و همواره ناخرسند خواهند بود.

در سياست مدرن، پست حکومت مطلقه منسوخ شده است و رئيس جمهور مسئول 

 يي، مسئول اجرايي حکومت به نحوي رأآسايش شهروندان نيست. در عصر کال

از  شهروندان سرسار، اما شرايط شودمي آورد و براي يک پست عالي انتخابمي

 يابد.مي نگراني، رنج، ناخشنودي و عدم رضايت استمرار

ه سوم او نيز در زمان تولد فوت کردند. او نُ يدوم برهمانا و همچنين بچه يبچه 

بچه داشت که همگي در زمان تولد مردند و هر بار او به درگاه قصر آمد و پادشاه را 

راکا را براي نهمين بار متهم کند، همانا رفت تا پادشاه دوآبر متهم کرد. هنگامي که

برحسب اتفاق آرجونا نزد پادشاه بود. با شنيدن اين امر که يک برهمانا پادشاه را 

کند که از او به خوبي مراقبت نکرده است، آرجونا کنجکاو شد و نزد برهمانا مي متهم

مناسبي براي حفاظت  يه کشاترياگويي کمي برهماناي عزيزم، چرا تو" او گفت: .رفت

که اداي يک کشاتريا را از شهروندان در کشورت وجود ندارد؟ آيا حتي کسي نيست 
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که بتواند يک تير و کمان را با خود حمل کند و حداقل نمايش حفاظت  در بياورد

سلطنتي در هاي کني که تمام شخصيتمي دادن به ديگران را نشان بدهد؟ آيا فکر

اي با برهمانا هستند اما هيچ قدرت شجاعانهها فاً مشغول انجام قربانياين کشور صر

نشان کرد که کشاترياها نبايد بر حسب انجام ترتيب آرجونا خاطربدين "ندارند؟

بلکه بايد در حفاظت از شهروندان بسيار  ،مناسک ودايي در جايي راحت بنشينند

رود که کاري روحاني، انتظار نميهاي شجاع باشند. از برهماناها، با اشتغال در فعاليت

انجام دهند که نيازمند تالش بدني باشد. بنابراين آنها نيازمند حفاظت شدن توسط 

کشاتريا هستند به نحوي که در انجام وظايف اشتغالي سطح اعاليشان دچار آشفتگي 

 نشوند.

فرزندانشان ناخواسته از همسران و  ييجدااگر برهماناها احساس " آزجونا ادامه داد:

گاه چنين کشاترياهايي چيزي شاتريا از آنها مراقبت نکنند، آنبکنند و پادشاهان ک

بيش از بازيگران روي صحنه نخواهند بود. در اجراهاي دراماتيک در تئاتر، يک بازگر 

ظار دستاوردي تواند انتشاه را بازي کند، اما هيچ کس نميممکن است نقش يک پاد

قعي داشته باشد. مشابهاً، اگر پادشاه يا رياست اجرايي يک وااز چنين پادشاه غير

کشور نتواند حفاظت جامعه را به سر ساختار جامعه بدهد، او صرفاً يک مدعي کاذب 

شود. چنين مسئوالن اجرايي در حالي که به عنوان رؤساي يک کشور مي محسوب

کنند. مي ندگيصرفًا براي امرار معاش خودشان ز ،کنندمي مناصب مهمي را اشغال

هايت حفاظت بدهم و اگر نتوانم اين کار را انجام دهم که به بچهمي اربابم، من قول

آلودي که مرا تحت تأثير گناههاي بدهم، به درون آتش سوزان خواهم رفت تا آلودگي

 "خود قرار داده است خنثي شود.

لرد باالرام حاضر  آرجوناي عزيزم،" آرجونا، برهمانا پاسخ داد:هاي با شنيدن گفته

است، اما او نتوانست به فرزندانم حفاظت بدهد. لرد کريشنا نيز حاضر است، اما او 

 ،آنيرودهاهرمانان ديگر نيز، مثل پراديومنا و بسياري ق نيز فرزندانم را حفظ نکرد.

کنند، اما آنها نتوانستند به فرزندانم حفاظت مي هستند که تير و کمان با خود حمل



 1275                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

که براي  تواند کاري را انجام دهدستقيماً هشدار داد که آرجونا نميبرهمانا م "بدهد.

نا در حال قول کرد که آرجومي ممکن است. او حسشخصيت اعالي خداوند غير

قول تو را همچون  من" دادن براي کاري است که وراي قدرتش است. برهمانا گفت:

 "قول تو ايماني داشته باشم.توانم به دانم. من نميمي تجربهقول يک کودک بي

آرجونا آنگاه متوجه شد که آن برهمانا ايمان خود را به پادشاهان کشاتريا کاماًل از  

اي صحبت کرد که گويي ، براي تشويق وي، آرجونا به گونهدست داده است. بنابراين

 در حال انتقاد از دوستش لرد کريشنا است. در حالي که لرد کريشنا و ديگران گوش

ي ابرهمان" :دادند، او به صورت خاصي با گفتن اين جمله به کريشنا حمله کرد کهيم

ران کريشنا مثل پراديومنا سعزيزم، من نه سانکارشانا و نه کريشنا و نه هيچ يک از پ

تو  کنم.مي يا آنيرودها هستم. نام من آرجوناست و کماني به نام گانديوا را حمل

را که زماني که من و لرد شيوا در جنگل در حال تواني به من اهانت کني، چنمي

ام. من با لرد شيوا جنگيدم که به صورت شکار بوديم با قدرتم حتي او را راضي کرده

کردم، يک صياد در مقابل من ظاهر شده بود و هنگامي که من او را با قدرتم راضي 

شک نکن. من  را به من داد. به شجاعت و سلحشوري من 1اتااو سالحي به نام پاشوپ

 "حتي اگر مجبور به جنگ با خود شخصيت مرگ باشم. ،پسرانت را باز خواهم گرداند

قانع شد  يايي برهمانا را مطمئن ساخت او کمهنگامي که آرجونا با چنين کالم شيو

 و بنابراين به خانه بازگشت.

را آغاز  زايمان کودگ ديگري بود، برهمانا اين ذکر يهنگامي که همسر برهمانا آماده

با شنيدن اين " آرجوناي عزيزم، لطفاً اکنون بيا و کودک مرا حفظ کن:" کرد:

درخواست، آرجونا فوراً با لمس آب مطهر و ذکر مانتراهاي مقدس براي حفاظت 

او مخصوصاً کماني را برداشت که توسط لرد  آماده شد. ،و تيرهايش از خطرها کمان

روج او لرد شيوا و لطف بزرگش را به ياد آورد. شيوا به او اهدا شده بود و هنگام خ

                                                           
1 Päçupata 
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، مجهز به کمانش به نام گانديوا و با ديگر آن شخصبدين ترتيب، او در مقابل خانه 

 مختلفش ظاهر شد.هاي سالح

د تعهدش به برهمانا را يه بود چرا که باراکا را ترک نکردآدومشخصاً آرجونا که 

 يزماني که همسر برهمانا آماده ،ده شددر هنگام شب فرا خوان نمود،يبرآورده م

زايمان کودک بود. هنگام رفتن به آنجا براي حضور در هنگام زايمان همسر برهمانا، 

را به ياد آورد؛ او فکر کرد از آنجايي که  ،کريشنا ،آرجونا لرد شيوا و نه دوستش

و  بپذيردکريشنا نتوانست به برهمانا حفاظت بدهد، بهتر است که پناه لرد شيوا را 

پذيرد. مي اين مثال ديگري است از اين که چگونه يک شخص پناه خداوندگاران را

گيانا -ه است: کامايس تايس تاير هريتاگيتا توصيف شد-اين موضوع در بهاگاواد

فردي که شعور خود را به دليل حرص و "(. 7/20. گ.)ب 1واتاهادِ-پراديانته نيا

کند و پناه مي داوند را فراموشدهد شخصيت اعالي خمي شهوت از دست

بود، بلکه به معمولي ن يالبته، آرجونا يک موجود زنده "گيرد.مي خداوندگاران را

اش با کريشنا فکر کرد که کريشنا قادر به حفاظت دادن به خاطر روابط دوستانه

ه برهمانا نيست و بهتر است که لرد شيوا را به ياد آورد. بعدًا ثابت شد که گرفتن پنا

لرد شيوا به جاي کريشنا توسط آرجونا اصاًل موفق نبوده است. اما آرجونا، بهترين 

اعمال را با ذکر مانتراهاي مختلف انجام داد و تيرهايي را به باال و پايين پرتاب کرد 

تا خانه را از تمام جهات حفاظت بدهد. همسر برهمانا پسري را به دنيا آورد و طبق 

، کودک و تيرهاي هاما ناگهان، در مدت چند دقيق ،ستن کردمعمول بچه شروع به گري

 آرجونا در آسمان ناپديد شدند.

شنا از هر يشنا بود و خداوند کريک اقامتگاه کريرسد که منزل برهمانا نزدمي به نظر

دن يورز از مخالفت ژهي، به ومشغول لذت بردن بودافتاد به وضوح مي آنچه که اتفاق

 يرهايز تيبرهمانا و ن يرا انجام داد تا بچه يبين او بود که فريا ت او.يبا مرجع آرجونا

وا به او داده شده بود و آرجونا به آن مغرور يکه توسط لرد ش يريآرجونا شامل آن ت

                                                           
1 kämais tais tair håta-jïänäù prapadyante ’nya-devatäù 
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 :1مدهاسام-آلپا يشام تاد بهاواتوات تو پهاالم تِ-د شوند. آنتايناپد يبود همگ

ند و از يرگمي خداوندگاران را پناه يو گمگشتگ يجيل گيخرد به دلاشخاص کم"

 "شوند.مي يشان راضيشده توسط اارائه يموقت يايمزا

همگان " گران، برهمانا شروع به متهم نمودن آرجونا کرد:يشنا و ديدر حضور لرد کر

ود و بکالم آرجونا گذاشتم که بدون قدرت  يمانم را رويمن ا "دند.يحماقت مرا د

آرجونا را  يهاکاذب دارد. چقدر احمق بودم که حرفتعهدات  يتنها مهارت در ارائه

، ومنايپراد يکه حت يباور کردم. او قول داد که از کودکم محافظت کند هنگام

ن ينن کار شکست خورده بود. اگر چيشنا در ايرودها، لرد باالرام و لرد کريآن

اند تومي ينتوانستند از کودک من محافظت کنند، آنگاه چه کس يبزرگهاي تيشخص

ز يکنم و نمي ن تعهد کاذبش سرزنشيا ين من آرجونا را براين کند؟ بنابرايچن

باالرام،  تر بودن خودش از لرداو را در اعالم بزرگ يوا و گستاخيکمان مشهورش گاند

تواند فرزندم را مي يکنم. چگونه کسمي سرزنش رودهايومنا و آنيشنا، پراديلرد کر

نتقل شده است حفظ کند؟ تنها به خاطر حماقت گر ميد ياارهيشتر به سيپکه 

 ".گر بازگردانديد ياارهيتواند فرزندم را از سمي محض، آرجونا فکر کرد که

 يئماورا يوگايح شدن توسط برهمانا، آرجونا خود را با کمال يب با تقبين ترتيبد

داند. به سفر کند تا کودک برهمانا را بازگر ياارهيت کرد تا بتواند به به هر سيقوت

ده بود يرس يئماورا يوگايهاي در قدرت ياستاد يرسد که آرجونا به مرحلهمي نظر

که آرزو دارند سفر کنند. او  ياارهيتوانند به هر سها مييوگيآنها  يکه به واسطه

سکونت  ،اماراجيتگر مرگ، ايکه هد ييامالوکا رفت، جايبه اسم  ياارهيابتدا به س

دا کردن او نشد. آنگاه يودک برهمانا را جستجو کرد، اما قادر به پداشت. او در آنجا ک

که  يست. هنگاميزمي ندرا در آنيا ت،رفت که پادشاه بهش ياارهيبه س او فوراً

 يارهيآتش، و سپس به س گارخداوند يارهيد، به سباينتوانست کودک را در آنجا ب
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وکا و وليوا يارهياه او به سرفت. آنگ هما يارهيو سپس به س 1يتيرين گارخداوند

دا کند، او به يارات پينتوانست کودک را در آن س هک رفت. پس از آن 2وارونالوکا

رفت. پس از سفر به تمام  ياارهيسها ستميان سين در ميترنيي، پا3راساتاال يارهيس

هاي يوگي يکه حت ييرفت، جا 4همالوکابرت به يارات مختلف، او در نهاين سيا

شنا، آرجونا آن قدرت را داشت و او يتوانند بروند. با لطف خداوند کريز نمين يئماورا

پس  يکه نتوانست کودک را حت يبرهمالوکا باال رفت. هنگام تا يارات بهشتيبه س

اندازد، يابد، آنگاه تالش کرد تا خود را به آتش بيارات ممکن بيتمام س ياز جستجو

اگر نتواند پسرش را به او بازگرداند  که داده بودن به برهمانا قول ينچنيکه او ا چرا

که  چرا ،ار مهربان بوديشنا نسبت به آرجونا بسياندازد. اما لرد کريب ه آتشبخود را 

ق کرد که از سر يشنا آرجونا را تشوين دوست خداوند بود. لرد کريتريميآرجونا صم

جونا دوستش بود، اگر او که آر ييان کرد از آنجايشنا بيکر؛ وارد آتش نشود يديناام

دارد.  يشنا بدناميکر ين برايم ايرمستقيبشود، به صورت غ يديوارد آتش ناام

دا خواهد يشنا مانع آرجونا شد، و او را مطمئن نمود که کودک را پين لرد کريبنابرا

 ".نکن ياحمقانه خودکش يطرزبه " کرد. او به آرجونا گفت:

او  .متعالش را فرا خواند ي، لرد کريشنا ارابهپس از خطاب کردن آرجونا به اين روش

به همراه آرجونا سوار آن شد و به سمت شمال حرکت کرد. لرد کريشنا، شخصيت 

الشي کودک را باز گرداند، اما توانست بدون هيچ تمي قادر متعال خداونـــــــد،

مان طور که کرد. همي بايد همواره به ياد داشته باشيم که او نقش يک انسان را ايفا

يک انسان مجبور به تالش براي به دست آوردن برخي نتايج خاص است، لرد کريشنا 

راکا را ترک کرد تا کودک عادي، يا همچون دوستش آرجونا، دوآنيز مانند يک انسان 

متعالش به عنوان هاي انساني و نمايش بازي يبرهمانا را بازگرداند. با ظهور در جامعه
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نشان داد که هيچ شخصي بزرگتر از وي نيست. خداوند بزرگ و يک انسان، کريشنا 

اعظم است. اين تعريف شخصيت اعالي خداوند است. بنابراين حداقل درون اين 

دنياي مادي، در حالي که کريشنا حاضر بود، ثابت کرد که هيچ شخصيتي بزرگتر از 

 او درون اين جهان نيست.

