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  پيشگفتار
 

 
   وداها هايآموزش

  
،  2هال  وِي كان، در1969 اكتبر   در ششم1 پرابهوپاد  ودانتا سوامي بهاكتي.  چ. ا  حضرت بيانات

  . نگلستان، ا لندن
   واژهه هستند؟ ريش وداها چه.   است3 وداها هاي آموزش  امروز درباره  سخنراني موضوع!  ها و آقايانخانم

  ودا به.   است  يكي  آنها در نهايت  مفهوم  نمود، ولي  معني  چند صورت  به توان  ودا را مي سانسكريت
   محسوب  اصلي  وداها، دانش هاي ؛ آموزش باشد  ودا مي بپذيريد  را كه شما هر دانشي.   است  دانش معناي

   مقّيد و يك  روح  يك  بين تفاوت.   است  بسياري  نقايص  مقّيد دستخوش ما در شرايط دانش . شود مي
  طور حتم  او به   كه است  اين   نقص نخستين.  دارد  چهار نقيصه  مقّيد  روح  كهآن است  يافته  رهايي روح

شد،   مي  محسوب  بسيار بزرگي  در كشور ما شخصيت ، ماهاتما گاندي  مثال براي. گردد  مي اشتباه  مرتكب
   وي  او، به  زندگي  لحظات  در آخرين حتي با آن كه دستيارش. مرتكب اشتباهات بسياري شدوي   ولي

   كه ام  و شنيده  دارم تاني دوس من. نو نرويد  دهلي شركت در جلسه به براي !  ماهاتما گاندي” : هشدار داد
از .  شد  و كشته  اصرار داشت  رفتن  به وي.  نكرد  او توجهي  گفته  اين  به گاندي ،“   است  در پيش خطري

 دچار   و رئيس جمهور كندي  مانند ماهاتما گاندي  بزرگي هاي  شخصيت افراد، بسيارند؛ حتي  قبيل  اين
  .  مقّيد است  روح هاي  از نقص  يكي اين.  جايزالخطاست  آدمي. شوند  مي  اشتباهاتي چنين
   كه آنچه”  مايا يعني. 4مايا:   نيست  كه  آنچه  پذيرفتن  يعني توهم.   است“   بودن در توهم”   ديگر، نقص
:  خواهيد داد ، شما كي هستيد؟ پاسخ  از شما بپرسم اگر من. پندارند  مي  را بدن  خويشتن همه “. نيست

  هاي  اينها هويت  تمام“ .  هستم  آن ؛ من هستم  اين   مرد ثروتمندي هستم؛ من ؛ من  هستم  جان  آقاي من” 
  .  است  توهم  نيستيد و اين  بدن شما اين.   است بدني

   است  ممكن اگر چه. هركسي ميل به فريب ديگران دارد.   است“   فريب ِ به ميل” ،   سوم نقص
اگر چه به اين نكته اشاره شد . دهد نشان مي  خود را بسيار باهوش   باشد، ولي  يك  درجه ، ناداني شخص

 و   است  چنين كنم  فكر مي من” : پردازد  مي استدالل  او به  كند، ولي  مي  و اشتباه  است  در توهم كه آدمي
  ، ولي  است  نواقصي راي خود دا كه  با آن شخص.   نيست  خودش نيز آگاه موقعيت  به  اما او حتي“ . چنان
  . است  فريب   اوست؛ اين  بيماري اين. نويسد  مي  كتاب  فلسفه درباره

                                                     
1 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
2 Conway Hall 
3 Vedas 
4 Maya 
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   از مردم ، بعضي اغلب.  باليم  خود بسيار مي  چشمان  ما به“ .  است  ما ناقص حواس” ،  و باالخره
  خدا را داريد؟ اگر آن  ديدن   اما آيا شما چشم“ دهيد؟  نشان  من توانيد خدا را به آيا مي” : گويند مي

 قادر نخواهيد بود  شود، شما حتي   تاريك  اتاق اگر ناگهان.  را نداريد، او را هرگز نخواهيد ديد چشم
   حواس  با اين توانيم  ما نمي داريد؟ در نتيجه  ديدن   براي  تواني  چه بنابراين.  خود را ببينيد هاي دست
 مقّيد خود،   موجود در زندگي  نقايص  با تمامي توانيم ما نمي.   باشيم اشتهرا د) ودا (  انتظار دانش ناقص
   وداها را به بنابراين.   نيستيم  خود ما نيز كامل عالوه به.   بياموزيم  ديگري  شخص  را به  كامل دانش
  . پذيريم ، مي هست  كه  گونه همان

.  ما هندو نيستيم.   است  نامربوط  نام  هندو يك  وداها را هندو بناميد، ولي  است شما ممكن
   جامعه  كه  كساني شود، يعني مي   وداها اطالق  پيروان وارناشراما به.   است1 ما وارناشراما  حقيقي هويت
   زندگي مرحله  و چهار  اجتماعي چهار گروه. پذيرند مي  وارنا و آشراما بندي  گروه  را در هشت بشري

  اين”:   است  شده گفته )4/13( 2گيتا-در بهاگاواد. شود اين وارناشراما گفته مي هب.  وجود دارد روحاني
  شامل  اجتماعي هاي گروه“ . اند  خداوند ايجاد شده باشند، زيرا توسط موجود مي  جا ها در همهبندي گروه

شود،   مي ها گفته  انسان بسيار هوشمند  گروه  به برهمن. دنباش  مي6 و شودرا5، وايشيا4، كشاتريا 3برهمن 
، طبقه افراد   مديران  ترتيب، كشاترياها، گروه همين به .   كيست دانند برهمن مي  كه   كساني يعني

  هاي بندي  گروه اين. باشند ، مي  بازرگانان  وايشياها، گروه سپس. دهند  مي  را تشكيل  بعدي خردمند
   عنوان  به  ودايي اصول.  پذيريم  را مي  و ما آن  است يي ودا  اصل  جا وجود دارد و يك  در همه طبيعي
   مفهوم  است اين.  باشد  داشته  همراه  به  اشتباهي نيست شود، زيرا ممكن   مي  پذيرفته  مسلم حقيقت
  ، مدفوع  پِهن  كه  است  در حالي شود؛ و اين  مي  محسوب  گاو در هند پاك ، پِهن  مثال براي.  پذيرش
   استحمام درنگ  بايد بي  مدفوع  با لمس ، كه  را خواهيد يافت  دستور ودايي اين در جايي .   است حيوان

 گاو بياالييد،   را با مدفوع  ناپاك اگر مكاني.   است  گاو پاك  مدفوع  كه  شده  ديگر گفته در جاي كرد، ولي 
   در واقع“ .  است  تناقض اين”  كه   كنيم ستدالل ا توانيم  خود مي  عادي ما با حواس. شود  مي  پاك  مكان آن
 و دانشمند  پزشك. باشد  مي  و حقيقتنيست نادرست  ، ولي  است  متناقض  عادي  از ديدگاه  مطلب اين

   در آن كننده   ضدعفوني  خواص  تمامي  داد كه نمود و تشخيص  گاو را تجزيه  ، پِهن  در كلكته اي برجسته
  . موجود است
: پرسد  مي مقابل ، طرف “   دهي  را انجام  عمل تو بايد اين” :  بگويد  ديگري  به هند اگر شخصيدر 

   احكام“ ؟  كنم  و چرا از شما پيروي چون  بايد بي  من  كه  است  دستور ودايي ؟ آيا اين منظور شما چيست” 
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   كنيد، به  بررسي  دقت  را به  احكام  اين  وجودي ، اگر علت  در نهايت ولي.  تفسير نمود توان  را نمي ودايي
  . خواهيد برد  آنها پي  همه صحت

 خداوند  جانب  و از  روحاني  از عالم  ودايي دانش.   نيستند  بشري  دانش  گردآوري وداها حاصل
  يدن شن  از طريق شود كه  مي اطالق   دانشي  به شروتي.   است 1 ديگر وداها، شروتي نام. آيد كريشنا مي

 هاي  ما از مادر خود دانش. شود  مي محسوب  مادر شروتي.   نيست  تجربي گردد و دانش  مي حاصل
 شما  تواند به  مي  كسي ، چه  پدر شما كيست  اگر بخواهيد بدانيد كه  مثال براي.  آموزيم  را مي بسياري
 از   كه  نيست ممكن.  كنيد  بايد قبول،“   پدر شما است اين” :  بگويد اگر مادرتان.  بدهد؟ مادر شما پاسخ
   در وراي ، اگر بخواهيم  مشابه اي به گونه. باشد يا خير  مي  او پدرتان  دهيد كه تشخيص  تجربه  طريق
  تجربه.   كنيم ، بايد وداها را قبول  يابيم  دست  آگاهي  خود به  حواس هاي  و فعاليت  تجربي ، دانش تجربه
  عنوان  مادر بايد به  ، توضيح مثال براي.   و مشخص است  شده   تجربه  مقوله ، زيرا اين  است معني  بي كردن

  . وجود ندارد  ديگري چاره.  شود  پذيرفته حقيقت
   بود  كسي شود، زيرا او نخستين  مي  و جد ناميده  پدربزرگ2آيند و برهما شمار مي وداها مادر به

 را   ودايي  دانش وي اين. برهما بود  موجود زنده  در آغاز، نخستين.   است  يافته  آموزش  ودايي  در دانش كه
 را در   دانش  خود بيان نمود و آنها نيز اين  و فرزندان ، ساير مريدان3 نارادا  را براي  آن  كرد و سپس كسب
در . رسد ما مي   به  پيران  سلسله  توسط  طريق  بدين  ودايي دانش.  نمودند  خود پخش  مريدان ميان

   مورد دست اگر در اين. شود  درك مي  طريق  از اين  ودايي  دانش  كه  است گيتا نيز تأييد شده-بهاگاواد
  ، اين  در زمان جويي  منظور صرفه اما بايد تنها به . خواهيد رسيد  نتيجه  همين  بزنيد، به   تالش تجربي به

   موثقي  مرجع عنوان  و مادر خود را به   كيست  پدرتان كهخواهيد بدانيد  اگر مي.   را پذيرفت دانش
:  وجود دارد  دانش  كسب  روش  نوع سه.  او بگويد، قابل پذيرش است  را كه  هرچه بپذيريد، پس 

، زيرا   نيست  درست  چندان  مستقيم روش. “  مستقيم”   پراتياكشا يعني. 6 و شابدا5، آنومانا4پراتياكشا
   قرص در نظر ما خورشيد مانند يك.  كنيم  مي ما هر روز خورشيد را مشاهده.  نيستند ما كامل حواس
؟   چيست  ديدن  اين ارزش. باشد  مي  از سيارات  بزرگتر از بسياري  خيلي  خيلي  در واقع ، ولي  است كوچك
   تجربه بنابراين.   آوريم دست  را به   خورشيد اطالعاتي  تا درباره  بپردازيم مطالعه  بايد به  كه  اين نتيجه

  ؛ يعني“  باشد  چنين  است ممكن” :  وجود دارد  استقرايي  آنومانا يا دانش سپس.   نيست  كامل مستقيم
  اين“  . باشد  چنان  است  باشد، ممكن  چنين  است ممكن” : گويد  مي ، نظريه داروين  مثال براي.  فرضيه
  ، كامل  كنيم كسب   موثق  را از منابع  اگر دانش ، ولي  هم نيست مل و كا ، پيشنهاد است  نيست دانش
  پذيريد و تكذيب  را مي  كنيد، آن  دريافت  راديويي  ايستگاه ها را از مقامات  برنامه اگر راهنماي.  است

                                                     
1 çruti. 
2 Brahmä 
3 Närada 
4 pratyakña 
5 anumäna 
6 çabda 
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   شده  دريافت ثق مو  از منابع  برنامه  كنيد، زيرا آن  تجربه  باره  در اين  ندارد كه  هم كنيد؛ و لزومي نمي
  . است

   اين كه  آن  يعني شروتي.   است  شروتي  ديگر آن نام. شود  مي  ناميده1 شابدا پرامانا  ودايي دانش
، بايد از   متعال  دانش  درك براي دارند كه   مي وداها بيان.  شود  كسب  شنيدن  بايد تنها از طريق دانش
   و در وراي  دنيا، دانش مادي در اين.  دنيا  اين  از وراي  است شي، دان  متعال دانش.   موثق بشنويم مرجع
   چگونه ، بنابراين  يابيم  دنيا دست  اين  انتهاي  به توانيم نمي ما حتي .  وجود دارد  متعال  دنيا، دانش اين
  . پذير نيست  امكان  كامل  دانش  كسب ؟ در نتيجه  برويم  روحاني  عالم  به توانيم مي

 قرار   و نامتجلي  متجلي  در وراي  كه  است  ديگري  طبيعت  نيز وجود دارد و آن  روحاني لمعا
   ابدي  آن  و ساكنان  وجود دارد و سيارات  عالمي  چنين توانيد دريابيد كه  مي اما شما چگونه. دارد

   اين ؟ انجام  يافت  دست  آن  به  آزمايش  ازطريق توان  مي  چگونه  وجود دارد، ولي  دانش هستند؟ تمام اين
،   كريشناآگاهي در جنبش.   است  ودايي  دانش اين.  بگيريد  بايد از وداها كمك بنابراين.   نيست كار ممكن
   باالترين عنوان ها به  گروه  همه كريشنا توسط.  كنيم  مي  كريشنا قبول يعني  مرجع   را از باالترين ما دانش
 از   گروه يك.  كنم  مي  صحبت جويان  از حق  دو گروه  ابتدا درباره من.   است شده  پذيرفته  مرجع
اند و   شده  شناخته 4ودانتيست عنوان   به آنها اغلب. شوند  مي  ناميده 3 يا ماياوادي2گرا هويت ، بي جويان حق

، مانند 6ناواها وايش  نام  وجود دارند به جويان  از حق  ديگري گروه.  هستند5پيرو شانكاراچاريا
  پراداياي  و نيز سام 10پراداياي شانكارا هر دو سام.  9 و ويشنو سوامي8، مادهاواچاريا7رامانوجاچاريا

رود شانكاراچاريا،   مي گمان. اند  خداوند پذيرفته  متعال  شخصيت عنوان ، كريشنا را به11وايشناوا
   كه  است  اين  حقيقت كند، ولي مي ، را تبليغ  يت فاقد هو ، برهمن گرايي هويت  بي  كه گرايي است هويت بي

:   است گيتا نوشته-او در تفسير خود بر بهاگاواد. گرايي هويت  بي  در پوشش استگرايي  او فرد هويت
: كند  تأييد مي  و بعد باز هم“ . قرار دارد  كيهاني  تجليات  اين  خداوند، در وراي  متعال نارايانا، شخصيت” 
 “ .  است واسودوا آمده  و  پسر دواكي صورت  او به.   خداوند، نارايانا، كريشناست  متعال يتشخص  آن” 

   شخصيت عنوان  كريشنا به  بنابراين.  است   پدر و مادر كريشنا را ذكر نموده  نام شانكاراچاريا به خصوص
  منبع.   نيست  باره  در اين ديدي تر هيچ.   است  شده  پذيرفته جويان  حق  همه  وسيله  خداوند، به متعال
  ما كتاب.  گيتا است كه مستقيماً از طرف كريشنا آمده است- بهاگاواد  ما در كريشناآگاهي دانش
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2 impersonalistic 
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   سخن  كه  گونه ، زيرا ما كريشنا را همان ايم  رامنتشر كرده“ هست  گونه كه گيتا، همان-بهاگاواد” 
 را  ، آن  است  ناب  ودايي  دانش چون.   است  ودايي  دانش  اين. پذيريم  مي  تعبيري  هيچ گويد، بدون مي

با قبول اين مطلب .   است  كريشناآگاهي اين.  پذيريم  كريشنا بگويد، مي  را كه ما هر چه.  كنيم  مي قبول
 باشيد، در وقت   را پذيرفته  موثقي  دانش  يا منبع اگر شما مرجع. شود جويي مي در وقت ما صرفه

استقرايي و .  وجود دارد  مادي  در دنياي  دانش  كسب  براي ، دو روش  مثال براي. ايد جويي كرده صرفه
،   است گويد بشر فاني  مي پدرتان.   است  بشر فاني پذيريد كه  مي  قياسي  دانش  كمك شما به. قياسي

   به  دست  باره شما در اين  ، ولي  است گويند بشر فاني  مي  و همه  است گويد بشر فاني  مي خواهرتان
اگر . پذيريد  مي  حقيقت يك  عنوان  را به“    است  بشر فاني كه”    مطلب شما اين. زنيد  نمي تجربه

   قرار دهيد و ممكن  را مورد مطالعه آدميان  تك  ، بايد تك  است  آيا بشر فاني  كنيد كه خواهيد تحقيق مي
 شما  ، تحقيق  ترتيب بدين. ايد  شما هنوز او را نديده ميرد، ولي  نمي  وجود دارد كه  فكر كنيد آدمي است

اگر . شود  مي  ناميده  صعودي  يا روش1 آروها  در سانسكريت  روش اين. رسد  نمي  پايان هرگز به
 صحيح   نتايج  برسيد، به  دانش  به  ناقص  بكارگيري حواس ، يعني  شخصي  تالش خواهيد از طريق مي

  .  نيست  امر ممكن اين.  واهيد يافت نخ دست
   ذهن حركت  با سرعت  سوار شويد كه بر هواپيمايي” :   است  شده  گفته2سامهيتا-در برهما

 ذهن چقدر  سرعت  بپيمايند، ولي   را در ساعت تواند دو هزار مايل  ما مي  عادي  هواپيماهاي“.كند مي
  ، بالفاصله  است  هزار مايلي ده  مثالً در فاصله  كنيد كه  مي هند فكر ايد و به  نشسته ؟ شما در خانه است

   گفته بنابراين.   ذهن بسيار زياد است سرعت.   است جا رفته  آن فكر شما به.  شما قرار دارد هند در خانه
 “.  يافت را نامحدود خواهيد  روحاني  كنيد، عالم  حركت  سرعت  با اين  ميليونها سال اگر براي”  :  است شده
 -  “ بايد”    شخص  كه  است  اين  ودايي  حكم در نتيجه.  پذير نيست   امكان  عالم  اين  به  شدن  نزديك حتي
و اما .  برود3 گورو  يك  معتبر يعني  پير روحاني  يك  نزد-الزام و اجبار بكار گرفته شده استواژه 

؛ او بايد در   است  شنيده  موثقي  از منبع درستي را به    ودايي ؟ او پيام  چيست  پير روحاني  يك هاي ويژگي
 پير روحاني هستند كه او بايد داشته باشد،  اينها دو ويژگي.  مستقر باشد  در برهمن  طور راسخ  به عمل

  .  وي معتبر نيست  صورت در غير اين
گيتا -يشنا در بهاگاوادكر.  كند  اخذ مي ودايي  اصول   اعتبار خود را از  كريشناآگاهي  جنبش  اين

:   است  شده سامهيتا نيز گفته-  در برهما“ .  كريشناست ، يافتن  ودايي  پژوهش  حقيقي هدف” : فرمايد مي
 ما  هاي فرم   كريشنا به هاي  فرم“ . هستند  آنها يكي  همه  دارد، ولي شماري  بي هاي ، فرم4كريشنا، گوويندا” 

 او   فرم  دارد، ولي  ما آغازي فرم.   و خطاناپذير است  او منزه فرم.  ندارد  و خطاپذيرند، شباهت نامنزه كه 
 اينجا   من فرم.  ندارد  انتهايي- هاي متعدد  بسياري فرم- او  و فرم. باشد  مي5 آنانتا  فرم اين.  آغاز است بي

                                                     
1 äroha 
2 Brahma-saàhitä 
3 guru 
4 Govinda 
5 ananta 
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   زمان تواند در يك كريشنا مي  ولي.  خود  در خانه ايد؛ نه شما اينجا نشسته.   من  در خانه ؛ نه  است نشسته
 جا باشد؛ او   در همه  حال  باشد و در عين  قرار داشته 1تواند در گولوكا ورينداون او مي.  جا باشد در همه

 از كريشنا را مشاهده   تصويري  كه  هنگامي ؛ ولي  است ترين او منشأ و قديمي.  است “  جا حاضر در همه” 
شما .  پيرمرد را نخواهيد ديد شما هرگز يك.  را خواهيد ديد اي  ساله  يا بيست  پانزده كنيد، پسر جوان مي 

 كريشنا از   سن  هنگام در آن. ايد  كرده گيتا مشاهده-  در بهاگاواد ران  ارابه عنوان  از كريشنا را به تصاويري
كريشنا، خدا، . آمد نظر مي   به  پسر جوان مانند يك  بود، ولي   نوادگاني او داراي.  كمتر نبود يكصد سال

 وداها كريشنا را بيابيد، گيج و  خواهيد با مطالعه و اگر مي.   اوست  متعال  قدرت شود و اين هرگز پير نمي
   آساني شما به.   بسيار دشوار است  ميسر باشد، ولي  است  جستجو ممكن اين.  خواهيد شد گمراه
او را .  او اينجا است” . دهد  شما مي عابد كريشنا، كريشنا را به. زيد او بيامو توانيد از عابد كريشنا درباره مي
  .  كريشناست  انرژي عابدان اين“  .بگير

 بودند و   بسيار باهوش مردم.  نبود  آن  مطالعه  به  هم  و لزومي  ودا وجود داشت  يك  فقط در اصل
  آنها به. فهميدند  را مي ، مطالب  پير روحاني هان از د  بار شنيدن  با يك  بود كه  قوي  قدري  آنها به حافظه
   اين  مردم  براي2وياسادوا    پيش،  هزار سال ولي پنج. كردند  مي  و مقصود را درك  معني  تمامي سرعت
   و حافظه  كوتاه ، عمر مردم  سرانجام  كه دانست او مي. تحرير در آورد رشته  ، وداها را به3 يوگا ، كالي دوره
 را به   ودايي  دانش  اين ، باشد كه پس” .  نخواهند بود  تيزهوش  هم  خواهد شد و چندان ا بسيار ضعيفآنه

بعد .  كرد  تقسيم7 و ياجور6، آتهاروا5، ساما4 ريگ:   چهار بخش  او وداها را به“ .  دهم  آموزش  نوشته صورت 
 ستري، شودرا - خردتر    از افراد كم گروهي س خود سپرد و سپ  مختلف  مريدان  وداها را به  اين مسئوليت

و دويجاباندهو را در نظر )  كارگر گروه( شودراها  ، گروه  زنان او گروه. خاطر آورد  را به-  8و دويجا باندهو
 بايد  كه اند، ولي چنان  متولد شده  واالمرتبه اي  در خانواده  دارد كه  اشاره  كساني دويجا باندهو به.  گرفت
 ندارد، دويجا  شايستگي  و مانند برهمن   است دنيا آمده  به   برهمن  در خانواده  كه كسي.  نيستند تهشايس

شود، و   مي  هند ناميده  تاريخ  را كه  افراد ماهابهارات گونه  اين وياسادوا براي. شود  مي باندهو ناميده
، 9، چهار ودا و اوپانيشادها پوراناها، ماهابهارات   اينها يعني همه.  تحرير درآورد رشته  پورانا را به هيجده
 دانش   وياسادوا تمامي سپس.  از وداها هستند اوپانيشادها بخشي. دهند  مي  را تشكيل  ودايي ادبيات

   كالم اين. نمود شود، خالصه   مي  ناميده10 سوترا- ودانتا  كه  و حكما در آنچه  محققان  را براي ودايي 

                                                     
1 Goloka Våndävana 
2 Vyäsadeva 
3 Kali-yuga 
4 Åg 
5 Säma 
6 Atharva 
7 Yajur 
8 stré, çüdra and dvija-bandhu 
9 the Puräëas, the Mahäbhärata, the four Vedas and the Upaniñads 
10 Vedänta-sütra 
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   يا پير روحاني  گوروماهاراج- نارادا  هاي  آموزش  سوترا را تحت- وياسادوا خود ودانتا.   وداهاست نهايي
   داده  شرح  بهاگاواتام- در شريماد  كه  است  طوالني  داستان اين.  نبود  هنوز راضي ، ولي  نگاشت- خود 
   چندان  سوترا، باز هم- ودانتا تي از پوراناها، اوپانيشادها و ح  بسياري  از نگارش وياسادوا پس.   است شده
   ودانتا به“ . سوترا بپرداز- ودانتا  شرح به” :  او دستور داد اش، نارادا، به  پير روحاني سپس.  نبود راضي
 بايد از تمامي   شخص گويد كه كريشنا مي.  ، كريشناست  دانش ، و نهايت  است“  نهايي دانش ”   معناي

: گويد همچنين كريشنا مي. vedaiç ca sarvair aham eva vedyaù:  آيد ل او نائ  درك وداها، به 
vedänta-kåd veda-vid eva cäham :  ” غايي  هدف بنابراين“  .  وداها هستم  ودانتا و داننده نگارنده من   ،

 ما، گوديا .  است  شده  داده  ودانتا، توضيح  وايشناواها بر فلسفه تفسيرهاي  در تمامي  اين.  كريشناست
 باالدوا   توسط  كه  را دارا هستيم2 گوويندا بهاشيا  نام  ودانتا به  بر فلسفه ، تفسيري1وايشناواها

 را   رامانوجاچاريا و مادهاواچاريا نيز تفاسيري  ترتيب  همين به.   است  شده  نگاشته3ويديابهوشانا
جا   از آن  بر ودانتا وجود دارد، ولي  بسياري رهايتفسي.  تفسير شانكاراچاريا، تنها تفسير نيست. اند نگاشته

   قرار دارند كه  نادرست  عقيده  تأثير اين  تحت اند، مردم  نكرده  تفسير ودانتا را عرضه  وايشناواها اولين كه
 -  شريماد  ودانتا يعني  وياسادوا خود تفسير كامل عالوه به .  تفسير شانكارا تنها تفسير ودانتا است

  مادي جان: شود  سوترا آغاز مي- ودانتا  كلمات  بهاگاواتام نيز با نخستين- شريماد.   را نگاشت4 واتامبهاگا
.   است  شده  داده  توضيح  بهاگاواتام- در شريماد  طور كامل  به“  آسيا ياتاها مادي جان”   و آن. 5آسيا ياتاها

  وجودي  مطلق  حقيقت” :  اشاره دارد  چيست مطلق   يا حقيقت  برهمن كه  اين  سوترا به سادگي به- ودانتا
 -  در شريماد  طور مفصل  به  كه  كلي است  تعريف  يك  اين“ .گيرد  مي  چيز از او نشات  همه  كه است

   حقيقت  اين گيرد، ويژگي  مي  نشات  مطلق  چيز از حقيقت اگر همه.   است  شده  داده  توضيح بهاگاواتام
.  باشد  بايد آگاه  مطلق حقيقت.   است  شده  داده شرح  بهاگاواتام - در شريماد  موضوع ؟ اين  چيست مطلق

 در مورد  ، ولي دهيم  مي  گسترش  از ديگران  دانش  خود را با كسب  و دانش ما آگاهي.  است  6او نوراني
 و   سوتراست-، ودانتا  ودايي  دانش  كل خالصه.   است  او خود نوراني شود كه  مي  گفته  مطلق حقيقت
  ، ما از كساني در خاتمه.   است  شده  داده  توضيح  بهاگاواتام-  در شريماد  آن  نگارنده وسيله  سوترا به- ودانتا

گيتا - و بهاگاواد  بهاگاواتام-  شريماد  از طريق  كه كنيم  هستند تقاضا مي  ودايي  دانش  دنبال  حقيقتاً به كه
  . نمايند  تالش  ودايي  دانش  درك تمامي براي

                                                     
1 Gauòéya Vaiñëavas 
2 Govinda-bhäñya 
3 Baladeva Vidyäbhüñaëa 
4 Çrémad-Bhägavatam 
5 janmädy asya yataù 
6 sva-räö 
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  نيايش
   

oà pürëam adaù pürëam idaà  
pürëät pürëam udacyate  
pürëasya pürëam ädäya  

pürëam evävaçiñyate  
 

oà-كل كامل؛  pürëam-كامل مطلق؛  adaù-آن؛ pürëam-كامل مطلق؛  idaà- اين جهان 
 توليد -udacyate ؛ احد كامل و-pürëam؛  از آن در همه چيز كامل-pürëät متجلي و پديدار؛

؛  از او نشات گرفته است-ädäya؛  تمام كامالً-pürëam؛  از كل مطلق-pürëasya؛ شود مي
pürëam-؛  تعادل كاملeva-؛  حتيavaçiñyate-ماند  باقي مي.   

  
  ، جملگي  است  مطلق  كامل جا كه ؛ و از آن  است  و كامل  خداوند، تام  متعال شخصيت

   كامل  از كل  كه هر آنچه.  او  كه  است  چنان  تمامي  پديدار، به  عالم  اين ، همچون  وي تجليات
   كامل اجزاي ، هرچند كه   است  كامل  او كل جا كه و از آن.   است پديد آيد، خود نيز كامل

  .ماند مي  باقي   كامل  متعادل ، آن گيرند، خود همچنان  مي  نشات  از وي بسياري
  

   شرح
  

 يا   فاقد هويت  برهمن ادراك.   خداوند است  كامل ، شخصيت  متعال  مطلق  يا حقيقت  كامل كل
 - سات :   خداوند يعني  متعال شخصيت. باشد  مي  مطلق  از كامل  ناقصي ، ادراك  متعال آتما، روح پارام
   يا جنبة  سات  وجه اك ادر  معني  فاقد هويت به برهمن  درك ) 5/1.س.ب (1 ويگراها-  آناندا -  چيت

 جنبه  ، يعني  و چيت  سات  وجوه  از ادراك  است  عبارت  متعال آتما يا روح پارام  خداوند، و درك  جاودانگي
   وجوه تمامي  از ادراك   است  خداوند عبارت  متعال  شخصيت  درك ولي.  او  دانش  و جنبه جاودانگي 

)   كامل فرم( در ويگراها  وجوه ، اين   متعال  شخص با ادراك.  ا يا شعف و آناند ، چيت  سات  او، يعني متعال
   به  نسبت هر نحوي  باشد و يا اگر به  اگر او فاقد فرم.   نيست  فاقد فرم  كامل  رو كل از اين. شود  مي درك

   را كه  آنچه مامي بايد ت  كامل كل. شمار آيد  به تواند كامل  باشد، ديگر نمي  داشته  خود كاستي آفرينش
  . باشد تواند كامل  نمي صورت ، در برگيرد؛ در غير اين  ماست  تجربه  محدوده  و وراي در محدوده

 آنها   يكايك  كه  برخوردار است بيكراني  هاي  خداوند از توانمندي  متعال  يا شخصيت  كامل كل
 و چهار  بيست.   است  نيز در خود كامل ا مادي پديدار ي  دنياي ، اين  جهت بدين. باشند  مي  او كامل چون

                                                     
1 sac-cid-änanda-vigraha 
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 را   ملزومات  تمامي اند كه  يافته سامان اي  ، به گونه  آنهاست  موقت  تجلي  مادي  دنياي  اين  كه عنصري
   دنيا براي  در اين  احدي  هيچ  از سوي  ديگري تالش گونه  هيچ.  نمايند ، تأمين  آن  و بقاي  حفظ براي
   كل انرژي آن  توسط   كه  است  زماني  مقياس  دنيا طبق كاركرد اين.   نيست  ضروري  آن ي و بقا حفظ
   آن  با نظم كامل  موقت  تجلي  گردد، اين  كامل  زماني  برنامه  آن  كه ؛ و هنگامي  است  مقرر گشته كامل

  . ، نابود خواهد شد وجود كامل
   تا بتوانند به  است  شده ، داده  زنده  موجودات ، يعني  آحاد كوچك كامل  اين  به  امكانات كليه

   كامل  كل  از آن ناقص  دانش  واسطه گردد به    مي  تجربه  كه  نواقصي تمامي.  آيند  نائل  كامل  كل  آن درك
   در ميان ؛ و در نتيجه تكامل است  موجود زنده   از آگاهي  كاملي  تجلي  حيات  انساني شكل.  است

   انساني  حيات  در اين اگر موجود زنده. گردد  پديدار مي  تولد و مرگ ، در چرخه  حيات گونه 8400000
    درك  ننمايد، امكان  درك  كامل  كل  خود را در آن  بودن ، كامل  برخوردار است  كامل  آگاهي  از نعمت كه

 افكنده   تكاملي  چرخه  بار ديگر به ، براي  مادي  طبيعت  قانون  خواهد داد، و توسط  خود را از دست كمال
  .شود مي 

   ما وجود دارد، لذا تالش  و بقاي  حفظ  براي  در طبيعت  كاملي  نظم دانيم  نمي جا كه از آن
كار   خود به  حسي  سرشار از لذات اصطالح  به   زندگي  ايجاد يك  را براي  طبيعت  منابع  تمامي  كه كنيم مي

 برد،   خود لذت  كامجويانه  از زندگي  كامل  كل تواند بدون وابستگي به آن  نمي موجود زنده  چون.  گيريم
 تا   فقط  در بدن دست. شود  مي  اطالق ، توهم  اوست  ارضاي حواس  بر مبناي  كه  گمگشته  زندگي لذا به

 دست از   كه زماني.  باشد سته و پيو ، مربوط  بدن كامل  به دهد كه  مي  را تشكيل واحد كامل  يك  هنگامي
  همراه  را به   دست هاي  از توانمندي يك  ديگر هيچ نظر آيد، ولي  به  دست  يك  است جدا گردد، ممكن بدن 
   جدا گردند، اين كامل  هستند و اگر از كل  كامل  كل  آن  اجزاي  زنده ، موجودات  مشابه اي به گونه. ندارد

   محقّق ، تنها هنگامي  انساني  زندگي كمال.  و خشنود سازد تواند آنها را راضي مي، ن  كمال گونه نمود وهم
،   از اجتماعي  دنيا اعم  در اين  خدمات تمامي. ورزد  اشتغال   كامل  كل  آن  خدمت  به  شخص شود كه مي

   و پيوسته  مربوط  كامل  كل وجود  آن  به  كه ، تا هنگامي اي سياره  بين  و حتي المللي  ، بين ، گروهي سياسي
   باشد، اجزاي  كامل  كل  با آن  و پيوستگي  چيز در رابطه  همه  كه زماني.  خواهد ماند نباشند، ناقص

  . خواهند بود  نيز در خود كامل وابسته
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    يك مانتراي
  

éçäväsyam idam sarvaà  
yat kiïca jagatyäà jagat  
tena tyaktena bhuïjéthä  

mä gådhaù kasya svid dhanam  
  

éça-؛  توسط خداوندäväsyam-؛ شده  كنترلidam-؛  اينsarvaà-؛  تمام yat kiïca- 
 توسط او -tena ؛ جان است  تمام آنچه جاندار يا بي-jagat؛  در جهان-jagatyäm؛ هر آنچه

؛  نده انجام-mä؛  تو بايد بپذيري-bhuïjéthäù؛ شده  سهم كنارگذاشته-tyaktena ؛ )خداوند(
gådhaù-؛  تالش براي كسبkasya svit-؛  متعلق به هر كس ديگرdhanam-ثروت .  

