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- 1930گور موهان دِ (م به پدرم، يتقد
 يشنا، كه مرا از ابتدايعابد پاك كر )،1849

ت نمود. يشناآگاه تربيك فرزند كريام يزندگ
 يام به من چگونگين كودكيدر سن يو

شنا يكر-رادهارا آموخت. او  دانگاينواختن مر
ز يپرستش به من داد، و ن يرا برا گراهايو

د تا يرا به من بخش راتها- جاگاناتها يارابه
 يهايوال را از همان بازين فستيمراسم ا

م. او يت نمايسته رعايشا يام به طرزيكودك
 ياصل يهادهيبا من مهربان بود و من ا

كه  ييهادهيام را از او الهام گرفتم؛ ايزندگ
من  يام كه پدر ابدير روحانيبعدها توسط پ

  د.ياست، استوار گرد



  



 

 

  (Apple)گروه اَپل  از يامقدمه

  ..شنا هستند.يكر يهمه در جستجو
هستند، اما همچنان در  يين جستجويدانند كه مشغول چنينم يبرخ

  ند.ياو يجستجو
آنچه موجود  ي، علت تماميتمام هست يشنا، خداوند است؛ سرچشمهيكر

  خواهد بود. يا حتياست، بوده، 
  ز دارد.ين يشماريب يهات است، نامينهايطور كه خداوند بهمان

  هستند. يكيشنا، و همه يكر يراما: همگ -هوهي - بودا -اهللا
، و يو شخص يرشخصيوجوه غ يست؛ او داراين يانتزاع يخداوند مفهوم

ك قطره آب يگونه كه مان، خجسته و سرشار از دانش است. هيابدمتعال، 
ات يفيز واجد كيما ن يانوس آب را داراست، آگاهيك اقيات يفيك يهمه

 يماد يما به انرژ يبستگدلو  ييگراتيل حس هويخداوند است... اما به دل
 ي، نفس و ...)، آگاهيملك ماديحواس، ما يل ارضاي، وسايكيزي(بدن ف

غبارآلود قادر به بازتاب  ينهيو مانند آ ما آلوده شده است، يمتعال واقع
  ست.يواضح ن يريتصو

افته يش يافزا "يموقت يزهايچ"ما به  يار، وابستگيبس يهايزندگ يط
از استخوان و گوشت است، با ذات  ياكه فقط مجموعه ين بدن موقتياست. ا

 عنوانبهرا  يت موقتين موقعيو ما ا ما اشتباه گرفته شده است، يواقع
  م.يارفتهيد پذخو ييت نهايوضع



ت ين واقعيا يشواهد زنده ،مان بزرگيحكدر طول اعصار مختلف، 
تواند در تمام ارواح زنده يم يرموقتيو غ يدائم ياند كه خداآگاهبوده
  مقدس است. يذات طوربهخته شود. هر روح يبرانگ

 يكه از تمام، حكمران نفس يوگي"د: يفرمايتا ميگ- شنا در بهاگاواديكر
ن يبه باالتر متعال يپاك گشته است، در تماس با آگاه يماد يهايآلودگ

  )6/28(ب.گ.  "ابد.ييدست م يشادكمال  يمرحله
است كه به  ينديشناخت خود و خداوند)، فرا يبرا يعلم يوگا (روشي

م، و به يشتر بازداريب يم، آن را از آلودگييخود را پاك نما يكمك آن آگاه
  م.يابيشعف مطلق دست  كمال، دانش كامل و يمرحله

 يزينم. اعتقاد به چيخواهم او را ببيوجود دارد، من م يياگر خدا
هستند كه  ييهاو تمركز، روش يشناآگاهياست و كر ياهودهيكار ب ينيرعيغ

- ميد. شما يابيد توانست به ادراك خداوند دست يشما خواه هاآنبه كمك 

د. يكن يد، و با او بازيش را بشنويصدا د،ينيبب يواقع طوربهخداوند را  توانيد
  در كنار شماست. اينجااو واقعاً  يممكن است احمقانه به نظر برسد، ول

ا، كارما، ييانا، هاتا، كريراجا، گ - وجود دارند ياريبس ييوگاي يهاروش
  اند.ن شدهيد هر روش تحسيتوسط اسات هاآن يكه همگ -يبهاكت

 يك بهـاكتيـد، يـآياز عنـوانش برمگونه كـه همان ،يودانتا سواميبهاكت
ق هـر يـت است. عابد بـا خـدمت بـه خداونـد از طريق عبوديرو طريپ يوگي

 ســرعتبهتوانــد يمقــدس او، م يهــاشــه، كلمــه و عمــل، و بــا ذكــر نامياند
  را در خود پرورش دهد. با ذكر: يخداآگاه

  شنايشنا، هاره كريهاره كر
  شنا، هاره هارهيشنا كريكر

  ه راماهاره راما، هار
  راما راما، هاره هاره



 

 

 يگونه كه براافت. (همانيدست خواهد  يآگاه شنايشك به كريشخص ب
  خوردن آن وجود ندارد!) جزبه يچ راهينگ، هياثبات طعم خوش پود

، را مغتنم شنايكرن كتاب، يا يكنم كه فرصت مطالعهياز شما تقاضا م
اكنون از خواهم كه هميمن از شما يد. همچنيد و به درك آن نائل شويشمار

م يمالقات با خداوند تنظ يبرا ي، قراروگا (وصل)يبخش ييند رهايق فرايطر
  د.يآور به دستدن به آرامش يرس يبرا يد و فرصتيكن
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 شگفتاريپ

nivåtta-tarñair upagéyamänäd 
bhavauñadhäc chrotra-mano-'bhirämät 

ka uttamaçloka-guëänuvädät 
pumän virajyeta vinä paçughnät 

را  "شنايكركتاب "همانند  يجلد كتاب يشخص ي، وقتيغرب يدر كشورها
 يشنا چه كسيست؟ دختر همراه كريشنا كيكر"پرسد: يند، فوراً ميبيم

  و ... "است؟
خداوند  يت اعاليشنا، شخصين است كه كرآن سؤال ين جواب ايترعيسر

 ين است كه تماميا يل اصليچگونه ممكن است؟ دل يزين چياست. اما چن
گر، يفات وجود متعال خداوند مطابقت دارد. به كالم دي، با توصيات ويجزئ
ت كل، يرا او جذاب متعال است. خارج از اصل جذابيشنا خداوند است زيكر
ك شخص چگونه يوجود نخواهد داشت.  "خداوند" يواژه يبرا يچ مفهوميه
ار ثروتمند باشد و يبس ياول از همه، اگر شخص اب كل باشد؟تواند جذيم

رسد. يمردم جذاب به نظر م يداشته باشد، در نظر عامه ياديار زياموال بس
ز در نظر يمشهور ن يليا شخص خيار قدرتمند يكه بس يمشابه، شخص طوربه

بدون ا يو ا خردمند يبا يار زيطور اشخاص بسنيافراد جذاب خواهد بود. هم
 يعمل ين ما از تجربهيز جذاب هستند. بنابرايها نييدارا يتمامبه  يبستگدل

) 1ت برخوردار خواهد بود: (ير از جذابيل زيكه شخص به دال يابيميدرمخود 
) انقطاع. 6، و (ي) خردمند5، (ييباي) ز4) شهرت، (3) قدرت، (2ثروت، (
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امحدود باشد، ن طوربه ين شش توانگريا يصاحب تمام زمانهمكه  يشخص
خداوند  يهاين توانگريشود. ايخداوند شناخته م يت اعاليشخص عنوانبه

  اند.م شدهياست، ترس يياز مراجع بزرگ ودا يكي، كه 1يتوسط پاراشارا مون
و افراد  آموخته و فرزانهو دانش با،يما افراد ثروتمند، قدرتمند، مشهور، ز

م، اما در يادهيرا د ياريبس يماد هاييبستگدلو فارغ از  يمنقطع از زندگان
طور و به زمانهمشنا كه يهمانند كر يت هرگز با كسيخ بشريطول تار

با، خردمند و منقطع باشد، مواجه ينامحدود ثروتمند، قدرتمند، مشهور، ز
است كه  يخيتار يتيخداوند، شخص يت اعاليشنا، شخصيم. كريانشده

سال بر  125 مدت يور نمود. او بران ظهيزم يكره يش بر رويسال پ 5000
فا نمود، اما يك انسان را ايقاً نقش يو دق هكرد يزندگ يخاك ين كرهيا يرو

ظهور  ياو از لحظه يهاتيفعال يك انسان نبود. تماميش همانند يهاتيفعال
ن ياند و بنابراسابقه بودهير و بينظيخ جهان بيد شدنش در تاريتا زمان ناپد

 عنوانبهشنا را يابد، كريخداوند در يور ما را از كلمههر كس كه منظ
با خداوند برابر، و  كسيچهرفت. يخواهد پذ ،خداوند يت اعاليشخص

خداوند " يعبارت آشنا ين معنايترن مهميست. و ايتر از او نبركس چيه
  باشد.يم "ن استيتربزرگ

 يهاوهيشن جهان وجود دارند كه به يها در ااز انسان يطبقات مختلف
 يها2ايو آچار ييكنند؛ اما متون ودايخداوند صحبت م يدرباره يگوناگون
 )اعصار يخداوند در تمامشناخت  يينهدرزمآموخته افراد معتبر دانش(بزرگ 

روان يپ يو تمام 3ايتاني، لرد چيشنو سوامير شانكارا، رامانوجا، مادهاوا، وينظ
شنا، ياند كه كردهين عقيا بر يران، جملگيپ يق سلسلهياز طر هاآن

                                              
1 Paräçara Muni 
2 äcärya 
3 Çaìkara, Rämänuja, Madhva, Viñëu Svämé & Lord Caitanya 
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، مربوط ييروان تمدن ودايكه به ما، پ ييخداوند است. تا جا يت اعاليشخص
 به ياارهيمختلف س يهاستميكل جهان كه شامل س ييخ ودايشود، تاريم

ارات يستم سيا سي 5الوكاي، مارتيارات فوقانيستم سيا سي 4سوارگالوكا يهانام
م. يريپذيشود را ميم يارات تحتانيستم سيا سي 6و پاتااللوكا ،يانيم

ش از يع پيوقا يبرا يخيتوانند شواهد تارينم يامروزمادي نگاران خيتار
سال  40000ن باورند كه يز بر ايشناسان نابند، و انسانيسال قبل ب 5000

ر يرا سين ظاهر نشده بودند زيزم يهنوز بر رو 7نيهموساپ يهاقبل انسان
 ييودا يهاخيده بوده است؛ اما تارينرس يان نقطهيوز به چنها هنتكامل گونه

ها و ونيليبشر را مربوط به م يخ زندگي، تار9و ماهابهارات 8شامل پوراناها
  دانند.ياردها سال قبل ميليم

شنا يكر يهابتيظهورات و غ يخچهيما از تار ن متون،يق ايمثال، از طر يبرا
- م. در فصل چهارم بهاگاواديشويش آگاه مياردها سال پيليها و مونيليدر م

ن يش از ايپ هاآن يد كه هر دويگويشنا خطاب به آرجونا ميتا، كريگ
اد يرا به  هاآن يتوانست تماميشنا) مي(كر ياند كه وداشته ياريبس يتولدها

شنا و يان دانش كرين موضوع، تفاوت ميتوانست. ايآرجونا نم ياورد، وليب
 يار بزرگ و عضويبس ييدهد. آرجونا ممكن است جنگجويآرجونا را نشان م

 يك انسان عادي همهينباااز خاندان كورو باشد، اما  بافرهنگسته و يشا

                                              
4 Svargaloka 
5 Martyaloka 
6 Pätälaloka 
7 Homo sapiens 
8 Puräëas 
9 Mahäbhärata 
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خداوند و صاحب دانش نامحدود  يت اعاليشنا، شخصيكه كريحالدر است،
  ز دارد.ين ينامحدود يحافظه ل،ين دلياست و به هم

موارد  يتمام يچنان كامل است كه ود آنار داريشنا در اختيكه كر يدانش
اردها سال قبل به خاطر دارد، اما حافظه و يليها و مونيليظهور خود را از م

ك انسان يفقط  يرا وياست، ز دانش آرجونا با زمان و فضا محدود شده
تواند يكند كه او ميان ميشنا بياست. در فصل چهارم، كر يمعمول

، 10واسوانيون سال قبل به ويليا كه چند متا ريگ- بهاگاواد يهاآموزش
  اورد.يعرضه نموده است، به خاطر ب ،ديخداوندگار خورش

 يو سحر و جادو برا ييماورا يوگاي يندهايفرا ياز برخ يرويامروزه، پ
ك يل به يتبد ،هاخدانشناس انسان يان طبقهيدر م ،به خداوند شدنيلتبد

ا يل يتخ يل جستن به قوهمُد شده است. خدانشناسان عموماً با توس
 يين خدايشنا چنيكنند. كريم يخداوند يادعا ،خود يتمركز يهامهارت

ا توسل به ي يز تمركزيسحرآم يندهايفرا يست. او با استفاده از برخين
ل به خدا نشده است. به ي، تبدييماورا يوگاي يهانيسخت تمر يهااضتير
 ،طيرا همواره و در تمام شرايز ل به خدا نشده استيان بهتر، او هرگز تبديب

  خدا بوده است.
كه پدر و مادرش در بند اسارت  يي، جا11خود كامسا ييشنا در زندان دايكر

چهاردست ظاهر  ي12انايشنونارايبودند، در خارج از بدن مادر خود به فرم و
 يل نمود و به پدرش گفت كه ويتبد يك نوزاد عاديگشت. آنگاه خود را به 

ك يشنا فقط يكر يببرد. وقت 14اشودايو همسرش  13اندا ماهاراجرا به منزل ن

                                              
10 Vivasvän 
11 Kaàsa 
12 Viñëu-Näräyaëa 
13 Nanda Mahäräja 
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ان يرا از م يو تا كرد يبه نام پوتانا سع ييآساو غولينوزاد كوچك بود، ماده د
ز از ياش را نيزندگان يد، هوايرا مك يو ينهيشنا سيكر كهيهنگام يببرد، ول

و  يوند واقعان خداين تفاوت ميو جانش را گرفت. ا هق خارج نمودين طريهم
 يبرا يچ مجاليشنا هيسحر و جادوست. كر يرويتوسط ن يساختگ يخدا
تا  ياز نوزاد ،يمراحل زندگ يدر تمام وجودينبااوگا نداشت، ين روند يتمر

خود را  يت واقعي، هويتا جوان ي، و از نوجوانيتا نوجوان ي، از كودكيكودك
حاضر با عنوان  خداوند آشكار نمود. در كتاب يت اعاليشخص عنوانبه
اند. ك انسان، شرح داده شدهيدر قالب  يو يهاتيفعال يتمامشنا، يكر

ت خود را ياما همواره هوكند، يم يك انسان را بازيشنا نقش ياگرچه كر
  د.ينمايخداوند حفظ م يت اعاليشخص عنوانبه

د همواره بر لزوم معطوف يشخص باشنا جذاب متعال است، يكر ازآنجاكه
تا يگ-آگاه باشد. در بهاگاواد ،شنايخود در راه كر يهاخواسته يتمامنمودن 

شنا كه روح يا ارباب بدن خود است، اما كريگفته شده است كه هر فرد مالك 
هاست. بدن يمتعال حاضر در قلب همگان است، مالك و ارباب متعال تمام

شنا يخود را فقط بر كر يالت عاشقانهيتما يب، اگر ما تمامين ترتيبد
م بود عشق، يخود، قادر خواهبهطور خودم، آنگاه فوراً و بهييمتمركز نما

را  يدرخت يشهير يشخص يم. وقتيرا تحقق بخش يش جهانيوحدت و آسا
ز يها نها و گل، برگيو فرع ياصل يهاخود به شاخهبهكند، خوديم ياريآب

غذا اش ق دهان به معدهيشخص از طر كهيهنگامآب رسانده است؛ 
  ه نموده است.يز تغذيگر بدن خود را نيد ياعضا يرساند، تماميم

                                                                                                    
14 Yaçodä 
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ده ينام يشناآگاهيهنر تمركز حواس بر متعال و اختصاص عشق به او، كر
ل يم تا همه بتوانند ميارا برپا نموده يشناآگاهين جنبش كريشود. ما ايم

بت ن رغيت ايبا هدا يسادگبهن را يريدن به سايخود به عشق ورز يعيطب
ل يتما يمشتاق ارضا ،انيجهان يند. تماميشنا، ارضا نمايبه سمت كر يدرون

 يساختگ يهاوهيگران هستند، اما شيدن به ديخود به عشق ورز يخفته
و  ي، بشردوستيدوستسم، نوعيسم، كمونياليمختلف همچون سوس

صلح و سعادت بشر ابداع شود، به  يممكن است برا آنچه ي، و تمامييگرايمل
هوده و يشنا، بيدن به كريد ما نسبت به موضوع هنر عشق ورزيل جهل شديدل

شرفت در موضوعات يشند كه با پياندين ميپوچ خواهد بود. اغلب مردم چن
افت. يدست خواهند  ي، به شادمانيمذهب يهانييو آ يمرتبط به اصول اخالق

ق يتواند از طريم يكه شاد ينديشندبن يگر ممكن است چنيد يبعض
پندارند فقط با يهم هستند كه م ينيريد، و سايآ به دست ياقتصاد يسعهتو

ن يا يقت اصليداشته باشند. اما حق يشاد يتوانند زندگيحواس م يارضا
 يشنا قادر خواهند بود به شاديدن به كرياست كه مردم تنها با عشق ورز

  ابند.يدست  يواقع
از روابط  يقالب انواع گوناگونفرد در  يالت عاشقانهيشنا قادر است به تمايكر

متقابل و تمام و كمال بدهد.  يشوند، پاسخيده مينام 15ا راساهايها كه مزه
متعال، ارباب متعال، دوست  يناشناخته عنوانبهشنا يتواند به كريشخص م

 ياصل يها پنج راسانيعشق بورزد. ا ا عاشق متعال،يمتعال، فرزند متعال، 
 يتواند در قالب هفت نوع رابطهيص من شخيعشق هستند. همچن