 به سمت شمال حرکت کرد و از بسيارينا اش به همراه آرجوکريشنا نشسته بر ارابه

-به عنوان ساپتا بهاگاواتام-بور کرد. اين سيارات در شريماداي عسيارههاي سيستم

اند. دويپا يعني جزيره. اين سيارات بعضي مواقع در متون ودايي توصيف شده 1دويپا

 2يپادواي که ما ساکن آن هستيم جامبوشوند. سيارهمي به عنوان دويپاها توصيف

شود مي شود. فضاي بيروني به عنوان اقيانوسي بزرگ از هوا در نظر گرفتهمي ناميده

و درون آن اقيانوس بزرگ هوا، جزاير متعددي وجود دارند که در واقع سيارات 

هايي وجود دارد. در برخي از يک از اين سيارات نيز اقيانوس مختلف هستند. در هر

هايي از شير وجود شور و در برخي از آنها اقيانوس هايي از آباين سيارات اقيانوس

 يهايي از کرههايي از شراب و در ديگر سيارات اقيانوسدارد. در برخي ديگر اقيانوس

نيز وجود دارد. هريک از ها شده يا روغن وجود دارد. انواع مختلفي از کوهتصفيه

 و را نيز داراست.سيارات نوع متفاوتي از جَ

جهان رسيد. اين پوشش در م اين سيارات عبور کرد و به پوشش کريشنا از تما

بهاگاواتام به صورت تاريکي عظيم توصيف شده است. دنياي مادي به صورت -شريماد

يک کل به عنوان تاريک توصيف شده است. در فضاي باز نور خورشيد وجود دارد و 

د، طبيعتًا تاريک بنابراين روشن است، اما در اين پوشش، به دليل غيبت نور خورشي

پوششي اين جهان رسيد، چهار اسبي که ارابه  ياست. هنگامي که کريشنا به اليه

همگي در ورود به  - 3ا و باالهاکاسايبيا، سوگريوا، مگهاپوشپ -کشيدند مي اش را
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زيرا  ،خداوند کريشنا بودهاي د بودند. اين ترديد نيز بخشي از بازيتاريکي مردّ

عادي ممکن نيست که به سراسر هاي دي نبودند؛ براي اسبکريشنا عاهاي اسب

پوششي بيروني آن بشوند. همان طور که کريشنا هاي جهان بروند و آنگاه وارد اليه

چيز ديگر در مورد او نيز متعال و وراي  هايش و هراش و اسبمتعال است، ارابه

شيم که کريشنا در کيفيات اين دنياي مادي است. ما همواره بايد به ياد داشته با

کريشنا، در ترديد  يهايش نيز، با ارادهحال ايفاي نقش يک انسان عادي بود و اسب

 کردند.مي عادي را بـــــازيهاي براي ورود به تاريکي نقش اسب

-طور که در بخش نهايي بهاگاواد شود، همانمي کريشنا به عنوان يوگيشوارا شناخته

ي تحت ماورائهاي : تمام قدرت1يوگيشوارو هاريشود. مي گيتا نيز توضيح داده

هاي بينيم که داراي قدرتمي زيادي راهاي انسان ما، يکنترل او هستند. در تجربه

دهد، اما مي اي انجامالعادهي يوگا هستند و برخي مواقع اعمال بسيار خارقماورائ

ابراين، هنگامي . بني شناخته شودماورائهاي کريشنا بايد به عنوان ارباب تمام قدرت

د هستند، او فوراً ديسک خود مشهور هايش در ورود به تاريکي مردّکه او ديد که اسب

تر از نور خورشيد کرد. بار نوراني را رها کرد که آسمان را هزار 2به سودارشانا چاکرا

تاريکي پوشش اين جهان نيز خلقت کريشنا است و سودارشانا چاکرا يک همراه 

ل خودش است. بدين ترتيب او با نگه داشتن سودارشانا چاکرا در مقابدائمي کريشن

دارد که سودارشانا چاکرا به تاريکي نفوذ مي بهاگاواتام بيان-وارد تاريکي شد. شريماد

خداوند راماچاندرا  3گاينيدرست به همان ترتيبي که تير رهاشده از کمان شار کرده

يعني مشاهده؛ با لطف ديسک  5با و دارشانايعني بسيار زي 4وارد ارتش راوانا شد. سو

تواند زيبا ديده شود و هيچ چيز در تاريکي مي خداوند کريشنا، سودارشانا، همه چيز

                                                           
1 Yogeçvaro hariù 
2 Sudarçana cakra 
3 Çärìga 
4 Su 
5 darçana 



 1281                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

بزرگ تاريکي  يماند. بنابراين خداوند کريشنا و آرجونا از محدودهباقي نمي

آرجونا تشعشع نوري به نام  اين دنياي مادي عبور کردند. آنگاه يپوشاننده

رار گرفته مادي قهاي جيوتي در بيرون از پوشش جهانرا ديد. برهما 1جيوتيبرهما

جيوتي برخي چشمان فعلي ما نيست، اين برهما قابل رؤيت با است و از آنجايي که

گرايان هويتشود. اين تشعشع روحاني مقصد نهايي بيمي ناميده 2مواقع آوياکتا

 ،4پارام-جيوتي نيز به عنوان آنانتاهماهاست. بر3شده به عنوان ودانتيستشناخته

 يقابل درک. هنگامي که لرد کريشنا و آرجونا به محدودهيعني نامحدود و غير

کننده را تحمل کند و يدند، آرجونا نتوانست تشعشع خيرهجيوتي رسبرهما

برهماجيوتي در  يهايش را بست. رسيدن لرد کريشنا و آرجونا به محدودهچشم

 يف شده است. در آن بخش از متون ودايي، کريشنا آرجونا را مطلعتوص 5وامشا-هاري

انوار  ،کنيمي آرجوناي عزيزم، انوار درخشان، آن نور متعالي که مشاهده" نمايد:مي

 "بدني من است. اي پيشرو در ميان نوادگان بهاراتا، اين برهماجيوتي خود من است.

هم جدا کرد، کريشنا و انوار از توان ر که خورشيد و نور خورشيد را نميهمان طو

که شود مي توان جدا کرد. بنابراين کريشنا مدعياش، برهماجيوتي را نيز نميبدني

وامشا بيان شده است، هنگامي -وست. اين موضوع آشکارا در هاريجيوتي خود ابرهما

رد به نام جيوتي ترکيبي از ذرات بسيار خُ. برهما6آهام سا فرمايدمي که کريشنا

شود. مي شناخته 7کانا-وجودات زنده است و به صورت چيترهاي روحاني يا ماخگ

تواند در مورد موجودات زنده مي جيوتي هستم،يا من برهما 8هام واژگان ودايي سو
                                                           

1 brahmajyoti 
2 avyakta 
3 Vedäntists 
4 ananta-päram 
5 Hari-vaàça 
6 ahaà saù 
7 cit-kaëa 
8 so ’ham 
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توانند مدعي شوند که به برهماجيوتي مي نيز به کار گرفته شود، چرا که آنها نيز

جيوتي بسط اين برهما" دارد:مي بيان وامشا، کريشنا همچنين-تعلق دارند. در هاري

 "انرژي روحاني من است.

 1شاکتي-جيوتي وراي انرژي بيروني من، به نام مايابرهما" کريشنا به آرجونا گفت:

هنگامي که فرد درون اين دنياي مادي قرار دارد تجربه کردن اين تشعشع  "است.

شود، در متجلي نمي در دنياي مادي اين نوربرهمن ممکن نيست. به کالمي ديگر، 

در  2آرياکنا-شود. اين شرح واژهاي وياکتامي حالي که در دنياي روحاني متجلي

: هر 3تانااوياکتات سان آوياکتو" گيتا گفته شده است،-وامشا است. در بهاگاواد-هاري

 "به صورت ابدي متجلي هستند.ها دو اين انرژي

اي شدند. اين آب روحاني گسترده پس از آن، لرد کريشنا و آرجونا وارد آب روحاني

شود که بدين معناست که اين اقيانوس منشاء خلقت مي ناميده 4اقيانوس کارانا

چرا که عاري از  ،شودمي شناخته 5دنياي مادي است؛ اين مکان نيز به عنوان ويراجا

، يک متن ودايي، 6يتيونجايا ـ تانترات سه کيفيت دنياي مادي است. در مرتأثيرا

وجود دارد. در آنجا بيان شده است  ،آشکاري از اين اقيانوس کارانا، يا ويراجا توصيف

ت که اي درون اين دنياي مادي ساتيالوکا يا برهمالوکا اسکه: باالترين سيستم سياره

ويشنولوکا، در -هستند. در مورد اين ماها 7ويشنولوکا-وراي آن رودرالوکا و ماها

-نيدرام آنانتا-يوگا جاله بهاجاتي اسما-کارانارناوا بيان شده است: يا سامهيتا-برهما

                                                           
1 mäyä-çakti 
2 vyakta-avyakta 
3 avyakto ’vyaktät sanätanaù 
4 Käraëa Ocean 
5 Virajä 
6 Måtyuïjaya-tantra 
7 Rudraloka and Mahä-Viñëuloka 
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ويشنو در اقيانوس کارانا دراز -لرد ماها"(. 5/47 )ب.س. 1کوپا-روما-سا-آندا-جاگاد

آيند مي بيشماري به وجودهاي دهد، جهانمي کشيده است. هنگامي که او دم انجام

بدين ترتيب،  "ند.شومي بيشماري وارد اوهاي کند جهانمي و هنگامي که بازدم

شود. هنگامي که خداوند کريشنا و مي خلقت مادي توليد و مجددًا بازپس گرفته

رسيد که توفان قدرتمندي از انوار متعال در مي آرجونا وارد آن آب شدند، به نظر

حال وزيدن است و آب اقيانوس کارانا به شدت مغشوش بود. با لطف خداوند کريشنا، 

صر به فرد را داشت که قادر به رؤيت اقيانوس کاراناي بسيار آرجونا اين فرصت منح

 زيبا شد.

آرجونا، به همراهي کريشنا، قصر بزرگي درون آب ديد. هزاران ستون از جنس 

چنان ها آن ستون يکنندهشد و تشعشع خيرهمي جواهرات ارزشمند در آنجا ديده

و کريشنا فرم عظيم آنانتادو  زيبا بود که آرجونا مسحور آن شد. درون آن قصر، آرجونا

، 4ناگا ، يا ششا3وشود. لرد آنانتادِمي نيز شناخته 2شاحضور داشت، که به عنوان شِ 

يک مزين به جواهرات ارزشمند و در فرم يک مار بزرگ با هزاران سر بود که هر 

و دو چشم داشت که بسيار ترسناک بود. هر يک از سرهاي آنانتادِبا يز يادرخشنده

رسيدند. بدنش همچون کوه کايالش که همواره پوشيده از برف است، مي ربه نظ

ناگا را  شاهايش آبي بود. بدين ترتيب، آرجونا فرم شِانو نيز زبها سفيد بود. گردن

ويشنو بسيار -ناگا، لرد ماها شاديد و همچنين ديد که روي آن بدن نرم و سفيد شِ

رسيد مي غالب و بسيار قدرتمند به نظرراحت دراز کشيده است. او به صورت همه جا 

توانست درک کند که شخصيت اعالي خداوند در آن فرم به عنوان مي و آرجونا

شود. او به عنوان پوروشاتاما، شخصيت متعال يا اعالترين مي پوروشاتاما شنـــاخته

                                                           
1 yaù käraëärëava-jale bhajati sma yoga-nidräm anantajagad-aëòa-sa-roma-
küpaù 
2 Çeña 
3 Anantadeva 
4 Çeña Näga 
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در اين فرم است که فرم ديگر ويشنو، به  چرا که ،شودمي شخصيت خداوند شناخته

-يابد. فرم ماهامي ان گاربهوداکاشايي ويشنو درون اين دنياي مادي تجليعنو

راي زيرا او و ،شودمي ( ناميــــده1اوتاما-تاما )پوروشاويشنوي خداوند نيز پوروشا

؛ بنابراين اوتاما "باال و متعال"يعني  "اوت "و  "تاريکي"دنياي مادي است. تاما يعني 

ديد که رنگ بدن مي . آرجونا"دنياي مادي ييهترين ناحباالتر از تاريک"يعني 

سياه همچون ابري تازه در فصل باران است. او لباس زرد  ،ويشنو-پوروشاتاما، ماها

و چشمانش که  ديخندين داشت. صورت او به زيبايي مرنگ بسيار زيبايي بر ت

ي اتويشنو جواهر-بسيار جذاب بود. تاج لرد ماها نيلوفر بودند،هاي همچون گلبرگ

زيبايي موهاي پيچان روي سرش را  ،ي زيبايشاهارزشمند بر خود داشت و گوشواره

ويشنو هشت بازو داشت که همگي بسيار بلند بودند و به -ماها داد. لردمي افزايش

اش مزين به بود و سينه 2رسيد. گردن او مزين به جواهر کوشتوبهامي زانوهايش

 "بخت است. ياينجا مکان استراحت الهه"د که بود که بدين معنا بو 3سانشان شريوات

هاي نيلوفر داشت که تا زانوهايش بود. اين گردنبند بلند به خداوند حلقه گلي از گل

اش ناندا شود. همراه خداوند معاشران شخصيمي ناميده 4نتيايعنوان گردنبند وايجا

تاده بود. همان يافته نيز کنار او ايسبود و ديسک سودارشاناي شخصيت 5و سوناندا

بيشماري دارد و آنها نيز در هاي طور که در وداها بيان شده است، خداوند انرژي

حضور ها شان آنجا ايستاده بودند. در ميان آنها اين شخصيتيافتهشخصيتهاي فرم

، انرژي شهوت؛ و 8انرژي زيبايي؛ کيرتي ،7يشر ، انرژي براي تغذيه؛6پوشتي داشتند:

                                                           
1 Puruña-uttama 
2 Kaustubha 
3 Çrévatsa 
4 Vaijayanté 
5 Nanda and Sunanda 
6 Puñöi 
7 Çré 
8 Kérti 
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در مديران دنياي مادي، يعني لرد برهما،  هامادي. تمام اين انرژي ، انرژي خلقت1آجا

نا لرد شيوا و لرد ويشنو و همچنين در ايندرا )پادشاه سيارات بهشتي(، چاندرا، وارو

ر، تمام اين خداوندگاران، اند. به کالمي ديگو خداوندگار خورشيد ذخيره شده

غول خدمت عاشقانه متعال به خاص، مشهاي يافته توسط خداوند با انرژياقتدار

بسطي از بدن کريشنا است. ويشنو -الي خداوند هستند. وجـــه ماهاشخصيت اع

کامل کريشنا است. تمام  ويشنو بخشي از بسط-کند ماهامي سامهيتا تأييد-برهما

متفاوت هستند، اما از آنجايي که کريشنا هايي از شخصيت خداوند غيرچنين بسط

هايش به صورت يک انسان را متجلي کند، ظاهر شد تا بازي اين دنياي مادي درون

به او تقديم کردند.  ويشنو احتراماتشان را-فورًا با تعظيم در مقابل ماها او و آرجونا

-د کريشنا احتراماتش را به ماهابهاگاواتام بيان شده است که خداون-در شريماد

هايش را به کسي غير از ين بدين معنا است که کريشنا کرنشويشنو تقديم کرد؛ ا

متفاوت است. اما اين ويشنو با خود کريشنا غير-ش تقديم نکرد، چرا که لرد ماهاخود

، فرمي از پرستش به نام ويشنو-توسط کريشنا به ماهاها تقديم کرنش

نيست که بعضي مواقع براي اشخاصي که در تالش براي ارتقاي  2پاساناآهانگراهو

است. چنين  جام قرباني دانش هستند توصيه شدهخود به دنياي روحاني با ان

جانتو ه يايناگِنا چاپي آي-ند؛ گياناگيتا مورد اشاره قرار گرفته ا-اشخاصي در بهاگاواد

 .3مام اوپاساته

گرچه هيچ نيازي نبود که کريشنا احتراماتش را تقديم کند، اما از آنجايي که او معلم 

 ويشنو تقديم کند.-اماتش را به لرد ماهااصلي بود به آرجونا آموخت که چگونه احتر

مادي، بسيار ترسيده بود. با  يآرجونا از رؤيت فرم عظيم همه چيز، متمايز از تجربه

پيروي  يو فوراً از ويشنو تقديم کرد،-يشنا احتراماتش را به لرد ماهاديدن اين که کر

                                                           
1 Ajä 
2 ahaìgrahopäsanä 
3 jïäna-yajïena cäpy anye yajanto mäm upäsate 
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آن، فرم عظيم  ستاد. پس ازهم گذاشته در مقابل خداوند ايکرد و سپس با دستاني بر

 بخش زد و چنين گفت:شدت راضي شده بود، لبخندي رضايت ويشنو، که به-ماها

کريشنا و آرجوناي عزيزم، بسيار مشتاق بودم تا هر دوي شما را ببينم و بنابراين "

برهمانا گرفته شوند و در اينجا نگه داشته شوند. من هاي ترتيبي دادم که اين بچه

مادي به صورت شما را در اين قصر ببينم. شما در دنياي  انتظار داشتم که هر دوي

 ايد تا نيروي اشخاص اهريمني که بر دوش دنيا سنگينيتجليات من ظاهر شده

سته، شما اينجا کشتن اين ديوهاي ناخوا را به حداقل برسانيد. حال، پس از کندمي

هستيد. گرچه هر نارايانا -ا تجليات حکيم بــزرگ نارا. هر دو شمديگشت نزد من باز

شما در خودتان کامل هستيد، براي حفاظت از عابدان و نابودي اهريمنان و به  يدو

ويژه استقرار اصول مذهبي در دنيا به نحوي که صلح و آرامش استمرار يابد، شما 

دهيد به نحوي که مردم دنيا از شما پيروي مي ي را آموزشدين واقع ياصول پايه

 "صلح و شکوفايي شوند. کنند و بنابراين پر از

ويشنو تقديم کردند و -آنگاه لرد کريشنا و آرجونا احترامات خودشان را به لرد ماها

رد دنياي روحاني برهمانا، آنها از طريق همان مسيري که واهاي با پس گرفتن بچه

برهمانا رشد کرده بودند. پس از هاي راکا باز گشتند. تمام بچهشده بودند به دوآ

رد کريشنا و آرجونا پسرها را به برهمانا تحويل دادند. اما آرجونا ه دوآراکا، لببازگشت 

پس از مالقات دنياي متعال با لطف خداوند کريشنا، به شدت متعجب شده بود و با 

توانست درک کند که هر آنچه توانگري درون اين دنياي مادي مي لطف کريشنا او

 ،يي که شخص در اين جهان داشته باشداست نشأت گرفته از اوست. هر موقعيت باال

به دليل لطف کريشناست. بنابراين فرد بايد همواره در کريشنا آگاهي، در موقعيت 

شکرگزاري کامل نسبت به خداوند کريشنا باشد، چرا که هرچه در تملک يک شخص 

 است توسط خداوند به او ارزاني شده است.

ا تنها يکي از هزاران بازي کريشن آرجونا به دليل لطف يالعادهخارق يتجربه

شده توسط خداوند کريشنا در طول اقامت وي در اين دنياي مادي است. تمام انجام
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منحصر به فرد هستند و هيچ مشابهي در تاريخ دنيا ندارند. تمام اين ها اين بازي

کنند که کريشنا شخصيت اعالي خداوند است. با مي به صورت کامل ثابتها بازي

ال او هنگام حضور در اين دنياي مادي نقشي همچون نقش يک انسان عادي اين ح

 16000آل با داشتن ايفا کرد. او نقش يک متأهل ايده با وظايف متعدد دنيوي را

زيادي هاي بچه را ايفا کرد و در آن نقش او قرباني 160000قصر و  16000همسر، 

هد تا چگونه در دنياي مادي براي اشرافي آموزش د يرا انجام داد تا صرفاً به طبقه

آل، او آرزوهاي همگان کنند. به عنوان شخصيت اعالي ايدهخير و رفاه بشريت زندگي 

انساني، تا موجودات  يباالترين اشخاص در جامعه ،را برآورده ساخت، از برهماناها

درا ترين افراد. درست به همان ترتيبي که پادشاه اينافتادهعادي، شامل فرو يزنده

مسئول توزيع باران در سراسر جهان براي رضايت همگان است، خداوند کريشنا نيز 

نمايد. مأموريت وي حفاظت دادن مي دليل خويش همگان را راضيبا پخش لطف بي

به عابدان و کشتن پادشاهان اهريمني است. بنابراين او صدها و هزاران اهريمن را 

که  عضي ديگر توسط آرجونا کشته شدندبعضي از ايشان را شخصًا کشت و ب .کشت

 روي پادشاهان پرهيزکا ،ترتيبي اين کار برگزيده شده بود. بدينتوسط کريشنا برا

با ترتيبات  مور دنيا مستقر ساخت. پسمتعددي مثل يودهيشتيرا را بر رأس ا

صلح و آرامش  نيچننيجاد کرد و ايير پادشاه يودهيشتيرا را امتعالش، او حکومت خِ

 رار گرديد.برق

 

 قدرت شگرف" با عنوان و نهم کريشنا ودانتا بر فصل هشتاد، شرح بهاکتيترتيببدين
 رسد.مي به پايان "کريشنا
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 نود فصل

 کريشنا لردهاي بندي توصيف بازيجمع

 

آن را با کريشنا  آرجونا پس از بازگشت از قلمروي روحاني، که وي توانست شخصاً

کرد گرچه او تنها يک مي عجب شده بود. او با خودش فکربازديد کند، به شدت مت

عادي است، با لطف کريشنا، براي او ديدن دنياي روحاني ممکن شده  يموجود زنده

ويشنوي اصلي، علت -بود. او نه تنها دنياي روحاني را ديده بود، بلکه شخصًا ماها

رينداوان بيرون و خلقت مادي را نيز ديده بود. گفته شده است که کريشنا هرگز از

متعال، در  . کريشنا در ماتهورا1نمي رود: ورينداوانام پاريتياجيا پادام اکام نا گاچاتي

راکا با کريشنا در دوآهاي ترين است. بازيتر و در ورينداوان متعالدوآراکا متعال

واي شود، با اين حال هيچ تفاوتي ميان بسط واسودِمي واي او نشان دادهبسط واسودِ

در  راکا و تجليات اصلي کريشنا در ورينداوان وجود ندارد.جلي در ماتهورا و دوآمت

شود، تماممي هنگامي که کريشنا ظاهر ايمابتداي کتاب اين بحث را مطرح کرده

                                                           
1 våndävanaà parityajya pädam ekaà na gacchati 
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ترتيب آيند. بدينمي کاملش با اوهاي بسط هايِ کاملش و بسطهاي تجلياتش، بسط

 هايش متجلي، بلکه توسط بسطکريشنامختلفش نه توسط خود هاي بعضي از بازي

 شود.مي

ويشنو در دنياي  1اشاييناونااهي با کريشنا براي ديدن کاراين که چرا آرجونا از همرا

شريال ويشواناتها چاکراوارتي هاي روحاني گيج شده بود به صورت کامل در شرح

توان فهميد مي ويشنو-قرار گرفته است. از سخنان ماهاتهاکور به شرح زير مورد بحث 

-ه شود از آنجايي که ماهاکه او بسيار مشتاق رؤيت کريشنا بود. اما ممکن است گفت

ويشنو پسران برهمانا را برده بود او براي انجام اين کار قطعًا بايد به دواراکا رفته 

باشد. بنابراين، چرا کريشنا را آنجا نديده بود؟ يک پاسخ ممکن آن است که تا زماني 

نياي کشيده در اقيانوس عليت در دويشنوي دراز-اجازه ندهد، حتي ماهاه کريشنا ک

ويشنو پسران برهمانا را يکي پس از -روحاني قادر به رؤيت او نيست. بنابراين ماها

گيري ايشان به ن گرفت تا کريشنا شخصًا براي بازپسبعد از تولدشا ديگري درست

قادر به رؤيت او شود. اگر چنين  ويشنو در آنجا-يانوس عليت بيايد و آنگاه ماهااق

، چرا ويشنو قادر به رؤيت کريشنا نبود-ت که: اگر ماهاباشد، پرسش بعدي اين اس

از معاشرانش را براي بردن پسران برهمانا نفرستاد؟  يچرا برخ راکا آمد؟شخصاً به دوآ

راکا در مت انداختن هر يک از شهروندان دوآيک پاسخ ممکن اين است که به زح

کريشنا کار بسيار مشکلي است. بنابراين، از آنجايي که بردن پسران برهمانا  حضور

 ويشنو ممکن نبود، او شخصًا براي بردن ايشان رفت. -معاشران ماها توسط

، تمثال قابل 2وادِ-ه عنوان برهمانياب پرسش ديگري ممکن است مطرح شود: خداوند

ل داشت که يک برهمانا در شود، پس چرا او تمايمي پرستش برهماناها، شناخته

يکي پس از  ،چنين شرايط وحشتناکي از سوگواري به خاطر از دست دادن ده فرزند

ويشنو چنان مشتاق رؤيت کريشنا -يرد؟ پاسخ اين است که لرد ماهاقرار بگ ،ديگري

                                                           
1 Käraëärëavaçäyé 
2 brahmaëya-deva 
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بود که حتي در ايجاد مشکل براي يک برهمانا نيز درنگ نکرد. گرچه ايجاد مشکل 

انجام هر کاري براي رؤيت  يعملي ممنوع است، لرد ويشنو آمادهبراي يک برهمانا 

يت کريشنا بود. برهمانا پس از دست دادن هر يک از ا بود؛ او بسيار مشتاق رؤکريشن

رفت و پادشاه را به عدم توانايي براي اعطاي حفاظت مي قصر يپسرانش، به آستانه

کرد. مي ر تخت سلطنت متهمبه برهماناها و بنابراين عدم شايستگي براي جلوس ب

ويشنو بود که برهمانا کشاترياها و کريشنا را متهم کند و کريشنا -ماها ياين برنامه

 براي بازگرداندن پسران برهمانا ملزم به رفتن پيش او بشود. 

تواند کريشنا ويشنو نمي-ي ممکن است مطرح شود: اگر ماهاال ديگر، سؤبا اين حال

د کريشنا پس از برده شدن پسران برهمانا، ملزم به رفتن به نز را ببيند، آنگاه چگونه

شود؟ پاسخ اين است که خداوند کريشنا دقيقاً نه براي بازپس گرفتن مي ويشنو-ماها

ويشنو رفت. دوستي او با آرجونا -به خاطر آرجونا به مالقات ماهابلکه  ،پسران برهمانا

 مردن با ورود به آتش يا آمادهچنان صميمانه بود که هنگامي که آرجونا خود ر

کرد، کريشنا خواست که به او حفاظت کامل بدهد. اما، آرجونا از ورود به آتش مي

داشت تا هنگامي که پسران برهمانا بازگردادنده شوند. بنابراين کريشنا دست بر نمي

  "خواهم گرداند. براي خودکشي تالش نکن. من پسران برهمانا را باز" به او قول داد:

اگر خداوند کريشنا تنها براي بازگرداندن پسران برهمانا به مالقات لرد ويشنو رفته 

 اما هنگامي که پسر دهم توسط بود، آنگاه او تا برده شدن پسر دهم صبر نمي کرد.