  
. شود مي  يافت   عالم  در اين  است كه جاني  هر جاندار و بي خداوند اختياردار و مالك

   وي  سهم  و همچون  است  ضروري  برايش  را بپذيرد كه  بايد تنها چيزهايي رو شخص از اين
 آنها در  داند كه  مي خوبي  به   ديگر را نپذيرد، چه  چيزهاي  كه بر اوست.   است شده  كنار نهاده

  .  كيست تملك
  

   شرح
  

 خود   در صدر آن  كه  روحاني  پيران  كامل  سلسله ، زيرا از طريق  خطاناپذير است  ودايي دانش
   گشته  خداوند جاري  توسط  ودايي ش دان  واژه نظر به اينكه نخستين. گردد  مي خداوند قرار دارد، منتقل

   كه  است شود و نشانگر آن مي  ناميده 1 خداوند آپوروشيا كالم. باشد ، منبع اين دانش متعال مي است
  :  چهار نقص است ، داراي  خاكي  دنياي  در اين هر موجود زنده.   بيان نشده است  خاكي  انسان  هيچ توسط

  .گردد  مي  دچار اشتباه- 1 
  .برد  سر مي  به  در توهم- 2
  . را دارد  ديگران  فريب  به  ميل- 3
  .  است  او ناقص  حواس- 4

   چنين وسيله وداها به . هيچ كس با داشتن اين چهار نقص قادر به ارائه دانش كامل نيست
، برهما،  ق مخلو  موجود زنده  نخستين  قلب  به  در اصل  ودايي دانش. اند نيامده  فراهم   ناقصي مخلوقات

                                                     
1 apauruñeya 
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، كساني كه آن را در طول تاريخ سينه به   خود آموخت  و مريدان  فرزندان  را به شد و برهما آن منتقل 
  .اند سينه منتقل كرده

   طبيعت قوانين  در معرض   ندارد كه ، امكان  است  مطلق  يا كامل1  خداوند پورنام جا كه از آن
   قوانين تسلط  تحت   همگي جان  بي  و اشياي  زنده  موجودات ي كه تحت كنترل اوست قرار گيرد؛ ول مادي

   و در نتيجه  است“ ياجور ودا” از  ايشوپانيشاد بخشي. باشند  پروردگار مي  نيروي  و در نهايت طبيعت
  . وجود دارد در عالم  كه   چيزهايي  تمامي  مالكيت  درباره  است  اطالعاتي شامل

  2 پارا و آپارا پراكريتي  درباره  بحث  به كه) 5-7/4(گيتا -  بهاگاواد  هفتمفصل در   مطلب اين
  ، شعور و منيت ، هوا، اتر، ذهن ، آب ، آتش  خاك-   عناصر طبيعت.   است  شده پردازد، مورد تأييد واقع مي

   انرژي ي يعن  زنده  موجودات  كه  دارند در حالي  خداوند تعلق  يا مادي  پست  انرژي  به  همگي- كاذب 
   از خداوند نشات  يا هر دو انرژي هر دو پراكريتي. باشد خداوند مي)  برتر انرژي ( ، پاراپراكريتي زنده
 پارا و   به  وجود ندارد كه  چيزي در عالم.   موجود است  چيز هر آن كننده   او كنترل گيرند و در نهايت مي

  .  است  وجود متعال  چيز در تملك  همه  باشد؛ بنابراين  نداشته  تعلق آپارا پراكريتي
   همه  تنظيم  براي  و از خرد كاملي  است  كامل  خداوند، شخصي  مطلق  يا شخصيت وجود متعال

   مقايسه خداوند غالباً با آتش وجود متعال . باشد ، برخوردار مي  خويش  مختلف  نيروهاي چيز، توسط
  گونه  همان درست. شوند  مي  قياس  از آتش  با گرما و نور حاصل  و غيرزنده  زنده  چيزهاي شود و همه مي
   صور گوناگون  خود را به كند، خداوند نيز انرژي  مي  گرما و نور پخش  صورت  را به ، انرژي  آتش كه

او مالك همه .   چيز است  همه  غايي  و حاكم ، نگهدارنده كننده  او كنترل سان  بدين. سازد  مي متجلي
 درك   غيرقابل هاي  توانگري او سرشار از تمامي.   است همگان نعمت   هر چيز و ولي ها، داننده ناييتوا

 خردمند باشد  چنان  بايد آن  انسان بنابراين.   است  و انقطاع ، دانش ، زيبايي ، شهرت ، ثروت  قدرت همچون
 را   بايد تنها چيزهايي انسان. ارد ند چيز مالكيتي  بر هيچ   وجودي  دهد جز خداوند هيچ  تشخيص كه

  دهد، ولي  گاو شير مي  مثال براي.   است  شده  خداوند كنار نهاده  او توسط  سهم عنوان  به  پذيرا گردد كه
   شده  در نظر گرفته  انسان  غذاي  عنوان خورد و شير او به  مي  و غالت گاو علف. كند  نمي  شير تغذيه از آن
   ما كنار نهاده  براي  خويش  و رحمت  پروردگار با لطف  كه  و بايد با آنچه  است  چنين يتدبير اله.  است
  ، حقيقتاً به  ماست  در مالكيت  آنچه  كه  باشيم  بايد در نظر داشته ؛ و همواره  و خشنود باشيم  راضي است
  .دارد  تعلق   كسي چه

   شده  از مواد ديگر ساخته  و بسياري سيمان،  ، آهن ، سنگ ، چوب  از خاك ، خانه  مثال براي
 مواد   از اين يك  هيچ  ما قادر نيستيم  كه ، بايد بدانيم  ايشوپانيشاد بيانديشيم-  شري  و اگر بر مبناي است

   اشكال  و به آوري  مواد را جمع  خود اين  و عمل  تالش وسيله  به  توانيم ما تنها مي.  را خود ايجاد كنيم
 را   آن ، ادعاي مالكيت  چيزي  ساختن  براي  تالش  صرف تواند به  كارگر نمي يك.   نماييم  تبديل مختلف

  .بكند

                                                     
1 pürëam 
2 parä and aparä prakåti 
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   جنبه  نزاع اين.  وجود دارد داران  و سرمايه  كارگران  بين  شديدي  نزاع ، همواره  كنوني در جامعه
 و   با خشم  و گربه  سگ همچون آدميان .  است   شده  خطر افكنده  و دنيا نيز به  خود گرفته،  به المللي بين

   ندارد، بلكه  و گربه  سگ  براي  ايشوپانيشاد پند و اندرزي-  شري. گيرند  يكديگر قرار مي  در مقابل دشمني
   بشر بايد حكمت نوع. رساند  مي  انسان به)   مقدس معلمان( معتبر  آچارياهاي  خداوند را از طريق  پيام

 بايد با هر  انسان.  گذارد كناري  را به   مادي  بر سر مالكيت  ايشوپانيشاد فرا گيرد، و نزاعرا از ودايي 
 يا  داران ها يا سرمايه اگر كمونيست.  باشد ، راضي  است  او اعطا شده  خداوند به  رحمت  از روي  كه امتيازي
 كنند، ديگر   مالكيت  ادعاي-دارند  لق  خداوند تع  آنها به  همگي  كه-   بر ذخاير طبيعت  ديگري هر گروه
   سد راه  سياسي  با مانورهاي توانند فقط نمي داران  سرمايه.  نخواهد ماند جاي  به   و صلحي آرامش

 را  داران ، سرمايه  مسروقه  بر سر نان توانند تنها با جنگيدن ها نيز نمي ها گردند و كمونيست كمونيست
   را كه  اموالي  تمامي  ندهند، پس  خداوند را تشخيص  متعال  شخصيت يتاگر آنها مالك.  دهند شكست
 آنها سزاوار  در نتيجه. شوند  مي  محسوب  مسروقه  اموال عنوان ، به  است  آنها  به كنند متعلق ادعا مي
 و  ستها  در اختيار كمونيست  هم اي  هسته هاي بمب.  خواهند بود  مادي  طبيعت  قوانين  توسط مجازات

ها   ترديد بمب  ندهند، بدون  را تشخيص  خداوند متعال اگر آنها مالكيت.  داران  در اختيار سرمايه هم
 در   خود و ايجاد صلح  بقاي  براي  دو گروه  اين ترتيب بدين.  خواهد برد  را از بين  هر دو گروه سرانجام
  . نمايند يروي ايشوپانيشاد پ- شري ها و دستورات   بايد از آموزش جهان

   هوشمند باشند كه آنها بايد چنان. اند  نشده  آفريده  و گربه  همانند سگ  جنگيدن ها براي انسان
 و   سگ  براي ، نه  است  شده آورده  فراهم   بشريت وداها براي.  كنند  را درك  انساني  حيات  و هدف اهميت
   اگر انساني  را بكشند، ولي  شوند ديگر حيوانات  گناهي ب مرتك  كه  آن توانند بدون  مي  و سگ گربه.  گربه
و .  مسئول است  طبيعت را نابود سازد، در قبال تخطي از قوانين  خود حيواني   سركش  ذائقه  ارضاي براي

  . شود  بايد مجازات در نتيجه
  شيرِ گاو و يا م، گند ببر برنج.   در نظر گرفت  حيوانات  براي توان  را نمي  بشري معيار زندگي

   و پرندگان حيوانات.  است  شده   گذارده  در اختيارش  حيوان  گوشت صورت  او به  خورد، زيرا خوراك نمي
   كه  طبيعت  از آنها از قوانين يك هيچ  خوار هستند، ولي  خوار و يا گوشت  گياه  وجود دارند كه بسياري
تر   پست هاي  و گونه ، خزندگان ، پرندگان حيوانات. كنند نمي  ، تخطي  است  مقرر گشته  الهي  مشيت توسط
 وجود   آنان  براي  گناه عنوان  به  اي مسئله  كنند؛ بنابراين  مي  پيروي طبيعت  از قوانين  طور دقيق  به  حيات

  .باشد  مي مراه ه  با مسئوليت  كه  است  انساني  حيات فقط.   نيست  آنان  نيز براي  ودايي هاي ندارد و آموزش
  طبيعت   قوانين  به  از تخطي توان  مي خوارشدن  تنها با گياه  تصور كنيم  كه  است  اشتباه اين

   تغذيه  براي  يك موجود زنده  كه  است  طبيعت  قانون اين.  هستند  حيات  نيز داراي گياهان. برحذر بود
  ، به خوار است  گياه طور كامل  به كه  نبايد از اين  شخص بنابراين.  قرار گيرد موجود ديگر مورد استفاده

   به  هستند كه  و ادراكي  آگاهي  چنان  فاقد آن حيوانات.   است  خداوند متعال ، شناخت لهخود ببالد؛ مسئ
 را از متون  تواند تعاليمي  مي  كه  هوشمند است اي اندازه  به   انسان  گردند؛ ولي  خداوند نائل شناخت
مند   بهره  دانش تواند از اين  مي  را دريابد و همچنين  طبيعت عملكرد قوانين  فرا گيرد و چگونگي  ودايي
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.   خواهد گشت  او بسيار پرمخاطره  وداها غفلت ورزد، زندگي هاي  آموزش  به  نسبت انسان چنانچه . شود
  او بايد همه. ارد و عابد خدا شود گم  خداوند همت  مرجعيت  شناخت  به  انسان  كه  است  الزم بنابراين

،   است  گرديده  خداوند تقديم  به  كه غذايي  كند و تنها از باقيمانده   خداوند، تقديم  به  خدمت چيز را براي
-در بهاگاواد.  دهد  انجام درستي  خود را به   تا وظيفه  امر او را قادر خواهد ساخت اين.  را برگيرد سهمي
. پذيرد  مي  عابد پاك  يك  را از دستان  گياهي  غذاهاي فرمايد كه مي  وضوح  ند بهخداو) 9/26(گيتا 

   بايد عابد خداوند نيز گردد و تمامي خوار باشد، بلكه  گياه طور كامل  تنها بايد به  نه  انسان بنابراين
 كه  تنها عابدي.  گيرد  د بهره خداون  يا لطف1 از پراسادام  بايد فقط گاه  كند؛ آن  او تقديم غذاهاي خودرا به

.  رساند انجام  به   شايستگي  را به  انساني  زندگي  وظيفه  نمايد، قادر است  عمل  آگاهي بتواند در چنين 
شوند و خود را در   مرتكب گناه مي زنند، در واقع  خداوند سرباز مي  غذاي خود به  از تقديم  كه آنان

دهند  ميباشند، قرار   مي  مختلف  گناهان  نتيجه ها كه ها و گرفتاري  پريشاني  گوناگون  انواع معرض
  ).3/13گ.ب(

.   خداوند است  مالكيت  تشخيص  عدم  علت ، به  طبيعت  از قوانين  عمدي ، نافرماني  گناه ريشه
از ، هوشيار و  اگر شخص. شود  يا دستورات خداوند، سبب نابودي بشر مي  طبيعت  از قوانين نافرماني
   ترديد توسط  قرار نگيرد، بدون  غيرضروري  يا دلزدگي  تأثير دلبستگي  باشد، تحت  آگاه  طبيعت قوانين

  . خود خواهد گشت  جاودان  نزد خداوند و خانه  به بازگشت  شود و شايسته  مي خداوند پذيرفته

                                                     
1 prasädam 
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   دو مانتراي
  

kurvann eveha karmäëi  
jijéviñec chataà samäù  

evaà tvayi nänyatheto 'sti  
na karma lipyate nare  

  
kurvan -؛  انجام مستمرeva-؛  بنابراينiha- ؛ دوره زندگياين  در طولkarmäëi-؛  كار

jijéviñet-؛  فرد بايد تمايل به زندگي داشته باشدçatam-؛  يكصدsamäù-؛ ها  سالevam- چنين 
 وجود -asti؛  از اين مسير-itaù؛ ، چاره گزينه-anyathä؛  نه-na؛  به تو-tvayi؛ كند ميزندگي 

  . به يك انسان-nare؛ ودش محدود دتوان  مي-lipyate؛  كار-karma؛  نه-na؛ دارد
  
 را درسر   صدها ساله  زندگي تواند آرزوي كند، مي  مي  عمل  صورت  بدين  همواره كه آن

  اي چاره   انسان براي. افكند ما نمي كار  قانون  دام ، او را به  چنين  اين بپروراند؛ زيرا عملكردي
  . وجود ندارد جز اين

  
   شرح

  
   گرايش اين. بمانند  ، زنده  است  ممكن  كه  جايي خواهند تا  مي  همه؛خواهد بميرد  نمي كس هيچ

  تمامي. خورد  مي  چشم  نيز در گروه، جامعه و ملت به  جمعي  صورت  به  بلكه  فردي صورت   تنها به نه
   گفته برند؛ و بر اساس  سر مي  به  سختي  در تقال و كشمكش  حيات  ادامه ، براي  موجودات  گوناگون عانوا

 در   گرفتاري  علت  به ، ولي  است  جاودان  طور ذاتي  به موجود زنده.   است  كامالً طبيعي  امري وداها چنين
شود و   مي  ناميده  روح ، انتقال  جريان اين. مايد ن  خود را بارها و بارها تعويض ، بايد بدن  مادي موجوديت

 گذراندن   بايد براي موجود زنده. باشد  مي“  خود  در بند اعمال گرفتاري”  يا 1باندهانا - علت كارما به
  خود عمل  تجويزشده   وظايف ؛ و اگر او بر طبق  است  مادي  طبيعت  قانون اين.  خود كار كند زندگي 

هاي   و بيشتر و بيشتر در چرخه تولد و مرگ در گونه  است  نموده  تخطي  طبيعت يننكند، از قوان
  .سازد بسياري از زندگي گرفتار مي

   كه اي  موجود زنده  قرار دارند، ولي  تولد و مرگ  چرخه  سلطه  نيز تحت  ديگر حيات هاي گونه
 و 3كارما، آكارما. شود  برخوردار مي2ي كارما رهايي از بندها گردد، از موقعيت  مي  نائل  انساني  حيات به

                                                     
1 karma-bandhana 
2 karma 
3 akarma 
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،   تجويزشده شخص  وظايف  بر اساس  را كه اعمالي. اند  شده گيتا توصيف- به وضوح دربهاگاواد1ويكارما
 را   انسان  كه اعمالي. شوند شوند كارما ناميده مي  مي اند، انجام  اشاره شده  مقدس همان گونه كه در كتب

خود   از آزادي   نادرست  با استفاده  كه و اعمالي.  دارند سازند آكارما نام  رها مي رگتولد و م از چرخه 
  خردمندان. اند  شده دهند، ويكارما ناميده  مي  سوق تر حيات  پست هاي  گونه  را به شوند و شخص  مي انجام

   براي  عادي هاي انسان. رما برهاند را از بند كا  آنان دهند كه  مي  را ترجيح ، عملي  گونه  سه  اين از ميان
   به ، مايلند كه  بهشتي  يا در زندگي  زندگي  باالتر در اين  موقعيت  به  و دستيابي  قرار گرفتن مورد توجه

 و   موارد عمل  از تمامي تر خواستار رهايي  پيشرفته هاي  انسان  بپردازند؛ ولي  نيك  كارهاي انجام
طرز   را به   و بد، هر دو، شخص  خوب  اعمال دانند كه  مي خوبي د هوشمند به افرا.  هستند العمل عكس

 آنها را  پردازند كه  مي  عملي  جستجوي  به در نتيجه. كشد  به بند مي مادي هاي    در رنج يكساني
  . و بد رها سازد  خوب  كارهاي العمل ازعكس

   يا عصاره2 گيتوپانيشاد  اوقات اي  در پاره ه ك-گيتا - ايشوپانيشاد در بهاگاواد-  شري هاي آموزش
) 16-3/9(گيتا-در بهاگاواد.  است  شده   توصيف  بيشتري  با دقت-شود   مي  اوپانيشادها ناميده تمامي

   در متون  كه  تجويزشده  وظايف  اجراي تواند بدون  نمي  انسان فرمايد كه  خداوند مي  اعالي شخصيت
 را   انسان  فعال  نيروي وداها قادرند كه.  يابد  يا آكارما دست3 نايشكارما  مرحله به   است  ذكر شده ودايي
 كه   هنگام آن.  كند  را درك  وجود متعال  بتواند مرجعيت  به تدريج  شخص  كنند كه هدايت اي  بگونه

 مرحله   او به  كه  كرد، بايد دانست را دركواسودوا يا كريشنا،  خداوند،   متعال  شخصيت  مرجعيت شخص 
  ، شهوت نيكي  يعني   طبيعت هاي ، گونه  از وارستگي اي  مرحله در چنين.   است  يافته  دست  مناسب دانش 

   گونه اين.  نمايد نايشكارما عمل  بر مبناي  گردد كه  قادر مي  كنند و شخص توانند عمل  نمي و جهل
  .سازد ر نمي محصو  تولد و مرگ  را در چرخه  انسان اعمال

   به ولي.  دهد  را انجام  خداوند، عملي  براي  عابدانه  خدمت  هيچكس نبايد جز انجام در حقيقت
خداوند را بپذيرد؛ و   عابدانه   خدمت  يكباره  به  قادر نيست ، شخص تر حيات  پست  در مراحل هر حال
   كه  است  عادت  مقيد بر اين روح. بپوشد  چشم  طور كامل  به   كامجويانه تواند از اعمال  نمي همچنين
.  بپردازد  كار و عمل  به-  منافع فوري يا درازمدت   چه-   خودخواهانه  و منافع  حواس  ارضاي  براي همواره
 شود،   گسترده  حواس  ارضاي  اصل  كه كند، و هنگامي  مي  خود عمل  حواس ارضاي  براي   عادي شخص
   چون  مختلفي  جذاب  را در برگيرد، اسامي  بشريت طور كلي  يا به  ، ملت  جامعه  كه اي به گونه

 “ ها ايسم”   اين. گيرد  خود مي  را به  و غيره دوستي  ، بشر گرايي ، ملي ، كمونيسم ، سوسياليزم دوستي نوع
   ودايي ش آموز باشند، ولي مي)   مقيدكننده اعمال( از كارما باندهانا   جذابي  ترديد اشكال بدون

   كند، بايد همه  زندگي“ ها ايسم”    از اين  وراي هريك  واقعاً بخواهد كه  كه اگر كسي  است ايشوپانيشاد اين

                                                     
1 vikarma 
2 Gétopaniñad 
3 naiñkarmya 
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،  ، سوسياليست دوست ، نوع  مرد خانواده  كسي وجود ندارد كه  ضرري  هيچ.  نمايد1آنها را خدا محور
 يا 2 با ايشاواسيا  خود را در ارتباط هاي  فعاليت هك  آن شرط  باشد، به گرا يا بشردوست ، ملي كمونيست

  . دهد  انجام“  خدا محور قرار دادن”   مفهوم
  كه  هستند   با ارزش اي  اندازه هاي خدامحور به  فعاليت  است كه آمده) 2/40(گيتا - در بهاگاواد

،   خطر زندگي ترين زرگب. نمايد  مي  حفظ  خطرات ترين  را در برابر بزرگ  از آنها شخص  اندكي فقط
  اگر شخصي. باشد  نوع گونه حياتي مي8400000 در ميان   تولد و مرگ  تكاملي  چرخه  مجدد به سقوط

 از  طريقي ، به   است  گشته  فراهم  وي  براي  حيات  انساني  شكل وسيله  به   خود را كه روحاني موقعيت 
   نادان شخص. آيد شمار مي  موجود به ترين  كند، بدبخت  سقوط  تكاملي  چرخه  بدهد و بار ديگر به دست

 ما اندرز   ايشوپانيشاد به- ، شري درنتيجه.  خبر است  بي  فاجعه  اين  خود، از وقوع  ناقص  حواس  دليل به
  باشد،  ما چنين  و توجه اگر اشتغال.  كار گيريم  ايشاواسيا به  مفهوم  خود را بر مبناي  نيروي دهد كه مي
   به  طوالني  زندگي  صورت ؛ در غير اين  دهيم  ادامه  زندگي  به  سال هاي  سال  كه  آرزو كنيم توانيم مي

 عمر   اين كند، ولي  زندگي مي  صدها و يا شايد هزارها سال  براي درخت.  ندارد  خود ارزشي خودي
 مانند شتر از  ، و يا خوردن  و خوك گ همانند س ، يا تنفسي به بلنداي دم آهنگري، يا توليد مثلي طوالني

   گرانبهاتر از نيرنگ  خداوند باشد، به مراتب  محور آن  كه اي  ساده زندگي.   برخوردار نيست هيچ اهميتي
  .باشد  ندارد، مي  از اعراب  محلي  خداوند در آن ، كه   و سوسياليزم دوستانه  نوع  زندگي  همچون بزرگي

  اي  پذيرد، گونه  ايشوپانيشاد انجام-  شري  مفاهيم  بر اساس دوستانه  نوع يها  فعاليت  كه هنگامي
 آنها  ، زيرا مجري اند  شده توصيه)9-18/5(گيتا- ها در بهاگاواد  فعاليت اين. آيند شمار مي  به 3از كارما يوگا

   خدامحوري هاي  فعاليت  اگر چنين حتي. رهاند مي  تولد و مرگ   تكاملي  چرخه  به را از خطر سقوط
 آينده   را در زندگي  انساني  مفيد خواهد بود؛ زيرا حيات  آن دهنده  انجام  براي  بماند، همچنان  باقي تمام نا
خود در مسير   موقعيت   ارتقاي  براي  ديگري تواند از فرصت  او مي  گونه بدين. كند  مي  تضمين  وي براي 

  .مند شود  بهره رهايي

                                                     
1 God-centered 
2 éçäväsya 
3 karma-yoga 



  
١٩

    سه مانتراي
  

asuryä näma te lokä  
andhena tamasävåtäù  

täàs te pretyäbhigacchanti  
ye ke cätma-hano janäù  

  
asuryäù-؛  منظورشده براي خدانشناسانnäma- ؛  به وسيله ناممشهورte-؛  آنانlokäù - 

 - tän؛  پوشيده شدند-ävåtäù؛  به وسيله تاريكي-tamasä؛  به وسيله جهل-andhena؛ سيارات
؛  هر كسي-ye؛ دونش مي  داخل -abhigacchanti؛  پس از مرگ-pretya؛  آنان-te؛  سياراتآن
ke -؛  همگانca-؛  وätma—hanaù-؛  كشنده جانjanäù -اشخاص .  

  
  ايمانان  بي  عوالم  به گردد كه  مي  باشد، رهسپار كراتي  كه  كس ، هر آن  جان كشنده

  . جهل و   مملو از ظلمت ، عوالمي  است معروف
  

   شرح
  

. گردد  متمايز مي  حيواني ، از زندگي  شديد و سنگين هاي وليتئ مس  واسطه  به  انساني زندگي
  ناميده)  خداشناس (1كنند، سورا  مي  فعاليت  آن  هستند و در جهت ها آگاه  مسئوليت  اين  به  كه كساني

 2 ندارند، آسورا  آنها وقوف انگار هستند و يا به  ها سهل  مسئوليت  در برابر اين  كه  ديگران شوند؛ ولي مي
 سوراها   كه  است  ودا آمده در ريگ. در سراسر جهان تنها اين دو نوع انسان وجود دارد.  دارند نام) پليد(

 آنها چون  راه. كنند  مي  عمل  آن  ويشنو هستند و بر مبناي  خداوند متعال  نيلوفرين  قدوم  متوجه همواره
  .  است  و نوراني وار خورشيد، روشنمسير ان 

 از  پس  كالبد انساني  ِ ويژه  شكل  اين  باشد كه ياد داشته  بايد به   هوشمند همواره انسان 
   اقيانوس  به  گاه مادي دنياي .   است  شده  حاصل  روح  طوالني هاي  از انتقال  و پس  تكامل ها سال ميليون
   اقيانوس  عبور از اين  براي  به ويژه  كه  است  محكمي  قايق  در حكم انساني كالبد   و اين  گرديده تشبيه
  ، و امكانات  مجرب  قايقرانان  به  روحاني  يا معلمان3 و آچارياها  ودايي  كتب ؛ همچنين  است  شده طراحي

 مقصد مورد نظر ميسر  سوي   را به  قايق  آرام  حركت اند كه  مانند شده  مساعدي  نسيم  نيز به كالبد انساني
   خودشناسي  صرف طور كامل  خود را به   انساني ، زندگي  امكانات  اين  با تمامي شخص چنانچه . سازند مي

                                                     
1 sura 
2 asuras 
3 äcäryas 
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 هشدار   روشن  ايشوپانيشاد با عباراتي- شري.  شمار آورد  به  روح  يا كشنده1 ها-نكند، او را بايد آتما
  .گردد  مي  جهل  مراتب ترين  رهسپار تاريك  طوالني  عذابي  تحمل  براي  روح  كشنده دهد كه مي

   دارد كه  اهميت  اندازه همان  به  ، درست ، شتر و االغ ، سگ  خوك  چون  حيواناتي  مادي نيازهاي
. شود  مي  نامطلوب و ناخوشايندي حل  شرايط  تحت  حيوانات  اين  مادي  مسائل  ما، ولي  مادي نيازهاي
، زيرا   است  شده  قرار داده  در اختيار انسان  طبيعت  قوانين  توسط  راحت  زندگي  يك انات امك تمامي
   با خوك  در مقايسه چرا انسان. باشد  مي  حيواني تر از حيات ارزش تر و با اهميت  با  مراتب  به  انساني حيات

   داده رتبه   عالي  مقام  يك  به انات امك ؟ چرا تمامي مند است  بهره  بهتري  از زندگي و ديگر حيوانات
  هايي  مسئوليت  انجام  بايد به رتبه  مأمور عالي  كه  است  اين  جزء؟ پاسخ كارمند ساده   يك  به شود، نه مي

   سير كردن  مشغول  همواره  كه  با حيوانات  در مقايسه انسان.  قرار دارد  باالتري  در مراتب بپردازد كه
ِ نابودگرِ   امروزي  وجود تمدن با اين.  دارد  را بر عهده تري  مهم  خود هستند، وظايف نه گرس هاي شكم
   انسان  شكل  به  كه اي شده   آراسته  از حيوان  كه هنگامي.   است  افزوده  گرسنه  شكم ، تنها بر مسائل روح

 تنها   خواهد داد كه سخاي از خودشناسي بگيرد، پا ، درخواست شود كه بهره  است  امروزي متمدن
 خودشناسي براي يك انسان گرسنه   به  نيازي  كاركند، و هيچ  ارضاي شكم  براي  كه  است  آن خواهان
جويي از نياز به   با وجود عيب هستند كه رحم   بي  قدري  به  طبيعت ، قوانين  حال با اين.  نيست

 بيكاري مسئلهودن شكمش، وي همواره با خودشناسي و اشتياق او به سخت كار كردن براي سير نم
  .شود تهديد مي

ها  ها و سگ ها، خوك   تا همانند االغ  است  نشده  ما داده  به  جهت  از اين  انساني  حيات شكل
   خودشناسي  به اگر نسبت. باشد  مي  زندگي  كمال  باالترين  به يمنظور دستياب  به ، بلكه  كار كنيم سختي به
   چنين  است  ممكن د؛ هرچند كهنكن  كار بسيار شديد مي  ما را وادار به  طبيعت ، قوانين شيم با توجه بي

 مجبور به سخت كار كردن مانند االغ و گاوي كه   زمانه  در اين آدمي.  ما نباشد  ميل  مطابق وضعيتي
   كه  است  شده  برداشته  پرده هايي  ايشوپانيشاد از مكان- شري  آيه  در اين. كشد، شده است گاري را مي
 سرباز   انسان  يك  عنوان  خود به  وظايف  از انجام اگر شخص. جا خواهند شد آن  كار، روانه  آسوراها براي
 و  يابد تا در جهل  تولد مي  حيات  پست  انواع شود و در ميان  آسوراها وارد مي  سيارات زند، اجباراً به

  . كار شديد بپردازد  به تاريكي
 قدم   خودشناسي در راه  كه   كه انساني  است چنين بيان شده) 43-6/41(گيتا - در بهاگاواد

گردد تا در  مند مي  بهره  فرصت رساند، از اين  انتها نمي  را به  آن  صادقانه  تالش رغم  علي گذارد، ولي مي 
، و   روحاني  واالي  با مرتبه است  4برهمنايي  مفهوم   به شوچي.  تولد يابد 3 يا شريمات 2 شوچي خانواده
   در شناخت نيافته  ِ توفيق  شخص  كه  معناست  بدان اين.  بازرگانان  يا عضو جامعه 5 وايشيا  يعني شريمات

                                                     
1 ätma-hä 
2 çuci 
3 çrémat 
4 brähmaëa 
5 vaiçya 
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   مساعدتري ، از فرصت  گذشته هاي  در زندگي  خالصانه هاي  كوشش  دليل  با خداوند، به  خويش رابطه
   محترم اي  تولد درخانواده ، امكان  ناموفقي  طالبان  چنين  به اگر حتي. گردد مند مي  بهره خودشناسي براي

  تالش.   در كجاست يافتگان  توفيق  و مرتبه  مقام  تصور كرد كه توان  مي شود، مشكل  مي  داده و اشرافي
   و نجبا صورت ان اعي هاي  در خانواده  تولد بعدي كند كه  مي  تضمين  تنهايي  خداوند، به  شناخت براي

   بسر برند، آنان خواهند در توهم كنند و مي  نمي  راه در اين  تالشي   هيچ  كه  كساني ولي.  خواهد پذيرفت
   تأييد شده  ودايي  در متون  كه گونه همان باشند، بايد   مي هاي مادي لذت  به  و وابسته  بسيار دنيوي كه

داري   دين  تظاهر به گرا، گاه  مادي  آسوراهاي  گونه اين.  گذارند قدم   دوزخ  نواحي ترين  تاريك ، به است
 با مخاطب قرار دادن )18-16/17(گيتا - بهاگاواد.   است  دنيوي  كاميابي  آنان  اصلي  هدف كنند، ولي مي 

   مالي  و توانايي  نادانان  با آراي كند، زيرا آنان  مي  آنان را مالمت1سامبهاويتا-  با عنوان آتما افرادي چنين 
 از   كه  آسوراهايي چنين. شوند  مي  محسوب  بااهميت  كه  است اند و در اثر نيرنگ  يافته خود قدرت

   ترديد به  هستند، بدون نصيب   بي-  مالكيت جهاني خداوند - ايشا واسيا و شناخت خودشناسي 
  .رهسپار خواهند گرديد  نواحي  ترين تاريك

   مسائل حل  خود، تنها براي   متزلزل ، با جايگاه  موجود زنده  عنوان  ما به كه   است  اين نتيجه
 به   كه  است  مادي  زندگي  مسائل  تمامي  حل  وجود ما براي ، بلكه  جا حضور نداريم  در اين اقتصادي

  .  است  شده  بر ما اعمال  طبيعت  قوانين وسيله 

                                                     
1 ätma-sambhävita 
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   چهار مانتراي
  

anejad ekaà manaso javéyo  
nainad devä äpnuvan pürvam arñat  

tad dhävato 'nyän atyeti tiñöhat  
tasminn apo mätariçvä dadhäti  

  
anejat-؛  مستقرekam-؛  فردmanasaù-؛  از ذهنjavéyaù-؛ تر عي، سرتر  چابكna - 

تواند   مي-äpnuvan؛  خداوندگاراني همچون ايندرا و غيره-deväù؛  اين خداوند متعال-enat ؛ نه
 كساني -dhävataù ؛ )خداوند( او -tat؛  با حركت سريع-arñat؛  در مقابل-pürvam؛ نزديك شود

او  در -tasmin؛  باقي در يك مكان-tiñöhat؛ دگذر ي م-atyeti؛  ديگران- anyän؛ دوند كه مي
 - dadhäti؛ دكنن  خداوندگاراني كه باد و باران را كنترل مي-mätariçvä؛  باران-apaù؛ )خداوند(

  .تأمين
  

  تيزتر از ذهن ، ولي  مستقر است ش خوي  در منزلگاه  خداوند  متعال  شخصيتگرچه
   نزديكي  نيرومند را ياراي فرشتگان.  ديتواند بر تمام دوندگان غلبه نما يكند و م يحركت م

  وا و باران ه آورندگان باشد، اما بر فراهم  مي  خداوند در جايگاهش هرچند كه.  بدو نيست
  .  برتر است  از همه او در فضيلت. دارد نظارت 

  
   شرح

  
   براي ، حتي  فكر و تعمق فلسفي ، از طريق  خداوند است  مطلق  شخصيت  كه پروردگار متعال

   شناخت ، به  رحمتش واسطه توانند به   خداوند مي ناتنها عابد.   نيست  شناخت  قابل  فالسفه ترين بزرگ
 صدها   براي  غيرعابد، حتي  فيلسوف  اگر يك  كه  است  شده  گفته“  سامهيتا-برهما” در .  گردند  نائل وي
  همان.   بسيار دور از خود خواهد يافت  را همچنان  مطلق  رود، حقيقت  پيش  باد يا ذهن  با سرعت سال
   متعالي  خداوند منزلگاه اعالي  ، شخصيت  است  شده  داده  شرح)5/37( “  سامهيتا-برهما”  در   كه گونه

با . باشد  مي  خود مشغول هاي متعال  بازي  و به جا مستقر است در آن  كه وي “ كريشنا لوكا”    نام دارد به
  كننده  خلق  از انرژي  هر بخش  واحد به  تصورش در آن  غيرقابل هاي  قدرت تواند با  وجود خداوند مي اين

گردد،   مي  ناشي  از آتش  كه  و نوري  خداوند با حرارت هاي  قدرت“ نو پوراناويش” در . خود وارد گردد
   جا پخش  را در همه تواند نور و حرارت  قرار دارد، مي  محل  در يك  كه  در حالي آتش.   است  شده قياس

 قادر   ولي،  مستقر است  متعالش در منزلگاه  اعالي خداوند هر چند كه  شخصيت  ترتيب  همين كند؛ به
  . جا بگستراند  خود را در همه  گوناگون هاي  انرژي است
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   بخش  اصلي دسته  سه   آنها را به توان  مي  خداوند بيشمار هستند، ولي هاي  انرژي هرچند كه
ا ه ها، صدها يا ميليون  دسته  از اين  هر كدام براي.   بيروني  و انرژي اي  حاشيه ، انرژي  دروني انرژي: كرد

 مانند هوا،   طبيعي هاي  پديده  و اداره نظارت  قدرت  ، كه كننده  كنترل فرشتگان.  وجود دارد زيرمجموعه
. اند  شده بندي  طبقه  مطلق  شخص اي  حاشيه ، در انرژي است  شده   آنها داده  به  و غيره نور، باران
،   مادي دنياي.  خداوند تعلق دارند اي  حاشيه  نيز به انرژي ها،  انسان تر، از جمله  پايين  زنده موجودات
  .باشد  او مي  دروني  انرژي  خداوند، تجلي  يا ملكوت  روحاني ، و عالم  بيروني  انرژي پيدايش

 خداوند و   بين اگرچه.  جا حضور دارند  خداوند در همه  گوناگون هاي  ترتيب انرژي بدين
همچنين . ها اشتباه گرفت  نبايد حقيقت متعال را با اين انرژي  وجود ندارد، ولي  او تفاوتي هاي انرژي

  كه  و يا آن   جا گسترده است  به صورت فاقد هويت در همه  خداوند متعال  تصور كرد كه اشتباه نبايد به 
   نتايجي  خود به  ادراك  ظرفيت  دارند تا بر اساس ها عادت انسان. دهد  مي  خود را از دست وجود شخصي

   دليل  همين به. گنجد  محدود ما نمي  ظرفيت ادراك   خداوند در حيطه  متعال  يابند، اما شخصيت تدس
   خداوند نزديك  محدود خويش به تواند با توان  نمي كس  هيچ سازند كه  مي  اوپانيشادها ما را آگاه  كه است
  .شود

 نيز قادر   بزرگ ا و سوراهايه  ريشي  حتي فرمايد كه مي) 10/2(گيتا -خداوند در بهاگاواد
 عملكرد خداوند نيز عاجز   نحوه  درك  از شايستگي  حتي  آسوراها كه  رسد به نيستند او را بشناسند، چه

  مطلق  امر، حقيقت   در نهايت دارد كه  مي  بيان وضوح  ايشوپانيشاد به -  شري  چهارم اين مانتراي. هستند
 در تأييد   گوناگون نكات  همه   اين  كه  نداشت  ضرورتي  صورت ر اين؛ در غي  است  مطلق  شخصيت همان
  . خداوند ذكر شود  واجد شخصيت وجوه

 خداوند را دارا هستند،  هاي  ويژگي  خداوند، همه هاي ناپذير انرژي  جدايي  اجزاي هرچند كه
 برابر   با كل اجزا هيچگاه. باشند  آنها نيز محدود مي  تمامي ، و در نتيجه  آنها محدود  فعاليت  دامنه ولي

   و نادان  جاهل موجودات.  كنند  پروردگار را درك  كامل  قادر نخواهند بود تا نيروي نيستند، و در نتيجه
   موقعيت  درباره نمايند كه  مي  تالش  مادي  تأثير طبيعت باشند، تحت  خداوند مي  اجزاي  در زمره كه

   درباره  ذهني  تحليل دهد كه  ايشوپانيشاد هشدار مي- شري.  بپردازند گمان و   حدس  خداوند به متعال
 وداها   چون اي  واالمرتبه  از منبع  متعال  كند تا درباره  بايد تالش انسان.   است  خداوند عبث هويت

  .باشد بياموزد، چرا كه خداوند به تنهايي سرشار از دانش متعال مي
.   برخوردار است  و فعاليت  عمل  جهت اي  ويژه ، از انرژي  كامل ل ك  از اجزا و ذرات هر يك