، نسبت به اندمتفاوت ياصل يم مختلف كه در ظاهر با پنج رابطهيرمستقيغ
ل ياگر شخص تنها بتواند م رفتههميرو، وجودينبااشنا عشق بورزد. يكر

                                              
15 rasas 
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 يآنگاه زندگ د،يدار نمايشنا بودن را در خود بيعاشق كر يخفته يعيطب
توان آن را ياست كه م يتيبلكه واقع ال،يك خينه ن يخواهد داشت. ا يموفق

را كه عشق  يتواند آثاريد. شخص ميگوناگون تحقق بخش يعمل يهابا روش
  م درك كند.يطور مستقگذارد، بهيم ياو بر جا يشنا در زندگيبه كر

ها دانش يبه پادشاه تمام يشناآگاهين دانش كريتا، ايدر فصل نهم بهاگاواد گ
 يمحرمانه، و دانش روحان يهازيچ يبرتر از تمام ست كهه شده ايتشب

 يشناآگاهين دانش كريج ايم نتايتوانيما م وجودينبااباشد. يم يخودشناس
ار آسان و ين دانش بسيا ين عمليرا تمريم زيم تجربه كنيطور مستقرا به
كه ما قادر به  يشناآگاهيبخش است. هرچند درصد كري، شادحاليندرع

ن يرا ايل خواهد شد، زيمان تبديزندگان يبرا ياهيم، به سرمايباش انجام آن
ر است. اكنون واقعاً اثبات شده است كه نسل يط فناناپذيشرا دانش در همه

ج حاصل از ي، قادرند نتايغرب يدر كشورها يد امروزيجوان سرگشته و ناام
 درك يخوبشنا را بهيدن به سمت كريعشق ورز يل باطنير مير مسييتغ

  ند.ينما
را  ياريبس يهايسختها و اضتياگر شخص ر يگفته شده است كه حت

اما قادر به اش انجام دهد، يرا در زندگ ياريبس يهايمتحمل گردد و قربان
ها اضتين ريشنا نباشد، تمام ايخود نسبت به كر يدار نمودن عشق خفتهيب
شنا يخود به كر يعشق خفته يگر، اگر شخصيد يثمر خواهند بود. از سويب

 يهايها و سختاضتين ريتحمل چن يدهيفا آنگاهدار نموده باشد، يرا ب
  ست؟يچ يرضروريغ

 يا به ارواح فروافتادهيتانيخداوند چ يهمتايب يهيهد يشناآگاهيجنبش كر
چهار سال گذشته [در  ياست كه ط ياار سادهين روش بسين عصر است. ايا

به اجرا گذاشته شده است و  يغرب يرهاف كتاب حاضر] در كشويزمان تأل
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عشق را در بشر  يخفته يهازهيتواند انگين جنبش ميست كه اين يشك
كمك به  يبرا يگريد يشدهارائه يهيشنا، هدين كتاب كريد. ايدار نمايب

ر يبا تصاو ين متن روحانياست. ا يغرب يدر كشورها يشناآگاهيجنبش كر
به  مندعالقهار يده است. اغلب مردم بسيفراوان ارائه شده و به چاپ رس

خود هستند.  يگذران وقت و صرف انرژ يداستان برا يهاخواندن انواع كتاب
ن يا يمطالعه يجهيشنا نمود. نتيتوان متوجه كريل را مين تماياكنون ا
  ر روح خواهد بود.يناپذانيت پاي، رضايا جمعي يصورت فردكتاب به

ر يهرچند اندك در مس يده است كه تالشتا گفته شيگ-در بهاگاواد
توان ين خطر نجات بخشد. ميترتواند شخص را از بزرگيم يشناآگاهيكر

شرفت در يپ يل اندكيرا كه به دل يصدها و هزاران نمونه از افراد
ن ما از ياند را ارائه نمود. بنابراافتهين خطرها نجات يتراز بزرگ يشناآگاهيكر

رند. با يالعاده بهره گفوق ين متن روحانيتا از ا ميكنيهمگان درخواست م
از دانش،  يعيوس ينهي، گنجيگريپس از د يكين كتاب يصفحات ا يمطالعه

با خواندن  يتدرنهاخواننده آشكار خواهد شد و  يات، و فلسفه برايهنر، ادب
  ك كتاب، عشق خداوند در فرد به ثمر خواهد نشست.ين يهم

كه اكنون  - 16سونيمان جرج هرينسبت به شرق خود را يعم يمن قدردان
اش يدالر 19000 يكمك سخاوتمندانه يبرا -كنديشنا را ذكر ميكرهاره

دارم. باشد كه يگرفت، ابراز مين كتاب را در بر ميچاپ ا ينهيكه كل هز
  د.ين پسر خوب اعطا نمايرا به ا يشناآگاهيشتر در كريشرفت بيشنا پيكر

، يكارياماسوندارا آدهيمان شيمن نثار شر يابد ريخ يان، دعايو در پا
، يكاريوا داسا آدهياگريمان هاي، شريمان برهماناندا داسا برهماچاريشر
، يداس يدِو يدِواهوت يماتي، شريكاريمان ساتسواروپا داسا آدهيشر

                                              
16 Çrémän George Harrison 
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، يدهارا داسا برهماچاريمان مورالي، شريداس يدو يجادوران يماتيشر
و  17يكاريومنا داسا آدهيمان پرادي، و شريكاريا آدهمان بهارادواجا داسيشر
مختلف منجر به  يهادر بخش هاآنسخت  يهان باد كه تالشيريسا

  د.يم چاپ كتاب حاضر گرديت عظيموفق
  شنايهاره كر

 

  يودانتا سواميآ.چ. بهاكت
  يدهانتا ساراسواتيسيال بهاكتيروز ظهور شر

  1970ه يفور 26
  سكانيدفتر ا

  آنجلسلسا، يفرنيكال
3764ابان واتسكا، شماره يخ

                                              
17 Çrémän Çymasundara däsa Adhikré, Çrémän Brahmänanda däsa Brahmacäré, 
Çrémän Hayagréva däsa Adhikré, Çrémän Satsvarüpa däsa Adhikré, Çrématé 
Devahüti-devé däsé, Çrématé Jaduräëé-devé däsé, Çrémän Muralédhara däsa 
Brahmacäré, Çrémän Bhärdväja däsa Adhikré, Çrémän Pradyumna däsa Adhikré 



 



 

11 

 

 

 

 مقدمه

Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! he 
Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! he 

Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! rakña mäm 
Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! Kåñëa! pähi mäm 

Räma! Räghava! Räma! Räghava! Räma! Räghava! rakña mäm 
Kåñëa! Keçava! Kåñëa! Keçava! Kåñëa! Keçava! pähi mäm  

Caitanya-caritämåta (Madhya 7.96) 
  
د در يم، اجازه دهيشنا را آغاز نمايكنم نگارش كتاب كريكه تالش ميحالدر

 108شنوپادا يام، اُم وير روحانيخود را به پ يمحترمانه يهاابتدا سجده
، و 18ماهاراجا پرابهوپادا يگوسوام يدهانتا ساراسواتيسيماد بهاكتيشر يشر

م ي، تقد19ا ماهاپرابهويتانيشنا چيكريانوس لطف و رحمت، شريسپس به اق
ك عابد ظاهر يدر نقش  خداوند است كه تنها يت اعاليم كه خود شخصينما

ا يتانيعابدانه بپردازد. خداوند چ ن اصول خدمتيواالتر يشد تا به اشاعه
) آغاز نمود. و ي(در بنگال غرب 20به نام گودادشا ياخود را از دهكده يموعظه

                                              
18 Oà Viñëupäda 108 Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Mahäräja 
Prabhupäda 
19 Lord Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu 
20 Gauòadeça 
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د ين بايمتعلق هستم، بنابرا 21ايسامپرادا-ايگود-از آنجا كه من به مادهاوا
ن يم. ايم نمايران تقديپ يخود را به آن سلسله يمحترمانه يهاسجده
ز شناخته ين 22ايسامپرادا-ن با عنوان برهمايچنا هميامپراداس- ايگود- مادهاوا

ران در اصل از برهما آغاز شده است. برهما يپ ين سلسلهيرا ايشود، زيم
، و 24اسادويمات را به وين تعليم داد، و پس از آن، نارادا ايرا تعل 23م نارادايحك

مادهاوندرا  يمنتقل نمود. شر 25ايچارا مادهاوآي ياسادو به مادهاوا مونيو
اس (منقطع) و يسان يا، فرديسامپرادا- ايگود-گذار مادهاواانيبن، 26يپور

 ياريا بود. او شاگردان سرشناس بسيچارران مادهاوآيپ يمتعلق به سلسله
 يشوارا پوريداشت. ا 27يشوارا پوريتا پرابهو، و اياناندا پرابهو، ادويتيهمچون ن
د ين اجازه دهيد. بنابراياپرابهو گردا ماهيتانيخداوند چ يروحانر يبعدها پ
تا يادو ياناندا پرابهو، شريتي، نيشوارا پوريخود را به ا يمحترمانه يهاسجده

م. ييم نمايتقد 28تيگادادهارا پاند يت، و شريواسا پانديا پرابهو، شريآچار
 عنوانبهكه  29م سواروپا دامودارايخود را تقد يمحترمانه يهاسپس سجده

م؛ و يينمود، نمايا ماهاپرابهو خدمت ميتانيداوند چخ يشخص يمنش

                                              
21 Madhva-Gauòéya-sampradäya 
22 Brahma-sampradäya 
23 Närada 
24 Vyäsadeva 
25 Madhva Muni, or Madhväcärya 
26 Çré Mädhavendra Puré 
27 Éçvara Puré 
28 Nityänanda Prabhu, Çré Advaita Äcärya Prabhu, Çréväsa Paëòita and Çré 
Gadädhara Paëòita 
29 Svarüpa Dämodara 
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 يا، شريتانيخداوند چ يو مالزم دائم 30واسودوا داتا ين به شريچنهم
ز به يا، و نيتانيخداوند چ يشگي، معاشر و دوست هم31موكونداو  ندا،يگوو

 يم به شش گوسواميما تقد يمحترمانه يهان سجدهيچن. هم32گوپتا يمورار
راگوناتها  ي، شريساناتانا گوسوام ي، شريروپا گوسوام يشر -نداوانيور

 يو شر، يوا گوسواميج ي، شريگوپال بهاتا گوسوام ي، شريبهاتا گوسوام
  باد. 33يراگوناتها داسا گوسوام

ت يپردازد كه خود، شخصين موضوع ميتا به شرح ايگ- شنا در بهاگاواديكر
بشر  ينيد يزندگ يكنندهمينظخداوند است و هر زمان كه در اصول ت ياعال

ابد، خود يدر اجتماع رواج و غلبه  ينيرديغ يهاتيد و فعاليد آيپد ياختالفات
 يكه خداوند شر يگر، زمانيان ديكند. به بين ظهور ميزم يشخصاً بر رو

آلود كاهش بار اعمال گناه ين ظهور كرد، اقدام برايزم يشنا بر رويكر
  نمود.يم ين جهان، ضروريا اي ارهين سيانباشته شده در ا

نش يمسئول امور مربوط به آفر شنا،ي، بسط كامل كر34شنويو-خداوند ماها
د، ينماين جهان هبوط ميكه خداوند به ا ين، هنگامياست. بنابرا يجهان ماد

 ينش ماديآفر يشنو علت اصليو-د. ماهايآيد ميشنو پديظهور مورد نظر از و

                                              
30 Çré Väsudeva Datta 
31 Mukunda 
32 Muräri Gupta 
33 Çré Rüpa Gosvämé, Çré Sanätana Gosvämé, Çré Raghunätha Bhaööa Gosvämé, 
Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé, Çré Jéva Gosvämé and Çré Raghunätha däsa 
Gosvämé. 
34 Mahä-Viñëu 
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بسط  36شنويو يروداكاشايو سپس كش 35شنويو ياشاو از او، گاربهوداك است،
ظهور  ين جهان ماديكه در ا ييهامعمول، تمام بسط طوربهابند. ييم
ن، امور يشنو هستند. بنابرايو يروداكاشايكامل از كش ييهاند، بسطينمايم

ن به خود يزم يآلود انباشته شده بر رواعمال گناه مربوط به كاهش بار
شنا يكه كر يشود. اما هنگاميشنا، مربوط نميد، كرخداون يت اعاليشخص

مختلف  يهاشنو همراه او هستند. بسطيو يهاد، تمام بسطينمايظهور م
واسودِوا، سانكارشانا،  يچهارگانه يها، بسط37انايشامل نارا -شنا يكر

ك ي، ظهور 39ايكامل مثل ماتس يها، همانند تمام بسط38رودهايومنا و آنيپراد
(ظهورات  41آواتارها-ها) و مانوانتارا(ظهورات هزاره 40آواتارها-وگاي، و يماه

شوند و با بدن يب ميگر تركيكديبا  يهمگ –) 42مانوها يهمراه با حكمران
شنا كلِ كامل است و يشوند. كريخداوند ظاهر م يت اعاليشنا، شخصيكر

  ها و ظهورات همواره با او هستند.ن تمام بسطيبنابرا
ز با اوست. يشنو نيشود، خداوند ويشنا ظاهر ميكر كهيامهنگن، يبنابرا

نداوان ظهور يمتعال خود در ور يهايش بازينما يشنا در واقع برايكر
سازد و يبخت را مجذوب خود مد خوشيق ارواح مقيطرنيد و بدينمايم

د. ينمايخداوند، دعوت م يرا به بازگشت به خانه، بازگشت به قلمرو هاآن

                                              
35 Garbhodakaçäyé Viñëu 
36 Kñérodakaçäyé Viñëu 
37 Näräyaëa 
38 Väsudeva, Saìkarñaëa, Pradyumna and Aniruddha 
39 Matsya 
40 yuga-avatäras 
41 manvantara-avatäras 
42 Manus 
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شنا انجام يكر يشنوينداوان صرفاً توسط بسط ويها در ورويكشتن د
  رد. يپذيم

ف شده يدوازده توص يهيتا، فصل هشتم، آيگ- گاه خداوند در بهاگاوادسكونت
آسمان  عنوانبهگري يد يعت ابديان شده است كه طبيب آنجااست. در 

ان افته است. جهينيافته و تجلييتجل يماده ي، وجود دارد كه ورايروحان
، ياارهيس يهاستميها و ساز ستاره ياريتوان در شكل بسيافته را مييتجل

 ياافتهينين جهان بخش تجليا يت نمود، اما ورايد، رؤيمثل ماه و خورش
آن  يست. و وراين دسترسقابل يكس در بدن فعلچيوجود دارد كه توسط ه

در  يپادشاه ي. آن قلمروقرار دارد يافته، آسمان روحانينيتجل يماده
ن يف شده است. ايتوص يو نابودنشدن يمتعال، ابد صورتبهتا يگ- بهاگاواد

، يعت روحانياست. اما طب مكرّر يدر معرض خلقت و نابود يماد يايدن
  ماند.يم يگونه كه هست باقهمان يابد طوربه

گاه سكونت عنوانبه 1تايسامه-ن در برهمايچنگاه متعال خداوند همسكونت
شنا كه با عنوان ين منزلگاه خداوند كريف شده است. ايتوص 2ياماننتيچ

از جنس سنگ  شدهساخته يهاشود، پر از كاخيشناخته م 3نداوانيگولوكا ور
درختان آرزو هستند و گاوها  يهمگ آنجااست. درختان يميسنگ ك

بخت به خداوند  يصدها و هزاران الهه آنجاشوند. در يده مينام 4يسورابه
علل است.  يتمام ن، و علتيخداوند آغاز ندا،يند. نام او گووينمايخدمت م

                                              
1 Brahma-saàhitä 
2 the abode of cintämaëi 
3 Goloka Våndävana 
4 surabhi 
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لوفر ين يهاچشمانش همانند گلبرگ نوازد،يخداوند فلوت خود را م آنجادر 
ك پر طاووس يسر او  يباست. بر رويز يو رنگ بدنش همانند ابرهستند، 

 ييبايز يچنان جذاب است كه از هزاران الههقرار گرفته است. او آن
به  يمختصر يتا تنها اشارهيشنا در گي) برتر است. خداوند كر1ديوپي(ك

د. اما ينماياست، م ياره در قلمرو روحانين سيكه باالتر خود يمنزلگاه شخص
متعلقات خود  يگونه كه هست با تمامشنا هماني، كر2بهاگاواتام-ماديدر شر
 5و دواراكا 4ماتهورا ، سپس در3نداوانيخود در ور يهاتيشود و فعاليظاهر م

ن يفصول ا يدر ط يجتدربهاو  يهاين بازيگذارد. ايش ميرا به معرض نما
  گردد.يكتاب بر خواننده آشكار م

ن يشود. ايده مينام 6ادويكند، خاندان يشنا در آن ظهور ميكه كر ياخانواده
ماه  يهخداوندگار حاكم بر كر ،7تعلق دارد كه از سوما ياخاندان به خانواده

وجود  8ايكشاتر يسلطنت يهامختلف از خانواده يشود. دو دستهيآغاز م
گر از يد يو دسته از نوادگان خداوندگار حاكم بر ماه، هاآناز  يادارند؛ دسته

خداوند در اغلب  يت اعاليد هستند. شخصينوادگان خداوندگار خورش
را او يگردد زيم ا ظاهريكشاتر ياز طبقه ياش در خانوادهيظهورات خو

را استوار سازد.  يبر درستكار يمبتن يا زندگي ينيگر اصول ديد تا بار ديآيم

                                              
1 Cupid 
2 Çrémad-Bhägavatam 
3 Våndävana 
4 Mathurä 
5 Dvärakä 
6 Yadu dynasty 
7 Soma 
8 kñatriya 
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ت يا، حافظ نوع بشر است. شخصيكشاتر ي، خانوادهييستم وِدايبر اساس س
با عنوان  يا، در خانواده1لرد راماچاندرا عنوانبهخداوند در ظهور خود  ياعال

خود  يد بودند، و در ظهور بعديندگار خورشكه از نسل خداو 2وامشا- راگهو
 يوامشا ظاهر گشت. فهرست بلند- ادويان خاندان يدر مشنا، يلرد كر عنوانبه

