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اي است از کتاباثر حاضر ترجمه  
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ي پژوهشي و تحقيقاتي انديشمندان، و که جهت استفاده 
در تعداد نسخ  ۱۳۹۵ودايي در سال  منداِن فلسفهعالقه

 محدودي تکثير گرديده است.
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   كمال دانشا: يديو-راجا

 
çré bhagavän uväca 

idaà tu te guhyatamaà 
pravakñyämy anasüyave 
jïänaà vijïäna-sahitaà 

yaj jïätvä mokñyase 'çubhät 

 ن، مورزيبه من حسد نمي گاههيچ، چون تو آرجوناي عزيزمخداوند متعال گفت: "
دارم تا با پي بردن به آن از ترين دانش و معرفت برايت پرده برمياز اين محرمانه

   )9/1. ب.گ( ".هاي موجوديت مادي آسوده شويتمام رنج
كه خداوند متعال سخن  گر آن استانيبتا يگ-فصل نهم بهاگاواد نيكلمات آغاز

و  يوانگرت يعنيت. بهاگا اس نام بهاگاوان خوانده شده شنا بهينجا كريد. در ايگويم
 ييات ودايدر ادباما  م،ياز خدا دار يكه صاحب است. ما تصورات يكس يعنيوان 
ا ست وجود دارد و منظور از خدينكه منظور از خدا چياز ا يفاتيق و تعريفات دقيتوص
 -هاي. بهاگاوان صاحب تمام توانگراست: بهاگاوان شده شرح داده واژهك يدر 

ما  ي. وقتاست كمال وطور تمام به -انقطاع، شهرت و ييبايزدرت، دانش، ثروت، ق
طور كامل صاحب باشد متوجه ها را بهن خصلتيم كه ايكنيدا ميرا پ يوجود

ما ا قدرتمند فراوان هستند با ويز كه خداست. مردان ثروتمند، خردمند، ميشويم
شنا يرا بكنند، فقط كرها ن خصلتيدارا بودن تمام ا يتوانند ادعايك از آنان نميچيه
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  كامل دارد. طوربهرا  هاآندارا بودن  يادعا

bhoktäraà yajïa-tapasäà 
sarva-loka-maheçvaram 
suhådaà sarva-bhütänäà 
jïätvä mäà çäntim åcchati 

د متعال تمام ها و خداوناضتيها، ريتمام قربان ييمان كه من را هدف نهايحك"

دانند، از درد يرخواه تمام موجودات زنده مير و خيكرات و مالئك و صاحب خ

 )5/29 .(ب.گ "رسند.يآزاد شده و به آرامش م يماد يهايبدبخت
برنده از تمام اعمال و صاحب تمام كرات است دارد كه او لذتيشنا اعالم مينجا كريا

ن بزرگ بوده و يك قطعه زمي). فرد ممكن است صاحب 1ماهشوارام-لوكا-(ساروا

 ياارهيس يهاستميشنا مالك تمام سياما كر ت خود مغرور باشد،ين مالكيد از ايشا

رخواه تمام موجودات زنده است يخكند كه دوست و يشنا ادعا ميكر وجودنيباا ،است

، زيچهمهكند كه خداوند صاحب يشخص درك م يوقت). 2بهوتانام-دام ساروايهرسو(

آرامش  ين راه واقعيشود. ايار آرام مياست، بس زيچهمهبرنده از دوست همه و لذت

و آرامش  صلحتواند ينم "من صاحب هستم" كنديفكر م كهيوقتكس تا چياست. ه

ش يصد سال پ ن چنديت را دارد؟ هميمالك يادعا يستگيشا يكس داشته باشد. چه

 يگر ادعايد يقوم شدند. امروزيكا شناخته ميصاحب آمر عنوانبهسرخپوستان 

 يرگيممكن است كسان دنده يآا هزار سال يدر عرض چهارصد اما  كند،يت ميمالك

                                                           

1 sarva-loka-maheçvaram 
2
 suhådaà sarva-bhütänäm 
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-يادعا م دروغبهم كاذبانه و ييآينجاست و ما مين اين ادعا را داشته باشند. زميهم
دستورات  برخالف يساختگت ين فلسفه مالكيم. ايم كه خودمان صاحب آن هستيكن
از  يكه جزئ يجانيا بيجاندار  ردارد كه هيان ميشاد بيشوپانيا يشر است. ييودا

ان ين بي). ا3دام سارواميام ايشاواسيت خداست (ايمالك ار وين جهان است تحت اختيا
 درواقعاما  م.يم كه مالك هستيكنيت امر است، اما ما با اوهام خود تصور ميواقع
  شود.ين خوانده مين جهت او ثروتمندتريا به خداوند تعلق دارد و به زيچهمه

شه يهم در هندوستان كنند خدا هستند. مثالًيوجود دارند كه ادعا م ياريبته افراد بسال
از  اما اگردارند.  ييخدا يدا كرد كه ادعايرا پ يافرادن يوجدكي سهولت بهتوان يم

 يليشان خيبرا سؤالن يز هستند جواب ايچا آنان مالك همهيد كه آيبپرس هاآن
خدا  ميم درك كنيتوانيآن م يلهيوسبهست كه ا يارين معيمشكل خواهد بود. ا

د از هركس ين است او بايچننياست و چون ا زيچهمهست. خداوند مالك يك
-ينم كسچيهن حضور داشت يزم يرو بر شخصاً شنا يكر يرومندتر باشد. وقتين

خورده تشكس ينكه او در نبردياز ا ياشدهچ مدرك ثبتيتوانست بر او غلبه كند. ه
شان فهياها وظيا تعلق داشت و كشاتريست. او به خانواده كشاترير دست نباشد د

 16108شنا يرد، كريقرار گ موردتوجهاو  يتوانگر كه آنجاتا  محافظت از ضعفا بود.
شنا خود را به تعداد يك از همسران قصر خود را داشتند، كريهمسر داشت و هر
ظر ن ن موضوع سخت بهيباور ا كند. يرا راض هاآن يداد تا همگيهمسرانش بسط م

 نوانعبهمان بزرگ هند آن را يو حك شده استان يب بهاگاواتام-ماديشرد اما در يآيم
  .داننديم خداوندشنا را همان يو كرشناسند يم ييودا متون

                                                           

3
 suhådaà sarva-bhütänäm 
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 4ماماتايشنا با لغت گوهيكر يشر تايگ-بهاگاوادنخست از فصل نهم  يهيدر آ
چرا  دارد.ين دانش را به آرجونا اعالم ميترد محرمانهفهماند كه او داريمانه ميصم
است.  -بدون حسادت- 5ويناسوآنكه آرجونا يا يبرا كند؟ين را به آرجونا اعالم مياو ا

ه ب فقطنهم. ما يورزيتر باشد به او رشك ماز ما بزرگ ياگر كس يماد يايدر دن
د من يگويشنا ميكر ين وقتيم. همچنيگر بلكه نسبت به خدا هم حسود هستيكدي

ا او ريكند، زين در مورد آرجونا صدق نميااما  م.يكنيباور نم را آنمالك هستم، ما 
د بلكه كنينم يجوئبيشنا عيدهد. آرجونا از كريشنا گوش ميبدون حسادت به كر

ن يا و است كه او داراست ين صفت خاصيند. اكيد موافقت ميگويبا هرچه كه او م
خود  يذهن ياست. امكان ندارد كه ما خداوند را با پندارها تايگ-ادبهاگاوراه درك 
  م.يد قبول كنيما با م ويد بشنويم. ما بايدرك كن

دانش  نيكند. اياو عرضه م هن دانش خاص را بيشنا ايست، كريچون آرجونا حسود ن
را كه ما از  يهر دانش .)6تاميساه-انايگيز هست (وين يبلكه علم ،ستين يفقط نظر
ن يود. اا تعصب فرض شياحساسات  عنوانبهد ينبا ميكنيافت ميدر تايگ-بهاگاواد

دانش  نيا بر يكس. اگر يو دانش علم يست: خرد نظرانا ايگيانا و هم ويدانش هم گ
بار تنحس و نكب عتاًيطب يماد ياين دنيدر ا ياست. زندگ ياو حتم يشود آزاد واقف
ن دانش شخص به يدرك ا جهيدرنتاست كه  نيو وعده ا يآزاد يعنيموكشا  است.

اره شنا دربيها نائل خواهد شد. پس مهم است كه آنچه را كرياز تمام بدبخت ييرها
  م.يد درك كنيگويم دانشن يا

                                                           

4
 guhyatamam 

5
 anasüyu 

6
 vijïäna-sahitam 
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räja-vidyä räja-guhyaà 
pavitram idam uttamam 

pratyakñävagamaà dharmyaà 
su-sukhaà kartum avyayam 

ها است. و چون درك ن دانشيترن اسرار است. نابيتريو سر دانشن ين برتريا"
و سرور به  ياست و با شادمان ياست، ابد يدهد، كمال آگاهياز خود م يميمستق

  )9/2(ب.گ. "رسد.يانجام م

به خدا است،  ي) آگاه7اميگوه-راجا ايديو-(راجا ن دانشي، برترتايگ-بهاگاواد طبق بر
ن يده باشد ايبه دانش رس كه واقعاً  ينشانه كس ميابييمما در تايگ-بهاگاوادو چون در 

در مورد  ييگراما به پندار كهيوقتم شده است، پس تا يشنا تسلياست كه او به كر
م معلوم است كه ما به كمال دانش نائل يشويم نميم و تسليدهيخداوند ادامه م

  كه: است نيام. كمال دانش يانشده

bahünäà janmanäm ante 
jïänavän mäà prapadyate 

väsudevaù sarvam iti 
sa mahätmä sudurlabhaù  

م يلاست به من تس دهيبه دانش رس واقعاً كه  يار كسيبس يهابعد از تولدها و مرگ"
ار يبس يروح بزرگ نيچننياداند. يها و هرچه كه هست مشود، مرا علت تمام علتيم

  )7/19 .(ب.گ ".نادر است
م شدن به خداوند ممكن يم كرد. تسليدا را درك نخواهخ مينشوم يتسل كهيمادام

                                                           

7
 räja-vidyä räja-guhyam 
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كان ن اميم كه او بزرگ است اياگر قبول كناما  اد انجام شود،يز يتولدها ياست ط
 هگوننيا يماد يايدر دنت ما يموقع م. اما عموماًيم شويبه او تسل هست كه فوراً

داوند د به خيم چرا من بايكنيفكر م جهيدرنتم و يحسود هست مشخصاًست. ما ين
اصالح  ين برايكار خواهم كرد. بنابرا م شوم؟ من مستقل هستم، من مستقالً يتسل

 نيم. در ايكار كن كوشش و ياريبس يم در تولدهاين توهم ما مجبوريكردن ا
 يكس يعنيتكرار تولد و نا  يعني شيدارد. كر ياژهيت ويشنا اهميخصوص نام كر

 يريتواند از تكرار تولد ما جلوگي. فقط خدا مكنديم يريمكرر جلوگ يهاكه از تولد
 يرياز تكرار تولد و مرگ جلوگ خداوند غيدريلطف بتواند بدون ينم كسچيهكند. 
  كند.

دانش.  ينعيا يديشاه و و يعنيا است، راجا يدي، راجاوتايگ-بهاگاواد موضوع فصل نهم
امل ك يگريه درا در رشت يگريك رشته و ديرا در  ي، ما شخصيمعمول يدر زندگ

گر يد يهااست و تمام دانش برترها گر دانشيتمام د ازن دانش يكن ايم. ليابييم
دانش ن ينكه ايكند به ايام اشاره ميگوه-ا در رابطه با آن هستند. لغت راجايتابع و 
 نيار ناب است. همچنيبس يز به معناين 1تراميار محرمانه است و لغت پاويبس مطلق

، پس است يكيتار يبه معنا 4عروج و تاما يبه معنا 3كه اود است 2ماوتامان دانش يا
شود. يه مديرد، اوتامام ناميگيم يا برترين دنيا و دانش اين دنيكه بر ا يدانشپس 

 نشدان يبه دنبال ا ياست. اگر كس از آن جدا شده يكينور است و تار دانشن يا

                                                           

1
 pavitram 

2
 uttamam 

3
 ud 

4
 tama 
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 است فت كردهشرين راه كمال پيبرود، درك خواهد كرد كه چقدر در ا
به كردن  دهد كه عملينشان م 2). سوسوكهام كارتوم1اميدهارمااگشاواگامامي(پرات

. دان استيجاو دانشن يدهد كه ايام نشان ميايوآخوش و شادمانه است.  دانشن يا
زها ين چيااما  ميت و ثروت كار كنيم و تربيتعل يبرا يماد ياين دنيممكن است در ا

ز تمام يگر نيد يزهاين بدن تمام شود همه چيكه انيا محضبه اريزستند، يام نيايوآ
 يطوركلبهانواده و ، خيحساب بانك ،يالت، مدارك عاليتحصخواهد شد. با مرگ، 

نخواهد  يم ابديدهيانجام م يماد ياين دني. ما هرچه در ادروين مياز ب زيچهمه
  ست.ين چنانآن دانشن يااما  بود.

nehäbhikrama-näço 'sti 
pratyaväyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
träyate mahato bhayät  

ص را تواند شخين راه ميشرفت در ايپ يست و كمين ين عمل ضرر و نقصانيدر ا"
  )2/40. (ب.گ ".ها حفاظت كندترس نيترخطرناكاز 

ند به خداو يقدر كامل است كه اگر شخص در آگاهبه خداوند آن يو آگاه دانش
ها كه ر جا هراز  يبعد يبه كمال نائل نشود در زندگ حالنيباارا انجام دهد و  يعمل

م شنا انجايبه كر يكه در آگاه ياعمال ياست دوباره ادامه خواهد داد. به عبارت كرده
چون مربوط به جسم هستند در  يماد يهادستاورد آنكهحالدوام است. شود بايم

و  ها است بادوامعنوان و كه مربوط به منسوبات يدانششوند. يم ديناپدزمان مرگ 

                                                           

1
 pratyakñävagamaà dharmyam 

2
 Su-sukhaà kartum 
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ك يست، پوا سرخي ييكايك آمريا مرد، يك زن يكنم كه يست. من فكر ميدار نيپا
و  شودياست كه مربوط به جسم م يها همه تعلقاتنيهستم. ا يا هندي يحيمس
 نيبرام و بنايروح هست درواقعشوند. ما يم نابودها هم جسم فنا شود آن يوقت
  م با ما خواهند آمد.يما هركجا كه رو يروحان ياهتيفعال

 يانآسبهرد و ما يگيانجام م يبا شاد دانشن يبرتر نيكند كه ايخداوند اشاره م
رد. يگيو سرور انجام م يبه خداوند با شادمان يت در آگاهيم كه فعالينيم ببيتوانيم

به  كه ييوردن پراسادام (غذادن و خيو رقص قت شناخت خداوند ذكر گفتنيدر طر
 ياصل يهاتيها فعالنيوجود دارد. ا تايگ-بهاگاوادم شده است) و خواندن يخداوند تقد
ا اعمال ي م وينيصاف بنش صورتبه مثالً يعني( يروش سخت چ دستور ويهستند. ه

 يلين روش خير، ايم) وجود ندارد. خيس خود را كنترل كنفَ ا َنيم و يانجام ده يورزش
خواهند كه برقصند، بخورند، آواز بخوانند و يشود. همه ميانجام م يو شاد يآسانبه
  شاد) است. اري(بس سوسوكهام قتاًين كار حقيقت را بشنوند. ايحق

وقت مدرسه چيها هيبعض الت وجود دارد.ياز تحص يدرجات مختلف يماد يايدر دن
، يگاهالت دانشيتحص ياعده كهيدرحالكنند، يرستان را تمام نميا دبيو  ييابتدا

ن يا، برتريديو-ن راجايكنند. اما ايافت ميره را دريسانس، دكترا و غيلسانس، فوقيل
 ن نكته استيدرك ا يواقع دانشبه خداوند است.  ين همان آگاهيست؟ ايچ دانش

 دانشه بم توانست يم نخواهيم نرسينكه ما چه هستيكه من چه هستم. اگر به درك ا
ن ياول ياش را ترك كرد و برايمقام دولت يساناتانا گوسوام يم. وقتيشو نائل يقيحق

كه  يوجود است؟ بيت چيم و تربيد: تعليپرس خداوندماهاپرابهو آمد، از  ايتانيبار نزد چ
ر مورد د همهنيباادانست يت را ميسانسكر ازجملهن زبان، يچند يگوسوام ساناتانا

ار يگفت كه عموم مردم مرا بس به خداوند يگوسواما بود. ساناتانا يجو يمات واقعيتعل
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  كنم.يباور م آنان را واقعاً  ياحمق هستم كه گفته قدرآندانند و من يدانا م

تو در  ؟يهست يت مناسباليتحص يكه دارا يد فكر كنينباچرا "جواب داد:  خداوند

  ".يهست يمحقق بزرگ يت و فارسيانسكرس
 يو . سپسدانم چه هستميمن نماما  طور باشدنياد يجواب داد: شا يگوسوام ساناتا

ل يبر من تحم يماد يهاين بدبختيااما  خواهم عذاب بكشميادامه داد من نم
كرده ليمردم مرا تحصاما  ،روميام و به كجا مدانم از كجا آمدهياند. من نمشده

 ومشيم يكنند راضيك محقق بزرگ خطاب ميآنان من را  يكنند. وقتيخطاب م
از طرف همه ما صحبت  درواقع يك احمق هستم. ساناتانا گوسواميمن  درواقعاما 

خود  يالت دانشگاهيماست. ما ممكن است به تحص ين وضع كنونيچون ا ،كرديم
م. همه يم پاسخ دهيتوانيم نميكه چه هستاگر از ما بپرسند اما  ميافتخار كن يليخ

ست. ين نيچننيام كه يدانيم ييودا نابعاز ماما  مين بدن هستيكه ا ميكنيتصور م
 دانشد م واريتوانيمم، يستين بدن نين مفهوم كه ما ايتنها پس از واقف شدن به ا

  است. دانشن آغاز يم. پس ايچه هست قتاً يم كه حقيم و بدانيبشو يواقع
ست. ين يافستم كينكه من كيد گفت كه دانستن ايا بايديو-ف راجاين در تعريهمچن
م يستم چه هيش عمل كرد. اگر ما ندانيعت خويد در خود واقع شد و طبق طبيبلكه با

م در يت خود در اشتباهيتواند درست باشد؟ اگر ما در مورد هويچگونه اعمال ما م
 يدما ن جسمينكه ما ايتنها دانستن ام بود. يز در اشتباه خواهيمورد اعمال خود ن

م. عمل يكن م عمليهست ينش كه روحانن دايد بر طبق ايست، ما باين يم كافيستين
د يبه خداوند است. شا ي) عمل در آگاهيت روحانيفعال يعني( دانشن يا يبر مبنا

ا يانتيبه لطف خداوند و حضرت چاما  دياينظر آسان ن به دانشن ينائل شدن به ا
، شنايرشنا، هاره كيذكر هاره كر يلهيوسبه يسادگبهن علم را يكه ا يماهاپرابهو (كس
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شنا، هاره هاره، هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره در دسترس قرار يشنا كريكر
  داد) آسان شده است.

ركت ها كه حم كرد، آنيتقس يا ماهاپرابهو موجودات زنده را به دو دسته اصليتانيچ
 ،كننديره حركت نميها و غاهان، سنگيكه ساكن هستند. درختان، گ هاآنكنند و يم
 ياهن آگياما ا ،دارند يها آگاهافته ندارند. آنيتكامل يآگاه يكاف اندازهبهرا كه يز

 يت خود را نداند، اگرچه در بدن انسان هم زندگيده است. اگر موجود زنده موقعيپوش
وانات، يك سنگ است. انواع موجودات زنده( پرندگان، خزندگان، حيكند مانند 

ها انسان از آن ياست كه تعداد كم 8000000ره) يغو  خداوندگارانها، حشرات، آدم
 يارد كه بعضنوع انسان وجود د 400000كند كه يا اضافه ميتانيهستند. حضرت چ

ه مند بعالقه ياندك ين افراد متمدن تنها عدهيان ايو در م متمدن هستند؛ هاآناز 
  اند.يمتون ودائ

، ي، هنديحيمس - نيك ديو ريكنند كه پيشتر مردم ادعا ميب يدر روزگار فعل
مان يبه كتب مقدس ا قت آنان واقعاًيدر حقاما  هستند - رهيو غ يمسلمان، بودائ

 يهاتيفعالشترشان به يمان دارند بيندارند و آنان هم كه به كتب مقدس ا
دانا (صدقه)  ،)يا (قربانياگي يعنين يدارند. آنان معتقدند كه د يبشردوستانه دلبستگ

د محكم شود داوطلبانه قواعيا ميكه مشغول به تاپاس يت و توبه). كساضيو تاپاس (ر
 ياسيا سانيكه مجرد هستند) و  يشاگردان( يبراهماچاركه شاگردان  را يجد و
 طورهب يدن اموال ماديبخش يعنيكند. صدقه يم دنبال ،اند) انتخاب كردهمنقطع(

 مانند ماهابهاراتا يخيات تاريباز اداما  وجود ندارد يداوطلبانه. در عصر حاضر قربان
اقوت، يشاهان متشكل از بخشش  يد قربانيگويم كه ميورآيدست مبه ياطالعات

 يتروچككار ياس بسيشاهان و صدقه در مق يبرا ا اصوالًياگي. است طال و نقره بوده
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 به كتب مقدس معتقد بودند، معموالً  واقعاً كه آنان .مخصوص عموم افراد بوده است
ند يگويم يراحتبهن عصر مردم يكردند. اما در اين اصول را اتخاذ مياصل از اچند 

ها نفر از ونيلين ميكنند. از بينم يچ كاريه درواقعاما  هستند ينيكه متعلق به د
كنند. يل مو عم رنداعتقاد دا يبه صدقه، توبه و قربان واقعاً يار كمين افراد تعداد بسيا

 ها نفر كه در تمام جهان بهونيليان ميكند كه از مياشاره م ا ماهاپرابهو بازيتانيچ
وند و شيكامل نائل م دانشبه  يكنند فقط چند نفريعمل م ينين اصول ديچن
  فهمند كه چه هستند.يم

 دي. ما باستين يهستم كاف جاودان ستم و روحين جسم نينكه من ايفقط دانستن ا
نامند. از ي) ميي(رها ين را موكتيم. و ايكن فرار يعت مادين گرفتار بودن در طبياز ا

و د يكيفقط  ،اندواقفهستند  هو ك هكه در علم به خود كه چ يان هزاران نفريم
ت افته ممكن اسي ييان هزاران نفر رهايباشند. و از مشده رها  نفر ممكن است واقعاً 

 ينار آساشنا كيست: پس درك كريست و كيشنا چيدو نفر درك كنند كه كر يكي
 ومرجهرجو  يننادا آنات يخصوصكه  ي، عصرين عصر كاليدر ا خصوصبهست. ين

د تمام عذاب متمدن يخارج از دسترس همه است. شخص با باًيتقر ،يياست و رها
از آنجا  و دانش يبه سكو و صدقه دادن را بكشد تا يدار شدن و بعد قرباننيشدن، د
در  ندين فرايست برسد. اينكه خداوند چيبه درك ا ييو باالخره بعد از رها ييبه رها

  :است هم نشان داده شده تايگ-بهاگاواد

brahma-bhütaù prasannätmä 
na çocati na käìkñati 
samaù sarveñu bhüteñu 

mad-bhaktià labhate paräm  
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شناسد. ين متعال را مبرهم قرار گرفته است فوراً يوضع عرفان نيچننياكه  يكس"
ام الت او نسبت به تميتما خواهد؛يم يزيكند و نه چيم يگوارسو يزيچ ياو نه برا

ن حالت او به خدمت پاك نسبت به من نائل يكسان است. در ايموجودات زنده 

  )18/54 .(ب.گ "شود.يم
ت كه او ن اسيافته اي ييكه رها ين نشانه كسيهستند. اول ييرها يهانشانه هانيا

 يشيشوت گونهچيهن او يم. همچنيابياو را عبوس بار خوشحال است. امكان ندارد يبس

محفوظ  ديز را باين چيز را ندارم. آه، اين چيا"كند كه ينم يخلقكج وقتچيهندارد. او 

كه  يكس "نجا، آنجا بروم.يد ايد بپردازم. من باين صورتحساب را باينگهدارم. آه، ا
 گاههيچما ا باشد ايدم دنن آيرتريندارد. او ممكن است فق يشيچ تشويافته هي ييرها

 ياست؟ وقت رير است، چرا فكر كند كه فقيكند كه فقيكند و فكر نمينم يسوگوار
ها بدن نيد با ايم كه بايدار يالم و امويهست يماد يهان بدنيم كه ايكنيما فكر م

 يصور ماداز ت كه يكساما  ميا ثروتمند هستير يفق ميكنيفكر م وقتآنهمراه شود 
ن كند كه ميا نبودن مال ندارد. او فكر ميبا مال  يكار چيافته هي ييرها يزندگ

ها جدا از تمام آن دست آوردن ندارم. من كامالًه ا بياز دست دادن  يبرا يزيچ
ا زشت يبا و يسواد، زيا بيكرده لير، تحصيا فقيرا ثروتمند  ين او كسيهمچن هستم.