سپارد،   مي  فراموشي  دست  خود را تحت اراده خداوند به  ويژه هاي  موجود زنده خرد، فعاليت  كه هنگامي
  تا دربارهسازد   مي  آغاز ما را آگاه  ايشوپانيشاد از همان-   شري  جهت بدين. گيرد  قرار مي در مايا يا توهم

   روح  كه  معنا نيست  بدان اين.   باشيم ، بسيار دقيق  است  نموده  ما تعيين  خداوند براي  كه  نقشي اجراي
 خداوند   و بايد از ابتكار و قريحه  از پروردگار است اي ، زيرا او ذره  است ، خود فاقد ابتكار و قريحه فردي

 خود   فعال  يا طبيعت ، قريحه صورت صحيح  و به  ، هوشمندانه ص شخ  كه هنگامي.  باشد  گرفته نيز بهره
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 در   خود كه  اصلي تواند آگاهي ، مي  خداوند است چيز نيروي  همه   يابد كه گيرد، و درمي كار مي را به 
  .، را باز يابد  منحرف شده است  بيروني  با مايا يا انرژي  تماس نتيجه

   خواست  اجراي  بايد براي اي  ويژه  هر قدرت گردد؛ بنابراين  مي ها از خداوند ناشي  قدرت تمامي
 رفتار  شود كه  مي  شناخته كسي خداوند توسط .  ديگر  موردي  براي  شود و نه  خداوند بكار گرفته و اراده

  ت او، شناخ  وجوه  خداوند در تمامي  شناخت ، يعني  كامل دانش.  باشد  را اتخاذ كرده اي متواضعانه
  اين. كنند  مي  او عمل  و خواست  اراده  تحت  نيروهاي خداوند چگونه  كه  اين  او و شناخت نيروهاي
  .  است  شده باشد، توصيف  اوپانيشادها مي  تمامي  عصاره گيتا كه- خداوند در بهاگاواد  توسط مطالب
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   پنج مانتراي
  

tad ejati tan naijati  
tad düre tad v antike  

tad antar asya sarvasya  
tad u sarvasyäsya bähyataù  

  
tat-؛  اين خداوند متعالejati-؛ رود  راه ميtat-؛  اوna-؛  نهejati-؛ رود  راه مي tat-؛  او

düre-؛  بسيار دورu -؛  همچنينantike -؛  بسيار نزديكtat-؛  اوantaù-؛  درون asya-؛  از اين
sarvasya-؛  از همهtat-؛  اوu -؛ ن همچنيsarvasya-؛  از همهasya-؛  از اين bähyataù- در 

  .بيرون
  

 بسيار   حال  و در عين رود؛ بسيار دور است  نمي رود و راه  مي  راه خداوند متعال
  . ها آن  در برون نيزقرار دارد و چيز  همه در درون.  نزديك

  
   شرح

  
پذيرد،  مي  تصور او صورت  ابل غيرق  نيروهاي  توسط  خداوند كه  متعال جا از اعمال در اين

   تصور خداوند، دو عبارت  غيرقابل هاي  قدرت  اثبات  مانترا براي در اين.   است  آمده عمل  به توصيفي
 به طور معمول اگر كسي بتواند راه برود، “ .رود  نمي رود و راه  مي خداوند راه” :   است  شده  بيان متناقض

   نشانگر قدرت  تناقضي اما در ارتباط با خداوند چنين .تواند راه برود ميغيرمنطقي است كه بگوييم او ن
   تناقض  اين  براي توضيحي توانيم   خود نمي  اندك و محدود ما با دانش.   تصور خداوند است غيرقابل
ثال، براي م.  نماييم  محدود خود، درك مي  ادراك  قدرت ، و بنابراين ما خداوند را در چهارچوب بيابيم

   او در آنها مطرح  شخصيت پذيرند كه  را از خداوند مي  ماياوادي تنها اعمالي  مكتب گراي هويت  بي فالسفه
 بهاگاواتا ادراكي كامل از   مكتب  كه انديشمندان در حالي. كنند  خداوند را انكار مي  شخصي  و وجه نيست 

  هاي بهاگاواتاها قدرت. پذيرند  او را مي صي و غيرشخ  شخصي نمايند و هر دو وجه خداوند را درك مي
  مفهوم  بي“  خداوند متعال”  ها عبارت  قدرت  اين نمايند، زيرا بدون  خداوند را نيز تأييد مي تصورناشدني

  .است
، چنين فرض   كنيم  خود خدا را مشاهده  تا با چشمان  قادر نيستيم كه  آن  دليل ما نبايد به

 خداوند بسيار دور   كه  ما از اين  ساختن  ايشوپانيشاد با آگاه- شري.   است  شخصي  او فاقد وجه كنيم كه
   دنياي  پروردگار در وراي منزلگاه. شمارد  را مردود مي  استدالل ، اين  بسيار نزديك  حال  و در عين است
اگر .   كنيم گيري  را اندازه ي ماد  دنياي  با آن  بتوانيم  حتي  كه  نداريم اي در دست ما وسيله.   است مادي
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  توان  مي ، چه  دنياست  اين  در وراي  كه  روحاني  عالم ، پس درباره  است  گسترده  چنين  اين  مادي دنياي
-، در بهاگاواد  شده  واقع  مادي  از دنياي  بسيار بسيار دوري  در فاصله  روحاني  عالم  كه  موضوع ؟ اين گفت
   و در يك درنگ تواند بي  بسيار دور بودن خداوند از ما، او مي با وجود.   است دهتأييد ش) 15/6(گيتا 
قادر به  كس   هيچ  رود كه  مي  راه  سريع  چنان او آن.  نزد ما آيد  تندتر از فكر يا باد به ، با سرعتي لحظه

  .  است  شده  توصيف  پيش  در مانتراي  نكته اين. پيشي گرفتن از او نيست
   غفلت اين.  گيريم مي آيد، او را ناديده   نزد ما مي  پروردگار به  شخصيت  كه  حال، هنگامي ينبا ا

 با  نادانان” : فرمايد  مي جا كه ، در آن  است  شده محكوم) 9/11(گيتا - خداوند در بهاگاواد ، توسط ابلهانه
، به   نيست  فاني  پروردگار وجودي“ .ددهن  مرا مورد تمسخر قرار مي  هستم  موجود فاني  من كه تصور اين

 بر   دانشمندان اصطالح  از به  بسياري. گردد  در برابر ما ظاهر نمي  مادي  از عناصر طبيعت  او با بدني عالوه 
. كند  مي ، هبوط  عادي  موجود زنده  همانند يك ، درست  مادي  بدن خداوند در يك  هستند كه   عقيده اين
   انسان  يك ، وي را در سطحهاي غيرقابل تصور خداوند  به دليل عدم آگاهي از قدرت  نادان افراد گونه اين

  .نمايند  تصور مي عادي
 ما را  تواند خدمت ، مي  است شماري  تصور بي  غيرقابل  نيروهايداراي پروردگار   كه جايي از آن
 يكديگر   به اش  و اراده  خواست ود را طبق خ  گوناگون تواند نيروهاي  مي  بپذيرد، و همچنين از هر طريقي

 كند، و اگر  تواند هبوط  نمي  وجه هيچ  خداوند به  كنند كه  مي  چنين استدالل ايمانان  بي.  نمايد تبديل
  هاي اگر ما وجود قدرت.  خواهد شد  نمايان  مادي  از انرژي وجهي عنوان   پذيرد، او به  صورت  چيزي چنين

 خداوند  چنانچه.  مردود خواهد بود  استدالل ، اين  بپذيريم  حقيقت  عنوان وردگار را به پر تصورناشدني
   روحاني  انرژي  را به  مادي  انرژي تواند اين  در برابر ما ظاهر شود، كامالً مي  مادي  انرژي صورت  به  حتي
  بكار گرفته    منبع  آن توانند بنابر اراده ي، لذا آنها م  است ها يكي  انرژي  منبع  كه جايي از آن.  نمايد تبديل
،   ظاهراً از خاك  كه 2“  ديتي”    فرم به  يعني 1 آرچاويگراها صورت تواند به  ، خداوند مي  مثال براي. شوند
 يا ديگر مواد  ، سنگ  از چوب  كه هاي ديتي با آن شكل.  يابد  است، تجلي  شده  ساخته  يا چوب سنگ

  . نيستند كنند، بت  ادعا مي  مخالفان  كه  گونه اند، آن  شده تراشيده
   ديد ناقص واسطه  را به   خداوند متعال توانيم  ناقص خود نمي  مادي  كنوني حيات ما در موقعيت
 كنند،   خداوند را رؤيت  مادي خواهند با چشم  مي  كه  وجود عابداني با اين.   كنيم و محدود خود مشاهده

  ، خدمت  مادي اصطالح  به   خداوند با ظهور خود در قالبي گيرند؛ زيرا كه  او قرار مي رحمت و  مورد لطف
   عابدانه  خدمت  مرحله ترين   در پايين  كه  عابداني نبايد تصور كرد چنين هيچگاه . پذيرد  را مي عابدش

 تا   است  پذيرفته د هستند كه خداون  پرستش  مشغول آنها در حقيقت. كنند  مي  را پرستش قرار دارند، بت
او . شود نمي  پرستشگر ساخته  دلخواه  آرچا به  فرم.  گردد  نمايان  در برابرشان يافتني  دست اي به گونه
   فرد كند، نه  مي  احساس  عابد صادق  را در حقيقت  نكته اين.  خود وجود دارد  ضمائم  با تمام همواره

  . خدانشناس

                                                     
1 arcä-vigraha 
2 Deity 
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   عابد خود، با او رابطه  تسليم  بنا بر ميزان دارد كه ابراز مي) 4/11(گيتا -خداوند در بهاگاواد
   كه  ارواحي  آشكار نسازد، مگر براي  خود را بر همگان  كه  است  شده  را قائل  حقّي كند و چنين ايجاد مي

  باشد، در حالي  مي س در دستر شده  تسليم  ارواح  براي  خداوند همواره  ترتيب بدين. اند  شده  وي تسليم
  .  است نيافتني اند بسيار دور و دست  نشده  تسليم  كه  كساني  براي كه

  چشم  به   مقدس  كتب  در اغلب كه)  فاقد صفات (2و نيرگونا)   صفات داراي (1 ساگونا دو واژه
 ظهور  اوند در هنگام خد  كه  نيست  مفهوم  ساگونا بدان واژه. باشند مي   زيادي  اهميت خورد، داراي مي

  شود و داراي  مي  نمايان  مادي  او در فرم گيرد، هر چند كه  قرار مي  مادي  طبيعت  تأثير قوانين تحت
   وجود ندارد، زيرا او منشا تمامي  و روحاني  مادي  انرژي  بين  خداوند تفاوتي براي.   است  محسوس صفات
 نفوذ آنها قرار   مانند ما تحت ها، هيچگاه  انرژي  تمامي نندهك   كنترل عنوان خداوند به.  هاست انرژي
   تحت كه  آن را بدون  انرژي  تواند آن  او مي كند، بنابراين  مي  امر خداوند عمل  طبق  مادي انرژي. گيرد نمي

،  نيست   وجود فاقد فرم  يك خداوند هيچگاه.  مقصود خود بكار گيرد  شود، براي  واقع هايش تأثير ويژگي
 فاقد هويت خداوند يا نور  وجه.   است-  پروردگار آغازين  همان-   و ازلي  ابدي  فرم  او همان زيرا در نهايت

 از خداوندگار   است  خورشيد تابشي  پرتوهاي  كه ، همچنان  اوست  انوار شخصي ، درخشش برهمن
  .خورشيد

 از او  ، پدرش خود بود يش پدر خدانشناس  پ  خردسال  قديس ، آن  پراهالدا ماهاراج  كه هنگامي
 با   جا حضور دارد، پدرش  خدا در همه  دادكه  پراهالدا پاسخ  كه  هنگامي“ ؟  تو كجاست خداي” : پرسيد
.  “بلي”:  داد  پاسخ  قصر نيز وجود دارد؟ كودك هاي  از ستون  يكي  او در ميان  آيا خداي  پرسيد كه خشم

   در وجه يكباره  و خداوند به   ساخت  متالشي  را در برابر فرزندش  ستون درنگ  بي  خدانشناس آن
 خداوند در  بنابراين.   را كشت  خدانشناس  شد و پادشاه  نمايان-  انسان  شير و نيمه  ظهور نيمه-نريسيمها 

  توسطخداوند . كند  چيز را ايجاد مي  خود، همه  گوناگون هاي  انرژي هر چيز وجود دارد و توسط
.  قرار دهد  خود را مورد لطف  جا حضور يابد تا عابد صادق تواند در همه  خود مي  تصورناپذير هاي قدرت

   پادشاه  فرمان  به ظاهر شد، نه  ستون   عابد از ميان  پراهالداي خداوند نريسيمها بنا بر خواسته
   دادن  نشان  خداوند براي  ظاهر شود، ولي خداوند امر كند تا او تواند به  نمي فرد خدانشناس.  خدانشناس

   خداوند براي  كه  است نيز آمده) 4/8(گيتا -در بهاگاواد. شود ، در هر جا ظاهر مي  عابدش  خود به لطف
   ساختن  مغلوب  خداوند براي  كه  است بديهي. شود  ظاهر مي  از مؤمنان  وحفاظت ايمانان  بي نابود ساختن

   خود شخصاً عابدي  كه  او خوشايند است  براي  را در اختيار دارد، ولي  كافي ها و عواملانرژي ايمانان  بي
، خداوند  در حقيقت. كند  مي  خود هبوط  از ظهورات  يكي  صورت  او به بنابراين.  قرار دهد را مورد لطف

  . ديگر  دليلي  به شود، نه  خود ظاهر مي  عابدان  به  ابراز لطف تنها براي

                                                     
1 saguëa 
2 nirguëa 
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در بسط كامل خود   ، از طريق  گوويندا، خداوند ازلي  كه  است آمده) 5/35(سامهيتا -در برهما
 هر چيز و   خود در برون1  ويرات او در وجه. شود ، وارد مي  جهان هاي  اتم  و در تمامي  چيز، در جهان همه
 موارد و  تاريامي شاهد تمامي آن صورت خداوند به .  هر چيز قرار دارد  در درون2  آنتاريامي  صورت به

 در   را كه  ما آنچه  است ممكن. دارد  مقرر مي3پهاال- كارما  صورت  ما را به  اعمال  و ثمره  است اتفاقات
  ، لذا ثمره  ماست  خداوند شاهد اعمال  چون ، ولي  از ياد ببريم ايم داده  خود انجام   گذشته هاي زندگي

  .  شويم  را متحمل  اعمال  اين العمل د و بايد عكسوجود دار  همواره  اعمالمان
  هاي  انرژي  چيز تجلي همه.   نيست ، جز خدا هيچ  و برون  در درون  كه  است  اين حقيقت

   يگانگي  ترتيب بدين. گيرند مي  سرچشمه   گرما و نور از آتش  كه  گونه همان   باشد، درست  او مي گوناگون
   خداوند در وجه  وجود دارد، ولي هر چند يگانگي.  وجود دارد  گوناگون هاي ي انرژ  در بين و وحدتي
،   است بردني   لذت-    وجودش  اجزاي  يعني-  خرد   زنده موجودات  براي   كه  آنچه  خود از تمامي شخصي
  .گردد  مي محظوظ

                                                     
1 viräö 
2 antaryämé 
3 karma-phala 
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   شش مانتراي
  

yas tu sarväëi bhütäny  
ätmany evänupaçyati  

sarva-bhüteñu cätmänaà  
tato na vijugupsate  

   
Yaù-؛  او كهtu-؛  اماsarväëi-؛ تمامbhütäni-؛ دات زندهو موجatman- در ارتباط با 

 در تمام - sarva-bhüteñu ؛ مند  مشاهده به روشي قاعده-anupaçyati؛  تنها-eva؛ خداوند
 تنفر -vijugupsate؛  نه- na؛ از آن پس - tataù؛  روح متعال- ätmänam؛ و-ca؛ موجودات زنده
  .از كسي دارد
  
   تمامي بيند و به  مي  با خداوند متعال  در ارتباطمند  به طور قاعده چيز را  همه كه آن
 به  نمايد، هيچگاه  مي  چيز مشاهده  را در همه  متعال نگرد و آن  او مي  اجزاي  چون موجودات

  .ورزد  نمي  نفرت كس چيز و هيچ هيچ 
  

   شرح
  

 با   چيز را در ارتباط  همه  است كه  شخص بزرگي  يعني1بهاگاواتا- في از فرد ماهااين توصي
  2آدهيكاري-كانيشتها.  وجود دارد  حضور خداوند متعال  درك  براي  مرحله سه. نگرد  مي خداوند متعال

رود و  يا مسجد مي معبد، كليسا   خود به  مذهبي او بنا بر عقيده.  قرار دارد  ادراك  مرحله ترين در پايين
   خداوند در همان پندارد كه  مي  عابدي چنين. پردازد  مي  عبادت  به  مقدس  كتب  دستورات جا طبق در آن

   كسي  چه  كند كه تواند تعيين  نمي آدهيكاري-عابد كانيشتها.  ديگر  در جاي  قرار دارد و نه عبادتگاه
   درك  به  كسي  چه  كه تواند اظهار نظر كند  نمي د و همچنين قرار دار  عابدانه  از خدمت  موقعيت دركدام

   نوعي پندارند كه كنند و مي  مي  پيروي  از قواعد عادي  عابدان  گونه اين.   است  آمده  نائل خداوند متعال
. دازندپر  مي  مشاجره  با يكديگر به مسئله   و بر سر اين  ديگر است  برتر از نوع  عابدانه  از خدمت خاص

 دارند   سعي  روحاني  بلنداي  به  دستيابي  براي  هستند كه  مادي  عابدان ها در حقيقت آدهيكاري-كانيشتها
  . فراتر روند  مادي از مرزهاي

                                                     
1 mahä-bhägavata 
2 kaniñöha-adhikäré 
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   ناميده1 آدهيكاري-اند، مادهياما  يافته  دست  خداوندي  ادراك  دوم  مرحله  به  كه كساني
   سپس-2. دارند  توجه  خداوند متعال  به  آنها نخست- 1: را مد نظر دارند   چهار اصل  عابدان اين. شوند مي

 خداوند   از معرفت دهند كه  قرار مي  را مورد توجه گناهاني  آنها بي- 3.  خداوند را در نظر دارند عابدان
  ارند و از عابدان خداوند ند  به  ايماني افكنند كه  نظر مي  خدانشناساني  به  و در نهايت-4.  هستند بهره بي

 خداوند را  او كه.  دارد ، رفتار متفاوتي  مختلف  بنا بر شرايط آدهيكاري-مادهياما. خداوند بيزار هستند
   خدمت  به كند كه  برقرار مي  دوستانه  رابطه پردازد و با كساني  ستايش وي مي داند، به  مي مقصود عشق

   شكوفا سازد، ولي گناهان  بي  خداوند را در قلب  خفته  عشق د كهنماي  مي او تالش.  دارند  اشتغال عابدانه
  .جويد  مي گيرند، دوري  تمسخر مي  پروردگار را به  نام  كه از خدانشناسان

با خداوند   چيز را در ارتباط   همه  قرار دارد كه2 آدهيكاري-، اوتاما  ادراك  مرحله در سومين
   اجزاي  را چون شود، و همه  نمي  قائل  و خداشناس  خدانشناس  بين وتي تفا  عابدي چنين. بيند  مي متعال

 ماهيتي وجود   تفاوت  خيابان  و سگ  اندوخته ِ بسيار دانش  برهمن  بين داند كه او مي. بيند خداوند مي
ندگي هاي ز  مادي و فعاليت  طبيعت هاي  گونه  برحسب ندارد و هر دو آنها از خداوند هستند، هر چند كه

   از استقالل-  برهمن-   از وجود خداوند متعال  ذره بيند آن او مي. اند  شده  متفاوت هاي  بدن ، صاحب قبلي
   استقالل- سگ-  ديگر   ذره  آن ، ولي  است  نكرده استفاده ، سو  قرار داده  خداوند در اختيارش  كه اندكي

   طبيعت  قوانين ، توسط  از جهل  در شكلي  شدن وس با محب  اساس  و بر اين  بكار نگرفته خود را درست
 هر  ، به  و سگ  برهمن  خاص  اعمال  به  توجه كند تا بدون  مي  تالش آدهيكاري-اوتاما.   است مجازات شده

   بارقه روحاني  آن  مجذوب شود، بلكه  نمي  گمراه  مادي هاي  بدن  توسط  عابد دانايي چنين.  نمايد دو نيكي
  . قرار دارد اي  هر موجود زنده  درون كه  است

  كنند، ولي ها تقليد مي آدهيكاري- از اوتاما  و برادري  يگانگي  احساس  با تظاهر به  كه كساني
 را بايد   جهاني برادري مفهوم.  هستند  دروغين ، بشردوستان  است  جسماني  و سطح  در آگاهي رفتارشان

 از   بسطي-   متعال  و روح  فردي  روح  درباره  كه  ناداني  از شخص ، نه  آموخت آدهيكاري-  اوتاما از يك
  . ندارد  درستي  شناخت- جا حضور دارد  در همه  كه خداوند متعال

. بپردازد  و مشاهده   مالحظه  بايد به  شخص  كه  است  شده  بيان  وضوح  به  ششم در مانتراي
   واژه 3آنوپاشياتي. كند عيب پيروي   بي  يا معلمان  گذشته اهاي بايد از آچاري  شخص  كه  است مقصود اين
  5 و پاشياتي“ پيروي كردن” عني ي 4 آنو. است كار رفته   به  مورد خاص  در اين  كه  است  دقيقي سانسكريت

  م با چش  كه  گونه  نبايد چيزها را آن  شخص  كه به اين معني استپاشياتي آنو. “ رعايت نمودن”   يعني
واسطه   به   غيرمسلح چشم. كند، ببيند بلكه بايد از آچارياهايي قبلي پيروي كند  مي  مشاهده غيرمسلح

  برتر نشنيده  منبع   از يك  كه  تا هنگامي شخص.  ببيند  هر چيزي را درست  كه  قادر نيست  مادي نقايص 

                                                     
1 madhyama-adhikärés 
2 uttama-adhikäré 
3 anupaçyati 
4 Anu 
5 paçyati 
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   خداوند بيان  توسط  كه است  خرد ودايي  ، همان  منبع برترين.  كند  مشاهده درستي تواند به ، نمي باشد
   نارادا، از نارادا به برهما، از برهما به ، از خداوند به  )پيران( شاگردان    در سلسله  ودايي حقايق.   است شده

  وداها  پيام  به نگارش ، نيازي در گذشته.   است يافته  ديگر انتقال   از مريدان  بسياري وياسا و از وياسا به
توانستند تنها  آنها مي.  برخوردار بودند تري  قوي  بيشتر و حافظه  از هوش  در اعصار اوليه نبود، زيرا مردم

  . كنند ها را دنبال  آموزش  معتبر، تمامي  پير روحاني  يك  از دهان  بار شنيدن با يك
 اغلب آنها در  لي وجود دارد، و  ودايي   مقدس  كتب  درباره  بسياري  حاضر تفسيرهاي در حال

، قرار   است  آغاز گرديده-    ودايي  حكمت  اصلي دهنده   آموزش- 1 شريال وياسادوا  توسط  كه  پيراني سلسله
 از   معتبري  شرح  كه  است2 بهاگاواتام- وياسادوا، شريماد- اثر شريال ترين  و عالي ترين ، كامل آخرين. ندارند
   وياسادوا نگاشته  و توسط  خداوند بيان  شخص گيتا توسط-هاگاواد ب همچنين. باشد  مي3سوترا- ودانتا
 گيتا يا   با اصول  كه  تفسيري باشند و هر گونه  مي  ودايي   مقدس  كتب ترين ها مهم اين.  است شده 

   بين كاملي  و هماهنگي  توافق. آيد  شمار مي  باشد، غيرمعتبر به  داشته  مغايرت بهاگاواتام-شريماد
   دريافت  نبايد بدون كس هيچ.  وجود دارد بهاگاواتام- گيتا و شريماد- پانيشادها، ودانتا، وداها، بهاگاواداو

 خداوند و شخصيت متعال   گوناگون هاي وياسادوا كه به انرژي ها از اعضاي سلسله پيران  و آموزش تعاليم
  . وداها بپردازد ره دربا اي  نتيجه به  دستيابي   براي  تالش ، به وي ايمان دارند
  دست  رهايي   مرحله  به  كه ، تنها كسي  است آمده) 18/54(گيتا - در بهاگاواد  كه  آنچه مطابق

 را   موجودات  باشد و همه آدهيكاري-  عابد اوتاما تواند يك يم )]4/30/20ب.ش[بهوتا - برهما(  است يافته
 دستاورد  دنبال  به   همواره  سياستمدار كه  يك تواند به  نمي  ديدگاه اين.  ببيند  خويش  برادران  صورت به

پردازد،   مي آدهيكاري-اوتاما هاي   تقليد از ويژگي  به  شخص  كه هنگامي.  باشد  داشته ، تعلق  است مادي
 خود   روح  و به  است  مشغول  مادي  و پاداش  شهرت  كسب  خود براي  خارجي  جسم  به  خدمت تنها به
   تمامي  روح آدهيكاري-عابد اوتاما. كند ، به روح و روان خدمت نمي  مقلّدي چنين. كند نمي  خدمتي

 نيز خود به   مادي  وجوه  ترتيب بدين. كند  مي  خدمت  روح عنوان  آنها به  بيند و به  را مي  زنده موجودات
  .گردد مند مي  بهره  خدمت خود از اين 

                                                     
1 Çréla Vyäsadeva 
2 Çrémad-Bhägavatam 
3 Vedänta-sütra 
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   هفت مانتراي
  

yasmin sarväëi bhütäny  
ätmaiväbhüd vijänataù  

tatra ko mohaù kaù çoka  
ekatvam anupaçyataù  

   
yasmin-؛  در موقعيت sarväëi-؛  تمام bhütäni-؛  موجودات زنده ätmä- ؛ ذات 

cit—kaëa -؛  يا اخگرهاي روحاني eva-؛ تنها  abhüt-؛  وجود دارد به صورت vijänataù- از 
 - çokaù ؛  چه-kaù ؛  توهم-mohaù ؛  چه-kaù ؛ از آن جهت -tatra ؛ داند كسي كه مي

 كسي كه همواره از طريق مرجعيت -anupaçyataù ؛  برابري در كيفيت-ekatvam ؛ اضطراب
  .بيند گونه مي كند، يا كسي كه همواره بدان موضوعات را بررسي مي

  
از  بيند كه   مي ي روحان  اخگرهاي  را همچون  زنده  موجودات  تمامي  همواره  كه كسي

   اضطراب يا  براي او توهم  پس. شود ر مي امو  حقيقي  هستند، داننده  با خداوند يكي نظر كيفي
  د؟تواند داشته باش چه معنايي مي

  
   شرح

  
 قادر  كس ، هيچ  قرار گرفت  پيشتر مورد بحث  كه آدهيكاري- و اوتاما آدهيكاري- غير از مادهياما

 با خداوند   از نظر كيفي  زنده موجودات.  ببيند  درستي  را به  موجود زنده  يك  روحاني  موقعيت نيست
   كه  هنگامي ولي. باشند  مي  يكي  آتش  با  از نظر كيفي  آتش هاي  جرقه  كه  گونه همان  هستند، به  يكي

   برابري ها با آتش ه گرما و نور جرق  نيستند، زيرا ميزان  يكسان ها با آتش  مورد نظر باشد، جرقه كميت
چيز   همه  گيرد كه  در نظر مي  مفهوم  اين  را به  يا وحدت ، يگانگي بهاگاواتا يا عابد بزرگ-ماها. كند نمي

   يا وحدت ، لذا يگانگي  نيست  و منشا آن  انرژي  بين  تفاوتي  هيچ  جا كه از آن.   است  خداوند متعال انرژي
   حرارت  بدون  دارند، ولي  تفاوت  و نور با آتش ، حرارت  نظر تحليلي  از نقطه كه  با آن. كند  پيدا مي مصداق

  . هستند  يكي ،نور و آتش ، حرارت ، و در تركيب  است معني  بي  آتش و نور واژه
 بايد   شخص كند كه  به اين موضوع اشاره مي1ياتاها  آنوپاش  اكاتوام هاي در اين مانترا واژه

   فردي از كل  از اخگرهاي هر يك.  كند  مشاهده   مقدس  كتب  را از ديدگاه  موجودات  تمامي يگانگي
 با خداوند   از نظر كمِّي باشند، ولي  مي  كل  آن شده   شناخته  هشتاد درصد كيفيات ، تقريباً داراي متعال

                                                     
1 ekatvam anupaçyataù 
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 از   خردي ند، زيرا آنها اجزاي وجود دار  زنده  در موجودات  ناچيزي اندازه  به   كيفيات اين.  نيستند يكسان
   آب  قطره  موجود در يك مقدار نمك.   در نظر گرفت توان  را مي  ديگري تشبيه.  هستند  متعال كل

   موجود در يك  نمك ولي.   نيست  اقيانوس  موجود در كل  با مقدار نمك مقايسه  قابل   هيچگاه اقيانوس
اگر . باشد  دارا مي  موجود در اقيانوس  با نمك  را در قياس كساني ي  شيميايي ، تركيب  از نظر كيفي قطره

   نفوذ انرژي  تحت عنوان  به  اي مسئلهبود، ديگر     با خداوند يكي  و كمِّي  از نظر كيفي  فردي موجود زنده
،  اي د زنده موجو  هيچ  كه  است  شده  داده  توضيح گذشته در مانتراهاي .  ، وجود نداشت  قرار گرفتن مادي
 بدين   اكاتوام  جويد؛ بنابراين  برتري  وجود متعال  از آن  موردي تواند در هيچ  نيرومند، نمي  فرشتگان حتي

   كه  است  معني اين واژه بدان.   است  يكسان  با خداوند متعال  جهات  از همه  موجود زنده  كه  نيست معني 
   در ميان  كه  ترتيب همان  به   آنها وجود دارد؛ درست  بين ك مشتر  خاطري تر، تعلق  وسيع  مفهوم به

. شود  مي ق مشتركي ديدهي عال-  است  افراد مختلف شامل كه -   ملت  يك  و در ميان  خانواده  يك اعضاي
اجزا    و اين  وجود متعال ق آنيباشند و عال  مي  متعال  خانواده  اجزا يا افراد يك  زنده از اين رو موجودات
:   است  شده بيان) 7/5(گيتا - در بهاگاواد.   است  متعال  فرزند آن هر موجود زنده.  ندارد با يكديگر تفاوتي

ها و     و درختها  ، آبزيان، مورچه ، خزندگان  شامل پرندگان  در سراسر هستي  زنده موجودات  تمامي”
   خداوند متعال  خانواده  آنها به  همگي  بنابراين“.دان  ايجاد شده  خداوند متعال اي  حاشيه ، از انرژي غيره
  . وجود ندارد  عالئق  بين  تضادي  روحاني در زندگي.  دارند تعلق

بيان ) 1/1/12(سوترا -، همانگونه كه در ودانتا  است  بردن  لذت  براي  روحاني وجود موجودات
 - از اجزا   هر يك  خداوند و چه  چه-  زنده هر وجود  و ذات طبيعت .1“ آناندا مايوبهياسات” : شده است

 در  اند، پيوسته  گرفتار آمده  مادي  دنياي  در زندان كه  زنده  موجودات.   است  ابدي  لذت  كسب براي
  ، عالمي  مادي غير از دنياي. نمايند  جستجو مي  نادرست  آنرا در جايگاهي باشند؛ ولي  مي  لذت جستجوي

.   است  بردن  لذت  مشغول شمارش  بي  با معاشران وجود متعال  جا، آن   در آن ارد كه نيز وجود د روحاني
 نيرگونا  در قلمروي. شود  مي  خوانده2 نيرگونا  وجود ندارد و بنابراين  مادي  ازكيفيات  قلمرو اثري در آن
، تضاد و  مختلف  اجزاي   بين ، همواره  مادي  دنياي در اين.  وجود ندارد  لذت  در مورد موضوع تضادي
باشد   مي ، خداوند متعال  لذت محور حقيقي.  موجود نيست  لذت ، زيرا محور اصلي  است  حاكم مخالفت

   از تعلق  بردن  او و لذت  به  پيوستن  ما براي وجود همه.   است3 راسا  و متعال  روحاني  محور رقص كه
 و   است  خاطر روحاني  در تعلقاالترين سكو ب اين.  است و مشترك و بدون هرگونه تضاد   متعال خاطري

 او وجود  برايف  يا تأس 4 آيد، ديگر توهم  نائل  يگانگي  كامل  فرم  اين  درك  به  شخص كه  آن  به محض
  . نخواهد داشت

                                                     
1 änanda-mayo 'bhyäsät 
2 nirguëa 
3 räsa 
4 moha 
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 فاقد خدا مانند  تمدن.   است   اندوه و تأسف  آن خيزد و نتيجه  بر مي  از توهم  غيرالهي تمدن
 زيرا هر لحظه   است،  از اضطراب آكنده كنند همواره   مي  پشتيباني  از آن  امروزي مداران  سياست  كه آنچه

  آمده) 7/14(گيتا - در بهاگاواد  كه  گونه همان. باشد  مي  طبيعت  قانون اين. ممكن است از بين برود
  رحم  بي توانند بر قوانين شوند، نمي  مي تعال خداوند م  نيلوفرين  قدوم  تسليم  كه  جز آنان كس ، هيچ است

،   يابيم ها رهايي ها و اضطراب  توهم از تمامي  كه   هستيم  آن  اگر خواهان  ترتيب بدين.  فائق آيند طبيعت
 خود در نظر   اعمال ، بايد خداوند را در تمامي  بپردازيم  ايجاد وحدت  به  گوناگون  عاليق  تمامي و در بين

  .  باشيم داشته
   هيچ  به  شود و نه  خداوند بكارگرفته  عاليق  در راستاي  خدمت  ما بايد براي هاي  فعاليت  تمامي نتايج

   تعلق  درك  به توانيم  قرار دارد، مي  بر آن  خاطر خداوندي  تعلق  كه  آنچه  به تنها با خدمت. منظور ديگر
   در اين بهوتا كه-  خاطر آتما تعلق.   آييم ، نائل  است  آمده ميان ه  جا ب  در اين  ذكر آن  كه1بهوتا- خاطر آتما

گيتا -  در بهاگاواد كه) 4/30/20.ب.ش( 2بهوتا-  خاطر برهما  و تعلق  آمده ميان  به   سخن  از آن آيه
داوند ، خ  متعال  يا روح  متعال 3آتماي. باشند  مي دقيقاً يكي ،  است  شده  پرداخته  ذكر آن به) 18/54(

رد  خُ  زنده  موجودات  تمامي  حافظ تنهايي  به 4 يا پاراماتما  متعال آتماي.   خُرد، موجود زنده  و آتماي است
   خود را بسط  فرزندانش پدر از طريق.  برد  آنها لذت خواهد از مهر و محبت  مي ، زيرا خداوند متعال است
 پدر  از خواست   اطاعت  به اگر فرزندان. پردازد  آنها مي  و نگهداري  حفظ  به  بردن  لذت دهد و براي مي

 ايجاد   خوشايندي رود و فضاي  پيش مي ي مشترك  خاطر  و با تعلق راحتي  نيز به بپردازند، امور خانوادگي
  .باشد  برقرار مي طرز وااليي  به   متعال  يا روح 5پارابرهمن  مطلق   نيز در خانواده  وضعيت همين. گردد مي

 بدون هويت   موجودات  خداوند و هم هم.   است  شخص  ديگر  نيز همانند موجودات پارابرهمن
   موقعيت اين.  سرشار هستند  متعال  جاودان  و زندگي ، دانش ، از شعف  متعال هاي  شخصيت اين. نيستند
   كامل ، وقوف متعال   موقعيتي  بر چنين  موجودي كه  آن به محض.  باشد  روحاني مي  موجوديت حقيقي
 6 ماهاتما  چنين ولي. گردد  مي  تسليم- خداوند كريشنا-    متعال  شخص نيلوفرين  قدوم   به درنگ يابد، بي
   بسيار صورت  از تولدهاي ، تنها پس  متعال  ادراك  اين  به وااليي، بسيار نادر است زيرا دستيابي  يا روح

   و پريشاني  از توهم گردد، ديگر نشاني  ميسر مي  دركي  چنين  به يدن رس  كه گاه  آن در هر حال. پذيرد مي
 وجود - كنيم  مي  خود تجربه  كنوني  را در زندگي همه  كه -    يا تولد و مرگ  مادي  زندگي يا مصائب

 . كنيم  مي  ايشوپانيشاد كسب-  شري  مانتراي از اين  است كه   پيامي اين.  نخواهد داشت

                                                     
1 ätma-bhüta 
2 brahma-bhüta 
3 ätmä 
4 Paramätmä 
5 Parabrahman 
6 mahätmä 
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  هشت  مانتراي
  

sa paryagäc chukram akäyam avraëam  
asnäviram çuddham apäpa-viddham  
kavir manéñé paribhüù svayambhür  

yäthätathyato 'rthän vyadadhäc chäçvatébhyaù samäbhyaù  
  

saù -؛  آن شخص paryagät-  ً؛ بايد بداندواقعا çukram-؛  قادر مطلقakäyam – 
؛  منزه-çuddham؛  بدون رگ و پي-asnäviram؛  بدون عيب-avraëam؛ بدون جسم مادي

apäpa-viddham-؛  پاكkaviù-؛  داناي مطلقmanéñé- ؛ حكيمparibhüù -ترين در   بزرگ
؛  فقط در جهت پيگيري-yäthätathyataù ؛  مستقل، خودكفا- svayambhüù؛ ميان همه

arthän- ؛ تمايالت، آرزوهاvyadadhät-؛ ها  پاداشçäçvatébhyaù- ؛ ديرين، ازلsamäbhyaù- 
  . زمان