 يونا به دليل اثبات کذب بودن تعهدش، آمادهويشنو برده شد و بنابراين آرج-لرد ماها

ايط خطير سبب شد که خداوند کريشنا تصميم به همراهي ورود به آتش شد، اين شر

رجونا تجلي قدرت ويشنو بگيرد. گفته شده است که آ-براي مالقات ماهابا آرجونا 

-شود. تجلي نارامي نارايانا ناميده-ا است. او حتي برخي مواقع نارانارايان-نارا ييافته

ابراين، هنگامي که کريشنا و کامل لرد ويشنو است. بنهاي نارايانا نيز يکي از بسط

-ک کرد که آرجونا در ظرفيت ناراآرجونا براي مالقات لرد ويشنو رفتند، بايد در
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ت به همان ترتيبي که کريشنا ناراياناي خويش آنجا را مالقات کرده است، درس

 دهد.مي واي خود نشاندر ظرفيت واسودِ هايش را در دوآراکابازي

در  گيري کرد که هر توانگري که فردآرجونا نتيجه قات دنياي روحاني،پس از مال

اي از سوي خداوند کريشناست. تواند نشان بدهد هديهمي دنياهاي مادي يا روحاني

تاتوا يا به کالمي -تاتوا و جيوا-متعددي به صورت ويشنوهاي لرد کريشنا در فرم

به عنوان  تاتوا-شود. ويشنومي متجلي 2ويبهينامشاو  1ديگر، به صورت سوامشا

شود. بنابراين او خود را با مي تاتوا به عنوان ويبهينامشا شناخته-سوامشا و جيوا

متعال متفاوتش، در نسبتي از سوامشا يا ويبهينامشا آنگونه که دوست دارد هاي بازي

 ماند.مي دهد، اما با اين حال شخصيت اعالي اصلي خداوند باقيمي نشان

بهاگاواتــــام -يشنا در فصل نود کنتوي دهم شريمادکرهاي گيري بازيبخش نتيجه

خواست توضيح دهد که چگونه مي و گوسواميشود و در اين فصل شوکادِمي يافت

کريشنا در دواراکا با تمام توانگري هايش در شادي زندگي کرد. توانگري قدرت 

 بود و حال چگونگي سکونتمختلفش نشان داده شده هاي کريشنا پيشتر در بازي

ثروت و زيبايي او بود. در اين دنياي مادي  دهنده توانگريِراکا نشانوي در دوآ

آيند، با اين حال آنها مي به شمارها ثروت و زيبايي اعالترين توانگريهاي توانگري

در دنياي روحاني هستند. بنابراين، ها همان توانگري يشدهتنها انعکاس منحرف

يت اعالي خداوند روي اين سياره اقامت داشت، هنگامي که کريشنا به عنوان شخص

توانگري ثروت و زيبايي او هيچ قياسي در اين سه جهان نداشت. کريشنا از شانزده 

راکا به عنوان تنها آترين موضوع آن است که او در دوبرد و مهممي هزار همسر لذت

يده شده همسر اين شانزده هزار همسر زيبا سکونت داشت. البته اين در تاريخ شن

توانست از همه ايشان است که يک پادشاه قدرتمند صدها ملکه داشته باشد، اما نمي
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در يک زمان واحد لذت ببرد. اما لرد کريشنا، از تمام شانزده هزار همسرش به صورت 

 برد.مي همزمان لذت

بسياري هاي توانند بدنشان را به فرممي نيزها چه ممکن است گفته شود که يوگيگر

ط دهند، اما بسط يوگي و بسط لرد کريشنا يکسان نيستند. بنابراين کريشنا بس

بينيم که يوگي مي شود. در متون ودايي،مي ناميده ،هايوگيشوارا، ارباب تمام يوگي

دهد. اما اين بسط درست همانند مي خود را به هشت نفر بسط 1به نام سوبهاري موني

شود، اما اين مي بسط متجليها در ميليونبسط تلويزيوني است. تصوير تلويزيوني 

هايي از اصل توانند به صورت متفاوت عمل کنند؛ آنها صرفاً انعکاسنميها بسط

کريشنا مادي هاي توانند درست همانند اصلي عمل کنند. بسطمي هستند و تنها

همچون بسط تلويزيوني يا بسط يوگي نيستند. هنگامي که نارادا قصرهاي مختلف 

مختلفش ديد که به صورت هايي هاي نا را بازديد کرد، کريشنا را در بسطکريش

 هايش مشغول بود.متفاوت در هر يک از قصرها با ملکه

 بخت زندگي يراکا به عنوان همسر الههآهمچنين گفته شده است که کريشنا در دو

تند. او هسهاي بسطها بخت است و تمام ساير ملکه يکرد. ملکه روکميني الههمي

بخت در حال  يوريشني، در توانگري کامل با الهه يبنابراين کريشنا، رهبر سلسله

شنا ياند. اگرچه کرف شدهيبا توصيکريشنا به عنوان دائماً جوان و زهاي لذت بود. ملکه

ست يا بيش از شانزده يش بيهاشنا و نه ملکهيداشت، نه کر ييهاجهينوادگان و نت

مچون با بودند که هنگام حرکت هيجوان چنان زهاي د. ملکهدنيرسيبه نظر نم هسال

 يار عاليبسهاي دند. آنها همواره جواهرات و لباسيرسمي جنبان به نظر ياصاعقه

ا يخواندن  دن، آوازيپرشور مثل رقصهاي تيبه تن داشتند و همواره مشغول فعال

 يدما ياين در دنس دخترايتن يقصر بودند. رقص و بازهاي سقف يبا توپ رو يباز

شنا و همسرانش يخداوند کر يت اصليل شخصياصهاي يباز يشدهانعکاس منحرف

 هستند.

                                                           
1 Saubhari Muni 
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و سربازان ها ها، درشکهها، اسبليراکا همواره پر از فآشهر دوهاي ريو مسها ابانيخ

دن ينوش يبرا يشان شرابيمشغول خدمت بودند، به اها ليکه ف ياده بود. هنگاميپ

شد مي شراب داده يراکا به قدرآدو يهاليو گفته شده است که به فشد مي داده

 ابان حرکتيدند و خودشان مستانه در خيپاشمي نيزم ياز آن را رو ياديکه مقدار ز

 يين به جواهرات طاليمز ييبايابان به زيحال عبور در خ اده دريکردند. سربازان پمي

در تمام جهات  در رفت و آمد بودند.ها ابانيدر خ ييطالهاي و ارابهها بودند و اسب

سبز را هاي و باغها توانست پارکمي چرخاندمي که فرد چشم ييشهر دواراکا، هرجا

فراوان بود. به هاي و گلها وهياهان با ميک از آنها پر از درختان و گي که هرابد يب

هاي و زنبورخوش آواز هاي وه و گل، تمام پرندهياد درختان ميخاطر وجود تعداد ز

راکا آن شهر دويد کنند. بنابراين توليريش يعسل کنار هم جمع شده بودند تا ارتعاش

ادو خود را ي يد. قهرمانان در سلسلهيگردمي انينماها يبا تمام توانگر

 الت متعال لذتيدانستند و در واقع آنها از تمام تسهمي ن ساکنان شهريترخوشبخت

 بردند.مي

راکا قرار داشت و لرد آدو يبايشنا درون شهر زيکرهاي ر قصر ملکهتمام شانزده هزا

الت، خود را به شانزده هزار فرم ين تسهيمتعال از تمام ا يابد يبرندهشنا، لذتيکر

بسط داد و به صورت همزمان در آن شانزده هزار قصر مشغول به امور متفاوت 

آراسته شده  ييبايزهاي چهايو درها باغ ،ن قصرهايک از اي هر شد. در يخانوادگ

هاي لوفر شکوفا با رنگينهاي در خود گلها اچهين دريشفاف ا بودند. آب به شدت

لوفر با ينهاي ن گلياز ا يد و قرمز داشت و پودر زعفراني، زرد، سقيمختلف مثل آب

هاي لکو لکها پر از قوها، اردکها اچهين دريشد. تمام امي در هر جهت پخش مينس

شنا يکر يخواندند. لرد شرمي آواز يبا هر از چند گاهيز ييهابودند که با آهنگ بايز

شد و در شعف ها ميا رودخانهيها اچهين دريمواقع همراه همسرانش وارد ا يبعض

 يکه همگ شنايمواقع همسران خداوند کر يبرد. بعضمي و شنا لذت يکامل از باز

دند و يکشمي ا استحمام در آغوشيشنا حال  بخت بودند، خداوند را درهاي الهه
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خداوند را به  ينهيشان، سيا يبايزهاي نهيس يکنندهنيمز يپودر قرمز کونکوما

 کرد.مي نيرنگ قرمز مز

وجود  ين تنوعاتيچن يروحان يايگران جرأت ندارند باور کنند که در دنتيهويب

شنا ي، لرد کريروحان يايو پرشعف در دن يدارد، اما به منظور نشان دادن لذت واقع

 يالت پرلذتين تسهياز چن يعار يروحان يايداد که دن ا هبوط کرد و نشانين دنيبه ا

 يابد يالتين تسهيچن يروحان ياين است که در دنيست. تنها تفاوت اين ياز زندگ

هاي صرفاً انعکاسها آن يماد يايکه در دن يحال ان هستند، دريپايب ييو رخدادها

بود،  ين لذتيشنا مشغول در چنيکه خداوند کر يهستند. هنگام يتمنحرف و موق

آهنگ با انواع مختلف خوش يقيموس ياو را با اجرا يازندگان حرفهها و نوااگاندارو

کردند و کل مي پرشکوه يو صفحات برنج يزه يبه همراه سازها دانگا،يو مرها طبل

گونه، همسران خداوند جشن ک حاليکرد. در مي رييک جشن پرشکوه تغياتمسفر به 

ز يدند و خداوند نيپاشمي ه سرنگ به بدن او آبيل آبپاش شبيمواقع با وسا يبعض

مشغول در ها شنا و ملکهيکه کر يکرد. هنگاممي سيرا خها ملکههاي مشابهاً بدن

 ي، در باز1اکشاراجاي يد که پادشاه بهشتيرسمي ن به نظريبودند، چنها ين بازيا

 شود.مي ز شناختهين 2راوِاکشاراجا به عنوان کويهمسرانش مشغول است.)با  ييها

 ( هنگامي که همسران خداوند کريشنا خيسبهشت است. يدار پادشاهخزانه يو

 شد و موهاي بلندشان فرومي هايشان هزاران برابرو رانها شدند، زيبايي سينهمي

گرفته در زيباي قرارهاي بدنشان باشد. گلهاي بخش آن بخشافتاد تا زينتمي

رسيد با پرتاب آب از سوي خداوند به مي به نظرکه ها افتاد و ملکهمي موهايشان

رفتند. اين تالش مي ايشان به ستوه آمده باشند براي ربودن آن ابزار آبپاش نزد وي

توانست آنها را به آغوش بکشد مي آورد که طي آن خداوندمي شرايطي را به وجود

اند. همسران خداوند، با به آغوش کشيده شدن شان خودخواسته نزد او رفتهگويي اي

                                                           
1 Yakñaräja 
2 Kuvera 
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کردند و اين جوي از مي هايشان احساساز عشق نکاحي را در دهان يلي آشکارتما

گل گردن خداوند،  يکرد. آنگاه هنگامي که حلقهمي شعف روحاني را خــــلق

شد. مي زرد زعفراني پوشيدهکرد، کل بدن ايشان با مي را لمسها ملکههاي سينه

کردند و موهاي مي زميني خويش، خود را فراموشمشغول در بازيهاي فراها ملکه

روي ها شدند. هنگامي که ملکهمي ايشان همچون امواج زيباي رودخانه يشدهباز

پاشيد، کل موقعيت مي آبها پاشيدند يا کريشنا روي بدن ملکهمي بدن کريشنا آب

نث زياد مؤهاي رسيد که مشغول لذت بردن از فيلمي فيلي به نظرهمچون موقعيت 

 در يک درياچه است.