ر سطح د د او كامالًيند، چون ديبيرا نم يماد يدوگانگ گونهچيهند. او يبيره نميو غ
از خداوند هستند. با  ياذره جز و موجودات زنده يند كه همگيبياست و م يروحان

. رداندبازگ يآگاه ر خدايمسكند آنان را به يم يتمام موجودات سع يت اصليدن هويد
 يحي، مسيندد، هيا سفياه يا شودرا، سيچه برهمانا و  يكه هركس است نيانظر او 

ن يدر چن يكس يابد. وقتيبه خداوند دست  يد به آگاهيا هرچه كه هست، بايو 
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 سته استيشااو  ؛1م البهاته پاراميبهاكت-ماد قرار گرفته است، در آن صورت: يتيوقعم
  شود. يشنا تلقيك خادم پاك كريكه 

ردم ز ما يفيتعر بهاگاواتام-ماديشرست. در يآسان ن ين روش در عصر كاليا عمالً 
، يگريالالابل به يكوتاه است. متما يليآنان خ ين عصر داده شده است: طول زندگيا

خوابند مشغول به دست آوردن پول يهم كه نم يند و وقتاديدن زيو خواب يكند
 دارند، پس چه يروحان يهاتيفعال يهستند. آنان حداكثر دو ساعت در روز وقت برا

 يان شده كه اگر هم كسين بيچنود دارد؟ هموج يدرك عالم روحان يبرا يديام
ن يوجود دارد كه از چن ياريبس نمايباشد، جوامع روحان يانشرفت روحيمشتاق پ

كه  است نيان عصر ين از مشخصات مردم در ايهمچن كنند.يسوءاستفاده م يافراد
 يه زندگياجات اوليدست آوردن احته ب يبرا ياريبدبخت هستند. آنان مشكالت بس

انات ويح يكه حت ياجاتيدارند، احت -دن يو خواب يريگردن، دفاع كردن، جفتخو -
حتاج خود را هم داشته ين عصر ماياگر مردم در ا ياند. حتمدهآآن بر يز از عهدهين

، و نگران دفاع از خود در مقابل مهاجماا نيشه نگران جنگ هستند، يباشند باز هم
 يهايماريب يدر عصر كال عالوهبههستند.  نكه خودشان مجبور به رفتن به جنگيا اي

ر شنا متذكيكر يشر خداوند رونيازاوجود دارند.  يو مسائل اقتصاد كنندهنگران
 از اصول يرويق پياز طر ييدن به مرحله كمال و رهاين عصر رسيشود كه در ايم

  ست.يسر نيمزشده يو قواعد تجو
پرابهو ا ماهاياتانيحضرت چ تصوربهكرانش يخاطر لطف به شنا بيكر پس خداوند

كر هاره كه ذ يروحان و شعف ين كمال زندگيدن به باالتريله رسيشد و وس يمتجل
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شنا، هاره هاره، هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره يشنا كريشنا، كريشنا، هاره كريكر
ص شخ نكهيابه  ياست و بستگ يار عملين روش بسيرا ابالغ كرد. ا استهاره 

ا يهست  يروحان يزندگ ياو مساعد برا يا وضع زندگيو  ا نباشديباشد  افتهي ييرها
ن يهم يشود. برايپاك م ن روش استفاده كند فوراًيبلكه هر كس از ا ،ندارد ،ستين

 ن روش شناخت خداوندين گذشته هركس از ايده شده است. از ايترام (پاك) ناميپاو
شود. يم يخنث آلودشمال گناهاعالعمل پنهان عكس يهااستفاده كند، تخم

 ن روشيكند، ايل به خاكستر ميم تبديگونه كه آتش هرچه را در آن قرار دههمان
  كند.يل به خاكستر ميما را تبد يقبل يهايزندگ يهاالعملعكسز تمام ين

ا آلود مما است و اعمال گناه آلودگناهعلت اعمال ه ما ب يهام كه رنجيد بفهميما با
طلب دانند ميرد كه نميگيصورت م يافراد توسطما. گناه و تجاوز  ينادان جهيدرنت

دستش را در آتش  يعلت نادانه ب و يسادگبهك كودك ي از چه قرار است. مثالً 
بت نس يخصوصه ب چ مالحظهيطرف است و هيسوزد چون آتش بيم كند و فوراً يم

ما  ،قيطر نيهم بهسوزاند. يو م كنديعت خود عمل ميبه كودك ندارد و مطابق طب
چگونه  ست ويآن ك يكنندهكند، كنترليچگونه عمل م يماد ياين دنيم ايدانينم

ر است و يعت سختگيطباما  م.يكنيابلهانه عمل م يعلت نادانه شود و بيكنترل م
دانسته و چه ندانسته  م. ما چهياعمال خود فرار كن ياهالعملگذارد ما از عكسينم

ما  هرحالبهد. نيآيوجود مه بها آن يهاها و رنجالعملم عكسيام بدهانجرا  يعمل
ست و رابطه يست، خداوند كيچ ياصل مسئلهم كه ي، بفهمدانش يلهيوسبهم يتوانيم

  ست.يما با او چ
 يدگم فقط در زنيم از رنج آزاد شويتوانيآن م يلهيوسبهكه  ين آگاهيدن به ايرس

ه ح بيو جهت صح يدادن آگاه يآن. برا يوانيدر شكل حممكن است و نه  يانسان
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ته ا نوشيدن يهامختلف در تمام قسمت يهاما، كتب مقدس وجود دارند كه به زبان
م يقد يليخ يهاكند كه مردم از زمانيا ماهاپرابهو اشاره ميتانياند. حضرت چشده

 يهادهنيشنا نمايكرن يهم ياند: براكار بودهشنا فراموشيشان با كردر مورد رابطه
تفاده نان اسيد از ايدادن كتب مقدس به انسان فرستاده است. ما با يبرا ياريبس
  است. يكنون يايدن يكتاب برا نيترباارزشكه  تايگ-بهاگاواداز  م. مخصوصاً يكن

  



 

    



 

 

2  

  سامسارا وراي دانش 

 

در عمل  يعني "سوسوكهام" ق شناخت خداوندين طريكند كه ايان ميب قاًيشنا دقيكر
قدس م يذكر مانترا ار مطبوع است؛يقت روند خدمت بسيدر حق آسان است.مطبوع و 

نود شيم يشود و كسيانجام م يقيو همراه با ساز و موس يجمعدسته صورتبهكه 
د در يبا يقين موسيا . مسلماً))7/5/23(ش.ب.  2رتانامي(شراوانام ك شوديو ملحق م
 از يخشز بين تايگ-بهاگاواددن يل از او باشد. شنير تجلو د متعال خداوندرابطه با 

د مشتاق باشد كه آنچه را كه يدن، شخص بايخدمت عابدانه است. گذشته از شن
انه قبول د كوركوريعلم است و نبا خداوندبه  يرد. آگاهيكار گه ش بايده در زندگيشن

ن، اد آورديه بكردن،  دن، ذكريه شده است (شنيه روش خدمت عابدانه توصشود. ُن
مشغول بودن،  خداوندخدمتگزار  عنوانبهكردن، دعا كردن، خدمت كردن،  پرستش

 هانياعمل كردن به  .كردن) يم ويز را تقديچو همه خداوندجاد روابط دوستانه با يا
  انجام شود. يد با خوشحاليآسان است و با

هياز رو يششنا بخيكر هاره يو مانترا تايگ-بهاگاوادكند كه يفكر م يالبته اگر كس
تواند در يرا قبول كند، م هاآنخواهد ين نميخاطر همه و اسلوب هندو هستند و ب 

چ ي. هديرا بگو خداوندثنا و نماز  ابد و در آنجا ذكر ويا مسجد خود حضور يسا و يكل
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ن است كه هركدام را كه شخص يست. نكته اينن روش و آن روش ين ايب يفرق
نه مسلمان است و نه  خداوندبه خداوند انجام شود.  يد با آگاهيكند، بايدنبال م

ها نيا م.يمحسوب شو يحيا مسيد هندو، مسلمان و يز نباياو خداست. ما ن ؛يحيمس
 خداونداز متعال.  ياجزء و ذره م؛يهستند. ما همه روح پاك هست يدنب تعلقات

ن يدر ا يصورته ب الهرحبهاما  م.يز پاك هستيپاك است و ما ن يعنيترام، يپاو
الطم با ت يقت ما كاريم. در حقيبريها رنج مم و از تالطم موجياافتاده يانوس مادياق

نم كيا خواهش ميم خدايدعا كن يسادگبهد يم. ما بايندار يماد يهايامواج بدبخت
ت وهم در انتظار ماستانوس يم اقيرا فراموش كن خداوندنكه ما يا محضبهمرا پناه ده. 

شنا يانوس ذكر هاره كرين اقيفرار از ا ين راه برايتررد. مهميگيم ما را دربر فوراًو 
شنا، هاره هاره، هاره راما، راما راما، هاره يشنا كريشنا، كريشنا، هاره كريهاره كر است؛
 يعنيشنا (يندارد. صوت نام كر يشنا تفاوتي) است كه با كر3ابداشك صوت (ي ،هاره

 يو برا مييگويشنا ميما هاره كر يوقت است. يكي يقيحق يشناي) با كر خداوند
م، خوب ييرقصد، البته ممكن است كه بگويشنا هم با ما ميم، كريرقصيم خداوند

ن نه؟ دي؟ چرا شنميكنيم ديدن تأكيد يقدر بر رونيچرا ما ااما  نميبيمن او را نم
ربه و تج يد براهستن يليدن همه وسايدن، لمس كردن و شنييدن، بويدن، چشيد

دن يد يبرا ييك خادم آرزويم؟ يكنيدن ميد يبر رو ديتأكن يچنني. چرا ما ايآگاه
دن يباالخره د شود.يم يراض خداونددن در مورد يبا شن يسادگبهشنا ندارد، او يكر

 ،ميشنويهستند كه ما م ييزهايشود. چ يتلق ترتياهمكمد يدن نباياما شن ،هم هست
 ،مينوشيرا م زنان از كنار گوش ما بگذرد ما آنباد ممكن است سوت م.ينيبينماما 
ز اعتبارتر اتر و كمتياهمدن كميشن ازآنجاكهدن باد وجود ندارد. پس يامكان داما 

ت آگاه صو يلهيوسبهم و از حضور او يشنا را بشنويم كريتوانيست ما ميدن نيد

                                                           

3
 çabda 
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كه در حال  يوگيا در قلب يود و من در منزلگاه خ"د يگويم خداوندم. خود يشو
هستم كه عابدان پاك من در حال خواندن  ييبلكه در جا ستميتمركز و تعمق است ن

  . ميينمايمحس  ميكنيشرفت ميواقعاً پ كهيوقترا  خداوندما حضور  ".نام من هستند
 زيچچيهم و به او يافت كنيدر خداونداز  يراحتبهز را يچد همهيست كه ما بايطور ننيا

قدر م؟ ما چينده يزيرند، پس چرا چيگيم خداونداز  يزيم. همه دارند چيم نكنيتقد
ع ن منابيم. اگر همه ايهست خداوندزها از يچ گريگرفتن نور، هوا، غذا، آب و د حال در

كه ما  ن عشق استيا ايتواند زنده بماند. آيكس نمچين نشوند، هيمتأ خداوندتوسط 
 يزيآن چ يهرگز در ازا نكهيابدون  ،ميو گرفتن ادامه ده فقط به گرفتن و گرفتن

م يكنافت يدر ين دادن. اگر ما فقط از كسيگرفتن و همچن يعنيم؟ عشق يم كنيتقد
قط ست كه ما فين نياستثمار است. چن ،ستين عشق نيم ايدر عوض نده يزيو چ

 تايگ-هاگاوادبم. در يم كنيتقد خداوندبه  يزيچ نكهيام بدون يبه خوردن ادامه بده
  د:يگويشنا ميكر

patraà puñpaà phalaà toyaà 
yo me bhaktyä prayacchati 
tad ahaà bhakty-upahåtam 

açnämi prayatätmanaù 

yat karoñi yad açnäsi 
yaj juhoñi dadäsi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tat kuruñva mad arpaëam  

ند من ه كيا آب هديوه يك گل، ميگ، ك بريت، به من يبا عشق و عبود ياگر كس"
 ييزهاي، تمام چيكنيكه تو م ييكارها ، تماميكونت پسر يرا قبول خواهم كرد. ا آن
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ام ن تمي، همچنيبخشيا مي يكنيم ميكه تو تقد ييزهاي، تمام چيخوريكه م

 .(ب.گ" م شود.يه به من تقديك هدي عنوانبهد يبا يكشيكه م ييهااضتير
9/26-27(  

ا هاضطراب يد تمامير خدمت عابدانه فرد بايافت كردن، در مسيدادن و دربر وه عال
د يگود بيبسپارد. او با خداوندموجود در درون خود را به  يو پنهان يو مسائل خصوص

ام، مرا افتاده يانوس متالطم توهم مادين اقيبرم، من در ايا من دارم رنج ميخدا"
ده نجا قرار دايندارم، من فقط در ا يماد يايدن نيبا ا يچ وجه تشابهيمن ه ر.يبرگ

وجه  وانعنچيهبهافتاده باشم. اگرچه من  انوس اطلس فروينكه به اقيام. مانند اشده
من  اقعدروانوس هستم. ياما تابع وضع متالطم اق ،انوس اطلس ندارميبا اق يتشابه

، ما تالش انهمتأسف "كوچك از وجود متعال تو. ياهستم ذره يروحان يآن جرقه
رممكن ين غيم. ايدار را از تالطم باز م و آنيبدان يكي انوسيم كه خود را با اقيكنيم

عت است. فقط ين قانون طبيا چراكه ،تالطم ادامه خواهد داشت درهرحالاست. 
ن يا يقيمسئله حق كهيدرحالق دهند، يا تطبين دنيكنند خود را با ايم ينادانان سع

 يادم يايتا خود را با دن اندتالشكه در  يم. كسانين خارج شواست كه چگونه از آ
انوس يتولد و مرگ اق يدر چرخه دائماً ،آورنديرو نم خداوندبه  گاههيچق دهند و يتطب
  گرفتارند. يماد

açraddadhänäù puruñä 
dharmasyäsya parantapa 
apräpya mäà nivartante 
måtyu-saàsära-vartmani  

د مان ندارنيا خدمت عابدانه اين عبادت عاشقانه يبه ا كه آناننان، فاتح دشم يا"
جهان  نيتولد و مرگ در ا يرهين دوباره به دايتوانند به من واصل شوند. بنابراينم
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  )9/3 (ب.گ." باز خواهند گشت.
ت وصل يمتصل كند و اگر قابل خداونداست كه ما را به  يزين چيف دين تعريبنابرا

 يوجستج يعنين ين محسوب نخواهد شد. ديد ،نداشته باشد خداوندكردن ما را به 
 كه آنانن است. يد ين معنايا ؛خداوندبا  يجاد رابطهيو ا خداوند، درك خداوند

ن يكنند، و چون در ايعمل م خداوندا يشنا يكر يمشغول خدمت عابدانه هستند، برا
  شود.ين محسوب ميد يآگاه شناين كريرابطه وجود دارد، بنابرا خداوندبا  راه

د، و آن يايك منبع معتبر بيد از يبا ين واقعيم. ديرا بساز ينين امكان ندارد كه ديا
خوانده شده است. امكان  خداوندقانون  ،نياو. د يا فرستادهياست و  خداوندا يمنبع 

راجع م يلهيوسبهن وجود دارند و يوضع كند. قوان يقانون مملكت يندارد كه فرد
 وضع ين فرعيخود قوان يجامعه ياند. شخص ممكن است براوضع شده يقانون
طور مشابه ب شود. بهيتصو انشناسقانونتوسط مجمع  ستيبايمن ين قوانياما ا ،كند

ب يتصو ييودا د بر طبق كتبين اصول بايم، ايهست ينياگر ما خواستار وضع اصول د
  شوند.

ا، يچاراهمچون رامانوج يبزرگت يصالحن است. مراجع بايز دين تايگ-بهاگاواد
را  تايگ-وادبهاگاگر يد ياريا و بسيانكاراچارا، شيتانيچ ، لرديشنوسواميا، ويمادهاواچار

 ندخداوت متعال يشخص عنوانبهشنا را يو كر ينيمرجع اصول متعال د عنوانبه
 تايگ-بهاگاواد، غرب درن ين مورد وجود ندارد. همچنيدر ا يديچ تردياند. هرفتهيپذ
لسوفان ياز محققان و ف يارياست و بس رفته شدهيپذ يك كتاب فلسفيعنوان به

 يافراد ،اهاين و آچاررش محققايپذ باوجود اند.ر كردهيرا خوانده و تفس آن يغرب
 عنوانهبآن را  مان ندارند و هرگزيكرده و به آن ارا قبول ن تايگ-بهاگاوادهستند كه 

 يحساساتز ايآمتا، سخنان اغراقين باورند كه گيها بر ااند. آنمرجع معتبر قبول نكرده
ذكر شده در باال  يهيدر آ خداوندن است كه يچن نيشنا است. ايبه نام كر يفرد
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- يمرجع معتبر قبول ندارند، نم عنوانبهرا  تايگ-بهاگاواد كه يدارد كسانياظهار م
ند در ندار خداوندبا  يارابطهچ يبا او برقرار كنند و چون ه يارابطه گونهچيهتوانند 
 4يوارتمان -سامسارا -ويتيوار تانته مريامام نيمانند. اپراپيم يتولد و مرگ باق يچرخه

جود و ينيچ تضميتولد و مرگ (سامسارا) ه ي). با گرفتار بودن در چرخه9/3 .(ب.گ
 يدر زندگ تايگ-بهاگاواددرك  يرا برا يالت مشابهيتسه ندارد كه شخص الزاماً 

ا يو  ا در هنديكا، يا در آمريك انسان، يباشد. ممكن است فرد در بدن داشته  يبعد
ه اعمال ما ب يبستگ وجود ندارد. كامالً  ينيچ تضميد. هيايا نيدنه ن كره بيدر ا يحت

ا يم و يبريم، لذت ميمانيم يم و مدتيشويتولد و مرگ، متولد م يدارد. در چرخه
ا ي(انسان و  يم و وارد رحم مادريكنين بدن را رها ميا م، سپس دوبارهيكشيرنج م

ا دوباره مان ريم و كارهاييآيا ميم، به دنيكنيگر را آماده ميد يم، بدنيشويوان) ميح
واهد از خيند. هركس كه ميگويم يوارتمان-سامسارا-ويتين را مريم. ايكنيشروع م

  را انتخاب كند. يشنا آگاهير است كه كرير اجتناب كند، ناگزين مسيا
ت؟ او سيا چيز در دنين چيآورتردند كه شگفتيرا پرسيشتيودهياز ماهاراج  يوقت

ارند ، مردم دهرلحظهو  هرروزكه  است نياز ين چيآورترپاسخ داد كه شگفت گونهنيا
قه يكنند مرگ به سراغ آنان نخواهد آمد. هر دقيهمه فكر م وجودنيباااما  رنديميم

ها، انشوند. انسيم كه موجودات زنده رهسپار معبد مرگ ميكنيتجربه م ه مايو هر ثان
رگ م يارهين جهان سيل اين دليرند. به هميميوانات و پرندگان همه ميحشرات، ح

شود و اگر يدرگذشتگان چاپ م ترحيم يآگه هرروزشود. يم) خوانده 5ولوكايتي(مر
م درست يتوانيم مياندن اجساد بروا محل سوزي و م و به قبرستانيبه خود زحمت بده

اند. من زنده خواهم م يقيكند به طريهركس فكر ماما  ،ميد كنييها را تأيبودن آگه

                                                           

4
 Apräpya mäà nivartante måtyu-saàsära-vartmani 

5
 måtyuloka 
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 نيرد. ايگينم يرا جد آن يكسچيه همهنيباااما  م،يهمه شامل قانون مرگ هست
را كه دوست  يكار هرم ماند يشه زنده خواهيهم ين فكر كه برايتوهم است. با ا

مسئول شناخته  عنوانبهوقت ما چيم كه هين باوريا م و بريدهيم انجام ميدار
د يان نوع توهم است. ما بيترقيار پرمخاطره و عميبس يگونه زندگنيم شد. اينخواه

م كه يادهين جمله را شنيم كه مرگ منتظر است. ما ايم و درك كنيباش يجد يليخ

ز يا مرگ از هر چين دنيمعنا كه در ان يبه ا ،"6ت مرگيبه همان قطع"ند، يگويم
 يهافهگر نه فلسيد، ديآيمرگ م يست. وقتين حذر بركس از آن چيتر است و همسلم

 يده و قويكمك كنند. در آن زمان بدن ورز توانند ما رايز و نه مدارج باال نميغرورآم
رگ آن شوند. در زمان ميست) مغلوب ميآن مهم ن يبرا يزيچچيهما، شعور ما (كه 

رد و يگيقرار م يعت ماديطب يواتما) تحت سلطهيات (جيكوچك از ح يذره
را  يرن خطيدهد. اگر ما چنيرا كه مناسب ماست به ما م يعت) بدني(طب يتيپراكر

  به كمك ما خواهد آمد.  خداوند ،اگرنهو  م؛ياجتناب كن خداوندم از يتوانيم ميخواهيم
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 as sure as death 
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  اشنيكر يهايدانش انرژ 

 

ت كه اس يتا مخصوص افراديگ-د ذكر شود كه فصل نهم بهاگاوادين مرحله بايدر ا
 گريدارتعببهاند، قبول كرده خداوندت متعال يشخص عنوانبهشنا را يكر يقبالً شر

ل نكند، متعال قبو عنوانبهشنا را يكر يشر يژه عابدان او است. اگر فردين فصل ويا
طور كه در آغاز ذكر شد، نظر خواهد آمد. همان هست به آنچه رازيغبهفصل نهم 

تا است. اگر شخص يگ-ن مطلب در بهاگاواديترموضوع مطلب فصل نهم محرمانه
، ن فصل فقط اغراق استيمتعال قبول نكند فكر خواهد كرد كه ا عنوانبهرا  خداوند

  نش او است.يبا آفر خداوندروابط  يكه درباره ياتيمخصوصاً در مورد آ

mayä tatam idaà sarvaà 
jagad avyakta-mürtinä 

mat-sthäni sarva-bhütäni 
na cähaà teñv avasthitaù  

است. تمامن جهان ظاهر شده يمن، تمام ا يافتهينيمن، و در شكل تجلتوسط "

  )9/4(ب.گ.  "ستم.يمن در آنان ناما  موجودات در من هستند 
ا به ينجا ماياو است. ا يبندهيفر يرويا ني اي، ماخداوند يرويم نينيبيكه ما م ييايدن

 دهمن انجام ش ن كار توسطيم، اييبگو نكهيامثلآمده است،  "من توسط" يمعن
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كارش را انجام داده و حاال دست  خداوندست كه ين نيا "من توسط"است. منظور از 

ن يا"م يجاد كنم و بگويرا ا يبزرگ ياست. اگر من كارخانهبرداشته و بازنشسته شده 

رد كه ك يريگجهيد نتينبا يچ صورتي، در ه"جاد شده استيكارخانه به دست من ا
 كننده ممكن است در موردديك توليستم. اگرچه يا حاضر نيام اكنون من گم شده

كه شخصاً  ستين بدان معنا ني، اما ا"د شده استيمن تول توسط"د يمحصوالتش بگو
 يروهاين يلهيوسبهن محصول ياست، بلكه ا ا به وجود آوردهيمحصولش را ساخته و 

در  هرچه شما"د، يبگو خداوندب، اگر ين ترتياست. به همد شده يار او، توليدر اخت

گر وجود يم كه او ديد تصور كنيما نبا "ده شده استيمن آفرد توسط ينيبيا ميدن
  ندارد.

 جاههمن او م، چوينينش ببيآفر يرا در همه جا خداوندست كه ياد مشكل نين زيا
 نند،يبيم ياطور كه كارگران در كارخانه، كارفرما را در هر گوشهحضور دارد. همان

نند. ينش ببياز آفر ياتوانند او را در هر ذرهيآگاه هستند م يآنان كه در خداشناس
)، )9/4(ب.گ.  7يساروابهوتان ياستهان -است (ماته كرده يتك خداوندبر  زيچهمه
او با هم فرق  يرويو ن شنايكر). 8تاهايستهو آواچاهام تس ست (نايا نآنج خداونداما 

اما  ،دارندن يچ تفاوتيد هيد و نور خورشيست. خورشين خداوندرو ين حالنيبااندارند، 
د ممكن است از پنجره بگذرد و وارد اتاق يست. نور خورشيد نيد، خورشينور خورش

 ان شدهيب 9شنو پوراناياتاق است. در ود در يست كه خورشين بدان معنا نيااما  شود،

                                                           

7
 mat-sthäni sarva bhütäni 

8
 na cähaà teñv avasthitaù 

9
 Viñëu Puräëa 
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ق و قت مطليحق يعنيمتعال و براهمانا  يعنيا ي: پاراس10يا براهمانا شاكتي: پاراساست
افت ي خداوند، يز است، اما در آن انرژيچمتعال همه ي. انرژيانرژ يعني يشاكت
  است. ينشدن

 ياعال ي، به انرژيا ارواح فرديواها ي. جيو روحان يماد -وجود دارد  يدو نوع انرژ
دارند، آنان را  يماد يل به جذب شدن در انرژيچون تمااما  شنا تعلق دارند،يكر

 ياهستميوجود دارد. تمام س يفقط دو نوع انرژ درواقعاما  نامند،يم ياهيحاش يانرژ
 يارات منظومهيطور كه در سه دارند. همانيتك خداوند يها بر انرژو جهان ياارهيس

د. تمام دارن هيتك خداوندز به نور ينش نياند، تمام آفرد وابستهيخورشبه  يشمس
سود ح خداوندكه نسبت به  يكساما  ند است،ياو خوشا عابد يبرا خداوند يهايانرژ

 وگزافالفبه نظرش  خداونداست، گفتار  عابدريفرد غ يكند. وقتياست همه را رد م

من چقدر  يآه خدا"كند، يد فكر ماست، با خو عابدكه شخص  يرسد، اما زمانيم

چون  كننديفكر م رعابدانيشود. غيش مي. و او مملو از عشق و ستا"رومند استين

 ند،يبگو ن رايتوانند ايز ميگر نيآنان و كسان د ،"هستم خداوندمن "د: يگويم خداوند
ن يا تواننديخود را نشان دهند، نم يشود كه شكل جهانياز آنان خواسته م يوقتاما 

د يشود تقليرا نم خداوندك خدانما است. اعمال يو  خداوندن فرق يكار را بكنند. ا
 يها در قصرهاآن يبا تمام زمانهمهمسر داشت و  16000 بربالغشنا يكرد. كر

تواند با تك ينم يحت يك مرد معمولياما  ،كرديم يزندگ يخودشان به خوش
- فتشگ يهاتنها حرف خداوندت كه سيگونه ننيكند. ا يزندگ يهمسرش به خوش

 يبرخد يدهد. ما نبايهم انجام م يزيانگن اعمال شگفتيزند. او همچنيز ميانگ
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م: يرا رد كن يگريم و ديدهد قبول كنيا انجام ميد و يگويم خداوند كه را ييكارها
  د كامل باشد.يمان هست باياگر ا

ه، تو آ"د: يك برهمن از او پرسي رباكيهست كه  ياز نارادامون يداستان مورد نيادر 
كه چه  يكرد، ممكن است كه خواهش كنم از او بپرس يرا مالقات خواه خداوند

  "د؟يخواهم رس يموقع من به رستگار
  د. يباشد، من از او خواهم پرس نارادا قبول كرد:

 رد ير درختيرا مالقات كرد كه ز يدوزنهيراه خود ادامه داد، په طور كه نارادا بنيهم

را  خداوندآه، تو "ز از نارادا خواهش كرد، كه يدوز ننهيپ ها بود.ر كفشيتعم حال
 من فرا خواهد ي، كه چه وقت زمان رستگارياو بپرس د؟ ممكن است كه ازيد يخواه

  "د؟يرس
انا يها را برآورده كرده و از ناراكونتها رفت، درخواست آنيبه كرات وا ينارادامون يوقت

د از دوز بعنهيپانا پاسخ داد، يال كرد و نارادوز سؤنهيبرهمن و پ يدر مورد رستگار

   "ش من خواهد آمدينجا پيا ترك بدنش،

   "د: در مورد برهمن چه؟ينارادا پرس
دانم او چه موقع يبماند. من نم يچند تولد در آنجا باق ياو مجبور است برا"-

   "د.يآيم
  از را بفهمم؟ن ريتوانم اير شد و گفت من نمينارادا متح

 دند كه من در منزلگاه خود چهياز تو پرس يد، وقتيفهم ين را خواهيا"انا فرمود: ينارا

  "كنم.يل رد ميدارم از سوراخ سوزن ف بگو هاآنكنم، به يم

؟ يديا در خداوندتو "د: يبرهمن رفت، برهمن پرس نزدن برگشت و ينارادا به زم يوقت
  "كرد؟يكار مه او چ
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   "كرد.يل را رد مياو داشت از سوراخ سوزن ف"داد: نارادا پاسخ 

  "كنم.يات را باور نمين چرنديمن ا "برهمن گفت: 
خوان است. نارادا او را ك كتابيندارد و تنها  يمانيچ ايد كه مرد هيفهم نارادا فوراً 

  "كرد؟يكار مه ؟ او چيديرا د خداوندتو "د: يدوز رفت، او پرسنهيترك كرد و به نزد پ

  "كرد.يل را رد مياو داشت از سوراخ سوزن ف"ارادا پاسخ داد: ن
است. او  زيانگو شگفت يمن چقدر عال خداوندآه، "ستن كرد: يدوز شروع به گرنهيپ

  "تواند انجام دهد.يم يهر كار

 يوزنل را از سوراخ سيك فيتواند يم خداوند يكنيفكر م ا تو واقعاًيآ"د:  ينارادا پرس

  "رد كند؟

  "كنم.ينه؟ البته كه باور م چراكه"دوز پاسخ داد: هنيپ
  "؟يكنيچطور باور م"د: ينارادا پرس

 روزههمهام و ان نشستهين درخت بانير ايمن ز ينيبب يتوانيتو م"او پاسخ داد: 
د. ن وجود داريمانند ا يانيافتد، و در هر تخم درخت، بانين درخت ميوه از اين ميچند

 ا مشكلين عظمت وجود دارد، آيبه ا ياني، درخت بانيكوچك ان هر تخميم اگر در

  "كند؟يرد م يل را از سوراخ سوزنيك فيدارد  خداوندتوان باور كرد كه يم
ل يمان، دليا يست. در پيك باور كوركورانه نين يند، ايگويمان مين را اين ايبنابرا

، دهد قراركوچك  يهارا در داخل تخم يتواند درخت بزرگيم خداوندوجود دارد. اگر 
 يانرژ ارات را توسطيس يهاز است كه او تمام منظومهيانگرتيح يلين خيا ايآ

  ؟داشته باشد خودش در فضا شناور نگه
عت يبط و فقط توسط ييتنهابهارات در فضا يباورند كه سن يا اگرچه دانشمندان بر

او  ييعت به راهنمايمتعال هست. طب خداوندعت يطب يدر پاما  ،اندداشته شده نگه
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  دارد:ياظهار م خداوندكه  يطوركند. همانيعمل م

mayädhyakñeëa prakåtiù 
süyate sa-caräcaram 
hetunänena kaunteya 
jagad viparivartate  

كند و تمام موجودات يمن عمل م ييبه راهنما يعت مادين طبي، ايكونتپسر  يا"
دوباره و  ،ين تجلي، ايعت ماديقانون طبطبق  كند. بريد ميمتحرك و ساكن را تول

  )9/10 .(ب.گ ".گردديشود و منهدم ميده ميدوباره آفر
واند به تينم خداوندبدون نظارت  يعت ماديتحت نظارت من. طب يعنياكشنا يادهيما
خودكار  طوربهكه  ياز اجسام ماد يم مثاليتوانيعمل كند. ما نم يزيانگن شگفتيا

ن آ يامكان عمل برا ياست، و بدون تماس روحان يماده خنث م.يكنند بدهيعمل م
 يهانيتواند عمل كند. ممكن است ماشيخودكار نم طوربهست. ماده آزادانه و ين

خواهد دست نزند كار ن نيبه آن ماش ياما اگر انسان ،ساخته شده باشند يار عاليبس
 زيچچيه يس روحاناست. بدون تما يروحان يك جرقهيست؟ او يكرد و آن انسان چ

اقد ف خداوند يه دارد. انرژيتك خداوند يبر انرژ زيچهمهن يكند و بنابرايحركت نم
م كه يشنويم يار در مورد افراديك شخص است. ما بسياو اما  ت است،يشخص
شخص  عنوانبهن اعمال باز يانجام ا باوجوداما  اند،انجام داده ياالعادهخارق يكارها

د؟ رممكن باشيغ خداوند يها ممكن است چرا براانسان ين براياگر ا مانند.يم يباق
  م.ي، هستخداوندت متعال يشنا، شخصيبه كر يمتك يهمگاما  م،يت داريما همه هو

 يم بر رويعظ يك كرهيكه  يادهيمرد ورز م:يادهياطلس را د يهاما اغلب عكس
م يند ما فكر كيدارد. شا گهرا باال ن كند آنيم يداشته است و سع ش نگهيهاشانه
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 د.كنير بار تقال ميز مانند اطلس در زيكند، او نيم ياز جهان نگهدار خداوندچون 
  ست.يدو ن نيان ايم يتشابه وجهچيهبهاما 

na ca mat-sthäni bhütäni 
paçya me yogam aiçvaram 

bhüta-bhån na ca bhüta-stho 
mamätmä bhüta-bhävanaù  

 ييانك بنگر به توانيه ندارد. اياست بر من تك ف آنچه خلق شدهن وصيو با ا"
حضور دارم،  جاهمه آنكه حافظ تمام موجودات زنده هستم و در رغمبهز من! ياسرارآم