  
، شخصيت متعال   ترين  بزرگ  را كه  كل  داناي آنواقعاً  بايد   فردي در حقيقت چنين

 كاملي  ، و حكيم  و بدون آلودگي ، پاك  و پي ، واقف بر همه چيز، فاقد رگ نيافته ، جسم خداوند
  .، بشناسد  است  ساخته  را برآورده  همگان آرزوي   از عهد ازل كهاست 

  
   شرح

  
   خداوند متعال .  است   خداوند توصيف شده  مطلق  شخصيت  و جاودان  شكل متعال  جا در اين
   دنياي هاي  شكل  به وجه  هيچ   به باشد كه  خود مي  خاص  روحاني  شكل خداوند داراي. بدون فرم نيست

  مكانيكي گيرد و همانند دستگاه  مادي نشات مي   از طبيعت  زنده  موجودات  شكل.  ندارد مادي شباهت
   باشد، ولي  و غيره  و پي رگ  چون   مكانيكي  ساختمان  بايد داراي  مادي ساختار بدن. كند  مي  عمل مادي

   او جسم  كه  شده  بيان روشني جا به  اين در.  وجود ندارد  و پي  رگ  چون  خداوند چيزي  متعال در بدن
و همچنين خداوند همانند ما .  وجود ندارد خداوند تفاوتي    و روح  جسم  بين  كه  مفهوم ، بدين  است نيافته

   با بدن ، روح ِ جسماني ِ حيات ِ مادي در ادراك. شود  مجبور به گرفتن بدن نمي  طبيعت  قانون بر طبق
 و ذهنش هرگز   او و جسم، بين  براي خداوند متعال كه ، در حالي  است  متفاوت   لطيف  و ذهن زمخت

  .باشند  مي  يكسان  او همگي  و ذات ، جسم  است و ذهن  كامل او كل. تفاوتي وجود ندارد
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-   سات عنوان او به .  وجود دارد  خداوند متعال  درباره  مشابهي توصيف) 5/1(سامهيتا -در برهما
 كامالً بيانگر   كه  است جاوداني فرمي  او   كه  است مقصود آن.   است  شده  توصيف1ويگراها-آناندا- چيت
همچنين او به يك بدن مجزا يا ذهن كه ما در هستي خود بدان . باشد  مي  متعال  و شعف ، دانش هستي

   است  او كامالً با بدن ما متفاوت  جسم دارند كه  مي  بيان  صراحت  به متون ودايي. نيازمنديم، نيازي ندارد
   مفهوم  او بدين فاقد شكل بودن.   است  شده  توصيف  فاقد شكل  صورت  به يدر موارد  ترتيب  و بدين
. ، او فاقد شكلي است كه ما بتوانيم تصور كنيم  ما نيست  همانند جسم  شكلي  خداوند داراي كه است 

 خود   بدن  از اعضاي تواند با هر يك  خداوند مي  كه است  شده  گفته) 5/32(سامهيتا -  در برهما همچنين
   از بدن تواند با هر عضوي  خداوند مي  كه  است  شده  جا گفته در آن.  رساند انجام  را به   عملي هر گونه
   خود راه هاي تواند با دست  او مي  كه  معناست  بدان اين.  اجرا در آورد  ديگر را به  حواس  عمل خويش

در .   خود بخورد و غيره  خود ببيند و با چشمان هاي و پا  خود چيزها را بپذيرد، با دست برود، با پاهاي
   او نوع باشد، ولي  و پا نمي  دست  ما داراي  خداوند همچون گرچها”  :  است  نيز آمده2مانتراها- شروتي
،  كنيم  مي  تقديم  وي  به را كه  آنچه   آنها تمامي  توسط  و پا را در اختيار دارد كه  از دست متفاوتي

قادر  (3 شوكرام  همچون هايي  از واژه ها با استفاده  ويژگي اين “.دود  مي اي و چاالكتر از هر دوندهپذيرد  مي
  . است  تأييد شده   هشتم در مانتراي)  مطلق

   مطابق كه-  موثق  آچارياهاي   توسط نيز كه) 4ويگراها-آرچا( خداوند   پرستش  قابل  يا وجه فرم
   او تفاوتي ، با شكل اصلي است  شده   در معابد قرار داده-اند  آمده اوند نائل خد  درك  به  هفتم مانتراي
   بيشماري هاي شكل  و خداوند كريشنا خود را به   است5 كريشنا شري    خداوند همان  اصلي شكل. ندارد

   شخصيت همانها يكي و   شكل  اين تمامي. دهد  مي  بسط  باالدوا، راما، نريسيمها، واراها و غيره همچون
  .باشند خداوند مي
  يافته بسط هاي   از شكل شود نيز يكي  مي  در معابد پرستش  كه ويگرايي-، آرچا  منوال  همين به

   كه  شود؛ خداوندي  خداوند نزديك  به درنگ ويگراها بي- آرچا تواند با پرستش  مي انسان.  خداوند است
   درخواست  خداوند بنا به ويگراهاي- آرچا. پذيرد  مي ش خوي  مطلق  انرژي  را توسط  عابدش خدمت

   خداوند، دقيقاً مانند خداوند عمل  مطلق  انرژي نمايد و توسط  مي  هبوط-   روحاني معلمان- آچارياها 
  كنند كه خبرند، تصور مي  ديگر بي مانتراهاي-  ايشوپانيشاد و شروتي-  از شري  كه افراد جاهل. كند مي
   شكل اين.  اند  شده  ساخته شوند، از عناصر مادي  مي  پرستش  پاك  عابدان  توسط  كه ويگرايي- آرچا

نظر   به   مادي صورت ها به  آدهيكاري- يا كانيشتها  افراد نادان  اين  ديد ناقص  توسط  است خداوند ممكن
   و اراده  خواست تواند بنا به ، مي  و واقف بر همه چيز است  قادر مطلق دانند خداوند كه  آنها نمي آيد، ولي
  . كند  تبديل  ماده  را به  و روح  روح  را به خود ماده

                                                     
1 sac-cid-änanda-vigraha 
2 çruti-mantras 
3 çukram 
4 arcä-vigraha 
5 Çré Kåñëa 
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   اندكي  از دانش  كه  افرادي  فروافتاده  موقعيت خداوند درباره) 12-9/11(گيتا - در بهاگاواد
   دنيا هبوط  اين  به ان انس يك  خداوند همچون  كه    دليل كند، زيرا آنها به اين  مي برخوردارند، اظهار تأسف
 رو خداوند خود را  از اين. خبرند  بي  الهي مطلق  از قدرت   افراد ناآگاهي چنين. كرد، او را تمسخر كردند

شود،   مي  او تسليم  به  شخص  كه  ميزاني همان خداوند به . سازد  آشكار نمي  بر پندارگرايان  طور كامل به
 خود با خداوند را   آنها رابطه  كه  است  دليل  كامالً بدين  زنده  موجودات ده فروافتا موقعيت. گردد  مي درك

  .اند  سپرده  فراموشي دست به 
خداوند از زمان   كه   شده  بيان وضوح  به   ديگر ودايي  از مانتراهاي  بسياري  مانترا چون در اين

 كند،   را طلب  اگر چيزي موجود زنده.   است  آورده  را فراهم  زنده  موجودات  مايحتاج غير قابل يادآوري
  اي  بلندمرتبه  بخواهد قاضي اگر كسي. سازد  مي ، خواسته او را برآورده  وي  شايستگي  نسبت خداوند به
   را نيز فراهم  مرجعي  بايد رضايت  كند، بلكه  راكسب  الزم هاي ها و شايستگي  تنها بايد قابليت باشد، نه
   منصب  دستيابي به  براي تنهايي ها به قابليت. كند  اعطا مي  وي  را به مقام  عالي  قاضي ان عنو نمايد كه

   ميزان  به ، خداوند نيز با توجه  مشابه اي به گونه.  را اعطا كند  سمت تري  عالي بايد مرجع.   نيست كافي
  وري  بهره  خود براي خودي ها به قابليت. نمايد  برخوردار مي ، آنها را از لذات  زنده  موجودات هاي شايستگي

  .  است  خداوند نيز ضروري ، و لطف  نيست  كافي انسان
  ولي.  را بخواهد  مقامي  كند و چه  را از خدا طلب  چيزي  چه داند كه  نمي معموالً موجود زنده

   به  خواهد بود كه  اين  وي  ببرد، درخواست  خود پي  و جوهري  ذاتي  موقعيت  به  موجود زنده  كه هنگامي
  متأسفانه.  شود  او پذيرفته  متعال  معاشرت  خداوند، براي  به  متعال  عاشقانه  خدمت منظور انجام

   همان  آنها به كنند، زيرا ذهنيت  مي  را طلب  ديگري ، چيزهاي  مادي  تأثير طبيعت  تحت  زنده موجودات
شعور .   است  گسسته  و شعورشان  و پراكنده ، مغشوش  شده  داده رحش) 2/41(گيتا - دربهاگاواد  كه گونه

  آمده)  31-7/5/30(بهاگاواتام -در شريماد. باشد  مي  گوناگون  اما شعور مادي  است،  يكپارچه روحاني
   به شت بازگ  را كه  زندگي  حقيقي اند، هدف  شده  خارجي  انرژي  گذراي هاي  فريفته زيبايي  كه آنان” :  است

ها و   نقشه وسيله كند تا به   مي  تالش ، انسان  فراموشي  اين در نتيجه. اند ، از ياد برده نزد خداوند است
 پيشتر   كه  است  چيزي  آن  مانند جويدن  اين  بخشد، ولي  چيز را سر و سامان  همه  مختلف هاي برنامه
   اجازه اي  مداخله ترين  كوچك  بدون  كه  است  مهربان اي ه انداز وجود، خداوند به با اين .   است  شده جويده

اين مانتراي شري ايشوپانيشاد با “ . دهند  را ادامه  وضعيت  فراموشكار اين  زنده دهد موجودات مي
كند به آنكه خداوند به موجودات زنده در جهت پيگيري   اشاره مي1استفاده از كلمه مناسب ياتهاتاتياتا

  گونه  هيچ  گردد، خداوند بدون جهنم  بخواهد روانه  اي اگر موجود زنده. دهد ن پاداش ميهايشا خواسته
، نزد خداوند باز گردد،   خويش  منزلگاه  خواهد داد، و اگر بخواهد به  وي  را به  اجازه  اين اي مداخله

  . خواهد كرد خداوند او را ياري

                                                     
1 yäthätathyataù 
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.   است  شده  در ميان همه توصيف ترين زرگ ب  يعني1 پاريبهو عنوان جا خداوند به در اين
از خداوند   كه   نيازمنداني  عنوان  جا به  در اين  زنده موجودات.   بزرگتر يا برابر با او نيست كس هيچ

. سازد  مي  را برآورده  زنده  موجودات هاي خداوند خواسته. اند  شده كنند، تعريف  مي چيزهايي درخواست
 بودند، ديگر   كل  و داناي  با خداوند برابر، و يا قادر متعال  و قدرت از نظر توانايي   زنده اگر موجودات

   بازگشت  به معني  حقيقي رهايي. معنا بود  بي رهايي اصطالح   به   براي  از خداوند حتي  درخواستمسئله
، زيرا   نيست  بيش اي فسانهكنند ا  مي  درك گرايان هويت  بي  را كه  رهايي  گونه آن.  نزد خداوند است به

 خود را   روحاني  نيازمند، حواس كننده  درخواست  كه  دارد، مگر آن  تا ابد ادامه وقفه  بي  كامجويي نياز به
  . كند  را درك  خويش  ذاتي باز يابد و موقعيت

   پيش ل هزار سا  خداوند كريشنا پنج كه هنگامي.   است نياز و مستغني ، بي تنها خداوند متعال
   شخصيت  عنوان  خود را به  كامل ، تجلي  گوناگونش  اعمال  وسيله ، به  پديدار گشت  زمين  كره بر روي
قدرتمند بسياري از قبيل آگاسورا،   خود ديوهاي   كودكي او در زمان.   خداوند آشكار ساخت متعال

او كوه .  بود  نياورده  دست  به الش تصادفي را با هر گونه ت  قدرت  و اين  را كشت 2باكاسورا و ساكاتاسورا
 قيد و بند   هيچ ها بدون او با گوپي.  بلند كرد  از زمين برداري  وزنه  براي  تمريني  هيچ گواردهانا را بدون 

 از   آكنده ها با احساساتي گوپي گرچه .   پرداخت  رقص  به  و مالمتي  ننگ  از هر گونه  و فارغ اجتماعي
   توسط ها حتي  خداوند كريشنا و گوپي بين  رابطه   اين شوند، ولي  او نزديك مي  به  و شيفتگي دلباختگي

 -  شري.   است  شده  بود، ستايش  انضباطي  مقررات و پيرو كامل  دقيق   سانياسي  يك خداوند چيتانيا كه
  يا پاك) ها  پليدي دافع ( 4ويدهام-او آپاپ)  كننده  پاك ( 3 شودهام عنوان  خداوند را به ايشوپانيشاد همچنين

 نيز در   ناپاك  چيزهاي  حتي  كه  مفهوم ، بدين  است كننده  او پاك. كند  مي  توصيف و مبرا از آلودگي
 در   كه گونه همان. دارد  مي  خداوند را بيان ها، قدرت معاشرت  پليدي  دافع واژه. گردند  مي تماس با او پاك

 رفتار   كه  كسي  يعني- 5 در آغاز سودوراچارا  است ، عابد ممكن ذكر شده است) 31-9/30(گيتا -بهاگاواد
   درستي  او در راه ، زيرا كه  پذيرفت  پاك  موجودي  عنوان  بايد او را به  نظر آيد، ولي  به- ندارد اي شايسته

- خداوند آپاپا.  خداوند وجود دارد  در معاشرت  كه  است  پليدي  دفع ماهيت  علت   به اين.   است  نهاده قدم
به   گناه   كند كه  عمل اي  اگر خداوند به گونه حتي.  سازد تواند او را آلوده  نمي ، زيرا گناه  است6 ويدهام

از . شود نمي  واقع   تأثير گناه  تحت وجه هيچ  ، زيرا او به   است  خير محض  عملي  چنين نظر آيد، باز هم 
خورشيد . شود  مي خورشيد تشبيه  به ، اغلب  است ترين  پاك  يعني  شودهام  هر شرايطي  او تحت جا كه آن

   حال كند و با اين  مي زدايد و آنها را پاك  مي  غير قابل تماس زمين هاي  از محل رطوبت را از بسياري
   و كثيف  آلوده چيزهاي خود  كنندگي   پاك  قدرت واسطه  خورشيد به  در واقع. ماند  مي  باقي  پاك همچنان

                                                     
1 paribhüù 
2 Aghäsura, Bakäsura and Çakaöäsura 
3 çuddham 
4 apäpa-viddham 
5 su-duräcära 
6 apäpa-viddham 
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   سختي  به  برخوردار باشد، پس  نيرويي  از چنين  است  مادي  جسم يك اگر خورشيد كه . كند  مي را پاك
  .تصور آورد  را در   خداوند قادر متعال  و قدرت  پاكي توان مي
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    نه مانتراي
  

andhaà tamaù praviçanti  
ye 'vidyäm upäsate  

tato bhüya iva te tamo  
ya u vidyäyäm ratäù  

  
andham-؛  جهل زمختtamaù-؛  تاريكيpraviçanti-؛ شود به  وارد ميye-؛  آنان كه

avidyäm-؛  نادانيupäsate-؛  پرستشtataù-؛  از آنbhüyaù-  ؛ بيشترحتيiva-؛  مانندte - 
 - ratäù؛  دانش در كسب-vidyäyäm؛  همچنين-u؛  آنان كه-ye؛  تاريكي-tamaù؛ آنها

  . هشد مشغول
  

   قدم  جهل  وادي ترين  تاريك ، به  است خبري  و بي  در جهل  زندگيشان  روال  كه آنان
  . مشغولند  كاذب اندوزي  دانش  به  كه  است  كساني ناگوارتر، حال. خواهند نهاد

  
   شرح

  
 ترديد   بدون ا جهلآويديا ي.   است  آمده  عمل  به1 ويديا و آويديا  بين اي  مانترا مقايسه در اين

 باشد، خطرناكتر   شده  كشيده انحراف  باشد يا به   اشتباه  كه  هنگامي  ويديا يا دانش ، ولي  است خطرناك
 جديد در  تمدن.  از هر زمان ديگر صادق است  بيش  ايشوپانيشاد امروزه-   شري  مانتراي اين.  است

 و ناكامي   مردم  رضايت  عدم آمد آن  پي ، ولي  است داشته را   بسزايي  نقش  عموم  و تربيت پيشبرد تعليم
  ترين  مهم كه  آن ، بدون  متمركز است  مادي  بر پيشرفت  تمدن  اين  تالش ، زيرا كه  آنهاست  از پيش بيش
  . را مورد نظر قرار دهد  روحاني، ، جنبه  حيات جنبه

  ، كه  است  شده  داده  توضيح روشني ا به  ويدي  ايشوپانيشاد درباره-  شري  نخست  در مانتراي
  هر ميزان به . شود  مي  ناميده  جهل  حقيقت  اين  كردن باشد و فراموش  چيز مي  همه  مالك خداوند متعال

سر   به   بيشتري  و تاريكي  سپارد، در جهل  فراموشي  دست  را بيشتر به  زندگي  حقيقت ، اين  آدمي كه
   قدم  و تربيت  تعليم  پيشرفت اصطالح  به   در جهت  كه  فاقد خدايي  نظر، تمدن از اين. خواهد برد

  .باشد  كمتر مي  در آن  مردم هاي  توده  مادي پيشرفت  كه   است دارد، خطرناكتر از تمدني برمي
  ه هستند ك ها كساني ها، كارمي ها و يوگي ها، گياني  كارمي ، يعني  مردم  مختلف  طبقات از ميان

   امروزي  در تمدن  درصد مردم9/99تقريباً .  خود مشغول هستند  حواس  ارضاي  براي  اعمالي  انجام به

                                                     
1 vidyä and avidyä 
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 اعمالي  ، به  و غيره  سياسي هاي ، فعاليت دوستي ، نوع  اقتصادي ، توسعه گرايي  صنعت  مختلف  عناوين تحت
  به استثناي آن دسته از خدا آگاهي.   است حواس   ارضاي  براي  آن  انجام  در نهايت ورزند كه  مي اشتغال 

  .  است  حواس  ارضاي  بر پايه بيش   و ها كم  فعاليت  اين تمامي ،   شده  داده  توضيح  نخست  در مانتراي كه
پردازند،   مي  مادي  زمخت  حواس  ارضاي  به  كه  كساني به) 7/15(گيتا - بهاگاواد  بيان طبق

   تنها به  كه  ايشوپانيشاد، كساني-  شري از ديدگاه.   است  مظهر حماقت االغ. شود  مي ق اطال  يا االغ1مودها
   عنوان  تحت  كه  كساني در واقع. كنند  مي پردازند، آويديا را پرستش  مي  حواس ِ ارضاي حاصل  بي عمل

 در   كه  از افرادي كنند، بيش  را ايفا مي هايي  تمدن  چنين  به دهنده  ياري ، نقش  تعليم و تربيت پيشرفت
 آموزش توسط افراد  پيشرفت. آورند بار مي  به   قرار دارند، ضرر و زيان  زمخت  حواس  ارضاي مرحله

 جواهر گرانبها بر   كه مار كبرايي.  بر سر  گران  مار كبرا با جواهري  كه  است  همانقدر خطرناك خدانشناس
  پيشرفت) 3/11/12 (2سودهودايا-بهاكتي- در هاري.  جواهر ندارد  كه  است تر از ماري سر دارد، خطرناك

  در هند نيز همانند بسياري.   است  شده  تشبيه  مرده  يك  بدن  آراستن  به  افراد خدانشناس  توسط آموزش
   خانواده  خشنود ساختن  براي  در آن كنند كه  مي  پيروي  از رسمي  از مردم  ديگر، برخي از ممالك

 از  اي  ترتيب، مجموعه همين جديد نيز به  تمدن . كنند  مي  را مشايعت  متوفي شده  سوگوار، جسد آراسته
  تمام اين. باشد  مي  مادي ناپذير زندگي  تمامي  بر مصائب  نهادن  سرپوش  براي  پراكنده هاي فعاليت
، شعور و برتر از   و برتر از ذهن ذهن،   برتر از حواس باشند، ولي  مي  حواس  ارضاي ها در جهت فعاليت

  هاي  ارزش  يا شناخت  بايد خودشناسي  حقيقي  و تربيت تعليم  هدف  بنابراين.  قرار دارد شعور، روح
   نگردد، آويديا يا جهل  منتهي  و معرفتي  شناخت  چنين  به  كه  تعليماتي هرگونه.  روح باشد روحاني

  .باشد  مي  جهالت  وادي ترين  تاريك  به داني به معني سقوط انسانشود و پرورش چنين نا مي محسوب 
 3راتا-وادا-  تحت عناوين ودا  گمگشته  دنيوي آموزگاران) 7/15 و 2/42(گيتا - بر طبق بهاگاواد

. ترين درجه بشريت باشند آنها ممكن ديوهاي خدانشناس، پايين. شوند  شناخته مي4گيانا- و ماياياپاهريتا
  باشند، ولي  بسيار متبحر مي  ودايي  در دانش كنند كه  وانمود مي راتا هستند چنين- وادا-داافرادي كه و

   كه  شده گفته)15/15(گيتا -در بهاگاواد. اند  شده  وداها كامالً منحرف  آنها از مقصود و هدف متأسفانه
   شخصيت  به اي  عالقه وجه هيچ   از افراد به   دسته  اين ، ولي  خداوند است  شخصيت  از وداها شناخت هدف

  .باشند ، مي  بهشت  به  ثمربخش، نظير دستيابي  اعمال  فريفته خداوند ندارند، و برعكس
   همه  خداوند مالك  متعال  شخصيت  كه ، بايد بدانيم  ذكر شد  نخست  در مانتراي  كه  گونه همان

   رضايت ، احساس  است  شده  كنار نهاده برايمان   كه  زندگي  از ضروريات  و ما بايد با سهمي چيز است
  باشد و همين  مي زده  غفلت  در موجود زنده  خداآگاهي  اين  وداها بيدار ساختن  از تمامي هدف.  كنيم

                                                     
1 müòha 
2 Hari-bhakti-sudhodaya 
3 veda-väda-rata and mäyayäpahåta-jïäna  
4 mayaya pahritajnyana 
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.   است  شده  ارائه  نادان  مردم منظور تفهيم  دنيا به   مختلف  مقدس  در كتب  گوناگون طرق   به هدف
  .باشد  نزد خداوند مي  به  شخص ، بازگردانيدن  اديان تمامي هايي  ن  هدف بنابراين

زده با   مقصود وداها كه نجات رابطه يك روح غفلت  كه  آن جاي  راتا به-وادا- اما افراد ودا
   براي  بهشتي  لذات  به  دستيابي همچون  آن   جنبي  كنند، مسائل باشد را درك شخصيت خداوند مي

 وداها   غايي گردد را هدف  مي  مادي  درگيري  باعث  در اصل  كه  شهوتي  همان ني يع  حواس ارضاي
كشانند و   مي  گمراهي  را به  ديگران  ودايي  خود از متون  افراد با تفسير نادرست  گونه اين. پندارند مي
افراد . كنند  مي باشد، محكوم  مي  مردم  عموم  براي  معتبري  ودايي  شرح  پوراناها را كه  حتي  اوقات اي پاره
   را ناديده- آچارياها-   روحاني  بزرگ پردازند و اعتبار معلمان  تفسير وداها مي راتا خود به- وادا-ودا
   حكمت  نماينده عنوان  خود بپرورانند و او را به   را از ميان اي  ناشايسته آنها مايلند تا شخص. گيرند مي

 مانترا   ويديام راتا در اين بسيار مناسب   سانسكريت راد به خصوص با واژه اف اين.  كنند  معرفي ودايي
  بدين.   مشغول ، و راتا يعني  است ويديام به مطالعه وداها اشاره دارد، زيرا ودا منشا دانش. اند  شده محكوم
اند،   شده  محكوم  آيه  اين ويديام راتا در اصطالح افراد به.  وداها در مطالعه   مشغول  ويديام راتا يعني ترتيب

 افراد  اين. مانده است    پوشيده  وداها بر آنان  از آچارياها مقصود حقيقي  اطاعت  عدم واسطه زيرا به 
دانند  آنها نمي.  سازگار باشد  با مقاصدشان  را بيايند كه  معنايي  ودايي هاي  دارند تا از واژه عادت همواره 

  .باشند  مي  درك  قابل  پيران  سلسله العاده هستند كه تنها از طريق  فوق  از كتب يا  مجموعه  آثار ودايي كه
  اين.  معتبر نزديك شود  روحاني  معلم  يك  وداها به  متعال  منظور درك پيام  بايد به شخص

 هستند  اهاييآچاري راتا، خود نيز داراي - وادا-اين افراد ودا. باشد مي) 1/2/12 (1رهنمود مونداكا اوپانيشاد
   جهل  وادي ترين  تاريك  به  آثار ودايي  آنها با تفسير نادرست در نتيجه.  قرار ندارند  متعال  در سلسله كه

   سقوط  جهل اند در وادي  نيافته اي  بهره  ودايي  از دانش  كه  از كساني  بيش رهسپار خواهند شد، و حتي
  .خواهند كرد

پندارند و   افراد خود را خدا مي اين.  هستند  خدايي گروهي از مدعيانگيانا - ماياياپاهريتا گروه
  ستايند ولي ، مي  ثروتمند است  را كه  عادي آنها آدمي. بينند  ديگر نمي  خداي  پرستش  براي ضرورتي
ود،  خ  حماقت  افراد، عاجز از درك  گونه اين.   نخواهند كرد  و ستايش  را پرستش  خداوند متعال هيچگاه
  اگر قرار بود خداوند زماني.  بيافتد  مايا يا توهم  دام  دارد خدا به  امكان  چگونه كنند كه  فكر نمي هيچگاه

گويند خداوند قادر   افراد مي  اين  حال در عين.  قدرتمندتر از او بود  گرفتار شود، آنگاه مايا   مايا  دام به
   مغلوب  ندارد كه  امكان  صورت  در اين  پس  است و قادر مطلق اگر ا  در نظر ندارند كه ، ولي  است مطلق

   همين آنان   گويند؛ تنها رضايت  پاسخ روشني  پرسشها به  اين توانند به  نمي  خدايي  مدعيان اين. مايا شود
  . خود، خدا باشند  كه است

                                                     
1 Muëòaka Upaniñad 
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   ده مانتراي
  

anyad evähur vidyayä  
nyad ähur avidyayä  

iti çuçruma dhéräëäà  
ye nas tad vicacakñire  

  
  anyat-؛  متفاوت eva-ً؛  قطعا ähuù -؛  گفت vid—yayä-؛  با كسب دانش anyat- 
 ؛  من شنيدم-çuçruma ؛  بنابراين-iti ؛  با كسب جهل-avidyayä ؛  گفت- ähuù ؛ متفاوت

dhéräëäm-؛  از خردمندان ye-؛ كه  كسي naù-؛  ما به tat-؛  آن vicacakñire- بيان شده 
  .است

  
  . ديگر است  را ثمري  جهل  و كسب  را ثمري  دانش  كسب اند كه  داده  توضيح دانايان

  
   شرح

  
   دانش ، كسب  است  شده توصيه) 12- 13/8(گيتا -  بهاگاواد  سيزدهم  در فصل  كه گونه همان

  : پذيرد  صورت  طريق بايد بدين
  . گذارد  احترام اي  نحو شايسته  به  به ديگران زد كه بايد نجيب و شريف گردد و بيامو  شخص- 1
  . بنماياند  خود را روحاني  و شهرت  خاطر نام  نبايد تنها به  شخص- 2
  . شود  ديگران  و نگراني  ناراحتي  خود موجب ، افكار يا بيان  نبايد با اعمال  شخص- 3
  .ردبار باشد ب  ديگران  و غضب  در برابر خشم  بايد بياموزد حتي  شخص- 4
  . و تزوير بپرهيزد  از دورويي  بايد در رفتار خود با ديگران  شخص- 5
   روحاني  ادراك  مرحله  او را به  به تدريج  را بيابد كه  معتبري  بايد پير روحاني  شخص- 6

ند و ك  خدمت   وي  فرود آورد و به  سر تسليم او بايد در برابر وي به عنوان پير روحاني.  كند راهبري
  . سازد  مطرح  را با وي هاي مناسبي پرسش

  در كتب   كه اي كننده   تنظيم  شخص بايد از اصول  خودشناسي  سكوي  به  دستيابي  براي- 7 
  . كند ، پيروي است  مقرر شده   مقدس

  . ثابت قدم باشد  مقدس  كتب  بايد در عقايد و اصول  شخص- 8
  .ورزد  خودداري  آور است  زيان  خودشناسي براي   كه  اعمالي  بايد از انجام  شخص- 9

  . را پذيرا گردد ، چيزي  بدن  مايحتاج  از تأمين  نبايد بيش  شخص- 10
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 با   را كه  بداند و نيز نبايد كساني  يكي  مادي  زمخت  خود را با بدن  اشتباه  نبايد به  شخص- 11
  . خود بداند  به  دارند، متعلق  و رابطه  او بستگي جسم

، بايد با   است  مادي  بدن  داراي  كه  باشد، تا زماني  خاطر داشته  به  بايد همواره  شخص- 12
   از اين  رهايي  براي ريزي برنامه.  شود  مواجه  و مرگ ، بيماري ، كهولت  پياپي  تولدهاي  همچون مصائبي

  وسيله  به   شخص  كه  است  طريقي  يافتن،  راه بهترين.   است فايده  بي  مادي  بدن  و مصائب  مشكالت گونه
  . خود را بازيابد  روحاني  بتواند هويت آن

،  است  الزم   روحاني  پيشرفت  براي  از آنچه ، بيش  زندگي  مايحتاج  نبايد به  شخص- 13
  . باشد  داشته دلبستگي

 خود   و خانه  فرزندان همسر، اند به  مقرر داشته   مقدس  كتب  كه  از آنچه  نبايد بيش  شخص- 14
  . باشد  داشته وابستگي

   شاد و يا غمگين  است  ذهن  پرورده  نبايد در اثر موارد خوشايند و ناخوشايند كه  شخص- 15
  .گردد

   عميق  خداوند، گردد و با توجهي  متعال  كريشنا، شخصيت  شري  بايد عابد خالص  شخص- 16
  . كند  او خدمت به

  پيشرفت  براي   آن  و ساكت  آرام  فضاي  كه  خلوت  در مكاني  اقامت  بايد براي  شخص- 17
  آيند، دوري هم مي  گرد غيرعابدان  پرجمعيت كه  هاي  دهد و از مكان  نشان ، تمايل  مساعد است روحاني

  .كند
د و  بپرداز تحقيق  به   آن  شود و درباره  يا حكيم  عالم  روحاني  دانش  بايد در زمينه  شخص- 18

   پايان  به  كالبد مادي  با مرگ  مادي  دانش  كه  است، در حالي  جاودان  روحاني  دانش تصديق كند كه
  .رسد مي

  دانش  اكتساب   آن  توسط دهد كه  مي  را شكل  روند تدريجي  مورد يك  هجده  اين مجموعه
 قرار   و ظلمت جهل  در مقوله - د مور  هجده به جز اين– ديگر  هاي  روش تمامي. شود  مي  ممكن حقيقي
،   مادي  دانش  وجوه  تمامي  كه  است عقيده  بر اين -  بزرگ آچارياي- وينودا تهاكورا  شريال بهاكتي. دارند

   يك  به  نسبت  چنداني  برتري  به  آنها شخص با كسب  هستند و  توهمي  انرژي  خارجي هاي صرفاٌ جنبه
   دانش ، با پيشرفت بشر امروزي.  ايشوپانيشاد وجود دارد-  نيز در شري   اصل همين. يابد  نمي  دست االغ

   كنوني ، روند تمدن  روحاني  در لباس  مادي  از سياستمداران برخي. شود  مي  مبدل االغ  يك   تنها به مادي
   كه  حقيقي  دانش  كسب  نيز به  توجهي  هيچ  متأسفانه كنند، ولي  مي  تقبيح  شيطاني اي  شيوه عنوان را به 

   شيطاني  شرايط توانند در اين  نمي  سان بدين. دارند  نمي ، معمول  است  شده گيتا توصيف- در بهاگاواد
  . را پديد آورند تغييري

   براي  احترامي  و هيچ  خودكفاست كند كه  تصور مي  پسربچه  يك ، حتي  امروزي در جامعه
   شده ها بكار گرفته  در دانشگاه  كه  و تربيت  تعليم  نادرست  روش  علت ا بهه جوان.   نيست بزرگترها قائل

   ايشوپانيشاد به-  رو شري از اين. اند  بزرگترها در سراسر دنيا ايجاد كرده  را براي  بسياري ، مشكالت است
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   كه گفت  توان مي.  دارد  تفاوت  دانش  كسب  با روش جهل  روند كسب  دهد كه  هشدار مي شدت
  آوري  مرگ هاي  سالح اندركار كشف  دست  دانشمندان  هستند، در نتيجه ها، تنها مراكز جهل دانشگاه

  ها ديگر تعاليمي  دانشگاه  اين ، دانشجويان امروزه.  بكشانند  نابودي ممالك ديگر را به  حيات  هستند كه
  گونه آنها ديگر هيچ. كنند  نمي را كسب) ن مجردزندگي شاگردا (1 براهماچاري كننده   تنظيم  اصول درباره
 آنها  ، به  عمل  براي ، و نه  و شهرت  خاطر نام  تنها به  ديني اصول.  ندارند  مقدس  كتب  دستورات  به ايماني
 در  ، بلكه  و سياسي  اجتماعي هاي تنها در زمينه  نه   و اختالف  رو دشمني از اين. شود  مي  داده آموزش

  .خورد  مي چشم  نيز به   مذهبي نهزمي
  پرستي ميهن  و گرايي  ملي ، احساسات  مردم  توده  در ميان  جهل  اشاعه واسطه  به  همچنين

   زمين  اين انديشد كه  نمي  چيزي  چنين  به كس هيچ.   است  يافته  دنيا توسعه  مختلف آميز در نقاط مبالغه
 ديگر شناور  هاي  از توده  با بسياري همراه كران   بي  در فضاي  كه  است  از ماده اي  تنها توده كوچك

 در هوا  مانند كه  مي  گرد و غباري  ذرات  فضا به  و عظمت  در برابر وسعت  مادي هاي  توده اين. باشد مي
   كاملخود خودي   را به   ماده هاي  توده  خود اين  و مرحمت  خداوند با لطف جا كه از آن. موجود هستند

. باشند ، برخوردار مي  است  در فضا الزم  شناور بودن  براي  كه  امكاناتي ، لذا آنها از تمامي  است آفريده
   آنها به  خود بسيار مغرور باشند، ولي  از دستاوردهاي  است  ممكن  فضايي هاي  سفينه كنندگان  هدايت

  .انديشند ها، نمي سياره پيكر،  و غول   عظيم  فضايي هاي  متعال سفينه  كننده  هدايت اين
   در زمره  كه كوچكي  وجود دارند، و ما مخلوقات  بسياري اي  سياره هاي خورشيدها و منظومه

 نامحدود   سيارات  بر اين  كه  هستيم  در تالش ، همواره باشيم  مي  پروردگار متعال  بسيار خرد آن اجزاي
 و   و عموماً از بيماري  گريبان  به  دست  پياپي هاي مرگ  با تولدها و كه   است  ترتيب ، و بدين  يابيم تسلط
  ، هرچند كه  است  شده  تعيين  حدود يكصدسال  انسان زندگي   دوره طول.  باشيم  در رنج مي كهولت
 پديد  ارات سي  را در اين  كشورهايي ، بشرِ نادان در اثر جهل. يابد  مي كاهش  سال   يا سي  بيست  به بتدريج
   آدميان اين. مند شود  بهره  حسي  بيشتر از لذات  خود هر چه  چند ساله  عمر كوتاه  تا در اين  است آورده
  مختلف هاي   نقشه  طرح  كنند، به  تعيين  دقيق  مرز كشورها را تا سر حد امكان  كه  آن  براي نادان
   و اضطراب  نگراني  مايه  هر كشوري  دليل همين به .  باشد  غيرممكن مي  در نهايت پردازند، كه مي

شود   كشور مي  آن  دفاعي  تمهيدات ، صرف  هر ملتي  درصد انرژي  از پنجاه بيش. شود  ديگر مي كشورهاي
   از اين  مردم  حال با اين. دارد  نمي  مبذول  دانش  كسب  به توجهي كس هيچ. رود هدر مي  به   ترتيب و بدين

  . بالند  خود مي  به جهت اند بي  پيشرفته  و روحاني  مادي نش در دا كه
گيتا نيز -دهد، و بهاگاواد  ما هشدار مي  به  نادرست  آموزش  اين  ايشوپانيشاد درباره-  شري

  اي  نكته  چنين  مانترا به اين. گذارد  در اختيار ما مي  حقيقي  دانش  كسب  را در مورد چگونگي تعاليمي
 مادي   در اثر توهم  كه  است دهيرا كسي.  كرد  دهيرا كسب را بايد از يك)  دانش( ويديا  د كه دار اشاره

   به كه  باشد، مگر آن  و نگراني  از تشويش تواند فارغ  نمي كس هيچ. شود  نمي  و آشفتگي دچار پريشاني
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 در  ، و نه  است  چيزي تياق در آرزو و اش  او نه  حالتي  در چنين  باشد كه  رسيده  روح  كامل شناخت
 او در اثر   كه  مادي و بدن  ذهن   كه  است  آمده  نائل  ادراك  اين دهيرا به.  ديگر  چيزي  و افسوس حسرت
بار   زيان  معامله  از اين ، بنابراين  جز عناصر بيگانه  نيست ، چيزي  است  آورده دست  به   با ماده  اتفاقي تماس
  قيقيفعاليت ح. باشند  مي بار موجود روحاني  زيان ، معامله  و ذهن  مادي بدن. برد را مي   استفاده بهترين

.   است جان  بي  مادي  مكان، جهان  اين كه پذيرد، در حالي  مي  انجام  زنده روحاني  در جهان موجود زنده
  ، زنده  را اداره و دستكاري كنند، جهان مرده جان  بي  ماده هاي  توده  زنده  روحاني هاي جرقه  كه  مادامي

 در  حركت  را به   جهان ، اين ناپذير وجود متعال  جدايي اي اجز  يعني  زنده  ارواح در حقيقت. آيد به نظر مي
   اين  تمامي  باالتر، به  موثق  از مراجع  شنيدن  از طريق اند تا  هستند كه آمده دهيراها كساني. آورند مي

  . آيند  نائل  دانش  اين  درك  به كننده  تنظيم  از اصول  شوند و با پيروي حقايق آگاه
.  معتبر قرار گيرد  معلم روحاني  يك  بايد در پناه ، شخص كننده   تنظيم از اصول   پيروي براي

   از شيوه دانشي چنين . شود  شاگرد اعطا مي  به  از معلم روحاني كننده   تنظيم  و اصول  متعال پيام
 با   كهگردد  دهيرا مي شخص تنها هنگامي . شود  نمي  حاصل  جاهالنه  و پرورش آميز آموزش مخاطره
براي مثال آرجونا با شنيدن متواضعانه از خداوند .  فرا دهد  معلم روحاني معتبر گوش  به  و تواضع تسليم

 آرجونا باشد و   بايد چون مريد كامل. كريشنا، خود شخصيت متعال خداوند، به يك دهيرا تبديل شد
  شخص(از دهيرا )  دانش(ا  ويدي  آموختن  روش اين.  بايد به خوبي خداوند باشد معلم روحاني
  . باشد مي) غيرمضطرب

  تواند يك نمي)   است  نكرده  را طي  دهيرا شدن  براي  الزم هاي  آموزش  كه كسي(آدهيرا 
 آدهيرا  نمايانند، در حقيقت  ظاهر دهيرا مي  خود را به  كه  امروزي سياستمداران.  باشد راهنماي آموزنده

 دالر و سنت   كسب  خود به  نفع  براي آنها فقط.   را داشت  كامل انتظار دانش از آنها  توان هستند و نمي
   كنند؟ در نتيجه  هدايت  خودشناسي  مسير درست  را به  مردم  توده  قادرند كه  چگونه مشغولند؛ بنابراين

  . از فرد دهيرا بشنود  متواضعانه  حقيقي آموزش  به   دستيابي  بايد براي  شخص  كه آن



  
٤٧

    يازده مانتراي
  

vidyäà cävidyäà ca yas  
tad vedobhayaà saha  

avidyayä måtyuà tértvä  
vidyayämåtam açnute  

  
vidyäm-؛  دانش واقعي ca-؛  و avidyäm-؛  جهل ca-؛  و yaù-؛  فردي كه tat -؛  آن

 veda-؛ داند  مي ubhayam-؛  هردو saha-؛  همزمان avidyayä-؛  با كسب جهل måtyum - 
؛ مرگ شدن  بي-amåtam ؛  با كسب دانش-vidyayä ؛ رود فراتر مي-tértvä ؛ مرگ مكرر

açnute-برد  لذت مي.  
  