 يست و چهارم از كنتويوامشا در فصل ب- ادوياز پادشاهان متعلق به خاندان 
 يپادشاهان بزرگ و قدرتمند هاآن يبهاگاواتام وجود دارد. تمام-مادينهم شر
ادو بود. ياز خاندان  4نام داشت و فرزند شوراسنا 3شنا، واسودِوايپدر كر بودند.
 ين جهان ماديدر ا يناچ خانديخداوند به ه يت اعاليقت، شخصيدر حق

د به ينمايخداوند در آن ظهور م يت اعاليكه شخص يتعلق ندارد، اما خاندان
در  ديچوب صندل سف مثال، يگردند. برايلطف او معروف و سرشناس م

 فردمنحصربهخاص و  يهايژگيشود. چوب صندل، ويد ميتول 5اياستان ماال
ن چوب يل كه اين دليسازد، اما به ايا مجزا ميخود را دارد كه آن را از ماال

 ييايد مااليگردد، صندل سفيد ميا توليعمدتاً در استان ماال ياتفاق طوربه
خداوند، به همگان  ياعالت يشنا، شخصيطور مشابه، كرشود. بهيده مينام

 ينكهاكند، با وجود يد از مشرق طلوع ميكه خورش گونههمانتعلق دارد، اما 
ز به انتخاب خود در يد، خداوند نيز طلوع نماين يگريتوانست از جهات ديم

شنا، يكند و آن خانواده به بركت حضور كريظهور م يخصوصب يخانواده
  گردند.يسرشناس م

                                              
1 Lord Rämacandra 
2 Raghu-vaàça 
3 Vasudeva 
4 Çürasena 
5 the states of Malaya 
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د، ينمايشنا ظهور ميكر كهيهنگامح داده شد، يباال توضكه در  طورهمان
شنا همراه با يشوند. كريو ظاهر مز همراه با اين يكامل و يهاتمام بسط

شود، ظهور نمود. يشناخته م يتر وبرادر بزرگ عنوانبهكه  1باالراما (باالدِوا)
ن بسط يچناست. او هم 2سانكارشانا منشأ ،چهارگانه يهاان بسطيباالرام از م
ظهور  ين كتاب، تالش خواهد شد تا چگونگيز هست. در ايشنا نيكامل كر

او به  يات روحانيفيآشكار نمودن ك يادو و نحوهي يشنا در خانوادهيكر
ژه يوبه -ماد بهاگاواتام يدر شر يروشنبهن موضوعات يش گذاشته شود. اينما

كتاب حاضر  ياصل ن، منبعياند و بنابراشرح داده شده -دهم يدر كنتو
  بهاگاواتام خواهد بود.-ماديدهم شر يكنتو

شنوند يمتعال خداوند را م يهايافته هستند كه بازي يين ارواح رهايعموماً ا
راجع  ييهامند به خواندن داستانهد، عالقيبرند. ارواح مقيلذت م هاآنو از 

 يت مشابهايهستند. اگرچه روا ياشخاص معمول يبرخ يماد يهاتيبه فعال
بهاگاواتام و -ماديپردازند در شريخداوند م يروحان يهاتيكه به شرح فعال

 يهاتيروا يد همچنان مطالعهيارواح مق وجودينبااپوراناها وجود دارند، 
به  مندعالقهچندان  هاآندهند. يح ميرا ترج يو معمول پاافتادهيشپ

ستند. يپردازند، نيشنا ميكرخداوند  يهايكه به شرح باز ياتيروا يمطالعه
شنا چنان جذاب يخداوند كر يهاياز باز شدهارائهفات ي، توصوجودينباا

بخش باشد. لذت تمام طبقات انساني يتواند برايم هاآن يهستند كه مطالعه
افته هستند. ييياول ارواح رها يها وجود دارند. دستهسه دسته از انسان

سوم  يو دسته كنند،يتالش م ييرها يكه براهستند  يدوم ارواح يدسته

                                              
1 Balaräma (Baladeva) 
2 Saìkarñaëa 
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چه در  باشد،افته يييدهند. شخص چه رهايل ميگرا تشكيماد يهارا انسان
متعال  يهايباز يگرا، مطالعهيماد شدتبه يا حتي، و ييرها يتالش برا

  ش ارزشمند خواهد بود.يشنا برايخداوند كر
 يهيندارند. نظر يماد يهاتيلبه فعا ياچ عالقهيافته هيييارواح رها

شود و يرفعال ميغ ييكه اعتقاد دارد شخص پس از رها ييگراتيهويب
افته يييك شخص رهايكند كه يست، ثابت نميز نيچچيدن هيازمند شنين

ت يرفعال باشد. او چه در موقعيتواند غيك روح زنده نميرفعال است. يواقعاً غ
ك فرد يمثال،  يماند. برايم يال باق، فعرهاشدهت يد و چه در موقعيمق

د هستند. يهمراه با درد شد يهمگ يو يهاتيز فعال است، اما فعاليمار نيب
ابد، همچنان فعال است، ييم ييرها يماريت بياز موقع ين شخص، وقتيهم

ند يش خوشايدهد برايانجام م يت سالمتيكه در موقع ييهاتياما فعال
از  ييرها يان تنها در جستجويگراتيوهيطور مشابه، بهستند. به

از  يچ اطالعيه ين افراديدآور هستند، اما چنيمارگونه و قيب يهاتيموقع
كه  يند، ندارند. اشخاصهست قابل انجام يكه در هنگام سالمت ييهاتيفعال

شنا يكر يهاتيدن فعاليافته و سرشار از دانش هستند، به شنيييواقعاً رها
  د.يآيم حساببهناب  يت روحانيفعال ين اشتغاليا چنريآورند؛ زيم يرو
متعال خداوند  يهايباز يدن دربارهيافته، شنيييافراد واقعاً رها يبرا

ت ياست كه در موقع يكس ين موضوع لذت متعال براياست. ا يضرور
به  يابيدست يكه در تالش برا ين افراديچنافته واقع شده است. هميييرها
بهاگاواتام را -ماديا شريتا يگ-ر بهاگاوادينظ ييهاتيگر رواهستند ا ييرها

 يار روشن و هموار خواهد بود. مطالعهيشان بسيير رهايمس آنگاهبشنوند، 
تا، يگ يبهاگاواتام است. با مطالعه-ماديشر يمطالعه يتا مقدمهيگ- بهاگاواد
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پناه  كهيهنگامگردد؛ و يشنا كامالً آگاه ميت خداوند كريشخص از موقع
- ماديكه در شر ييهاتيشنا را گرفت، قادر به درك رواين كريلوفريقدوم ن

ن، خداوند يشنا نقل شده است، خواهد بود. بنابرايبهاگاواتام راجع به كر
ن ييتع 1كاتها-شنايكر يروان خود را اشاعهيپ يفهين وظيترا مهميتانيچ

  نموده است.
شناست. دو نوع يخداوند كر يهدربار ييهاتيروا يكاتها به معن-شنايكر
ان شده يشنا بيكه از زبان خود كر ييهاكاتها وجود دارد: داستان-شنايكر

ت يتا روايگ- شود. بهاگاواديشنا نقل ميكر يكه درباره ييهااست، و داستان
ان نموده است. يشنا آن را بيدانش خداوند است كه خود كر يا فلسفهي

خداوند  يروحان يهايها و بازتيفعال يارهدرب يتيبهاگاواتام روا-ماديشر
ن دستور يروند. ايشمار مبكاتها -شنايكر ين كتب، در زمرهيا ياست. هر دو

را يابد، زيد در سرتاسر جهان اشاعه يكاتها با-شنايا است كه كريتانيخداوند چ
برند، به يو رنج م گرفتار شده يت ماديموجود يد كه در پنجهياگر ارواح مق

باز و روشن خواهد بود.  ناآن يير رهايمس آنگاهآورند،  يكاتها رو-شنايكر
- شنايا كريشنا يق افراد به درك كرين كتاب تشويا ياز ارائه يهدف اصل

  ابند.ي ييرها يود ماديخواهند توانست از ق هاآنق ين طريرا از ايكاتهاست، ز
را يواهد بود زز جذاب خين افراد نيگراتريماد يكاتها برا-شناين كريا

قاً مشابه يها (دختران گاوچران) دقيشنا با گوپيمتعال كر يهايباز
 يماد ياين دنيان دختران و پسران جوان در ايم يعاشقانه يهاداستان

 يامر يبشر يموجود در جامعه يقت، حس روابط جنسياست. در حق
 يت اصليدر شخص يجنس ين حس رابطهيرا هميست زين يعيرطبيغ

                                              
1 kåñëa-kathä: صحبت دربارهي بازيهاي متعال خداوند كريشنا 
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شود. يم دهينام 2يرادهاران يماتيلذت شر يرويز وجود دارد. نيد نخداون
ت يشخص يجزء اصل يل جنسيبر تما يمبتن يموضوعات عاشقانه يجاذبه

ن يز چنيم نيمتعال هست يد كه اجزايارواح مق خداوند است، و ما، ياعال
م. يكنيافته و خُرد تجربه ميانحراف يتيم اما آن را در موقعيدار يحس

 يجنس يبه دنبال رابطه يماد ياين دنيكه در ا يافراد ين وقتينابراب
 يروحان يشنوند، شعفيها ميشنا با گوپيمتعال كر يهايباز يهستند درباره

 يدهيبه نظر برسد. فا ين مزه در ظاهر مادياگر ا يد، حتيرا خواهند چش
ارتقاء  يروحان يبه سكو يجتدربه هاآنن خواهد بود كه يا ين كاريچن

متعال  يهايافت. در بهاگاواتام گفته شده است كه اگر شخص بازيخواهند 
موثق بشنود، به  يم و از مرجعيها را در حالت تسليشنا و گوپيخداوند كر

شهوت  يماد يماريافت، و بيخواهد خداوند ارتقاء  يخدمت عاشقانه يسكو
 يزندگ ،يدنين شنيچنگر، ين خواهد رفت. به كالم ديدر قلب او كامالً از ب

  د نمود.خواه يرا خنث يماد يجنس
، رهاشدهارواح  يكاتهاست، برا- شناين، كتاب حاضر كه سرشار از كريبنابرا

گرا يماد شدتبهكه  هاآنز يكنند، و نيتالش م ييرها يكه برا يافراد يبرا
ماهاراج  يكسان جذاب خواهد بود. بر اساس گفتهي طوربههستند، 

د، انجام يشنيشنا ميكر يدرباره 4يكه از شوكادِو گوسوام ،3تيكشيپار
كه  ياز زندگ يطيتمام افراد بشر در هر شرا يبرا يراستبهكاتها -شنايكر

ش خواهند كرد. ين، همگان شكوه آن را ستايقيطور است و به يباشند، عمل

                                              
2 Çrématé Rädhäräëé 
3 Mahäräja Parékñit 
4 Çukadeva Gosvämé 
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كه فقط مشغول  يدهد كه افراديهشدار م حاليندرعت يكشياما ماهاراج پار
-شنايجذب كر يليگر هستند، ممكن است خيكديوانات و كشتن يشتن حك

كننده ميتنظ يكه از اصول عقالن ي، اشخاص معمولديگريانببهكاتها نشوند. 
جذب  طورقطعبهكه باشند،  ياز زندگ يتيكنند، در هر موقعيم يرويپ

 نيچن كه مشغول قتل نفس هستند، ييهاآنكاتها خواهند شد؛ اما -شنايكر
ن مورد در يكار برده شده در ابه يرا به دست نخواهند آورد. واژه يفرصت

است.  يا خودكشيوانات يكشتن ح يبه معنا ،5گهانا-بهاگاواتام، پاشو-ماديشر
قت يستند، در حقين يبه ادراك روحان مندعالقهكه خودشناخته و  يافراد

 يفرم انسان نيرا اياند؛ زشده يكشدمشغول قتل نفس هستند و مرتكب خو
ن يشود و با غفلت از ايم به فرد اعطاء يخودشناس يطور خاص براات بهيح

گونه وانيح يزندگيك ها، شخص فقط زمان خود را در تيبخش مهم از فعال
ن كلمه به يگر ايد يگانهاست. معنا- ن او پاشويدهد؛ و بنابرايبه هدر م

ن مفهوم شامل تمام ي. اوانات هستنديگردد كه مشغول كشتن حيبرم يافراد
 يهاوهيبه ش هاآنرا تمام يگردد، زيخور) مافراد سگ يخواران (حتگوشت

وانات يها، مشغول كشتن حل شكار و باز كردن كشتارگاهيگوناگون از قب
  كاتها گردند.-شنايتوانند جذب كرينم ين افراديهستند. چن

را يكاتها بود، ز-شنايدن كريمند به شنهطور خاص عالقت بهيكشيپادشاه پار
 يهاخاطر كمك پدربزرگش آرجونا، فقط به يژهوبه يدانست كه اجداد ويم

ن يم ايتوانيز ميدند. ما نيرس يروزيبه پ 6م كوروكشترايشنا در نبرد عظيكر
دان، ين ميم. در ايريدان نبرد كوروكشترا در نظر بگيرا همانند م يماد يايدن

                                              
5 paçu-ghna 
6 Kurukñetra 
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 يه ماندن هستند، و در هر قدم، خطرزند يهمه سخت مشغول تالش برا
دان نبرد كوروكشترا درست يت، ميكشيماهاراج پار يوجود دارد. به گفته

وانات خطرناك بود. پدربزرگ او آرجونا، يپر از ح يعيانوس وسيهمانند اق
گر كه يد ياريو بس 7شما، درونا، كارنايبه همچون يست با پهلوانان بزرگيبايم
به  يانيجوكرد. چنان جنگينبودند، مبارزه م يعاد ييجوجنگ يكيچه

تواند يال مينگيميت ياند. ماهه شدهيانوس تشبيدر اق 8الينگيميت يماه
دان نبرد كوروكشترا يان بزرگ حاضر در ميجوها را ببلعد. جنگوال يسادگبه
به ن و چند نفر مانند آرجونا را ببلعند، اما فقط يچند يسادگبهادر بودند ق

درآورد. درست  يرا از پا هاآن يشنا، آرجونا توانست همگيطف كرل يلدل
گودال آب  ياز روي يچ تقاليگونه كه شخص قادر است بدون ههمان
ز با يد، آرجونا نيجاد شده است عبور نمايا هك گوسالي يكه در رد پا يكوچك

  د.يرون آيكشترا سرفراز بوار آسان از نبرد كوريشنا توانست بسيمرحمت كر
شنا را يكر يهاتيز فعالين يگريل متعدد ديت به داليكشيهاراج پارما 
افته بود. يشنا نجات يز توسط كريبلكه خودش نپدربزرگ او،  تنهانهستود. يم

، هم پسران و نوادگان 9خاندان كورو يدر اواخر نبرد كوروكشترا، تمام اعضا
ده بودند. ، و هم فرزندان پانداواها در جنگ كشته ش10تراشترايطرف دهر

درآمدند. در  ينبرد كوروكشترا از پا يپنج برادر پانداوا، همه در صحنه جزبه
  ت در رحم مادرش بود. يكشيآن زمان ماهاراج پار

                                              
7 Bhéñma, Droëa, Karëa 
8 timiìgila 
9 Kuru dynasty 
10 Dhåtaräñöra 
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ز در جنگ كوروكشترا كشته شد و ي، پسر آرجونا، ن11ويمانيآبه يپدر و
 ا آمد.يبود كه پس از مرگ پدرش به دن يت طفليكشيب ماهاراج پاريترتنيبد

به نام  يمرگبار ياسلحه 12كه او در رحم مادر خود بود، آشواتاما يزمان
، مادر ماهاراج 14اوتارا يرا رها نمود تا كودك را نابود سازد. وقت 13برهماسترا

 ،نيجن يخطر نابود يشنا با مشاهدهيد، كريشنا دويت، به سمت كريكشيپار
ت را نجات داد. يكشيوارد رحم او شد و ماهاراج پار ،به شكل روح متعال

شنو يدر رحم مادر توسط خود خداوند و آنكهل يت به دليكشيماهاراج پار
  شود.يده ميز نامين 15ارتاوشنويافت، وينجات 
شنا و يكر يدن دربارهيد به شنيبا، ياز زندگ يتيدر هر موقع ن همه،يبنابرا
داوند قت مطلق متعال و شخص خيرا او حقيمند باشند، زهاو عالق يهاتيفعال

جا حاضر است: او در درون قلب همگان حضور دارد، و در است. او در همه
گونه كه در ، همانوجودينبااروح متعال ناظر بر ماست.  عنوانبهز يرون نيب

 يبشر يخود در جامعه يتا گفته شده است، او در شكل اصليگ- بهاگاواد
نزد خداوند دعوت  ،ياصل يد تا همگان را به بازگشت به خانهينمايظهور م

ز ين كتاب نيشنا باشند؛ و ايكر يمند به دانستن دربارههد عالقيد. همه باينما
شنا بدانند و از موهبت يكر ين هدف ارائه شده است كه افراد دربارهيبا ا

  ت بهره را ببرند.يات نهايح يدر فرم انسان يريقرارگ

                                              
11 Abhimanyu 
12 Açvatthämä 
13 brahmästra 
14 Uttarä 
15 Viñëuräta 
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 يكـي، 16ينيپسر روه نوانعبهباالدِو  يبهاگاواتام، شر-مادينهم شر يدر كنتو
شـنا، شـانزده زن يف شده است. واسودوا، پـدر كريتوص 17از همسران واسودِوا

پسـر  عنوانبـهبـاالدو  يمادر باالدو بـود. ولـ يني، روههاآناز  يكيداشت، و 
و  يز نام برده شده است. اما چگونه ممكن است او هم پسر دواكـين 18يدِواك

ت از يكشـيبـود كـه ماهـاراج پار يسؤاالتاز  يكين يباشد؟ ا ينيهم پسر روه
ن كتاب به آن پاسـخ داده خواهـد يدر طول متن ا د،يپرس يشوكادو گوسوام
 يشـرچـرا د كه يپرس ين از شوكادو گوسواميت همچنيكشيشد. ماهاراج پار

پسـر واسـودوا، بـه منـزل نانـدا  عنوانبـه ،شنا بالفاصله پـس از تولـدشيكر
 يخواست دربارهين ميچنبرده شد. او هم 20ل)نداوان (گوكويدر ور 19ماهاراج