 ..گ(ب ".نش استيآفر را ذات من خود منشأيستم، زيئنات نن عالم كاياز ا يجزئ
9/5(  
 .تندسيدر او ن حالنيبااكن هستند، سا خداوند يتمام موجودات جهان در انرژ نكهيباا

پخش است،  جاهمهاو در  يدارد و انرژيم تمام موجودات زنده را نگه خداوند
 جاههماست. او  خداوند تصوررقابليغ يروين نياست. ا يگريد ياو در جا همهنيباا

 ،ميكنيافت مياو را در يم انرژيتوانيكنار است. ما م زيچهمهاز  همهنيباااما  هست،
صفات  يوقتاما  د.يد يشود با چشمان ماديچون او را نم ،مينيم ببيتوانياما او را نم

كه او را  ييم، تا جايكنيز پاك ميم، حواس خود را نيدهيخود را تكامل م يروحان
داند يه مك يكساما  هست جاهمهبرق  م. مثالً ينيم ببيتوانيز مين يماد ين انرژيدر ا

تعال م خداوند يطور هم انرژنيتواند از آن استفاده كند. همير كند مبا برق چگونه كا
 را در خداوندم يتوانيم ميريگيقرار م يروحانت يما در موقع يهست و وقت جاهمه
ر يذپامكان خداوندخدمت و عشق به  يلهيوسبهكردن حواس  يم. روحانينيبب جاهمه

 جاهمهر داخل روح، قلب، آب، هوا و جهان نفوذ دارد و د يجادر همه خداوند هست.
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م يسازيا چوب مير رس، سنگ و يز نظيرا از هر چ خداوندر ين اگر تصويهست. بنابرا
 داوندخز ين هاآنك عروسك محسوب شوند. ي عنوانبهد يها نبايتين ديها)، ايتي(د
د. وجه يوگيز با ما سخن مير نيم تصويباش عابد يكاف ياندازهبهباشند. اگر ما يم

. ))9/4(ب.گ.  11دام سارواميا تاتام ايحاضر است (ما جاهمه خداوندت يفاقد شخص
او با ما  م،يباش عابد يكاف ياندازهبهم و اگر ما ياز كنين ن اگر ما با او راز ويبنابرا

جا حضور دارد و اگر ما بر او نامشخص در همه صورتبه خداوندصحبت خواهد كرد. 
ند اعتراض ك يما حاضر خواهد بود. ممكن است شخص يبرا م او شخصاً يتمركز كن

ن است يجواب ا "د؟يخودش د يروحان يرا در شكل اصل خداوندشود يچرا نم"كه 
تنها  يم. با چشمان مادينيش ببايرا در شكل روحان خداوند م فوراًيتوانيكه ما نم

 وندخدان يمه يم، براينير سنگ، خاك و چوب را ببينظ لمسقابلشود اجسام يم
مناسب توسط خداوند ارائه شده  صورتبهكه  يد، فرميآيگراها ميو-آرچا صورتبه

، با عشق و مياست كه اگر ما بر او تمركز كن نيجه اينت .مينيببم او را ياست تا بتوان
  اد. جواب خواهد د ريق آن تصوياز طر شنا به ماي، كرميم كنيرا تقد يزيت چيعبود

-يساكش به نام ين اتفاق افتاده است. در هند معبديه اهست ك ياريموارد بس
در  يمانز گوپاال يتيد .)مشهور استز ياغلب به نام گوپاال ن شناي(كر هست 12گوپاال
سالخورده)  يگريجوان و د يكيدو برهمن ( ينداوان قرار داشت. روزيدر ور يمعبد

 يطارگونه قچيمان هبود و در آن ز ينداوان شدند، سفر طوالنيارت عازم وريبه قصد ز
شدند. مرد يسفر متحمل م يرا ط ياديز يهايوجود نداشت و مسافران سخت

دن يرس محضبهسفر شده بود.  يمرد جوان در ط يهاون كمكيار مديسالخورده بس
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ه من ب ياديزم، تو خدمات زيپسر عز يرمرد به مرد جوان گفت كه اينداوان پيبه ور
 ار دوست دارم كه به پاس خدماتيونم، من بسيو مدار به تيو من بس يسفر كرد يط

ر يز، شما همچون پدر پيعز يبه تو بدهم. مرد جوان پاسخ داد كه آقا ياهيتو، هد
خواهم. ينم يچ پاداشيام بود كه به شما خدمت كنم و من هفهيد و وظيمن هست

و به او د خدمات مرد جوان را جبران كند يكرد كه بايرمرد اما همچنان اصرار ميپ
  او درآورد.  يقول داد كه دختر خود جوان خود را به همسر

ود، ار فاضل بيبس ييكه برهمانا يار ثروتمند بود، اما جوان، با وجوديرمرد بسيپ
نواده نده كه خا يقول نين موضوع، مرد جوان گفت: چنيه اتوجه ب تنگدست بود. با

، يشويان محسوب مياز اعهستم و تو  يريرد. من مرد فقيپذيتو هرگز آن را نم
  نده. يقول نينها چيتين در مقابل دياتفاق نخواهد افتاد، بنابرا ين وصلتين چنيبنابرا

ن ياتفاق افتاد و مرد جوان مدام نگران ا 13شنايگوپال كر يتين مكالمه در مقابل ديا
رد. با وجود خواهش مرد جوان، يها صورت بگيتيبه د يموضوع بود كه مبادا اهانت

ها به شهر نداوان، آنياقامت در ور يد. بعد از مدتيورزيرمرد به وصلت اصرار ميپ
 ت.كه گرفته بود باخبر ساخ يميتصم رمرد پسر بزرگ خود را ازيخود بازگشتند. پ

خواهرم  يرهمس يرا برا ين مفلسين شد و گفت كه چگونه همچنيار خشمگيپسر بس
 ياتفاق ينچند كرد كه اگر يز او را تهديرمرد نيست. همسر پين ممكن ني؟ ايادهيبرگز

  فتد خود را خواهد كشت.يب
 راكهچار نگران شد ي، مرد جوان بس يبود. بعد از مدت ار سرگشته شدهيرمرد بسيپ 
 نيهم بهآن نبود،  يداده بود اما اكنون درصدد اجرا يها قوليتيرمرد در مقابل ديپ
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  رد.ادش آويرمرد رفت تا قول او را به يخاطر نزد پ
است  دهج شيار گيشنا نمود كه بسيرمرد خاموش بود و شروع به دعا كردن به كريپ

-جاد مشكل در خانوادهيخواهد كه دخترش با مرد جوان ازدواج كرده و باعث ايو نم

  اش شود.
مرد شروع به متهم كردن مرد جوان كرد كه تو پدر ما را در ريپپسر  حال نيهمدر 

، اكنون يديش را دزديهاو تمام پول ،ياو سم داد به ،يارت چپاول كردين زيا
 يبوهت اني. جمعيشرميك بياست. تو  به تو داده ين قوليچنكه پدرم  ييگويم

اما  ،ن ازدواج موافق استيرمرد همچنان با ايدانست كه پيجمع شدند. مرد جوان م
اخته اه اندررمرد به يپكه پسر  يداديدادوبساز هستند. مردم از شدت خانواده مشكل

 يلها به او قويتيرمرد در مقابل ديح داد كه پيبود، جمع شده بودند. مرد جوان توض
د كه مرريپكند، پسر  يرا عمل تواند آنياش نمخاطر خانواده است، اما اكنون به داده

داوند خ ييگويبه خدا نداشت، سخنان برهمانا را قطع كرد و گفت كه تو م ياعتقاد
 با خواهرم يتوانيد و به قول پدرم شهادت دهد، آنگاه تو مياير او بشاهد است، اگ

  .يازدواج كن
د و شهادت دهد. او يايتوانم از خداوند بخواهم كه بيمن م يجوان پاسخ داد كه بل

ه اگر شد ك ت قرار گذاشتهين در مقابل جمعيد. بنابرايآيمطمئن بود كه خداوند م
د يرمرد بايدختر پ آنگاهد ياينداوان بيمرد از ورريشهادت دادن قول پ يخداوند برا

  همسر مرد جوان شود.
شنا شد و از او ينداوان برگشت و مشغول دعا كردن به كريجوان به ور يبرهمانا

ت صحب حال درا يبود كه گو يقدمعابد ثابت چنانآند. او يايخواست كه همراه او ب
ا سخن شنياز كر ياود كه با مجسمهن باور نبيبر ا ابداً يو .استكردن با دوست خود 
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شنا است. ناگهان خداوند با يدر مقابل خود كر ييكرد كه گويد، چنان دعا ميگويم
  او صحبت كرد كه:

  م؟يايتوانم با تو بيكه م يكنيك مجسمه هستم، چگونه فكر ميمن  -
 زيتواند راه نيم حتماً ك مجسمه بتواند صحبت كند يكه اگر  :مرد جوان پاسخ داد

  برود.
تو  يطيچ شراين شرط كه تحت هيم اما به ايايموافقت كرد كه من همراه تو م يتيد

ن يم از ايخلخال پا يم و تو با صداياي، من به دنبال تو ميبه پشت سرت نگاه نكن
  .يشويموضوع آگاه م

دند مرد يك شهر كه رسيها عازم شهر مرد جوان شدند، نزدجوان موافقت كرد و آن
شت ار آشفته شد و نتوانست خود را كنترل كند و برگيد و بسينشن ييداگر صيجوان د

گر يشنا آنجا بود اما چون مرد برگشته بود ديكر يتيو پشت سرش را نگاه كرد. د
ند يايد تا به مردم خبر دهد تا بيكرد. مرد جوان شتابان به سمت شهر دويحركت نم

ونه تا آنجا چگ يتيشدند كه د زدهار شگفتيآمده است. مردم بس يتينند كه ديو بب
شنا يپرستش گوپال كر يدر آنجا برا يشنا معبدياست، به احترام حضور كر آمده

  ساخته شد.
- جا حاضر است، او در مجسمهخداوند همه ازآنجاكهشود كه يم يريگجهين نتيبنابرا

ور حض جام كه خداوند همهين باورياگر بر ا ز حضور دارد.يسازند نيكه از او م ييها
رم ن چگونه حضور در فيبنابرا گران هم به آن معتقدند،تيهويب يكه حت يدارد، باور

كند، پس يمان ما با ما ارتباط برقرار ميا ياندازهشنا بهيم؟ كريكنيرا انكار م تمثال
 آنت، در سيا سنگ نيك تكه چوب يجز  يزيخداوند چ م كه تمثالير انتخاب كناگ

 ايآ نكهياخواهد ماند.  يما باق يان چوب و سنگ براشه هميشنا هميكر صورت
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ر د خداوندما دارد.  تيعبود يبه درجه يا نه بستگيد يگويبا ما سخن م خداوند
طور كه دن او همانيده ما شروع ب يروحان يشرفت در آگاهيست اما با په جاهمه

ون رفت، چم به مقصد خواهد يندازيدر جعبه پست ب يام. اگر ما نامهيكنيهست م
مان ما يم ايرا بپرست خداوندمعتبر از  يريتصون اگر يجعبه پست معتبر است. همچن

 يعنيم، ين را دنبال كنيم كه دستورات و قوانيخواهد داشت. اگر ما حاضر باش ياثرات
 يم. وقتينيبب جاهمهدر را  خداوندسر است كه ين ميم، ايت الزم را كسب كنيصالح

گستر خود، خودش را در  جاهمهدر  يهايانرژ توسط وندخداحضور دارد،  ك عابدي
 يهاالمث كند.ين كار را نميا ،ستياو ن عابد يكند، اما وقتيم يجا متجل و هر جاهمه

 خداوند د.يك ستون دينه وجود دارد. پراهالد ماهاراج خداوند را در ين زميدر ا ياديز
  دن او است.يد يراما ب يستگيكه الزم است شا يزيتنها چ ؛هست جاهمه

  دهد:يحاضر بودن خود م جاهمهاز در  يخودش مثال خداوند

yathäkäça sthito nityaà 
väyuù sarvatra-go mahän 

tathä sarväëi bhütäni 
mat-sthänéty upadhäraya  

وزد، و همواره در آسمان قرار يم جاهمهرومند در يگونه كه باد ندرك كن همان"

  )9/6 .(ب.گ ".اندز در من واقعيب تمام مخلوقات نيترت نيدارد، به هم
 ييدن است. جايدر حال وز جاهمهن و يزم يدانند كه باد در فضا بر رويهمه م

ن يماش يهليوسبهد يم، بايم هوا را خارج كنيا باد نباشد. اگر ما بخواهيست كه هوا ين
طور وزد، همانيم در فضا جاهمهطور كه هوا م. همانيوجود آور به خأل يمصنوع

كه  ين است، پس وقتيچننياما اگر ا ت دارند.يموجود خداونددر  زهايچ همههم 
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  رود؟يشود، كجا ميمنحل م ينش ماديآفر

sarva-bhütäni kaunteya 
prakåtià yänti mämikäm 
kalpa-kñaye punas täni 
kalpädau visåjämy aham  

 عت من وارديان هر عصر به درون طبيدر پا يات مادي، تمام تجليپسر كونت يا"

 .(ب.گ".نميآفريها را مخود آن يرويدوباره با ن يگريشوند و من در آغاز عصر ديم
9/7(  

ه حركت م بيكنيگونه كه ما ساعت را كوك م) خود را همانيتيعت (پراكريطب خداوند
اما  شود.يجذب م خداونددرون ه شود بياش تمام معت دورهيطب ي، و وقتآورديدرم
 زيچهمه ينش مادياست. در آفر يچون دائم ،ستين نيچننيا ينش روحانيآفر

كه درون آن  يروحان يوجود جرقه علت بهما  يهاطور كه بدناست. همان يموقت
 هبكه درون آن است  خداوندروح  علت بهز ينش نيابد، تمام آفريياست تكامل م

كه روح ما در بدن حاضر  طورهمانرود. يمابد و از وجود ييد، تكامل ميآيم وجود
علت حضور  عنوان پاراماتما حاضر است. بهز در تمام جهان بهين خداونداست، 

حضور ما  علت بهطور كه وجود دارد همان ينش ماديآفر 14شنويو ييروداكاشايكش
دهد و يم يرا تجل ينش ماديآفر اوقاتيبعض خداوندما وجود دارند.  يهابدن
  به حضور او دارد. يت آن بستگيموجود هرحالبهدهد. ينم قاتاويبعض
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  ارواح بزرگ ها، ق ماهاتماياز طر دانش 

 
زرگ) ارواح ب يعني( هاماهاتما يلهيوسبهنش يآفر يهاشنا در تمام جنبهيحضور كر

شنا يطور كه كرشود. همانيشنا هستند، درك ميشه مشغول پرستش كريكه هم

كه در فصل نهم  يامحرمانه دانشن ارواح بزرگ به يند، اكيان ميخودش ب

 زيچمهه مبدأ عنوانبهشنا را يهستند و كر ، آگاهشده استشرح داده  تايگ-بهاگاواد

  دانند:يم

mahätmänas tu mäà pärtha 
daivéà prakåtim äçritäù 
bhajanty ananya-manaso 
jïätvä bhütädim avyayam 

اند، آن ارواح بزرگ، در پوشش حفاظت ب نخوردهيفر كه آنانتها، يپسر پر يا"

ت يخصش عنوانبهرا من را يز ،مشغول خدمت هستند هستند. آنان كامالً ياله يعيطب

  )9/13 .(ب.گ ".شناسندياست، م يل و ابديمتعال خداوند، كه اص

ــكيك روح بزرگ بدون هي ــيداند كه كريم يچ ش ــخص ــنا، ش  و يت متعال الهيش
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: 16اسايگيبراهما ج تودارد، اتايان ميب 15سوترا-است. ودانتا ظهوراتام تم يسرچشمه
-است. در حال حاضر ما مشغول مطالعهوند جستجو و شناخت خدا يات انسانيهدف ح

خود  نكهيا يجابهاما  ن،يتربزرگ يعنيم. برهمن يهست يكوچك موقت يزهايچ ي
ن و دن، دفاع كردي، خوابخوردن يوانيم، گرفتار مسائل حين كنيتررا متوجه بزرگ

وانات يح يشوند. حتيطور خودكار حل من مسائل كوچك بهيم. ايهست يريگجفت
فراهم  باتيبرند. تمام ترتيدن، خوردن و دفاع كردن لذت مي، خوابيريگز از جفتين

ل به يدها را تبستند، بلكه ما آنين يامسئله درواقعبدن،  يهان خواستهي. اشده است
م ينكن ن مسائليشود كه خود را مشغول ايسوترا سفارش م-م. در ودانتايادهكر مسئله

ن يام اتم ا شدن مبدأيهستند. مسئله، جو يشدنارضا يها در هر شكل زندگچراكه آن
 يل مادحل مسائ يتالش سخت برا منظوربه يدر شكل انسان يات است. زندگيتجل

ست. خوك كه ين -ا حل كند ها رتواند آنيهم م خورفضله وكك خي يكه حت -
دن ي، خوابيريگشود، قادر به خوردن، جفتين محسوب ميتروانات پستيان حيدر م

ت. م داشيها را خواهم، آنينكن يزها سعين چيا ياگر ما برا يو دفاع از خود است. حت
-د. ودانتايآياز آنجا م زيچهمهست كه ا مبدأافتن ي، درواقع، يات انسانيحهدف از 

 يشود (جانمادياز آن ساطع م زيچهمهدارد كه برهمن آن است كه يان ميب سوترا
ند تا كنيم يها سعيانيها، گيوگي). فالسفه، دانشمندان، 1/1/1ش.ب. )(17اتاهايايآس

-اروا، سشده استتا داده يسامه-در برهما ن مبدأيدا كنند. ايرا پ زيچهمه ياصل مبدأ
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 Vedänta-sütra 

16
 athäto brahma jijïäsä 

17
 janmädy asya yataù [SB 1.1.1])( 
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  علل است. : خداوند علت تمام18كارانام-كارانا
ند كنند؟ خداوياست، ارواح بزرگ چگونه رفتار م زيچهمه أخداوند مبد نكهيابا درك 

  كند:يف مين توصيخودش آنان را چن

satataà kértayanto mäà 
yatantaç ca dåòha-vratäù 

namasyantaç ca mäà bhaktyä 
nitya-yuktä upäsate 

همواره به ذكر شكوه و جالل من كوشند، يراسخ م ين ارواح بزرگ كه با عزميا"
ت يمرا با عشق و عبود آورند، دائماً يم فرود ميپردازند و در مقابل من سر تعظيم

  )9/14 .(ب.گ ".پرستنديم
ا شنا است. ارواح بزرگ، بيذكر هاره كر يعنيوگا، ي-ين روش بهاكتيل هميآن تجل

 يرانگيكنند. اما ديم ليمختلف او را تجل يهاو هدفش، به راه ت او، هبوطعيدرك طب
  كند:يز اشاره ميشنا در فصل نهم، به آنان نيكنند. كريهستند كه او را قبول نم

avajänanti mäà müòhä 
mänuñéà tanum äçritam 
paraà bhävam ajänanto 
mama bhüta-maheçvaram 

ق لكنند. آنان سرشت مطيكنم مرا استهزا ميم هبوط نسانا صورتبه يبلهان وقتا"

  ).9/11 .(ب.گ "شناسنديخداوند متعال آنچه هست نم عنوانبهرا م يو روحان
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 sarva-käraëa-käraëam: [Bs. 5.1] 
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ه به ك يكنند. هركسيوانات هستند، او را مسخره ميتر از حمودها، ابلهان، كه پست
مان يا يراب يليچ دليك. هي يها ابله درجيوانه است يا ديمان نداشته باشد يخداوند ا

مان به او وجود دارند. انسان يا يل برايتمام دالنداشتن به خداوند وجود ندارد و 
هد تا دين قدرت را به او ميا يمان ندارد، اما چه كسيد كه به خداوند ايتواند بگويم
 چهپس  ،ستديايبازمن قدرت سخن گفتن ي، ارسديفراممرگ  يد؟ وقتيرا بگو نيا

گ ار از سنطور خودكا قدرت سخن گفتن بهيدهد؟ آيقدرت سخن گفتن را م يكس
شود، يگرفته مپس مرجع متعال باز  قدرت تكلم توسط نكهيا محضبهد؟ يآيبرم

كه  ل آن استيسخن گفتن خود دل يروين نيست. هميك سنگ نيش از يبدن ب
كه خداشناس است  يدهد.كسيرا به ما م زيچهمهوجود دارد، كه دارد  يمتعال يروين
م، يمان نداشته باشي. اگر ما به خداوند استيداند كه هرچه دارد تحت كنترل او نيم
م. يه باشمان داشتيكند، ايكنترل م قدمبهقدمخودمان كه ما را  يماورا ييرويد به نيبا

در  مسلط يرويك نيد. يد بناميخواهيا هرچه ميعت و يرو را خداوند، طبين نيحال ا
  كند. ين را نفيتواند اينم يچ انسان عاقليجهان وجود دارد، و ه

هر عت ظايمافوق طب يهاك انسان با قدرتين همانند يزم يكره يشنا بر رويكر
ند. خداوند بشناس عنوانبهدرصد مردم نتوانستند او را  نودونهشد. اگرچه در آن زمان 

 19نتاهادن نداشتند (پارام بهاوام اجانايد يبرا يرا چشميآنان نتوانستند او را بشناسند ز
وق ماف يروين يلهيوسبهاست خداوند را شناخت؟ او را ). چگونه ممكن 9/11. ب.گ(

آنجا  توان شناخت. تايو كتب مقدس م باصالحيتمدارك افراد  يلهيوسبهعت، يطب
اند. خداوند قبول كرده عنوانبهاو را  ييشنا مهم است، تمام مراجع ودايكر ياكه بر
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 paraà bhävam ajänantaù [Bg. 9.11] 
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ر بود. اگ ينساناعمالش مافوق ا يهين حضور داشت كليزم يبر رو يوقتخداوند 
اور ارائه شود ب يبه او هر مدرك كرد كه يريگجهيد نتين را باور نكند بايا يكس

  نخواهد كرد. 
حواس  يلهيوسبهدن خداوند داشته باشد. خداوند يد يبرا يين توانايد همچنيفرد با

كه راه ( "وگاي-يبهاكت"ه كار بستن روش نجا است كه با بيشود، از ايده نميد يماد
ا ست. ميست و كيكه خداوند چم يم درك كنيتوانيك كردن حواس است) ما مپا

ن حواس ياما اگر ا م،يره را داريدن و غيدن، لمس كردن، چشيدن، شنيد ييتوانا
 يهيك، پرورش و تزيآگاه شنايم. كريم خداوند را درك كنيتوانينم ناپاك باشند،

 است. شنايهاره كرذكر  كننده، مخصوصاًمياصول تنظ يلهيوسبهحواس 
  كند:يف مين توصيان را چنيشتر مودهايشنا باز بيكر يشر

moghäçä mogha-karmäëo 
mogha-jïänä vicetasaù 
räkñasém äsuréà caiva 

prakåtià mohinéà çritäù 

ه و وصفتانيات دياند، مجذوب نظردهيگرد گشتهگمج و يسان گنيبد كه آنان"
ه انياعمال ثمرجو ي، براييرها يد آنان براي، اميزدگاند. در آن حالت توهمملحدانه

  )9/12. (ب.گ ".گردديمواجه م يبا شكست و ناكام يل دانش همگيتحص يو برا
خورد. يهم م افراد منكر خداوند همواره بر يوهادهد كه آرزيلغت موگهاشا نشان م

 يز بهتريومند چشه آرزيكنند، هميده كار ميسود و فا يكه برا يا كساني، "هايكارم"
. ستنديها قائل نن خواستهيا يبرا يچ حديحواس خود هستند. اما ه يارضا يبرا

 نيدوارند كه ايش دهند و اميخود را افزا يتا حساب بانك اندتالشآنان همواره در 
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 گاهيچه ين خوشحالياما ا ،ابنديدست  يها به خوشحالبرسد تا آن يحساب به مقدار
ا كه هوجود ندارد. آن ين حساب بانكيا يبرا يتيچ نهايه كهچرا ،ديآينم دست به

را درك كنند.  يزندگ ييتوانند هدف نهاياند، نمشده يماد يزاتوهم يجذب انرژ

ا در آخر باما  كننديست كه سخت كار ما يانگر كسانيب "كارمانا-موگها"لغت 
خر مام اعمال ما در آم تياستوار نباش يشوند. اگر ما در خداشناسيمواجه م يتينارضا

  جه خواهد ماند.ينتيب
خود خداوند است. اگر ما در  يست، بلكه گفتهين يك انسان معمولين نظر يا

م يابيم كه درييمايبپ ياگونهبهرا  دانشن يافتن ايمراتب  ديم بايهست دانش يجستجو
ا زارهاز ه نباشد، پس منظور يت متعال خداوند است. و اگر هدفيشنا شخصيكه كر

تواند يع است كه فرد نميوس قدرآنست؟ خداوند متعال يچ ييسال پندارگرا
ها ونيليم يما با سرعت ذهن و باد برا ذهن به او برسد. اگر ييپندارگرا يلهيوسبه

 يم. حتيبه خداوند متعال برس ييپندارگرا يوسيلهبهرممكن است يم، غيسال سفر كن
طلق قت ميبه حق يذهن ييگراپندار يوسيلهبه يك نمونه هم وجود ندارد كه فردي

 يادكند كه روش دانش مياشاره م "انايگ موگها"ن لغت يده باشد. بنابرايمتعال رس
ا بعد از د ريست كه ما خورشيتالش خودمان ممكن ن يوسيلهبهكننده است و گمراه

شود.  انيدر هنگام طلوع نما صبحگاهد يم كه خورشيد منتظر شويم. ما باينيغروب بب
م. ينيبد را بيمانند خورش يك جسم ماديست كه با حواس محدود خود يممكن ن يوقت

 يم؟ تنها به كمك تالش شخصيرا درك كن يرماديقت غيچطور ممكن است كه حق
 يبه روش علم ي(آگاه دانشد به كمك يست. ما باير نيپذشنا امكانيدرك كر

  اند.يداوند، خود را به ما بنمام تا خيم و منتظر بمانيسته شويشناخت خداوند) شا

teñäà satata-yuktänäà 
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bhajatäà préti-pürvakam 
dadämi buddhi-yogaà taà 

yena mäm upayänti te 

 يمن شده است، درك ينثار خدمت و طاعت عاشقانه كه وجودشان دائماً به آنان"

  )10/10. (ب.گ ".نديايدهم كه با آن بتوانند نزد من بيم
. ميستيما قادر به درك آن ن يد ماديط مقيعلت شراه باما  رون است،خداوند در د

 يدگاست و هدف زن زيچهمه يماد ين زندگيكنند كه ايفكر م وصفتانيدان و ديپل
ست شك دائماًاما  كنند،يم يشتر لذت بردن از ماده است. آنان سعيهرچه ب يانسان

به  ست. اگر ماين يذت واقعدا كردن ليعت، راه پيدر طب يخورند. كسب لذت ماديم
م. تمام يشناخت خداوند شور يوارد مس يستيم، بايهست يدنبال لذت واقع

چ حد و يه يروحان يشاداما  است يانيآغاز و پا يدارا يماد يايدن يهايخوشحال
گذاشته  زمان يست كميافتنها ك ين خوشبختيدست آوردن اه ب يندارد. برا يانيپا

 يدگن بزرگ و فرشتگان تمام زنعصار گذشته عارفام. در اييوشنا را بگيو ذكر هاره كر
ند. شديت نائل نميبه موفق همهنيبااكردند و يدرك خداوند متعال م يخود را فدا

درك خداوند داده است. تنها الزم  يرا برا يا ماهاپرابهو روش آسانيتانيچ ن دورهيدر ا
داوند م و ذكر نام خيگوش بده اتيگ-بهاگاوادد به يم. ما باياست كه با دقت گوش ده

م كه دانش يم و كاذبانه فكر كنيد به خود بباليم. ما نبايرا بشنو هاآنرا گفته و با دقت 
الم خداوند م تا كيم. فقط الزم است كه متواضعانه بشنويدانيار ميما كامل است و بس

 م.يرا درك كن
هستند  يخوارانآدم كشاساهاشود. راياداره م 20ه دست راكشاساهاا بيدر زمان حال، دن
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ه ب يبزرگ يهاكنند. و حكومتينابود م زيحواس پسران خود را ن يارضا يكه برا
آنان اما  ن ببرند،يحواس از ب يارضا يرا برا ياريبس يهااند تا ملتوجود آورده

 همهنيبااواهد شد. نخ يراض وقتچيهق ين طريفهمند كه حواس آنان از اينم
آلود خود كنند. درك هوس يهاخواسته يرا فدا زيچهمهاند كه هآماد راكشاساها

 يمدن مادفته تيش شدتبهرا آنان يار مشكل است، زيآنان بس يبرا يقيت حقيموقع
 يسانك يعنيكند؟ آنان كه ماهاتما هستند، يخداوند را درك م يهستند. پس چه كس

علق به خدا است و من مت زيچهمه"كنند كه يكه دلشان پاك و فراخ شده و درك م
  ."ز متعلق به خدا هستمين
 ارتهامام پ ستند (ماهاتماناس توين يعت ماديدر فرمان طب ين ارواح بزرگيك چني
علت ه ز بين ارواح بزرگ ني). خدا بزرگ است و دل ا21تاهايم آشريتيم پراكريوياد