 باشد   در كنار يكديگر واقف  متعال  و دانش  جهل فرايند  به  قادر است  كه كس  آنتنها
  .لذت ببرد  گي جاودان  كامل  آزاد شود و از خجستگي  پياپي  تولد و مرگ تواند از سلطه مي

  
   شرح

  
   قانون اند، ولي  بوده  جاودان  زندگي  به  دستيابي  براي  در تالش ، همه  مادي از آغاز آفرينش

هيچ .  بگريزد  مرگ  از چنگال  است  نتوانسته  كس  هيچ  كه  كرده  عمل رحمانه  بي اي  اندازه  به طبيعت
 را   كسي  طبيعت  قانون ولي.   نيست  و پيري  بيماري ان خواه  كس  هيچ همچنين. خواهد بميرد  نمي كس 

   نكرده  را حل  مسائل  اين  مادي  دانش پيشرفت. دارد  نمي  نگاه  مصون يا بيماري ، پيري  در برابر مرگ
   بخشد، ولي  سرعت  و نيستي  نابودي  جريان  كند تا به  را كشف اي  هسته  بمب  قادر است مادي علم .  است

  . كند  حفظ  و مرگ ، پيري  ستمگر بيماري  بشر را در برابر چنگال  يابد كه  دست  چيزي تواند به مين
.  بسيار توانمند بود پادشاهي  از نظر مادي   كه شويم  مي  آگاه1 عملكرد هيرانياكاشيپو در پوراناها از نحوه 

   يابد؛ لذا به  غلبه ، بر مرگ  مادي دستاوردهاي بر   با تكيه  كه خواست  خود مي  و فراموشي  جهل  علت او به
   وي  ماوراالطبيعه  از قدرت اي  سياره هاي  منظومه  تمامي ساكنان  كه   پرداخت فرسايي  طاقت   مراقبه چنان

   به  كه  را وادار ساخت- خداوندگار برهما -    مادي  جهان او خالق.  گشتند  و اضطراب  آشفتگي دستخوش
 ناميرا   آن  توسط  شخص  كه-  2 آمارا  عنوان  تحت  لطفي  كرد كه  از او درخواست بيايد، سپس  نزد وي

، زيرا   نيست  درخواست  اين اجابت  قادر به   كه  او اظهار داشت برهما به.  را به وي اعطا نمايد-گردد مي
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   گونه  همان برهما به. باشد مارا نميكند، آ  مي حكمراني  سيارات   و بر تمامي  است  جهان  خالق  او كه حتي
 او   كه  معنا نيست  بدان  اين ، ولي  دارد  طوالني  است عمري تأييد شده) 8/17(گيتا - در بهاگاواد كه

  . ناميراست
 دو   اين  زيرك مجذوب  پادشاه اين.   است  بستر نرم  معناي  طال و كاشيپو به  معناي هيرانيا به

   تحقق آرزوي او با اميد به.  برد  از آنها لذت  شدن  با جاودان خواست  بود و مي  زن و  ثروت چيز، يعني
 برهما  جا كه از آن.  نمود  برهما مطرح  را براي بسياري هاي   درخواست  طور غيرمستقيم جاودان شدن، به

  انياكاشيپو تقاضا كرد كه او ببخشايد، لذا هير  را به  جاودانگي  تا نعمت  قادر نيست  وي  كه اظهار داشت
 وجود دارد،   حيات  گونه000/400/8 در   كه  ديگري  و يا موجود زنده ، فرشته ، حيوان  انسان  هيچ توسط
.  نشود  هالك  سالحي  نوع  و با هيچ ، هوا يا آب  در زمين  كرد كه  درخواست همچينين.  نشود كشته

  ولي. رهاند  مي ها او را از مرگ  تضمين  اين كرد كه تصور مي خود   با جهالت  گونه هيرانياكاشيپو بدين
 خداوند   متعال  شخصيت ، او توسط  ساخت  وي  را نصيب  الطاف  اين  برهما تمامي  كه  با وجودي سرانجام

   نابود ساختن  نيز براي  سالحي  شد و هيچ  كشته-ِخداوند   انسان شير و نيمه  نيمه  فرم-  نريسيمها  يعني
 نشد،   نيز كشته ، هوا يا آب  او در زمين عالوه به .  گرديد  خداوند هالك  چنگال ، زيرا توسط  بكار نرفت وي

  . رسيد هالكت  بود، به   تصور وي  در وراي انگيز كه  وجود شگفت  آن زيرا در دامان
 نيز قادر -  گرايان اديِ م قدرتمندترين - هيرانياكاشيپو  حتي  كه  است جا، آن  در اين   مهم نكته

   كه  حقير امروزي ، از هيرانياكاشيپوهاي بنابراين.  ناميرا گردد  خويش  تدابير مختلف  توسط نيست
  آيد؟ كند، چكاري بر مي  تغيير مي  لحظه  به  لحظه هايشان نقشه

 بقا  تنازع  در   پيروزي  براي  جانبه  يك هاي  از تالش آموزد كه  ما مي  ايشوپانيشاد به-  شري
   مادي  طبيعت  قوانين باشند، ولي  براي بقا مي  تالش  در حال  سختي  به  موجودات همه.   كنيم خودداري

   به  دستيابي براي.   بر آنها را ندارد  فائق آمدن  توان كس  هيچ  كه  ناپذير هستند  و خدشه  سخت  چنان آن
  . نزد خداوند بازگردد ازد تا به س  بايد خود را آماده ، شخص  جاودان زندگي

   مقدس  ودايي  را از كتب  و بايد آن  است  از دانش  متفاوتي  نزد خدا، شاخه  به روند بازگشت
 در   خوشبختي براي.   فرا گرفت  و غيره  بهاگاواتام- گيتا، شريماد- سوترا، بهاگاواد- نظير اوپانيشادها، ودانتا

 آثار   اين  بايد به ، شخص  مادي  بدن  اين  از ترك  پس  پرشعف  جاودان گي زند  به  و دستيابي  زندگي اين
 و   خود با خدا را از ياد برده،  ابدي  مقيد، رابطه موجود زنده.  كند  را كسب  متعال  مراجعه و دانش مقدس

 در باال را  رشده ذك  مقدس خداوند كتب.  امر پذيرفته است  را نهايت  تولد خويش  موقت  مكان  اشتباه به
 موجود زنده   تا به  است  فرموده  ما مرحمت  ديگر را در ساير كشورها به  مقدس در هند و كتب

 و   روحاني  است ، وجودي موجود زنده.  قرار ندارد  مادي  جهان  او در اين  خانه  كند كه فراموشكار يادآوري 
  .باشد واند سعادتمند و راضي ت  مي  خويش  روحاني  منزلگاه  به تنها با بازگشت

 را   پيام كند تا اين  مي  اعزام  خويش  معتبر خود را از ملكوت  خداوند خادمان  متعال شخصيت
   منظور هبوط  خداوند خود بدين  نزد خدا باز گردد؛ و گاه  به  طريق  بتواند از آن  نمايند و شخص پخش

 شاهد   رو، او كه  خداوند هستند؛ از اين  جدانشدني و اجزاي عزيز   فرزندان  زنده  موجودات همه. كند مي
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   مادي  دنياي  اين مصائب. باشد  از خود ما ناراحت مي ، بيش  است  مادي  موقعيت  ما در اين  مداوم هاي رنج
   اين  هوشمند معموالً به  زنده موجودات.   است  ما با ماده مرده  سازگاري  يادآور عدم طور غيرمستقيم به 

   بهترين  انساني زندگي. پردازند  مي  متعال  ويديا يا دانش  كسب كنند و خود به  مي ها توجه  يادآوري گونه
 يا 1 نكند نارادهاما  استفاده  موقعيتي  از چنين  كه  و انساني  است  روحاني  دانش  اكتساب  براي فرصت
  .شود  مي  موجود ناميده ترين پست

موجود .   مكرر است ، مسير تولد و مرگ  كامجويي  براي  مادي  دانش يشرفتمسير آويديا يا پ
  ، يعني  روح  خارجي پوشش  مختص  تولد و مرگ.  ندارد ، تولد و مرگ  است  روحاني  وجودش  كه زنده
  افراد.   است  لباس  آن  پوشيدن  منزله  و تولد به  بيروني  لباس  آوردن  بيرون  منزله  به مرگ. باشد ، مي بدن

  اين.  ندارند  توجهي رحم  روند بي  اين باشند، به  مي  آويديا يا جهل  كسب  مجذوب شدت  به   كه ناداني
كنند و از   تكرار مي  در پي  را پي  مشابهي  هستند، اعمال  توهمي  انرژي  زيبايي  شيفته  افراد كه گونه

  .گيرند  نمي  عبرت  درس  طبيعت قوانين
   در شرايط  حواس ارضاي.   است  ضروري  موجود زنده  براي  متعال ويديا يا دانش  كسب

 و  ، مسير جهل  جسماني  در موقعيت  مهارنشده كامجويي.  حد ممكن محدود شود  بايد تا  مادي بيمارگونه
 و   اصلي كل در ش  موجود زنده برخوردار هستند، زيرا كه  روحاني   از حواس  زنده موجودات.   است مرگ

   محسوب ، مادي  و ذهن  بدن  پوشش  واسطه  به  اكنون باشد كه  را دارا مي  حواس  خود كليه روحاني
 در شرايط  روح.   است  روحاني  اعمال يافته  انحراف هاي ، بازتاب  مادي  حواس هاي فعاليت. شوند مي

 ميسر   تنها هنگامي  حقيقي لذت.  دارد اشتغال   مادي هاي  فعاليت  به  مادي  پوشش  خود تحت بيمارگونه 
  هاي  از آلودگي  ما، لذت حقيقي حواس كه  روحاني درشكل.  برود  از ميان گرايي  مادي  بيماري  كه است
يك بيمار قبل از آنكه بتواند دوباره لذت جنسي ببرد بايد بهبود . شود ، مقدور مي  پاك شده است مادي
 باشد   داشته  بايد اشتياق  باشد، بلكه شخص يافته  انحراف  نبايد ارضاي حواس اني انس  زندگي هدف. يابد
 -  جهل-  آويديا   نشانه ، بلكه  نيست  دانش  نشانه  مادي تشديد بيماري.  را شفا بخشد  مادي بيماري كه 
   بايد به ، بلكه دهد  افزايش  درجه42   به  درجه40 نبايد تب خود از   شخص  سالمتي،  حفظ براي.  است
   مادي  تمدن روند امروزي.  باشد  بايد چنين  انساني  حيات هدف.  دهد  كاهش  درجه37   طبيعي دماي

   رسيده  درجه42   به  اتمي  انرژي صورت  به  اينك ، كه  آلود است   تب  مادي  در موقعيت  تب  درجه افزايش
 وجود دارد كه   امكان  اين  در هر لحظه آورند كه ياد بر ميفر  نادان   سياستمداران  حال در همين.  است
   اكتساب ، يعني  بخش زندگي ترين  از مهم  و غفلت  مادي  دانش  پيشرفت  نتيجه اين.  برود  از بين جهان
ير  مس رو چنين  نبايد دنباله سازد كه  مي  جا ما را آگاه  ايشوپانيشاد در اين-  شري. باشد  مي  روحاني دانش

،   دهيم  را گسترش  روحاني  دانش ، بايد اكتساب شود؛ بر عكس  مي  منتهي  مرگ  به  كه  باشيم خطرناكي
  .  يابيم  رهايي  مرگ رحم  بي  كامالً از چنگال  كه  نحوي به
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.  شود  بايد متوقف  بدن  و نگهداري  حفظ  به  مربوط هاي  فعاليت  تمامي  كه  معنا نيست  بدان اين
 از   رهايي  براي تالش  هنگام   به  كه ؛ همچنان  بكشيم  خود دست هاي  از فعاليت  كه  نيست  اينلهمسئ

 “ بار  زيان  معامله  از يك  استفاده بهترين”.   مدنظر نيست  بدن  حرارت  درجه  كامل  بردن ، از بين بيماري
 را   و ذهن  بدن  از اين  گرفتن ، كمك ي روحان دانش اكتساب . باشد  مورد مي  در اين  مناسبي اصطالح
.   است  و ضروري  الزم  و ذهن  بدن  و حفظ ، نگهداري  هدف به  دستيابي   براي بنابراين. كند  مي ايجاب
  اند تا با يك  كرده  هند تالش  بزرگ حكما و قديسين.   نگاه داشت  درجه37 را بايد در   طبيعي حرارت
 شعور  دهند كه  نمي  اجازه آنها هيچگاه.  سازند  مورد را عملي ، اين  و مادي روحاني   دانش  متعادل برنامه
  . شود  ناسالم  حواس  و ارضاي  كامجويي  صرف انساني

   اصولي ، در وداها تحت  است  شده  بيمارگونه  كامجويي  به  در اثر تمايل  كه  انساني هاي فعاليت
 و  ، كامجويي  اقتصادي ، پيشرفت ، دين  نظام اين.   است  شده  و ارائه ظيمشوند، تن  منجر مي  رهايي  به كه

آنها در .  ندارند  و رهايي  مذهب  به  و توجهي  عالقه  حاضر مردم شود، اما در حال  مي  را شامل رهايي
   طرح  مقصود به  اين  منظور تأمين خواهند و به  حواس را مي  يعني ارضاي ،  هدف  تنها يك زندگي
  واسطه  را به   دين كنند كه  تصور مي افراد گمگشته. پردازند  مي اقتصادي  پيشرفت   براي هايي نقشه

 و   الزم  حواس  ارضاي  براي  اقتصادي  كرد، زيرا پيشرفت  دارد بايد حفظ  اقتصادي  در پيشرفت  كه سهمي
  ، برخي  در بهشت ، يعني  از مرگ  بيشتر پس ي كامجوي  تضمين  افراد براي  اين  گونه بدين.   است ضروري

   براي ، در واقع مسير دين.   نيست دين    هدف  كه اين  آن آورند؛ حال  را بجا مي  مذهبي از اعمال
.   است  ضروري  و سالم  مناسب  در موقعيتي  بدن  حفظ  نيز براي  اقتصادي باشد و پيشرفت  مي خودشناسي

  كه-   حقيقي  دانش  ويديا يعني منظور درك و تنها به   سالم   با ذهني  را همراه م سال  بايد زندگي شخص
  منظور كسب  و يا به   همانند االغ  كار كردن  براي  زندگي اين. سازد  سپري -   است  انساني  حيات هدف

  .  نيست  ارضاي حواس آويديا براي
  انسان  هدايت   به  كه  است  شده  عرضه تام بهاگاوا- در شريماد  وجه  بهترين مسير ويديا به

 و  مرحله به   مرحله  حقيقت مطلق. بكار گيرد    مطلق  حقيقت  جستجوي  خود را براي پردازد تا زندگي مي
. باشد  مي  ادراك  خداوند قابل  متعال  يا شخصيت  بهاگاوان ، پاراماتما و در نهايت  برهمن  عناوين تحت

   در شرح گيتا كه- بهاگاواد  اصل  از هجده  با پيروي شود كه مي  درك   فرهيختگاني ط توس  مطلق حقيقت
   اصل  هجده  اين مقصود اصلي. اند  يافته  دست  دلبستگي  و قطع دانش ، به   است  آمده  دهم مانتراي
شوند  مي ها تشويق  سان ان  رو تمامي از اين.   خداوند است  شخصيت  به  متعال  عابدانه خدمت  به  دستيابي

  . خداوند را فرا گيرند  به  عابدانه تا هنر خدمت
 -  در بهاكتي  روپا گوسوامي  شريال وسيله  ويديا، به  هدف  به  دستيابي  براي شده  مسير تضمين

   داده ، شرح ايم  كرده  ترجمه انگليسي  به 1 عنوان شهد عبوديت  را تحت  ما آن  كه، سيندهو-راسامريتا
  :  است  شده خالصه) 1/2/14( بهاگاواتام - زير در شريماد  ويديا با عبارت اكتساب.   است شده

tasmäd ekena manasä  
                                                     

1 Nectar of Devotion 
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bhagavän sätvatäà patiù  
çrotavyaù kértitavyaç ca  

dhyeyaù püjyaç ca nityadä  
   تجليل  همواره  آنهاست  حافظ  را كه- بهاگاوان- خداوند   متعال  بايد شخصيت ، عابدان بنابراين” 
  “ . او بشنوند  نمايند و درباره ياد آورند، پرستش كنند، به

،   دين شود، هدف  مي  ايشوپانيشاد مشخص-  شري  بعدي  در مانتراهاي  كه گونه همان  اگر به
  هاي  آنها تنها جنبه  خداوند نباشد، پس  به  عابدانه  خدمت ، حصول  و ارضاي حواس  اقتصادي پيشرفت
  .  هستند  از جهل مختلفي
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    دوازده مانتراي
  

andhaà tamaù praviçanti  
ye 'sambhütim upäsate  
tato bhüya iva te tamo  

ya u sambhütyäm ratäù  
  

andham-؛  جهل tamaù-؛  تاريكي praviçanti-؛ شود به  وارد مي ye-؛  آنان كه 
asambhütim-؛  خداوندگاران tat  -؛  آن upäsate-؛ كنند  پرستش مي tataù-؛  از آن 

bhüyaù-؛  باز هم بيشتر iva-؛  مانند آن te-؛  آنان tamaù-؛  تاريكي ye-؛  كسي كه u- 
  .اند  مشغول شده-ratäù ؛  در مطلق-sambhütyäm ؛ همچنين

  
رهسپار   جهل   وادي ترين  تاريك  مشغولند به  خداوندگاران  پرستش  به كه  آنان

  .ِ فاقد هويت ِ مطلق  مقصد پرستندگان تر است  وخيم  و بسيگردند، مي
  

   شرح
  

.  نيستند مستقل  موجوديتي   داراي شود كه  مي  اطالق  كساني  به 1 آسامبهوتي  سانسكريت واژه
كريشنا،  شري. باشد  چيز مي  از همه  مستقل طور مطلق  به  كه  پروردگار است  متعال  شخصيت 2سامبهوتي
  :فرمايد مي) 10/2(گيتا -  خداوند، در بهاگاواد تعال م شخصيت

na me viduù sura-gaëä  
prabhavaà na maharñayaù  

aham ädir hi devänäà  
maharñéëäà ca sarvaçaù  

، زيرا   بزرگ  حكماي باشند و نه  مي  آگاه  منهاي  از منشا و توانگري  و فرشتگان  خداوندگاران  تمامي نه” 
  “.  و حكما هستم  منشأ خداوندگاران از هر نظر  من

   شده  و عرفا تفويض  بزرگ ، حكماي  فرشتگان  به  كه  است  نيروهاييا كريشنا منش بنابراين
 برايشان   برخوردار هستند، ولي قدرتشان محدود، و بنابراين  عظيمي هاي  از قدرت  اينان گرچه.  است

  .يابد  مي تجلي  انسان   يك  خود در فرم  دروني يشنا با نيروي كر  كنند چگونه  درك  كه بسيار دشوار است 

                                                     
1 asambhüti 
2 Sambhüti 
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   ذهني  نيروي وسيله  به   دارند كه  بر اين ها سعي  يا يوگي  بزرگ حكيمان  و   فالسفه بسياري از
تواند در رساندن   تنها مي  اين.  كنند  متمايز و مشخص  نسبي  را از واقعيات“   مطلق حقيقت” ناچيز خود، 

 كامل از   مطلق تعريف. ها به ادراك منفي از مطلق كامل و بدون هيچ درك مثبتي از آن كمك نمايدآن
 خود  دارد كه  مي را بر آن ، شخص   منفي  تعاريف  گونه اين.   نيست  و كاملي  جامع ، تعريف  آن  نفي طريق
   و صفات  فاقد فرم  مطلق قتحقي كند كه   تصور مي  شخص  كند، در نتيجه  را ابداع  و تصوري مفهوم
رو آنها نيز نسبي اينكيفيات منفي به سادگي روي ديگري از كيفيات مادي نسبي هستند و از .  است
   انوار فاقد هويت خداوند كه تواند به  مي  در نهايت ، شخص  از حقيقت مطلق  تصوري با چنين. باشند مي
 - خداوند   شخصيت  شناخت تواند تا مرحله  نمي اما ؛  يابد ، دست شود  شناخته مي  برهمن عنوان به 

  . رود  پيش-  بهاگاوان
 فاقد هويت،   و برهمن  خداوند است  مطلق  كريشنا شخصيت  نيستند كه  آگاه  پندارگرايان اين

 ايشان. باشد جا حاضر او مي ، نمود در همه  متعال  و پاراماتما يا روح  وي  متعال  بدن كننده نور خيره
.  است  و دانش ابدي هاي متعال شعف  جاودان با ويژگي  فرم  كريشنا داراي دانند كه  نمي همچنين

   مطلق  را حقيقت  قدرتمند و پرتو برهمن اي  او را فرشته  اشتباه  به  بزرگ  و حكماي خداوندگاران
 كنند كه   خود، قادرند درك با قدرت تسليم خود به او و عبوديت ناب  كريشنا، عابدان اما .  پندارند مي

   را به  عاشقانه  خدمت  همواره  عابدان اين. گيرد  مي  چيز از او نشات  و همه  مطلق  است كريشنا شخصي 
  .دارند  مي  تقديم-   چيزهاست  تمامي  سرچشمه  كه-كريشنا 

 توسط   كه گشتهخرد و گم افراد بي  تنها  كه  شده است نيز گفته) 23 و 7/20(گيتا -در بهاگاواد
از . كنند  مي پرستش  موقت   مسائل  منظور رفع  را به شوند، فرشتگان  مي  هدايت  شديد كامجويي خواسته 

 رها گردد تا در  طور كامل  به   مادي ، بايد از اسارت گرفتار است  ماده   در دام  موجود زنده جا كه آن
.  يابد  دست  ابدي  رهايي ، به  است  جاري  جاودان  و زندگي  و دانش شعف  در آن   كه سكوي روحاني
توانند منافع  آموزد كه با پرستش فرشتگان غيرمستقل، كه تنها مي  ايشوپانيشاد به ما مي-بنابراين شري

در عوض، ما بايد . موقتي به ما اعطا نمايند، نبايد در پي رهايي موقت از دام مشكالت خود باشيم
تواند بازگشت ما به خانه، به  شنا را پرستش كنيم كه جذاب كل است و ميشخصيت مطلق خداوند، كري

  .قلمروي خود را به ما ارزاني دارد
كنند،   مي  را پرستش  فرشتگان  كه  كساني  است  شده  گفته همچنين) 7/23(گيتا- در بهاگاواد

 خورشيد  ، و پرستندگان ياره ماه س توانند به  مي  ماه پرستندگان.  وارد گردند  آنان  سيارات توانند به مي
 سفري   به  موشك  توسط  اكنون  امروزي دانشمندان.   سياره خورشيد رهسپار گردند و غيره توانند به مي

 با  انسان.  نيست اي   تازه  اقدام  اين  در حقيقت نمايند، كه  مي  مبادرت  ماه  به  عزيمت  آميز جهت مخاطره 
  وسيله  به   ديگر، چه  سيارات  تمايل سفر به فضا و دستيابي به  طور طبيعي  خود، به  پيشرفته آگاهي

   مقدس در كتب.   فرشتگان دارد  پرستش  كمك  و يا به  ماوراالطبيعه  نيروهاي  از طريق فضاپيماها و چه
   يابد، ولي ر دست ديگ  سيارات  به  طريق  سه  از اين  يكي تواند به  مي انسان  كه   است  شده  گفته ودايي

در اين صورت شخص . كند  مي  را اداره  خاص  آن سياره  كه  است اي  فرشته ، پرستش طريق ترين  متعارف
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   سيارات همه. تواند به سياره ماه، به خورشيد و حتي به برهما لوكا، باالترين سياره در دنيا دست يابد مي
  سيارات. باشند  مي1، وايكونتهالوكاها ِ ابدي و تنها سيارات هستند،   موقتي هاي  اقامتگاه  مادي در جهان

  همان. كند مي  خداوند بر آنها حكمراني   متعال  قرار دارند، جايي كه شخصيت  روحاني وايكونتها در عالم
  :  است آمده) 8/16(گيتا - در بهاگاواد  كه گونه

äbrahma-bhuvanäl lokäù  
punar ävartino 'rjuna  

mäm upetya tu kaunteya  
punar janma na vidyate  

 و   رنج هاي  مكان  آنها، همه ترين  تا پست  مادي  دنياي  سيارات ، از باالترين  پسر كونتي اي” 
  رسد، هيچگاه مي  من   منزلگاه  به  كه  كسي گردد، ولي  تكرار مي  در آنها تولد و مرگ باشند كه بدبختي مي

  “ .شود  متولد نمي دوباره
پرستد و به سيارات  سازد، شخصي كه فرشتگان را مي  مي  ايشوپانيشاد خاطر نشان-  شري

 مانند   جهان كل.  خواهد ماند  باقي  جهان  اين  نقطه ترين  در تاريك يابد باز هم مادي آنها دست مي
 بسيار  مادي عناصر   و نصف آن با آب پر شده است، توسط اي پوشيده  پوسته  وسيله  به  كه نارگيلي

   آن  دروني  بخش ، لذا تاريكي  نفوذ است  غير قابل  پوشش  اين جا كه از آن .   است  شده زيادي پوشيده
 براي ايجاد روشنايي در درون آن   مانند خورشيد و ماه  سياراتي  جهت همين ، به  بسيار شديد است

 سرشار از   قرار دارد كه برهماجيوتي كران   و بي  گسترده ، عرصه  مادي خارج از جهان. الزامي هستند
   كه  است 2، كريشنالوكا يا گولوكا ورينداون  در برهماجيوتي  سياره باالترين. سيارات وايكونتها است

   كريشنا هيچگاه خداوند شري.  دارد  سكني كريشنا، خود در آن  خداوند، شري  متعال شخصيت
 در سراسر  برد، ولي  سر مي جا به  خود در آن   ابدي او با همراهان  اگرچه. كند  نمي كريشنالوكا را ترك

خداوند .   است  شده  توصيف  چهارم  در مانتراي  حقيقت اين.  حضور دارد  و روحاني  مادي  كيهاني تجليات
 همانند  باشد؛ درست  مستقر مي  مكان  در يك  حال  جا حضور دارد، و در عين همانند خورشيد در همه

  . در مدار تغيير ناپذير خود قرار دارد ورشيد كهخ
از اين رو . شود  نمي تر حل اي باالتر يا پايين  يا سياره  ماه  سياره  به  با رفتن  زندگي مسائل

فرمايد براي هر مقصدي در اين دنياي مادي تاريك، به خود زحمت ندهيم بلكه   ايشوپانيشاد مي- شري
خاطر   تنها به   وجود دارندكه  بسياري عابدان دروغين. وند تالش نماييمدر رسيدن به قلمرو نوراني خدا

   به  دنيا و دستيابي  از اين  رهايي  خواهان  متعصبان دروغيني چنين. آورند  مي  روي  دين  به  و شهرت نام
   جهان موجود خود را در خواهند با پرستش ظاهري خداوند، وضع  مي آنها فقط.  نيستند  روحاني عالم
   آيين  را با تبليغ ِ نادان  دروغين  دينداران ، اين گرايان هويت  و بي خدانشناسان.  كنند  حفظ مادي

   متعال  وجود شخصيت صراحت فرد خدانشناس به. كنند  مي  هدايت وادي ترين   تاريك  به خدايي بي
  ، چنين د هويت خداوند متعال فاق  با تأكيد بر وجه گرايان هويت كند و بي خداوند را انكار مي

                                                     
1 Vaikuëöhalokas 
2 Goloka Våndävana 
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   در آن  كه ايم  برخورد نكرده  مانترايي  ايشوپانيشاد به-  در شري تاكنون. كنند  را تأييد مي خدانشناساني
  آنان.  بدود تر از هر كسي تواند سريع  او مي  كه  است  شده گفته.  باشد  خداوند انكار شده  متعال شخصيت

تر   هستند، و اگر خداوند بتواند سريع  شخص  طور قطع باشند، به  ديگر مي  سيارات  به  رفتن  دنبال  به كه
  خداوند متعال    فاقد هويت ؟ ادراك هويت دانست  او را بي  است  ممكن هر جا برود، چگونه  آنها به  از همه
  .گردد مي  ناشي   مطلق  حقيقت  ناقص  از ادراك  كه  است  از جهل  ديگري وجه

  دستورات صراحت    به  خداوند كه  ظهورات  اصطالح  به  و سازندگان ِ نادان  دروغين ارانديند
 خود   دنيا رهسپار شوند، زيرا پيروان  وادي ترين  تاريك  به كنند، سزاوار آن هستند كه  مي  را نقض ودايي

 از   كه  افراد نادان  خداوند به اتظهور  صورت   معموالً خود را به گرايان هويت  بي اين. سازند  مي را گمراه
   ايشان  نيز برخوردار باشند، دانش  از دانشي  افراد نادان  اين چنانچه. نمايانند خبرند، مي  بي  ودايي حكمت

   مقدس  متون  طبق  را كه  فرشتگان  پرستش  حتي گراياني هويت  بي چنين.   است تر از جهل خطرناك
   برخي  تحت  فرشتگان  پرستش  براي هايي  توصيه  مقدس در كتب. آورند  نمي يجا ، به  است  شده  توصيه

   به  نيازي طور متعارف  به  دارند كه  مي  بيان  مقدس  كتب  حال ، در عين  است  آمده عمل  به  از شرايط
   از پرستش ل حاص  نتايج  كه  است  شده  بيان وضوح به) 7/23(گيتا -در بهاگاواد.   نيست  كاري چنين

   موجوديت  در تاريكي  كه ، هر آنچه  است  فاني  مادي  جهان  كل جا كه از آن.   نيست ، دائمي فرشتگان
   دست  و ابدي  حقيقي  زندگي  به توان  مي چگونه  كه   است  اينمسئله.   است  آيد نيز فاني دست  به  مادي
  . يافت

   به رسيدن  تنها راه   كه-   عابدانه  خدمت  از طريق ي كس كه  اين  فرمايد به محض خداوند مي
 خواهد   دست  از بند تولد و مرگ  كامل  رهايي  شود، به  او نزديك  به-   خداوند است  متعال شخصيت

 به دست آمده از   و انقطاع  دانش اصول  به طور كامل ، به  ماده  از چنگال  ديگر، مسير رهايي  بيان به.  يافت
 در امور   از انقطاع  دارند و نه اي  بهره  از دانش  نه  دروغين دينداران.   است ق خدمت به خداوند وابستهطري

   اصول  و در قالب  و بشردوستانه دوستانه  نوع هاي  فعاليت  عنوان  تحت خواهند كه  آنها مي اغلب.  دنيوي
   از احساسات  دروغين آنها با نمايشي. دهند  ادامه   زندگي  به  مادي  زندان  و زنجير طاليي ، در غل مذهبي
كنند و   مي  عابدانه  خدمت ورزند، تظاهر به  مي  افراط غيراخالقي  اعمال   نوع  در همه  كه ، در حالي مذهبي
  كنندگان اصول  نقض اين. شوند  مي  خداوند پذيرفته  و عابدان  روحاني  معلمان عنوان  به  سان بدين 
باشند، آنها   نمي ، قائل  موثق  سلسله  روحاني  معلمان  معتبر، يعني  آچارياهاي  براي  احترامي مذهبي

گيتا -  و اظهار كريشنا در بهاگاواد“ شخص بايد آچاريا را پرستش كند”  را كه 1دستور ودايي آچاريوپاشانا
رف خداوند توسط سلسله معلمان اين دانش متعال از طبدين معني كه  ،“2 پراپتام-اوام پارامپارا” ) 4/2(

، خود به   مردم  ساختن  گمراه به جاي آن ايشان براي. گيرند ناديده مي را روحاني دريافت شده است،
  .كنند  نمي  آچارياها را نيز دنبال اصول  حتي  شوند، ولي  آچاريا مي اصطالح 

                                                     
1 äcäryopäsana 
2 evaà paramparä-präptam 
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،   ديني حكومت  فقدان   علت ه هستند و ب  بشري  عناصر در جامعه ترين ، خطرناك  فريبكاران اين
، كسي   خداوند متعال  وجود، آنها از قانون با اين. برند  آنها از مجازات جان بدر مي به واسطه قوانين رايج

 هستند   مذهبي  مبلغان  در جامه  حسود كه فرمايد ديوان مي وضوح  به ) 20-16/19(گيتا -كه در بهاگاواد
  كند كه  ايشوپانيشاد تأييد مي- شري. توانند بگريزند  شوند نمي  افكنده وزخ د  وادي ترين  تاريك بايد به

  گيرد، به  مي  صورت  حواس  ارضاي  صرف  به  كه  روحاني  معلم  نقش  از انجام  پس ِ دروغين  دينداران اين
  .شوند  رهسپار مي  جهان منفورترين ناحيه
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    سيزده مانتراي
  

anyad evähuù sambhaväd  
anyad ähur asambhavät  
iti çuçruma dhéräëäà  
ye nas tad vicacakñire  

  
anyat-؛  متفاوت eva-ً؛  قطعاähuù -؛  گفته شده است sambhavät- با پرستش خداوند 

 با پرستش آنچه -asambhavät ؛  گفته شده است- ähuù ؛  متفاوت-anyat ؛ العلل متعال، علت
 از مراجع معتبر – dhéräëäm؛ م من آن را شنيد-  çuçruma؛  بنابراين- iti؛ متعال نيست