 طوربـه، او عالوهبـهماتهورا بداند.  نداوان ويشنا در وريخداوند كر يهاتيفعال
شنا يشنا) به دست كريكر ييل كشته شدن كامسا (دايمند بود دلهخاص عالق

تـر كـان و بزرگيشنا بود، از نزديبرادر مادر كر آنكهل يرا بفهمد. كامسا به دل
ت يكشيشنا او را كشت؟ ماهاراج پارين چرا كريشد، بنابرايشنا محسوب ميكر
، و تعـداد يانسـان يشـنا در جامعـهيحضـور كر زمانمدت ين دربارهيچنهم

كـه در  يدواراكا و تعـداد همسـران يبر قلمرو پادشاه يو يحكمران يهاسال
ك همسـر ياز  شيا معموالً بيك پادشاه كشاتريار نمود، سؤال كرد. ياخت آنجا
تعـداد  يت دربـارهيكشيل بود كه ماهاراج پارين دليكند؛ و به هميار مياخت

                                              
16 Rohiëé 
17 Vasudeva 
18 Devaké 
19 Nanda Mahäräja 
20 Våndävana, Gokula 
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 يشوكادو گوسوام يهان كتاب، پاسخيز سؤال نمود. موضوع اين يهمسران و
 ين رابطـه از سـويـدر ا شـدهمطرحمشـابه  يهاها و پرسـشن پرسـشيبه ا

  ت است.يكشيماهاراج پار
 يت ممتازيهر دو از موقع يسواموت و شوكادو گيكشيماهاراج پار

 يدن دربارهيشن يمناسب برا يت فرديكشيبرخوردارند. ماهاراج پار
شرح  يسته برايشا يفرد يشنا، و شوكادو گوسواميكر يروحان يهايباز

وجود داشته باشد،  يب مناسبين تركياست. اگر چن ين موضوعاتيدادن چن
ن حد ممكن يشتريو افراد تا ب خواهد شد يكاتها جار-شنايبالفاصله كر آنگاه
  بهره خواهند برد. يان مكالمهياز چن

ت با زبان يكشيكه ماهاراج پار يو در زمان يت توسط شوكادو گوسوامين روايا
  ان شده است. يترك بدن خود بود، ب يروزه در ساحل گنگ نشسته و آماده

ن يه انسبت ب ينان دادن به شوكادو گوسوامياطم يت برايكشيماهاراج پار
ن ينخواهد نمود، ا يكاتها احساس خستگ-شنايدن كريامر كه او با شن

افراد  يممكن است برا يو تشنگ يگرسنگ "ان نمود: يب صراحتبهجمالت را 
 قدرآنشنا يساز باشد، اما موضوعات مربوط به كرمن مشكل يا براي يعاد

را  هاآندن يشن ،يتواند بدون احساس خستگيبا هستند كه شخص ميز
 "دهد.يقرار م يروحان ياو را در سكو يدنين شنيرا چنيد، زيدنبال نما

ار خوشبخت باشد تا بتواند با يد بسيكه شخص با توان دريافتين ميبنابرا
د. او كاتها مشغول گرد- شنايدن كريت به شنيكشيهمانند ماهاراج پار يتيجد
انتظار  ظههرلحرا ين موضوع مصمم بود زيخاص در دنبال نمودن ا طوربه

اد داشته يمرگ را به  ،د در تمام لحظاتيما با يد. همهيكشيمرگ را م
ست و شخص ممكن است در يشده ننيتضم وجهيچهبه ين زندگيم. ايباش
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ن يا جوان بودن فرد ندارد. بنابراير يبه پ يچ ربطين هيرد و ايبم هرلحظه
  م.ياه شوشناآگيد كامالً كريفتد، ما بايمرگ اتفاق ب آنكهش از يپ

بهاگاواتـام از -ماديدن شـريت در زمان مرگ خود مشغول شنيكشيپادشاه پار
 يخـود بـرا يريناپذيبا خسـتگ توأمل يتما يو يبود. وقت يشوكادو گوسوام

 ار خوشحال شد.يبس يشنا را ابراز نمود، شوكادو گوسواميكر يدن دربارهيشن
الفاصله شروع بـه صـحبت ن بيو بنابرا بهاگاواتاست، ين راويترشوكادو بزرگ

ن عصـر يـدر ا يو نحوست جار يشوم يكه تمامشنا، يكر يهايباز يدرباره
اقش يل اشـتياز پادشاه به دل يشوكادو گوسوام .، نمودبرديان ميرا از م يكال
را بـه  ين جملـه ويكرد و با گفتن ا يقدردان ،شنايكر ين دربارهديشن يبرا

را يـ، زيار باهوشـيبسـ يزم، تو فردياه عزپادش "ق نمود: ين كار تشوياانجام 
او ماهـاراج  ".يشـنا هسـتيكر يهـايباز يدن دربـارهيمشـتاق شـن قدرينا

قـدر شـنا آنيكر يهـايان نمودن بازيدن و بيت را آگاه نمود كه شنيكشيپار
ت يـكـه بـه رواد: آنيـنمايخجسته است كه سـه دسـته از افـراد را پـاك م

ن يچنـ يكـه شـنونده يپردازد، كسيشنا ميرمربوط به ك يموضوعات روحان
ن يـت ايـپرسـد. روايشـنا سـؤال ميكر يكـه دربـاره يو كس است، يمطالب

شـنو يو يمتعال درست همانند آب گنگ اسـت كـه از انگشـت پـا يهايباز
، يفوقـان ياارهيسـ يهاسـتميس -هر سـه جهـان  يعنيرد؛ يگيسرچشمه م

  د.ينماير ميرا تطه -يو تحتان يانيم

  

 



 

28 

 

 
1فصل   

شنايظهور خداوند كر  

 يش از انـدازهيبـ يدفـاع يروهـاين نيار سنگيبود كه جهان بار بس يروزگار
در  يهمگــ ،ن پادشــاهانيــد. ايكشــيالزمِ پادشــاهان مختلــف را بــه دوش م

درآورده بودنـد.  يبودند كه خود را به لباس خاندان سلطنت ييوهايقت ديحق
مسـلط  22يتي، د21يبود، و بهوم ينج و نگرانجهان در ر يدر آن روزگار، تمام

پادشـاهان  يرا كـه از سـو ييهـادار لُرد برهمـا رفـت تـا رنجيبه د ،نيبر زم
ك گاو ماده يبه شكل  يف كند. بهوميتعر وي يشد، برايوصفت متحمل ميد

 يبـود و بـرا يـدهدداغبار نزد برهما حاضـر شـد. او درآمد و با چشمان اشك
بار حـاكم بتيت مصيست. او تمام موقعيگريهما، مختن حس ترحم بريبرانگ

                                              
21 Bhümi 
22 deity: تمثال مقدس 
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ار متأثر شد ين سخنان، لرد برهما بسيدن ايت كرد. پس از شنيروابر زمين را 
شنو، به راه افتـاد. يمحل سكونت خداوند و ر،يانوس شيدرنگ به سمت اقيو ب

 ين سفر همراهـيز برهما را در اين 24وايلرد ش يبه رهبر 23تمام خداوندگاران
دن بـه يكـرد. پـس از رسـيحركت م هاآنز پشت سر ين يكردند، و بهوميم

شنو نمود ير، لرد برهما شروع به پرشكوه نمودن خداوند ويانوس شيساحل اق
  ن را نجات داده بود.يزم يك گراز، كرهيرفتن فرم يز با پذيش از آن نيكه پ

ده يامن 26سوكتا-وجود دارد كه پوروشا يخاص ي، دعا25ييودا يدر مانتراها
سوكتا به -شود. خداوندگاران اغلب احترامات خود را در غالب ذكر پوروشايم
توان ين موضوع ميكنند. از ايم ميخداوند تقد يت اعاليشنو، شخصيو

، اشارهيس يبر رو يآشفتگ اره، در زمان بروزيغالب بر هر س يتيافت كه ديدر
د. و يهان را مالقات نمان جيا ينندهيتواند برهما، خداوندگار متعال آفريم

م و يمستق يداريشنو برود؛ البته نه ديتواند نزد خداوند متعال، ويبرهما، م
 يير. از متون مختلف ودايانوس شيستادن بر ساحل اقيبلكه با ا، رودررو

از  ييهاانوسيما اق يارهيس يگونه كه بر رود كه درست همانيآين بر ميچن
نيز گر يارات ديس يها بر روسانويمختلف اقانواع  جنس نمك وجود دارد،

انوس روغن، در ياق ير، در بعضيانوس شياق هاآناز  يد؛ در بعضنوجود دار
افت يتوان درين ميچنگر. هميعات ديانوس شراب، و انواع مايگر اقيد يبرخ

                                              
23 demigods 
24 Lord Çiva 
25 Vedic mantras   

   شود.يطلسم ذكر م يبرا يا ابزاريدعا  عنوانبهد كلمه كه متشكل از چن يا عبراتيكلمه مانترا: 
26 Puruña-sükta 
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خشنود ساختن  ياست كه خداوندگاران برا يمتداول يسوكتا دعا-كه پوروشا
دن در يل خوابيكه به دل-  1شنويو يروداكاشايكش وند،خدا يت اعاليشخص

ت ياز شخص يخوانند. او فرميم -شوديده ميگونه نامنير، ايانوس شياق
د يپد يق وين جهان از طريخداوند است كه تمام ظهورات در ا ياعال

  ند.يآيم
 يت اعاليسوكتا را به شخص- پوروشا يخداوندگاران دعا يپس از آنكه تمام

دند. آنگاه لرد برهما مشغول ينشن يچ پاسخيم نمودند، ظاهراً هيقدخداوند ت
د. آنگاه يگرد يوح يشنو به وياز خداوند و ياميپ بدين گونه مراقبه شد، و

 ييافت دانش ودايستم درين، سيام را به خداوندگاران اعالم نمود. ايبرهما پ
قلب  يخداوند با واسطه يت اعاليشخص ينخست از سو يياست. دانش ودا

ان شده يبهاگاواتام ب-ماديگونه كه در آغاز شرگردد. همانيبه برهما منتقل م
وداها  ي: دانش روحان2)1/1/1ه (ش.ب. يكاوا- يا آديدا يتِنِه برهما هر "است: 

وه، يز به همان شين اينجادر  "ق قلب به لرد برهما منتقل شد.يوداها از طر
د، و يافت نمايشنو را دريوده از جانب خداوند يام رسيتنها برهما توانست پ

ن يام ايبه خداوندگاران ابالغ نمود. پ ياقدام فور يام را براين پيا يسپس و
 يمتعالش بر رو يهاهمراه با قدرت يزودبهخداوند  يت اعاليبود: شخص

رسالت خود  ياجرا يبرا يكه و يو تا زمان ن ظهور خواهد نمود،يزم يكره
بماند،  ين باقيزم يبر روقدرت به عابدان،  يراوان و واگذيد ينابود يعني

را در انجام  يحضور داشته باشند تا و آنجاد در يز بايخداوندگاران ن يتمام
كه خود ادو، يد فوراً در خاندان يبا هاآن يكنند. همه ين كار همراهيا

                                              
1 Kñérodakaçäyé Viñëu 
2 tene brahma hådä ya ädi-kavaye [SB 1.1.1] 
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ت يمتولد شوند. شخص افت،يبعد در آن ظهور خواهد  يز مدتيخداوند ن
ش يپسر واسودوا ظهور خواهد نمود. پ عنوانبهشنا، خود يخداوند، كر ياعال

 يهاد در خانوادهيبا همسرانشانخداوندگاران به همراه  ي، تمامياز ظهور و
زكار مختلف در سرتاسر جهان متولد شوند تا خداوند را در انجام يپره

است،  1ارتهامييپر-تات اينجادر  مورداستفاده يرسانند. واژه ياريرسالتش 
ن يزم يبر رو ،خشنود ساختن خداوند يد برايمعنا كه خداوندگاران بان يبد

 يكه فقط برا يان گفت كه هر موجود زندهيتوان چنيم درواقعظاهر شوند. 
ك خداوندگار است. خداوندگاران يكند، يم ينمودن خداوند زندگ يراض
ردن شنا كه با گستي، بسط كامل خداوند كر2ن مطلع شدند كه آنانتايچنهم

ش از يز پيكند، نيارات جهان محافظت ميها سر خود به اطراف از سونيليم
ن ين از ايهمچن هاآنن ظاهر خواهد شد. يزم يبر رو شنا،يظهور خداوند كر

ارواح  يكه تمام )،3ايشنو (مايخداوند و يرونيب يافتند كه انرژيموضوع اطالع 
نمودن  يعمل يال و تنها براز به فرمان خداوند متعيد گرفتار آن هستند نيمق

  د.ن متجلي خواهد شيزم يهدف او، بر رو
پس از آموزش دادن  -اياجداد مردم دن -  4هايپراجاپات يلرد برهما، پدر تمام

ن يباالتر -خود  ي، رهسپار قلمرويو بهوم هاآنبه خداوندگاران و آرام نمودن 
  شد. - نام دارد 5كه برهمالوكا يماد يارهيس

                                              
1 tat-priyärtham 
2 Ananta 
3 Mäyä 
4 prajäpatis 
5 Brahmaloka 
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به نام ماتهورا، و  ينيادو، پادشاه شوراسِنا، بر سرزميخاندان  يفرمانروا
به نام شوراسنا كه نام آن از نام خود پادشاه برگرفته شده بود،  يامنطقه
تخت تمام پادشاهان ينمود. به فرمان پادشاه شوراسنا، ماتهورا پايم يحكمران

رفته بود كه ل صورت گين دلين به ايچنن انتخاب هميادو اعالم شده بود. اي
واراكا، هر دو ز ديدانستند كه ماتهورا و نيبودند و م يزكاريادوها خاندان پرهي

  .باشندمي شنايكر يخداوند شر يگاه دائمسكونت
، همراه يدرست پس از ازدواج با دِواك ، واسودوا، پسر شوراسنا،يروزگار يروز

، ياكا، پدر دِواكشان بودند. دِواش رهسپار خانهبا نوعروس خود در كالسكه
ار دوست داشت. او يرا دختر خود را بسيبه او داده بود، ز ياديز يهيزيجه

 ن زمان،يه داده بود. در هميهد هاآنن به طال به يّكامالً مز يصدها ارابه
، داوطلبانه يخشنود نمودن خواهرش، دواك ي، برا1كامسا، پسر اوگراسِنا
  عهده گرفته بود.  واسودوا را به يراندن اسبان كالسكه
كند، يازدواج م يدختر كهيهنگام، ييدر تمدن ودا يبر اساس سنت جار

خاطر آنكه  د. بهينمايعت ميدشان مشايو و داماد را تا منزل جدا ،برادرش
 يديشد يتنگدلخود احساس  يپدر يخانواده يبرا عروسنوممكن است 

كه  ياهيزيد. كل جهنماييم يد، برادرش او را تا منزل پدرشوهر همراهينما
 گردنبندن به يّل سرتاپا مزيف 400دِواكا به دخترش داده بود عبارت بود از: 

بارو را با يدختر ز 200ن يچنارابه. او هم 1800اسب آراسته، و  15000طال، 
ا كه يكشاتر يان طبقهيستم ازدواج در ميدختر خود روانه ساخته بود. س

ك يكند كه به هنگام ازدواج يگونه حكم منيت، از در هند برقرار اسيهنوز ن
ز رهسپار منزل ين ين نفر از دوستان دختر ويا، عالوه بر عروس، چنديكشاتر

                                              
1 Ugrasena 
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قت يشوند، اما در حقيم دهيمه ناميند ،گردند. همراهان عروسيپادشاه م
ار كهن يبس يهان سنت از زمانيند. اينمايفا مينقش دوستان ملكه را ا

 5000شنا در يش از ظهور خداوند كرين سال پيچند كمتدس -تاكنون 
، يب واسودِوا عالوه بر همسرش دواكيترتنيج بوده است. بديرا -شيسال پ
  ز به منزل خود برد.يگر را نيد يبارويدختر ز 200

 يقيبه هنگام عبور عروس و داماد كه سوار بر كالسكه بودند، آالت موس
 يهابوق ير آن لحظات خجسته باشد. صداگانيشد تا بينواخته م يگوناگون

خت و كنسرت يآميگر درهم ميكديها، با ها و دُهُلپورها، طبلي، شيصدف
ار در حال عبور بودند، يبس ين با شاديآورد. كاروان مالزميد ميرا پد ييبايز

 يين زمان ناگهان صدايو كامسا مشغول راندن كالسكه بود. درست در هم
 "آن كامسا بود:  يد كه مخاطب اصليبه گوش رسآسا از آسمان معجزه

، يرانيخواهرت و شوهر او را م ي! تو كالسكهيك احمق هستيكامسا، تو 
   "تو را خواهد كشت. ن خواهر،ينكه فرزند هشتم ايغافل از ا

بود. گفته شده است كه كامسا  2بهوجا ياز سلسله 1كامسا پسر اوگراسِنا
بهوجا بوده است. او  يپادشاهان سلسله انيمن پادشاه در يترصفتويد

سوانش بر يرا با گ يدواك كهيدرحال، يآسمان يدن ندايبالفاصله پس از شن
ر خود نمود. واسودوا از رفتار يد، قصد كشتن او را با شمشيكشين ميزم

شرم خود، يرحم و بيآرام نمودن برادرزن ب يار متعجب شد و برايكامسا بس
ز من، يبرادرزن عز "ن سخنان كرد: يان شروع به گفتن ابا گواه و منطق فراو
 عنوانبه، و مردم تو را يبهوجا هست ين پادشاه سلسلهيكامسا، تو مشهورتر

                                              
1 Ugrasena 
2 Bhoja 
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قدر نيشناسند. چه شده كه اير ميدل يبزرگ و پادشاه ييجوجنگ
در زمان  همآنكه خواهر توست،  يكه قصد كشتن زن ين هستيخشمگ

مناك ين اندازه از مرگ بيد تا اي؟ چرا بايادهازدواجش را نمو يخجسته
با تولد تو زاده شده است. تو درست از همان  زمانهم؟ مرگ تو درست يباش
م ي. فرض كنيامرگ را آغاز نموده يسوبه، گام برداشتن يكه زاده شد يروز