ت و سين ياسيس يشوايك پي يراب يشود. ماهاتما ارزشيخدمت به متعال، بزرگ م
ح يتوض اتيگ-بهاگاوادار شناخت ارواح بزرگ در يد. معيآيان به دست نمياطراف يبا رأ

پناه برده است. خداوند  يروحان ياست كه به انرژ يكس "ماهاتما"داده شده است: 
 يو انرژ يروحان ين انرژيب يتفاوت، و او ها متعلق به خداوند هستنديالبته تمام انرژ

 و يماد ين انرژي) مابياهي(حاش صورتبهد كه يروح مق ي، اما براشوديقائل نم

نند و يبين فرق را ميا "ماهاتماها"دارد. وجود  قرار گرفته، تفاوت يروحان يانرژ
  م).يتيم پراكريويرند (دايگيپناه م يروحان ير انرژين در زيابنابر

ز بزرگ ينعال مت يرويخود با ن يتيهوبه هم يتعال، ارواح بزرگ با آگاهبا خدمت به م

 است آنن نه ي. ا"من برهمن (روح) هستم.") 22يشوند: (اهام براهماسميم و ارجمند
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شود، يم برهمن يكنند خداوند هستند. بلكه، اگر كسيبالند و فكر ميكه به خود م
خود  ياست و وقتات روح يفياز كت يفعال ت با ذات روح باشد.يفيكد اعمالش هميبا

، م. برهمن روح استيبر به سر يعمليم در بيتوانيم نميدانيت ميهورا با روح هم
 ايروح در درون آنان است، فعال هستند. آ نكهيا يفقط برا يماد يهان بدنيو ا
خود  يت واقعيم، و خودمان را در هويپاك كرد يماد يخودمان را از آلودگ يوقت

 من" ستاد؟ ادراكيم ايت باز خواهيفعالم، از يبرهمن پاك استوار نمود عنوانبه

و  ميرا ما روح هستيز ؛يروحان يهاتيمشغول شدن به فعال يعني "برهمن هستم
 يم. برهمن شدن بدان معنيآلوده به ماده باش اگر ي، حتان استيما نماهاي تيفعال

 يانرژ يعنيتر (عت بااليكه خود را در طب است آنم بلكه يست كه در خأل واقع بشوين
دمت به مشغول خ كامالً  يعنيم. برهمن شدن يباالتر) استوار كن يهاتيباالتر و فعال

خداوند  يشود برايم يكند كه اگر خدمتيدرك م "ماهاتما" رونيازاخداوند شدن. 
ما ا ،مياچقدر به حواس خود خدمت كرده حالتابهگر. ما يد كسچيه ياست و نه برا

  م.يبه خداوند خدمت كن دين لحظه به بعد باياز ا
مقصود از وجود ما خدمت ست، چون ين مطرح از خدمت ستادنيبازااز  يحبتچ صيه

م يبپرس يجمهورسيرئكند؟ اگر ما از يهست كه خدمت نم يا كسي. آكردن است

د. كنياو به ما خواهد گفت كه به مملكت خدمت م "كند؟يخدمت م يبه چه كس"
د جهت يبااما  م،يريم بگيتوانيخدمت را نم يست. ما جلوياز خدمت ن يخال كسچيه

  م.يشويم "ماهاتما"ن اتفاق افتاد، يا يم. وقتيقت عوض كنيخدمت را از توهم، به حق

شدن  "ماهاتما"غاز ، پرشكوه كردن نام خداوند، آ23انتاها)يرتايرتانا (كين روش كيا
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عرضه  تيساده به بشر ياگونهبهماهاپرابهو  ايتانيحضرت چ ن روش توسطياست. ا
ا راما، رام هارهراما،  هاره، هاره هارهشنا، يشنا كريشنا، كريكر هارهشنا، يكر شد (هاره

شراوانام "ها ان آني). نه روش مختلف خدمت وجود دارد كه از مهاره هاره راما،

وصف  يعني "رتاناميك" درواقعن هستند. يتردن و ذكر كردن، مهمي، شن"رتاناميك
م. يم وصف كنيتوانيره ميو غ ري، لغات، تصاويقيموس يوسيلهبهما  كردن؛

ف يوصم تيتوانيم نميرا تا نشنويز ،شوديم "رتاناميك"دست در دست  "شراوانام"
م. تنها ينائل شدن به متعال را ندار يبرا يت ماديچ نوع صالحياج به هيم. احتيبكن
م يادهيم و آنچه را شنيت بشنوياست كه از مراجع باصالح نيم ايد بكنيكه با يكار
  م.يو كنبازگ

 "يتشرو"ن وداها با نام يهم يدند و برايشنين مگذشته وداها را شاگردان از عارفا در

م كه آرجونا ينيبيم تايگ-بهاگاواددر  مثالً. "ده شدهيشن آنچه" يعنيشوند يشناخته م

 "تاودان"فلسفه  يدهد. او مشغول مطالعهيشنا گوش ميدان جنگ به كريدارد در م
د يبا شداندان نبرد. يدر م يم، حتياز مرجع متعال بشنو جا هرم در يتوانيست. ما مين

وش بدهم؟ د گيچرا با"كنند يمردم فكر م يد بشود. بعضيتول نكهياافت شود نه يدر

، ن روشي. ا"بسازم ياز تازهيتوانم چيخودم فكر كنم. من م يبرا توانمينممن 
ند با كيم يشخص سع يصعود دانش يوسيلهبهست. ين دانشنزول  ييودا روش

 تريك مرجع عاليشخص دانش را از  يلنزو دانشبا اما  ع دهد،يكوشش خود را ترف
ر يپ است، دانش توسط تايگ-بهاگاواد، همانند آنچه در ييكند. در رسم ودايافت ميدر

عانه يدن مطي). شن24دويو ويمام راجارشايتام اپشود (اوام پارامپارا پرايبه شاگرد داده م
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 م به كماليتوانيت ميصالحدن از مراجع بايكه ما فقط با شن است يقو درقآن
د بدن يدر ق كهيوقتم. تا يشويم به نواقص خود واقف ميم. با تواضع و تسليبرس
م، يشويزده متوهم-2م. يكنياشتباه م ما مطمئناً -1م: يم چهار نقص داريهست يماد
 يما برا يل سعين داليبه ا .ميكنيما تقلب م-4و  ؛ميحواس ناكامل هست يدارا-3

د ي. ما باجه استينتي، بيتجرب طوربهحواس ناقص و  يوسيلهبهقت مطلق يدرك حق
 خود يندهيم. خداوند آرجونا را نمايبشنوست خداوند كه خادم او يندهينماك ياز 

  .)25يمه ساكهاچت يكرد چون آرجونا خادم او بود. (بهاكتو آس
فكر  كه ينكه خادم او باشد، كسيخدا بشود بدون ا يندهياتواند نمينم كسچيه
م، ياز خدا هست ينده باشد. چون ما جزئيك نمايتواند ينم "من خدا هستم"كند يم
م و خود يات خود را مطالعه كنيفينجا است كه اگر كين او است، و از ايت ما عيفيك

-يا مست كه مين يمعن ن بدانيم. ايريگياد ميدر مورد خداوند  يزيم چيرا بشناس
د از طرق درك خداون يكي ين روش خودشناسيم. ايت خداوند را درك كنيم كميتوان

بدون  مينتواي. ما نم"من خدا هستم"م كه يم ادعا كنيتوانيچ مورد نميدر هاما  است
ا شنيم. كريم خداوند هستيم ادعا كنياو باش يهاش قدرتينكه قادر به نمايا

به ود خ يهانياندن شكل كيخود و با نما يهااز قدرت ياريسش بينما يوسيلهبه
 آور خود را نشان داد تارتين شكل حيشنا ايخداوند است. كرثابت كرد كه  آرجونا
 ز آرجوناا يرويدلسرد كند. و به پ كار نياكنند از  ييخدا يرا كه بخواهند ادعا يافراد
م كه شكل يم، درخواست كنيبول كنخداوند ق عنوانبهرا  يكه كسنيد، قبل از ايما با

  كند.يقبول م ييرا به خدا يگريك ابله، ابله ديط اند. فقيخود را بنما يهانيك
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د باشد. تر از خداونتواند باالينم كسچيهتواند همانند با خداوند باشد، و ينم كسچيه
مال ك به فرمان او هستند و باگوش ز ين -ن خداوندگارانيتريعال-وا يبرهما و ش يحت

 يهاروشاز  يكي يوسيلهبهنكه يا يجابهكنند. يم از او يبردارفرمانحترام ابراز ا
م يكن يعم و سيبشنوخدا  يعانه دربارهيم، بهتر است مطيم خدا شويكن يسع يتمركز

 ،كندينم ييخدا يادعا گاههيچم. رسول خدا يخود را با او درك كن ياو را و رابطه
  داند.يخادم او مبلكه همواره خود را 

كمك  نياست و ا فيتعرقابلم يرياد بگي باصالحيتما هرچه درباره خداوند از مراجع 

شود. ما يه مدينام "رتانايك"ف كردن ين تعريم. ايكن يشرفت روحانيكند تا ما پيم
ا روش م. بيشوياستوار م دانشم در يم، تكرار كنيادهيم آنچه را شنيكن ياگر سع

م و يات آزاد شويد ماديم از قيتوانيدن و ذكر كردن) ما مي(شن "تانامريشراوانام ك"
، يانانجام قرب يوسيلهبهرممكن است كه ين عصر غيدر ا ؛ميبه ملك خداوند برس

عانه ين مطديشن جزبه يچ راهيد. هيت رسيج عبوديوگا به همان نتايا يو  ييپندارگرا

 "ماهاتماها"است كه  ياهن ريارد. اما وجود ند يت برايصالحاز مرجع با
آن را از خداوند  كه آرجونااست  ين راهيافت كردند. ايرا در دانشن يترمحرمانه

شه ير ران كه از آرجونايد آن را از سلسله پيااست كه ما ب ين روشيافت كرد و ايدر
  م.يافت كنيرد، دريگيم



 

  

  

5  

  پارامپارا:  

   رانيپ يسلسله قيطردانش از 

  

 

çré bhagavän uväca 
imaà vivasvate yogaà 

proktavän aham avyayam 
vivasvän manave präha 
manur ikñväkave 'bravét 

 به ار وگاي يجاودان علم نيا من: فرمود شنايكر شري خداوند پروردگار، تيشخص"
 ،تيبشر پدر مانو، را به آن واسوانيو و دادم آموزش د،يخورش خداوندگار واسوان،يو

  ).4/1 .(ب.گ "آموخت كشواكويبه ا را آن خود ينوبهبه زين مانو و داد ميتعل

 ،"واسوانيو" به را تايگ-بهاگاواد ،ياله دانش نيا خداوند، شيها سال پونيليم
 يداغ اريبس مكان ديخورش ميدانيم ما كه آنجا تا. داد د آموزشيخورش خداوندگار

 يحت. كند يزندگ آنجا در دبتوان يكس باشد داشته امكان كه ميكنينم فكر و است
 ييداو اتيادب طبق ،يول. شد كينزد ديخورش به هابدن نيا با كه ستين ممكن
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 .دارد آتش از يبيترك آنجا در زيچهمه اما ،است كره نيهم مانند ياكره ديخورش
 زا غالباً  كه هستند يگريد كرات ن، خاك است،يعنصر غالب در زم كه يطورهمان
  .اندشده ليتشك هوا اي و آب آتش،
 شده لياره تشكياز عنصر غالب مخصوص آن س غالباً كرات نيا زنده موجودات بدن
نس از ج ييهابدن يدارا كننديم يزندگ ديخورش يرو بر كه يموجودات مثالً ؛است

در  حاكم ياصل تيشخص ،ديخورش موجودات ساكن در تمام از. عنصر آتش هستند

 -ايسور( ديخورش خداوندگار عنوانبه او. است "انواسويو" نامه ب يآنجا خداوندگار
 ورطهمان دارند، وجود ياصل يهاتيشخص كرات تمام در. است شده شناخته) 1اناينارا

در  ماهابهارات اساس بر. است جمهورسيرئ اول شخص يكشور در كه طورهمان

 ومتحك نيزم يكره بر "ماهاراج بهاراتا" نامه ب شاه كي تنها شيسال پ 5000حدود 
 يهاقسمت به نيزم با گذشت زماناما  .شديم خوانده او نام به ارض كره و كرديم

 وجود تلفمخ كرات در فرماندار چند اي كي معموالً  بيترتنيابه. شد ميتقس ياريبس
  .دارد

 دانش خداوند شيپ سال هاونيليم م كهيشويمتوجه م چهارم فصل هيآ نياول از
 ماتيتعل كه خداوند،. داد آموزش )واسوانيو( ديشخور خداوندگار به را وگاي-كارما

 ماتيتعل نيا كه كنديم اشاره نجايا دهد،يمارائه  آرجونا به را تايگ-بهاگاواد
. بودند شده انيب يگريكرات د در قبل عصر نيچند در بلكه ستند،ين تازه وجهچيهبه
را  ز آنيو مانو ن هدادآموزش پسر خود مانو  به را دانش نيا خود ينوبهبه واسوانيو

 داوندخ اجداد از يكي و بزرگ يشاه كشواكويماهاراج ا كشواكو آموزش داده بود.يبه ا
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 دخواهيم يكس اگر كه است نيا گفتار نيا تمام ياساس نكته .بود راماچاندرا
 نجايا در است آن درك يبرا كه يروش كند، استفاده و رديبگ ادي را تايگ-بهاگاواد

 آرجونا به را تايگ-بهاگاوادن بار ينخست خداوند ست كهين گونهنيا .ف شده استيتوص
 400 را ياله دستورات نيا خداوند كه است شده زده نيتخم وداها، طبق بر. ديگويم
 هك گفته شده است ماهابهارات در. آموزش داده است واسوانيو به شيپ سال ونيليم

 از اتميتعل آرجونا از قبل. است شده گفته آرجونا به شيپ سال 5000 تايگ-بهاگاواد
  .شد گم ماتيتعل نيا ان،يبا گذشت سالاما  شديم داده رانيپ سلسله راه

evaà paramparä-präptam 
imaà räjarñayo viduù 
sa käleneha mahatä 

yogo nañöaù parantapa 
 [Bg. 4.2] 
  

sa eväyaà mayä te 'dya 
yogaù proktaù purätanaù 
bhakto 'si me sakhä ceti 

rahasyaà hy etad uttamam 
 [Bg. 4.3] 

 اهانپادش و ديافت گرديدر رانيپ يسلسله قيطر از گونه نيبد متعال علم نيا"
 و شد هگسست سلسله نيا گذشت زمان، با اما. نمودند درك وهيش نيبد را آن سيقد

. (ب.گ ".است رفته دست از دانش نيا يقيحق صورت رسديم نظر به جهينت در
4/2(  
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 ازگوب تيرا برا - مطلق خداوند با شدن مرتبط هنر - كهن اريبس علم همان اكنون"
 راراس و متعال راز به يتوانيم رونيازا و يهست من دوست و عابد تو رايز كنم،يم

  )4/3 .(ب.گ ".ببري يپ علم نيا يروحان

 ،"اوگي-كارما" ،"وگاي-ياكتهب" اندشده مطرح وگاي روش چند تايگ-بهاگاواد در
 واندهخ وگاي نامه ب نجايا در دانش نيا نيهم يبرا و ،"وگاي-هاتها" ،"وگاي-انايگ"

 مانيآگاه ما وگاي در كه است نيا مقصود و "شدن وصل" يعني وگاي لغت. شوديم
داوند خ به شدن ملحق دوباره يبرا است يالهيوس وگاي. ميكنيم وصل خداوند به را
 ادهد خداوند توسط كه ييوگاي زمان گذشت با اما. او با نخودما يرابطه ءاياح اي و

 هكي زمان در يدانشمند ميحك چيه ايآ است؟ ليدل چه به نيا. شد گم بود شده
 زمان نآ در ياريبس مانيحك هك البته نداشت؟ وجود كرديم صحبت آرجونا با خداوند
. شد گم اتيگ-وادبهاگا ياصل ريتفس كه است نيا شدنگم از منظور اما ،بودند حاضر
 بر بتهال كه بكنند هاييليتحل و هابرداشت تايگ-بهاگاواد از است ممكن نامحقق

 يانكته نيا. ستين تايگ-بهاگاواد ،آن و بود خواهد خودشان يشخص يقهيسل اساس
. بكند هتوج آن به ديبا تايگ-بهاگاواد شاگرد كي و كند،يم ديتأك خداوند كه است
 تيصالح او به نيااما  باشد، يخوب محقق يماد نظرنقطهاز كه است ممكن فرد

 م،يكن درك را تايگ-بهاگاواد نكهيا يبرا. دهدينم را تايگ-بهاگاواد يدرباره اظهارنظر
 م،يبشو تايگ-بهاگاواد روح وارد و. ميكن قبول را) 1پارامپارا( رانيپ يسلسله اصل ديبا
  .ميشو كينزد آن به محقق كي نظر از نكهيا فقطنه و

 كرد؟ انتخاب دانش نيا افتيدر يبرا را آرجونا خداوند مردم همهنيا انيم از چرا
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 كنديم زتمرك و تعمق كه يكس اي ،يوگي كي اي بزرگ، محقق كي وجهچيهبه آرجونا
 يماحك. بود نبرديك  شروع شرف دركه  بود ييجنگجو او. نبود سيقد كي اي و

 هاآن به را تايگ-بهاگاواد توانستيم خداوند و كردنديم يزندگ زمان آن در يبزرگ
 كي يدارا بود، يمعمول مرد كي نكهيا وجود با آرجونا كه است نيا جواب بدهد.

 من دوست و من خادم تو ": 1يچت ساكها مه يس بهاكتو: بود بزرگ تيصالح

 آرجونا. ندنبود دارا حكما كه يتيصالح بود؛ آرجونا يياستثنا تيصالح نيا. "يهست
 ميسلت را خودش نيهم يبرا و است خداوند متعال تيشخص شنايكر كه دانستيم
 داردن امكان نباشد خداوند خادم فرد، اگر. كرد قبول خود ريپ عنوانبه را او و كرد او

 فهمد،ب را تايگ-بهاگاواد خواهديم يكس اگر. كند درك را تايگ-بهاگاواد بتواند كه
 تايگ-بهاگاواد خود در كه طورهمان ديبا او. رديبگ كمك گريدهاي روش از تواندينم

 ميبخواه ما اگر. ديفهم را آن آرجونا كه طورهمان بفهمد، آن را است شده زيتجو
 شينما تاس ممكن كنيم يشخص ريتفس اي ميبفهم يگريد راه از را تايگ-بهاگاواد

  .ستين تايگ-بهاگاواداما  ،باشد فضل و كماالت ما از يخوب

 ماهاتما" هك طورهمان ميبساز تايگ-بهاگاواد از ياهيفرض ميبتوان ديشا يربا پژوهشگ

 است مكنم چطور. كرد را كار نيا خود جوييصلح هيفرض از يبانيپشت يبرا "يگاند
 انگريب تايگ-بهاگاواد يموضوع اصل م؟يكن اثبات تايگ-بهاگاواد يرو از را جوييصلح

 درواقع. است نامخالف به كشتن شنايكر توسطب او يترغ و دنيجنگ به آرجونا يليميب
 و است دهش گرفته متعال توسط قبالً  نبرد به ميتصم كه ديگويم آرجونا به خداوند

 .ندبازنگرد وقتچيه كه بود شده مقدر بودند شده جمع جنگ دانيم در كه يكسان
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 تفرص نيا شنايكر و بودند شده مرگ به مقدر انيجنگجو و بود شنايكر خواست نيا
 از تايگ-بهاگاواد در دنيجنگ اگر. كند كسب را او فتح ن افتخاريا تا داد آرجونا به را

 اثبات به آن استناد به را يطلبصلح كه است ممكن چگونه شود،يم اعالم ملزومات
 محضبه. ستا تايگ-بهاگاواد دادن شكل رييتغ در كوشش يرهاييتفس نيچن د؟يرسان

 كه شدهگفته. شوديم گم مفهوم شود، ريتفس يخصشهاي غرض يرو از تايگ نكهيا
 ياريبس. مييآ نائل ييودا اتيادب جهينت به بحث و منطق يلهيوسبه ميتوانينم ما
 دسمق كتب به كه آنجا تا. شوندينم واقع ما منطق يقلمرو در كه هستند زهايچ

 قتيقح يمختلف طرق به مختلف مقدس كتب كه شويمتوجه ميم ما شوديم مربوط
. دشويم حاصل يسردرگم ميكن ليتحل را هاآن ما اگر. اندكرده فيتعر را مطلق
 هم شهيهم و دارند و داشته وجود مختلف ديعقا با ياريبس فالسفه نيهمچن
 با مختلف، مقدس كتب خواندن با قتيحق اگر. نديگويم و گفته گريكدي ضيضدونق
 نائل نآ به شوديم چگونه پس ،نشود دهيفهم يفلسف يهاهينظر اي يمنطق بحث
 مراجع از اگر اما است، محرمانه مطلق قتيحق كه است نيا امر يچگونگ شد؟

  .ميم آن را درك كنيتوانيم ميكن يرويپ باصالحيت
 نوشيو مباركا،ين ا،يچاراواماده ا،يچارارامانوج از كه رانيپ يسلسله هندوستان در

 ييودا اتيادب. است مانده جا به اصل كي عنوانبه بزرگ يحكما گريد و 1يسوام
 رد،ك درك خداوند از را تايگ-بهاگاواد آرجونا،. شوديم درك يروحان رانيپ به كمك

 است وصل آرجونا به كه يشخص از را آن ديبا ميبفهم را آن ميخواهيم ما اگر و
 ،مينك درك آرجونا راه همان از را تايگ-بهاگاواد ما اگر. يگريد منبع از نه ميكن درك
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 اشد.ب تايگ-بهاگاوادح يار ما از آموزش صحيد معين بايبود و ا خواهد درست ما درك
. ميت كنين اصل را رعايا ديبا ميكن استفاده تايگ-بهاگاواد از ميخواهيم واقعاً  ما اگر

 فقط و ميبخوان و ميبخر بازار از ما كه ستين يمعمول يعلم كتاب كي تايگ-بهاگاواد
مكن م روش نيا اگر. ستين ممكن نيا. ميكن رجوع نامهتلغ كي به آن درك يبرا

  .است شده گم دانش كه گفتينم آرجونا به وقتچيه خداوند بود،
، تايگ-بهاگاوادح يصح يريادگي منظوربهران يپ يسلسلهاز  يرويدرك الزام پ 

 دانش ديبا ،ميبشو دكتر اي مهندس ل،يوك كي ميبخواه ما ست. اگرين يموضوع سخت
 ديبا كارتازه ليوك كي. ميكن افتيدر باصالحيت دكتر اي مهندس ل،يوك كي از را

 شود دكتر ات كنديم ليتحص كه جوان فرد كي اي و بشود باتجربه ليوك كي شاگرد
 كي از ما شدان. كند كار دارند يشتريب تجربه كه آنان با و باشد بوده انترن كي ديبا

  . مينك افتيدر باصالحيت مراجع از را آن ام نكهيا مگر ،بشود كامل تواندينم مطلب
 و) كل به جزء از( يياستقرا يكي ؛دارد وجود دانش به شدن نائل يبرا روش دو
 ياهيقض. است يتركامل روش ياسيق روش كه) جزء به كل از( ياسيق يگريد

 بحث ستين ياجياحت چيه و م،يريگيم نظر در را ،"هستند يفان هاانسان تمام" مانند
. تاس نيچننيا كه اندكرده قبول مردم عموماً. است يفان انسان چگونه كه شود

 چگونهاما  .است يفان نيحس پس است، انسان نيحس كه است نيا ياسيق يجهينت
 مندالقهع يياستقرا روش روانيپ است؟ م داده شدهيتعم انسان يريفناپذ يهيقض

 ميكن العهمط ميتوانيم يعني. ندبرس مشاهده و تجربه راه از هيقض نيا به كه هستند
 چه نكهيا دنيد از بعد و رهيغ و است مرده انسان آن و است مرده انسان نيا كه
 يفان هانانسا تمام كه ميبده تيعموم و ميكن يريگجهينت است مرده انسان اريبس

 يجربهت كه است نيا آن و دارد وجود يياستقرا روش نيا در يكل ينقص اما ،هستند
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اما  م،يباش دهيند ستين يفان كه را يانسان وقتچيه ما است ممكن. است دودمح ما
 يقدرت ما حواس. مياافتهيدر است محدود كه خود يشخص يتجربه يرو از را نيا ما

 روش ،جهيدرنت. دارد وجود ما ديمق وضع نيا در ياريبسهاي نقص و دارند محدود
اراي د مرجع كي از كه - ياسيق روش كهيدرحال ست،ين كامل شهيهم يياستقرا
  . است يروش نيچن ،ييودا روش. است كامل -ديآيم كامل دانش

 تايگ-بهاگاواد در ياريبسهاي قسمت همهنيباااما  است شده شناخته مرجع اگرچه و
  :ديگويم خداوند هفتم فصل در مثالً. ديآيم متعصبانه نظر به كه هست

mattaù parataraà nänyat 
kiïcid asti dhanaïjaya 

mayi sarvam idaà protaà 
sütre maëi-gaëä iva 

 مچونه ه دارديتك من بر زيچهمه. ستين من از برتر يقتيحق چيه ثروت، فاتح اي"

  .)7/7. (ب.گ "سمانير بر ييدهايمروار
 تعصبانهم ييادعا نظر به نيا و ستين او از باالتر يمرجع چيه كه ديگويم شنايكر

 يسوام نيا" كنند،يم فكر مردم "ستين من از برتر كسچيه" ميبگو من اگر. ديآيم

 ديبگو است كمبودها و نواقص از ياريبس يدارا كه يمرد اگر. "است مغرور چقدر
 يخ، زمانيررا طبق تايز ديبگو را نيا توانديم خداوند اما. است گفته كفر نم،يبرتر من

 مانز آن تيشخص نيباالتر و نيبرتر شد ظاهر نيزم نيهم يرو شنا بريكه كر
  .بود نيبهتر و نيبرتر هانهيزم تمام در او. بود شده شناخته

 وبمحس است، كامل دهيمنبع رس نيترموثقكه از  ي، دانشيوداي ستميس طبق
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 يكي. 1شابدا و نوماناآ اكشا،يپرات: دارد وجود اثبات نوع سه وداها طبق. شوديم
 من ،است نشسته من مقابل در شخص گرا. است ميمستق و ينظر ديد لهيوسبه
 چشمانم يلهيوسبه او نشستن آنجا از من دانش و است نشسته آنجا او نميبب توانميم

 هاچهب ميبشنو ميتوانيم ما. است دنيشن اي نوماناآ دوم روش. است شده افتيدر
 و. تندهس آنجا آنان كه ميبزن حدس آنان يصدا دنيشن با و كنند،يم يباز رونيب

 از "است يفان انسان" مانند ياگفته. است باالتر مرجع از قتيحق گرفتن سوم روش
 تجربه را نيا كسچيهاما  كننديم قبول را نيا همه. شوديم قبول باالتر مرجع
 اگر. ميكن قبول سنت يرو از ديبايم ما. هستند يفان هاانسان تمام كه است نكرده

 "؟يردك كشف را آن تو ايآ كرد، دايپ را قتيحق نيا اول يكس چه": بپرسد يكس
 يآگاه نيا هك است نيا مييبگو ميتوانيم كه يزيچ تنها. است مشكل اريبس جوابش

 روش سه از كه نديگويم وداها. ميكنيم قبول را آن ما و است دهيرس آرجونا به
 دنيد .است نيتركامل باالتر، مرجع از دانش افتيدر يعني سوم روش دانش، كسب

 يدر مشاهده. يد ماديمق يزندگ در مخصوصاً است، ناكامل شهيهم ميستقم
 بر كه يبشقاب از تركوچك يكم و است مدور يصفحه كي مانند ديخورش ،ميمستق

 تربزرگ بار هزارها ديخورش كه نديگويم ما به دانشمندان اما ،ميخوريم غذا آن يرو
 مراجع اظهارات اي دانشمندان اراتاظه م؟يكن قبول ما را زيچ چه پس. است نيزم از
 ثباتا به را ديخورش يبزرگ ميتوانينم خودمان ما نكهيا گو را؟ خودمان يتجربه اي

 مراجع اظهارات ما قيطر نيا به. ميكنيم قبول را شناسانستاره نظر مااما  م،يبرسان
 ميهمفيم ما ويراد و روزنامه از. ميكنيم قبول مانيهاتيفعال مختلف يهانهيزم در را
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 ادهافت اتفاق نيزم اطراف در گريد يجاها و هندوستان اي نيچ در ياتفاقات چه كه
 اتفاق اً واقع هاآن كه ميدانينم و ميكنينم تجربه را اتفاقات نيا ماً يمستق ما. است
 انشدكسب  يبرا ما. ميكنيم قبول را ويراد و روزنامه يتمرجع ما اما نه، اي اندافتاده
 كامل زين ما دانش است، كامل مرجع يوقت و. ميندار مراجع اعتماد به جز ياچاره
  .است

 ماتا( است هاآن نيتركامل و نيتربزرگ خداوند مراجع تمام از ييودا منابع طبق بر
 مرجع نيباالتر را خودش خداوند تنهانه). 2ايدهانانجا ياست دينچيك اتينان پاراتارام