 كامالً توضيح -vicacakñire ؛  در مورد آن موضوع–tat ؛  به ما– naù ؛  كسي كه-ye ؛ غيرآشفته
  .داده شده است

  
 را   غيرمتعال  و پرستش  است  را ثمري  متعال العلل   علت  پرستش كه  است  شده گفته

شنيده شده است كه اين  فارغ از آشفتگي و تشويش  از مراجعيها  اين تمامي.  دگر ثمري
   .اند دانش را به روشني توضيح داده

  
   شرح

  
باشند، تأييد   نمي  و تشويش  آشفتگي  دستخوش  كه  از مراجعي  مانترا، سيستم شنيدن در اين

 فرا  شوند، گوش نمي  آشفته  دي ما  دنياي  در برابر تغييرات  معتبر كه  آچارياهاي  به اگر انسان.   است شده
   خود نيز شروتي  معتبر كه  روحاني معلم.  را بدست نخواهد آورد  متعال  دانش ندهد، هرگز كليد حقيقي

  چه  آن ، هيچ گاه  است  كرده  دريافت  خويش  از آچارياي غيرپريشان  را با شنيدن  ودايي  يا دانش1مانتراها
:   است  شده  بيان  روشني به) 9/25(گيتا -در بهاگاواد. كند  نمي ، عرضه ت در وداها ذكر نشده اس را كه

،   مشابه اي به گونه ؛ “ نياكان وارد خواهند شد  سيارات كنند، به  مي  پيتاها، يا نياكان را پرستش  كه آنان” 
گردند، و  جا باز مي اين   به كشند، باز هم  دنيا نقشه مي  در اين  بودن  براي  نيز كه  سرسخت گرايان مادي
   او در عالم كنند، به  نمي  پرستش-ها  علت  همه  متعال  علت-    را جز وي  كسي  خداوند كريشنا كه عابدان
   مختلف هاي  روش  كه  است  شده  ايشوپانيشاد نيز مشخص-   جا در شري اين. شوند  مي  واصل اش روحاني
  ترديد در منزلگاه ، بدون   كنيم  را پرستش اگر ما خداوند متعال. آورد بار مي  را به   مختلفي ، نتايج پرستش
 را   نظير خداوندگار خورشيد و ماه  ما فرشتگاني چنانچه.  آمد  خواهيم  حضور او نائل  به اش جاودانه

                                                     
1 çruti-mantras 



  
٥٨

ها و  يريز  با برنامه و اگر بخواهيم.   يافت  خواهيم  آنها دست  سيارات  به طور قطع ، به   كنيم پرستش
  . نيز ميسر خواهد شد  ترديد آن ، بدون  بمانيم  بار باقي نكبت  سياره   موقت در اين  سياسي اصالحات

 و با   عمل  هر نوع  با انجام  كه شخص  است  معتبر ذكر نشده  مقدس  كتب  جاي در هيچ
   توسط نابخردانه اي ه  فرضيه اين.   خواهد يافت  دست  يكساني  هدف  به  هر كسي، در نهايت پرستش
. شود  مي  ندارند، عرضه-  روحاني  معتبر پيران  سلسله-  با پارامپارا   ارتباطي  نوع  هيچ ، كه  استادي مدعيان

   هر شخصي كه شوند و يا اين   مي  منتهي  هدف  يك ها به  راه  تمامي تواند بگويد كه  معتبر نمي پيرروحاني
   اين آورد، به  مي  عمل  به  و يا غيره  يا خداوند متعال  خود از فرشتگان  كه  پرستشي تواند با هر نوع مي

  تواند به  مي  تنها شخصي  كه  است  بسيار آسانمسئله   اين ، فهم  عادي  انسان  يك براي.  يابد دست هدف 
   به  رفتن  براي كه  كسي.  باشد  كرده  مقصد را خريداري  آن  به  رفتن  بليط  برسد كه مقصد مورد نظرش

 معلمان   اصطالح  به  اين كه آن حال .   بمبئي  به  برود، نه  كلكته تواند به  باشد، مي  خريده  بليط كلكته
 و   دنيوي  اظهارات  گونه اين.  برساند  متعال  هدف  را به تواند شخص ها مي  بليط  همه گويند كه روحاني مي
   روحاني  خود در مورد ادراك  ابداعي هاي كند تا با روش  مي را مجذوب  ، نادانان بسياري سازشكارانه

 را   دانش  شخص  كه تا هنگامي. دهد  آنها را مورد تأييد قرار نمي  ودايي  تعاليم  كه مغرور شوند، در حالي
   گونه همان ا به  ر تواند حقيقت  نكند، نمي  قرار دارد دريافت  معتبر  در سلسله  كه  معتبري از معلم روحاني

  :فرمايد  آرجونا مي به) 4/2(گيتا -كريشنا در بهاگاواد.  درك نمايد  هست كه
evaà paramparä-präptam  

imaà räjarñayo viduù  
sa käleneha mahatä  

yogo nañöaù parantapa  
   را از اين آن  شد و شاهان قديس   دريافت  پيران  سلسله وسيله  به   متعال  علم  اين  ترتيب بدين” 

   صورت رسد كه  نظر مي  به  شد و در نتيجه  سلسله گسسته  اين  مرور زمان  به ولي.  فرا گرفتند طريق
  “ .  است  رفته  از بين  معرفت  اين حقيقي

   يوگا شده بهاكتي  توصيف ، اصول  حضور داشت  زمين  كره  خداوند كريشنا بر روي  كه هنگامي
 شاگردي را   خداوند سلسله  كه داشت  ضرورت   جهت بدين.  بود  قرار گرفته  مورد تحريفگيتا- در بهاگاواد

  وضوح كريشنا به .  و عابد خداوند آغاز گرديد  دوست ترين  از آرجونا، محرم اي كه  بنا نهد؛ سلسله دوباره
   درك  او قابل گيتا براي-اواد بهاگ باشد، لذا اصول  مي  و عابد وي  او دوست  چون فرمايد كه  آرجونا مي به

.  كند تواند گيتا را درك  خداوند نباشد، نمي  عابد و دوست  كه ديگر كسي  بيان به). 4/3. گ. ب ( است
- تواند بهاگاواد  كند، مي  از مسير آرجونا پيروي  كه  تنها شخصي  كه  معناست  بدان  نكته ، اين همچنين

  . كند گيتا را درك
 به   توجهي  هيچ  در حقيقت ترجمان و مفسران بسيار زيادي وجود دارند كه حاضر م در حال

 خود تفسير   ميل گيتا را مطابق-  بهاگاواد هاي ، آيه  مفسران  گونه اين.  آرجونا ندارند خداوند كريشنا يا 
 كريشنا   شري  به  نه  مفسران اين. كنند  مي  عرضه  مقدس  كتاب نام  را به  اي نمايند و هر سخن ياوه مي

  گيتا بپردازند؟-  بهاگاواد  شرح توانند به  مي  چگونه پس.  او  ابدي  منزلگاه  به اعتقاد دارند و نه
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اند،   داده  و شعور خود را از دست  عقل  كه دارد تنها كساني  مي  بيان  روشني كريشنا به
   توصيه كريشنا سرانجام). 23و7/20.گ.ب(كنند  مي هاي جزئي پرستش  را براي پاداش فرشتگان

 او   تسليم  فقط طور كامل  را كنار گذارد و به   پرستش هاي ها و شيوه  راه  بايد همه شخص فرمايد كه  مي
  ايمان توانند چنين   مبرا هستند، مي  گناه  به  آلوده  از اعمال  كه تنها كساني). 18/66. گ. ب(شود 
 در   خود همچنان  پرستش  حقيرانه هاي  با شيوه ديگران.  باشند داشته   خداوند متعال  را به ناپذيري  خدشه
   يك ها به  راه  تمامي  كه طرز فكر نادرست  تأثير اين  ، تحت  ترتيب  خواهند زد و بدين  پرسه  مادي عرصه
  . خواهند شد انجامد، گمراه  مي هدف

.   بسيار است  اهميت  داراي“   متعال لت ع  پرستش از طريق”   ،1 سامبهاوات  مانترا، واژه در اين
در .   است  گرفته  وجود دارد از او نشات  كه  و هر آنچه  خداوند است  اصلي خداوند كريشنا شخصيت

  :فرمايد خداوند مي) 10/8(گيتا -بهاگاواد
ahaà sarvasya prabhavo  
mattaù sarvaà pravartate  
iti matvä bhajante mäà  

budhä bhäva-samanvitäù  
خردمند . گيرد همه چيز از من نشات مي. باشم هاي مادي و روحاني مي من منشا تمام جهان” 

  “ .پرستد كسي است كه تعهد خدمت عابدانه به من را به خوبي درك كرده است و مرا با تمام قلبش مي
 سارواسياكلمه .در اين جا يك توضيح درست از خداوند متعال توسط خودش بيان شده است

از . باشد  برهما، ويشنو و شيوا مي  از جمله  موجودات آفريدگار تماميكند كه كريشنا  اشاره مي 2بهاوا-پرا
 چيزهايي  باشند، او خالق تمامي  خداوند مي ، آفريده  مادي  دنياي  اصلي كننده اداره  سه   اين جا كه آن

   نيز به3)1/24گوپاال تاپاني اوپانيشاد( ودادر آتهاروا.  وجود دارد  و روحاني  مادي  در دنياي است كه
   به  روحاني  با دانش  كه  كس  و آن  برهما وجود داشته  از آفرينش  پيش  كه كسي”  :  است  آمده  گونه همين

) 1(4 به طور مشابه نارايانا اوپانيشاد“.باشد  كريشنا مي ، خداوند شري  است  بخشيده برهما آگاهي
  بنابراين از نارايانا برهما زاده. ت متعال نارايانا، اراده به خلق همه موجودات زنده كردشخصي” : فرمايد مي
نارايانا، .  را آفريد6 واسو نارايانا، هشت. نارايانا، ايندرا را آفريد.  را آفريد5ها  پراجاپاتي نارايانا تمامي. شد

 نارايانا تجلي كامل خداوند  جا كه  از آن“ . را آفريد8 آديتيا نارايانا، دوازده.  را آفريد7رودرا يازده 
  فرمايد كه پسر دواكي همچنين مي) 4(نارايانا اوپانيشاد.   هستند ، لذا نارايانا و كريشنا يكي كريشناست

  يكي بودن نارايانا با علت متعال توسط شريپادا شانكاراچاريا تأييد شده.  است ) كريشنا(خداوند متعال
                                                     

1 sam-bhavät 
2 sarvasya pra-bhavaù 
3 Atharva Veda (Gopäla-täpané Upaniñad 1.24) 
4 Näräyaëa Upaniñad 
5 Prajäpatis 
6 Vasus 
7 Rudras 
8 Ädityas 
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ماها ( در آتهاروا ودا همچنين.  ندارد  تعلق گرايان  هويت  وايشناواها يا آيين  به  وي ، هرچند كه است
  ؛ نه آب  و نه   آتش  شيوا، نه  برهما بود و نه در آغاز تنها نارايانا بود، نه” :   است  شده بيان) 1اوپانيشاد 
كريشنا خود در  “ .آفريند  بخواهد مي را ماند و هرچه خداوند تنها نمي.   خورشيد و ماه  بودند و نه ستارگان
 ندارند، زيرا   من  درباره  كاملي آنها دانش.  ها و رودراها را آفريدم  پراجاپاتي من” : فرمايد  مي1دارما-موكشا
   متعال نارايانا شخصيت” :   است  شده  نيز گفته2 درواراها پورانا“ .اند  شده  پوشيده  من  توهمي  انرژي توسط

  “ . يافتند  گرديد، تجلي  نائل  كامل  دانش  بعدها به  چهارسر و نيز رودرا كه  و از او برهماي استخداوند 
 سامهيتا -دربرهما.   است العلل  نارايانا يا كريشنا علت  كه  وداها تأييد شده  در تمام  ترتيب بدين

دهنده به تمام   لذت  كه  است-ا گوويند- كريشنا  ، شري  خداوند متعال  كه  است  شده نيز گفته) 5/1(
 و   بزرگ  حكماي گواه  را به   مطلب  اين  داناست راستي  به  كه آن .   است  آغازين العلل موجودات و علت

  فردي. كند  مي  پرستش  كامل كل عنوان  ِ دانا خداوند كريشنا را به   انسان بنابراين. كند  مي وداها درك
  . كنند  مي  تنها كريشنا را پرستش شود كه  مي ناميده   حقيقي  يا داناي3بودها

   از آچارياهاي  و ايمان  را با عشق  متعال  پيام  شخص شود كه  مي  حاصل  اعتقاد هنگامي اين
 را   ساده  حقيقت تواند اين  خداوند كريشنا ندارد، نمي  به  يا عشقي  ايمان  كه كسي.  بشنود غيرپريشان

. اند  شده  توصيف  يا االغ  نادان  مودها، يعني عنوان به) 9/11(گيتا - در بهاگاواد ايمان بيافراد .  كند قبول
   را از آچارياي  كامل گيرند، زيرا دانش  تمسخر مي خداوند را به  افراد مودها شخصيت   كه  است  شده گفته

شود،   مي  و مغشوش يشان پر  مادي  انرژي  گرداب  توسط  كه شخصي.  اند  نكرده  كسب غيرپريشان
  . آچاريا گردد  يك  را ندارد كه  آن شايستگي

-    و جامعه ، مردم  خانواده  به  خود نسبت قيگيتا، توسط عال- بهاگاواد  از شنيدن آرجونا پيش
  جويي  و صلح  فرد بشردوست خواست رو او مي از اين .  بود  شده  و تشويش  دچار پريشاني-  مادي گرداب
  ، بودها گرديد، عزم  متعال گيتا از شخص- بهاگاواد  ودايي  دانش با شنيدن  كه   هنگامي ولي. يا باشددر دن

آرجونا .  بود، شد  داده  نبرد كوروكشترا را ترتيب كننده خداوند كريشنا كه  را تغيير داد و پرستش خويش
 خداوند   او عابد پاك  ترتيب  اين  و به نمود ، خداوند را پرستش  خويش  اقوام اصطالح  با به   جنگ توسط
 بپردازد،   حقيقي  كريشناي  پرستش  به  شخص شود كه  ميسر مي  در صورتي  مورد فقط  اين تحقق. گرديد

   از راز و رمز دانش  كه  افرادي ؛ همان است  شده  ابداع  افراد نادان  توسط  كه  كاذب  كريشناي  پرستش  به نه
  . هستند اطالع ، بي  است  شده  پرداخته  آن توصيف  به  بهاگاواتام-گيتا و شريماد- هاگاواد در ب كريشنا كه

   دنياي  از نابودي  پس  كه  است  سوترا منشا تولد و بقا و نيز منبعي- ودانتا  طبق4سامبهوتا
  ر واقعي تفسي  كه  بهاگاواتام-  شريماد).]1/1/1.ب.ش[ janmädy asya yataù(ماند  مي  باقي مادي
  جان ِ بي ، همانند سنگ  تجليات  تمامي  منبع دارد كه  مي ، بيان  است  آن  مؤلف  سوترا توسط- ودانتا

                                                     
1 Mokña-dharma 
2 Varäha Puräëa 
3 budha 
4 sambhüta 
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فرمايد  مي) 7/26(گيتا -  كريشنا، نيز در بهاگاواد  شري خداوند،.   آگاه است  يا كامال1ًآبهيگيا ، بلكه  نيست
 مانند شيوا و برهما او   فرشتگاني  حتي كس  و هيچ  است آگاه   و آينده ، حال  از گذشته طور كامل  او به  كه

 دراثر فراز و   ترديد رهبران روحاني داراي تحصيالت ناكامل كه بدون. شناسند  نمي  طور كامل را به
كنند   مي  سعي آنها.  بشناسند طور كامل شوند، قادر نيستند او را به   مي  پريشان  مادي  زندگي هاي نشيب

  دانند كه  نمي  آورند، ولي  وجود  را به اي ، مصالحه  پرستش  هدف عنوان  به  مردم  توده ا قرار دادن ب كه
 اين به اصطالح رهبران  تالش.  نيستند  كامل  مردم هاي  تنها يك افسانه است و توده  پرستشي چنين

  ، ولي  است  ريشه ، آبياري  و صحيح  طبيعي روش. باشد ها به جاي ريشه مي روحاني مانند آبياري برگ
   علت  چيز به ها، همه  برگ  مداوم  آبياري رغم ها هستند؛ به  برگ  بيشتر متوجه  امروزي  پريشان رهبران
  .  است  خشكيدن  در حال  صحيح  تغذيه فقدان

. كند  مي  ما توصيه ، به هاست  رويش  منشأ تمامي  را كه  ريشه  به  دادن  ايشوپانيشاد آب-  شري
   كم- باشد  تواند كامل  نمي  هيچگاه  كه-   آنان  بدن  به  خدمت  انجام  از طريق  مردم  توده پرستش
 -    مادي  اعمال العمل  عكس- كارما  قانون  طبق  كه  است اي  ريشه روح.   است  روح  به تر از خدمت اهميت

  هاي ، مساعدت  پزشكي هاي  كمك  از طريق  مردم  به خدمت. آورد ها را پديد مي  بدن  مختلف انواع
   به  صحيحي ها، خدمت  در كشتارگاه  بيچاره ، كشتار حيوانات ، و در كنارِ آن  آموزشي  و امكانات اجتماعي
  .شود  نمي محسوب  زنده  موجودات

   رنج مرگ و  ، بيماري  تولد، پيري  مادي  از مصائب  مختلف هاي  بدن  در انواع  همواره موجود زنده
   مجدد گمشده  با احياي رابطه دهد كه  قرار مي  را در اختيار انسان  فرصتي  حيات  انساني شكل. برد مي
آيد تا  خداوند خود شخصاً مي.  يابد  رهايي گرفتاري  از اين   سادگي ، به  و خداوند متعال  موجود زنده بين

پذيرد   مي  انجام  هنگامي  بشريت  به  حقيقي خدمت. دهد  ، سامبهوتا، را آموزش  متعال  به  تسليم فلسفه
  اين.  دهد  را آموزش  و توان  عشق  او با نهايت  و پرستش  خداوند متعال  به  تسليم  چگونگي  شخص كه

  .باشد  ايشوپانيشاد مي-   شري  مانتراي  اين آموزش
   اعمال  ساختن  جاري  زبان و بر ، شنيدن  عصر پريشاني  خداوند در اين  پرستش  ساده روش

 از   جهت ؛ بدين  است  تخيلي  خداوند امري  اعمال  تصورند كه  بر اين پندارگرايان. باشد  او مي استثنائي
   را منحرف گناه  بي  مردم  خود نظر توده اساس بي ورزند و با سفسطه   مي  آنها خودداري  درباره شنيدن

   به دارند كه  مي  خود را بر آن  خداوند كريشنا، پيروان اعمال  درباره   شنيدن  جاي آنها به. سازند مي
در . زنند  مي  خود دست  درباره  تبليغ  به  ترتيب  اين  بپردازند و به دروغين  روحاني  تمجيد از معلمان

   پاك  عابدان  و براي  است  يافته  افزايش اي  مالحظه طور قابل  به  متظاهراني  اخيرتعداد چنين هاي سال
خداوند   دروغين   و ظهورات  متظاهران  اين  ناپاك  را از تبليغات  مردم  توده  كه خداوند دشوار است

  .برهانند

                                                     
1 abhijïa 
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دارد،   مي  كريشنا، معطوف ، شري  خداوند ازلي  ما را به  توجه طور غير مستقيم اوپانيشادها به 
.  دارد  كريشنا اشاره  شري  به طور مستقيم ، به  دها است اوپانيشا  تمامي  خالصه گيتا كه- بهاگاواد ولي
   شده  توصيف  بهاگاواتام- گيتا و شريماد- او در بهاگاواد  كه  گونه  كريشنا، آن  درباره  بايد  شخص ذهن
 بهاگاواتام - شريماد.  خواهد شد پاك  مادي  هاي  آلودگي  از تمامي ، بشنود و اين گونه ذهن به تدريج است

از . كند  مي  خود جلب  سوي  او را به  خداوند، توجه  اعمال  درباره عابد با شنيدن” : دارد  مي بيان) 1/2/17( 
   عابد، او را ياري  به  صحيح قرار دارد لذا با راهنمايي  هر موجود زنده   خداوند در قلب  كه  جايي آن
 dadämi buddhi-yogaà taà :كند يد مي را تأي  موضوع نيزاين) 10/10(گيتا -  بهاگاواد“ .كند مي

yena mäm upayänti te.  
   شهوت مادي هاي   در اثر گونه  كه هايي  آلودگي  عابد را از تمامي  دروني خداوند، قلب راهنمايي

   كه كسي.  قرار دارند  و جهل  شهوت  سلطه  تحت غيرعابدان. سازد  مي ، پاك  است  ايجاد گرديده و جهل
تواند   مي  نه  است  در جهل  كه كس  شود و آن  فارغ  مادي تواند از آرزوها و اشتياق  نمي است  در شهوت

   هم هر اندازه برد، به   بسر مي  و جهل  در شهوت شخص  كه   هنگامي بنابراين.  خدا را خود را بشناسد و نه
 خداوند،   لطف  عابد، به  براي رد، ولي ندا  خودشناسي  براي  شانسي  ديندار را ايفا كند، هيچ  يك  نقش كه

   نشان شود كه  مستقر مي  نيكي  او در گونه  ترتيب بدين. روند  مي  از بين  و جهل شهوت هاي  گونه
   شرط باشند، به  را دارا مي  شدن  برهمن  استثنا صالحيت  بدون همه.   است  كامل  برهمن  يك مشخصه

   بهاگاواتام- شريماد. نمايند  معتبر دنبال   معلم روحاني  يك  رهبري  تحت را  عابدانه  خدمت  راه كه آن
  :دارد  مي  بيان همچنين) 2/4/18(

kiräta-hüëändhra-pulinda-pulkaçä  
äbhéra-çumbhä yavanäù khasädayaù  
ye 'nye ca päpä yad-apäçrayäçrayäù  

çudhyanti tasmai prabhaviñëave namaù  
 گردد، زيرا خداوند   خداوند، پاك  عابد پاك  يك  رهبري تواند تحت  مي اي ايههر موجود فروم” 

  “.  قدرتمند است العاده فوق
 خداوند   به عابدانه  خدمت   انجام يابد، براي  مي  دست  برهمني هاي  ويژگي  به  كسي  كه هنگامي

 از   با آگاهي  به تدريج شخص. گردد يخود نزد او آشكار م  خدا خود به  شود و دانش  مي  و مشتاق شادمان
   و شفاف  پروردگار روشن  لطف  او به  شكاك  و ذهن  فارغ  مادي هاي  دلبستگي  خدا از تمامي دانش
  گردد و خداوند را در هر مرحله  آزاد مي يابد روحي  مي  دست مرحله  اين   به  كسي  كه هنگامي. شود مي

  .  است  شده  مانترا توصيف  در اين  كه  سامبهاوات ل كما است اين . بيند  مي زندگي
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    چهارده مانتراي
  

sambhütià ca vinäçaà ca  
yas tad vedobhayaà saha  
vinäçena måtyuà tértvä  
sambhütyämåtam açnut  

  
sambhütim-كيفيات و متعلقات، و هاي متعال،  بازي ، شكل،  شخصيت ازلي خداوند، نام

 تجلي مادي موقتي خداوندگاران، -vinäçam؛  و-ca؛  در منزلگاه وي، و غيرههاي گوناگون تنوع
؛  آن-tat ؛  كسي كه- yaù ؛  همچنين-ca؛ هاي غيرواقعي  و شهرت ها ها و حيوانات، و غيره با نام انسان
veda -؛ داند  ميubhayam –؛  هر دوsaha –؛  با همراهvinäçena - با همه چيزهايي كه در 

 در قلمروي ازلي -sam—bhütyä ؛  برتري جويد-tértvä ؛  مرگ-måtyum ؛ ي استمعرض نابود
  .برد لذت مي-açnute؛ مرگي  بي-amåtam ؛ خداوند

  
هاي   او، شكل، صفات و بازي  متعال  خداوند كريشنا، نام  متعال  بايد شخصيت انسان

   و حيواناتها ، انسانران را به همراه خداوندگا  فناپذير مادي آفرينشروحاني او، و همچنين 
 و تجلي  ، مرگ  گردد  اين موارد آگاه  فردي به  كه هنگامي.  بشناسد  درستي ه ب  آن موقتي

   سرمدي  خداوند از زندگي ازلي گذارد و در ملكوت   سر مي  را پشت موقت مادي همراه با آن
  .گردد مند مي  بهره  و دانش سرشار از شعف

  
   شرح

  
   از جمله مادي هاي   از ابزارها و پديده ، بسياري  دانش  پيشرفت  اصطالح ر اثر به د  بشري تمدن

   براي  راهي  كه  است  نيافته  وجود هنوز توفيق با اين.   است  كرده  را خلق  اتمي  و انرژي  فضايي هاي سفينه
 در   مصائب  اين  را درباره رسشي پ هوشمندي  انسان  هرگاه.  بيابد  و مرگ ، بيماري  از تولد، پيري رهايي

   پيشرفت  در حال  مادي  دانش گويند كه  مي  سازد، آنها زيركانه  مطرح  دانشمندان اصطالح  به  برابر اين
ها،   پاسخ گونه اين.  بشر ميسر خواهد شد  و بيماري براي  از پيري  و فارغ  جاودانه  زندگي  و در نهايت است
 قوانين   تحت  مادي  چيز در طبيعت همه. كند  مي  اثبات  مادي  طبيعت  را درباره  دانشمندان  فاحش جهل

   و در نهايت تولد، رشد، بقا، تغيير، زوال:  گذر كند  دگرگوني  مرحله  قرار دارد و بايد از شش دقيق ماده 
 قانون تغيير و  شش  اين  تواند در وراي ، نمي  است  مادي  با طبيعت  در ارتباط هر كسي كه.  مرگ
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   هميشه تواند براي ، نمي  يا گياه ، حيوان  فرشته، انسان ، چه  موجودي  رو هيچ از اين.  قرار گيرد دگرگوني
  . بماند  باقي  مادي در دنياي

   برترين- خداوندگار برهما . كند  آنها تغيير مي  گونه  بر حسب  موجودات  زندگي  مدت طول
   ريز تنها براي  ميكروبي كه  آن  كند، حال  عمر مي  سال ها ميليون  ميليون-   مادي  دنياي  اين موجود زنده
   چيز تحت همه.  بماند  باقي  جاودان  مادي  در دنياي  قادر نيست  كس هيچ. كند  زندگي مي چند ساعت

كند و   دهد، رشد مي ادامه   زندگي  دارد و اگر به  تداوم  مدتي شود، براي  مي  يا آفريده  زاده  معين شرايطي
ها از   ميليون  برهماها كه حتي. رود  مي  از بين نهد و سرانجام  مي  افول نمايد، به تدريج رو به زاد و ولد مي

  از اين.  قرار دارند  نابودي  دير يا زود در معرض  قوانين  اين  وجود دارند، طبق  مختلف هاي  در جهان آنان
  .شود  مي ، ناميده  است  مرگ مكان  معني   به ، كه1، ماريتيالوكا  مادي رو سراسر دنياي

بردارند،   از ميان   مكان  را در اين  مرگ  هستند كه  در تالش  و سياستمداران  مادي دانشمندان
 آثار   به  آنها نسبت  جهل واسطه  به مسئله  اين.  ناميرا ندارند  روحاني  از جهان  اطالعي گونه زيرا هيچ

   تمايلي گونه  عصر حاضر هيچ  انسان متأسفانه.   است  متعال  سرشار از دانش تجربه كامل  كه  است ودايي
  . ندارد  مقدس  از وداها، پوراناها و ساير كتب به كسب دانش

  : كه شويم  مي مطلع) 6/7/61( ويشنو پورانا  از طريق
viñëu-çaktiù parä proktä  

kñetra-jïäkhyä tathä parä  
avidyä-karma-saàjïänyä  

tåtéyä çaktir iñyate  
]Cc. Madhya 6.154[  

و ) برتر( پارا  هاي  نام  به  گوناگوني هاي  انرژي  داراي- خداوند   متعال  شخصيت- خداوند ويشنو  
  ارت ما در اس  اكنون  هم  كه  مادي انرژي. موجودات زنده به انرژي برتر تعلق دارند. باشد مي)  پست(آپارا 
 كه   ميسر گرديده  انرژي  اين  توسط  مادي آفرينش. شود  مي  ناميده  پست ، آويديا يا انرژي باشيم  مي آن

در . كند پوشانده است و آنها را به انجام اعمال ثمربخش ترغيب مي) آويديا(موجودات زنده را با جهل 
   متفاوت  پست  مادي  از انرژي  وجود دارد كه ي پارا شاكت  نام  به- برتر  انرژي-   ديگري  انرژي  كه حالي
  ):8/20. گ. ب(  و فناناپذير خداوند است   ابدي وجود آورنده مأمن  برتر به   انرژي آن.باشد مي

paras tasmät tu bhävo 'nyo  
'vyakto 'vyaktät sanätanaù  

yaù sa sarveñu bhüteñu  
naçyatsu na vinaçyati  

 در سراسر - و ناهيد  خورشيد، ماه جملهاز ،   و مياني ، پاييني  بااليي-   مادي  سيارات تمامي
تر در   پايين  از سيارات برخي.  عمر برهما وجود دارند  مدت  تنها در طول  سيارات اين. اند  پراكنده جهان
   به  بااليي ارات در سي زمان. شوند  مي آفريده روند و در روز بعد دوباره   مي  روز برهما از بين  يك پايان
 روز، در   شبانه ، يا يك  و چهار ساعت  بيست  ما معادل سال يك . شود  مي  محاسبه  ديگري  متفاوت گونه

                                                     
1 Martyaloka 
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  سيارات  معيار زماني  طبق)  ساتيا، ترتا، دواپارا و كالي (  زمين چهار دوره.  است  بااليي   از سيارات بسياري
 روز برهما را   در هزار، يك  مدتي  چنين  ضرب حاصل. انجامد  مي طول ه  ب  هزار سال  دوازده ، فقط بااليي

 را   و سال ها، ماه  روزها و شب اين مجموعه . باشد  مي  مدت  برهما نيز همين دهد و شب  مي تشكيل
   در پايان  جهان  اين  تجليات كل.   است  معيار زماني  با اين دهد و عمر برهما يكصد سال  مي تشكيل
  .رود  مي  برهما از بين زندگي

 - مارتيالوكا  منظومه  ساكنين  برند و همچنين  بسر مي  در خورشيد يا ماه  كه اي  زنده موجودات
   عدم  برهما در اقيانوس  شب در خالل-باشد   مي تر از زمين  پايين  از سيارات  و بسياري  زمين  شامل كه

   باقي  متجلي  حالت ، به  از حيات اي  و يا گونه  موجود زنده يچ ه  مدت  اين در خالل. گردند  مي غرق
   ناميده1 آوياكتا  نامتجلي  حالت اين. دهد  مي  خود ادامه زندگي  به  طور روحاني  به  كه  آن ماند، حال نمي
 نيز   ديگري اي آوياكت ، بار ديگر حالت  رفت  برهما از بين  زندگي  در پايان  جهان  كل  كه هنگامي. شود مي

  نيافته ديگري، فضا يا طبيعت ، حالت تجلي نيافته  تجلي  دو حالت  اين اما در وراي. پديدار خواهد شد
   در هنگامي ، حتي  سيارات  فضا قرار دارند و اين  در اين  بسيار زيادي  روحاني سيارات. ، قرار دارد روحاني

تجلي . باشند  موجود مي طور ابدي روند، به   مي روز برهما از بينپايان  در   مادي  دنياي  سيارات  تمامي كه
 خداوند   از انرژي چهارم  ظهور يك  قرار دارد، فقط  مختلف  برهماهاي  در قلمروي  كه كيهاني 

 قرار   روحاني  برهما، طبيعت  قلمروي در وراي. باشد تر مي  پست اين، انرژي). ekapäd-vibhüti( است
، برتر يا پارا   انرژي  اين به.   خداوند است  انرژي چهارم شود و سه  مي  ناميده 2ويبهوتي- يپاد تر دارد كه
  .شود  مي  اطالق 3پراكريتي

  او به.   كريشنا است برد، خداوند شري  بسر مي  روحاني  در طبيعت  كه  حاكم  متعال شخص
   حصول  قابل  پاك عابدانه  خدمت   تنها از طريق  است تأييد شده) 8/22(گيتا -  در بهاگاواد  كه  گونه همان
ها  كارمي).  ثمربخش اعمال(يا كارما )   ماوراءالطبيعه هاي قدرت(، يوگا ) فلسفه (  گيانا  از طريق باشد، نه مي

   شامل  كه- 4 سوارگالوكا  سيارات توانند خود را به ورزند، مي  مي  ثمربخش مبادرت  اعمال  به  كه يا آنان
 باالتر نظير ماهارلوكا،   سيارات  به ها قادرند حتي ها و يوگي گياني.  ارتقاء دهند–باشد   مي خورشيد و ماه

   بيشتري  شايستگي  عابدانه  خدمت  از طريق  دو گروه  اين  كه هنگامي.  يابند  دست5تاپالوكا و برهمالوكا
 -  وايكونتها يا سيارات)  برهمن (  روحاني  عالم  نوراني  فضاي-   روحاني  طبيعت  كنند، ورود به را كسب

  تواند بدون  نمي كس  هيچ  كه  نيست ترديدي. گردد  آنها ميسر مي  براي شده   كسب شايستگي طبق 
  . وايكونتها وارد شود  روحاني  سيارات ، به  عابدانه  در خدمت  آموزش

   را تحت  مادي  طبيعت  هستند كه الش، در ت  مورچه ، از برهما تا يك  همه  مادي در سيارات
 دارد، موجود   تداوم بيماري  اين   كه تا هنگامي.   است  مادي  بيماري  همان  خود قرار دهند، و اين سلطه

                                                     
1 avyakta 
2 tripäd-vibhüti 
3 parä-prakåti 
4 Svargaloka 
5 Maharloka, Tapoloka and Brahmaloka 
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   حيوان  شكل  و يا به ، فرشته  انسان شكل  موجود به  چه.  گردد  بدني  روند تغييرات  بايد دستخوش زنده
   در پايان  برهما و نابودي  در شب  نابودي-   دو نابودي  را در ضمن  غيرمتجلي  حالت مدر آيد، بايد سرانجا

   يعني  همراه  و عوامل  تولد و مرگ درپي  پي  جريان  اين  به خواهيم اگر مي. گردد  متحمل- برهما  زندگي
توانيم به  ، جايي كه مي  گرديم  روحاني  تا وارد سيارات  كنيم ، بايد تالش  بخشيم  پايان  و بيماري پيري

   اين هاي نارايان بر همه  وي، به فرم هاي كامل  صورت جاودان در معاشرت با خداوند كريشنا يا بسط
 كامل او بر هر چيزي در اين سيارات غيرقابل شمارش هاي خداوند كريشنا يا بسط.  دارد  سلطه سيارات
 eko vaçé sarva-gaù kåñëa: تراها تأييد شده استكند، اين حقيقت در شروتي مان فرمايي مي حكم

éòyaù/ eko 'pi san bahudhä yo 'vabhäti. (Gopäla-täpané Upaniñad 1.21)  
بر     براي غلبه  در تالش  كه اين روح مقيد است.  يابد تواند بر كريشنا تسلط  نمي كس هيچ

   تولد و مرگ  و مصائب  مادي  طبيعت انين قو  سلطه ، تحت  آن جاي  به  باشد، ولي  مي  مادي طبيعت
، پرورش   بنيادين گردد و اصل  مي  جا متجلي  در اين  دين  اصول  برقراري خداوند براي.   است درپي پي

  : است) 18/66(گيتا - خداوند در بهاگاواد  نهايي  آموزش اين. باشد  او مي  به  تسليم روحيه
sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà vraja  

   آموزش  اين  ماهرانه  متأسفانه افراد نادان ولي، “ همه چيز را رها كن و تنها به من تسليم شو” 
   به مردم. سازند  مي  گمراه  مختلف هاي  را در راه  مردم هاي كنند و توده  تفسير مي  غلط  را به اساسي

   خدمت  ازطريق  روحاني  عالم  به  ورود  خود جهت تربيت   براي اند، ولي  شده ها تشويق بيمارستان تأسيس 
   براي  هيچ گاه عالقمند شوند كه  موقتي   آسودگي  به  فقط اند كه آنها آموخته. اند  نشده  ترغيب عابدانه

  ، انواع  ويرانگر طبيعت منظور مهار قدرت آنها به . آورد  نمي  ارمغان  را به  حقيقي  خوشبختي موجود زنده
  ناپذير را رام   سلطه  طبيعت  چگونه دانند كه  نمي اند، ولي  را برپا ساخته دولتي   و نيمه  عمومي مؤسسات

   آنها به شود، ولي  مي گيتا تبليغ-  بهاگاواد  بزرگ  متخصصان  عنوان  از افراد به در مورد بسياري. سازند
 در  كه  گونه   همان  قدرتمند، به طبيعت. دارند  نمي  مبذول  توجهي  مادي  مهار طبيعت  گيتا درباره پيام

  . است شدني    رام  الهي  بيدارسازي آگاهي  از طريق ، فقط ذكر شده) 7/14(گيتا -بهاگاواد
  شخصيت(  1 بايد سامبهوتي  انسان دهد كه  مي  مانترا آموزش  ايشوپانيشاد در اين-  شري

 از  تواند فقط  نمي انسان. بشناسد  در كنار هم   طور كامل را به)  موقتي مادي تجلي  (2و ويناشا) خداوند
.  وجود دارد  نابودي  در هر لحظه  طبيعت  تجلي موقتي مادي نجات يابد، زيرا در جريان  به  آگاهي طريق
   دانش كامل تنها از طريق.  يابد  رهايي  نابودي  اين ، از چنگال بيمارستان  با تأسيس   قادر نيست كسي

منظور آموزش   به   ودايي  برنامه تمامي.   يافت  نجات توان ، مي  و آگاهي  جاودان مملو از شعف زندگي
   ارضاي  بر پايه  كه  موقتي هاي  در اثر جاذبه  اغلب مردم.   است  جاودان  زندگي  به  در هنر دستيابي انسان 

، باعث گمراهي و نزول انسان   محسوسات  به  خدمت شوند و اين  مي گيرد، گمراه  مي  صورت حواس
  .گردد مي

                                                     
1 sambhüti 
2 vinäça 
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   يا عدم  حقيقت  به  عالقهمسئله.   بخشيم  خود را نجات  همنوع  صحيح  ما بايد از طريق بنابراين
  ، بايد به  يابيم  رهايي  پياپي  از تولد و مرگ خواهيم اگر مي.  وجود دارد حقيقت.   نيست  مطرح  آن  به عالقه

 در   ضرورتمسئله، زيرا   نيست  مطرح  و سازشي  مصالحه نوع هيچ .   آوريم  خداوند روي انه عابد خدمت
  .  است ميان
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   پانزده مانتراي
   

hiraëmayena pätreëa  
satyasyäpihitaà mukham  
tat tvaà püñann apävåëu  
satya-dharmäya dåñöaye  

  
hiraëmayena-؛  با انوار طالييpätreëa  -؛ كننده يره با پوشش خsatyasya- از 

؛  خودت-tvam ؛  آن پوشش-tat؛  صورت-mukham؛ هشد   پوشيده-apihitam؛ حقيقت مطلق
püñan  -؛  اي حافظapävåëu-؛  با لطف خود بردارsatya  -؛  پاكdharmäya-؛  به عابد

dåñöaye -براي نماياندن .  
  