آمدند و مي و لرد کريشنا از آب بيرونها پس از لذت کامل در ميان خودشان، ملکه

بودند و آوردند که البته بسيار ارزشمند مي خيس خود را درهاي آنـــها لباس

ين خوانندگان و رقاصان هيچ بردند. امي راها اساي آن لبخوانندگان و رقاصان حرفه

و جواهرات ارزشمند ها لباس ،اي براي امرار معاش به جز دريافت هديهوسيله

سيستم جامعه هايي نداشتند. کل و پادشاهان در چنين موقعيتها باقيمانده از ملکه

مختلف اي هريزي شده بود که تمام اعضاي جامعه در موقعيتبه نحوي عالي برنامه

براي امرار  ،مثل برهماناها، کشاترياها، وايشياها و شودراها هيچ مشکلي در کسب

جامعه نبود. درک اصيل از سيستم هاي معاش خود نداشتند. هيچ رقابتي ميان بخش

مشغول نوع خاصي از ها ريزي شده بود که گروهي از انسانچنان برنامه 1کاست

 کردند.مشغول در اشتغالي متفاوت رقابت نميها اشتغال با گروهي ديگري از انسان

برد. بعضي مي کريشنا از معاشرت با شانزده هزار همسرش لذت وندبدين طريق خدا

عشق نکاحي  يعابدان خداوند که خواستار عشق شخصيت اعالي خداوند در مزه

ه يابند و کريشنا هموارمي بديل شدن به همسران کريشنا ارتقات هستند به موقعيتِ 

دارد. رفتار کريشنا با مي خود دلبسته به خود نگه يآنها را با رفتار مهربانانه

گرفتنش و ديگر  هايش با ايشان، در آغوشحرکاتش، صحبت -همسرانش 

                                                           
1 caste system 
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مشابهش، که همگي همانند رفتارهاي يک شوهر عاشق است، ايشان را هاي فعاليت

زندگي است. اگر فردي همواره داشت. اين اعالترين کمال مي همواره دلبسته او نگه

اش موفق است. ايد درک کرد که او رهاست و زندگيکريشنا باقي بماند، ب يدلبسته

 کريشنا با هر عابدي که او را با جان و دل دوست داشته باشد، به طريقي رفتار

 او نباشد. رفتار متقابل کريشنا و عابدانش يتواند دلبستهکند که آن عابـد نميمي

 تواند به موضوعي غير از کريشنا فکر کند.جذاب هستند که يک عابد نميچنان 

ها، کريشنا تنها موضوع قابل پرستش بود. آنها همواره مجذوب براي تمام ملکه

روي خداوند بودند. بعضي سياه يکريشنا، شخصيت چشم نيلوفرين و زيباي يانديشه

 1ماندند و در شعف زياد بهاوامي يکريشنا، آنها همواره ساکت باق يمواقع، در انديشه

کردند که گويي در حال هذيان مي آنها بعضي مواقع به نحوي صحبت 2و آنوبهاوا

ريشنا، آنها به صورت آشکارا گويي هستند. بعضي مواقع، حتي در حضور خداوند ک

کردند که از آن در درياچه يا رودخانه با او لذت برده بودند. مي هايي را توصيفبازي

 عضي از اين سخنان در اينجا توصيف شده است.ب

وقت است. همگان در حال عزيز، حال شب دير 3کوراري يپرنده" اي گفت:ملکه

استراحتند. کل دنيا آرام و در صلح است. در اين زمان، شخصيت اعالي خداوند در 

شود. حال انش وي تحت هيچ شرايطي مغشوش نميحال استراحت است، گرچه د

کني؟ مي کني؟ چرا تو چنين در طول شب سوگوارياستراحت نميپس چرا تو 

دوست عزيز، آيا چنين است که تو مجذوب چشمان نيلوفرين شخصيت اعالي 

ايم! ي، دقيقاً همان گونه که ما چنين شدهاد و لبخندهايش و کالم زيبايش شدهخداون

درست به  ،دگيرمي آيا اين رفتارهاي شخصيت اعالي خداوند نيز قلب را نيشگون

 شود؟ مي همان ترتيبي که قلب ما

                                                           
1 bhäva 
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گردي، که مي اي؟ آيا تو دنبال همسرت. چرا چشمانت را بسته1سالم، چاکراواکي"

ريي؟ واي گِمي برانگيزي خارجي رفته باشد؟ چرا چنين رقتممکن است به کشورها

هم  رسد که تو بسيار غمگين هستي. آيا اين حقيقت دارد که تومي بر تو، به نظر

کنيم که تو مي خواستار آني که خادم ابدي شخصيت اعالي خداوند شوي؟ ما فکر

گلي بر قدوم نيلوفرين خداوند و آنگاه قرار دادن آن بر قلبت  يمشتاق انداختن حلقه

 هستي.

ما  غري؟ دوست نداري بخوابي؟مي اي اقيانوس عزيز، چرا تمام شب و روز چنين"

اي، يا اگر اشتباه نکنيم، خوابي شدهاري بيکنيم تو نيز دچار بيممي فکر

ات طبيعيهاي وقار و قدرت تحملت که ويژگي ،شياماسونداراي عزيزمان با زيرکي

يماري بهستند را ربوده است. اين واقعيت دارد که به همين دليل تو همچون ما از 

 . يضي نيستکنيم که هيچ درماني براي اين مرمي بري؟ بله، ما تأييدمي خوابي رنجبي

ل شديد بيماري سِ يکنيم که تو هم مورد حملهمي اي خداوندگار ماه عزيز، ما فکر"

شوي. اي خداوندگار، مي ترتو هر روز الغر و الغر ي. به همين دليل،اقرار گرفتــــــه

برند. بتوانند تاريکي شب را از بين ان ضعيف هستي که انوار ضعيفت نميحال تو چن

وندارا ت دارد که همچون ما با کالم شيرين رازآلود خداوند شياماسيا اين واقعيآ

گين يد چنين غماي؟ آيا اين واقعيت دارد که به خاطر اين نگراني شدميخکوب شده

 هستي؟ 

ر ما با ايم که شما چنين قصد آزاهيماليا، ما چه کردههاي اي نسيم وزيده از کوه"

از  شنا داري؟ آيا نميداني که پيشترمان براي مالقات با کرياحياي شهوت خفته

فاً ايم؟ نسيم هيماليايي عزيز، لطزيرکانه شخصيت خداوند آسيب ديدههاي سياست

يشتر ايم. هيچ نيازي به مجروح نمودن بيشتر و بزده شدهبدان که ما پيشتر محنت

 ما نيست.

                                                           
1 cakraväké 
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داراي اي ابر زيبا، رنگ بدن زيبايت دقيقاً شبيه رنگ بدن عزيزترين شياماسون"

يادوها، بسيار  يکنيم که تو براي خداوندمان، رهبر سلسلهمي ماست. بنابراين، ما فکر

اي، عزيز هستي، تو در تمرکز جذب شده عزيز هستي و از آنجايي که تو براي او بسيار

توانيم اين را تحسين کنيم که قلبت مي درست به همان ترتيبي که ما هستيم. ما

 يت او هستي و ماماسونداراست. شما به شدت مشتاق رؤشياسرشار از نگراني براي 

بينيم که تنها به همين دليل، قطرات اشک از چشمانت جاري است، درست به مي

ييد کنيم بر سياه عزيز، ما بايد صادقانه تأهمان ترتيبي که از چشمان ما جاريست. ا

بي مورد هاي گرانيکه برقراري ارتباط صميمانه با شياماسوندارا به معناي ابتياع ن

 "است در حالي که در غير اين صورت راحت در خانه هايمان بوديم.

فاخته ارتعاش آهنگين خود را در انتهاي شب يا در ابتداي صبحگاه  يمعموالً پرنده

 اين صداي پرنده را در انتهاي شب شنيدند، گفتند:ها دهد. هنگامي که ملکهمي سر

ر شيرين است. به محض آنکه تو صداي شيرينت را عزيز، صدايت بسيا ياي فاخته"

آوريم چرا که صدايت دقيقاً مي به ارتعاش در مياوري، ما فورًا شياماسوندارا را به ياد

شبيه صداي اوست. ما بايد صادقانه تأييد کنيم که صدايت سرشار از شهد است و 

غ عزيزترين در فراتواند زندگي را به کساني بازگرداند که مي چنان نيروبخش است که

اند. بنابراين ما بسيار به تو متعهد هستيم. لطفاً اجازه بده بدانيم دوستشان تقريباً مرده

 "توانيم براي تو کاري انجام بدهيم.مي که چگونه از تو استقبال کنيم يا چگونه

کوه " را اينچنين خطاب کردند:ها را ادامه دادند و کوهها اين طور صحبتها ملکه

زمين به طور  يات، کل پوستهنده هستي. تنها با وقار و سنگينيز، تو بسيار بخشعزي

 شود، گرچه به اين خاطر که وظايفت را با ايمان بسيار انجاممي مناسب حفاظــت

ار هستي، به داني که چگونه حرکت کني. از آنجايي که تو بسيار باوقدهي، نميمي

گويي. در عوض، تو همواره در هم نمي روي، و هيچ چيزياين طرف و آنطرف نمي

رسي. ممکن است اين گونه باشد که تو همواره در حال مي حالتي انديشمند به نظر

توانيم بسيار آشکارا مي انديشيدن به موضوعي بسيار مهم و سنگين باشي، اما ما
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قرار گرفتن قدوم  کني. ما مطمئنيم که تو به فکرمي حدس بزنيم که به چه فکر

 ات هستي، همان طور که ما خواستار قراربرافراشتههاي فرين شياماسوندارا بر قلهنيلو

 "مان هستيم.برجستههاي دادن قدوم نيلوفرينش بر سينه

دانيم که به خاطر فصل تابستان است که بسترهايتان مي خشک عزيز،هاي رودخانه"

بخار شده است،  خشک است و هيچ آبي در آن نيست. بدين خاطر که تمام آبهايتان

ايد. در حال حاضر، شما خيلي الغر و نيلوفر شکوفا شده زيبا نشدههاي ديگر با گل

توانيم متوجه شويم که وضعيتتان شبيه وضعيت مي رسيد، بنابراينمي نحيف به نظر

ايم و ديگر کالم ايي از شياماسوندارا از دست دادهخاطر جده ماست. ما همه چيز را ب

ين ما نيز کند و بنابراهايمان ديگر به خوبي کار نميشنويم. قلب مطبوعش را نمي

 کنيم که شما نيز همچون ما هستيد.مي ايم. بنابراين فکربسيار الغر و نحيف شده

چرا که هيچ آبي از همسرتان، اقيانوس، از طريق ابرها،  ،ايدشما العر و نحيف شده

بسيار مناسب است. ها وسط ملکهشده در اينجا تمثال ارائه "دريافت نمي کنيد.

شوند. مي خشکها بستر رودخانههنگامي که هيچ آبي از طريق ابرها تأمين نشود، 

شود و بنابراين فرض بر آن است که از مي اقيانوس همسر رودخانه در نظر گرفته

رودخانه حمايت کند. تا زماني که نيازهاي اوليه يک زن توسط شوهرش تهيه نشود، 

 شود.مي خشک، خشک يچون يک رودخانهاو نيز هم

قوي عزيزم، لطفاً اينجا بيا، بيا اينجا. " يک ملکه يک قو را اينچنين خطاب نمود:

تواني بگويي که مي لطفاً بنشين و مقداري شير بنوش. قوي عزيزم، .خوش آمدي

گر دانم. امي آوري از سمت اواي؟ من تو را پيامپيامي از جانب شياماسوندارا آورده

خبري از او داري، لطفاً به من بگو. شياماسوندارا همواره بسيار مستقل است. او هرگز 

ايم و گيرد. ما همه در کنترل او شکست خوردهتحت کنترل هيچ فردي قرار نمي

کند؟ بايد به تو بگوييم که مي پرسم، آيا او خوب از خود محافظـتمي بنابراين از تو

اش همواره موقت است؛ اين دوستي حتي با يک اغتشاش ست. دوستيوفااو بسيار بي

تواني توضيح بدهي که چرا او نسبت به من اينقدر مي شکند. اما آيا تومي کوچک
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نامهربان است؟ پيشتر او گفت که من به تنهايي عزيزترين همسرش هستم. آيا او 

اما من  .شينآورد؟ به هر حال، تو خوش آمدي. لطفاً بنمي دهي را به يادنيتضماين 

توانم بپذيرم. هنگامي که او هيچ رفتن به نزد شياماسوندارا را نمياستدعاي تو براي 

سفم که بداني تو م؟ بسيار متأاو باش يزدهي به من ندارد، چرا من بايد جنونتوجه

اما من نخواهم  ،خواهي نزد او بروممي اي. تو از منزده شدهآور يک روح محنتپيام

کني؟ آيا او تمايل دارد مي ني چه؟ تو در مورد آمدن او نزد من صحبترفت. اين يع

تواني او را مي که به اينجا بيايد که انتظار طوالني مرا برآورده کند؟ خيلي خوب. تو

کني که او مي آيا فکــر را نياور. بخت محبوبش يبه اينجا بياوري. اما با او الهه

تواند به تنهايي، بدون يا او نميت جدا شود؟ آبخ يتواند حتي يک لحظه از الههنمي

که به اينجا بيايد؟ رفتار او نامطبوع است. آيا اين بدان معناست  ،الکشمي

تواند با همسر ديگري د شاد باشد! آيا او نميتوانشياماسوندارا بدون الکشمي نمي

او دارد و  بخت اقيانوسي از عشق را براي يشاد باشد؟ آيا اين بدان معناست که الهه

 "هيچ يک از ما نمي تواند با او مقايسه شود؟

او بودند. کريشنا به عنوان  يتمام همسران لرد کريشنا کامالً مجذوب انديشه

راکا شود و تمام همسران کريشنا در دوآمي شناخته ،هايوگيشوارا، ارباب تمام يوگي

هاي براي ارباب قدرت به جاي تالش داشتند.مي اين يوگيشوارا را درون قلبشان نگه

ي بودن، بهتر است که شخص صرفاً يوگيشواراي متعال، کريشنا را درون قلبش ماورائ

تواند به مي شود و فرد به سادگيمي زندگي شخص کامل بيترتحفظ کند. بدين

هاي قلمروي پادشاهي خداوند انتقال يابد. همچنين بايد درک کرد که تمام ملکه

پيشين خود عابدان هاي کردند در زندگيمي راکا زندگيوآکريشنا که با وي در د

عشق نکاحي با کريشنا بودند. بسيار سطح بااليي بودند که خواستار برقراري رابطه در 

 يترتيب به آنها اين فرصت داده شده بود که همسران وي بشوند و از رابطهبدين

 سيارات وايکونتها منتقلعاشقانه دائمي با وي لذت ببرند. در نهايت همگي آنها به 

 شوند.مي
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مطلق متعال خداوند هرگز فاقد هويت نيست. تمام متون ودايي  شخصيت حقيقت

کنند. گفته مي شخصي او را پرشکوههاي و بازيها عملکرد متعال مربوط به فعاليت

شود. هر مي خداوند توصيفهاي شده است که در وداها و در رامايانا، تنها فعاليت

دل مانند شود. به محض آنکه افراد نازکمي متون ودايي، شکوه او سروده جايي در

ن شوند. بنابرايمي شنوند، فوراً مجذوب ويمي متعال لرد کريشنا راهاي زنان آن بازي

شوند. مي آگاهي کشيده دل بسيار ساده به سمت جنبش کريشنازنان و دختران نازک

کند مي آگاهي کشيده شده و تالش اترتيب به سمت جنبش کريشنفردي که بدين

تا خود را در تماس دائمي با چنين آگاهي نگه دارد قطعاً به رهايي متعال، بازگشت 

آگاهي  يابد. اگر صرفاً با پرورش کريشنامي دست ،ورينداوان به نزد کريشنا در گولوکا

هاي که ملکهتواند تصور کند مي تواند به دنياي روحاني منتقل شود، فرد صرفاً مي فرد

کردند و مي ، که با او شخصًا صحبتيشنا چقدر شاد و پر از برکت بودندخداوند کر

تواند به صورت مناسب ديدند. هيچ کس نميمي خداوند کريشنا را چهره به چهره

متعال متفاوت هاي بخت همسران خداوند کريشنا را توصيف کند. آنها با انجام خدمت

به وي، راضي کردن و خدمت کردن به وي شخصًا از  مثل استحمام وي، غذا دادن

در ها تواند با خدمات ملکههيچکس نميهاي کردند، بنابراين رياضتمي او مراقبت

 راکا مقايسه شود.دوآ

ها سوامي ماهاراج پاريکشيت را مطلع ساخت که براي خودشناسي، رياضتو گوشوکادِ

اکا هيچ قياسي وجود ندارد. هدف ردر دوآها شده توسط ملکهانجامهاي نفسو کف

با کريشنا درست ها کريشنا. بنابراين، گرچه روابط ملکه خودشناسي يکي است:

اصلي قابل مشاهده دلبستگي  يهمانند روابط عادي ميان شوهر و همسر باشد، نکته

قطع فرد از دنياي مادي  ،نفسشناست. هدف کل فرايند رضايت و کفبه کريها ملکه

است. کريشنا پناه تمام  ،لبستگي فرد به کريشنا، شخصيت اعالي خداوندو افزايش د

آل، او با اسي است. به عنوان يک متأهل ايدهاشخاص در حال پيشرفت در خودشن

داد تا صرفاً به اشخاص مي کرد و تمام مناسک ودايي را انجاممي همسرانش زندگي
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نيست. کريشنا با همسران  رد نشان دهد که خداوند متعال هرگز فاقد شخصيتخِکم

و کودکان در توانگري کامل زندگي کرد، دقيقاً مثل يک روح مقيد عادي، تا به ارواح 

خانوادگي کريشنا شوند،  يکه واقعاً مقيد هستند آموزش دهد که آنها بايد وارد حلقه

 کريشنا زندگي ييادو در خانواده يجايي که او مرکز است. براي مثال، اعضاي سلسله

 کردند و کريشنا مرکز فعاليتشان بود.مي

انقطاع به اهميت افزايش دلبستگي فرد براي کريشنا نيست. هدف جنبش کريشنا 

کنيم که مهم نيست يک مي آگاهي به ويژه اين موضوع است. ما اين اصل را موعظه

اش براي متأهل(. فرد صرفاً بايد دلبستگي فرد) مرد سانياسي باشد يا گريهاستا

خواهد بود. با پيروي از  آميزاش موفقيترا افزايش دهد و آنگـــاه زندگي ناکريش

اش يا تواند با اعضاي خانوادهمي شده توسط خداوند شري کريشنا، فردمسير طي

درون جامعه يا کشور زندگي کند، نه به منظور مشغول شدن در ارضاي حواس، بلکه 

از زندگي مقيد به  چهار اصل ارتقا دلبستگي براي وي،با درک کريشنا با پيشرفت 

دين، ) 1دهارما، آرتها، کاما و موکشاهاي با نام زندگي رها هستند که به صورت فني

شوند. اگر فرد در زندگي مي اقتصادي، ارضاي حواس و رهايي( شناخته يتوسعه

لرد کريشنا زندگي  يشده توسط اعضاي خانوادهخانوادگي با پيروي از مسير طي

تواند تمام اين چهار اصل موفقيت را با قراردادن کريشنا در مرکز تمام مي فردد، کن

 به صورت همزمان به دست آورد.ها فعاليت

همسر داشت. تمام همسران ارواحي  16108براي ما پيشتر مشخص شد که کريشنا 

ني، رها و متعال بودند و در ميان آنها ملکه روکميني پيشرو و راهبر بود. بعد از روکمي

ذکر  اصلي پيشتر يپسران اين هشت ملکههاي هفت همسر اصلي ديگر بودند و نام

ها يک از ملکه شده است. عالوه بر پسران هشت ملکه، لرد کريشنا، ده پسر از هر

ضرب در ده بود. فرد نبايد از  16108 ،داشت. بنابراين تعداد کل پسران کريشنا

شت متعجب شود. فرد بايد همواره به ياد شنيدن اين که کريشنا اين تعداد پسر دا

                                                           
1 dharma, artha, käma and mokña  
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نامحدودي دارد. هاي داشته باشد که کريشنا شخصيت اعالي خداوند است و قدرت

 161080داند، بنابراين اين واقعيت که او مي او تمام موجودات زنده را پسران خويش

 اند نبايد دليل تعجب شود.که به صورت شخصي دلبسته او بوده پسر داشته

راتهاها به -هستند. ماها 1راتهاها-قدرتمند کريشنا، هجده پسر ماهان پسران در ميا

بر ارابه و فيل بجنگند.  مقابل هزاران سرباز پياده، سوار توانستند درمي تنهايــي

ًا در تمام متون ودايي توصيف شهرت اين هجده پسر بسيار گسترده بود و تقريب

ها، ديپتيمان، بهانو، دپراديومنا، آنيروهاي مراتها به نا-اند. اين هجده پسر ماهاشده

 ،ناا، آرونا، پوشکارا، وداباهو، شروتادو، سونانداکيور سامبا، مادهو، بريهادبانو، چيترابانو،

راتهاي کريشنا، -. از ميان هجده پسر ماهااست 2هاداگروينو  اويچيتراباهو، ويروپا، ک

ملکه روکميني بود و تمام  پراديومنا بهترين است. پراديومنا بزرگترين پسر

اش، را به ارث برده بود. او با دختر دايي ،پدر بزرگوارش، لرد کريشناهاي کيفيت

روکمي، ازدواج کرد و از آن ازدواج آنيرودها متولد شد. آنيرودها چنان قدرتمند بود 

 ،بزرگش روکمينيمادر روکمي، برادر يتوانست با ده هزار فيل بجنگد. او با نوهمي که

قوام، دور بود، چنين ازدواجي غيرمعمول بين اين ا يازدواج کرد. از آنجايي که رابطه

يادو با نفرين بعضي از  يبود. هنگامي که کل سلسله 3اراجنبود. پسر آنيرودها و

 4ا يک پسر داشت که نامش پراتيباهوراجرا حفظ شد. واجوبرهماناها نابود شد تنها 

                                                           
1 mahä-rathas 
2 Pradyumna, Aniruddha, Déptimän, Bhänu, Sämba, Madhu, Båhadbhänu, 
Citrabhänu, Våka, Aruëa, Puñkara, Vedabähu, Çrutadeva, Sunandana, 
Citrabähu, Virüpa, Kavi and Nyagrodha 
3 Vajra 
4 Pratibähu 
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و پسر شانتاسنا،  2نابود، پسر سوباهو نامش شانتاسِ 1باهوبود. پسر پراتيباهو نامش سو

 بود. 3ناشاتاسِ

زيادي هاي يادو بچه يدارد که تمام اعضاي سلسلهمي گوسوامي بيان وشوکادِ

زيادي هاي و نتيجهها داشتند. درست به همان ترتيبي که کريشنا پسران، نواده

ار بزرگ نامبرده شد خانواده بسيداشت، هر يک از پادشاهاني که در اينجا از آنها 

اي العادهمشابهي داشتند. آنها نه تنها فرزندان زيادي داشتند، بلکه به طرز خارق

نداشتند و  ثروتمند و توانگر نيز بودند. هيچ يک از ايشان ضعيف نبودند يا عمرکوتاه

ند. وديادو عابدان سرسخت فرهنگ برهمانايي ب يتر، تمام اعضاي سلسلهاز همه مهم

پادشاه کشاترياست که فرهنگ برهمانايي و برهماناهاي صاحب  ياين وظيفه

دادند. مي صالحيت را حفظ کند و تمام اين پادشاهان وظايف خود را به خوبي انجام

شکلي يادو چنان پرشمار بودند که توصيف همگي ايشان کار بسيار م ياعضاي سلسله

اهاراج مگوسوامي  وه باشد. شريال شوکادِاست، حتي اگر فرد عمري هزاران ساله داشت

ودکان کثق شنيده است که صرفاً آموزش ؤپاريکشيت را مطلع ساخت که او از منابع م

علم براي معلم يا آچاريا بود. اگر به اين تعداد م 38800000يادو نيازمند  يسلسله

د اعضاي صور کند که تعداتواند فقط تمي آموزش کودکان ايشان نياز بوده است، فرد

ه پادشاه خانواده آنها چقدر بوده است. در مورد قدرت نظامي ايشان گفته شده است ک

 ه است.اوگراسنا به تنهايي ده ميليون ميليارد سرباز به عنوان محافظ شخصي داشت

زيادي بين ديوها و هاي پيش از ظهور لرد کريشنا درون اين جهان جنگ

مردند و به آنها اين ها ميوها در اين جنگخداوندگاران وجود داشت. بسياري از دي

اشرافي سطح باال بر روي زمين متولد شوند. هاي که در خانواده شدمي فرصت داده

شدند و مي متعال و اشرافي تمام اين ديوها به شدت مشغولهاي به خاطر موقعيت

                                                           
1 Subähu 
2 Çäntasena 
3 Çatasena 



 هاي لرد کريشنا: توصيف بازي90فصل                                         1306

 

 1يوگا-واپاراتنها کار آنها آزار رساندن به زير دستانشان بود. لرد کريشنا در انتهاي د

کند. همان طور  بر روي اين سياره ظاهر شد تا تمام اين پادشاهان اهريمني را نابود

: 2شکريتاميرانايا سادهونام ونياشايا چا دوپارت ،گيتا گفته شده است-که در بهاگاواد

از بعضي  "آيد.مي خداوند براي حفاظت از عابدان و نابودي شروران": (4/8. گ.)ب

متعال لرد هاي شود تا روي زمين ظاهر شوند تا در بازيمي رخواستخداوندگاران د

اش هر شد، در معاشرت با خادمان ابديکريشنا کمک کنند. هنگامي که کريشنا ظا

آمد، اما از بعضي خداوندگاران نيز خواسته شد تا براي کمک به او بيايند و بنابراين 

اي هطايفه در بخش 101يادو  ييادو متولد شدند. سلسله يآنها نيز در سلسله

جايگاه متعال  مختلف به روشي شايستههاي مختلف کشور داشت. تمام اعضاي طايفه

گذاشتند و تمام ايشان عابدان جان و دل او بودند. بنابراين مي کريشنا به وي احترام

 يادو بسيار توانگر، شاد و پرشکوه بودند و هيچ نگراني نداشتند. يتمام اعضاي سلسله

هرگز مغلوب هيچ پادشاه ديگري ن و عبوديت ايشان به لرد کريشنا، آنها ابه خاطر ايم

هاي شدند. عشق ايشان نسبت به کريشنا چنان شديد بود که در فعاليتنمي

، طهارت ،در نشستن، خوابيدن، سفرکردن، صحبت کردن، ورزش -معمولشان 

د و هيچ توجهي به نيازهاي کريشنا بودنهاي همگي صرفاً مجذوب انديشه -استحمام 

يک عابد پاک خداوند کريشناست. درست همان طور هاي بدني نداشتند. اين نشانه

هاي شود ساير فعاليتمي اييک انسان کامالً مجذوب در انديشهکه هنگامي که 

يادو به صورت خودکار براي نيازهاي  يکند، اعضاي سلسلهمي اش را فراموشبدني

کردند، اما توجه واقعي ايشان همواره متمرکز بر کريشنا بود. مي بدني خود عمل

ايشان همواره هاي شد، اما ذهنمي بدني ايشان به صورت مکانيکي انجامهاي فعاليت

 مجذوب در کريشنا آگاهي بود.

                                                           
1 Dväpara-yuga 
2 pariträëäya sädhünäà vinäçäya ca duñkåtäm 
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ره به پنج و گوسوامي فصل نود کنتوي دهم شريماد بهاگاواتام را با اشاشريال شوکادِ

ز ظهور رساند. فضيلت اول آن است که پيش امي يشنا به پايانلرد کر يفضيلت ويژه

يزهاي ترين چيزها بود؛ حتي چگنگ پاک يخداوند کريشنا در خاندان يادو، رودخانه

گنگ بدين  يالعادهن قدرت خارقيشدند. امي ناپاک تنها با لمس آب گنــگ پاک

کريشنا،  ا هنگامي که لردلرد ويشنو نشأت گرفته بود. امهاي دليل بود که از انگشت

خصاً شيادو ظاهر شد، در سراسر پادشاهي يادو  يويشنوي متعال، در خاندان سلسله

ا يادو، کل خاندان نه تنه يخويش با سلسله يحرکت کرد و با معاشرت صميمانه

 گنگ شدند.هاي کارامدتر از آب ، بلکه در پاکسازيبسيار مشهور شدند

نا آن بود که گرچه او به وضوح براي حفاظت از عابدان فضيلت بعدي ظهور لرد کريش

پيدا کردند.  مشابهي دست يو نابودي ديوها ظاهر شد، اما عابدان و ديوها به نتيجه

 1موکتي-يي است که از اين ميان سايوجياپنج نوع رها يکنندهخداوند کريشنا اعطا

شد، در حالي که يا رهايي يکي شدن با متعال، به ديوهايي همچون کامسا داده 

فرديت خود را براي ها فرصت معاشرت شخصي با وي را پيدا کردند. گوپيها گوپي

جيوتي فاقد ا حفظ کردند، اما کامسا در برهمالذت بردن از معاشرت با خداوند کريشن

به لحاظ روحاني ها هويت خداوند پذيرفته شد. به کالمي ديگر، هم ديوها و هم گوپي

دوستان بودند، ديوها ها آنجايي که ديوها دشمنان بودند و گوپياما از  ،رها شدند

 حفاظت شدند.ها کشته شدند و گوپي

بخت، که مورد پرستش  يسومين فضيلت ظهور خداوند کريشنا آن بود که الهه

اوند خداوندگاراني همچون لرد برهما، ايندرا و چاندرا است همواره در خدمت خد

 يجي، الههداد. الکشمييح ميشتر ترجيها را بيگوپگرچه خداوند  مشغول بود،

باشد، اما ها داد تا در سطحي مشابه با گوپيمي بخت، بيشترين تالش خود را انجام

در  تواندو نميباقي ماند، گرچه معموالً ا موفق نبود. با اين حال، او متعهد به کريشنا