 شده ولقب تايگ-بهاگاواد نامحقق و مانيحك طرف از قتيقح نيا بلكه دارد،يم اعالم
 كه طورهمان را شيهاحرف و مينكن قبول مرجع عنوانبه را خداوند ما اگر. است

 عصبت نيا. آورد مينخواه دسته ب تايگ-بهاگاواد از يااستفاده چيه ميرينپذ هست
 ميكن عهمطال ديگويم خداوند را آنچه اريبس دقت با ما اگر. است قتيحق كي ست،ين

 هك) ايشانكارآچار مانند( يمختلف نامحقق يحت. است درست كه افتي ميدرخواه

 اميسوا" ناشيكر كه كننديم اقرار زين دارند خداوند تيشخص مورد در يمتفاوت نظرات

  .است - متعال خداوند - "3وانابهاگ
. است هبود آشكار ميقد از كه است يدانش ست بلكهين ياكشف تازه ييودا دانش

 هانويليم كه ديگويم شنايكر. كنديم اشاره آن به) كهن( 4پوراتانا عنوان با خداوند
 سال نويليم چند ميدانينم و گفت، ديخورش خداوندگار به را وگاي نيا شيپ سال

 نشد تكرار حال در شهيهم دانش نيا. است گفته شده يكس چه به از آن شيپ

                                                           

2
 mattaù parataraà nänyat kiïcid asti dhanaïjaya [Bg. 7.7] 

3
 svayaà bhagavän 

4
 purätanaù 
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 و هياپ. شونديم تكرار سال هر بهار و زمستان ز،ييپا تابستان، كه طورهمان است،
 5000 زا شيپ را كره نيا خيتار يحت ما است، سست و زيناچ اريبس ما دانش يهيما

 سالها ونيليم به كه دهديم ما به يقدمت ييودا اتيادباما  م،يدانينم گذشته سال
 چه كره نيا يرو رب شيپ سال 3000 ميداننمي ما نكهيا ليدل به فقط. رسديم شيپ

 نداشته وجود يخيتار زمان آن در كه ميكن يريگجهينت ميتوانينم است افتاده ياتفاق
 كه ديگوب توانديم يكي. كند رد را خداوند يخيتار اعتبار توانديم فرد البته. است

 چيه باشد درست نيا اگر و كرد، ظهور شيپ سال 5000 ماهابهارات طبق بر خداوند،
 ديخورش يداخ به آن از شيپ سال ونيليم نيچند را تايگ-بهاگاواد او كه ستين ممكن
 ديخورش يداخ به يدانش شيپ سال ونيليم نيچند كه گفتميم من اگر. باشد گفته

 شنايكر مورددر  نيااما  ."دزنيم حرف بيهوده دارد يجيسوام" گفتنديم مردم امداده
 داوندخ كه ميكن قبول ما چه. است خداوند متعال تيشخص او رايز كند،صدق نمي

 ردهك قبول آرجونا را امر نيا نه، اي است گفته ديخورش يخدا به را تايگ-بهاگاواد
 دخداون كه رفتيپذ و كرد، قبول متعال خداوند عنوانبه را شنايكر آرجونا. است

 هاراتاظ شخصاً  آرجونا نكهيباا. است كرده صحبت يكس با شيپ سالها ونيليم
 او از بعد كه يكسان يبرا لهمسئ كردن روشن يبرااما  كند،يم قبول را خداوند

  :پرسديم نديآيم

aparaà bhavato janma 
paraà janma vivasvataù 
katham etad vijänéyäà 
tvam ädau proktavän iti 

 چگونه سپ است؛ افتهي تولد تو از شيپ د،يخورش خداوندگار واسوان،يو: گفت آرجونا"
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  )4/4. (ب.گ "؟ياآموخته او به را علم نيا تو آغاز در كه افتيدر توانيم
  :دهديم قيطر نيا به را او جواب شنايكر و است، ياارانهيهوش السؤ نيا درواقع

bahüni me vyatétäni 
janmäni tava cärjuna 

täny ahaà veda sarväëi 
na tvaà vettha parantapa 

 نم و را تو ادييز اريبس تولدهاي دشمن، يدهكننمغلوب اي: فرمود متعال قادر"
 آن به قادر اما تو آورم، خاطر به را هاآن يتمام توانميم من. ميانهاده سر پشت

  )4/5 .(ب.گ ".يستين
 دهزن موجود كي چون آرجونا،. كنديم ظهور بارها و بارها است، خدا شنايكر نكهيباا

 وجودم و خداوند متعال تيشخص نايم تفاوت. ابدييم تولد بارها و بارها زين است
 را خود گذشته يتولدها عيوقا شنايكر) : 5يوداساروان اهام يتان( كه است نيا زنده

 اوندخدهاي تفاوت از يكي نيا. اورديب خاطر به تواندينم زنده موجوداما  دارد، ادي به
 ام كه است نيا تفاوتاما  م،يهست يابد هم ما است، يابد خداوند. است انسان و

 را يزندگ عيوقا تمام ما مرگ موقع در. ميهست مانيهابدن رييتغ حال در دائماً
 ميخوابيم كهيوقت شب. نيهم فقط و يفراموش يعني مرگ م،يكنيم فراموش
 خواب در ما. ميهست بچه كدام پدر اي و يكس زن اي شوهر كه ميكنيم فراموش
 هك من م،يآوريم خاطر به م،يشويم داريب يوقتاما  م،يكنيم فراموش را خودمان

 هايبدن ما يقبلهاي يزندگ در كه است تيواقع نيدارم. ا يفيچه وظا و هستم

                                                           

5
 täny ahaà veda sarväëi 
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ها نيا همه مااما  م،يداشت يگريد ممالك در يگريد مادران و پدران اقوام، ،يگريد
اما . ميابوده فرشته اي انسان اي گربه اي و سگ است ممكن ما. مياكرده فراموش را

  .مياكرده فراموش حاال ميابوده هرچه
 در كه طورهمان. ميهست يابد زنده موجودات عنوانبه ما راتييتغ نيا تمام وجود با

 دنب يآماده ما يزندگ نيا در م،يكرد آماده بدن نيا يبرا را خود يقبلهاي يزندگ
. ميآورد دست به مانيهاتيفعال اي كارما، طبق را مانيهابدن ما. ميشويم يگريد

 عيرفت يزندگ از يباالتر مقام در و باالتر كرات به هستند يخوب حالت در كه آنان
 يباق نيزم يرو بر رنديميم شهوت حالت در كه آنان). 14/14. گ.ب( شونديم داده

 شوندينائل م اتيح يوانيحهاي گونه به رنديميم ينادان حالت در كه آنان و ماننديم
 كه است يانيجر نيا). 14/15 .گ.ب( ابندي تنزل يترنيپائ كرات به است ممكن و

  .ميكنيم فراموشش ما يول افتديم اتفاق
 او هب ريپ و داد انجام يگناه خود ير روحانيپ نزد در آسمان، پادشاه ندرايا بار كي

 نيزم به درانيا يوقت قيطر نيا به بشود، متولد خوك كي صورتبه كه فرستاد لعنت
 تين وضعيا دنيد با. شد يخالها آسمان يپادشاه تخت شود خوك كي تا رفت

 خوك نيزم يكره يرو بر تو من، زيعز": كرد خطاب خوك به و آمد نيزم به براهما

 من": داد جواب خوكاما  ".ايب من با فوراً. سازم رها را تو امآمده من. ياشده
 نيا و من زن من،هاي بچه ؛دارم ياريبسهاي تيمسئول من. ميايب تو با توانمينم

 در ندرايا برگرداند، بهشت به را او داد قول براهما نكهيباا. "هاخوك خوب اجتماع
 به و ديآيم خداوند مثالً  اي. نامنديم يفراموش را نيا. نكرد قبول خوك كي شكل

 اماميج ايتيپار دهارمان،-ساروا د؟يكنيم كارچه يماد يايدن نيا در شما": ديگويم ما
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 ما يول .خواهم داد شما به راكامل  حفاظت من و دييايب من نزد: 6راجا شارانام ماكا

 نيا ،"دارم نجايا در يترمهم يكارها من. كنمينم باور را تو من": مييگويم
 رانيپ سلسله راه يرويپ با يفراموش نيا اما است، ديمق روح تيموقع ،يفراموش

  .روديم انيم از سرعتبه

    

                                                           

6
 Sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà vraja [Bg. 18.66] 



 

6  

  خداوندهاي تيو فعال اترظهو دانش 

  

 
م كه يريگيم ميتصم يكيت هستند. با يعت در حال فعاليطب يرويدر درون ما دو ن

ا يا، يگر، مايد يرويدر لحظه بعد ناما  م كرد،يخواه يشرفت روحانيپ ين زندگيدر ا
ن ي؟ فقط از ايكشيم ياست كه تو دار ين چه زحمتيا"د، يگويوهم، م يانرژ

ن يب ل به فراموش كردن تفاوتين تمايا "ر.يو به خودت سخت نگلذت ببر  يزندگ
شنا است و هر وقت خداوند در يخداوند و انسان است. آرجونا همراه و معاشر كر

ند خداو كهيوقتشود. يابد و با او ظاهر مييشود، آرجونا هم تولد ميظاهر م ياهسيار
چون  ،يا هم با او حاضر بود. ولد گفت، آرجونيرا به خداوندگار خورش تايگ-بهاگاواد
وجود عت ميطب ياورد. فراموشياد بيتوانست به يك موجود محدود است، نميآرجونا 

ك يا يروز و ين وقت ديدر ا قاً يم كه دقياورياد بيم به يتوانينم يما حت .زنده است
 مكنم چطور مياورياد بين را به يم ايتوانيم. اگر ما نميكرديكار مهش چيهفته پ

ا م نجاياداده است؟ در  يرو يچه حوادث يقبلهاي يم در زندگياورياست به خاطر ب
ن يا خم، و پاسيتوانيما نماما  آورديم چطور است كه خدا به خاطر ميم بپرسيتوانيم

كند.يشنا بدنش را عوض نمياست كه كر
  

ajo 'pi sann avyayätmä 
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bhütänäm éçvaro 'pi san 
prakåtià sväm adhiñöhäya 
sambhavämy ätma-mäyayä

 و رد،يپذيزوال نم گاهچيه من متعال و يروحان بدن و امنشده زاده كه هرچند"
 يروحان شكل در عصر هر در نيباوجودا هستم، زنده موجودات تمام خداوند هرچند

  )4/6. (ب.گ ".كنميم ظهور شيخو ياصل
 وضع را بدنش او. كنديم نزول هست كه طورهمان شنايكر يعني ايايما-تماآ لغت

. ميكنيم فراموش دليل نيهم به و ميكنيم عوض د،يمق ارواح ما،اما  كند،ينم
هاي تيفعال بلكه. دانديم را خودهاي تيفعال ندهيآ و حال گذشته، تنهانه شنايكر

  .دانديم زين را همه ندهيآ و حال گذشته،

vedähaà samatétäni 
vartamänäni cärjuna 
bhaviñyäëi ca bhütäni 

mäà tu veda na kaçcana 

 هب گذشته در كه را آنچه يتمام پروردگار، اعالي تيشخص يمنزلهبه آرجونا، اي"
 را نچهآ ياست و تمام وستنيپ وقوع به حال در اكنون كه را آنچه هر وسته،يپ وقوع

 ناسمشيم را زنده موجودات يتمام نيهمچن من. دانميم است نداده رخ هنوز كه

  )7/26 .(ب.گ ".شناسدينم مرا كسچيه كهيدرحال
را  زيچهمهكه  يكس عنوانبهم كه خداوند متعال يابييز مين بهاگاواتام-ماديشردر 

ن مخلوقات خداوند، يتريدر مورد اعل ين صفت حتيف شده است. ايداند توصيم
د. ما دانيرا م زيچهمهشنا يا كريشنو يكند. فقط ويوا صدق نميمانند براهما و ش
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ه ك فردي صورتبهكند چرا يم اگر خداوند بدنش را عوض نميممكن است بپرس
ل وجود ان سؤين حكما در مورد ايب ياريد؟ اختالفات بسيآيدوباره متولد شده است م

ست. ين نينچنيااما  ،پذيردمي يماد يبدن ديآيم يشنا وقتيند كريگويم يبعض .دارد
 يا فراموشرياورد، زياد بي بهتوانست يگرفت، نمينند ما به خود مما يماد ياگر او بدن

كند. ين است كه او بدنش را عوض نميا يواقع يريگجهياست. نت يبدن ماد يالزمه
كه در باال ذكر شد قدرت مطلق او  ياهيشود و در آيخداوند قادر كامل خوانده م

، موجود زنده مشابهاًاست.  يد، او ابندارد يشنا تولدياست. كرح داده شده يتوض
 ولدداند تيم يكيكه موجود زنده خود را با آن  يتنها بدن است. يندارد و ابد يتولد

  ابد.ييم
 ادهد كه آنچه را كه ميح ميشنا توضي، در فصل دوم، كرتايگ-بهاگاواددر همان آغاز 

دن ما ب نكهيا محضبهعلت بدن است، و ه م بيكنيتولد و مرگ قبول م عنوانبه
از نظر  بايدم، يشويتولد و مرگ خارج م يو از چرخه ميابييبازمخود را  يروحان

بدن  ايياح ينعياست  يشنا آگاهيكر ين هدف كليم. ايشنا باشيكر يبه خوب يفيك
) 9تي(چ دانش)، پر از 8(سات يخود. آن بدن ابد يروحان 7آنانداي-ديچ-ساچ يقيحق

بدن  .ت و نه آناندا استيچنه نه سات،  يدن مادن بي) است. ا10و شور شعف (آناندا
ر است. يناپذكه بدن را اشغال كرده فنا يكس كهيدرحال ،است يان رفتنياز م يماد

 ير است سرشار از بدبختين پر از جهالت است، و چون نادان و فناپذين بدن همچنيا

                                                           

7
 sac-cid-änanda 

8
 sat 

9
 cit 

10
 änanda 
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 محضبهاما  ،ميكنيد ميشد ياحساس سرما و گرما يبدن مادبه علت  است. ما
- يوگيم. يشويرها م يماد يهايگر از دوگانگيم ديابيخود را باز يبدن روحان نكهيا

 ييهايهستند نسبت به دوگانگ يمادهاي در بدن يوقت يوجود دارند كه حت ييها
 يرفت روحانشيشروع به پ ين بدن ماديكه با ا يرند. زمانيرناپذيثمانند سرما و گرما تأ

م يذارآهن را در آتش بگ يم. وقتيآوريدست م به يروحان اتيفيك جيتدربهم، يكنيم
ت بلكه آتش اس ،ستيگر آهن نيشود و باالخره ديشود، و بعد سرخ و داغ ميگرم م

ات يفي، كيآگاه شنايشرفت در كريسوزاند. با پيم ك شود آن رايو به هرچه نزد
  بود.م ينخواه يماد يهاير آلودگيثگر تحت تأيم و ديكنيكسب م يروحان

شود. يه ميد تشبيشدن او به طلوع و غروب خورش يو نامتجل يشنا، متجليتولد كر
 درواقعاما  شوديمتولد م يد از افق شرقيرسد كه خورشيدر صبحگاه به نظر م

رد. تمام هم ندا يد و حركتيآين مييرود و نه پايد نه باال ميست. خورشين نيچننيا
 اتيهم در ادب طورنيهمن است. يچرخش زمعلت  به هان آمدنييو پاها باال رفتن

 يد شدن خداوند وجود دارد. تجليظهور و ناپد يبرا يروال مشخص و مقرر ييودا
افتد و در ياتفاق م هرلحظهد در يد است طلوع و غروب خورشيخداوند مانند خورش

ك يشنا در يهستند. نه آنكه كر هاآناز  يكيا مردم شاهد ياز دن يدر مكان هرلحظه
به ما ا شه حاضر استيد شده است. او هميناپد يگرينقطه متولد شده و در نقطه د

شود و يظاهر م ياريبسهاي شنا در جهانيرود. كريد و ميآيرسد كه مينظر م
م يابييدرم ييودا اتياز ادباما  ،ميك جهان تجربه دارين يگردد. ما فقط از ايد ميناپد
شنا يرك نكهيبااخداوند متعال است.  يتناهيال ياز تجل ين جهان فقط قسمتيكه ا

 يروحان يعت اصليدر طباما  ر است،يرناپذيينشده و تغ دهيخداوند متعال است و زائ
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ان يب اتيگ-بهاگاواد. در فصل هفتم عتيطب يعني 11يتيشود. لغت پراكريخود ظاهر م
 يبندستهد يدر سه نوع اصلها نيعت وجود دارد. اياز طب ياريشده كه انواع بس

 يتجل يونريعت بي. طبياهيحاشعت يو طب يعت دروني، طبيرونيعت بياند: طبشده
 يعت ماديا طبي 12پاراآ عنوانبه تايگ-بهاگاواداست و در فصل هفتم  يماد يايدن

) 13م سواميتيعت باالتر (پراكريشود او طبيدار ميشنا پديكر ي. وقتشده استف يتوص
د از يازدبه ب يامقام برجسته اوقاتيبعضرا.  يمادعت پست يكند نه طبيرا قبول م

 ان در اشتباه خواهند بود اگر فكر كنند چونيند. زندانيان را ببيرود تا زندانيزندان م
 ورطهماناست.  يك زندانين مقام برجسته به زندان آمده است، پس او مانند ما يا

شود يم ظاهر يدر شكل انساناو  يد كه ابلهان وقتيگوياشاره شد، خداوند م كه قبالً
  ).9/11 .كنند (ب.گياو را مسخره م

م يوانتيد و ما نمياينجا بيتواند هر وقت به ايخداوند متعال، م عنوانبه شنا،يكر
ه تواند هر جور كيآزاد است و م د. او كامالً يايتواند بيم نميم و بگويياعتراض كن

رود ك زندان بيدن يبه د يسته و برترد شود. اگر مقام برجيد و ناپديايخواهد بيم
ن يد و آن ايآيم يشنا با هدفين كار شده است. كريم كه مجبور به ايد تصور كنينبا

و ااما  ،ميد فروافتاده را نجات دهد. ما ممكن است عاشق او نباشياست كه ارواح مق
  داند.يعاشقانه ما را دوست دارد. و همه را فرزندان خود م

sarva-yoniñu kaunteya 
mürtayaù sambhavanti yäù 
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täsäà brahma mahad yonir 
ahaà béja-pradaù pitä 

 تولدم عت مادييطب از اتيح انواع تمام كه نمود درك را نيا ديبا ،يكونت پسر اي"

  )14/4 .(ب.گ ".هستم هاآن يدهندهتخم پدر من و شونديم
در پاما  ،ا فراموش كندشه با پسرش مهربان است. پسر ممكن است پدر ريپدر هم

ن يعشقش به ما به ا يشنا از رويتواند فرزندش را فراموش كند. كرينم وقتچيه

فرزند "د: يگويتولد و مرگ رها كند. او مهاي د تا ما را از رنجيآيم يجهان ماد
ا و من به تو همه يمن ب نزد؟ يپوسيم پر از رنج ياين دنيدر ا يز من، چرا داريعز

رنج  بدون يم از زندگيتوانيم و ميما فرزندان آن متعال هست "خواهم داد.گونه پناه 
نا مانند ما از شيم كه كريد فكر كنينبا رونيازام. ين نحو لذت ببريو شك و به بهتر

 يمعن يدارا 14ات آواتاريد. لغت سانسكريآينجا ميعت به ايجبر قانون طب يرو

 با اراده خودش يكه از جهان روحان ياست. كس "كندينزول م كهآن" ياللفظتحت
شنا يخداوند كر اوقاتيبعضشود. يخوانده م اكند آواتارينزول م يبه جهان ماد

ان يادپيروان فرستد. يخودش را م يندهينما اوقاتيبعضكند و يخودش نزول م
ه از ك يا شخصيبه مرجع متعال  -و مسلمان يي، هندو، بودايحيمس-ا يدن ياصل

رد ح ادعا كيمس يسي، عيحين مسيمان دارند. در ديكند ايوند نزول مخدا يپادشاه
د را نجات دهد. يخداوند نزول كرده است تا ارواح مق يكه پسر خداست و از پادشاه

ت. پس قت اسين ادعا حقيم كه ايكنيق ميما تصد تايگ-بهاگاوادروان يپ عنوانبه
به  هانيااما  باشد هاييوتات ممكن است تفايست. در جزئين ياختالف نظر اصوالً
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ا ي خدا هستند:  يكياصول  ؛است يو اجتماع يمياقل ،يل اختالفات فرهنگيدل
  ند.يآيد مينجات ارواح مق يندگان او براينما

yadä yadä hi dharmasya 
glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya 
tadätmänam såjämy aham 

 مافرحكم ينيديو ب شود يتباه دچار نيد كه هركجا و ههرگا بهاراتا، ينواده اي"

  )4/7 .(ب.گ ".كنميم هبوط شخصاً  زمان آن در گردد،
ما اما  ما است يهادن به رنجيان بخشيار مهربان است. او خواهان پايبس خداوند

م ياز خداوند متعال هست يم. چون ما جزئيها وفق دهن رنجيم خود را با ايكنيم يسع
 يعني. مياها را قبول كردهداوطلبانه آن ينوعبهست و يعت ما نيدن در طبيرنج كش

به ما  يعيطب يايگر و باليكه از بدن و فكر خود، از موجودات زنده د يهايرنج
 شهيما هم .ميهستها ن رنجياز ا يكيا حداقل يدچار هر سه و  درهرحالرسند. ما يم

ها ن تالشيم، و ايدست آوره بها ن رنجياز ا يرهاي يبرا يحلراهم كه يكنيم يسع
به  يحلن راهين مغز كوچك چنيدهند. اما با ايشكل مت را يموجود يما برا كوشش
  سازد.يها رها من رنجيفقط گرفتن پناه خداوند متعال ما را از ا .ديآيدست نم

-ادبهاگاوم و يش بازگرديخو يت اصليم كه به موقعيم خوشحال بشويتوانيم يما وقت
كمك  يز برايامبران او نيت است. خداوند و پيبازگرداندن ما به آن موقع يبرا تايگ
زول ن يماد يايعت باالتر به دنيان شد آنان از طبيب كه قبالً طورهمانند. يآيم
، مرض و مرگ شامل آنان يريمحدود به تولد، پ يعت مادين طبيكنند و قوانيم
  كند:يا عرضه ميور به دنظه ير را برايل زيست. خداوند دالين
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pariträëäya sädhünäà 
vinäçäya ca duñkåtäm 

dharma-saàsthäpanärthäya 
sambhavämi yuge yuge 

 ددمج براي برقراري نيهمچن و مانانيايب نابودي و زكارانيپره نجات منظوربه"

  )4/8 .(ب.گ ".كنميم ظهور شخصاً  عصر هر در نيد اصول
اتفاق افتد. لغت  15در دهارما يد كه افوليآيم يكه او وقتد يگوينجا خداوند ميا

تحت  يستم مذهبيك سي يمان به معنيمان ترجمه شده و ايت دهارما به ايسانسكر
 يهمان معنلغت دهارما اما  .استره يو غ يت، اسالم، هند، و بودائيحيمسهاي نام

ان به مسلم يحيمس از يك فرد ممكن است از هندو به بودائيمان يمان را ندارد. ايا
ما قابل دهاراما  را رد كند يگريرا قبول و د ينيتواند دير كند. انسان مييره تغيو غ

اش، اجتماعش، ر فرد است كه به خود، به خانوادهعت هين طبيست. ايرد كردن ن
چ يتوان به هين خدمت كردن را نميخدمت كند. ا يطوركلبهت يا انسانيملتش 

هر موجود زنده است.  ين خدمت كردن دهارمايجدا كرد. بنابرااز موجود زنده  يقيطر
ما  چون ،ا ادامه دارديت داشته باشد. دنيتواند موجودينم يبدون خدمت كردن، كس

، يحيم كه مسيد فراموش كنيم. ما باينماييم و خدمت مبادله ميكنيخدمت م
ت يوقعم كه ميهست يام كه ما موجودات زندهيد درك كنيم و بايا هندو هستيمسلمان 

م، ين مرحله درك برسيبه ا يما خدمت كردن به موجود زنده متعال است. وقت ياصل
  م.ياآزاد شده

 يادعت ميمعاشرت با طببه علت  ، كه مايموقت يهاآزاد شدن از سمت يعني يرهاي
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، ميدار يماد يهاست. چون ما بدنين نيش از ايب يزيچ يم. رهاييادست آوردهه ب
 است كه ما خود را مرد، پدر و مادر، نيچننيام. يكنيرا قبول م ياريبسمنسوبات 

ن آزاد شد يبرا ياخواسته م. اگر ما اصالًيناميره ميا هندو و غي يحي، مسيوناني
اضر م. در حال حيستيما ارباب ن يطيچ شرايد رها شوند. تحت هين القاب بايم ايدار

ك زن، يماست. ما خادم  يالقاب ماد يخدمت ما در راستااما  م،يكنيما خدمت م
م خادم سگ و يندار يامان و اگر بچهيهاك شغل، حواس خود، بچهيك خانواده، ي

ما زن  م. اگريز خدمت كنيك چيا يك نفر يد به يما با هرحالبهم. يشويمان مگربه
م تا به او يريتر را بگوان پستيا حيك سگ يم يم، مجبورينداشته باش ياا بچهيو 

ن يما از ا يم. وقتين كار هستيعت ما است. ما مجبور به اين طبيم. ايخدمت كن
ت يعم، به موقيمنسوبات آزاد شده و شروع به خدمت عابدانه و عاشقانه به خداوند كن

خود  ياصل "يدهارما"ط در ين شرايم. در ايشويك ميكامل و جاودان خود نزد
  م.ياستوار هست

موجود  "يدهارما"در  يو انحراف يراتيياو هر موقع كه تغ د كهيگوين خداوند ميبنابرا
 -دارد يمموجود زنده دست از خدمت كردن به متعال بر يوقت يعني -زنده هست 

مشغول خدمت به حواس خود  موجود زنده كامالً  يوقت گريدانيببهشود. يدار ميپد
 يدر هندوستان وقت د. مثالًيآيوجود دارد، خداوند م يجويدر كام يروادهياست و ز

 اصل، يا 16مسايبودا آمد تا آه يكردند ظهور الهيم يروادهيوانات زيمردم در كشتار ح
ه ك ياهيق در آين طريان بگذارد. به هميرا بن عدم خشونت به تمام موجودات زنده

د يآين) مي(عابد 17سادهوهامحافظت از  يد او برايگويدر باال ذكر شد خداوند م
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تحمل و مدارا با تمام موجودات زنده  ي سادهو). مشخصه18ا سادهوناميتراناي(پار
ه عموم را ب يكنند دانش واقعيم يار، آنان سعيمات و خطرات بسينامال باوجوداست. 