 تو با پرتو   حقيقي ، چهره  موجودات  تمامي  نگهدارنده ، اي  پروردگار من اي

   و خود را به ا  برگير ر حجاباين    از سر رحمت تقاضا دارم.   است  گشته يده پوش ات كننده خيره
  . بنما عابد پاكت 
  

   شرح
  

 پرتو  ، يعني) 1برهماجيوتي( خود   انوار شخصي درباره) 14/27(گيتا -خداوند در بهاگاواد
  :فرمايد  مي ، چنين  خويش  شخصي  شكل كننده خيره

brahmaëo hi pratiñöhäham  
amåtasyävyayasya ca  

çäçvatasya ca dharmasya  
sukhasyaikäntikasya ca  

، فناناپذير و  جاودان  و  است  غايي  جوهر خوشبختي  كه  هستم  غيرمتشخص  برهمن  بنيان من” 
  “ .  است ابدي

   وجه ترين درك  قابل برهمن. باشند  مي ق مطل  حقيقت  وجه  سه ، پاراماتما و بهاگاوان برهمن 
  باشند، درك تر مي  پيشرفته  كه  كساني  توسط-    متعال  روح-پاراماتما .   است  مبتديان خداوند براي

گيتا تأييد - در بهاگاواد  موضوع اين.  است  مطلق   حقيقت  ادراك ترين ، نهايي  بهاگاوان شود و ادراك مي
 و نيز   برهماجيوتيا، منش  مطلق  حقيقت  غايي فرمايد او مفهوم  خداوند مي  كه جايي ، آن  است شده

،   برهماجيوتي  نهايي  او منبع فرمايد كه گيتا مي- كريشنا در بهاگاواد.   جا حاضر است  در همه پاراماتماي

                                                     
1 brahmajyoti 
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ود را شرح  نامحدود خ هاي  قدرت  كه  نيست  و نيازي ، است  مطلق  حقيقت غيرمتشخص  مفهوم  يعني
  :دهد 

atha vä bahunaitena  
kià jïätena tavärjuna  

viñöabhyäham idaà kåtsnam  
ekäàçena sthito jagat  

   در تمام  از وجودم اي  با ذره  فقط من.   مفصلي  دانش  چنين  به  است  نيازي  آرجونا، چه  اي ولي” 
  )10/42.  گ. ب (“ . كنم  مي  را حفظ  و آن  حضور دارم  جهان اين

 - جا حاضر   در همه  پاراماتماي-  خود   اصلي هاي  از بسط  يكي  خداوند توسط  گونه بدين
 نيز   روحاني  عالم  تجليات  تمامي  خداوند حافظ همچنين. كند  مي  را حفظ  مادي  آفرينش تمامي

 ياد   نهايي  يا حافظ1  پوشان نام   ايشوپانيشاد از خداوند به-   شري  مانتراي  در شروتي  جهت باشد؛ بدين مي
  .شود مي

.  است) 2 بهياسات- آناندا مايو (  متعال  در شعف  كريشنا، همواره  خداوند، شري  متعال شخصيت
   اوان  از همان ، حتي  داشت هند حضور  در ورينداون  پيش  هزار سال  خداوند در پنج  كه هنگامي

 آگها، باكا، پوتانا و   چون  گوناگوني  ديوهاي كشتن.  بود عال مت ، در لذت  خويش  كودكانه هاي بازي
   از مادر، برادر و دوستان  ورينداون خداوند در دهكده. شد  مي محسوب بخشي    لذت  او تفريح پراالمبا براي
 از  او كرد، معاشرين  مي  را بازي“  دزد بازيگوش كَره ”    يك  نقش  كه گرديد و هنگامي  مي خود محظوظ

، زيرا خداوند   نيست  سرزنش  قابل“  دزد كَره”   عنوان  خداوند به  شهرت. بردند  مي  روحاني  لذتي وي دزدي 
   انجام خداوند در ورينداون  را كه  هر آنچه.  ساخت  مي  خود را محظوظ  پاك  عابدان  كَره با دزديدن

  داد تا پندارگرايان  مي  ليالها را ترتيب اوند اينخد.  خود بود  معاشران  به  بخشيدن  لذت داد، براي مي
   بودند، مجذوب  مطلق  حقيقت  يافتن  در پي يوگا را كه هاتها  روند اصطالح  به  بازان  و آكروبات خشك
  .سازد

 خداوند با  هاي  بازي درباره) 10/12/11 (  بهاگاواتام- در شريماد شوكادوا گوسوامي
  :گويد  مي ، چنين  گاوچران ان پسر ، يعني هايش همبازي

itthaà satäà brahma-sukhänubhütyä  
däsyaà gatänäà para-daivatena  

mäyäçritänäà nara-därakeëa  
säkaà vijahruù kåta-puëya-puïjäù  

گردد، و به   مي  درك ِ غيرمتشخص  پر شعف  برهمن  صورت  به  خداوند كه  متعال شخصيت” 
آورند،  شمار مي  به   معمولي  او را انسان شود و دنياگرايان  مي  پرستش  عابدان  توسط  خداوند متعال عنوان 

 - بودند   يافته   دست  موقعيتي  چنين بسيار زياد به  متقيانه   اعمال  از انجام  پس  كه-   گاوچران با پسران
  “ .كرد  مي بازي

                                                     
1 püñan 
2 änanda-mayo 'bhyäsät 
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   است  خود مشغول  روحاني  با معاشرين لي متعا  عاشقانه  اعمال  به  خداوند همواره  ترتيب بدين
پدر و  (4، واتساليا) دوستي (3، ساكهيا) خادمي (2، داسيا) خنثي (1 شانتا  گوناگون  روابط  در چهارچوب كه

  .قرار دارد)   نكاحي عشق (5و مادهوريا)  مادري
   اين  است يد، ممكنگو  نمي  دهاما را ترك  خداوند هرگز ورينداون  است  شده  گفته جا كه از آن

   چنين به) 13/14(گيتا -در بهاگاواد. كند  مي  را اداره  امور آفرينش  چگونه  شود كه  مطرح پرسش
شود، در سراسر   مي  پوروشا ناميده  خود كه  اصلي  بخش خداوند توسط” :   است  شده  داده ، پاسخ پرسشي
 شخصاً   مادي  دنياي  و انهدام ، نگاهداري آفرينش خداوند در  هر چند كه.  حضور دارد  مادي آفرينش
   موجب  متعال  يا روح-  پاراماتما -    خويش  اصلي  بسط  امور را توسط اين  تمامي   ندارد، ولي دخالتي

كند، پاراماتما يا   مي  آنها را اداره  همه  كه  اصلي باشد و آتماي  مي ، آتما يا روح هر موجود زنده. گردد مي
  “.  است  متعال روح

  توانند به  تنها مي گرايان مادي. شود  مي  محسوب  عظيمي  خداوند، دانش  شناخت  روش اين
 -  خداوند - بپردازند، زيرا آنها در مورد پوروشا   مادي  آفرينش  و چهار عامل  بيست  و تفكر درباره تحليل
   گيج  برهماجيوتي كننده  پرتو خيره گرا توسط  غيرمتشخص جويان حق.  دارند  بسيار ناچيزي اطالع
 و چهار   بيست  وراي  كند، بايد به  رؤيت طور كامل  را به   مطلق  بخواهد حقيقت اگر شخص. شوند مي

 كنار   دارد و براي  اشاره  مطلب  اين  ايشوپانيشاد به- شري.  يابد  او دست كننده  و پرتو خيره عنصر مادي
بتواند   كنار نرود تا انسان   حجاب  اين  كه تا زماني. كند  دعا مي كننده  خيره وشش پ6پاترا- هيرانمايا رفتن

   حاصل  هيچگاه  مطلق  حقيقت  حقيقي  كند، شناخت  درك  هست  طور كه  خداوند را آن  متعال شخصيت
  .شود نمي

   در مجموع سط ب  سه  اين  كه  است  اصلي  بسط  از سه  خداوند، يكي  شخصيت  پاراماتماي وجه
 برهما،   اصلي  ديتي  از سه  يكي يعني-   است  جهان  در اين  كه تاتوايي- ويشنو. شود  مي  ناميده7تاتوا- ويشنو

   كه  جا حاضر است  در همه  پاراماتماي او همان.   است معروف 8 ويشنو  كشيروداكاشايي  به-ويشنو و شيوا
 زنده   موجودات  در همه  جمعي  متعال  روح9 ويشنو اكاشاييگاربهود. وجود دارد اي  در هر موجود زنده

او .   است  دراز كشيده  عليت  در اقيانوس  كه  است10 ويشنو  دو، كارانوداكاشايي  اين در وراي.  است 
 و چهار   بر بيست  از غلبه  پس دهد كه  مي  آموزش  رهرو جدي  يوگا به روش.   جهانهاست  تمامي آفريننده

                                                     
1 çänta 
2 däsya 
3 sakhya 
4 vätsalya 
5 mädhurya 
6 hiraëmaya-pätra 
7 viñëu-tattvas 
8 Kñérodakaçäyé Viñëu 
9 Garbhodakaçäyé Viñëu 
10 Käraëodakaçäyé Viñëu 
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كند تا   مي  كمك  شخص  به گرايانه  تجربه  فلسفه اكتساب.  با ويشنوتاتواها روبرو شود  مادي آفرينشعنصر 
.  كند  درك-  كريشناست  خداوند شري  متعال  بدن كننده  پرتو خيره كه- را   غيرمتشخص برهماجيوتي

  :  است تأييد شده) 5/40( سامهيتا -  در برهما و همچنين) 14/27(گيتا - در بهاگاواد  موضوع اين
yasya prabhä-prabhavato jagad-aëòa-koöi  
koöiñv açeña-vasudhädi vibhüti-bhinnam  

tad brahma niñkalam anantam açeña-bhütaà  
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

 نظر ساختار  از آنها از  هر يك  وجود دارد كه  جهان ها ميليون  در ميليون شماري  بي سيارات” 
  برهماجيوتي. اند  قرار گرفته  از برهماجيوتي اي  آنها در گوشه تمامي.   است  متفاوت  با ديگري كيهاني
   مانتراي  اين“ . كنم  مي  او را پرستش  من  خداوند، كه  متعال  شخصيت  جز پرتو شخصي  نيست چيزي
 -  شري  مانتراي  و شروتي  است  شده انبي  مطلق   حقيقي حقيقت  ادراك  سامهيتا از سطح- برهما

   به  است اي پيرايه  بي  دعاي اين. كند  تأييد مي  از شناخت  روندي  عنوان  مانترا را به ايشوپانيشاد، اين
پرتو .  كند  او را رؤيت  حقيقي  بتواند چهره  را كنار زند تا شخص  برهماجيوتي  خداوند كه درگاه

  :به تفصيل توصيف شده است) 12- 2/2/10(نتراي مونداكا اوپانيشاد برهماجيوتي در چندين ما
hiraëmaye pare koçe  

virajaà brahma niñkalam  
tac chubhraà jyotiñäà jyotis  

tad yad ätma-vido viduù  
  

na tatra süryo bhäti na candra-tärakaà  
nemä vidyuto bhänti kuto 'yam agniù  
tam eva bhäntam anu bhäti sarvaà  
tasya bhäsä sarvam idaà vibhäti  

  
brahmaivedam amåtaà purastäd brahma  

paçcäd brahma dakñiëataç cottareëa  
adhaç cordhvaà ca prasåtaà brahmai-  

vedaà viçvam idaà variñöham  
ز كننده نامحدود برهمن وجود دارد كه ا پوشش مادي، پرتو خيرهدر قلمرو روحاني وراي ” 

جويان به عنوان نور همه نورها  كننده توسط حق آن نور سفيد خيره. آلودگي هاي مادي آزاد و مبرا است
در حقيقت . در آن قلمرو نيازي به نور خورشيد، ماه، آتش يا برق براي روشنايي نيست. شود درك مي

برهمن در جلو و . تشود تنها بازتابي از روشني متعال اس همه آن روشني كه در دنياي مادي ظاهر مي
كننده برهمن  به بيان ديگر پرتو خيره. باشد عقب، شمال و جنوب، شرق و غرب و نيز در باال و پايين مي

  “ .شود متعال در هر دو آسمان دنياي مادي و روحاني، پخش مي
  ، خداوند شري منشا برهمن.   بدانيم  كريشنا را منشا برهمن كه  اين  يعني  كامل دانش

   داده  شرح  و دقيق طور كامل  كريشنا به  ، دانش  بهاگاواتام-  نظير شريماد  مقدسي  و در كتب ستكريشنا
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   حقيقت  كه  است  داشته  بيان كتاب ، شريال وياسادوا، در اين   بهاگاواتام-  شريماد  و نويسنده  است شده
شريال . شود  مي  از خداوند توصيف  شخص  و بنا بر ادراك ، پاراماتما يا بهاگاوان  برهمن  صورت  به متعال

   را هيچگاه موجود زنده.   است  عادي  جيوا يا موجود زنده خداوند متعال  كه  وياسادوا هرگز اظهار نكرد
 كنار   براي  موجود زنده  نبود كه  بود، نيازي اگر چنين.  تصور كرد  است  قادر كل  كه  متعال نبايد حقيقت

  . نمايد  او را مشاهده  حقيقي  خداوند دعا كند تا بتواند شكل كننده  خيره  حجاب رفتن
هاي حقيقت متعال ندارد، برهمن فاقد هويت   كسي كه دانشي از توانمندي  كه  است  آن نتيجه

كند و از   مي  خداوند را درك  مادي هاي  قدرت  كسي  كه ، هنگامي  مشابه اي به گونه. را درك خواهد كرد
  بدين. شود  مي  پاراماتما نائل ادراك  دارد، به  آن  درباره  اندكي  و يا آگاهي خبر است  او بي اني روح قدرت
  ولي. باشند  مي  محدود و ناقصي ، ادراكات  مطلق  و پاراماتما از حقيقت  برهمن  هر دو ادراك ترتيب

 را با -كريشنا   شري- خداوند  تعال م ، شخصيت“ پاترا-هيرانمايا”    از كنار رفتن  پس  شخص  كه هنگامي
 به   خداوند كريشنا معروف ، يعني1“   ايتي واسودوا ساروام”   يابد كه  كند، درمي  درك  وي  كامل قدرت

تما ا و پارام برهمن  و  است  يا ريشه او بهاگاوان.  ، پاراماتما و بهاگاوان ؛ برهمن  چيز است واسودوا همه 
  .باشند  او مي هاي شاخه

؛ يعني   است  آمده عمل جو به   حق  دسته  قياسي از سه بررسي) 47-6/46(گيتا - در بهاگاواد
  و عابدان) ها يوگي( پاراماتما   وجه كنندگان ، پرستش)ها گياني (  فاقد هويت  برهمن كنندگان پرستش 

   تمامي در ميان   كه  است آمده) 47- 6/46(گيتا - در بهاگاواد). بهاكتاها( كريشنا  خداوند شري
، از افراد معمولي جوينده ثمرات اعمال برتر و  اند  پرداخته  ودايي  ترويج دانش  به ، گياني ها كه جويان حق

 خداوند   به  توان  با تمامي  همواره  كه ها، كسي  يوگي در ميان. باشند ها بسيار برتر مي ها از گياني يوگي
جو برتر از  كننده براي ثمر، و حق  برتر از عمل  فيلسوف  كه  آن هخالص.   است نمايد، برترين  مي خدمت
   همواره كند، يعني  مي يوگا پيروي  از بهاكتي  كه جو كسي  حق هاي  يوگي و در ميان.   است فيلسوف
   رهنمون  كمال  اين  سوي  ايشوپانيشاد ما را به- شري. باشد  مي ، برترين  خداوند است  به  خدمت مشغول

  . سازد مي

                                                     
1 väsudevaù sarvam iti: [Bg. 7.19] 
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   شانزده مانتراي
  

püñann ekarñe yama sürya präjäpatya  
vyüha raçmén samüha  

tejo yat te rüpaà kalyäëa-tamaà  
tat te paçyämi yo 'säv asau puruñaù so 'ham asmi 

 
püñan-؛  اي حافظeka-åñe-؛  حكيم ازليyama-؛ كننده ل تنظيم اصsürya- مقصد 

 ؛  مهربانانه كنار بزن-vyüha ؛ )اجداد بشر(ها  خيرخواه پراجاپاتي-präjäpatya؛ عابدان بزرگ
raçmén-؛  انوار samüh-؛ كنم كنار بزن  خواهش مي tejaù-؛  درخشش yat–؛  كه تا اين te - 

 ؛  متعلق به تو-te ؛  كه-tat ؛ ترين  خجسته-kalyäëa-tamam ؛  شكل-rüpam ؛ متعلق به تو
paçyämi-؛ ينم بب من بتوانم yaù-؛  آن كسي كه asau -؛  همچون خورشيد asau-؛  آن 
puruñaù-؛  شخصيت خداوند saù-؛  خودم aham-؛  من asmi-هستم .  
 
، مقصد  كننده   تنظيم ل اص ، اي  هستي ، نگاهدارنده زلي ا  حكيم ، اي  خداوند من اي

كنار   خود را به   متعال كننده يره انوار خ  بشر، استدعا دارم  نياكان  خيرخواه ، اي  پاك عابدان
.  خداوند هستي  سرمدي   متعال تو شخصيت.   نمايم  تو را مشاهده  شكل پرشعف  تا بتوانم زني

  . از تو اي  ذره  و من  خورشيدي تو چون
  

   شرح
  

  از  زنده ، خداوند و موجودات  مشابه اي به گونه.  هستند  يكي  از نظر كيفي خورشيد و انوار آن
. شمارند خورشيد بي  موجود در پرتوهاي  ، اما ذرات  است خورشيد يكي. باشند  مي  يكسان  كيفيت لحاظ

 را به   خورشيد كامل  با هم دهند، و خورشيد و انوار آن  مي  از خورشيد را تشكيل انوار خورشيد بخشي
   متعال ، در سياره  مشابه يا  دارد و به گونه در خورشيد، خداوندگار خورشيد سكني. آورند وجود مي 

هاي  گيرد، خداوند از بازي  مي  سرچشمه  از آن  انوار برهماجيوتي  كه-   گولوكا ورينداون-   روحاني
  :  است تأييد شده) 5/29( سامهيتا - در برهما  كه برد؛ چنان روحاني خود لذت مي

cintämaëi-prakara-sadmasu kalpa-våkña  
lakñävåteñu surabhér abhipälayantam  

lakñmé-sahasra-çata-sambhrama-sevyamänaà  
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

   مملو از گوهرهاي  در مأواي  نيا را كه  و نخستين ، خداوند آغازين پرستم  گوويندا را مي من”
 و   و احترام  با تكريم  و توأم دمادم  آرزو و برخوردار از خدمت  ها درخت  ميليون  و محصور در ميان روحاني
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   و نگهداري  محافظت  آمال كننده   اجابت ، ازگاوهاي  بخت هاي  يا الهه  صدها هزار الكشمي مهر عظيم
  “ .كند مي

دارد  مي جا بيان  در آن.   است  شده  سامهيتا توصيف- در برهما  همچنين برهماجيوتي
 به  گيرد، درست  مي سرچشمه-   گولوكا ورينداون-    روحاني تعال م  از سياره  كه  است  انواري برهماجيوتي

 از پرتو   شخص  كه تا هنگامي. شوند  مي  خورشيد ساطع  خورشيد از كره  پرتوهاي  كه  گونه همان 
  فيلسوف.  آورد دست  خداوند به   ملكوت  درباره تواند اطالعي  گذر نكند، نمي  برهماجيوتي كننده خيره
 خداوند   حقيقي تواند منزلگاه  مي ، نه است  نابينا شده   برهماجيوتي كننده  از پرتو خيره  كه گرايي هويت بي

 خود محدود   اندك  در اثر دانش  كه گرايي هويت  بي  متفكران چنين.  او را  متعال  فرم را ببيند و نه
 -   شري  جهت بدين.  كنند  خداوند كريشنا را درك  و پرشعف  متعال اند، قادر نيستند فرم شده

  اي  را كنار زند، به گونه  برهماجيوتي  پرتو درخشان  دارد كه  از خداوند درخواست  آيه ايشوپانيشاد در اين
 فاقد هويت،   برهماجيوتي  با ادراك شخص.  كند  او را مشاهده  و پر شعف  متعال  بتواند فرم  عابد پاك كه

   به  حتي-   فراگير وجود متعال  وجه-  پاراماتما  كند و با ادراك  مي جربه را ت  وجود متعال جنبه خجسته
 خداوند قرار   متعال  شخصيت  عابد رو در روي  كه شود؛ و هنگامي مي  نائل تري  خجسته  و آگاهي شناخت

  حكيم  عنوان  به  متعال  حقيقت جا كه از آن. نمايد  مي  را تجربه  وجود متعال  جنبه ترين گيرد، خجسته مي
  اين.  باشد تواند غيرمتشخص  نمي ، پس  است  قرار گرفته  مورد خطاب  جهان  و خيرخواه ، نگهدارنده ازلي
  ؛ گرچه  برخوردار است اي  ويژه از اهميت)  نگهدارنده (  پوشان واژه.  ايشوپانيشاد-  شري  نظر قطعي است
. آورد  مي  عمل  را به  خاصي  خود نگاهداري  از عابدان  ولي،  است  موجودات  تمامي  خداوند نگهدارنده كه

ترين   خداوند و خجسته  شخصي  جنبه  و رؤيت  فاقد هويت  برهماجيوتي وراي به   يافتن   از دست عابد پس
  .نمايد  مي  درك طور كامل  را به  مطلق  او، حقيقت  ابدي شكل 

 در   مطلق حقيقت  كامل  مفهوم”: دارد  مي  بيان1ها ساندارب - در بهاگاوات شريال جيوا گوسوامي
. باشد  مي  كامل  متعال هاي  توانگري  و داراي  است شود، زيرا او قادر مطلق  مي  خداوند درك شخصيت
 از   ناقصي ، ادراك  برهمن  ادراك شود، بنابراين  نمي  درك  در برهماجيوتي  مطلق  حقيقت  كامل توانگري
:  داراي دو معني است)بها(،   بهاگاوان  واژه  حرف  دانا، نخستين  حكماي اي.   است خداوند شخصيت
   دوم حرف. “  سرپرست”   معناي ، به  و دوم“ كند  مي  نگهداري طور كامل  به   كه كسي”  مفهوم  به نخست

 در   هر موجودي  كه  است آن از  حاكي) وا ( حرف. باشد  مي“  آفريننده” يا “ رهبر”، “ راهنما”  معناي به) گا(
 “  بهاگاوان”  متعال  ديگر، صوت   بيان به. كند  زندگي مي كند و او نيز در هر موجودي  مي او زندگي
 مبرا   مادي  آاليش از كمترين  كه   است  و نفوذ نامتناهي ، قدرت ، توانگري ، انرژي ، توان  دانش نماينده

  “ .باشد مي
   در مسيركمال كند و آنها را به تدريج  مي  حفظ طور كامل ود را به  خ  پاك خداوند عابدان

   خود، نتايج  با در اختيار گذاردن  سرانجام  عابدان  راهنماي عنوان خداوند به . نمايد  مي  هدايت عابدانه

                                                     
1 Bhagavat-sandarbha 
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او را رو در رو  خداوند،  شائبه  بي  لطف  دليل  به عابدان. كند  آنها اعطا مي  را به  عابدانه  خدمت مطلوب
 گولوكا -    روحاني  سياره  واالترين كند تا به مي  كمك   عابدان  خداوند به  سان كنند؛ بدين  مي مشاهده
دارد تا   مي  عابد خود ارزاني  را به  الزم  شرايط ، تمامي آفريننده  عنوان  خداوند به.  يابند  دست-   ورينداون

 او وجود   براي  علتي جا كه  و از آن  علل است  تمامي خداوند علت. شود   او واصل  بتواند به  سرانجام وي
   لذت  خود، از وجود خويش  دروني  نيروي  خداوند با تجلي در نتيجه. باشد  مي  اصلي ندارد، لذا علت

  بهشود، زيرا خداوند خود را   نمي  خود خداوند متجلي  مستقيماً توسط  بيروني  نيروي در واقع. برد مي
  خداوند توسط. كند  مي  را حفظ مادي  تجلي   صور، وجوه  اين وسيله دهد و به   مي  پوروشاها بسط صورت

  .سازد كند و نابود مي  مي آفريند، حفظ  را مي  كيهاني ها تجلي  بسط اين
 خواهند  از آنها مي  برخي باشند و چون  وجود خداوند مي  مجزاي هاي  نيز بسط  زنده موجودات
   كيهاني  وارد آفرينش دهد كه  آنها اجازه مي  تقليد كنند و خدا باشند، لذا خداوند به از خداوند متعال
 را به   بر طبيعت  كردن  خدايي  خواسته باشند كه  برخوردار مي  انتخاب  حق  از اين  كه شوند، در حالي

 پديدار به   جهان جودات زنده، تماميبه دليل حضور اجزا و ذرات خداوند، مو.  بكار گيرند طور كامل 
   كه  است  شده  داده  كامل  امكان  زنده  موجودات  به  ترتيب بدين. آيد  به تحرك در مي العمل  و عكس عمل

 او به  اصلي  امر در وجه  ؛ و اين  خود خداوند است  نهايي كننده  كنترل  كنند، ولي  خدايي  مادي بر طبيعت
  .پذيرد  مي باشد، انجام  از پوروشاها مي  يكي  كه  متعال  يا روح پاراماتما عنوان 

   و روح  روح  بين ، يعني)پاراماتما ( كننده و خداوند كنترل) آتما (  موجود زنده  بين  ترتيب بدين
آنها   ؛ بنابراين شده  و آتما كنترل  است كننده پاراماتما كنترل.  وجود دارد  و فاحشي  عظيم ، تفاوت متعال

  كند، لذا همراه  مي  با آتما همكاري  طور كامل  پاراماتما به جايي كه از آن. در دو دسته متفاوت هستند
  .باشد  نيز مي  موجود زنده هميشگي

 در   و چه  خواب  و چه  بيداري ، چه  شرايط  در تمامي  دارد كه  نام  فراگير خداوند برهمن جنبه
. آيد  مقيد يا رها پديد مي  ارواح صورت به )   حيات نيروي (  جيوا شاكتي  از آن، وجود دارد و  بالقوه حاالت
   كه  آنچه  و تمامي  زنده  موجودات ، لذا منشا تمامي  است  خداوند منشا پاراماتما و برهمن جا كه از آن

   خداوند مشغول بدانه عا  خدمت  به درنگ  گردد، بي  آگاه  نكته اين  به  كه آن . باشد وجود دارد نيز مي
.   است  خداوند وابسته  به  و جان  و با دل طور كامل  خداوند، به   و بسيار آگاه  عابد پاك چنين. شود مي

اي   خداوند، مشغله  متعال  از اعمال  آيند، جز تجليل  ديگر گرد هم  با عابدان  عابدي چنين  كه  هنگامي
 و پاراماتما را از   برهمن اند و تنها وجوه  نيافته  دست  پاك  عابدان  كمال  به  كه آنان.  نخواهند داشت 

   دانش  انتقال خداوند از طريق.  كنند  را درك  كامل  عابدان توانند اعمال اند، نمي  كرده خداوند درك
   ظلمت تمامي او   خاص  با لطف ترتيب كند؛ بدين   مي  را ياري  آنان ، همواره  پاك  عابدان  قلب  به ضروري
   و بيش  كم باشند، زيرا آنان  نمي  نكته  اين  درك ها قادر به  پندارگرا و يوگي فالسفه. شود  مي  زايل جهل

  ، خداوند تنها توسط  است آمده) 1/2/23( در كاتها اوپانيشاد   كه گونه همان.  هستند  خود متكي  قدرت به
 خاصي تنها نثار   الطاف چنين.  ديگر كس  هيچ  باشند و نه او   مورد لطف شود كه  مي  شناخته كساني
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   حيطه  در وراي  دارد كه  اشاره  الهي  لطف  ايشوپانيشاد به-  رو شري از اين. شود  او مي  پاك عابدان
  .  است برهماجيوتي
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    هفده مانتراي
  

väyur anilam amåtam  
athedaà bhasmäntaà çaréram  
oà krato smara kåtaà smara  

krato smara kåtaà smara  
  

väyuù-؛  هواي زندگيanilam-؛  منبع كامل هواamåtam- ؛ نشدني تخريبatha-؛  حاال
idam-؛  اينbhasmäntam-؛  پس از تبديل شدن به خاكستر çaréram-؛  بدن oà-؛  اي خداوند

 krato-؛ ها قربانيي  همهبرنده از   اي لذت smara-؛  آوركنم به ياد  خواهش مي kåtam- تمام 
 ؛ نفع متعال  اي ذي-krato ؛ كنم به ياد آور  خواهش مي- smara؛ آنچه توسط من انجام شده است

smara-؛ كنم به ياد آور  خواهش مي kåtam–؛ ام  تمام آنچه براي تو انجام داده smara- خواهش 
  .كنم به ياد آور مي

  
   هواهاي  در تمامي  زندگي  هواي كه خاكستر گردد، باشد   فاني  جسم  اين باشد كه
،   ياد آوري  مرا به هاي  قرباني  تمامي  استدعا دارم ، اينك  خداوند من اي.  گردد ديگر، مستغرق

، به ياد  ام داده  انجام   برايت  را كه  آنچه  تمامي ، تقاضا دارم  هستي  متعال  تو ذينفع جا كه و از آن
  .آوري

  
   شرح

  
   وضوح به) 2/20(گيتا - در بهاگاواد.   است  خارجي  لباس ترديد يك  بي  فاني ي ماد  بدن اين

   خود را از دست گردد و هويت  نابود نمي  مادي  بدن  از تباهي  پس  موجود زنده  كه  است  شده گفته
   مادي ، لباس  بر عكس ، بلكه  نيست  شكل  و بدون  فاقد شخصيت  هيچگاه  موجود زنده هويت. دهد نمي
   آنچه برخالف. گيرد خود مي  را به   موجود فناناپذير، شكلي  با قالب باشد و مطابق  مي شكل  بي  كه است
 مانترا  اين.   نيست  فاقد شكل  در اصل اي  موجود زنده كنند، هيچ  تصور مي اشتباه به  دانش   افراد كم كه

  .كند  را تأييد مي  مادي دن ب  اين  از نابودي  پس  موجود زنده  بقاي حقيقت
   زنده  موجودات  تمايل ها برحسب  بدن  مختلف  با خلق انواع  مادي طبيعت    مادي، در اين دنياي

   تمايل  مدفوع  خوردن  به  كه  موجودي به. دهد العاده خود را نشان مي مهارت خارق براي ارضاي حواس 
به .   خوك  بدن ؛ يعني  است منظور كامالً مناسب  اين   براي شود كه  مي  داده  مادي  از بدن دارد، نوعي

 ببر را كه مجهز به  بخورد، بدن خواهد گوشت و خون حيوانات ديگر را   مي  كه ، كسي  مشابه اي گونه
،   است  نشده آفريده يا گوشت   مدفوع  خوردن  براي انسان. دهد باشد، مي هاي مناسب و چنگال مي دندان
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   به  خود نيز تمايلي  زندگي  شرايط ترين  در ابتدايي  حتي انسان.   است  او متفاوت هاي  دندان زيرا شكل
   و بريدن  جويدن  او را قادر به  كه  است اي  به گونه  انسان هاي ساختار دندان.   است  نداشته  مدفوع خوردن

   گوشت  بتواند با آن  كه  است  شده  داده  هم  نيش  انسان اوليه دو دندان سازد؛ و به ها مي ها و سبزي ميوه
  .را نيز بخورد

.  هستند  بيگانه  موجود زنده ها براي  و انسان  حيوانات  همه  مادي هاي اما در هر موقعيتي بدن
 تكاملي،   در چرخه موجود زنده. كنند  تغيير مي  كامجويي  براي  موجود زنده  تمايل تناسب ها به بدن
 را   آبزي  بود، موجود زنده شكل  دنيا پر از آب  كه هنگامي. دهد  تغيير مي  از ديگري  پس يكيها را  بدن

   و از حيات اي  پرنده  حيات  به اي  خزنده  و از حيات اي  خزنده  حيات  به  گياهي  از حيات پيدا كرد، سپس
  يافته  تكامل  شكل باالترين.  گذر نمود  انساني  حيات  به  حيواني  و از حيات  حيواني  حيات  به اي پرنده

   روحاني  تكامل ادراك باالترين.  باشد  روحاني  دانش  سرشار از ادراك  است كه  انساني ، شكلي موجود زنده
 خاكستر   به  را كه  مادي  بدن  بايد اين شخص” :  است  شده  ايشوپانيشاد توصيف-  شري  مانتراي در اين
  هاي  فعاليت“ . سازد  مستغرق  جاودان  هواي  را در سرچشمه  زندگي  رها و هواي خواهد شد، تبديل

 1 وايو-  پرانا طور خالصه  به  گيرد كه  مي  هوا صورت  مختلف  انواع  حركت  از طريق  در بدن موجود زنده
ض بر اين است كه فر.  را مهار كنند  چگونه هواهاي بدن آموزند كه  مي ها معموالً يوگي. شود  مي خوانده

،   حلقه  باالترين ، يعني2راندهرا-  برهما  به كه  ديگر صعود كند تا آن اي  حلقه  از هوا به اي  از حلقه روح
   روند به اين.  دهد انتقال  دلخواه   هر سياره  به  مرحله تواند خود را از آن  مي  كامل يوگي.  يابد دست
   اين  كمال  باالترين ، ولي  ديگر است  مادي  بدن  يك ورود به   و سپس  مادي  بدن  يك  ترك معناي

 مانترا   در اين  كه گونه همان   را به   مادي  بتواند بدن  موجود زنده  كه  ميسر است  تنها هنگامي تغييرات
   شود كه وارد  روحاني  فضاي گردد به  او قادر مي گاه آن.  تسليم سازد  طور كامل ، به  است پيشنهاد شده

   تغيير و مرگ  هرگز دستخوش يابد كه  مي ، دست  روحاني  بدن ، يعني  كامالً متفاوتي  بدن جا به در آن
  .گردد نمي

   براي مختلف هاي   خواسته  طبق سازد كه  را وادار مي  شخص  مادي ، طبيعت  مادي در دنياي
 تا   از ميكرب-  حيات  مختلف  هاي گونهها در  خواسته اين.  خود را تغيير دهد ، بدن ارضاي حواس

   داراي  موجودات  اين همه. باشد مي  نمايان -    برهما و فرشتگان  بدن  يعني  مادي هاي  بدن ترين كامل
ها   بدن  هوشمند برابري را در انواع انسان. اند  شده  تشكيل  در صور مختلف  از ماده  هستند كه هايي بدن
   از وجود خداوند است اي  و ذرهء جز  كه  روحاني جرقه. كند  مي مشاهده  روحاني  هويت در  بيند، بلكه نمي

 يا   پرهيزكارانه  اعمال  طبق موجود زنده. باشد  مي  يكسان-   فرشته  در بدن  و چه  خوك  در بدن  چه-
   و داراي  است ر پيشرفته بسيا  انساني بدن. آورد  مي دست  را به   مختلفي  مادي هاي  بدن  خويش شريرانه
   كه  بسياري هاي  از زندگي  انسان، پس ترين كامل) 7/19(گيتا -  بهاگاواد بر طبق. باشد  مي  كامل آگاهي