 ياندازهبه تاكنونن بدان معناست كه ي؛ ايسال سن دار وپنجيستبكه 
. يه، تو در حال مردن هستيقه و هر ثاني. هر دقيامرده سال وپنجيستب

 يي؟ مرگ نهايمناك باشين اندازه از مرگ بيد تا اين، چرا بايبنابرا
؛ اما يريبم صدسالا پس از ير است. تو ممكن است امروز، يناپذاجتناب

؟ يهراسان باش قدريناد ي. چرا باياز مرگ احتراز كن يتوانينم درهرصورت
ن بدن يآنكه ا محضبهاست.  يبدن كنون ينابود يمرگ به معنا قت،يدر حق
 يزد، موجود زندهيآميدرم يعت ماديو با پنج عنصر طب ايستديبازماز كار 

رد. يپذيم يگريساكن آن، بر اساس اعمال و بازتاب اعمال حاضر خود، بدن د
 يك پايزند: او يابان قدم مياست كه در خ يه مردين موضوع درست شبيا

ن مطمئن يزم يخود بر رو يكه از قرار گرفتن پا ينهد و زمانيخود را جلو م
ز يما ن يهاب، بدنيترتنيدارد. بدين برميزم يگرش را از رويد يشد، پا

گر منتقل يبه بدن د يشوند و روح از بدنيعوض م يگريپس از د يكي
 يشاخه به يااط از شاخهيچگونه با احت يدرخت يهاشود. بنگر كه كرميم
مراجع  يريگميتصم محضبهطور مشابه، دهند! بهيت مير موقعييگر تغيد
ر خواهد داد. ييبدن خود را تغ يموجود زنده، و يبدن بعد يصالح دربارهيذ

 يماد يهاد بدنيد است، بايمق يماد ياين دنيموجود زنده در ا كه يزمانتا 
ن ياو توسط قوان خاص يد. بدن بعديار نماياخت يگريپس از د يكيرا 
  "گردد.ين مييتع ين زندگيعت و بر اساس اعمال و بازتاب اعمال او در ايطب
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 يهاشه در خوابياست كه ما هم ييهااز بدن يكيه ين بدن درست شبيا"
 يهاخود به هنگام خواب، ما بدن ياهايم. در طول رؤيكنيخود مشاهده م

م، و يادهيز كوه را ديطال و ن ت،يم. ما در عالم واقعينيآفريرا م ياريبس يذهن
از  ين دو مفهوم، كوهياز ا يبين در خواب ممكن است با ساختن تركيبنابرا

 يم صاحب بدنينيبياوقات در خواب م يم. گاهيجنس طال را مشاهده كن
خود را فراموش  يدر آن زمان، بدن كنون كند،يم كه در آسمان پرواز مياشده

 يشما بدن ير هستند. وقتييز در حال تغيها نن بدنياطور مشابه، م. بهيكنيم
د. در يسپاريم ين خود را به دست فراموشيشيد، بدن پيكنيار ميرا اخت
د تماس يجد يهااز انواع بدن ياديا، ما ممكن است با تعداد زيك رؤيطول 

ن ي، ادرواقعم. و يبرياد ميرا از  هاآنتمام  يدارياما در ب م،ييبرقرار نما
، يكنون يما هستند. اما در لحظه يذهن يهاتيمخلوق فعال يماد يهادنب

  م. يآورياد نميخود را به  يگذشته يهاما بدن
رد، و بالفاصله يپذيرا م يزيچ يت ذهن، آشفته و لرزان است. گاهيماه

ذهن در تماس  يند عاديرفتن و پس زدن، فرايكند. پذيز را رد ميهمان چ
است. ذهن در  - فرم، مزه، بو، صدا و المسه -حواس يبا پنج عنصر ارضا

 يرد و زمانيگيحواس در تماس قرار م يتفكر خود با موضوعات ارضا يوهيش
به پروراند، آن را يخاص را در سر م يكسب بدن يكه موجود زنده خواسته

عت به ين طبيقوان ياست كه از سو يشكشين، بدن پيبنابرا"آورد. يم دست
 يرد و دوباره وارد جهان ماديپذيرا م يشود. موجود زنده بدنيما اعطا م

ا رنج ببرد. ما جز با يد خود لذت يشود تا بر اساس ساختار بدن جديم
 يالت ذهنيا رنج بردن بر اساس تمايخاص، قادر به لذت  يرفتن بدنيپذ

بر  درواقعن نوع خاص از بدن يم بود. ايخود نخواه يقبل ياز زندگ يموروث
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 يگردد. كرات درخشانيما در زمان مرگ به ما اعطا م يذهنساس موقعيت ا
ا يمانند آب، روغن  يا ستارگان خود را در منابع مختلفيد، ماه يمانند خورش

. آيديدرمن بازتاب با حركت آن سطح بازتابنده، به حركت ي. اتاباننديبازم يگ
خود در  حال ارتعاش، رسد كه بازتاب ماه بر سطح آب دريگونه به نظر منيا

طور كند. بهيست كه حركت مين ماه نيقت ايحال حركت است، اما در حق
را كسب  يگوناگون يهاخود، بدن يب ذهنيمشابه، موجود زنده بر اساس ترك

ل يها ندارد. اما به دلبه آن بدن يچ وابستگيه درواقع كهيدرحالكند، يم
 يپندارد كه به نوع خاصين ميه چنا، موجود زنديب مايتوهم، و بر اساس فر
زنده  يد است. فرض كن كه موجوديّمق يق زندگين، طرياز بدن تعلق دارد. ا

 يپندارد كه به جامعهين ميبرد. او چنيسر م به يانسان يدر بدن اكنونهم
 يكيت يخود را با آن موقع يخاص تعلق دارد. و يا مكانيا به كشور ي، يبشر

 يخود بدن ي، برايرضروريكامالً غ يليب و به دليترتنيكند، و بديفرض م
 يها، علت بدنيبات ذهنيالت و تركين تمايكند. چنيا ميگر را مهيد

 يعت ماديطب يت پوشانندهيم. ماهيكنيار مياست كه ما اخت يگوناگون
رومند است كه موجود زنده با قرار گرفتن در هر بدن، از بودن در آن يقدر نآن

 يكيفراوان خود را با آن بدن  يد و با شادينمايت مياس رضات احسيموقع
ن ذهن و بدن يتلق تأثيركنم كه تحت ين، از تو خواهش ميپندارد. بنابرايم

  ".يخود واقع نشو
نه يعروس خود كنوواسودوا از كامسا خواست تا نسبت به خواهر ب، يترتنيبد

را حسد، علت يزد، يكس حسادت نماچيد به هيو حسد نورزد. شخص نبا
كه شخص در  يزمان ن جهان و چه در جهان بعد،يترس، چه در ا ياصل
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شود، ي(خداوندگار مسئول مجازات پس از مرگ) واقع م 1اماراجايمقابل 
 يادآوري ياز كامسا خواهش نمود و به و يدواك يخواهد بود. واسودوا از سو

درخواست را در ن ين ايچنتر اوست. او همخواهر كوچك ينمود كه دواك
ا برادر يازدواج خود) مطرح نمود. خواهر  ي(در آستانه يازمان خجسته

تر قرار فرد بزرگ يتموردحماد همانند فرزند ياست كه با يتر شخصكوچك
 قدرآن رفتههميروت ين موقعيا "ن استدالل نمود: يرد. واسودوا چنيگ

 يدار خواها خدشهار خود ري، شهرت بسيحساس است كه اگر تو او را بكش
  "نمود.

 يهاز با استدالليم خوب خود و نيكرد تا با تعال يب سعين ترتيواسودوا بد
ن يوصفتان، با چنيبا د ل معاشرتي، كامسا را آرام كند، اما كامسا به دليفلسف

، يسلطنت يبلندمرتبه يرغم تولد در خانوادهيشد. او عليآرام نم ييهاوهيش
 يتيمن هرگز اهميك اهريآمد. يشمار ممن بيخود، اهرل نوع معاشرت يبه دل

ك دزد مصمم است: يه يست. او درست شبيخوب قائل ن يهاآموزش يبرا
ن پندها يا درهرصورتاما  ارائه كند، ياخالق يپندها يتواند به ويشخص م

 يسختبهن، يديا بيصفت منيمشابه، افراد ذاتاً اهر طوربهمؤثر نخواهد بود. 
ن يهم كه معتبر باشند، خواهند بود. ا هرچقدرك، ين يهاآموزش يرايپذ

رند يپذيك را ميم نيكه تعال هاآنمنان است. يان خداوندگاران و اهريتفاوت م
م استوار سازند، ين تعاليا يخود را بر مبنا يكنند تا زندگيم يو سع

 يمين تعاليرش چنيشوند، و آنان كه قادر به پذيده ميخداوندگاران نام
  شوند.يمن محسوب ميستند، اهرين

                                              
1 Yamaräja 
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ر يآرام نمودن كامسا شكست خورده بود، متح يواسودوا كه در تالش خود برا
خطر  يرا نجات بخشد. وقت يهمسر خود دواك يتواند زندگيبود كه چگونه م

ز از آن يپره يد تا حد امكان برايد، شخص باهوش بايايش بيپ يالوقوعبيقر
كه شخص به  ييهاد. اما اگر، با تمام تالشيت خطرناك تالش نمايموقع

ت ياز وقوع آن موقع يريشگيدهد در پيت خود صورت ميكمك هوش و درا
د يست. شخص باين يمتوجه و يريچ تقصيخطرناك شكست بخورد، ه

د، اما اگر شكست خورد، يف خود بنمايانجام وظا يحداكثر تالش را برا
  ندارد. يريتقص

د جان يدر حال حاضر با "ن فكر كرد: يد چنهمسر خو يواسودوا درباره
 يم، دربارهيشد يرا نجات دهم؛ سپس بعدها اگر صاحب فرزندان يدواك

اگر در  "د: يشين انديبا خود چنو  "انديشه خواهم نمود. هاآننجات جان 
ن يگونه كه خود چنهمان-شوم كه بتواند كامسا را  ينده صاحب فرزنديآ
را يافت، زيو هم كودك نجات خواهند  يم دواكبكشد، آنگاه ه -شديانديم

د يق ممكن باير است. اما اكنون، به هر طريتصورناپذ يت الهيقانون مش
  "را نجات دهم. يدواك يزندگ

 يك موجود زنده چگونه در تماس با نوع خاصي ينكهاراجع به  يتيچ قطعيه
نان گفت يتوان با اطميطور كه نمرد، وجود ندارد، همانيگياز بدن قرار م

شود و ياز چوب در جنگل واقع م يچگونه آتش سوزان در تماس با نوع خاص
دهد، به تجربه ثابت يرخ م يسوزآتش يدر جنگل يسوزاند. وقتيآن را م

كشد و يگر زبانه ميبه درخت د ياز درخت يشده است كه آتش سوزان گاه
ز ممكن يموجود زنده نك يطور مشابه، د. بهينماير ميز درگيبر اثر باد آن را ن

 وجودينبااد، اما يار با دقت عمل نمايف خود بسياست در مورد انجام وظا
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اش كسب خواهد نمود ندهيآ يكه او در زندگ ينوع بدن يقضاوت درباره
ف خود در راه يار وظايمان بسيبا ا 2ار دشوار خواهد بود. ماهاراج بهاراتايبس

ك يبه  يموقت ياا از سر تصادف عالقهد، اميرسانيرا به انجام م يخودشناس
رش يخود مجبور به پذ يبعد يدر زندگل، ين دليدا كرد و به هميگوزن پ

  بدن گوزن شد.
با احترام  نجات همسرش، يدر مورد چگونگ يريگميواسودوا پس از تصم

ها ان انسانين فرد در مياد شروع به صحبت كردن با كامسا كه گناهكارتريز
ن افراد مانند واسودوا يترلتيافتد كه بافضيها اتفاق موقت يضبود، نمود. بع

ن يد. انگردياشخاص مانند كامسا م ينشرورترنمودن از  يمجبور به چاپلوس
خاطر آزرده شدتبهاست. اگرچه واسودوا  ياسيس يدادوستدهاتمام  يوهيش

اب ق مورد خطين طريشرم را بديب يزد. او كامسايبود، در ظاهر لبخند م
 "بود. واسودوا به كامسا گفت:  يار ظالم و شروريرا كامسا فرد بسيز ،قرار داد
تو  ين موضوع توجه كن كه از جانب خواهرت خطريزم، لطفاً به ايعز برادرزن
را  ي، انتظار وقوع خطريآسمان ييدن ندايل شنيكند. تو به دليد نميرا تهد

كند كه يد ميهرت تو را تهدپسران خوا ين خطر از سوي. اما اينده داريدر آ
نده يداند ما ممكن است در آيم يچه كسحضور ندارند، و  اينجاهنوز در 

ن موارد، تو در حال حاضر در يا نه؟ با در نظر گرفتن ايم يداشته باش يپسران
. من يترس از خواهرت ندار يبرا يليچ دليو ه يبريت كامل به سر ميامن

را  هاآن يا آورد، من خود، همهيبه دن يرانپس يدهم كه اگر ويبه تو قول م
  "م تو خواهم نمود.ي، تسليكه صالح بدان يانجام هر اقدام يبرا

                                              
2 Mahäräja Bharata 
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قانع گشت و  يواسودوا آگاه بود، و با استدالل و يكامسا از اعتبار قول شفاه
ن يع قتل خواهر خود منصرف شد. واسودوا از ايب موقتاً از عمل شنيترتنيبد

به  يب، وين ترتيرا ستود. بد يم ويحال شد و تصمار خوشيعمل او بس
  خود بازگشت. يخانه

 يب، از ويترتنيآورد. بديا ميبه دن يفرزند يدواك هرسالاز آن به بعد، 
ن پسر متولد شد، ينخست يك دختر متولد شدند. وقتيهشت فرزند پسر و 

گفته شده به عهد خود فوراً نوزاد را به نزد كامسا برد.  يوفا يواسودوا برا
خواست كه يار مشهور بود و نميبه عهد خود بس ياست كه واسودوا در وفا

ار يواسودوا بس يم كردن نوزاد براين شهرت را از دست بدهد. اگرچه تسليا
ن رفتار يا حاليندرعار خوشحال شد و ين كار بسيدردناك بود، كامسا از ا

و  يار ستودنيبس ن واقعهيخت. ايرا برانگ يحس ترحم و يواسودوا، اندك
 ،يفهوظانجاممانند واسودوا، در راه  يروح بزرگ يگونه است. براسرمشق

ف خود را يمانند واسودوا وظا ييشود. فرد دانايز دردناك محسوب نميچچيه
 يرساند. از سويبه خود راه دهد، به انجام م يديگونه تردچيبدون آنكه ه

زشت و ناپسند  يتكاب به كارهاهمانند كامسا هرگز در ار يمنيگر، اهريد
آور ط رنجيتواند تمام شرايك فرد مقدس مين يكند. بنابرايد نميترد

ف خود را بدون انتظار يتواند وظايك فرد دانا ميرا تحمل كند، و  يزندگان
چون  يروط مناسب به انجام رساند، فرد شريشامد شرايپ يدن برايكش

ز يچتواند همهيك عابد ميود، و ش يتواند مرتكب هر نوع گناهيكامسا م
  د.ينما يخداوند قربان يت اعاليت شخصيرضا يخود را برا

نكه واسودوا به عهد خود وفا يدن ايشد. او از د يكامسا از اقدام واسودوا راض
نمود و ياحساس ترحم م ينسبت به و كهيدرحالتعجب كرد و  ،كرده است
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ن پسر را به من يست اي، الزم نزميعز يواسودوا "ن گفت: يچن خوشحال بود،
 يكند. من در آن ندايد نميمرا تهد يرا از جانب او خطري، زيم كنيتسل

شود، يمتولد م يكه از تو و دواك ين فرزنديدم كه هشتمين شنيچن يآسمان
رم؟ تو ين كودك را از تو بگيهوده ايد بيمن را خواهد كشت. پس چرا من با

  ".ياو را با خود ببر يتوانيم
، اگرچه از متولدشدهكودك تازه  واسودوا هنگام بازگشت به خانه به همراه

او را باور كند،  يهاتوانست حرفينم يرفتار كامسا خوشحال شده بود، ول
مان يايك فرد بياست.  بينيپيشيرقابلغ يدانست كه كامسا فرديرا ميز

را كنترل  تواند حواسشيكه نم يتواند بر قول خود پابرجا باشد. كسينم
 3تيا پاندياستمدار بزرگ، چاناكيتواند بر عزم خود راسخ بماند. سيكند، نم

كه به  ناد. آنيك زن اعتماد نكنيا ياستمدار يك سيهرگز به  "گفته است: 
و  گوراستتوانند افراد ي، هرگز نماندنامحدود حواس عادت كرده يارضا
  "باشند. ياعتمادقابل

نزد كامسا آمد. او از ترحم كامسا به  4گ نارادام بزريحك در آن هنگام،
آگاه شده بود. نارادا  ين فرزند نوزادش به ويواسودوا و بازگرداندن نخست

د، يع نمايممكن تسر يشنا را تا جايار مشتاق بود كه ظهور خداوند كريبس
و  5ر ناندا ماهاراجينظ ييهاتين امر آگاه نمود كه شخصين كامسا را از ايبنابرا

گر يد ينداوان، و از سويدر ور هاآنمردان گاوچران و همسران  يز تمامين
از  يشنيدر خاندان ور هاآنبستگان  يواسودوا، پسرش شوراسنا و تمام

از  درواقع يهمگ آنان، رخواهانيادو، همراه با دوستان و خي يسلسله
دوستان و مشاورانش از  يكامسا و همه ازآنجاكهخداوندگاران هستند. 