 ،تسين يخصوصه ا مملكت بيك اجتماع، جامعه يك سادهو دوست يمردم بدهند. 
. يتر زندگنيينات و اشكال پاوايبلكه حها دوست انسان تنهانه ؛بلكه دوست همه است

او  جهيدرنتست و دوست همه است. يكس نچيخالصه، سادهو دشمن ه طوربه
اند، هكرد يخداوند قربان يرا برا زيچهمهكه  يافراد نيچننياشه در آرامش است. يهم
 شدنواقعها از مورد اهانت سادهو اگرچهز هستند. يخداوند عز يار برايبس اريبس

 گونهمانهكند. يبه آنان را تحمل نم ينيتوه گونهچيهشنا يكراما  شوند،يناراحت نم
 خصوصاً او ماما  كسان استيشنا با همه يكر ذكرشده تايگ-بهاگاوادكه در فصل نهم 
  ل دارد.يبه خادمانش تما

samo 'haà sarva-bhüteñu 
na me dveñyo 'sti na priyaù 
ye bhajanti tu mäà bhaktyä 

mayi te teñu cäpy aham 

 هبلك ندارم، كسچيه به زين يخاص ليتما و ورزمينم حسادت كسچيه به من"
 ند،ك خدمت من به تيو عبود عشق با كه كس هر اما. هستم كساني همه به نسبت

  )9/29 .(ب.گ ".هستم دوست او زين من و است، من دوست و من در
و  غول شناخت خداوند استكه، مش يكس يكسان است، برايخداوند با همه  نكهيباا
ن قول خداوند يدهد. ايكند حفاظت مخصوص ميرا پخش م تايگ-بهاگاوادغام يپ
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بهاكتاه  مه نا يهينجايپرات اين نخواهند رفت: كونتياز ب وقتچيهن او ااست كه خادم
  .19ياتيپراناش

ن بردن بدكاران ياز ب ين خودش بلكه برااحفظ و نجات خادم يبرا تنهانه خداوند
خواست آرجونا و پنج پانداواها را ي) خداوند م20تامياچادو شكريشناشيد. (ويآيز مين

ا ين دناحاكم عنوانبهن او بودند را ااها (سلحشوران) و خادمين كشاتريزكارتريكه پره
كر ذ كه قبالً يطورهمانرا مغلوب كند. و  هاناوديدورمستقر كند و گروه خدانشناس 

-است (دهارما ين واقعيبرجا كردن دآمدنش پا يل سوم برايشد دل
ن خود اگانه است: او از خادمشنا سهي). پس هدف آمدن كر21ايپانارتهاسامستها

ات موجود يرا برا ين واقعيكند و ديصفتان را مغلوب مطانيكند، شيمحافظت م
وگه ي يد (سامبهاواميآيبلكه بارها و بارها م باركي تنهانهسازد. او يزنده پابرجا م

م يظتن نكهيبعد از ازمان  ياست كه در ط يبه صورت يماد ياين دنيرا اي) ز22وگهي
  رود.يشد دوباره رو به زوال م

 جيتدرهبم دوباره و يبه آن بده ياگر ما نظم خوب يطرح شده كه حت يا به صورتيدن
 يامضا شد و دوره ياول قرارداد صلح يرو به زوال خواهد رفت. بعد از جنگ جهان

دوم شروع شد و حاال كه  يجنگ جهان سرعتبهاما  ،برقرار بود يصلح جهان يكوتاه
 ياي) در دن23زمان (كاال يفهين وظيشوند. ايجنگ سوم آماده م يتمام شده دارند برا
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رود و بعد از يم يسال رو به خراب 50م بعد از يسازيرا م ياست. ما خانه خوب يماد
بدن جوان است مردم به آن توجه  يا وقتيو رود. يشتر رو به زوال ميصد سال باز ب

شود يم ريپ يوقتاما  بوسند،يكنند و آن را ميكنند و احساسات فراوان وقف آن ميم
ابق و ك تطياگر  ياست، حت يماد يايعت دنين طبيكند. ايبه آن توجه نم يكس

اج ياحت ن متناوباًيشود. بنابرايرد در طول زمان مغلوب مينظم خوب هم صورت بگ
ند يآياو م يندهيا نمايگر خداوند متعال و يد يتا عصر يم است، و از عصريبه تنظ
خداوند بارها و بارها نزول  خاطر نيهمتمدن انجام دهند. به  يدر راستا يماتيتا تنظ

كند. جاد يا ايا و يان مختلف را احيكند تا اديم



 

 

 

 

7  

  روحانير يپ به مانيا يمنزلهبه  دانش 

 كريشنا هب ميتسل و

  
 كسب هايانقرب نيبهتر كه كنديم يريگجهينت خداوند تايگ-بهاگاواد چهارم فصل در

  .است دانش

çreyän dravya-mayäd yajïäj 
jïäna-yajïaù parantapa 

sarvaà karmäkhilaà pärtha 
jïäne parisamäpyate 

 سرپ اي. استاموال  و ثروت يقربان از برتر دانش يقربان دشمن، يكنندههيتنب اي"

 .(ب.گ ".انجامديم دانش متعال به عمل و كار هاييقربان تمام سرانجام تها،يپر
4/33(  

 دف ازه. است ينادان يجهينت د،يمق يزندگ نيا رايز است يقربان نيبهتر دانش
 يرفانع حكمت. است دانش و حكمت كسب يفلسف يهابحث وگا،ي توبه، ،يقربان
 خداوند تيشخص فاقد وجه درك به فرد آن يلهيوسبه كه است مرحله سه يدارا
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 و است اتم هر درون و قلب در كه) پاراماتما( خداوند ريگراف وجه ،)برهمن درك(
 نشدا كسب در قدم نياولاما  .رسديم) بهاگاوان درك( خداوند متعال تيشخص درك

 من، يانزندگ هدف و هستم روح من. ستمين بدن نيا من": كه است نكته نيا درك

 انجام يقربان نوع هر ما كه ستا نيا نكته ".است يماد يگرفتار نيا از رفتن رونيب
 نيباالتر. است يقيحق دانش اوج به دنيرس يبرا ما كردن قادر منظوربه ميدهيم

 باهونام( است شده داده تايگ-بهاگاواد در كه است خداوند به شدن ميتسل دانش كمال
 به ابلهان، و نه ،"هايانيگ"). )7/19(ب.گ. 24اتهياديپرا مام اناوانيگ انته جانمانام

 در اوندخد طورنيهم. است دانش يمرحله نيباالتر نيا و شونديم ميتسل شنايكر
  :كنديم هيتوص آرجونا به تايگ-بهاگاواد آخر

sarva-dharmän parityajya 
mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo 
mokñayiñyämi mä çucaù 

 يهياز كل را تو من. شومن  ميتسل فقط و كن رها را گوناگون مذاهب تمام"

  )18/66 .(ب.گ ".نترس. داد خواهم نجات آلودگناه هايواكنش
 از يليتحل يامطالعه كه يدگاهيد هر از. است دانش موضوع نيترمحرمانه نيا

 هب شدن ميتسل ،دانش يينها هدف كه افتي ميدرخواه ،ميانجام ده ييودا اتيادب
 فرد يقتو ؛كامل دانش در ميتسل ؟است شده هيتوص يميتسل نوع چه و. است خداوند

 در نيا. است زيچهمه شنا،يكر واسودوا، كه بفهمد ديبا رسديم كمال ينقطه به
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  :است شده دييتأ زين تايسامه-براهما

éçvaraù paramaù kåñëaù 
sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 
sarva-käraëa-käraëam 

جاودان،  يند، همان خداوند متعال است، او بدنيگويز ميندا نيوشنا، كه به او گويكر"
او وجود ندارد و او  جزبه شأچ منياست. ه زيچهمه دارد. او منشأ يپرشعف و روحان

  )5/1 (ب.س. ".هاستتمام علت يعلت اصل
 ميكن وجستج ما اگر. است علل تمام علت شنايكر كه دهديم نشان كارانا-ساروا لغت
 عقب به بيترت نيهم به و ستيك او جد و ماست پدرِ  پدرِ  يكس چه مينيبب كه

 ما م،ينك دنبال گذشته زمان در را خود اجداد كه بود ممكن يقيطر به اگر و ميبرگرد
  .ميرسيم خداوند متعال تيشخص يعني متعال پدر به

 كه مينيبب را خداوند ميتوانيم يوقت مااما  نند،يبب را خداوند وراً ف خواهنديم همه البته
 را گريكدي كه طورهمان رودررو را خدا ميتوانيم ما. ميباش كامل دانش در و ستهيشا
. است خداوند شناخت طيشرا آن و م،يباش طيشرا واجد ديبااما  مينيبب م،ينيبيم

 گريد اتيادب و تايگ-بهاگاواد از اوندخد درباره دنيشن شراوانام، با خداوند شناخت
 او، يساما ذكر يلهيوسبه خداوند ليتجل و ميادهيشن آنچه تكرار رتانام،يك و ييودا

 كيزدن او به واقعاً ميتوانيم خداوند مورد در دنيشن و گفتن ذكر، با. شوديم شروع
. ندارد ياوتتف شيهايباز و اشكال ات،يفيك ،ياسام با و است مطلق او رايز ،ميشو
 يكيتار و ميبفهم را او كه كنديم كمك ما به او خداوند به شدن كينزد حال در

 اهنمار عنوانبه و نشسته ما قلب درون در شنايكر. ميكن دور دانش نور با را ينادان
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 يريها درگسال علت به كه، يغبار ميشنويم او درباره ما يوقت. كنديم عمل) گورو(
 شنايكر. شوديم پاك جاًيتدر است، شده انباشته ما فكر در ،يدما يهايآلودگ با

 يكم ما نكهيا محضبه. باشديم نشاخادم مخصوص دوستاما  است همه دوست
 درون از مساعد ماتيتعل و دستورات يارائه به شروع او ميكن دايپ ليتما او متس به

 و است، يروحان ريپ نيولا خداوند. ميكن شرفتيپ جاًيتدر ميبتوان تا دنماييم ما دل
 از كه دسمق فرد اي سادهو، كي نزد به ديبا ميشويم مندعالقه او به شتريب ما يوقت

 خداوند دخو توسط موضوع، نيا. ميبرو كند،يم عمل يروحان ريپ كي عنوانبه رونيب
  است: شده امر ريز يهيآ در

tad viddhi praëipätena 
paripraçnena sevayä 

upadekñyanti te jïänaà 
jïäninas tattva-darçinaù 

 ميتسل و عتواض با. اموزييب يروحان ريپ كي نزد رفتن با فقط را قتيحق كن يسع"
 آشكار تو بر را دانش خودشناخته قادرند ارواح. نما خدمت او به و پرسش كن او از

  )4/34(ب.گ.  ".انددهيد قت رايحق هاآن كه رايز سازند
 كسچيه البته .ميكن او ميتسل را خود ميبتوان كه ميكن نتخابا را يكس است الزم نيا

 طرز و ميباليم خود به ميدار كه يقدرت هر با ما. بشود يكس ميتسل ندارد دوست

 كه نديگويم يبعض "بدهد؟ دانش من به توانديم يكس چه" كه است نيا فكرمان
 اتيدبا به كه يآنجاي تااما  ست،ين ير روحانيپ كي به ياجياحت متعال درك يبرا
 و بهاگاواتام-ماديشر ،تايگ-بهاگاواد در كه يآنجاي تا و شوديم مربوط ييودا

 يماد يايدن در يحت. وجود دارد يروحان ريپ كي به ازين ،شده استگفته  شادهاياوپان
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 او به تا ندك جستجو را دانيقيموس كي ديبا ردياد بگي يقيموس خواهديكه م يكس
 از و دبرو يفن دانشكده به ديبا او بشود مهندس بخواهد يكس اگر اي و بدهد درس

 كي دنيرخ با تواندينم يكس نيهمچن و. رديفرابگ داننديم را يفن اصول كه يآنان
 يكپزش دانشكده كي در ديبا فرد. بشود دكتر منزل در آن خواندن و بازار از كتاب
 زا هركدام كه ستين ممكن نيا. اموزديب مجرب يدكترها نظر تحت و شود قبول

 هب اجياحت. گرفت ادي خانه در هاآن خواندن و هاكتاب دنيخر با را ياصل موضوعات
. دهدب نشان ما بهرا  هست كتب در كه يدانش استفاده از يچگونگ كه هست فردي

 ودشخ خداوند، متعال تيشخص شنايكر شود،يم مربوط خداوند علم به كه آنجا تا
كه فردي  .ميبرو ميشو ميتسل او به ميبتوان كه يكس نزد كه كنديم حتينص ما به

را  يگاهآ ر متون خدايو سا تايگ-بهاگاوادگفته شده در  يهاقادر باشد تا دستورالعمل
 يبرا د،يبا ام. مينيبرگز يروحان ريپ كوركورانه كه است آن نه نيا ما بازگو كند؛ يبرا
  .ميباش اكوش است، مطلع موضوع از قتاًيحق كه يشخص افتني

 شنايرك از و كند،يم صحبت دوست كي مانند خداوند با آرجونا ،تايگ-بهاگاواد آغاز در
اما  .بردارد جنگ از دست توانديجنگجو م كي عنوانبه او چگونه كه كنديم سؤال

 شود،يحاصل نم او مسائل يبرا يجواب دوستانه با صحبت كه نديبيم آرجونا يوقت
: 25نامپراپا توام مام يشاده هام ته اسيشيش ديگويم و شود،يم شنايكر ميتسل

 ".ده ميتعل مرا كنميم خواهش. هستم تو به ميتسل يروح و تو ديمر من اكنون"
 م،يوش ميتسل كوركورانه ما كه ستين يمعن بدان نيا است. نيا روش) 2/7. گ.ب(

  .ميكن پرسش ارانهيهوش ميبتوان ديبا بلكه

                                                           

25
 çiñyas te 'haà çädhi mäà tväà prapannam 
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 رسشپ معلم از كه يشاگرد مدرسه در. ميكن شرفتيپ ميتوانينم ما پرسش بدون

 نيا" پرسديم پدرش از ك بچهي يوقت. است يباهوش شاگرد معموالً كند،يم

 ريپ كي است ممكن ما. است هوش عالمت معموالً نيا "ست؟يچ آن ست؟يچ
 ميتوانينم ،ميباش نداشته پرسش ييتوانا اگراما  م،يباش داشته خوب اريبس يروحان

 دينبا يكس .باشد داشته يطلبمبارزه حالت پرسش دينبا نيهمچن و. ميكن شرفتيپ

 مبارزه به را او من .است يروحان ريپ جور چه او كه ديد خواهم حاال" كه كند فكر
) 27ايسوا( خدمت موضوع درباره ديبا) 26پراشننايپار( ما پرسش ".كرد خواهم دعوت
 دياب ما پرسش از قبل يحتاما  .بود خواهد جهينتيب ما پرسش خدمت بدون. باشد
 ونبد م،يبخر جواهر و طال يقدر تا ميبرو يامغازه به ما اگر. ميباش يطيشرا واجد

 شجواهرفرو به ما اگر. م خورديب خواهيفر ميبدان طال و جواهرات درباره يزيچ نكهيا

 داريخر نيا كه ديفهم خواهد او "د؟يبده الماس كي من به است ممكن" :ميبگوي
 صالً ا جستجو گونهنيا. بخواهد ما از يزيچ هر يبرا ييبها هر توانديم و. است انناد
 رگيد راه از ستين ممكن چون م،يبشو آگاه يكم اول ديبا ما. داد نخواهد جهينت
  .ميبنماي يروحان شرفتيپ

پرسش  وقت حال، :28اسايگيج براهما اتهاتو: است نيا سوترا-ودانتا دستور نياول

 گريدعبارتبه ؛دارد شعور كه يكس يعني "اتها" لغت .است متعال نبرهم يدرباره
 سشپر است قادر است دهيرس يماد يزندگان ياصل يهايناكام درك به كه يكس
 يدرباره يروحان ريپ كي از ديبا فرد كه شده انيب بهاگاواتام-ماديشر در. كند

                                                           

26
 paripraçnena 

27
 sevayä 

28
 athäto brahma jijïäsä 
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 عتاً يبط يماد يايدن نيا. كند شپرس هستند "يكيتار نيا ماوراء" كه يموضوعات
 يهاپرسش. شوديم روشن اليام آتش يلهيوسبه يمصنوع طوربه و است كيتار
 يكس اگر. باشد اندقرارگرفته جهان نيا ماوراء در كه يروحان ياهايدن يدرباره ديبا ما
 نيا ريغ در و. ابديب يروحان ريپ كي ديبا ،بداند يروحان ياهايدن درباره خواهديم

 را تراسو-ودانتا اي و تايگ-بهاگاواد بخواهم من اگر. است دهيفايب جستجو صورت،
 از فرد .داشته باشم يروحان ريپ كه ستين الزم كنم مطالعه يماد شرفتيپ يبرا

 از كامل ديد كه ياستاد يايجو بعد و گردد ايجو نبرهم درباره ديبا اول يوهله
 متعال، يتاتوا شنايكر. شود دارد) 29ناهايدارش-تاتوا ناس يانيگ( مطلق قتيحق
  :دارديم انيب خداوند ،تايگ-بهاگاواد هفتم فصل در. است متعال قتيحق

manuñyäëäà sahasreñu 
kaçcid yatati siddhaye 
yatatäm api siddhänäà 

kaçcin mäà vetti tattvataù 

 كه ين كسانيب در و بكوشد، كمال براي يكي است ممكن انسان، هزاران انيم از"

 .(ب.گ ".اسدبشن اًقتيحقمرا  كه افتي را يكس توانيم ندرتبه اند،شده نائل كمال به
7/3(  

 شنايكر بشناسد واقعاً است ممكن يكي دهيرس كمال به ناعارف ياريبس انيم از پس
 ،تسين آسان شنايكر فهم موضوع دهديم نشان هيآ نيا كه يطورهمان. ستيك

  :است انآس كه كنديم اشاره تايگ-بهاگاواد همهنيباااما  .است مشكل اريبس بلكه

                                                           

29
 jïäninas tattva-darçinaù [Bg. 4.34] 
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bhaktyä mäm abhijänäti 
yävän yaç cäsmi tattvataù 
tato mäà tattvato jïätvä 
viçate tad-anantaram 

 انهعاشق خدمت با فقط خداوند، اعالي تيشخص عنوانبه هستم، كه گونههمان مرا"
 به لكام يآگاه در يتيعبود و عشق نيچن با انسان كهيهنگام و شناخت توانيم

  .)55-18(ب.گ  "ابديراه  ملكوتم به توانديم شود، واقع من شخص
. مينك درك را خداوند يآسانبه ميتوانيم م،يكن قبول را عاشقانه خدمت روش ما اگر
 يمروقل به ورود يستهيشا و ميكن درك كامالً  را خداوند ميتوانيم آن يلهيوسبه

 يتولدها زا عدب ما ديگويم تايگ-بهاگاواد كه گونههمان اگر. ميبشو پادشاهي روحاني
 يبرا چرا م؟يونش ميتسل او به فوراً چرا ،ميشو ميتسل شنايكر به بايد باالخره اريبس
 فوراً  را كمال چرا ،است كمال انيپا ميتسل اگر م؟يكن صبر تولدها ياريبس و ياريبس

 كي رد شوديم. ستنده شكاك عموماً  مردم كه است نيا جواب البته م؟ينكن قبول
 تدس به را نآ مرگ و تولد هزارها از بعد اي و شد، نائل شنايكر شناخت به هيثان
 ،ميبشو يزرگب ارواح شنايكر به ميتسل با فوراً ميتوانيم م،يكن انتخاب ما اگر. اوردين

 وقت يدبايم نه، اي است متعال همان واقعاً  شنايكر ايآ كه ميدار شك ما چوناما 
. مينك مقدس كتب يمطالعه يلهيوسبه ها،شك نيا برداشتن انيم از صرف را خود

 نيا ميتوانيم يمعتبر ير روحانيپ ييراهنما با و تايگ-بهاگاواد مطالعه يلهيوسبه ما
  .ميكن شرفتيپ و ان برداريميم از راها شك

 ستركخا به را العملعكس يداراهاي تيفعال وها شك تمام كه است دانش آتش نيا
 گونهنيا ثق راقت مطلق از مرجع مؤيحق يج پرسش دربارهيخداوند نتا .كنديم ليتبد
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  كند:يان ميب

yaj jïätvä na punar moham 
evaà yäsyasi päëòava 
yena bhütäny açeñäëi 

drakñyasy ätmany atho mayi 
  

api ced asi päpebhyaù 
sarvebhyaù päpa-kåttamaù 
sarvaà jïäna-plavenaiva 

våjinaà santariñyasi 
  

yathaidhäàsi samiddho 'gnir 
bhasmasät kurute 'rjuna 
jïänägniù sarva-karmäëi 
bhasmasät kurute tathä 

 در گاهچهي گري، ديآموخت خودشناخته روح كي از را يقيحق دانش گونه نيبد يوقت"
 امتم كه برد يخواه يپ دانشن يا موجببه رايز افتاد، ينخواه فرو يتوهم نيچن

 قمتعل هاآن گريدعبارتبه اي ستندين ذرات متعال و اجزاء جز زييچ زنده موجودات
 و دنسوارش محضبه ،يباش زين گناهكاران نِ يگناهكارتر اگر يهستند. حت من به

 گذر انوس مصائب ماديياق از شد يخواه قادر متعال دانشِ زورقِ در گرفتن قرار
 ند،كيل ميتبد خاكستر به را چوب سوزان آتشِ كه گونههمان آرجونا، اي .يينما

 .(ب.گ ".كنديمبدل م به خاكستر را مادي اعمال هايبازتاب تمام زين دانش آتش
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4/35-37(  
 تمام شد فروزان كهيوقت و شود،يم روشن ير روحانيپ دانش توسط آتش

 ما، يگذشته لاعما العملعكس. شوديم ليتبد خاكستر به ما يكارها العملعكس
 وجود بد اعمال و خوب اعمال. هستند ما ودِيق تمامِ عاملِ شود،يم دهينام كارما كه

 خواهديم كهفردي  يبرا. دارد دو هر بر اشاره 30يكارمان-ساروا لغت هيآ در و دارند،
. ندهست آورانيز دو هر بد و خوب اعمال العملعكس ابدي ييرها يماد ديق نيا از
 خوب يهاكار انجام به يبستگدل ميهست يكين يگونه در ما اگر يماد يايدن نيا در
 ينادان و شهوت در را يبد يكارها ميباش جهل و شهوت يهاگونه در اگر و. ميدار

ا بد ياعمال خوب و  هستند خداوند به همواره آگاه كه آنان يبرااما  .ميدهيم انجام
 داشته ثروتمند اي ياشراف خانواده كي در يتولد ميتوانيم خوب كار با. معناستيب

 پستِ  يهاخانواده اي واناتيح يقلمرو در است ممكن يحت ما بد كار با و ميباش
 قرار يآگاه دار خيمس در كه يو كس د،يق يعني تولد ،لهرحابهاما  م،يابيب تولد يانسان
 اي يشرافا خانواده كي در تولد دارد. تولد و مرگ را يچرخه از ييرها در يسع دارد

 العملعكس از ما چه نشود؟ آزاد يماد يهارنج از فرد اگر ،دارد يتيمز چه ثروتمند
 ،ميكن احساس را بد اعمال يهاالعملعكس عذاب اي و ميببر لذت خوب يكارها

  .ميكن تحمل را يماد يهاعذاب جهيدرنت و ميكن قبول را يماد بدن ديبا درهرحال
 .مييآيم رونيب مرگ و تولد يچرخه از درواقعبه خداوند  عابدانه خدمت در اشتغال با

 يخوشبخت عنوانبه را يماد تيموجود ست مايور نذهن شعله در دانش آتش چوناما 
. گذرانديم را يبارنكبت يزندگ چه كه فهمدينم خوك اي سگ كي. ميكنيم قبول

                                                           

30
 sarva-karmäëi 
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 ياشا توهم ني و پوشش را نيا و برد،يم لذت يزندگ از دارد كه كنديم فكر واقعاً او
 ابانيخ كف در كه يمستان ارنديبس چه مردم انيم در. نامنديم يماد يانرژ از

 نارشانك از كه آناناما  ،"ميبريم لذت يزندگ از ميدار ما" كنند،يم فكر و انددهيخواب

 يتوهم يانرژ روش نيا. "دارند يبارنكبت يزندگ چه آنان": نديگويم گذرنديم
 يليخ ما نكهيا فكر بااما  ميباش يبارنكبت وضع در است ممكن ما. تاس يماد

 به يكس يوقتاما  .نامنديم ينادان را نيا. ميكنيم قبول را آن ميهست خوشحال
اما  ،خواهميم يآزاد من. ستمين خوشحال من" كنديم فكر شود،يم داريب دانش

 ،بشوم ريپ خواهمينم من. هست مرگاما  رم،يبم خواهمينم من. ندارد وجود يآزاد

 ياصل مسائل هانيا ".هست يماريباما  خواهم،ينم يماريب من. هست يريپاما 
 وچكك اريبس مسائل يرو بر و ميريگيم دهيناد را هاآن مااما  ،است انسان تيموجود
 مينكيم فراموش و محسوب زيچ نيترمهم را ياقتصاد تكامل ما. ميكنيم تمركز

 بحران اي و ياقتصاد تكامل. كرد ميخواه يزندگ يماد يايدن نيا در يمدت چه
 ما اگر يحت. ديرس خواهد انيپا به ما يزندگ سال صد اي شصت انيپا در ياقتصاد

 جابه ديبا زين را آن ميكنيم ترك بدن را نيا يوقت م،يكن جمع دالر ونيليمكي
م يدست آوره ب يماد هر دستاورد كه ميدار ن موضوعيا درك به اجياحت ما. ميبگذار
  .خواهد شد يماد عتيطب مغلوب قدرت تيدرنها

 ام البته،. ميكن سفر جهان تمام در و ايدن تمام در ميخواهيم ما م.يخواهيم يآزاد ما
 شود،يم دهينام 31گاتاها-ساروا روح تايگ-بهاگاواد در. ميدار را حق نيا ارواح عنوانبه
 32دهالوكاهايس كرات در. برود خواهديم هركجا كه دارد را قدرت نيا او يعني
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 بدون خواهنديم كه هركجا تواننديم كه دارند وجود يهاييوگي اي كامل موجودات
 ميدش رها يماد ديق از ما يوقت. كنند سفر گريد يكيمكان ابزار و مايهواپ كمك

 وانعنبه خودمان قدرت از يتصور چيه ما درواقع. ميبشو رومندين اريبس ميتوانيم
 نيزم نيا يرو بر كه ميهست يراض اريبس ما آن يجابه. ميندار روحاني يهاجرقه

 يماد علوم رد ما كه اليخ نيا با ،ميبفرست آسمان به ييفضا ينهيسف چند م،يبمان
 ييفضا هاينهيسف ساخت خرج دالر ونيليها مونيليم ما. مياكرده شرفتيپ بسيار

  .ميكن رسف ييجا هر به خرج بدون كه ميدار را نيا يتواناي كه ميدانينم و ميكنيم
 ن دانشيا. ميداشته باش يشرفت روحانيدانش، پ يلهيوسبه ديبا ما كه نجاستيا نكته
 وها هتوب مردم گذشته اعصار در. ميكن قبول را آن ديبا فقط هست نجايا اكنونهم

 نيا عصر نيا دراما  .كنند كسب دانش تا دندشيم تحملم را اريبسهاي اضتير
 يبرا. ميهست ريهمواره درگ ما و است كوتاه بسيار ماهاي يزندگ رايز ،ستين ممكن

 يلهيوسبه كه است شنايكر هاره ذكر ، شنايكر شناخت ن روشيبهتر عصر نيا
 ميبرافروز را دانش آتش روش نيا با ما اگر. شد آغاز 33ماهاپرابهو ايتانيچ حضرت

  .شد ميخواه پاك و شده خاكستر به ليتبد نمايهاتيفعال العملعكس تمام

na hi jïänena sadåçaà 
pavitram iha vidyate 

tat svayaà yoga-saàsiddhaù 
kälenätmani vin dati 

 مانجا در كهفردي . ستين متعال دانش از واالتر و ترپاك زيچچيه جهان، نيا در"
 يمامت يدهيرس يوهيكه م دانش نيا از است كرده حاصل شرفتيپ عابدانه خدمت
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  )4/38 .(ب.گ ".برديم لذت درون در مرورزمانبه است عرفان
 ميهست خداوند از يجزئ ما كه است نيا حكمت آن ست؟يچ پاك و يعال دانش آن
 يايدن در دانش نيترپاك نيا. ميكن متعال يآگاه به متصل را خود يآگاه ديبا و

ودن ب. هستند آلوده يعت ماديطب يونهسه گ يواسطهبه زيچهمه نجايا. است يماد
 خود تيموقع از شخص يكين يدر گونه. است يآلودگ نوع كي هم يكين يدر گونه

 من حاال" كه است فكر نيا در او نقصاما  ،است آگاه رهيغ و يروحان موضوعات و
 گريدعبارتبه. بماند نجايا خواهديم او. "هستم خوب حاال. امكرده درك را زيچهمه

 يشود و با خوشحاليك محسوب مي يدرجه يك زنداني يكين يگونه در شخص
 ينادان و شهوت يهاگونه در كه آنان به برسد چه حال. خواهد كه در زندان بمانديم

 تيموقع. ميبگذر هم يكيگونه ن از يحت ديبا ما كه است نيا نكته. برنديم رسبه 
 هستم روح بلكه ستم،ين بدن نيا من - 34يهماسمبر آهام كه افتيدر نيا با يروحان

 يترشيب زيچ به اجياحت. ستين كامل هم تيموقع نيا يحتاما  .شوديم شروع  -
  .است

brahma-bhütaù prasannätmä 
na çocati na käìkñati 
samaù sarveñu bhüteñu 

mad-bhaktià labhate paräm 

 تعالم رنگ برهمنديب است، گرفته قرار يروحان تيموقع در ساننيبد كه يكس"
 ار رفتهازدست زيچ او افسوس. گردديم مسرور و شادمان كامالً و كنديم ادراك را
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 تمام به نسبت او ليتما. پروراندينم سر در را زييچ كسب آرزوي و خوردينم

 ".رسديم من پاك يعابدانه خدمت به او مرحله نيا در. است كساني زنده موجودات
  )18/54 .(ب.گ

 نكهيا ينشانه نياول. داندينم يكي بدن با را خود گريد فرد 35بهوتا-همابر لهمرح در
. است) 36پراساناتما( شاد او كه است نيا شده استوار بهوتا-براهما مرحله در شخص

 مرحله نيا به ما اگر يحتاما  .داشتن هوس نه است خوردن افسوس نه مرحله آن
 دوباره هك هست نيا امكان باز م،ينده شنايكر عاشقانه خدمت به دلاما  ،ميكن صعود

 يناهپ اگراما  ميصعود كن يبه آسمان روحان است ممكن. ميافتيب يماد گرداب به
 بهوتا-براهما مرحله از يسطح درك كي. افتاد ميخواه نييپا دوباره م،يباش نداشته

 كهنيا محضبه. ميريشنا را بگيپناه قدوم پاك كر نكهيا مگر ،كرد نخواهد كمك ما به
 وجود يماد يايدن به سقوط امكان چيه گريد ميبكن خداوند به خدمت مشغول را خود
  .ندارد

 است ممكن بچه كي. ميخواهيم تيمشغول ينوع ما كه است يصورت به ما عتيطب
 يگريد تيمشغول نكهيا مگر ،بردارد دست طنتيش از تواندينماما  بكند طنتيش

 از و شوديم منحرف توجهش شود،يم ادهد يبازاسباب او به يوقت. باشد داشته
 ديبا ام نيهم يبرا و ميهست طانيشهاي بچه مانند زين ما. دارديبرم دست طنتيش

 درك با. ندكينم كمك ميهست روح ما نكهيا درك فقط. ميباش داشته يروحان تيفعال
 يروحان يهاتيفعال با مشغول بودن در انجام روح از ديبا ما ميهست روح نكهيا

 يماد يهاتيفعال تمام يمرد كه ستين يرعاديغ هندوستان در. ميكن محافظت

                                                           