رسد   مي  كمال  به  تنها هنگامي  دانش كسب. شود  مي  خداوند تسليم  است، به  پرداخته  دانش  كسب به

                                                     
1 präëa-väyu 
2 brahma-randhra 
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 از   پس  وجود حتي با اين.  شود  نائل-  واسودوا -   خداوند متعال به   تسليم  مرحله  به  دانش  داننده كه
   موجودات  نيابد كه  دست  از آگاهي  مرحله  اين  به خود، اگر شخص  روحاني   هويت  درباره  دانش حصول
  بار ديگر به   ناچار براي  شوند، به توانند كل  نمي  هيچگاه  كه باشند و اين  مي كل  آن   ابدي  اجزاي زنده

نيز   است   شده  يكي  با برهماجيوتي  كه  در مورد كسي  حتي  مطلب و اين. كند  مي  سقوط  مادي فضاي
  . خواهد كرد  دارد و او نيز سقوط مصداق

شود   مي  خداوند ساطع  متعال  از بدن  كه همانطور كه در مانتراي قبل آموختيم، برهماجيوتي
 از   كاملي  منحصر به فرد با حس  از آنها موجوداتي  هر يك  كه  است هاي روحاني سرشار از جرقه

 رو  از اين.  باشند برنده حواس خواهند لذت ، مي  از اوقات اي  در پاره  موجودات اين. باشند  مي موجوديت
. يند درآ دروغين  خدايان   صورت  به  حواس  فرمان شوند تا تحت  مي  قرار داده  مادي آنها در دنياي

 از   حسي  افسون لذت ، زيرا او تحت  است  موجود زنده  مادي ، بيماري  كردن  خدايي  براي خواسته
  ، به  با برهماجيوتي  شدن يكي. كند  است، گذر مي  يافته  تجلي  مادي  در دنياي  كه  مختلفي هاي بدن

  ، شخص  روحاني  خدمت  حس رش خداوند و پرو  به  كامل تنها با تسليم.   نيست  كامل  دانش معني
  . يابد  دست  كمال  مرحله  باالترين تواند به مي

، وارد   مادي  و هواي  مادي  بدن  از كنار گذاردن  پس  مانترا تمنا دارد كه  در اين موجود زنده
   وي د آورد كه يا  را به هايي  و قرباني  اعمال كند كه  خداوند دعا مي عابد به.  خداوند گردد  روحاني عالم
   با آگاهي  مرگ  هنگام  دعا به اين.   است  داده  گردد، انجام  خاكستر تبديل  به  ماديش  بدن كه  از آن پيش
 قرار   مادي  طبيعت  كامل  سلطه  تحت  كه شخصي. شود مي  بيان   غايي  و هدف  گذشته  از اعمال كامل

  آورد و در نتيجه ياد مي  به   است  داده  انجام  مادي  بدن وجوديت م در ضمن  را كه  اي  شريرانه دارد، اعمال
  :كند  را تأييد مي  حقيقت اين) 8/6(گيتا - بهاگاواد. نمايد  اختيار مي  ديگري  مادي ، بدن  از مرگ پس

yaà yaà väpi smaran bhävaà  
tyajaty ante kalevaram  
taà tam evaiti kaunteya  
sadä tad-bhäva-bhävitaù  

طور  ياد آورد، اي پسر كونتي به   خود به   بدن  ترك  هنگام  به  انسان  از وجود را كه هر حالتي”
   بعد منتقل  زندگي  را به  موجود زنده  تمايالت  ترتيب، ذهن  بدين“ .رسد  مي  حالت  همان  به قطع
  .نمايد مي

  تواند اعمال باشند، مي  نمي اي يافته كامل ت  ذهن  داراي  كه  و پست  ساده  حيوانات  برخالف انسان
   مادي هاي  او مملو از خواسته  رو، ذهن از اين.  خاطر آورد  به  شبانه  رؤياي  را چون  خويش  جاري زندگي
  اما عابدان.  گردد  وارد قلمرو روحاني  آن  توسط  آورد و  دست  به  روحاني تواند بدني  نمي  و در نتيجه است

 اگر  حتي. دهند  مي  خدا را در خود پرورش  به  از عشق خداوند، احساسي  به   عابدانه  خدمت مبا انجا
  اين. كند  نمي  باشد، خداوند او را فراموش ياد نداشته  به   مرگ  را در هنگام  خويش  الهي  خدمت عابدي

  اگر اين  حتي   شود؛ ولي  يادآوري خداوند  عابد، به شده   انجام هاي  قرباني  كه  است منظور آن دعا به 
  .كند  نمي  خود را فراموش  عابد پاك  عابدانه  نپذيرد، خداوند خدمت  نيز صورت يادآوري
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) 34-9/30(گيتا - خود در بهاگاواد  را با عابدان  خويش  صميمانه  رابطه وضوح خداوند به 
 گردد،   اعمال ترين  زشت  اگر مرتكب د، حتي دار  اشتغال  عابدانه  خدمت  به  كه كسي”: دهد  مي توضيح

  سرعت او به .   است  مستقر گشته  درستي  در موقعيت  شمار آورد، زيرا كه  به  مقدسي بايد او را انسان
 دار   اعالم ، با شجاعت  پسر كونتي اي. رسد  مي  و ماندني  ديرپاي  آرامشي گردد و به  مي درستكار و صالح

   اگر از طبقات  گزينند، حتي  پناه  در من  كه  پسر پريتها، كساني اي. شود گز نابود نمي هر  عابد من كه
   مقصد متعال توانند به  باشند مي-)  كارگران(و شودراها )  بازرگانان(، وايشياها   زنان  چون- تر  پايين
  دنياي  در اين   پرهيزكار كه  و شاهان  صالح، عابدان  برهمنان  موقعيت  واالتر است  چه بنابراين. برسند

   مشغول  من  را به ات  انديشه همواره. باشند  مي  من  به  عاشقانه  خدمت  مشغول  و محنت گذرا و پر رنج
   ترديد به ، بدون  در من كامل با جذب شدن.  نما هاي خود را به من تقديم كن و مرا پرستش دار، سجده

   “ . آمد  خواهي نزد من
   را كه  بايد عابدي شخص”: دهد  مي  شرح  گونه ها را بدين  آيه وينودا تهاكورا اين اكتي شريال به
يعني   1 داراچارا-  وي سو نظر آيد كه  به   اگر چنين  قرار دارد بپذيرد، حتي  قديسان در مسير درست

را  داراچارا - سو واژه  حقيقي  معناي  كند كه  بايد تالش شخص.  بند و بار است  بي  شخصيتي داراي
   در جهت  و ديگري بدن  و بقاي   حفظ  در جهت  كند؛ يكي  عمل  مقيد بايد در دو جهت روح. دريابد

   در جهت همگي بقا  و تنازع  ، تغذيه ، رياضت ، پاكيزگي  فكري ، پيشرفت  اجتماعي موقعيت.  خودشناسي
   عابد خداوند انجام عنوان  او به  ، كه  است ي آنهاي  خودشناسي  در جهت  شخص اعمال.   است  بدن حفظ
   يكديگر صورت  موازات  به  دو عمل اين. پردازد  مي  فعاليت  به  نيز شخص چهارچوب دهد، و در اين  مي
،   عابدانه  خدمت  افزايش  تناسب  به ولي.  بكشد  دست  بدن تواند از حفظ  مقيد نمي پذيرند، زيرا روح مي

   حد مطلوبي  به  عابدانه  خدمت  نسبت  كه تا هنگامي. يابند  مي  كاهش  بدن  حفظ  به ربوط م هاي فعاليت
   تمايالت  گونه  اين  كه  داشت  بايد توجه آيد؛ ولي  مي  پيش  گهگاه  دنيوي  بروز تمايالت نرسد، امكان

  از اين. رود  مي  از ميان  سرعت  به  نقايصي  خداوند چنين لطف  يابد، زيرا به   دوام تواند چندان  نمي دنيوي
   باشد، بروز اتفاقي  در مسير درست اگر شخص. باشد  مي  درست  تنها راه  عابدانه  خدمت  راه  كه روست

  “ .دارد  باز نمي  در خودشناسي  او را از پيشرفت  دنيوي تمايالت
   وجه گيرد، زيرا آنها به  قرار نمي گرايان هويت  در اختيار بي  عابدانه  خدمت ها و امكانات قابليت

،   است  شده  اشاره  گذشته  در مانتراهاي  كه  گونه  همان آنها به.  هستند  خداوند وابسته برهماجيوتي
 با  كار آنها بازي.  خداوند اعتقاد ندارند  متعال  شخصيت  گذر كنند، زيرا به توانند از برهماجيوتي نمي
   دوازدهم  در فصل  كه گونه همان    گرايان هويت  بي در نتيجه.   است  ذهني داعات و اب  كالم ، علم الفاظ

  .شوند  مي  را متحمل  عبثي ،كوشش  است تأييد شده) 12/5(گيتا -بهاگاواد
   واجد شخصيت  با وجه  دائمي  مانترا، در اثر تماس  در اين  پيشنهاد شده  امكانات تمامي

   را كه  متعال  خدمت  خداوند، اساساً نُه  به  عابدانه خدمت.   است  دستيابي  قابل آساني ، به   مطلق حقيقت

                                                     
1 su-duräcära 
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  ياد آوردن  به -3 خداوند،   تجليل-2خداوند،    درباره  شنيدن- 1: شود، در بر دارد  مي  عابد انجام توسط
 -  7 خداوند،  درگاه   دعا به- 6 خداوند،   پرستش- 5خداوند،   نيلوفرين   قدوم  به  خدمت- 4خداوند، 
 -    عابدانه  خدمت  اصل  نُه اين.  خداوند  چيز به  همه  تسليم- 9 با خداوند،   دوستي-8 خداوند،   به خدمت

 با خداوند   در تماس  همواره  كند كه  عابد كمك تواند به  مي-    تنهايي  به  هر يك  و چه  در مجموع چه
 از   يكي تنها با انجام. ياد آورد ، خداوند را به   زندگي  در پايان  كه است   عابد آسان  براي  طريق بدين. باشد
،   پاريكشيت  ماهاراج-1: ميسر گرديد  مشهور ذيل  عابدان  براي  كمال  باالترين  به ، دستيابي  گانه  نه اصول

  ، راوي شوكادوا گوسوامي - 2.  يافت  دست دلخواه  نتيجه   به  شنيدن  از طريق  بهاگاواتام- شريماد قهرمان
   دلخواه  نتيجه  به  آكرورا، با دعا كردن- 3. رسيد كمال  خداوند به   تجليل  تنها از طريق  بهاگاواتام-شريماد
،   پريتهو ماهاراج-5.   يافت  مورد نظر دست  نتيجه  به ياد آوردن  به  ، از طريق  پراهالدا ماهاراج- 4. رسيد

 خداوند به   نيلوفرين  قدوم  به  خدمت  از طريق-    الكشمي-   بخت  الهه-6. يد رس  كمال  به با پرستش
   نائل دلخواه  نتيجه   داد به  خداوند انجام  شخصاً به  كه  خدمتي وسيله ، به   هانومان-7.   يافت  دست كمال 

، با   بالي  ماهاراج-9.   يافت  مورد نظر دست  نتيجه  با خداوند به  دوستي  آرجونا، از طريق-8. گرديد
  . رسيد  دلخواه  نتيجه  به  داشت  كه  هر آنچه تسليم

، و   شده  سوترا خالصه-  در ودانتا  ودايي  مانتراهاي  تمامي  مانترا و تقريباً شرح  اين  شرح در واقع
   رسيده درخت وه مي  بهاگاواتام- شريماد.   است  شده  داده  توضيح  بهاگاواتام- در شريماد طور كامل به 

   بين  كه هايي  و پاسخ  پرسش ، ضمن  بهاگاواتام- در شريماد  خاص  مانتراي اين.   است  ودايي حكمت
.   است  شده  داده ، شرح  گشته  رد و بدل  در آغاز مالقات ايشان گوسوامي-  و شوكادوا  پاريكشيت ماهاراج
   توسط  بهاگاواتام- شريماد تمامي.   است  عابدانه  زندگي  اساسي  خداوند، اصل دانش  كردن   و بيان شنيدن
   دليل  اين  به  پاريكشيت ماهاراج.   گرديد  بيان  شوكادوا گوسوامي  و توسط  شد  شنيده  پاريكشيت ماهاراج

  ، معلم  خويش  زمان  بزرگي در جوي  يا حق  از هر يوگي  وي  نمود كه  پرسش از شوكادوا گوسوامي
  . بود  واالتري روحاني

   مرگ  درهنگام ، به خصوص  هر شخص وظيفه” :  بود  چنين  پاريكشيت  ماهاراج  اصلي پرسش
  : داد  پاسخ  شوكادوا گوسوامي“ ؟ چيست

tasmäd bhärata sarvätmä  
bhagavän éçvaro hariù  

çrotavyaù kértitavyaç ca  
  smartavyaç cecchatäbhayam  

 و  ، يادآوري  تجليل  به  بايد همواره هاست  نگراني  از تمامي  رهايي ان خواه  كه  كسي هر آن”
 چيز و  ِ همه  متعال كننده  هدايت  كه  خدايي  باشد؛ همان  خداوند مشغول  شخصيت  درباره شنيدن

  )2/1/5  بهاگاواتام (“ .  است  موجودات  تمامي  متعال  و روح  مشكالت  تمامي نابودكننده
  گذراند و روز به  مي  جنسي  و آميزش  خواب  را به  شب ، آدمي  انساني اصطالح به   در جامعه

   درباره  صحبت  براي مردم. يابد  مي  اختصاص  خانواده  و يا خريد مايحتاج  بيشتر پول  هر چه تحصيل
 متعدد،   طرق هآنها وجود خداوند را ب.  دارند  بسيار اندكي  خداوند و جستجو در مورد او، فرصت شخصيت
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 به – خداوند   براي  حسي  ادراك  در نظر گرفتن  بدون  يعني-    وي  با فاقد هويت دانستن و در اصل
 - گيتا يا شريماد- سوتراها، بهاگاواد- در اوپانيشادها، ودانتا  چه- در وداها   كه در حالي. اند  نهاده كناري 

 ديگر برتر   زنده  موجودات  و از تمامي  است  و احساسي  ادراك خداوند وجود با  كه  اظهار شده-  بهاگاواتام
   سياستمداران فعاليتهاي  نبايد درباره   رو شخص از اين.  هستند  با او يكي  پرشكوهش ، و اعمال است

  فرا  آنها گوش  گويد و يا به  سخن-    است  سراسر مهمل  كه-   جامعه  افراد بزرگ اصطالح  و يا به  دنيوي
  هاي  فعاليت ، به  ثانيه  يك  اتالف  بتواند بدون  دهد كه  سامان نحوي  خود را به   بايد زندگي دهد، بلكه

  .كند  مي  هدايت  الهي هاي  فعاليت  اين  سوي  ايشوپانيشاد ما را به-  رو شري از اين.  باشد  مشغول الهي
   را در زمان  چيزي  باشد، چه خو نگرفته   عابدانه  خدمت  انجام  روش  به  شخص  كه تا هنگامي

   خداوند قادر مطلق درگاه تواند به   مي ياد خواهد آورد، و چگونه  به -   بدن  شدن  متالشي  زمان-  مرگ
كار   بايد با به  شخص.   حواس  عاليق  ترك ، يعني خاطر آورد؟ قرباني  او را به هاي  قرباني دعا كند كه

 بتواند در   كه اي  هنر را بياموزد، به گونه ، اين  عمرش  طول  خداوند در خالل مت در خد  حواس گرفتن
  . برد  بهره  آن  از نتايج  مرگ هنگام
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    هجده مانتراي
  

agne naya supathä räye asmän  
viçväni deva vayunäni vidvän  

yuyodhy asmaj juhuräëam eno  
bhüyiñöhäà te nama-uktià vidhema  

  
agne-؛  اي خداوند من، قدرتمندتر از آتشnaya-؛  راهنمايي كن با لطف خود supathä - 
؛  اي خداوندم-deva ؛  همه-viçväni؛  به ما-asmän؛  براي رسيدن به تو-räye؛ به راه مستقيم

vayunäni-؛  اعمال vidvän-؛  داننده yuyodhi-؛ كنم برطرف كن  خواهش مي asmat-؛  از ما
juhuräëam-؛ ام موانع واقع در مسير تم enaù-؛  تمام گناهانbhüyiñöhäm-؛  پرشمارترين te - 

  .دهم  من انجام مي-vidhema ؛ آميز  كلمات احترام-namaù uktim ؛ به تو
  
  هاي  سجده ، اكنون تمامي  قادر متعال ، اي آتش   قدرتمند چون ، اي  پروردگار من اي

   به  كه  مسير درستي ، مرا به  پروردگارم اي.  افتم  مي  بر خاك  پايت  و به دارم  مي خود را تقديمت
 واقفي،  ام  داده انجام  در گذشته   كه  آنچه  تمامي  تو به چون.  فرما گردد، هدايت  مي تو منتهي
 در   من  تعالي  براي  مانعي هيچ  كه  چنان  آن  رها سازي  گذشته  گناهان  مرا از بازتاب تقاضا دارم

  . نباشد انمي
  

   شرح
  

 در مسير   خداوند، قادر است شائبه  بي  از لطف  برخورداري  و تمنا براي  تسليم عابد از طريق
  ، زيرا او قادر است  واقع شده است  مورد خطاب  خداوند آتش به.  آيد  نائل  پيشرفت  به  كامل خودشناسي
   و نهايي  حقيقي وجه. كند  خاكستر تبديل  ا به ر-  شده  تسليم  روح  گناهان  از جمله-   تا هر چيزي
   شخصيت  عنوان  به  وي  وجه-  شد  پيشين توصيف   در مانتراهاي  كه  گونه همان  به -  خداوند مطلق
  اعمال.   خداوند است  بر سيماي اي كننده  خيره ، حجاب  برهماجيوتي  فاقد هويت ، و وجه خداوند است

به . باشد  مي  خودشناسي  براي  تالش  مرحله ترين ، پايين1 كاندا-كارما   اسيثمربخش يا مسير خودشن
 ويكارما   شوند، به  منحرف  ودايي كننده  تنظيم  از اصول  جزئي  ميزان  به  حتي  اعمالي  چنين كه  آن محض

 منظور  ، تنها به وهم در ت موجود زنده. گردند  مي ، بدل  است دهنده  انجام  منافع  برخالف  كه يا اعمالي
  .شوند  مي خودشناسي  راه  ، موانع  اعمال  گونه ورزد و اين  مي  ويكارما مبادرت  به كامجويي

                                                     
1 karma-käëòa 



  
٨٤

.   ديگر حيات  در اشكال ، نه پذير است  امكان  انساني  حيات  تنها در شكل خودشناسي
 برهمني   به فرهنگ  كه  انساني ل آنها شك  ميان  از اين  وجود دارد، كه  حيات  يا شكل  گونه000/400/8

 بر  ، تسلط  راستگويي  شامل  برهمني فرهنگ. شود  داده مي  متعال  دانش  كسب آراسته شده باشد، شانس
 و   نبايد از اصل شخص.   خداوند است  به  كامل  و ايمان كامل ، دانش  ، سادگي ، صبر و شكيبايي حواس
 را در   امكان  اين  فرزند شخصي واال بودن  كه گونه  همان   درست. دچار غرور گردد  خويش  واالي نسب

   برهمن  براي  است  نيز فرصتي  بودن  برهمن  او نيز واال گردد، فرزند يك دهد كه  قرار مي اختيار شخص
 باز  بايد ، شخص موقعيت  زيرا با وجود اين   چيز نيست،  همه  امتياز خانوادگي  وجود، چنين با اين.  شدن
   صورت  به  از تولد خويش  شخص كه  آن به محض.  كند  را كسب  برهمني هاي  ويژگي  خود بكوشد كه هم

   تنزل درنگ   ورزد، بي  غفلت  حقيقي  برهمن  يك هاي ويژگي  مغرور گردد و در كسب   برهمن پسر يك
 با   انسان  يك  عنوان  او به دگي زن ، مأموريت  سان بدين. ماند  باز مي  و از مسير خودشناسي كند مي

  .شود  مي  مواجه شكست
   يا ارواحي1بهراشتاها- يوگا بخشد كه  مي  ما اطمينان به) 42- 6/41(گيتا - خداوند در بهاگاواد

   ثروتمند فرصتي  يا بازرگانان  نيك برهمنان اند، با تولد در خانواده   دور افتاده  به  از مسير خودشناسي كه
   فراهم  خودشناسي  را براي  بهتري  امكانات تولدهايي چنين .  بپردازند  خويش  تزكيه  به بند كهيا را مي

   انساني  حيات  مطلوب  موقعيت  نشود، شخص  استفاده درستي  به  امكانات  از اين اگر در اثر توهم. آورد مي
  .هدد  مي ، از دست  است  اعطا شده  وي  خداوند قادر به  توسط را كه

   ثمربخش به  اعمال  پيرو آنها، از سطح  شخص باشند كه  مي اي  به گونه كننده  تنظيم اصول
،   متعال دانش  به   از دستيابي  بسيار و پس  از تولدهاي  پس شخص. يابد  ارتقا مي  متعال  دانش سطح

   در همان  كه  كسي  آن ، ولي ت اس  كلي  روش اين.  گردد  خداوند تسليم  به رسد كه  مي  كمال  به هنگامي
   را با اتخاذ روال  مراحل  تمامي درنگ  شود، بي ، تسليم  است  شده  مانترا توصيه  در اين  كه  گونه آغاز، بدان

، خداوند   است ذكر شده) 18/66(گيتا - در بهاگاواد  كه گونه همان.   سر خواهد گذاشت  پشت عابدانه
   گناهكارانه  اعمال هاي گيرد و او را از واكنش  مي عهده  را بر  اي شده  تسليم روح  چنين  مسئوليت  درنگ بي

 يا روند 2 كاندا- وجود دارد و در گيانا  بسياري  گناهكارانه هاي  كاندا واكنش-در كارما. سازد رها مي 
   عمالً هيچ  بهاكتي د يا راه خداون  به  عابدانه  خدمت  در راه ولي.   كمتر است  گناهاني ، تعداد چنين فلسفي
   نيك  صفات  تمامي  به  عابد خداست  كه كسي.  وجود ندارد  گناهكارانه هاي  ايجاد واكنش  براي امكاني

   تولد نيافته  برهمن  اگر در خانواده  عابد، حتي يك.   برهمن  يك  صفات  رسد به يابد، چه  مي خداوند دست
  چنين. يابد  مي ، دست هاست  قرباني  اجراي  مجاز به  متبحر كه  برهمن  يك  صفات خود به باشد، خود به 

خور   سگ  يك  به  شده  زاده  برهمن  در خانواده  را كه  شخصي او قادر است.  خداوند  متعال  قدرت است
برتر    شايسته ، از برهمني  عابدانه  خدمت  نيروي  را نيز تنها به  پست خوري  دهد و سگ  تنزل پست

  .گرداند

                                                     
1 yoga-bhrañöas 
2 jïäna-käëòa 
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 خود را  صادق تواند عابدان   دارد، لذا مي  جاي  هر كس  در قلب  خداوند قادر متعال جا كه از آن
 در اختيار عابد قرار  ها به خصوص  راهنمايي  گونه اين.  آيند  نائل  مسير درست  كند تا آنها به هدايت

  كننده  عمل  را به  عمل ، خداوند اجازه رد ديگراندر مو.  باشد  چيز ديگري  اگر او خواهان گيرد؛ حتي مي
  اي  در مورد عابد، خداوند به گونه ولي.   است كننده  عمل دوش  به   و خطر عمل دهد، اما مسئوليت مي

) 11/5/42 (  بهاگاواتام-در شريماد.  نگردد  خطايي  مرتكب  هيچگاه  وي كند كه مي  خود را اعمال  هدايت
  : ت اس شده گفته 

sva-päda-mülaà bhajataù priyasya  
tyaktänya-bhävasya hariù pareçaù  
vikarma yac cotpatitaà kathaïcid  
dhunoti sarvaà hådi sanniviñöaù  

   است  با عابدي كه به طور كامل به قدوم نيلوفرين او تسليم شده، مهربان چنان خداوند آن ”
  درنگ  اسير گردد، بي-   ودايي  دستورات  مخالف  اعمال- ويكارما  م در دا  اگر عابد هر از گاهي  حتي كه

  “ .باشند  خداوند بسيار عزيز مي  براي نمايد، زيرا عابدان  مي  او اصالح  را در قلب اشتباهات
  آدمي.  كند اصالح  قلب   را از درون  وي نمايد كه  مي  خداوند التماس  درگاه  مانترا به عابد در اين

   نامشخص  گناهان ساز در برابر اين  چاره  خطا دارد و تنها اقدام  به  تمايل  مقيد اغلب روح.  زالخطاستجاي
ها   خداوند بسپارد، تا خداوند او را از فرو افتادن در دام  نيلوفرين  قدوم  خود را به  شخص  كه  است آن

  بدين. گيرد  مي عهده اند را بر   شده  تسليم  وي  به طور كامل  به   كه  ارواحي خداوند مسئوليت. هدايت كند
   خداوند برطرف هاي  راهنمايي  طبق كردن  خداوند و عمل   به  شخص  تنها با تسليم  مشكالت  تمامي سان
  ، كتب  قديسان  از طريق يكي: گيرد  قرار مي  در اختيار عابد صادق  دو طريق ها به  راهنمايي اين. گردد مي

   گونه بدين.  دارد  جاي  هر كس  در قلب ِ خداوند كه  شخص  از طريق ؛ و ديگري ير روحاني و پ مقدس
  .گردد  مي  حفاظت جهت عابدي كه ذهنش با دانش روحاني روشن شده است از هر 

  شخص.   مقدور نيست  دنيوي  آموزشي هاي  روش  از طريق  آن  و درك  است ، متعال  ودايي دانش
 yasya deve parä(  كند  را درك  ودايي تواند مانتراهاي  مي  و پير روحاني  الهي  لطف تنها از طريق

bhaktir yathä deve tathä gurau [ÇU 6.23](.پير روحاني  يك  به  اگر شخص  كه  بايد دانست   
. گردد ابد ظاهر مي ع  براي  پير روحاني  صورت خداوند به.   است  يافته  دست  الهي  لطف  برد، به معتبر پناه

   هدايت  كامل  عابد را با نيروي ، همگي  خداوند از درون  و شخص  ودايي ، احكام ، پير روحاني  ترتيب بدين
 وجود -  مادي  توهم- مايا   ورطه  مجدد عابد به  فرو افتادن  براي  امكاني گونه كنند و ديگر هيچ  مي

   مقصد نهايي  ترديد به ، بدون  است  شده  سو محافظت ز همه ا  ترتيب  بدين  كه عابدي.  نخواهد داشت
-1/2/17 (  بهاگاواتام- و در شريماد  قرار گرفته،  مانترا مورد اشاره  روند در اين  اين تمامي. رسد  مي كمال

  .  است  شده  داده  شرح  تفصيل به) 20
. شوند مي  محسوب  پرهيزكارانه   خود اعمال  خودي ، به  خداوندي  و جالل  و ذكر شكوه شنيدن

.   است  زنده موجودات  تمامي   آورند، زيرا او خيرخواه  روي  اعمالي  چنين  به خواهد همه خداوند مي
 و  شود و عبوديت  مي ، پاك  است نامطلوب  كه   آنچه  از تمامي  خداوند  و ذكر شكوه  با شنيدن شخص
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نمايد و   مي  را كسب  برهمني هاي  ويژگي  مرحله د در اينعاب. گردد  او بر خداوند متمركز مي عشق
. رود  مي  از بين طور كامل  نيز به  موجود در وي)   و جهل شهوت(تر   پست هاي  از گونه  ناشي هاي واكنش
   خدا و طريق  راه  سان شود و بدين  مي  نائل بيني  روشن ، كامالً به  خويش  عابدانه  خدمت واسطه او به 

  .گردد  مي  عابد پاك ، شخص  رفت  ترديدها از ميان  تمامي  كه يابد؛ و هنگامي  او را در مي به ستيابي د
  

   را به  شخص  كه  ايشوپانيشاد، دانشي-  شري ودانتا بر  بهاكتي  شرح  ترتيب بدين
  .رسد  مي  پايان گرداند، به تر مي  نزديك– كريشنا - خداوند   متعال شخصيت
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   نويسندهي  درباره
  

او .  متولد شد  در كلكته هندوستان 1896   سال  به1 پرابهوپاد ودانتا سوامي بهاكتي.  چ. ا حضرت
 را در  2 گوسوامي  سيدهانتا ساراسواتي  خود، شريال بهاكتي  بار پير روحاني  اولين  براي1922  در سال
گذار   و بنيان  الهيات  دانشمند برجسته وانعن ، به  سيدهانتا ساراسواتي بهاكتي .  نمود  مالقات كلكته
 كرد   عالقمند شد و او را قانع  تحصيلكرده  مرد جوان  اين ، به)  ودايي مؤسسه (3 و چهار گودياماتها شصت

  سال  و يازده   او را پذيرفت شريال پرابهوپاد شاگردي.  نمايد  ودايي  دانش  آموزش  خود را وقف تا زندگي
  . شد  وي يافته تشرف آباد مريد رسمي   اهللادر) 1933(بعد 

 تهاكورا از شريال  سيدهانتا ساراسواتي ، شريال بهاكتي  مالقات  جلسه  و در اولين1922  درسال
 بعد  هاي در سال.  كند  اقدام  انگليسي  زبان  از طريق  ودايي  اشاعه دانش  به  تا نسبت پرابهوپاد خواست

 1944   رساند و در سال  امور گودياماتها ياري ؛ او به گيتا نگاشت- بهاگاواد بر شريال پرابهوپاد شرحي
 بار، آغاز   يك ، هر دو هفته  انگليسي  زبان  را به“ 4 نزد خدا  به بازگشت”، انتشار مجله   كمكي  هيچ بدون
 طور   را به هايي نسخه  كرد؛ حتي  مي  را تصحيح  چاپي هاي  و نمونه ، تايپ ويرايش  را او خود مقاالت. كرد

 نشد  قطع   از آغاز هيچگاه  پس  مجله انتشار اين. نمود  مي  تالش  نشريه  و ادامه  حفظ  و براي توزيع  رايگان
  .شود  منتشر مي  زبان  از سي  بيش  به  ايشان  مريدان  نيز توسط اكنون و هم

  وايشناوا در سال-  گوديا هوپاد، انجمن شريال پراب  و عبوديت  فلسفي  از دانش منظور قدرداني  به
و چهار    پنجاه شريال پرابهوپاد در سن1950  در سال.   مفتخر ساخت5ودانتا   بهاكتي  لقب  او را به1947
را اختيار )  بازنشستگي (6 بعد مرحله واناپراستها و چهار سال  گرفت   كناره  خانوادگي  از زندگي سالگي

   عزيمت  ورينداون  شهر مقدس شريال پرابهوپاد به.  كند  و نگارش  مطالعات ا وقف ر  بيشتري نمود تا زمان
 -رادها”  نام  ، به  وسطي  قرون  به  متعلق  تاريخي  در معبدي  بسيار محقري جا در شرايط كرد و در آن

 1959  د و در سال كر  سپري  و نگارش  عميق  مطالعه  را به جا چندسالي او در آن. گزيدي ، سكن7“ دامودار
   دامودار شاهكار زندگي- پرابهوپاد در رادها-شريال. را پذيرا گرديد) 8سانياسا (  از زندگي  انقطاع مرحلة

  سفر آسان”او .  را آغاز نمود  بهاگاواتام-  شريماد  هزار آيه  هجده  جلدي  چندين  و شرح  ترجمه خود يعني
  . رير در آوردرشته تح  را نيز به 9“   ديگر سيارات به

                                                     
1 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
2 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami 
3 Gaudiya Matha 
4 Back to Godhead 
5 Bhaktivedanta 
6 Vanaprastha 
7 Radha-Damodara 
8 Sannyasa 
9 Easy Journey to Other Planets 
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 از   كه مأموريتي   در اجراي1965  ، در سال  جلد از بهاگاواتام  سه  از چاپ شريال پرابهوپاد پس
 دنيا،   در اين  حيات  تا هنگام زمان  از آن.  كرد  آمريكا عزيمت  بود، به  شده  او داده  به  پير روحانيش طرف
   و مذهبي  فلسفي  بر ادبيات  معتبر و موثق هاي الصهخ  و ، شرح  جلد ترجمه  از شصت  بيش  حضرت آن

  . هند نگاشت
.  بود پول  آمريكا رسيد، عمالً بي  به باري   با كشتي1965   شريال پرابهوپاد در سال  كه هنگامي

   را در ژوييه1 كريشنا آگاهي المللي  بين  بسيار، انجمن  سختي  و تحمل  سال  حدود يك  از گذشت  پس وي
 و   پرداخت  انجمن  اين  هدايت به) 1977 نوامبر14( دنيا   اين  از ترك او تا پيش.  نهاد  بنيان1966  سال

،   با حدود يكصد آشرام  جهاني  كنفدراسيون  يك  به  سال  ده  در مدت  ايشان  دقيق  هدايت  تحت انجمن
  .  يافت  و توسعه  تبديل  كشاورزي  و مجتمع سسهؤ، معبد، م مدرسه

، در   است آزمايشي  ودايي  مجتمع  يك  را كه2 ، شريال پرابهوپاد نيوورينداون1968  در سال
   يك  اكنون  كه  نيوورينداون موفقيت  از  او با الهام شاگردان.  كرد  تأسيس  غربي  ويرجينياي هاي تپه

 را در آمريكا و   ديگري مشابه  هاي ، مجوعه  است زمين  از دو هزار جريب   با بيش  موفق مجموعه كشاورزي
  .اند  بنا نهاده سراسر جهان

 و   ابتدايي ، آموزش تگزاس   در داالس3 مدرسه گوروكوال  با تأسيس  ايشان1972  در سال
 كار كرد و   شاگرد آغاز به  با سه1972   در سال مدرسه.  نمود  معرفي  غرب  را به  ودايي  سبك  به متوسطه

   بعد، تحت  به  هنگام  از آن  ايشان شاگردان.  نمود نام  نفر را ثبت ، يكصد و پنجاه1975  تا آغاز سال
.  نمودند  تأسيس  در سراسر آمريكا و ساير كشورها  كودكان  را براي  شريال پرابهوپاد، مدارسي نظارت

  .باشد  در ورينداون هند مي اكنون  هم آموزش مركز اصلي 
 در 4دهاما ماياپور  را در شري   عظيم المللي  مركز بين  يك تأسيس شريال پرابهوپاد  عالوه به

معبد .   است  نموده باشد، ترغيب مي  نيز  ودايي  مطالعات  مؤسسه  احداث  محل  كه  هندوستان  غربي بنگال
   مشابه هاي  پروژه  هند نيز در زمره در ورينداون المللي   بين سراي  و مهمان5 باالراما-  كريشنا  باشكوه
   هستند كه اينها مراكزي.  وجود دارد  نيز در بمبئي  مهمي  و آموزشي  مركز فرهنگي ؛ و همچنين است
  . كنند  را شخصاً تجربه  ودايي  و فرهنگ ، جا زندگي توانند در آن  مي  مردم عموم

  ها ازطرف  كتاب اين. باشد  مي  وي هاي  و هديه شريال پرابهوپاد، كتاب  كمك ترين اما مهم
 متعدد   و در دروس  بسيار است  مورد احترام  و روشني ، عمق  بودن  موثق  دليل  به  علمي جوامع

   از سي  بيش  به  وي هاي نوشته. گيرد  قرار مي  استاندارد، مورد استفاده  درسي  كتب عنوان  به دانشگاهي
  .  است  شده  ترجمه زبان

                                                     
1 International Society for Krishna Consciousness 
2 New Vrindavana 
3 Gurukula 
4 Sridhama Mayapur 
5 Krsna - Balarama 
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   آثار ايشان تأسيس  چاپ  براي  طور اختصاصي  به1972  ر سال د  كه1ودانتا  بهاكتي انتشارات
 از  يكي. گردد  مي  هند محسوب  و فلسفي  ديني هاي  كتاب  در زمينه  ناشر جهان ترين  بزرگ عنوان  شد، به
  ، يعني  بنگالي  كالسيك  شريال پرابهوپاد بر اثر ديني  جلدي  هفده  و شرح  ترجمه ، چاپ  آن هاي برنامه
  . رساند  پايان  به  ماه  اثر را تنها در هجده شريال پرابهوپاد اين.   است2 چيتانيا چاريتامريتا شري

  در شش  ايراد سخنراني  ، براي  سال  دوازده  فقط  زياد، شريال پرابهوپاد در عرض  سن  رغم به
  ، شريال پرابهوپاد تا پايان مه سنگيني برنا با وجود چنين.  سفر نمود  گرد جهان  بار به ، چهارده  جهان قاره

 و  ، مذهب ، ادبيات  از فرهنگ  واقعي  كتابخانه  يك  ايشان هاي نوشته.  داد  ادامه  نگارش  به عمر فعاالنه
  .دهد  مي  را شكل  ودايي فلسفه

                                                     
1 Bhakivedanta Book Trust 
2 Sri Caitanya-Caritamrta 
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