 ود.شرد برهما پرستش يک مکان باقي بماند حتي اگر توسط خداوندگاراني همچون ل

                                                           
1 säyujya-mukti 
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چهارمين فضيلت ظهور کريشنا به شکوه نامش مرتبط است. در متون ودايي بيان 

تواند برکاتي مشابه مي مختلف لرد ويشنو، فردهاي شده است که با هزار بار ذکر نام

با ذکر سه برابر بيشتر نام مقدس لرد راما به دست آورد. وتنها با ذکر نام مقدس لرد 

هاي کند. به کالمي ديگر، در ميان ناممي د همان برکات را نصيب خودکريشنا، فر

مقدس شخصيت اعالي خداوند، شامل ويشنو و راما، نام مقدس کريشنا 

 قدرتمندترين است. بنابراين متون ودايي به ويژه بر ذکر نام مقدس کريشنا تأکيد

، هاره راما، هاره راما، کنند: هاره کريشنا، هاره کريشنا،کريشنا کريشنا، هاره هارهمي

راما راما، هاره هاره. لرد چيتانيا اين ذکر مقدس کريشنا را در اين عصر معرفي کرد، 

تر از اعصار پيشين شده است. به کالمي ن به دست آوردن رهايي بسيار راحتبنابراي

ديگر، لرد کريشنا اعالتر از تجليات ديگرش است، گرچه تمام آنها به صورت برابر 

 .هستندت اعالي خداوند شخصي

را با بيانات  پنجمين فضيلت ظهور لرد کريشنا آن است که او اعالترين اصول ديني

 گيتا بيان نمود و گفت که صرفًا با تسليم شدن به وي فرد-خويش در بهاگاواد

تواند تمام اصول ديني را به جا آورد. در متون ودايي، بيست نوع اصول ذکر شده مي

آنها در شاستراهاي مختلف توصيف شده است. اما لرد کريشنا  است و هر يک از

 اين عصر مهربان است که او شخصاً ظهور يچنان نسبت به ارواح مقيد فروافتاده

د و صرفاً به او تسليم نخواهد انواع مناسک ديني را ترک کنمي کند و از همگانمي

اصول ديني وجود  چهارم نقص درد. گفته شده است که در اين عصر کالي سهنشو

گيرد. مي چهارم اصول دين همچنان در اين عصر مورد پيروي قراردارد. به سختي يک

شود، بلکه مي يوگا کامالً برطرف-ريشنا، نه تنها اين نقيصه کالياما با لطف لرد ک

متعال به کريشنا  يشود که صرفاً با انجام خدمت عاشقانهمي اصول ديني چنان ساده

هاره  ،مقدس، هاره کريشنا، هاره کريشنا، کريشنا کريشنا، هاره هارهاي هبا ذکر نام

دين، يعني انتقال  يتواند باالترين نتيجهمي فرد ،هاره راما، راما راما، هاره هاره ،راما

ورينداوان، را به دست آورد. با در  به اعالترين سياره درون دنياي روحاني، گولوکا
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واند فوراً مزيت ظهور بر روي زمين را مورد تحسين قرار تمي نظر گرفتن اين امر، فرد

هورش در مجموع تسکين توسط وي به مردم دنيا با ظ يدهد و درک کند که ارائه

 اي نيست.موضوع خارق العاده

شريال شوکادو گوسوامي بدين ترتيب توصيفش در مورد جايگاه فوق متعال لرد 

اي خداوند کريشنا، " کند:مي گيريتيجهشکوه کردن وي بدين شيوه نکريشنا را با پر

همه شکوه بر تو باد. تو به صورت پاراماتما در قلب همگان حضور داري. بنابراين تو 

 "شوي.مي شناخته ،، فردي که در قلب همگان سکونت دارد1به عنوان جانانيواسا

دشه -بهوتانام هريد-وارا سارواگيتا تأييد شده است، ايش-همان طور که در بهاگاواد

خويش درون  خداوند متعال در وجه پاراماتماي": (18/61گ. ب.) 2آرجونا تيشتهاتي

اما اين بدان معنا نيست که کريشنا هيچ وجود مجزايي  "قلب همگان سکونت دارد.

جا غالب الي خداوند ندارد. فيلسوفان ماياوادي وجه همهبه صورت شخصيت اع

کند، مي پارابرهمن يا خداوند متعال ظهور اما هنگامي که پذيرند،مي را 3پارابرهمن

کند. از آنجايي که لرد مي کنند که او تحت کنترل طبيعت مادي ظهورمي آنها فکر

واکي ظاهر شد، فيلسوفان ماياوادي کريشنا را به عنوان کريشنا به عنوان پسر دِ

اين پذيرند که درون اين دنياي مادي متولد شده است. بنابرمي موجود زنده عادي

. که به اين معناست که 4وادا-جانما-دهد: دِواکيمي و گوسوامي به آنها هشدارشوکادِ

واکي مشهور است، در واقع او روح متعال يا شخصيت گرچه کريشنا به عنوان پسر دِ

 ايوادا را به شيوه-جانما-واکيدِ اما عابدان اين کالم .جا غالب خداوند استدر همه

کنند که در واقع کريشنا پسر مادر ياشودا مي بدان بيانکنند. عامي متفاوت درک

او فورًا خود را به دامن مادر  واکي ظاهر شد،بود. گرچه کريشنا ابتدا به عنوان پسر دِ

اش لذت بردند. کودکيهاي ماهاراج از بازي ياشودا منتقل نمود. مادر ياشودا و ناندا
                                                           

1 Jananiväsa 
2 éçvaraù sarva-bhütänäà håd-deçe ’rjuna tiñöhati 
3 Parabrahman 
4 devaké-janma-väda 
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ا نانداماهاراج و ياشودا در اين حقيقت توسط خود واسودوا هنگام مالقات وي ب

ادر کند که کريشنا و باالرام در واقع پسران ممي شود. او تأييدمي کوروکشترا تأييد

واسودوا و دواکي تنها پدر و مادر رسمي ايشان هستند.  ياشودا و نانداماهاراج هستند.

لرد کريشنا  گوسوامي وبنابراين شوکادِ .پدر و مادر واقعي ايشان ناندا و ياشودوا هستند

 کند. مي وادا توصيف-جانما-را به عنوان دواکي

-وارا-نوان فردي که مورد احترام يادوگوسوامي خداوند را به ع وآنگاه شوکادِ

کند. مي يادو و به عنوان قاتل انواع مختلف ديوها پرشکوه يمجلس سلسله ،1پاريشات

هاي کارگيري انرژيه ا بتوانست تمام ديوها را بمي کريشنا، شخصيت اعالي خداوند،

تا به آنها رهايي دهد.  خواست آنها را شخصاً بکشدمي اش بکشد، اما اومختلف مادي

کشتن ديوها نبود، صرفاً با هيچ نيازي به آمدن کريشنا به اين دنياي مادي براي 

اش کشته شوند. اما توانستند بدون تالش شخصيمي اش، صدها و هزاران ديواراده

نمود، تا به صورت يک کودک با مادر ياشودا و  ع براي عابدان پاکش هبوطاو در واق

نانداماهاراج بازي کند و به ساکنان دواراکا لذت بدهد. با کشتن ديوها و اعطاي 

حفاظت به عابدان، لرد کريشنا اصل مذهبي واقعي را که تنها عشق خداوند است 

اي داوند، حتي موجودات زندهعي عشق خبرقرار ساخت. با پيروي از اصول ديني واق

شوند و به پادشاهي روحاني مي مادي رهاهاي نيز از تمام آلودگي 2چارا-به نام استهيرا

توانند حرکت کنند و چارا شوند. استهيرا يعني درختان و گياهان که نميمي منتقل

يعني حيوانات در حال حرکت، به خصوص گاوها. هنگامي که کريشنا حاضر بود، 

ديدند و به او مي و ديگر حيواناتي که بر حسب اتفاق او راها درختان، ميمونتمام 

 کردند را هم در ورينداوان و هم در دواراکا رها نمود.مي خدمت

شود. مي دواراکا پرشکوههاي و ملکهها لرد کريشنا به ويژه براي اعطاي لذت به گوپي

کند، که مي اش پرشکوهکنندهو گوسوامي لرد کريشنا را براي لبخند مسحورشوکادِ

                                                           
1 Yadu-vara-pariñat 
2 sthira-cara 
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دواراکا را مسحور هاي ورينداوان بلکه ملکههاي آن لبخند او نه تنها گوپي يبه واسطه

است. در  1وامدِ-در اين ارتباط واردهايان کاما نمود. کلمات دقيق مورد استفاده

زياد، و در دواراکا به عنوان همسر هاي پسر گوپيورينداوان، به عنوان دوست

افزايش داد. ني ايشان براي لذت بردن با وي زياد، کريشنا آرزوهاي شهواهاي کهمل

ها نفسبراي خداشناسي يا خودشناسي، فرد به تدريج بايد براي هزاران هزار سال کف

شديدي را تحمل کند و آنگاه شايد درک خداوند ممکن شود. اما هاي و رياضت

ذت بردن زايش آرزوهاي شهواني خود براي لراکا، صرفاً با افدوآهاي و ملکهها گوپي

 پسر يا همسرانشان، باالترين نوع رهايي را دريافت کردند. از کريشنا به عنوان دوست

رد است. فدر تاريخ خودشناسي منحصر به ها و ملکهها اين رفتار لرد کريشنا با گوپي

ن کوهستا کنند که براي خودشناسي فرد بايد به جنگل يامي معموالً مردم درک

ها، صرفاً و ملکهها شديدي را تحمل کند. اما گوپيهاي نفسوکفها برود و رياضت

ح شدن در عشق نکاحي و لذت بردن از او در زندگي به اصطال با مجذوب کريشنا

ابي به احساسي سرشار از اشرافيت و توانگري، به باالترين رهايي رسيدند که دستي

 بهاً، ديوهاي همچونبزرگ غيرممکن است. مشاآن حتي براي حکيمان و قديسان 

 تارواکرا و شيشوپاال، که همگي با کريشنا به عنوان يک دشمن رفکامسا، دانتا

 د.کردند، نيز با انتقال به دنياي روحاني به باالترين منفعت دست يافتنمي

 اش را به حقيقتمحترمانههاي شريال وياسادو کرنش بهاگاواتام،-در ابتداي شريماد

، گوسوامي مطلق، واسودوا، کريشنا، تقديم کرد. پس از آن او به پسرش، شوکادو

 بهاگاواتام بپردازد. در اين ارتباط است که شوکادو-آموخـت تا به وعظ شريماد

کند. با پيروي از مسير شريال مي پرشکوه 2گوسوامي خداوند را بايد کلمه جاياتي

کل جمعيت پيران،  يها در مسير سلسلهسوامي و تمام آچارياگو ووياسادو، شوکادِ

شکوه کنند و به خاطر بهترين نفع خويشتن آنها بايد اين جهان بايد کريشنا را پر

                                                           
1 Vardhayan käma-devam 
2 jayati 
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جنبش کريشنا آگاهي را بپذيرند. فرايند ساده و سودمند است. صرفَا بايد ماها 

راما،  هاره راما، هاره ،مانتراي هاره کريشنا، هاره کريشنا، کريشنا کريشنا، هاره هاره

کند که فرد نسبت به مي راما راما، هاره هاره را ذکر کند. بنابراين لرد چيتانيا توصيه

باشد. زندگي مادي موقتي است و بنابراين  تفاوتيبدنياي مادي هاي باال و پايين

آيند، فرد بايد همانند مي روند. هنگامي که آنهامي آيند ومي زندگيهاي باال و پايين

ور باشد و همچون خاشاکي در مسير متواضع باشد، اما وي بايد ذکر يک درخت صب

هاره راما، راما راما،  ،هاره کريشنا، هاره کريشنا، کريشنا کريشنا، هاره هاره، هاره راما

 هاره هاره خود را در کريشنا آگاهي مشغول کند.

شنا، روح متعال تمام موجودات زنده از سر لطف يخداوند کر يت اعاليشخص

 يمتعال مختلفش را در ظهورات متفاوت متجلهاي يد و بازيآمي ــل خوديدليب

ارواح  ييرها يبرا يشنا فرصتيجذاب ظهورات مختلف کرهاي يدن بازيکند. شنمي

شنا يخود خداوند کرهاي تين فعاليتربخشن و لــــذتيترد است و جذابيمق

 اً جذاب کل است.شنا شخصيکه خداوند کر چرا ،ار جذاب استيهمچنان بس

ن کتاب، يم تا ايا، ما تالش کردهيو گوسوامال شوکادِير مقدس شرياز مس يرويبا پ

م. ين عصر ارائه کنيد ايده شدن توسط ارواح مقيخوانده شدن و شن يبراشنا، را يکر

 ،آورد و به خانهمي را به دست ييشنا، فرد قطعاً رهايخداوند کرهاي يدن بازيبا شن

دارد که همان طور که ما مي انيب يو گوسوامگردد. شوکادِمي باز ،نزد خداوند

 را قطع يماد يآلودگهاي ج گرهيم، به تدريشنومي متعال خداوند راهاي يباز

ست، اگر فرد خواستار معاشرت با ين که فرد کين، بدون توجه به ايم. بنابرايکنمي

باشد،  يپر از شاد ير وجودت و ديابد يخداوند برا يپادشاه يشنا در قلمرويکر لرد

شنا، هاره يهاره کر يمانترا-شنا بشنود و ماهايخداوند کرهاي يمورد باز د دريفرد با

شنا، هاره هاره، هاره راما، هاره راما؛ راما راما، هاره هاره را ذکر يشنا کريشنا، کريکر

 کند.
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صرفاً با شنا، چنان قدرتمند است که يخداوند، کر يت اعاليمتعال شخصهاي يباز