35
 brahma-bhütaù 

36
 prasannätmä 



 91                                                                           راجا ويديا: كمال دانش

 

 انتخاب را) اسايسان( انقطاع امر و ديگو ترك را خود خانواده و خانه كند، رها را خود
 در شدن مشغول اي و مارستانيب كي كردن باز يلهيوسبه تعمق يمدت از بعد و كند

 انجام تدولتوسط  مارستانيب ساخت .دبزن بشردوستانه يكارها به دست استيس
 درواقع ردمم كه كند درست ييهامارستانيب كه است اسايسان كي يفهيوظ و شوديم
 اطرخ بهاما  ،ميكن به بدن مادي وصل را آنان نكهيا نه ،شوند آزاد خود يماد بدن از

  .ميزنيم يماد يهاتيفعال به دست ،يروحان يهاتيفعال عدم شناخت
. شونديدار ميپد در زمان مناسب، دانش و خرد، خداوند شناخت در دنيرس الكم به با

 ،در زمان مناسب يعني 37كالنا لغتاما  بشود، دايپ ييهايدلسرد آغاز در است ممكن
 در هك طورهمان. ميشويم موفق ميباش داشته پشتكار ما اگر كه دارد نيا به اشاره

  :است الزم مانيا شود،يم انيب ريز هيآ

çraddhäväû labhate jïänaà 
tat-paraù saàyatendriyaù 

jïänaà labdhvä paräà çäntim 
acireëädhigacchati 

 د،ينمايمهار م را حواسش و گردديم متعال دانش وقف كه يمانيباا انسان"
 يانروح آرامش عاً بهيسر آن به دنيرس از پس و است دانش نيا كسب يستهيشا

  )4/39 .ب.گ( ".ابدييم دست يياعال
. است كلمش اريبس شنايكر شناخت ندارند، يمانيا چيه و هستند مردد كه آنان يبرا
 مانيا م،يخريم تيبل ما يوقت. است الزم مانيا يقدر روزانه يدر انجام كارها يحت
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 يايند در يحت ما مانيا بدون. رسانديم مقصد به را ما يماييهواپ شركت كه ميدار
 ما مانيا. روحاني شرفتيپ از صحبت به رسد چه تا ميكن يزندگ ميتوانينم يماد
 يتيحصاليب شركت از را تيبل دينبا ما. باصالحيت مرجع به باشد؟ چه به ديبا
 چطور ما. اشدب تايگ-بهاگاواد ندهيگو يعني شنايكر به ديبا مانيا. ميكن ديخرشيپ

 ما. است الزم) 38هااياتندريسام( كنترل حواس آن به حصول يبرا م؟يشويم مانيباا
 اشتهد مانيا ما اگر. ميببر لذت خود حواس با ميخواهيم رايز ميهست يماد يايدن در
 مينخور را يزچي كه ديبگو ما به او و كند، معالجه را ما توانديم يپزشك كه ميباش

 ميدار مانيا پزشكمان به ما اگر بود؟ خواهد يمانيا چگونه نيا ،ميبخور را آن ما و
 توراتدس از مانيا با ديبا ما كه نجاستيا نكته .ميكن يرويپ او دستورات از ديبا
 يجهينت ،ميشد نائل ردخِ  مرحله به ما يوقت. ديآيم ردِخ بعد يدر مرحله. ميكن يرويپ

 حواس شخص يوقت كه كنديم اشاره خداوند. است متعال آرامش، 39ميسانت پارام آن
 مرحله آن به شدن نائل با. ديآيم) 40رنايچآ( يزودبه مانيا تحت كنترل دارد، خود

 نيا دياب ما. است ايدن فرد نيترخوشبخت كه كنديم فكر شخص) خداوند به مانيا(
 باشد مرجع متعال به ديبا مانيا نيا. ميكن عمل آن به مانيا با و ميكن قبول را روش

 اشتهد مانيا او به ميتوانيم كه را ير روحانيپ ديبا ما. سوم يدرجه فرد كي به نه
 خداوند به كه يهركساما  است، تيشخص نيترباصالحيت شنايكر. ميشو ايجو ميباش
 دباش خداوند يآگاه در كامالً كه يشخص هر رايز باشد،يم قبولقابل است آگاه
 ميواهخ يراض ما خداوند يندهيسخنان نما دنيشن با. است خداوند معتبر يندهينما
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  .ميشويم يراض كامل يغذا كي نخورد با كه طورهمان شد،

ajïaç cäçraddadhänaç ca 
saàçayätmä vinaçyati 
näyaà loko 'sti na paro 

na sukhaà saàçayätmanaù 

 دست ياله يآگاه به دارند ديترد و شك مقدس كتب به كه مانانيايب و نادانان اما"
 يخوشبخت و شادي جهان نيا در نه مردّد روح براي. كننديم سقوط و ابنديينم

  )4/40 .(ب.گ ".دگر جهان در نه و دارد وجود
 ديردت. ندارند فرصتي در اختيار چيه هستند رددم دانش راه نيا به رودو در كه آنان

 خداوند شناخت راه به رودو در كه يكس يبرا. است) 41اش چاياگ( ينادان علت به
 يادم يايدن. بعد يزندگ به رسد چه ،بود نخواهد خوش هم ايدن نيا يحت دارد، شك

 بارترنكبت باشد نداشته مانيا شخص اگراما  است، بارنكبت هست كه طورنيهم
 در ردال هزاران ما. است متزلزل اريبس تيموقع مانيايب فرد يبرا پس. شوديم هم

 هابانك هب ما اگر. شودينم ليتعط بانك كه ميدار مانيا چون كنيمانداز ميپس بانك
 كه يكس به م،يباش نداشته مانيا خداوند به چرا ،ميدارايمان  يماييپهوا خطوط و

 مرجع عنوانبه ناسيقد ي ازاريبس جانب ازچه  و ييودا متون متكثر طرف ازچه 
 نندما يبزرگ مراجع رهرو ديبا كه است نيا ما يفهيوظ. است شده شناخته متعال

 يرويپ و فيوظا انجام با ما اگر .ميباش پرابهوماها ايتانيچ ا ويرامانوجاچار ا،يشانكارآچار
  .است شده نيتضم نتمايموفق ،ميحفظ كن را خود مانيا آنان از
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 ميجويب است دهيد را مطلق قتيحق كه را يشخص ديبا ما شد انيب قبالً  كه طورهمان
 يروحان نجات در يشك شد انجامكار  نيا يوقت. ميكن خدمت شويم و ميتسل او به و
 يماد بدن ،يزندگ يفعل تيوضع دراما  هستند، خداوند دنيد قمشتا همه. ستين ما
 صلا در نكهيا گو. ميندار هست زيچهمه واقعاً آنچه از يتصور چيه د و در توهم،يمق

 عتيطب. مياافتاده دور خود اصل از يقيطر به كي هراما  .ميهست شاد ذاتاً و نبرهم
 يمرگ برا حالنيباا است، دانش و شعف از مملو ،يابد يعني 42آناندا-ديچ-ساچ ما
. است عذاب و ينادان از مملو دارد تيموجود يوقت و است ريناپذاجتناب بدن نيا

. ميوش نائل كامل دانش به هاآن يلهيوسبه كه ندارد امكان و هستند ناقص حواس
 ،ميريرابگف رادانش روحاني  ميخواهيم اگر شده انيب تايگ-بهاگاواد در كه نجاستيا از
). 43پاتنايپران يدهيو-تاد( ميبرو است دهيد را مطلق قتيحق واقعاً  كه يكس زدن ديبا

 لمشك اريبس يدوران كال اما در ،بودند يروحان رانيپ براهماناها همان ،سنت طبق
 ير روحانيپ كه است مشكل جهيدرنت ؛ميدا كنيپ طيشرا واجد يبراهمانا كي كه است
 پرا،يو بايك كه است كرده هيتوص پرابهوماها ايتانيچ نيهم يبرا. كرد دايپ طيشرا واجد

 شخص چه": 44ايها وروگ يسِ  تا،وِ-تاتوا-شنايكر ييِ  ا/ينا كنه شودرا ،ياسين بايك
 را اوندخد علم او اگر. كندينم فرق باشد دارخانه كي ايو  ياسيسان ،شودرا ،براهمانا

  ".است معتبر ريپ كي او دانديم
 واسح مباحثه، ،دانش تمام با را آن دقتبه ما اگر و است خداوند نشدا تايگ-بهاگاواد
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 ميلتس كوركورانه ما نكهيا نه. آموخت ميخواه را علم نيا م،يكن مطالعه فلسفه و
 همهنيااباما  ،باشد مطلق قتيحق در استوار و خودآگاه است ممكن يروحان ريپ. ميشو
 اقعاً و بتواند يكس اگر. ميبفهم را يحانرو نكات تمام تا ميكن سؤال او از ديبا ما

 نظر در بدون است، ير روحانيپ كي را پاسخگو باشد يآگاه خدا به مربوط سؤاالت
 ينيچ اي شودرا، اي و براهمانا چه ؛است آمده ايدن به چگونه و يك كجا، نكهيا گرفتن

 ،هندو او ايآ كه ميپرسينم ميرويم دكتر به ما يوقت. باشد كه هرچه اي هندو و
 ميتسل فقط ما و است پزشك كي طيشرا واجد او. است براهمانا اي و يحيمس

  ".برميم رنج من كن، معالجه مرا دكتر" ميگوييم و ميشويم
 ميكنيم شنايكر از صحبت ما يوقت البته. است يروحان دانش ينهاي هدف شنايكر

 رب بنااما  ،هست هانج تمام در و ايدن در خدا يبرا ياريبس ياسام. است خدا منظور
 كرذ پرابهوماها ايتانيچ حضرت نيهم يبرا. است متعال نام شنايكر ،ييودا متون
 ،راما راما راما، هاره راما، هاره ،هاره هاره شنا،يكر شنايكر شنا،يكر هاره شنا،يكر هاره
 ايتانيچ. كرد هيتوص عصر نيا در يآگاه يبرا لهيوس نيتريعال عنوانبه را هاره هاره

 اكثر رواقعد. نشد قائل يت اجتماعيموقع اي طبقه نظر از تفاوتي گونهچيه هاپرابهوما
 هاري پرابهو،ماها ايتانيچ. ن جامعه بودندييپا يان طبقهياز م روانشيپ نيترشرفتهيپ

 يهانام يكنندهدرك يعني ،2ايناماآچار به ملقب بود مسلمان كي كه را 1اكورهت داسا
 ياصل روانيپ از نفر دو ،يگوسوام ساناتانا و وپار نيهمچن. كرد مقدس، يهانام

 ياسالم حكومت زمان در 3خاص ريدب و اكيمال كارسا هاينام به ايتانيچ حضرت

                                                           

1
 Haridäsa Öhäkura 

2
 nämäcärya 

3
 Säkara Mallika and Dabira Khäsa 
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 ساناتانا و روپا نيباوجودا. شدنديم محسوب ياسالم دولت يوزرا از هندوستان
. شدند يهاآگ شنايجنبش كر ياصل مراجع از پرابهوماها ايتانيچ يلهيوسهب يگوسوام

 شرطبه بشود ير روحانيپ كي توانديم يهركس و وجود ندارد يتيمحدود چيه پس
 در انشد نيا يعصاره و است تيشرط صالح تنها نيا. آگاه باشد خدا قتاًيحق نكهيا

 دانش نيا تا است اجياحت ير روحانيپ هزاران امروزه به. است شده انيب تايگ-بهاگاواد
  .دكنن پخش ايدن تمام در را
 با فقط او ندكيم صحبت آرجونا با تايگ-بهاگاواد در شنايكر يوقت كه ميبدان ديبا ما

 اعالم خودش خداوند. ديگويم سخن بشر نوع تمام با بلكه كند،ينم صحبت آرجونا
 اتوايگ اجي( بود نخواهد وهم نفوذ تحت آرجونا كه است يآگاهتنها با خدا كه دارديم
 از يسادگبه ميتوانيم ميباش داشته يخوب يليخ يكشت ما اگر). 1موهام ارپون نا
 به ايدن نيا كه رايز ،ميهست جهل انوسياق درون ما حاضر حال در. ميبگذر انوسياق
 رابهوماهاپ ايتانيچ حضرت نيهم يبرا. است شده هيتشب جهل بزرگ انوسياق كي

  :كرديم مناجات شنايكر با قيطر نيا به

ayi nanda-tanuja kiìkaraà 
patitaà mäà viñame bhavämbudhau 

kåpayä tava päda-paìkaja- 
sthita-dhülé-sadåçaà vicintaya 
 [Cc. Antya 20.32, Çikñäñöaka 5] 

د انوس تولين اقيدر ا ياگونهبهتو هستم، اما  يپسر نانداماهاراج، من خادم ابد يا"
 انعنوبهرون آور و يب ينابودانوس ين اقيكنم مرا از ايام، خواهش مو مرگ فروافتاده

                                                           

1
 yaj jïätvä na punar moham 
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  ).5كشاشتاكا، ي(ش "نت قرار دهيلوفريدر قدوم ن ياذره
 از يراحتبه ميتوانيم چون ندارد، وجود يترس م،يباش كامل دانش در زورق ما اگر
وارد  داوندخ دانش به زورق اگر باشد گناهكار اريبس يكس اگر يحت. ميبگذر انوسياق

 .گ.ب( شد انيب قبالً كه يطورهمان. بگذرد ياحتربه انوسياق از توانديم شود،
 نادان ما ازآنجاكه. ميابوده چه گذشته يهايزندگ در ما كه ستين مهم) 4/36

-ادبهاگاو طبق براما  .ميباش داده انجام ياريبس زشت اعمال است ممكن ،ميابوده
  .شوديم آزاد شخص شنا،يكر دانش دانستن با فقط. ستين مهم نيا تايگ

 درك دانش، كمال و باشيم دانش در جستجوي كه نيازي مطلق است نيا پس
 راه نيبهتر كه كننديم ادعا همه و هست ياريبس يهاهيفرض امروزه. است شنايكر

. ستا آمده وجود به ياريبسهاي "مسيا" نيهم يبرا ،داننديم كردن يزندگ يبرا را
 رد مااما  .است شده معروف شتريب همه از ايدن در سميكمونها ايسم انين ميا از

 دهديم حيتوض يموننارادا آنجا. ميابييم را يروحان سميكمون بذر بهاگاواتامماديشر
 رد يحت اي و يا باالييو  ياني، مينييكرات پا در فرد چه يماد جهان نيا در كه

 نيا ديبا. اندافتهي يتجل متعال خداوند توسط يعيطب منابع تمام ،باشد رونيب يفضا
 لكهب نشده، ديتول يانسان چيه توسط دارد وجود ايدن نيا در كه هرچه ميكن درك را

  .ندك ينف را نيا تواندينم يعاقل مرد چيه. است شده دهيآفر خدا توسط زيچهمه

éçäväsyam idaà sarvaà 
yat kiïca jagatyäà jagat 
tena tyaktena bhuïjéthä 

mä gådhaù kasya svid dhanam 

د. شوجاني است كه در اين عالم يافت ميردار و ملك هر جاندار و بياوند اختياخد"
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شخص بايد تنها چيزهايي را بپذيرد كه برايش ضروري است و همچون  رونيازا
 يخوببهسهم وي كنار نهاده شده است. بر اوست كه چيزهاي ديگر را نپذيرد. چه 

  ).1 يمانترا. شادينشوپايا يشر( ".در تملك كيست هاآنداند كه مي
 حق مورچه كي تا خدا مخلوق نيترياعل براهما، از زنده موجودات تمام جهيدرنت

 منابع زا ميتوانيم ما كه كنديم اشاره يموننارادا. دارند را يعيطب منابع از استفاده
. ميوشيمحسوب م دزد ميبردار شتريب اگر و ميكن استفاده اجمانياحت ياندازهبه
 ماه يرهك يبراها مملكت. بشوند مسلط و كنند فتح كننديم يسع همه ه،سفانمتأ

 تيمالك يادعا و كرده برپا را خود پرچم و رفته آن به زودتر كه گذارنديم مسابقه
 مملكت كه كردند ادعا و برپا را خود پرچم رفتند كايآمر به انياروپاي يوقت. بكنند
 وقتچيه ما. است ينادان علت به ادند تكان پرچم و برافراشتن نيا. است آنان
 ،ستين ام مال مملكت نيا. ميگذاريم ميدار كجا در را پرچم ميكن فكر ميستيانمي
 ينادان است من ملك نيا نكهيا فكر و است يآگاه نيا دانستن. است خدا مال بلكه
  .ميناحتكار ك و ت كردهيمالك اظهار ميندار حقاما  ،ميكن استفاده ميدار حق ما. است
 دانه نجپ چهار و نديايب كبوتران ديشا ميندازيب ابانيخ در دانه يسهيك كي ما اگر

 از بعد و دارند،يبرنم بخورند تواننديم آنچه از شتريب آنان. بروند و بخورند كوچك
 نارك در را آرد ياريبس يهاسهيك ما اگراما  .رونديم و گشوده پر يآزادگ به خوردن

 ستيا بيده  ديآيم يكي بردارند و نديايب كه ميكن دعوت را مردم و ميبگذار ابانيخ
 هك هاآناما  .آخريال طورنيهم و دارديبرم سهيك يس اي پانزده يگريد و سهيك

 يمساو ميستق پس. ببرند سهيك دو يكي از شيب توانست نخواهند ندارند ايلهيوس
ها سگ كبوتران، دانش انفقد يحت ما: نديگويم تمدن شرفتيپ نيا به. بود نخواهد

 اجياحت ياندازهبه ميتوانيم و است متعال خداوند به متعلق زيچهمه. ميدار راها گربه و



 99                                                                           راجا ويديا: كمال دانش

 

 كمبود هك است ساخته يطور را ايدن خداوند. است يآگاه نيا. شتريب نه م،يكن قبول
 .ميكن پخش را آن چگونه ميبدان كهآن شرطبه. است يكاف زيچهمه ست،ين زيچچيه

 كهيدرحال ،برديم اجشياحت از شتريب يكي كه است نيا امروز زيانگرقت تيوضعاما 
 پرسند:يم و كننديم انقالب گرسنه يهاتوده جهيدرنت. كشديم يگرسنگ يگريد

 يوحانر مسيكمون كمال. است ناقص آنان يهاروشاما  "م؟يباش گرسنه ديبا ما چرا"
 به ياهآگ شنايكر با. است خداوند به متعلق زيچهمه كه شوديم افتي دانش نيا در

  .ميشويرها م يدروغ تيمالك توهم از سهولت
 ندانستن يقانون بهانه يهادادگاه در. ميبريم رنج مانينادان علت به درواقع ما
 و ستين يافك مينبود آگاه قانون به ما كه ميبگوي يقاض به ما اگر. ستين رفتهيپذ

 تهانباش را ياديز ثروت يرقانونيغ ورتصبه يكس اگر. ميشويم مجازات درهرحال
 ايدن نيا تمام. شوديم مجازات هرحالبه او است، ناآگاه خود تجاوز به كه كند ادعا و

. است اجياحت ياله حكمت معلم هزاران به نجايا در و دارد را دانش نيا كمبود
 رد شنايرك چون كه ميكن فكر دينبا هست دانشن يا يبرا ياريبس ضرورت

 يخدا كي شنايكر اي و است يافرقه تايگ-بهاگاواد فلسفه كرد ظهور هندوستان
 شد اشاره قبالً كه يطورهمان چهاردهم فصل در كه هم يراستبه. است يافرقه

  ).14/4. گ ب( است موجودات تمام پدر خودش كه دارديم اعالم خداوند
 يايدن از كه مياخواسته نكهيا علت به و ميهست متعال روح اجزاء ارواح ما عنوانبه

 كه يزندگ نمونه هر دراما  مياشده فروافكنده يماد عتيطب نيا در ميببر لذت يماد
 به ملت اي و دسته يبرا تايگ-بهاگاواد نيبنابرا. است پدر شنايكر ميريبگ قرار

 كه حاال و. واناتيح يحت؛ است ايدن تمام در كسهمه يبرا بلكه ستين يخصوص
 ردف كي فهيوظ نيا ،زننديم يدزد به دست ينادان علت به متعال خداوند نپسرا
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 به. ندك پخش موجودات تمام نيب را متعال دانش نيا كه است تايگ-بهاگاواد به آگاه
 تعالم كل با را شانرابطه و خود يروحان يقيحق عتيطب تواننديم مردم قيطر نيا

  .ابنديدر
   



 

  

  

8  

  ابا دانش نسبت به كريشنمل ع

  

na mäà karmäëi limpanti 
na me karma-phale spåhä 

iti mäà yo 'bhijänäti 
karmabhir na sa badhyate 

 نيا به كهفردي . ستمين زين آن ثمرات آرزوي در و گذاردينم ريتأث من بر عمل"

 ".گرددينم هاي اعمالواكنش گرفتار زين خود ابد،ي دست من يدرباره قتيحق

  )4/14 .(ب.گ
 يهايجرم و هاكروبيم وجود از يهمگ. است كارما ر قانونيثتحت تأ يماد يايدن

 تايسامه-همارب در. ميهست آگاه كننديم يزندگ متريليم كي در يونيليم صورتبه كه
پادشاه  كه ندرايا تا شوند،يم دهينام 1ندراگوپايا كه ها،كروبيم از كه است شده انيب

 يتمام. هستند كار العملِ عكس يعني ون كارما،قان بند در يهمگ است يكرات بهشت
. شونديما م يا درد برايا بد باشند منجر به لذت و ينكه خوب يبا توجه به ا اعمالمان

                                                           

1
 indragopa 
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 يماد يايدر بند دن يعنيم يهست اعمالمان يجهير نتيثكه تحت تأ يزمان و تا
  .ميگرفتار

 داده هزند موجود به دنيكش زجر اي بردن لذت يبرا يماد بدن عت،ينظام طب بر بنا
 لنگپ كي بدن. شوديم كسب يمتفاوت يهابدن مختلف فاهدا منظور به. شوديم

 كه اندشده خلق يطور هاخوك نيهمچن. است خام گوشت خوردن و كشتن يبرا
 ساخته هويم و جاتيسبز خوردن يبرا هادندان انسان يبرا و. بخورند فضله تواننديم

 وجودم توسط يقبل يهايزندگ در كه ييكارها طبق بر هانبد نيا تمام. است شده
 اكنونهم كه ييكارها طبق بر يبعد بدن. شونديكسب م است شده انجام زنده

 خداوند شد نقل در ابتدا كه ياهيآ دراما  است، شدن آماده حال در دهديم انجام
 العملعكس از شودياعمال خداوند آگاه م يروحان به طبع كه يكس دهديم نشان
 فتارگر را ما دوباره گريد كه باشد ياگونهبه ديبا ما اعمال. شوديم رها شيخو اعمال

 عتيبط آگاه شدن به خداوند، درباره مطالعه يلهيوس به نيا و. نكند يماد يايدن نيا
 ملع يروحان يايدن و يماد يايدن در چگونه او نكهيا درك و او يهاتيفعال يروحان

  .شوديم ريپذانامك كند،يم
 يروحان كامالً  او ست،ين ذات او همانند ما شود،ين ظاهر ميزم يرو بر خداوند يوقت

 نه خواهد،ينم يثمر چيه اواما  ميخواهيم را خود يهاتيفعال يجهينت ما. است
است  ثمربخش يهاتيفعال يآرزو در نه و دارد وجود اعمالش يبرا يالعملعكس

 يسود كه ميدواريام م،يشويم تجارت وارد ما يوقت). 2هايپراس پهاله-كارما نامه(
 ديمق احارو هرگاه. كند بخشلذت را ما يزندگ كه ميبخر ييزهايچ سود آن با و ميببر

                                                           

2
 na me karma-phale spåhä 
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 شنايكر اما،. دارد وجود بردن لذت يبرا ياخواسته آن يپ در كنند،يم يكار
 يوقت .است زيچهمه از سرشار و است خداوند متعال تيشخص او. ندارد ياخواسته

كر ف يكند و برخيار مياخت ياديو زنان ز دخترهادوستد يآين ميشنا به زميكر
  .است يگريدز يقت چيحق آنكهحالاست،  گذرانخوشكنند كه او يم
 عنوانهب يمتفاوت روابط ما يماد يايدن در. ميبفهم را شنايكر روابط يامعن ديبا ما

انحراف  يانمونه يماد يايانواع روابط ما در دن يمتما. ميدار شوهر اي زن مادر، پدر،
 از ميابييم يماد يايدن نيا در هرچه. مياست كه با خداوند دار ياافته از رابطهي

 صورتبه يماد يايزمان در دن يدر طاما  است شده دهييزا مطلق قتيحق
 ما اگر. ددار ادامه شهيهم شنايكر با ما ياصل روابط. افته منعكس شده استيانحراف

. دارد امهاد يزندگ به يزندگ از و است يابد يدوست نيا م،يدار او با دوستانه يرابطه
 يبرا شوديم قطع بعد و دارد وجود سال چند يبرا يدوست كي يماد يايدن در
 يطهوارد راب خداوند با ما اگر. شوديم خوانده يرواقعيغ و يموقت افته،يانحراف نيهم

 دما باش ير روحانيخداوند پ اگر. شودينم قطع هرگز يوستن ديا ،ميشو يدوست
 او م،ياگر او را همچون فرزند خود دوست داشته باش .ميخورينم فريب وقتچيه
 از او م،يباش داشته دوست معشوقمان عنوانبه را شنايكر ما اگر. رديمينم وقتچيه

 حدودنام او است تعالم خداوند شنايكر چون. بود نخواهد يجداي چيه و بوده بهتر همه
 عنوانبه را شنايكر كننديم يسع آنان از يبعض. دارد خادم ينامحدود تعداد و است

 كه ياهر هر از. كنديم قبول را نقش نيا او نيبنابرا و باشند داشته دوست معشوق
  :دارديم انيب تايگ-بهاگاواد كه طورهمان رد،يپذيم را ما او ميبرو شنايكر طرف به ما

ye yathä mäà prapadyante 
täàs tathaiva bhajämy aham 
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mama vartmänuvartante 
manuñyäù pärtha sarvaçaù 

 به كه يبه نسبت را آنان و كننديم دنبال مرا راه يصورت به همه تها،يپر پسر اي"

  )4/11 .(ب.گ ".دهميم پاداش شوند، ميتسل من
 قبول را يسخت يهااضتير خود يلقبهاي يزندگ در گاوچران، دختران اي وها يگوپ

 هاگاواتام،ب ماديشر در نيهمچن. آمدند نائل معشوقشان عنوانبه شنايكر به تا كردند
 يهايدگزن در كردنديم يباز شنايكر با كه يپسران آن ديگويم يگوسوام وكادواش
 يبازهم كي عنوانبه را شنايكر تا كردند تحمل ياريبسهاي اضتير وها توبه يقبل
 چون تند،سين يمعمول ارواح شنايكر زنان و نامعاشر ان،يبازهم پس. اورنديب دست به
 قتيقح دراما  م،يپنداريم زيناچ راها تيفعال نيا ميدانينم يآگاه خدا مورد در چيه ما

 يخواسته هر و. هست آنجا ما يهاخواسته كماالت تمام. هستند يعال اريبس آنان
  .شد اهدخو برآورده كامالً ميباش خداوند به آگاه كهيهنگام ميباش داشته ما كه يذات
 زن ما. تخواسيم زن نه و داشت كنند يباز او با كه يدوستان به اجياحت نه شنايكر
 كامل خود در شنايكراما  م،يدار كردن برآورد يبرا ياخواسته كه رايز ميريگيم
 ندثروتم مرد كياما  ،باشد داشته ردال هزار كه دارد آرزو ريفق مرد كي. است) 3پورنام(

 يلها متعال تيشخص شنايكر اگر. ندارد ياخواسته نيچن دالر داردها ونيليم كه
 ار گرانيدهاي خواسته او آن يجابه باشد؟ داشته يايهخواسته ديبا او چرا ،است

 يزيچ شنايكر اگر. كنديورده مخداوند برآ و خواهد،يم انسان. كنديم برآورده
 تنجاسيا از. داشت يكمبود صورت نيا در رايز شديم محسوب ناكامل خواست،يم
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 ريپ اي و ،4شاوارايوگي عنوانبه .ندارد كردن برآورده يبرا ياخواسته ديگويم او كه
 خواسته يمسئله اصالً. شوديم فراهم فوراً كنديم اراده او چه هر ها،يوگي تمام

 استخو كردن برآورده خاطر به فقط شوديم دوست كي اي و معشوق كي او. ستين
 وقتچيه م،يكن قبول معشوق اي و ر،يپ دوست، عنوانبه را شنايكر ما اگر. نشيخادم
 حال در و دارد، شنايكر با خصوصبه يارابطه زنده موجود هر. بود مينخواه ناكام

 شكارآ خداوند به يآگاه در شرفتيپ نيح در اما است شده دهيپوش رابطه نيا حاضر
  .شد خواهد
 نكهيا يبرا ندارد، دادن انجام يبرا يافهيوظ و است كامل متعال خداوند اگرچه
 كه يكس و ستين يماد يايدن در شيهاتيفعال بند در او. كنديم عمل باشد يالگوي

  .شوديم آزاد شيخوهاي تيفعال العملعكس از زياو ن دانديم را نيا

evaà jïätvä kåtaà karma 
pürvair api mumukñubhiù 

kuru karmaiva tasmät tvaà 
pürvaiù pürvataraà kåtam 

 نم يروحان عتياز طب يدرك نيچن با كهن،هاي زمان در افتهيييرها ارواح يتمام"