                                              
3 Cäëakya Paëòita 
4 Närada 
5 Nanda Mahäräja 
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ن خداوندگاران يهشدار داد كه نسبت به ا يمنان بودند، نارادا به ويهرا
هراسند. كامسا پس از يمنان همواره از خداوندگاران ميمحتاط باشد. اهر

مختلف،  يهاظهور خداوندگاران در خانواده ينارادا درباره يدن هشدارهايشن
ن ظهور كرده خداوندگارا ازآنجاكهدانست ينگران شد. او م شدتبهناگهان 

ك است. او به ناگاه شوهرخواهرش يز نزديشنو نيبودند، ظهور خداوند و
  را به زندان انداخت. هاآنر نمود و يرا دستگ يز دواكيواسودوا و ن

در زندان محبوس بودند،  ير آهنيان غل و زنجيكه در م يواسودوا و دواك
ن يك از ايكه هر ل ايخ آوردند و كامسا با اينيا ميبه دن يفرزند پسر هرسال

به قتل  يگريپس از د يكيرا  هاآنشنو باشد، يتواند ظهور وينوزادان م
 يد، وليترسيم هاآنطور خاص از فرزند هشتم ن بهيش از ايرساند. او پيم

توانند ين فرزندان ميك از ايد كه هر يجه رسين نتيپس از مالقات نارادا، به ا
و  ياز دواك متولدشدهفرزندان  يود كه تمامن، بهتر بيشنا باشند. بنابرايكر

  واسودوا را بكشد.
 يهاخ جهان نمونهيست. در تارين عمل كامسا چندان هم دشوار نيدرك ا

ا كل ي، پدر، برادر يطلبل جاهياز پادشاهان وجود دارند كه به دل ياريبس
كه ندارد  يتعجب ين جاياند. بنابراخانواده و دوستان خود را به قتل رسانده

 به آمال نابهنجار يابيدست يص، برايمنان حرياهر يخاندان سلطنت ياعضا
  آلوده كنند. يهركسخود بتوانند دست خود را به خون 

دانست كه در يخود آگاه شده بود. او م يقبل يكامسا به لطف نارادا از زندگ
شنو به يبوده است كه به دست و 6يبه نام كاالنِم يمني، اهريقبل يزندگ
م يبهوجا متولد شده است، تصم يده بود. اكنون كه در خانوادهيت رسهالك

                                              
6 Kälanemi 



 : ظهور خداوند كريشنا1فصل                                                     44
 

 

ن يشنا قرار بود در ايل شود. كريادو تبديگرفت كه به دشمن مهلك خاندان 
به  ياش به دست ويقبل يهمانند زندگ ينكهاخانواده متولد شود، و كامسا از 

  مناك بود.يار بيهالكت برسد، بس
 يسرور تمام يرا وينمود، ز يد اوگراسِنا را زندانپدر خون اقدام، ياو در نخست

 ين قلمرويچنبود. او هم 7ادو، بهوجا، و آندهاكاي يهاپادشاهان سلسله
شوراسنا، پدر واسودوا را به تصرف خود درآورد و خود را پادشاه  يپادشاه

  ها اعالم نمود.نين سرزميا يتمام

ظهور "شنا با عنوان يب كرودانتا بر فصل نخست كتايبهاكت سان، شرحنيبد
   پذيرد.پايان مي "شنايخداوند كر

                                              
7 Andhaka 



 

45 

 

 

دومفصل   
شنا در رحميخداوندگاران به كر يدعاها  

ز يادو، بهوجا و آندهاكا و ني يهاسلسله يقلمرو پادشاه تنهانهپادشاه كامسا 
گر پادشاهان يبلكه با د تحت حكومت شوراسِنا را اشغال نمود، يهانيسرزم

ر را نام برد: يمنان زيتوان اهريمتحد شد كه از آن جمله مز يوصفت نيد
دا، پوتانا، يويشتا، دويكا، آريوارتا، آگهاسورا، موشتينيپراالمبا، باكا، چانورا، تر

الت ي(ا 10حكمران استان ماگادها 9. در آن زمان، جاراساندها8، و دهنوكايكِش
ك خود، و تحت يتپلمايد يرويب كامسا با نيترتني) بود. بديكنون 11هاريب

ر نمود. اويزمان خود را دا ين پادشاهيت جاراساندها، قدرتمندتريحما
                                              

8 the demon Pralamba, demon Baka, demon Cäëüra, demon Tåëävarta, demon 
Aghäsura, demon Muñöika, demon Ariñöa, demon Dvivida, demon Pütanä, demon 
Keçé and demon Dhenuka. 
9 Jaräsandha 
10 Magadha Province 
11 Bihar State 
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همچون باناسورا و بهوماسورا متحد شد تا  يگرين با پادشاهان ديچنهم
ن يترزانهيآمل شد. آنگاه خصومتيپادشاه تبد ينقدرتمندتركه به  يزمان

بود در آن متولد شود، روا  شنا قراريادو، كه كرياقدامات را نسبت به خاندان 
  داشت.

كامسا  ياز سو آنكهل يو آندهاكا به دل ادو، بهوجا،ي يهاپادشاهان سلسله
الت يل ايمختلف از قب يهاالتيت قرار گرفته بودند، به ايمورد آزار و اذ

دِها يشادها، ويداربها، نيا، شالوا، وياالت كِكايز ايو ن 13الت پانچاالهاي، ا12كوروها
ادو، ي يهاسلسله يپادشاه يقلمروها يوستگيپناه بردند. كامسا پ 14 و كوشاال

كه در  يعين وسيد. او مقام خود را در سرزميبهوجا و آندهاكا را از هم پاش
ن حد ممكن يشتريشد، تا بيشناخته م 15وارشا-آن روز با عنوان بهاراتا

  ت نمود. يتثب
كشت،  يگريز دپس ا يكيو واسودوا را  يكامسا شش نوزاد دواك يوقت
ن يآمدند و از او خواستند تا از ا ياز دوستان و بستگان كامسا نزد و ياريبس

كنندگان نيبه تحس يتدرنها هاآن ياقدام ظالمانه دست بردارد، اما همه
  ل شدند.يكامسا تبد

شنا يكامل كر يهااز بسط يكين مرتبه باردار شد، يهفتم يبرا يدواك يوقت
بود و  ي، هم غرق در شادمانيظاهر شد. دواك ين رحم وبه نام آنانتا در درو

توانست حس كند كه يل كه مي؛ شاد به آن دليهم سرشار از حس سوگوار
متأثر از  حاليندرعگرفته است، و  يجا يشنو در درون رحم ويخداوند و

                                              
12 Kurus 
13 Païcälas 
14 Kekaya, Çälva, Vidarbha, Niñadha, Videha and Koçala 
15 Bhärata-varña 
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را خواهد كشت. در آن  ين كودك، كامسا ويتولد ا محضبهدانست يآنكه م
 هايرحمييبادوها، كه از يشنا، دلسوز يخداوند كر يت اعاليزمان، شخص

خود دستور ظهور داد.  يدرون ي، انرژ16ايوگامايار هراسان بود، به يكامسا بس
ادو ي يخاص خداوند و ارباب سلسله طوربهشنا خداوند جهان است، اما يكر

  شود.يمحسوب م
ن شده است ايخداوند است. در وداها ب يت اعاليشخص ياصل يا انرژيوگاماي

ا يرا داراست: پاراس ياچندگانه يهايخداوند، انرژ يت اعاليكه شخص
 يهيال، شرح آيا ليتا، مادهيتامريا چاريتانياته (چيوا شرويدهايوير ويشاكت
عمل  يرونيو ب يدرون طوربه يگوناگون و يهايتمام انرژ 17)13/56

ا فرمان يوگامايد به . خداونهاستآنان ين در ميتريا اصليوگامايكنند، و يم
ن و پر از يّنداوان كه همواره مزيدر ور 18ين وراجابهوميداد تا در سرزم

از همسران  يكي، ينينداوان، روهيد. در وريباست، ظهور نمايز يگاوها
 تنهانهكرد. يم ياشودا، زندگي يو يواسودوا، در منزل پادشاه ناندا و ملكه

ل ترس از اعمال يادو به دليخاندان  يگر اعضاياز د ياريبلكه بس ،ينيروه
 يحت هاآناز  يدر سراسر كشور پراكنده شده بودند. بعض كامسا، يظالمانه

  بردند.يسر مه ها بدرون كوهستان يدر غارها
ر يو واسودوا، اس يدواك "ا را مطلع ساخت كه: يوگاماي ،ب، خداونديترتنيبد

 يجا يشا، در رحم دواكو در حال حاضر، بسط كامل من شِكامسا هستند، 
. يبده ينيبه رحم روه يب انتقال شِشا را از رحم دواكيترت يتوانيدارد. تو م

                                              
16 Yogamäyä 
17 paräsya çaktir vividhaiva çrüyate [Cc. Madhya 13.65, purport]. 
18 Vrajabhümi 
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، و يش در رحم دواكيخو يروهاين كار، من شخصاً با تمام نيپس از انجام ا
عنوان دختر د بهيو واسودوا، ظهور خواهم كرد، و تو با يپسر دواك عنوانبه

 .يان متولد شونداوياشودا در وريناندا و 

 ازآنجاكهز يافت، و ني يخواهر من تولد خواه عنوانبهتو  آنكهل يبه دل
ا تو را ينمود، مردم دن يبرآورده خواه سرعتبهحواس را  يارضا يهاخواسته

، يم قربانيل عود، شمع، گل و تقديها از قبشكشيا و پيبا تمام انواع هدا
هستند، تو را با  يمال مادك يكه در جستجو هاآنپرستش خواهند نمود. 

ا، يجاي، ويدورگا، بهادراكال يهات كه با ناميهااز بسط يمختلف يهافرم
، يشاني، ايانيا، ناراياكا، ماي، كانيشنĤ، مادهاويكا، كري، كومودا، چانديشناويوا

  د. يشوند، خواهند پرستيخوانده م 19كايشارادا، و آمب
 - متعال ييتوانگر متعال و توانا -رادر خواهر و ب عنوانبها يوگامايشنا و يكر

توان قائل شد، ينم ييان توانگر و توانايم يز آشكاريظهور نمودند. اگرچه تما
را  ييان، توانايگرايهمواره تابع و تحت فرمان توانگر است. ماد يياما توانا

شنا توانگر متعال يپرستند. كريتوانگر را م ،انيگرايكنند، اما تعاليپرستش م
، يين وداييقت در آياست. در حق يماد يايمتعال در دن ييست و دورگا تواناا

ند. صدها و هزاران معبد ينمايرا در كنار هم پرستش م ييافراد، توانگر و توانا
گر يكديزمان با هم هاآنز يمواقع ن يوجود دارند، و در بعض 20يشنو و دِويو

 يرونيب يا همان انرژيدورگا  يعني ييتوانا يشوند. پرستندهيپرستش م

                                              
19 Durgä, Bhadrakälé, Vijayä, Vaiñëavé, Kumudä, Caëòikä, Kåñëä, Mädhavé, Kanyakä, 
Mäyä, Näräyaëé, Éçäné, Çäradä and Ambikä 

شود، يده تلفظ ميصورت كشت بهين حرف سانسكريفوق، آخر ياسام ياست كه در تمام ين نكته ضروريتوجه به ا
د. يه كنخداوند) توج يت اعالي(شخص Kåñëaا) و يوگاماي ي(از اسام Kåñëäان تلفظ يبه تفاوت م مثالعنوانبه

  [مترجم]
20 Devé 
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ابد، اما يدست  يماد ياهتيبه تمام انواع موفق يسادگبهتواند يشنا، ميكر
شنا، مشغول يبه كر يد در آگاهيبا است، يتعال يكه در جستجو يكس

  پرستش توانگر شود.
بسط كامل من آنانتا شِشا در  "ا اظهار داشت كه: يوگاماين به يچنخداوند هم

به رحم  اجباربه يو آنكهل يگرفته است. به دل ياج يرحم مادر دواك
شناخته خواهد شد و منبع تمام  21شود، با نام سانكارشانايمنتقل م ينيروه

تواند به يشخص م هاآناست كه به كمك  "22باال"ا ي يروحان يهاقدرت
ن بسط يابد. بنابرايدست  يدر زندگ "23رامانا"ا يسعادت  ين مرتبهيباالتر

  شود.يخوانده م 24ا باالرامايسانكارشانا  يهاپس از ظهورش با نام كامل آنانتا
ه ين آي. شرح ا26اهاينِنا البهيه-ام آتما بااليان شده است: نايب 25شادهايدر اوپان

ابد يدست  يمتعال خودشناس يتواند به سكوين است كه شخص نميچن
 يقدرت ماد يمورد لطف و مرحمت باالراما واقع گردد. باال به معنا آنكهمگر 

 يبه كمال روحان يق قدرت ماديكس قادر نخواهد بود از طرچيست. هين
ا يباالراما  يكه از سو روحاني يد صاحب توانگريابد، بلكه بايدست 

است كه  ييرويمنبع ن ا شِشا،ي. آنانتا، ، گردددشوياعطا م يسانكارشانا به و
دگاه ي. از دهاستآنگوناگون  يهاتيارات در موقعيس يتمام يدارندهنگه
شود، اما يبا عنوان قانون جاذبه شناخته م دارندهنگه يروين ني، ايماد

                                              
21 Saìkarñaëa 
22 bala 
23 ramaëa 
24 Balaräma 
25 Upaniñads 
26 näyam ätmä bala-hénena labhyaù 
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ا سانكارشانا، منبع قدرت ياز قدرت سانكارشاناست. باالرام  ياجلوه درواقع
، كه 27واناندا پرابهيتين خداوند نياست. بنابرا ياصل ير روحانيا پي يروحان

، ير روحانيرود. و پيشمار مه ب يصلا ير روحانيظهور باالرام است، پ
خداوند  يت اعاليشخص يقدرت روحان يا فرم اعطاكنندهيباالرام  يندهينما

ظهور لطف  ير روحانيد شده است كه پييتا تأيتامريا چاريتانياست. در چ
  شناست.يكر
 يت اعاليشخص ياز سو شدهابالغدن فرمان يا پس از شنيوگامايب، يترتنيبد

 ين جهان ماديدر ا يو را طواف نمود و سپس بنا بر دستور وندخداوند، خدا
توانگر  يت اعاليمتعال شخص يرويا، نيوگاماي كهيهنگامظاهر گشت. 

 يهردومنتقل كرد،  ينيبه رحم روه ي، خداوند شِشا را از رحم دواكپروردگار
خوانده  28دراين- وگايا كه يوگاماي يروين تأثير) تحت ينيو روه ي(دواك هاآن
ن ين كار، همه تصور كردند كه هفتميقرار داشتند. پس از انجام اشود، يم

 عنوانبهب، اگرچه باالرام يترتنيبه سقط منجر شده است. بد يدواك يباردار
 يتلق يمنتقل شد تا پسر و ينيظهور نموده بود، به رحم روه يپسر دواك

نا، كه شيخداوند، كر يت اعالين مقدمات، شخصيگردد. پس از انجام ا
 يهاييحفاظت از عابدان پاك خود است، با تمام توانا يهمواره آماده

نش در ذهن واسودوا يخداوند و مالك تمام آفر عنوانبهرقابل ادراك خود يغ
شنا نخست خود را در يگردد كه خداوند كريمشخص م اينجاافت. از يحضور 

د. او يمنتقل گرد يبه قلب دواك آنجاداد، و سپس از  يقلب پاك واسودوا جا
خداوند با  يت اعاليظاهر نگشت. شخص يجاد نطفه در رحم دواكيند ايبا فرا

                                              
27 Lord Nityänanda Prabhu 
28 yoga-nidrä 
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 ين لزوميد، بنابرايظهور نما يقيتواند به هر طريخود م تصوريرقابلغقدرت 
 ابد.يك زن حضور يل نطفه در رحم يمعمول تشك يوهيندارد كه حتماً به ش

 يگرفته بود، و يسودوا جاخداوند در قلب وا يت اعاليفرم شخص يوقت
 يك فرد عادي يد درخشان كه انوار تابانش برايدرست همانند خورش

د. فرم خداوند كه در قلب پاك يرسيبه نظر مو سوزان است،  تحمليرقابلغ
شنا يكر يبا فرم اصل يچ تفاوتيواسودوا قرار گرفت، ه ياز آلودگ يعار

ده ينام 1دهاما در قلب، ژهيوبهو  ،هركجاشنا در ينداشت. ظهور فرم كر
 يها، و متعلقات ويژگيشنا، بلكه به نام، ويبه فرم كر تنهانهشود. دهاما يم

  ابد.ييزمان ظهور مهم طوربهز يچگردد. همهيماطالق 
از  يكامل و يهايخداوند با توانگر يت اعاليب فرم جاودان شخصين ترتيبد

گونه كه انوار درست همان افت،يانتقال  يذهن واسودوا به ذهن دواك
د در هنگام غروب به ماه كامل در حال طلوع از مشرق منتقل يخورش

  گردد. يم
ك از يچيد به هيخداوند بدون آنكه مق يت اعاليشخص شنا،يب، كرين ترتيبد

وارد شد.  يگردد، از بدن واسودوا به بدن دواك يمعمول يط موجود زندهيشرا
ن استنباط نمود كه تمام يتوان چنيم جاآنشنا در يل حضور كريبه دل
مها و يهمانند خداوند نرش ي، و ظهورات2انايل ناراياز قب يكامل و يهابسط
ت يط موجوديشرا تأثيرز تحت ين هاآننمودند و يم يرا همراه يز وين 3واراها

ل به مكان يتبد يق، بدن دواكين طريقرار نداشتند. بد يت ماديموجود

                                              
1 dhäma 
2 Näräyaëa 
3 Lord Nåsiàha and Varäha 
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نش است، يندارد و منشأ تمام آفر كه همتاييخداوند  يت اعالياقامت شخص
در زندان كامسا  ازآنجاكهاما  د،يقت مطلق گرديمنزلگاه حق يد. دواكيگرد

بود كه  يا آموزشير خاكستر، يپنهان ز يه آتشيقرار داشت، درست شب
 يك كوزه نگهداريآتش در  كهيهنگامجا قرار گرفته است. ناب يمورداستفاده

 طوربهرد. يقرار گ يشموردستاتواند چندان يآن نمشود، انوار درخشان 
 يجا واقع شده كه به عموم مردم سودناب يمورداستفادهمشابه، دانش 

زندان قصر  يوارهايان ديدر م يشود. دواكيز چندان ستوده نميرساند نينم
 يرا كه ناش يمتعال و ييبايتوانست زيكس نمچيشد و هيم يكامسا نگهدار

  ند.يخداوند در رحمش بود، بب يت اعالين شخصاز قرار گرفت
افت كه يد و به ناگاه دريرا د يخواهر خود دواك ييباي، كامسا زحالينباا