، که يروحان يايشنا، فرد قطعاً به دنين کتاب، کريا يسپاراديدن خواندن و به يشن

هاي يف بازيافت. توصيار مشکل است، دست خواهد يبه آن معمواًل بس يابيدست

 يزهيبه فرد انگ يشنا چنان جذاب است که به صورت خود به خوديخداوند کر

م، يخداوند را مطالعه کنهاي يشتر بازيبدهد و هرچــه ما مي مکرر را يمطالعه

ورود  يستهيشنا فرد را شايکربه  ين دلبستگيم. خود ايشومي او يشتر دلبستهيب

ش فرا يکند. همان طور که ما در فصل پمي ،نداواني، گولوکا وريبه سکونتگاه و

ق ين دقيعت است. قوانيق طبين دقي، عبور از قوانيماد يايم، عبور از دنياگرفته

 يعت روحانيطب يشود که دلبسته يشرفت فرديتواند مانع پينم يعت ماديطب

گرچه غلبه " د شده است:ييتا توسط خود خداوند تأيگ-ن موضوع در بهاگاوادياست. ا

شود مي م خداونديکه تسل يار سخت است، فرديبس يعت ماديق طبين دقيبر قوان

 يروحان يايدر دن يعت ماديز طبا يچ اثريه "د.يآمي ن جهل فائقيبر ا يبه راحت

بت قانون يم، غيابهاگاواتــام آموخته-ماديدوم شر يست. همان گونه که در کنتوين

 ر و آشکار است.يچشمگ يروحان يايدر دن يماد ياير دنيحاکم بر خداوندگاران و تأث

 هيت توصيکشيدوم به ماهاراج پار يکنتو يدر ابتدا يو گوسوامال شوکادِين شريبنابرا

هاي يدن و ذکر کردن بازيد خود را در شنيد بايمق يکند که هر موجود زندهمي

ت را آگاه يکشيز پادشاه پارين يو گوسوامال شوکادِيد. شريمتعال خداوند مشغول نما

و ها اضتيانجام ر يگر برايد يپادشاهان و امپراطورها ياريشتر بسيساخت که پ

 د، جنگل رفتند. در هند هنوزنزد خداونبازگشت به خانه،  يد برايشدهاي نفسکف

 شان را ترکيخانوادگ يشرفته زندگيون پيار از روحانين است که بسين چنيا

دن يکنند و کامالً در شن يدر آنجا زندگ ييروند تا به تنهامي نداوانيکنند و به ورمي

 هيصبهاگاواتام تو-ماديستم در شرين سيمتعال مشغول شوند. اهاي يو ذکر کردن باز

 ياريحال حاضر، بس کردند، اما در يروينداوان از آن پيور يشود و شش گوسواممي

اند تا صرفاً نداوان را با ازدحام خود پرکردهيو شبه عابدان مکان مقدس ورها يکارم
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د کنند. گفته شده است که يتقل يو گوسوامشده توسط شوکادِهيند توصين فراياز ا

ال ياند، اما شرن منظور به جنگل رفتهيشتر بديورها پاز پادشاهان و امپراط ياريبس

در  ييتنها يکند که فرد زندگيه نميتهاکور توص يدهانتا ساراسواتيس يبهاکت

 نداوان را قبل از موقع اتخاذ کند. يور

و شوکادِهاي ر آموزشيگيرود تا پمي نداوانيهنگام و قبل از موقع به وريکه ب يفرد

ن نداوايکه ساکن ور يهنگام يا خواهد شد، حتيما يربانق شود دوباره يگوسوام

 يبهاکت الينداوان، شريدر ور يرمعتبرين سکونت غياز چن يريجلوگ ياست. برا

ل ين در ذن ارتباط سروده است که شرح آيرا در ا يتهاکور آواز يدهانتا ساراسواتيس

ر در ؟ ذکيستشناوا بودن هين قدر مغرور به وايزم، چرا تو ايذهن عز" آمده است:

تواند به مي متيقشهوت ارزان يبر آرزو يتو مبتن يخلوت نام مقدس خداوند برا

 ا است.ياز اثر ما يگريبسط د ين شهرتيکه چن ه شود. چرايتشب ک خوکيمدفوع 

جذب شدن  ينداوان برود و به جايمت به وريقشهرت ارزان يفرد ممکن است برا

ستند. ه يشاد يبع موقتاً منفکر کند که صرف ، فرد همواره به پوليشنا آگاهيدر کر

شغول مار دارد در خدمت خداوند يرا که در اخت يا زنيهر پول  يبهتر است که فرد

 ست.يد نيارواح مق يحواس برا يدارد چراکه ارضا

د همواره مشغول در ين، حواس بايشناست. بنابراي، لرد کر1کشايشيارباب حواس هر

 همچون راوانا هستند که ياديزهاي وي، ديدشهرت ما يخدمت او باشد. برا

ن فرد ياما آنها شکست خوردند. بنابرا ،دنبجنگ يعت مادين طبيخواستند با قوانمي

شهرت کاذب و بدون انجام  يشناو بودن را صرفاً برايوا يادعا يِ منيت اهريد فعالينبا

انه خداوند که فرد مشغول در خدمت عابد يخدمت به خداوند انجام بدهد. اما هنگام

به  يازيچ نيد. هيآمي شنــــاو سراغ اويشهرت وا يخودهبصورت خود شود به

 يعمل يست. ما تجربهيکه مشغول وعظ شکوه خداوند هستند ن يحسادت به عابدان

چ يگفتند همي م کهينداوان داريرا در ور ييهايه شدن توسط به اصطالح باباجيتوص

                                                           
1 Håñékeça 
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و ذکر نام  ينداوان بمانيخلوت در ور يدر مکانست و بهتر است يبه موعظه ن يازين

دانند که اگر فرد مشغول در موعظه ينم ييهاين باباجي. چنيمقدس را انجام بده

ک واعظ به صورت يک يخداوند باشد، شهرت ن يت اعاليا پرشکوه کردن شخصي

 يانهصادق يش از موقع زندگيد پين، فرد نبايد. بنابرايآمي به دنبــال او يخودهبخود

 اليشر يهينداوان را آغاز کند. توصيدر ور ياانهيمتق يتأهل را ترک کند تا زندگ

افراد  يشنا برايکر يترک خانه و رفتن به جنگل در جستجو يبرا يگوسوام وشوکادِ

ا يتأهلش،  يدر زندگ يت بالغ بود. ويکشيست. ماهاراج پاريش از موقع نينارس و پ

اش يد. در کودکيپرستمي شنا رايخداوند کر ي، مورتاشيزندگ ياز همان ابتدا يحت

د و بعدها گرچه متأهل بود، او همواره منقطع يپرستمي شنا راياو تمثال خداوند کر

افت کرد، فوراً تمام ارتباط خود با يکه هشدار مرگش را در ين هنگاميبود و بنابرا

رت عابدان تأهل را قطع کرد و در کنار ساحل گنگ نشست تا در معاش يزندگ

 بهاگاواتام را گوش دهد. -ماديشر

 

ف يتوص يبندجمع" شنا با عنوانيودانتا بر فصل نودم کريشرح بهاکت ،بيترتنيبد
 رسد.مي انيبه پا "شنايخداوند کرهاي يباز



 هاي لرد کريشنا: توصيف بازي90فصل                                         1316

 



 1317                                                              خداوند يت اعاليشنا: شخصيکر
 

 

 ي ارجاع به منابعقاعده
ي و در ارجاع به آن، از راست به چپ، ابتدا شماره "گيتا-بهاگاواد"ب.گ. مخفف   -

( يعني 16/2ي آيه يا آيات نوشته شده است. مانند: )ب.گ.فصل و سپس شماره

، 13گيتا فصل -( يعني بهاگاواد12-13/8؛ )ب.گ. 2، آيه 16گيتا فصل -بهاگاواد

 ،آيات چهار و هفت.5گيتا فصل -( يعني بهاگاواد5/7،4؛ )ب.گ. 12الي  8آيات 

آن، از راست به چپ، ابتدا  بهاگاواتام و در ارجاع به -ش.ب. مخفف شريماد - 

ي آيه يا آيات نوشته شده است. گاه شمارهي فصل و آني کنتو و سپس شمارهشماره

. ساير 5، آيه 2، فصل 4بهاگاواتام، کنتوي  -( يعني شريماد4/2/5مانند: )ش.ب. 

 موارد نيز مشابه مثال باالست.

 ده است.در ارجاع به ساير آثار ودايي نيز همين قاعده رعايت ش - 
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 ي نويسندهدرباره
 1896در  2"شريال پرابهوپاد"با شهرت جهاني  1"ودانتا سوامي پرابهوپادا. چ. بهاکتي

، در اولين مالقات با 1922ي اين جهان نهاد. در ي هندوستان پا به عرصهدر کلکته

 ، وي از شريال3"شريال بهاکتي سيدهانتا ساراسواتي گوسوامي"پير روحاني خود، 

ي دانش ودايي به جهان غرب اقدام کند. شريال پرابهوپاد خواست تا نسبت به اشاعه

ي وي يافتهآباد مريد تشرفپرابهوپاد شاگردي او را پذيرفت و يازده سال بعد در اهلل

بدون هيچ  1944هاي بعد وي شرحي بر بهاگاوادگيتا نگاشت و در شد. در سال

را به زبان انگليسي، هر دو هفته  4"نزد خدابازگشت به "ي کمکي، انتشار مجله

اکنون نيز گاه قطع نشد و همبار، آغاز کرد. انتشار اين مجله پس از آغاز هيچيک

 شود.توسط مريدان ايشان به بيش از سي زبان منتشر مي

گوديا "منظور قدرداني از دانش فلسفي و عبوديت شريال پرابهوپاد، انجمن به

شريال  1950مفتخر ساخت. در  6"ودانتابهاکتي"او را به لقب  1947در  5"وايشناوا

پرابهوپاد در سن پنجاه و چهار سالگي از زندگي خانوادگي کناره گرفت و چهار سال 

)بازنشستگي( را اختيار نمود تا زمان بيشتري را وقف  7"واناپراستها"ي بعد مرحله

ورينداون عزيمت کرد و در مطالعات و نگارش کند. شريال پرابهوپاد به شهر مقدس 

سکنا گزيد. او در  8"رادها دامودارا"نام معبدي تاريخي و متعلق به قرون وسطي به

ي عميق و نگارش سپري کرد. شريال پرابهوپاد در رادها جا چند سالي را به مطالعهآن

                                                           
1 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad 
2 Srilla Prabhupada 
3 Srila Bhaktisidhanta Sarasvati Gosvami 
4 Back to Godhead 
5 Gaudya Vaisnava 
6 Bhaktivedanta 
7 vanaprastha 
8 Radha Damodara 
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ي هزار آيهدامودارا شاهکار زندگي خود يعني ترجمه و شرح چندين جلدي هجده

ي انقطاع از مرحله 1959را آغاز نمود و سرانجام در سال  1بهاگاواتام -شريماد 

 ( را پذيرا گرديد.2زندگي )سانياسا

با کشتي باري و عماًل دست خالي به آمريکا رسيد.  1965شريال پرابهوپاد در سال 

المللي کريشناآگاهي را بنيان نهاد. او تا پيش از ترک اين دنيا انجمن بين يکسال بعد

( به هدايت اين انجمن پرداخت و انجمن تحت هدايت دقيق وي 1977نوامبر  14)

، مدرسه، معبد، 3"آشراما"صد در مدت ده سال به يک انجمن جهاني با حدود يک

ي شريال ترين هديهمؤسسه و مجتمع کشاورزي تبديل و توسعه يافت. اما مهم

دليل طرف جوامع علمي به ها ازاست. اين کتابهاي وي پرابهوپاد به جهان، کتاب

 بودن، عمق و روشني مورد احترام بسيار بوده و در دروس متعدد دانشگاهي بهموثق

هاي وي به بيش از گيرد. نوشتهعنوان کتب درسي استاندارد، مورد استفاده قرار مي

که در سال  4"انتشارات بهاکتي ودانتا"هفتاد و هشت زبان رايج ترجمه شده است. 

عنوان طور اختصاصي براي چاپ آثار شريال پرابهوپاد تأسيس شد، بهبه 1972

 گردد. هاي ديني و فلسفي هند محسوب ميي کتابترين ناشر جهان در زمينهبزرگ

ر رغم سن زياد، شريال پرابهوپاد در عرض فقط دوازده سال، براي ايراد سخنراني دبه

ي د و با وجود چنين برنامهشش قاره جهان، چهارده بار به گرد جهان سفر نمو

ترجمه،  وي بيش از شصت جلدسنگيني، تا پايان عمر، فعاالنه به نگارش ادامه داد. 

هاي . نوشتههاي معتبر و موثق بر ادبيات فلسفي و مذهبي هند نگاشتشرح و خالصه

 د.دهشکل ميرا  ي وداييي واقعي از فرهنگ، ادبيات، مذهب و فلسفهاوي کتابخانه
 

 

                                                           
1 Srimad Bhagavatam 
2 sannyasa 
3 äçramas 
4 Bhaktivedanta Book Trust 
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 هسون که حال مشغول ذکر هاريماد جرج هريفراوان از شر يتشکر و قدردان

 يشان برايسخاوتمندانه ا يدالر 19000به خاطر مشارکت  است شنايکر
ن پسر خوب يشنا به اين کتاب. باشد که کريچاپ اهاي نهيهز يهين کلّيتأم

 دارد. يرا ارزان يشنا آگاهيشرفت در کريپ

 يسوام ودانتايآ. چ. بهاکت
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  تقدير دانشمندان از کتاب

 

 يامحققان حرفه ين و برايخ ديد تاريآموزان جددانش يمهم برا يکتاب ،شنايکر

ان يدرحال گسترش عالقه به اد يدهيمورد پد سودمند و مهم در ين مشارکتياست. ا

 است.يدر آس

 

ام ا. جانسونيليو  

سيدانشگاه براند ياستاد فلسفه  

 

مهم به منابع موجود  يد به عنوان متمميت متعال خداوند بايخصشنا، شيکتاب کر

ن منابع ياز بهتر يکين يشود. ا ن شناختهيدر موضوع د يدانشگاه يواحدها يبرا

 است. يبهاکت ينيمورد سنت د به شناخت در يابيدست يبرا يسيموجود در انگل

 

ييس اجرايس روبرت، رئيلوئ  

يو متون خارجها دانشکده زبان  

راکوسيگاه سدانش  

 