 .(ب.گ ".يده انجام آنان روي ازيپ با را اتفهيوظ ديبا تو رونيازا. نمودند عمل
4/15(  

 تيموفق به كه را بزرگ ياهايآچار مسير ما كه دارديم الزم خداوند شناخت روش
 ،كيمانح بزرگ، ياهاياز آچار يكس اگر. ميكن دنبال را شدند نائل يروحان يزندگ در
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 مه او كند، يرويپ اند،كرده يوگا زندگيطبق كارما  كه عارف، پادشاهان عابدان و
  . شوديم آزاد
 ريدرگ نگج در شدن مشغول با كه ديترسيم يليخ آرجونا كوروكشترا، نبرد دانيم در

 او يبرا اگر كه ساخت مطمئن را او شنايكر نيهم يبرا. شود اعمالش العملعكس
  .بود نخواهد يو يبرا يگرفتار امكان چيه بجنگد

kià karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohitäù 
tat te karma pravakñyämi 

yaj jïätvä mokñyase 'çubhät 

 دچار تاس كدام يعمليب و ستيچ عمل نكهيا صيتشخ در زين ندخردم افراد يحت"
 تا ستيچ عمل كه دهميح ميتوض تيبرا اكنون. شونديم يسرگشتگ و يسرگردان

  )4/16 .(ب.گ ".شوي رها مصائب تمام از آن شناخت با
 در .كدام است) كارماآ( يعمليب و ستيچ) كارما( عمل كه هستند جيگ درواقع مردم

 عمل تيماه مورد در) 5اهايكاوا( بزرگ نامحقق يحت كه كنديم اشاره ناشيكر نجايا
 ستند،ين دامك و هستند يقيحقها تيفعال كدام شود دانسته كه است الزم. هستند جيگ

 عمل اصل اگر. اندنشده كدام و اندشده منع كدام ستند،ين كدام و هستند معتبر كدام
 ميانبد است الزم رونيازا. ميبشو آزاد يادم يايبند دن از ميتوانيم م،يكن درك را

 گرفتن هب مجبور گريد ميكرد ترك را يماد بدن نيا كهيهنگام تا ميكن عمل چگونه
 توسط حيصح كار اصل. ميبشو يروحان آسمان وارد تا ميباش آزاد و مينشو يماد بدن
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  :است شده انيب ازدهمي فصل هيآ نيآخر در يواضح طوربه خداوند

mat-karma-kån mat-paramo 
mad-bhaktaù saìga-varjitaù 

nirvairaù sarva-bhüteñu 
yaù sa mäm eti päëòava 

 از و است خالص من و پاك يعابدانه خدمت مشغول كه كسآن زم،يعز آرجوناي"
 براي كه كسآن است، گشته رها يذهن پندارهاي و انهيثمرجو اعمال هاييآلودگ

 يهمه دوست و دهد،يم قرار اشيزندگ اعالي هدف مرا و كند،يم كار من

  )11/55 .(ب.گ ".ديآيم من نزد حتماً  است زنده موجودات
ر عمل د است. شخص بايد يكاف تايگ-بهاگاواددرك شهد  يبرا ييتنهابهه ين آيا

اوند، م شدن به خديشود؟ با تسليم ين چگونه عمليخداوند مشغول باشد. اما ا يبرا
  د.يگويبه آرجونا م تايگ-دن دستورالعمل بهاگاواياوند در آخركه خود خد گونههمان

 شنايرك توسط كه ميده انجام ديبا را يكار تنها كه مياموزيب مثال آرجونا از ديبا ما
 علت هب. ميدانينم را آن مااما  است انسان يزندگ تيمأمور نيا. باشد شده قيتصد
 يدگزن يماد و يبدن يجنبه به مربوط كه ميهست ياديز يكارها مشغول ما ينادان

 چون ،بجنگد خواستينم آرجونا نكهيباا بجنگد و آرجونا خواستيم شنايكر. است
  .مينك دنبال را نمونه نيا كه ميريبگ ادي ديبا ما. ديجنگ خواستيم شنايكر

 چه؟ ما دمور دراما  ست،يچ كارش كه ديبگو آرجونا به تا داشت حضور شنايكر البته
 طرخا بهاما  كند، رفتار چنان و نيچن كه كرديم ييراهنما را آرجونا اً شخص خداوند

 ييراهنما كه ميكن يريگجهينت دينبا ما ندارد حضور ما مقابل در شخصاً  شنايكر نكهيا
 كه يبمناس كار تايگ-بهاگاواد فصل نيآخر در. هست ييراهنما كه البته. ندارد وجود
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  .ستا شده داده شرح ميده انجام ديبا ما

ya idaà paramaà guhyaà 
mad-bhakteñv abhidhäsyati 
bhaktià mayi paräà kåtvä 
mäm evaiñyaty asaàçayaù 

  

na ca tasmän manuñyeñu 
kaçcin me priya-kåttamaù 
bhavitä na ca me tasmäd 
anyaù priyataro bhuvi 

 پاك يعابدانهخدمت  دهد،يم آموزش عابدان به را متعال راز نيا كه يكس براي"
 نيا گشت. در خواهد من باز نزد دي،يترد چيه بدون سرانجام، و است شده نيتضم

 و 18/68 .(ب.گ ".بود نخواهد و ستين او از زتريعز من براي يخادم چيه جهان
69(  

 داوندخ به را مردم و ميده جيترو را تايگ-بهاگاواد روش كه است واجب ما بر نيبنابرا
 يهمگ ديبا ما. برنديم رنج خداوند به يآگاه كمبود از درواقع مردم. ميبساز آگاه

 با هاپرابهوما ايتانيچ حضرت. ميباش ايدن در سراسر يآگاه شنايكر پراكندن مشغول
 هر يشخص تيعموق از نظرصرف گفت و ظهور كرد خداوند شناخت آموزش هدف
 تايگ-بهاگاواد. شود محسوب ريپ كي ديبا اموزديب گرانيد به را يآگاه خدا كه كس

 خداوند شناخت يچگونگ مورد در اطالعات از مملو دو هر بهاگاواتام-ماديشر و
 كه ردك درخواست و كرد انتخاب را كتاب دو نيا ماهاپرابهو ايتانيچ حضرت. هستند
 حضرت. آموزش دهند يادهكده و شهر هر در را يآگاه شنايا كريسرتاسر دن در مردم
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 كار كه ،ميبدان خداوند از يااشاره را نيا ديبا ما و بود شنايكر خود ماهاپرابهو ايتانيچ
 هك طورآن را تايگ-بهاگاواد كه ميباش مواظب ديبا مااما  .ستيچ ما يبرا حيصح

 از يراتيتعب مردم يبعض. ميكن يمعرف يشخص يهازهيانگ و راتيتعب بدون هست
  .ميگويب است گفته خداوند كه طورهمان را سخنان ديبا مااما  كننديم تايگ-بهاگاواد
 رد كه يگريد افراد مانند در ظاهر كنديم كار خداوند يبرا كه يكس است ممكن

 كي ندمان آرجونا كه است ممكن. ستين طورنيااما  ديايب كننديم كار يماد يايدن
 يگرفتار از د،يجنگ خداوند يآگاه در او چوناما  باشد دهيجنگ يمعمول ينظام مرد

 يماد اصالً رسد امايم نظر به يماد گرچه او كار قيطر نيا به. بود ادآز اعمالش
 ستيچ آن نكهيا از نظرصرف – باشد شده قيتصد شنايكر توسط كه يعمل هر. نبود

 اوقات يگاهاما  ،نباشد يعمل خوب كه است ممكن دنيجنگ. ندارد العملعكس –
 هك ميده انجام ييرهاكا است ممكن حالنيدرع. است الزم كوروكشترا جنگ مثل

 بند در عمالا نيااما  ،باشند دوستانهانسان و پرستانهنوع يليخ ايدن مردم يدهيعق به
 همم آنچه بلكه است مهم كه ستين عمل خود نيا پس. هستند يماد يهاتيفعال

  .رديگيم صورت آن در عمل كه است ينوع آگاه است

karmaëo hy api boddhavyaà 
boddhavyaà ca vikarmaëaù 
akarmaëaç ca boddhavyaà 

gahanä karmaëo gatiù 

 مل،ع د بتوانديبا انسان نيبنابرا. است دشوار اريبس عمل هاييدگيچيپ درك"

  )4/17 .(ب.گ "بازشناسد گريكدي از كامالً را شده منع عمل و يعمليب
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 درك را 6كارمايو آكارما و كارما، نيب فرق ديبا ما پس است فيظر اريبس كارما راه
 نيا ريغ در. شوديم روشن زيچهمهم يباش خداوند شناخت مشغول فقط ما اگر. ميكن

 ميشو قائل ميده انجام دينبا آنچه و ميده انجام ديبا آنچه نيب يفرق ديبا ما صورت
 تيعارا ر يقانون ندانسته ما ،يزندگ يمعمول انيجر در. مينشو گرفتار نكهيا تا
 يليخ عتيطب نيقوان ن نحويبه هم. ميكن تحمل را آن يجهينت ميمجبور و م،يكنينم

 ستا عتيطب قانون نيا. كنندينم قبول را ياهبهان چيه و هستند و محكم سخت
 تيوممعص و ينادان وجود با كند، لمس را آن بچه كي اگر يحت و سوزاند،يم آتش كه

 چه كه مكني انتخاب قيدق يليخ را خود عمل انيجر ديبا ما نيبنابرا. سوخت خواهد
  .ميجوي يريگكناره يكار چه از و ميده انجام را يكار

 هك دارد ياعمال به اشاره كارمايو لغت. دارد زشدهيجوت فوظاي به اشاره كارما لغت
 اصالً  كه دارد ياعمال به اشاره آكارما لغت و هستند شده زيتجو فيوظا مخالف
 كه برسد نظر به است ممكن يآكارماي اعمال ياجرا در. ندارند يالعملعكس
 كار خداوند يراهنماي با ما يوقت. ندارد وجود قتيحق دراما  دارد، وجود العملعكس

 ميمتص خود ما اگر. ندارد وجود يالعملعكس چيه كه است امر تيواقع نيا ميكنيم
. ميريگيم قرار قانون طرف از سخت مجازات معرض در ميريبگ نفر كي كشتن به

 .هستند زشدهيتجو اعمال مخالف رايز ،شوديم دهينام كارمايو موقع آن رد ما اعمال
 م،يشبك را يكس بشويم و جنگ مشغول ما و ببرد نظام خدمت به را ما قانون اگر اما

 يارضا يبرا مورد كي در. نامنديم آكارما را نيا و. شد مينخواه العملعكس شامل
 تحت ما يوقت هم طورنيهم. قانون مجوز با گريد مورد در و ميكنيم عمل حواس
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 ياعمال نيچن رايز شود،يم خوانده آكارما ما اعمال ميكنيم عمل خداوند يراهنماي
  .ندارند العملعكس

karmaëy akarma yaù paçyed 
akarmaëi ca karma yaù 
sa buddhimän manuñyeñu 

sa yuktaù kåtsna-karma-kåt 

 رد اي استفرزانه ند،يبيم يعمليب در ار عمل و عمل در را يعمليب كه يكس"

 ".دارد رارق يروحان تيموقع در ،يتيفعال هرگونه به پرداختن رغمبه كه هاانسان انيم
  )4/18 .(ب.گ

 آكارما ماهيت و ندارد، وجود يالعملكسع وجود عمل، با كه نديبيم قتاًيحق كه يكس
 يسك به اشاره يآكارماي لغت. نديبيم هستند كه طورآن را اعمال درواقع فهمد،يم را

 الشاعم كردن متصل با فرد. ديجو يدور عمل العملعكس از كنديم يسع كه است
 همهنيباا دهد، انجام را هاتيفعال انواع تمام است ممكن نكهيباا خداوند، شناخت به

 هك آنان نيهمچن و شد، جنگ مشغول آرجونا كوروكشترا نبرد دانيم در. است آزاد
 از رجوناآ چگونه كه ميبفهم ديبا ما. شدند جنگ مشغول زين بودند اناهوديدور طرفدار
 مشغول طرف دو هر در ظاهر. ستين اناهوديدور كهيدرحال ،است آزاد العملعكس

 بر بنا وا رايز ستين العملعكس بند در آرجونا كه ميكن درك ديبااما  هستند، نبرد
 عمل خداوند به يآگاه در كه مينيبيم را يكس ما يوقت پس. جنگديم شنايكر دستور

 را يكار نيچن كه يكس. ندارد همراه به يالعملعكس او كار كه ميبفهم ديبا كنديم
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 نيا در مهارت. شوديم محسوب) 7مانيهبود سا( باهوش اريبس فهمد،يم و نديبيم
 نيا يه هدفبا چ هك است نيا درك در بلكه ،كنديم كارچه فرد كه مينيبب كه ستين

  .كنديم را كار
 به ياهآگ در او چوناما  بود، نديناخوشا يتيفعال مشغول نبرد دانيم در آرجونا درواقع
 ميباش يعمل انجام حال در است ممكن ما. نشد متحمل را يالعملعكس بود، خداوند

 نجاما خداوند به يآگاه در را آن اگراما  .ميكن محسوب يخوب اريبس كار را آن كه
 يهياول ميتصم يماد دگاهيد از. ميشو متحمل را آن العملعكس ميمجبور مينده

 ما يوقت. نبود طورنيا يروحان ازنظراما  بود، خوب بسيار دنيبه عدم جنگ آرجونا
 در ما است ممكن. دارند ييهاالعملعكس م،يدهيم انجام زكارانهيپره يكارها

 و وتمندثر خانواده كي اي برهمانا كي خانواده رد يعني ميبشو متولد يخوب يخانواده
 ما اگر برعكس اي و. ميبشو بايز اريبس اي و عالم اي ثروتمند يليخ است ممكن اي

 كي صورتبه اي پست خانواده كي در است ممكن ميبكن زكارانهيناپره يكارها
 يرهااك مشغول ما اگرچه. ميشو متولد زشت يليخ اي و ابله اي سواديب اي وان،يح

 رانهيگختس نيقوان تابع همهنيباااما  م،يريگيم خوب يتولد و ميشويم زكارانهيپره
 يادم يايدن نيا نيقوان از فرار ديبا ما ياصل هدف. بود ميخواه العملعكس و عمل
 وبخ التيتحص اي و ثروت ،ياشراف يخانواده مجذوب مينفهم را نيا ما اگر. باشد

 يزندگ يبرا التيتسه تمام باوجود كه ميبفهم ديبا ما. شد ميخواه بايز يبدن اي و
 ،رام نيا به كردن توجه يبرا. ميستين آزاد مرگ و يماريب ،يريپ تولد، از يماد

  :دهديم هشدار تايگ-بهاگاواد در خداوند

                                                           

7
 sa buddhimän 
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äbrahma-bhuvanäl lokäù 
punar ävartino 'rjuna 

mäm upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

 رنج و مكان درد يهمگ ،هاآن نيترنييپا تا گرفته مادي اييدن كرات نيباالتر زا"
 ،يكونت اي پسر اما. رديگيم صورت ياپيپ هايمرگ و تولدها هاآن در كه است

  )8/16 .(ب.گ ".بود من خواهديا مجدد تولد از ابدي دست من نيسرزم به كه يكس
 ودوج مرگ و تولد تكرار است يماد جهان در كره نيباالتر كه لوكا برهما در يحت

 كنمم. ميبرو شنايكر يسياره به ديباتولد و مرگ  نيا از شدن آزاد يبرا ما. دارد
 صورت نيا به مدت چه تااما  ميباش بايز اي ثروتمند يمرد كه باشد خوب يليخ است

 حداكثر اي و ،60 ،50 يبرا( است ممكن. ستين ما يدائم يزندگ نيا م؟يمانيم يباق
 اي و جاهپن يبرا يواقع يزندگاما  ميبمان يباق ثروتمند و بايز دانشمند،) سال 100
 يندگز به ديبا و ميهست يابد ما. ستين سال ونيليم كي يحت اي و هزار اي و صد
 نيا. است ام يمسئله تمام ميانشده نائل آن به تاكنون نكهيا. مييآ نائل خود يابد

  .كرد حل بودن آگاهبا خدا شوديم را مسئله
 رگيد ميكن ترك ميهست خداوند به يآگاه در كهيدرحال را يماد بدن نيا ما اگر

 نيا زا كامالً كه است نيا هدف. بود مينخواه يماد يايدن نيا به بازگشت به مجبور
 يماد يايدن در را خودمان وضع كه ستين نيا مسئله ميكن اجتناب يماد تيموجود
 ات دهد بهبود را خود وضع كه بخواهد است ممكن مرد كي زندان در. ميبخش بهبود

 .بدهد كي يدرجه مقام او به است ممكن هم دولت و شود كي يدرجه يزندان كي
 بخواهد ديبا او. شودينم يراض شدن كي يدرجه يزندان با يعاقل مرد چيهاما 
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 يهدرج ينزندا كي ما از يبعض يماد يايدن در. ديايب رونيب زندان از يطوركلبه
 يزندان ما همه هرحالبهاما  ميهست سوم يدرجه يبرخ و دوم يدرجه يبعض ك،ي

 بلكه ،ستين دكترا اي و سانسيل كي گرفتن از متشكل فقط يواقع دانش. ميهست
  .است تيموجود ياصل مسائل نيا درك

yasya sarve samärambhäù 
käma-saìkalpa-varjitäù 

jïänägni-dagdha-karmäëaà 
tam ähuù paëòitaà budhaù 

 رايب خواسته از عاري شيهاتالش يتمام كه است شده واقع كامل دانش در يكس"
 انشد آتش در اعمالش هايبازتاب كه است يفاعل او معتقدند حكما. باشد ييجوكام

  )4/19 .(ب.گ ".است شده سوخته كامل
 لغت ما دهم فصل در نيهمچن .دانا يعني 9بودها و ،كردهليتحص يعني 8تاميپاند لغت

 طبق بر. ميابييم )10/8 .گ.ب( 10تاهايو واسامان بها بودها يهيآ در را بودها
 كرده جمع دانشگاه در معلومات ياديز مقدار نكهيا خاطر به فقط فرد تايگ-بهاگاواد

 كه است آن كردهليتحص شخص ديگويم تايگ-بهاگاواد. شودينم محسوب دانا
  .كنديم نگاه برابر سطح كي در را زيچهمه

vidyä-vinaya-sampanne 
brähmaëe gavi hastini 

                                                           

8
 paëòitam 

9
 budhäù 

10
 budhä bhäva-samanvitäù 
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çuni caiva çva-päke ca 
paëòitäù sama-darçinaù 

 به او،گ دانا، به و فيشر براهماناي به ،يقيحق دانش بركت به متواضع مانيحك"

  )5/18 .(ب.گ ".نگرنديم چشم كي (مطرود) به خورسگ به و سگ به ل،يف
 نيترباال عنوانبه كردهليتحص يبراهمانا كي ،يوداي تمدن طبق بر هندوستان در

 است بينج و كردهليتحص كه تا،يپاند كي. شوديم محسوب يانسان اجتماع در مرد
 است يمعن بدان نيا ايآ. نديبيم شدهطرد فرد اي سگ سطح همان در را براهمانا نيا

 ريخ ست؟ين بودن سگ كي از بهتر چيه بودن كردهليتحص يبراهمانا كي كه
 روح بلكه نديبينم را پوست او چون ،نديبيم يكي را آنان تايپانداما  .ستين نيچننيا

 است آموخته زنده موجودات تمام درون در را روح دنيد هنر كه يكس. نديبيم را
 و يروحان ييهاجرقه زنده موجودات تمام درواقع رايز شود،يم محسوب تايپاند كي

 يهالباس با و است كساني همه در يروحان ين جرقهيا .هستند متعال وحر از يجزئ
 ،ديايب دهژن اريبس لباس در است ممكن محترم مرد كي. شده است دهيپوش يمختلف

 نيا اتيگ-بهاگاواد در. بشود ياحتراميب او به ديبا كه ستين يمعن بدان نيااما 
  :شونديم هيتشب اندهپوشاند را هاروح كه ييهالباس به يماد يهابدن

väsäàsi jérëäni yathä vihäya 
naväni gåhëäti naro paräëi 
tathä çaréräëi vihäya jérëäny 
anyäni saàyäti naväni dehé 

 ند،كيم رها فرسوده را و كهنه هايجامه و تن بر نو هايلباس انسان كه گونههمان"
 مادي كالبدهاي دهيفايو ب كهنه هايبدن گذاردن كنار با زين روح بيترت نيهم به
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  )2/22 .(ب.گ "رد.يپذيم دييجد

 يركسه. "هست روح كي نجايا" ميكن فكر ديبا مينيبيم زنده موجود كي ما هرگاه
 زانيم تيپاندايچاناك. است تايپاند بفهمد را يزندگ از يروحان ديد نيچننيا بتواند كه

 دانا": كه دهديم حيتوض گونهنيدب را بودن تايپاند كي طيشرا اي التيتحص سنجش
 حد در را يماد هاييداراي تمام و مادرش عنوانبه خود همسر رازيغبه را زنان تمام
 داد ميلتع بودا ".كنديم نگاه خود يهارنج مانند گرانيد يهارنج به و نديبيم زباله
 تاياندپ كي يستگيشا هانيا. مينكن تياذ عمل اي حرف با را واناتيح يحت ما كه

 دارد، يندگز به كه ينظر بر بنا شخص نيبنابرا. باشد يزندگ زانيم ديبا نيا و است
 ،شود دهيسنج هينظر آن طبق بر ديبا زين اعمالش و شود محسوب كردهليتحص ديبا
 .ستا تايگ-بهاگاواد ازنظر تايپاند لغت درك نيا. او يدانشگاه درجات طبق بر نه

 تبحرم مقدس كتب مطالعه در كه است يكس به معطوف قاً يدق بودها لغت نيهمچن
 نيچننيا تايگ-بهاگاواد در مقدس كتب از هاآموزش و هاافتيدر نيا يجهينت. است
  :است شده فيتوص

ahaà sarvasya prabhavo 
mattaù sarvaà pravartate 
iti matvä bhajante mäà 
budhä bhäva-samanvitäù 

 من از زيچهمه .هستم يروحان و مادي هايهانج يتمام يسرچشمه و اصل من"
 شيوخ هستند، وجود كامالً واقف امر نيا قتيحق به كه يفرزانگان. رديگيم نشأت

  )10/8 .(ب.گ ".پرستنديم قلبشان تمام با مرا و كننديم من يعابدانه خدمت نثار را
 اتيلجت تمام سرچشمه خداوند كه كرده درك كه است يكس بودها اي متبحر شخص
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 وها ونيليم يبرا. است خداوند اتيتجل از مينيبب ما است ممكن كه يزيچ هر. است
 يطورهمان ديخورش همهنيباا و شود،يم ساطع ديخورش از آفتاب سالها ونيليم

 جهيدرنت. نديآيم خدا از يمعنو و يماد يروهاين تمام طورنيهم. است بوده كه هست
  .شوديم خداوند خادم فرد قت،يحق نيا دانستن

 نيا از خواهدينم گريد و كند عمل خداوند به يآگاه در ديبا دانديم كه يكس پس
 عمل شانيدرونبر اساس شهوت  همه. است يقيحق يببرد دانا لذت يماد يايدن
). 11هاتايوارج-پايسانكال كاما( است آزاد شهوت ينه و امر از خردمند مرداما  ،كننديم

 العملعكس تمام دانش آتش ،12كارمانام-داگدها ياناگنيگ د؟دار امكان نيا چگونه
 ما يزندگ. است هاكنندهپاك نيرومندترين اين دانش. سوزانديم را آلودگناه اعمال

 ستا خداوند شناخت يروحان دانش به لين يتالش برا ريكه در مس يزمان تا فقط
  .تسهاشاه تمام دانش اي ايديو-راجا آن كه دارد، جهت و يمعن
  
  

    

                                                           

11
 käma-saìkalpa-varjitäù 

12
 Jïänägni-dagdha-karmäëam 



 

  
  

ي نويسندهدرباره  

 

در  14"شريال پرابهوپاد"با شهرت جهاني  13"ودانتا سوامي پرابهوپادا. چ. بهاكتي"
، در اولين 1922ي اين جهان نهاد. در ي هندوستان پا به عرصهدر كلكته 1896

، وي 15"شريال بهاكتي سيدهانتا ساراسواتي گوسوامي"مالقات با پير روحاني خود، 
ي دانش ودايي به جهان غرب اقدام رابهوپاد خواست تا نسبت به اشاعهاز شريال پ

د آباد مريكند. شريال پرابهوپاد شاگردي او را پذيرفت و يازده سال بعد در اهللا
ر گيتا نگاشت و د-هاي بعد وي شرحي بر بهاگاوادي وي شد. در ساليافتهتشرف

را به زبان انگليسي،  16"د خدابازگشت به نز"ي بدون هيچ كمكي، انتشار مجله 1944
قطع نشد و  گاههيچبار، آغاز كرد. انتشار اين مجله پس از آغاز هر دو هفته يك

  شود.اكنون نيز توسط مريدان ايشان به بيش از سي زبان منتشر ميهم
ياگود"منظور قدرداني از دانش فلسفي و عبوديت شريال پرابهوپاد، انجمن به
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 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad 

14
 Srilla Prabhupada 

15
 Srila Bhaktisidhanta Sarasvati Gosvami 

16
 Back to Godhead 
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شريال  1950مفتخر ساخت. در  18"ودانتابهاكتي"را به لقب  او 1947در  17"وايشناوا 
پرابهوپاد در سن پنجاه و چهارسالگي از زندگي خانوادگي كناره گرفت و چهار سال 

(بازنشستگي) را اختيار نمود تا زمان بيشتري را وقف  19"واناپراستها"ي بعد مرحله
 ينداون عزيمت كرد و درمطالعات و نگارش كند. شريال پرابهوپاد به شهر مقدس ور

سكنا گزيد. او در  20"رادها دامودارا"نام به يوسطقرونمعبدي تاريخي و متعلق به 
ي عميق و نگارش سپري كرد. شريال پرابهوپاد در رادها چند سالي را به مطالعه آنجا

اي آيه هزار هجدهن جلدي دامودارا شاهكار زندگي خود يعني ترجمه و شرح چندي
ي انقطاع از زندگي مرحله 1959را آغاز نمود و سرانجام در سال  21هاگاواتامب-شريماد

  ) را پذيرا گرديد.22(سانياسا
به آمريكا رسيد.  يخالدستبا كشتي باري و عمالً  1965شريال پرابهوپاد در سال 

ن آگاهي را بنيان نهاد. او تا پيش از ترك اي المللي كريشناانجمن بين سال بعد يك
) به هدايت اين انجمن پرداخت و انجمن تحت هدايت دقيق 1977نوامبر  14دنيا (

، مدرسه، 23"آشراما"صد وي در مدت ده سال به يك انجمن جهاني با حدود يك
شريال  يترين هديهمعبد، مؤسسه و مجتمع كشاورزي تبديل و توسعه يافت. اما مهم

 ليدل بهطرف جوامع علمي  ها ازاست. اين كتابهاي وي پرابهوپاد به جهان، كتاب
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20
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بسيار بوده و در دروس متعدد دانشگاهي  مورداحترامبودن، عمق و روشني  ثقؤم
يش از هاي وي به بگيرد. نوشتهقرار مي ادهمورداستفكتب درسي استاندارد،  عنوانبه

كه در سال  24"انتشارات بهاكتي ودانتا"زبان رايج ترجمه شده است.  هفتادوهشت
ان عنوطور اختصاصي براي چاپ آثار شريال پرابهوپاد تأسيس شد، بهبه 1972
  گردد. هاي ديني و فلسفي هند محسوب ميكتاب ينهيدرزمترين ناشر جهان بزرگ

رغم سن زياد، شريال پرابهوپاد در عرض فقط دوازده سال، براي ايراد سخنراني در به
ي د و با وجود چنين برنامهشش قاره جهان، چهارده بار به گرد جهان سفر نمو

ه، وي بيش از شصت جلد ترجمسنگيني، تا پايان عمر، فعاالنه به نگارش ادامه داد. 
هاي وشته. نثق بر ادبيات فلسفي و مذهبي هند نگاشتؤهاي معتبر و مشرح و خالصه

ي ودايي را شكل دبيات، مذهب و فلسفهي واقعي از فرهنگ، اوي يك كتابخانه
.دهندمي
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ي ارجاع به منابعاعدهق  

 يگيتا" و در ارجاع به آن، از راست به چپ، ابتدا شماره-ب.گ. مخفف "بهاگاواد -۱

) يعني ۱۶/۲ي آيه يا آيات نوشته شده است. مانند: (ب.گ.فصل و سپس شماره

، ۱۳گيتا فصل -) يعني بهاگاواد۱۲-۱۳/۸؛ (ب.گ. ۲، آيه ۱۶گيتا فصل -بهاگاواد

  ،آيات چهار و هفت.۵گيتا فصل -) يعني بهاگاواد۵/۷،۴؛ (ب.گ. ۱۲الي  ۸آيات 

بهاگاواتام و در ارجاع به آن، از راست به چپ، ابتدا -ش.ب. مخفف شريماد -۲

 ي آيه يا آيات نوشته شدهشماره آنگاهي فصل و ي کنتو و سپس شمارهشماره

، آيه ۲، فصل ۴بهاگاواتام، کنتوي  -) يعني شريماد۴/۲/۵است. مانند: (ش.ب. 

  . ساير موارد نيز مشابه مثال باالست.۵

  در ارجاع به ساير آثار ودايي نيز همين قاعده رعايت شده است. -۳

  