ش از آن يگرفته است. او هرگز پ يجا يخداوند در رحم و يت اعاليشخص
 يزيافت كه چيدر يروشنبهد. او يرسيبا به نظر نميالعاده زن حد خارقيتا ا

ار آشفته و يب، كامسا بسين ترتيقرار دارد. بد يرحم دواكز در يانگشگفت
خداوند كه قرار بود در  يت اعالينداشت كه شخص يرا شكينگران شد، ز

 يبا دواك "د: يشين انديدرآورد، اكنون آمده بود. كامسا چن ينده او را از پايآ
 ينبنابراشنا را در رحم خود دارد و يا كريشنو يد كرد؟ او مطمئناً ويچه با

انجام رسالت خود در قبال خداوندگاران به  يشنا برايست كه كرين يشك
را به قتل برسانم، رسالت  ياگر من اكنون فوراً دواك يآمده است. و حت اينجا

 دانست كه يم يخوبكامسا به "جه نخواهد ماند.ينتيب يو

 ييشنو را از مقصود خود بازدارد. هر شخص دانايتواند وينم كسيچه
هستند. او با  يناشدننقض ين الهيابد كه قوانين موضوع را دريواند اتيم

خود نائل  ييمنان، به هدف نهاياز جانب اهر يجادشدهاوجود تمام موانع 
شنو بر يرا بكشم، و ياكنون دواكاگر من هم "خواهد گشت. كامسا فكر كرد: 
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در  ياكخواهد نمود. كشتن دو يپافشار يشتريمتعال خود با شدت ب ياراده
در  يخواهد حتينم كسيچهن اقدام ممكن است. يبدتر يت فعليموقع
 ين وخامت، اعتبار و شهرت خود را نابود سازد؛ اگر اكنون دواكيبه ا يتيموقع

و اكنون  ك زن است،ي يرا به قتل برسانم، اعتبارم از دست خواهد رفت. دواك
 يرا بكشم، فوراً تمامنزد من پناه گرفته است؛ او باردار است و اگر من او 

 "، نابود خواهد گشت.يام در طول زندگزكارانهيج اعمال پرهياعتبار و نتا

در هنگام  يرحم حتيار بيشخص بس "د كه: يشين با خود انديچناو هم
اتش يرحم را در هنگام حيكس فرد بچيمرده است. ه ياتش همانند انسانيح

ن يكنند. چنين ميرا نفر يز مردم ويدارد، و پس از مرگش نيدوست نم
جهل  ين واديتركيپنداشتن خود با بدنش، به تار يكيل يبه دل يشخص

كشتن  يب، كامسا تمام نكات مثبت و منفيترتنيبد "رهنمون خواهد گشت.
  نمود. يدر آن زمان را بررس يدواك

نزند و منتظر  يم گرفت تا فوراً دست به كشتن دواكيتصم يتدرنهاكامسا 
 يغرق در دشمن شدتبهاما ذهنش ر خود گردد، يناپذتنابسرنوشت اج

د. او صبورانه در انتظار تولد نوزاد بود تا يت خداوند گردينسبت به شخص
 ب،يترتنيز بكشد. بديرا ن يرا كشته بود، و ير نوزادان دواكيطور كه ساهمان
ت خداوند بود، ينسبت به شخص ينه و دشمنيانوس كيغرق در اق كهيدرحال

و  خواب، در حال راه رفتن و غذا خوردن، به هنگام ،وبرخاستنشستدر حال 
د. يشيانديشنو ميا ويشنا ياش همواره به كريزندگ يهاتيدر تمام موقع

خداوند بود كه ناخودآگاه  يت اعاليشخص يشهيچنان غرق در اندذهنش آن
 ي، اگرچه ذهن ود. متأسفانهيديشنو را ميا ويشنا يرامون خود كريدر تمام پ

عابد شناخته  عنوانبه يشنو بود، اما ويو يشهيسان غرق در اندنيبد
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ك عابد يد. ذهن يشيانديدشمن خود م عنوانبهشنا يرا به كريشود، زينم
داند، يك عابد او را دوست خود ميشناست، اما يز همواره مجذوب كريبزرگ ن

است،  يشناآگاهيشنا، كريش. فكر كردن مطلوب به كرينه دشمن خو
محسوب  يشناآگاهيشنا، كريبه كر يخته با دشمنيدن آميشياند كهيدرحال

 شود.ينم

ر نارادا، يمان بزرگ نظيبه همراه تمام حك وا،ين زمان، لرد برهما و لرد شيدر ا
 ينامرئ طوربهكردند، يم يرا همراه هاآنز ير خداوندگاران نيسا كهيدرحال

 يت اعاليشروع به دعا كردن به شخص هاآندند. در زندان كامسا حاضر ش
عابدان  يدن آن براينمودند كه شن ييبايار زيخداوند در قالب جمالت بس

ن يسازد. نخستيآنان را برآورده م يهاار جذاب است و تمام خواستهيبس
از آن بود كه خداوند همواره بر عهد و  يان نمودند حاكيب هاآنكه  يعبارات

ان شده است، يز بيتا نيگ-طور كه در بهاگاوادبند است. همانيمان خود پايپ
ن جهان يخدانشناسان به ا يزگاران و نابوديحفاظت از پره يشنا فقط برايكر
دانستند كه يخود اوست. خداوندگاران م ين وعدهيكند. ايهبوط م يماد

د، و از يخود عمل نما يگرفته است تا به وعده يجا يخداوند در رحم دواك
ار يظهور بود، بس يانجام رسالت خود در آستانه ينكه خداوند برايدن ايد

  شادمان بودند.
عال، قت مطلق متيا حقي 1ام پاراميآنگاه خداوندگاران خداوند را با عنوان سات

 يروش فلسفن يقت هستند. ايحق يدر جستجو مورد خطاب قرار دادند. همه
شنا، يسازند كه كريت آگاه ميقعن واياست. خداوندگاران ما را از ا يزندگان

كسي كه كامالً كريشناآگاه گردد، قادر است بهقت مطلق متعال است. يحق

                                              
1 satyaà param 
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قت يحق برخالفرا يقت مطلق است، زيشنا حقيكرحقيقت متعال دست يابد. 
است. زمان  يزمان ابد يگانهدر تمام مراحل سه يقت جاريحق ي، وينسب

در  - يشگيقت هميشنا حقيود. كرشيم مينده تقسيبه گذشته، حال و آ
ز تحت كنترل زمان يچ، همهيماد ياياست. در دن - نده يگذشته، حال و آ

نش وجود يش از آفريشنا پينده است. اما كريمتعال در قالب گذشته، حال و آ
ان يشنا قرار دارد، و پس از پايدر كر يزچهمه ،نشيداشته است، در زمان آفر

ط ين، او در تمام شرايخواهد ماند. بنابرا يشنا باقيز كرينش نين آفريا
وجود داشته باشد، از  يقتيحق ين جهان ماديقت مطلق است. اگر در ايحق
ن جهان يدر اكه  يرد. هر تواناييگيشنا سرچشمه ميكر يعنيقت متعال يحق
 ين جهان ماديدر ا يشناست، و اگر شهرتيوجود دارد، علت آن كر يماد

 ين جهان ماديدر ا يشناست. اگر قدرتيز كرين وجود دارد، علت آن شهرت
 يماد ياين دنيدر ا يشناست، و اگر خِرد و دانشيوجود دارد، سرمنشأ آن كر

شنا ين كريشناست. بنابراي، كرين خرد و دانشيچن يهست، علت وجود
  است. يق نسبيحقا يسرمنشأ تمام

ل يتشك - خاك، آب، آتش، هوا و اتر - ياز پنج عنصر اصل يماد ياين دنيا
رند. دانشمندان يگيشنا سرچشمه مين عناصر از كريا يشده است و تمام

ن يرند، اما ايپذيم يماد يعلت تجل عنوانبهرا  ين پنج عنصر اصليا يماد
 به وجودشنا يتوسط كر يف خود همگيعناصر در حاالت زمخت و لط

 ي، همگيماد ياين دنيت در ايمشغول فعال ياند. موجودات زندهآمده
تا، يگ-خداوند هستند. در فصل هفتم بهاگاواد ياهيحاش يمحصول انرژ

برتر و  ياز دو انرژ يبيات، تركيتجل يان شده است كه تماميب يروشنبه
 ي، و عناصر ماديبرتر و يانرژ ،شنا هستند. موجودات زندهيتر كرپست
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ت سكون خود در يدر موقع يزچهمههستند.  يتر وپست يانرژ ،جانيب
  ماند.يم يا باقشنيكر

ت يخود به فرم متعال شخص يمحترمانه يم دعاهايخداوندگاران تقد
 ين تجليادامه دادند. ا يماد يتجل يليتحل يشنا، را با مطالعهيكرخداوند، 

ك درخت بر يك درخت است. ي، درست همانند ين تجليست؟ ايچ يماد
 ينهيبر زم زين يماد يطور مشابه، درخت تجلن قرار دارد. بهيزم يرو
را يشود، زياس ميك درخت قيبا  يماد يواقع شده است. تجل يعت ماديطب

ده ينام 2كشايگردد. درخت، وريو در طول زمان، قطع م يتدرنهادرخت 
ده خواهد شد. يبر يتدرنهااست كه  يزيچ يكشا به معنايشود. وريم

 يت غائقيحق عنوانبهتوان يز نميرا ن يماد ين درخت تجلين، ايبنابرا
شنا جاودان است: يزمان واقع شده است. اما بدن كر تأثيررا تحت يرفت، زيپذ

حضور دارد،  يماد يوجود داشته است، در هنگام تجل يماد يش از تجلياو پ
شنا ين تنها كريز همچنان وجود خواهد داشت. بنابرايو پس از انحالل آن ن

  رش است.يقت مطلق قابل پذيحق عنوانبه
 يعت ماديطب ينهيرا كه بر زم يماد يز مثال درخت تجلين 3شاديكاتها اوپان

. يوه دارد: رنج و شادين درخت دو نوع ميكند. ايان ميواقع شده است، ب
ك پرنده وجه يساكنان درخت بدن درست همانند دو پرنده هستند. 

 گر،يد يو پرنده شود،يده مينام 4شنا است كه پاراماتمايكر يدهيگزمكان
 ين درخت تجليا يهاوهيد زنده است. موجود زنده مشغول خوردن مموجو

                                              
2 våkña 
3 Kaöha Upaniñad 
4 Paramätmä 
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 يوهيها موقت يخورد، و گاهيرا م يشاد يوهيم اوقاتيبعضاست.  يماد
ندارد،  يا شاديرنج  يهاوهيبه خوردن م ياگر عالقهيد يرنج را. اما پرنده

 يهاز پرندها يكيد كه ينمايان ميشاد بياست. كاتها اوپان يرا از درون راضيز
فقط او را نظاره  يگريهاست، و دوهيدرخت مشغول خوردن م ينشسته بر رو

ن بدان ياند. ان درخت در سه جهت گسترده شدهيا يهاشهيكند. ريم
 - ، شهوت و جهليكين-  يعت ماديطب يمعناست كه درخت در سه گونه

با  شتريبا معاشرت ب يعنيها، شهير يجيشه دوانده است. با رشد تدرير
 ي، شهوت و جهل)، شخص بر طول زندگيكي(ن يعت ماديطب يهاگونه
، يدارنيدرخت، چهار طعم مختلف دارند: د يهاوهيد. ميافزايخود م يماد

 يها. بر اساس معاشرتيي، رهايتدرنهاحواس، و  ي، ارضايشرفت اقتصاديپ
موجودات زنده انواع مختلف  ،يعت ماديطب يگونه گوناگون در سه

چشند. در عمل، يرا م ييحواس و رها ي، ارضايشرفت اقتصادي، پيدارنيد
ت يفيل آنكه سه كيرند، اما به دليپذيدر جهل صورت م يتمام اعمال ماد
ن يشود. طعم ايا شهوت پوشانده مي يكيت جهل با نيفيك يوجود دارند، گاه

به  مرتبط يشود. اعضايده ميگانه چشق حواس پنجياز طر يماد يهاوهيم
گردد، در معرض شش يكسب م هاآنق يگانه كه دانش از طرن حواس پنجيا

. ي، و تشنگيگرسنگ ، مرگ،يثباتي، توهم، بيمانينوع ضربه قرار دارند: پش
گوشت، ه پوشانده شده است: پوست، ي، با هفت اليماد يا تجلي ،يبدن ماد

تند: خاك، هس تاهشتدرخت  يها. شاخهيو من يچرب خون، مغز استخوان،
ن بدن نُه دروازه دارد كه ين ايت. همچنيّآب، آتش، هوا، اتر، ذهن، شعور و من

، و ي، دو گوش، دهان، اندام تناسلينياز: دو چشم، دو سوراخ ب اندعبارت
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انا، يان دارد: پرانا، آپانا، اودانا، ويدر بدن جر يداخل يمقعد. و ده نوع هوا
ز يتر نشيطور كه پن درخت، همانيا ير رونشسته ب يو .... دو پرنده 5سامانا

خداوند  يت اعاليشخص يدهيگزح داده شد، موجود زنده و وجه مكانيتوض
  ا همان پاراماتما هستند.ي

ت ي، شخصشدهدادهشرح  اينجاگونه كه در همان يماد يتجل يعلت اصل
دار دهد تا عهدهيخداوند خود را بسط م يت اعاليخداوند است. شخص ياعال

، برهما يكين يت گونهيشنو مسئوليگردد. و يماد يايت دنيفيسه ك
را يجهل را پذ يت گونهيوا مسئوليو لرد ش شهوت، يت گونهيمسئول

شنو يند، لرد ويآفريرا م يماد ين تجليشهوت ا يگردند. برهما با گونهيم
وا آن را با يدهد، و لرد شيمورد حفاظت قرار م يكين يآن را تحت گونه

، كل جهان خلقت در خداوند متعال يتدرنهاسازد و يجهل نابود م يونهگ
نش يكل آفر ياست. و وقت يو نابود ينش، نگهداريرد. او علت آفريگيآرام م

 يباق يخداوند، در بدن و يانرژ عنوانبهف خود يگردد، در فرم لطيمنحل م
  ماند.يم

ون، خداوند متعال، اكن "ن ادامه دادند: يخود را چن يخداوندگاران دعا
، در حال ظهور است. در يماد ين تجليحفاظت از ا يشنا، فقط برايكر
 يب سه گونهيخِردتر، كه فراست، اما افراد كم يكيقت، علت متعال يحق
 يهاق علتياز طر يپندارند كه جهان مادياند، مرا خورده يعت ماديطب

ك علت وجود دارد، ينها دانند كه تيابد. اما خردمندان مييم يتجل يمتعدد
شوارا پاراما يتا آمده است: ايسامه-گونه كه در برهماهمان "شناست.يو آن كر

                                              
5 präëa, apäna, udäna, vyäna, samäna, 
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 يت اعاليشنا، شخصيكر "). 5/1(ب.س.  6كارانام-كارانا-شنا ... ساروايكر
شنو بسط ينش، ويبرهما مأمور مسئول آفر "علل است. يخداوند، علت تمام

  است. ينابود يشنا برايط كروا بسيحفاظت، و لرد ش يشنا برايكر
ت جاودان يا شخصيز ما، درك فرم يخداوند عز "خداوندگاران ادامه دادند: 

ن تو يتو عاجزند؛ بنابرا يمردم از درك فرم واقع يار دشوار است. عامهيتو بس
 يقي. مردم به طريمتعال خود را نشان ده يتا فرم اصل يكنيشخصاً هبوط م

دو  يتو هستند، اما از درك فرم جاودان دارا قادر به درك ظهورات مختلف
كند، يحركت م هاآنان يك انسان در ميشنا، كه درست همانند يدست كر

به عابدان عطا  ين فرم جاودان تو، شعف متعال روزافزونيعاجزند. خداوندا، ا
گونه كه همان "ار خطرناك است.ين فرم بسيرعابدان، ايغ يد، اما براينمايم

ند است يار خوشايسادهوها بس يشنا برايان شده است، كريتا بيگ- در بهاگاواد
ار يمنان بسياهر ين فرم براي) اما ا4/8(ب.گ.  7ا سادهونام)يتراناي(پار

ن، يمنان را نابود سازد. بنابرايكند تا اهريشنا ظهور ميرا كريخطرناك است، ز
  .منان خطرناك استياهر يند، و برايعابدان خوشا يزمان برااو هم

مان ي. حكيناب هست يكين ين ما، تو سرچشمهيلوفرين-ز چشميخداوند عز "
ا تمركز متعال بر ي ،8يوجود دارند كه فقط با قرار گرفتن در ساماده يبزرگ

م جهل يانوس عظياق يسادگتو، به يشهينت و غرق شدن در انديلوفريقدوم ن
جمع شده در ش از آب يب يزيد آمده است، چيپد يعت ماديرا كه توسط طب

متمركز نمودن ذهن بر  هدف مراقبه، "انگارند.يك گوساله نمي يرد پا
شود. تنها با يآغاز م ين ويلوفرين كار از قدوم نيت خداوند است و ايشخص

                                              
6 éçvaraù paramaù krsnah . . . sarva-käraëa-käraëam [Bs. 5.1]. 
7 pariträëäya sädhünäm 
8 samädhi 
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ن ياز ا يچ دشواريه يمان بزرگ بين خداوند، حكيلوفريمراقبه بر قدوم ن
  "كنند.يگذر م يت ماديع موجوديانوس وسياق
نت يلوفريكه به كمك زورق متعالِ قدوم ن يار مقدسيخشان، افراد بسدر يا"

اند و آن زورق، هنوز در اند، آن را با خود نبردهانوس جهل عبور كردهياز اق
ه يعبور از رودخانه كرا يبرا يقيقا ياگر شخص "انوس است.ياق ين سويهم

 يب، وقتيترتنيشود. بديگر رودخانه منتقل ميز با او به سمت ديق نيكند، قا
كه  يگرانيد يق برايد، چگونه ممكن است همان قايرسشخص به مقصد 

پاسخ دادن به  يا باشد؟ برايرودخانه در انتظار عبورند، مه سوييناهنوز در 
ن يلوفريق قدوم نيكنند كه قايان ميخود ب ين مسئله، خداوندگاران در دعايا

هستند،  سويناهنوز در  كه يبرده نشده است. عابدان سوآنخداوند به 
را عابدان پاك به هنگام يگذر كنند، ز يعت ماديانوس طبيتوانند از اقيم

انوس يق، تمام اقيك شدن به قايبرند. فقط با نزديق را با خود نميعبور، قا
ك گوساله، ي يآب جمع شده در رد پا ياندازهبهدر نظر فرد  يجهل ماد

ق با خود يبه بردن قا يازين عابدان نيارسد. بنابريبه نظر م و كوچك ريحق
كنند. يانوس عبور ميو بالفاصله، از اق يسادگبهگر ندارند؛ بلكه يبه سمت د

ق يار دلسوزند، قايد بسيارواح مق يار مقدس نسبت به تماميافراد بس ازآنجاكه
تواند بر يم يشخص در هر زمان ،ديگريانببهن سمت قرار دارد. يهنوز در ا

ن كار، قادر خواهد بود از يد و با انجام اين خداوند مراقبه نمايلوفريقدوم ن
  عبور كند. يت ماديع موجوديانوس وسياق

ن، يلوفرين خداوند است. قدوم نيلوفريتمركز بر قدوم ن يمراقبه به معنا
ن يلوفريقدوم ن ،انيگراتيهويخداوند هستند. اما ب يت اعاليشخص يانگرنما

فاقد  يزيخود را بر چ ين، مراقبهيو بنابرا دهند،يص نميخداوند را تشخ
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نه كامالً بجاست، ين زميخداوندگاران در ا يند. رأينمايت معطوف ميشخص
ا فاقد يپوچ  يزيمند به مراقبه بر چهند كه افراد عالقينمايان ميرا بيز

فقط تصور  ين افراديند. چنيانوس جهل عبور نمايتوانند از اقيت، نميشخص
ن! شعور آنان آلوده يلوفريخداوند چشم ن يا "اند. د كه رها شدهكننيم

ند. ينت مراقبه نمايلوفريستند بر قدوم نيرا قادر نيگشته است، ز
ممكن است موقتاً به  هرچندن اقدام غافالنه، يا يجهيان در نتيگراتيهويب

 يمادق يدوباره به طر يتدرنهاابند، اما يت دست ياز ادراك فاقد هو يامرحله
 ياريبس يهااضتيان متحمل ريگراتيهويب "كنند.يد سقوط ميمق يزندگ

ت، غرق يا وجود برهمن فاقد شخصيگردند تا خود را در انوار برهمن، يم
فقط تالش  هاآنپاك نشده است؛  يماد يند. اما ذهن آنان از آلودگينما

ست كه يعنا نن، بدان ميكنند. ا يرا خنث يتفكر ماد يهاوهياند كه شنموده
ل، دوباره سقوط ين دلياند و به همافتهيدست  ييبه رها ين افراديچن
  كنند.يم

ص هدف يگرا، در تشختيهويتا گفته شده است كه فرد بيگ-در بهاگاواد
- ماديشر يفراوان است. در ابتدا يهار از تحمل رنجيخود ناگز يزندگ يينها

 يت اعاليعابدانه به شخصان شده است كه بدون خدمت يز بيبهاگاواتام ن
ابد. يد اعمال ثمربخش دست ياز ق ييتواند به رهايخداوند، شخص نم

م بزرگ نارادا در يتا، كالم حكيگ-شنا در بهاگاواديخداوند كر يگفته
ن يا يهمگكنند، يان ميب اينجابهاگاواتام، و آنچه فرشتگان در -ماديشر

در  اند،خدمت عابدانه نشده كه مشغول يافراد "كنند. يد مييموضوع را تأ
را دوست  هاآنز ياند و تو ناز دانش شكست خورده ييبه هدف نها يابيدست

اند، اما شند كه رها شدهياندين ميچن يسادگبهان يگراتيهويب ".يدارينم
ن ينسبت به شخص خداوند ندارند. آنان چن يچ احساسيقت آنان هيدر حق
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را  يماد يگذارد، بدنيقدم م يبه جهان ماد شنايكر يكه وقت كنندتصور مي
ن يرند. ايگيده ميشنا را نادين آنان بدن متعال كريشود. بنابرايرا ميپذ

(ب.گ.  9مام مودهاها يانانتيد شده است: آواگييتا تأيگ- موضوع در بهاگاواد
 يو ارتقاء تا نقطه يان با وجود غلبه بر شهوت ماديگراتيهوي). ب9/11

 يابيدست يها را تنها براكنند. اگر آنان دانستهيت سقوط مينها، در ييرها
و نه به منظور خدمت عاشقانه به خداوند، قادر نخواهند  اموزند،يبه دانش ب
كنند تنها بر مشكل آنان يابند. آنچه كسب ميدلخواه دست  يجهيبود به نت

  ش از آن.يب يزيد و نه چيافزايم
ان شده است كه شناخت برهمن، تمام موضوع يب يروشنبهتا يگ-در بهاگاواد

بدون  يبه شاد يابيست. شناخت برهمن ممكن است به فرد در دستين
د، اما پس از يكمك نما يماد يزدگدلا ي يبستگدلد شدن به هرگونه يمق

شخص پس از  يد به انجام خدمت عابدانه بپردازد. وقتين مرحله، شخص بايا
به انجام خدمت عابدانه بپردازد، به قلمرو  شناخت برهمن يارتقاء به سكو

خداوند  يت اعاليكه محل سكونت جاودان در معاشرت با شخص يروحان
ت يخدمت عابدانه است. عابدان شخص يجهين نتيافت. اياست، راه خواهد 

اگر  يافتند. عابدان حتيان فرو نميگراتيهويخداوند، هرگز همانند ب ياعال
كنند. ينسبت به خداوند خود احساس م يحبت خاصم همچنانافتند، يفرو ب

آنان ممكن است در راه انجام خدمت عابدانه با تمام انواع موانع روبرو گردند، 
ند. ينمايغلبه م ين موانعيبر تمام انواع چن يچ ترسياما آزادانه و بدون ه

ن دارند كه خداوند همواره از آنان يقياند، م شدهيل آنكه تسليآنان به دل

                                              
9 avajänanti mäà müòhäù [Bg. 9.11] 
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ز يتا نيگ- شنا در بهاگاواديگونه كه خداوند كرحافظت خواهد نمود؛ همانم
  "عابدان من مغلوب نخواهند شد. "وعده داده است: 

رفاه تمام موجودات زنده  يز ما، تو برايخداوند عز "خداوندگاران ادامه دادند: 
است،  يكيخود كه فرم جاودان ن يدر فرم پاك اصل ،ين جهان ماديدر ا

از فرصت ظهور تو، قادر  يريگآنان اكنون با بهره ي. تمامياودهظهور نم
خداوند را درك  يت اعاليت و فرم شخصيماه يسادگبهخواهند بود تا 

هاستاها، يها، گرياجتماع (برهماچار يند. افراد متعلق به چهار مرتبهينما
ت بهره يقادر خواهند بود از ظهور تو، نها يهمگ 10ها)ياسيواناپراستاها، و سان

  "را ببرند.
اند، كه غرق در خدمت تو شده يبخت، عابدان يهمسر الهه يز، ايخداوند عز

افتند. عابدان كه از يخود فرو نم يت وااليان از موقعيگراتيهويهمانند ب
 ياز سو يجادشدهاموانع  يشوند، قادرند از رويواقع م موردحفاظتتو  يسو

عبور  -ندينمايجاد ميا ييرا بر سر راه رها يكه همواره موانع - ايما كارگزاران
منفعت تمام موجودات زنده در فرم متعال  يز، تو برايكنند. خداوند عز

مشاهده كنند و  رودرروتا آنان بتوانند تو را  يشويجاودان خود ظاهر م
انه، و ي، تمركز صوفييودا ينيمراسم آئ يخود را ط يستهيشا يهايقربان

ند. يم نمايگونه كه در متون مقدس آمده است، به تو تقدنخدمت عابدانه به آ
ز، اگر تو در فرم متعال جاودان خود كه سرشار از لطف و دانش يعز وندخدا

گاه تو يجا يانه دربارهيانواع جهل پندارگرا يتمام كه قادر است يفرم - است
ز ا ياتنها بر اساس گونه ،، آنگاه تمام افراديظاهر نگرد -دينما يلزارا 

                                              
10 the brahmacärés, gåhasthas, vänaprasthas and sannyäsés 
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تو خواهند  يدرباره ياند، به پندار ذهنكه در آن واقع شده يعت ماديطب
 پرداخت.

 يت اعالياز شخص يليتخ يهايكرنگارياست بر تمام پ يشنا پاسخيظهور كر
كه در آن واقع شده است،  يعت مادياز طب ياخداوند. هر شخص بنا بر گونه

تا يسامه- . در برهماخداوند در ذهن خود دارد يت اعالياز فرم شخص يتصور
از  يان، فرقهيشخص است. بنابرا ينترسالكهنان شده است كه خداوند، يب

ن يار مسن باشد، و بنابرايد بسيكنند كه خداوند باين تصور ميون چنيمذهب
- برهمانمايند. اما در ير تجسم ميار پيك مرد بسيفرم خداوند را همانند 

ان تمام يدر م ينترسالكهناو شود: گرچه ين موضوع رد ميتا، ايسامه
ك جوان بانشاط است. يجاودان به شكل  يموجودات زنده است، صاحب فرم

كار رفته است نه بهين زميبهاگاواتام در ا- ماديكه در شر ين كلماتيع
دانش  يانام به معنايگي. و11داپامارجاناميبه -انايانام آگيگياز: و اندعبارت

است.  ،شدهدانش تجربه يز به معناينو  خداوند، يت اعاليمتعال شخص
ران كسب شود؛ درست يپ يسلسله يق روند نزوليد از طريدانش متعال با

د. ينمايتا ارائه ميسامه-شنا را در برهمايدانش كر ،گونه كه برهماهمان
متعال  يتجربه يواسطهاست كه برهما آن را به ياناميگيتا، ويسامه-برهما

متعال  يهايفرم و باز يز به ارائهيدگاه نين ديهم د، و ازينمايخود درك م
 - اناين دانش، آگيپردازد. ايم يگاه متعال وشنا در سكونتيكر
از جهل را از  يناش يانواع پندارها يتواند تماميم يعنيداپامارجانام است، يبه
ندارد، و  يچ فرمياو ه يكنند: گاهيان بردارد. افراد فرم خداوند را تصور ميم

                                              
11 vijïänam ajïäna-bhidäpamärjanam 
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كه از  يري، واجد فرم است. اما تصوهاآنتصورات گوناگون  برحسب يهگا
و  يعلم يدانش يعنيانام است؛ يگيگردد، ويتا ارائه ميسامه-شنا در برهمايكر

رفته شده است. يا پذيتانيلرد چ يلرد برهما ارائه، و از سو يكه از سو يبتجر
شنا، ينگ كرشنا، ريشنا، فلوت كريست. فرم كريباره ننيدر ا يچ شكيه

ع اانام، همواره تمام انويگيگفته شده است كه و اينجات دارند. در يواقع يهمگ
عنوان ن، بدون ظهور تو بهيبنابرا "د. ينمايانه را مغلوب ميپندارگرا يهادانش

 يجهل ناش ي(نابود داپامارجاناميبه-اناي، نه آگيگونه كه هستشنا، همانيكر
، ظهور ديگريانببهو  افتيانام، تحقق نخواهد يگيانه) و نه وياز دانش پندارگرا

انه را نابود خواهد نمود و دانش ياز دانش پندارگرا يجهل ناش يتو تمام
اص خمانند لرد برهما را برقرار خواهد ساخت. اش يمراجع يواقع يشدهتجربه
از  ياگونه يخود را بر مبنا يخدا ،يعت ماديطب يرفته از سه گونهيپذتأثير

ب، خداوند به يترتنيكنند. بدي، تصور ماندواقعكه در آن  يت مادعيطب
خداوند را بر  ياما ظهور تو، فرم واقع خواهد شد، يگوناگون معرف يهاوهيش

  همگان آشكار خواهد نمود.
خداوند  يشند وقتيانديان آن است كه ميگراتيهويب ين خطايتربزرگ

قت، يرد. در حقيپذيبه خود م يكين ي، فرم ماده را در گونهنمايديمظهور 
  است.  يماد يشهيهر اند يورا 1انايا نارايشنا يفرم كر

ق نموده است كه يز تصدين 2ايچارشانكارآ يعنيگرا تيهوين بيتربزرگ يحت
رمتشخص ماده يظهور غ 4اكتايمعلول آو ي: خلقت ماد3"اكتاتيانا پارو وينارا"

                                              
1 Näräyaëa 
2 Çaìkaräcärya 
3 näräyaëaù paro ’vyaktät 
4 avyakta 
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 يتر از آن مفهوم مادمرتبهياعلشنا يا سرمنشأ كل ماده است، اما كريماده 
 يكيا ني 1ساتوا-بهاگاواتام با عنوان شودها-مادين موضوع در شرياست. از ا

تعلق ندارد، و واالتر از  يكين يماد ياد شده است. خداوند به گونهيمتعال، 
ل و جاودان سعادت و دانش ت متعاياست. او در موقع يماد يكيت نيموقع

  .قرار دارد
، يشويدار ميتو در قالب ظهورات مختلف خود پد يوقت ز،يعز يخدا"

. خداوند يريگيبه خود م يمختلف يهاها و فرمط گوناگون، ناميشرا برحسب
متعالت با نام  ييبايل زي؛ تو به دليرا تو جذاب كل هستيشنا نام توست زيكر
 وجودينباااست،  "رنگياهس" ياما به معني. شيشويده مينام 2اماسونداريش

- يكوت-(كاندارپا يباتر هستيز 3عشق يشود كه تو از هزاران الههيگفته م
است، به  رنگياهس يه ابرهايكه شب يشويظاهر م ي. اگرچه به رنگ4ا)يكامان

تر از بدن ن و چند بار جذابيتو چند ييباي، زيمطلق متعال هست آنكهل يدل
 يرا تپهيز يشويده مينام 5يدهاريگر يعشق است. تو گاه يف الههيظر

ا واسودوا ياوقات نانداناندانا  ي. گاهيرا از جا بلند نمود 6اناهموسوم به گووارد
ا يا واسودوا يپسر ناندا ماهاراج  عنوانبهرا ي، زيشويده مينام 7ناندانايا دِواكي

 يهاها و فرمپندارند كه نامين ميان چنيگراتيهوي. بياظهور نموده يدواك

                                              
1 çuddha-sattva 
2 Çyämasundara 
 ):الهه عشق كه بهصورت كودك برهنه مجسم شده است.Cupid كوپيد (3
4 kandarpa-koöi-kamanéya 
5 Giridhäré 
6 Govardhana 
7 Nandanandana or Väsudeva or Devakénandana 
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را آنان تو را از يرند، زيگيمنشأ م يژگيا وياز عمل  يع خاصمتعدد تو از نو
  اند.به تماشا نشسته يك ناظر ماديگاه يجا
 يهاتيفرم و فعال ت،يماه يدرك تو، مطالعه يوهيز ما، شيخداوند عز"

د خود را مشغول يست. شخص باينميسر  يذهن ييق پندارگرايمطلقت از طر
ت يگاه است كه قادر خواهد بود به درك ماهخدمت عابدانه گرداند؛ و تنها آن

كه  يقت، فقط شخصيد. در حقيمتعالت نائل آ يهايژگيمطلق و فرم، نام و و
ن تو دارد، قادر به درك يلوفرياندك به خدمت به قدوم ن هرچند يليتما
ها ونيليم يگران ممكن است برايات تو است. ديفيا فرم و كيت متعال يماه

 يت واقعيك جزء از موقعي يآنان درك حت يد، اما براسال به تفكر بپردازن
شنا، از يخداوند، كر يت اعالي، شخصديگريانببه "تو، ممكن نخواهد بود.

ا وجود دارد كه يوگاماياز  يارا پردهيست، زيقابل درك ن نيرعابديغ يسو
د ييز تأيتا نيگ-گونه كه در بهاگاوادپوشاند. همانيشنا را ميكر يوجوه واقع

من "د: يفرماي)؛ خداوند م7/25(ب.گ.  1ايه است: ناهام پراكاشا سارواسشد
ن آمد، واقعاً يشنا به زميكر يوقت "شوم.ينم يكس، متجلهركس و همه يبرا

دند. اما همه يديدان جنگ كوروكشترا حضور داشت و همگان او را ميدر م
د. خداوند است، نبودن يت اعالين موضوع كه او شخصيقادر به درك ا

 ييجان خود را از دست داد، به رها يكه در حضور و كسآن، هر وجودينباا
 افت.يانتقال  يروحان يايد و به دنيرس يود ماديكامل از ق

ن موضوع را كه نام تو با يتوانند ايرعابدان نميا غيان يگراتيهويا، بيخدا"
 يتفاوت چيخداوند مطلق است، ه ازآنجاكه "ند.يدرك نما كسان است،يفرمت 

 يان نام و فرم تفاوتي، ميماد ياياو وجود ندارد. در دن يان نام و فرم واقعيم

                                              
1 nähaà prakäçaù sarvasya [Bg. 7.25] 
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انبه، "انبه، از نام انبه متفاوت است. شخص تنها با ذكر  يوهيوجود دارد. م
چ يداند هيكه م يانبه را بچشد. اما عابد يوهيتواند طعم مينم "انبه، انبه

شنا، يشنا، هاره كريد ندارد، هاره كران نام و فرم خداوند وجويم يتفاوت
شنا، هاره هاره، هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را ذكر يشنا كريكر
  شنا قرار دارد.يابد كه همواره در مصاحبت با كرييكند و درميم

ستند، يشرفته نيكه در دانش مطلق خداوند متعال چندان پ يافراد يبرا
 ين افراديگذارد. چنيش ميمتعال خود را به نما يهايشنا بازيخداوند كر

خداوند، كمال منفعت را كسب  يهايبا فكر كردن به باز يسادگبهتوانند يم
ان نام و فرم متعال خداوند يم يچ تفاوتيل كه هيند. درست به همان دلينما

وجود ندارد.  و فرمش يمتعال و يهايان بازيم نيز يچ تفاوتيوجود ندارد، ه
خردتر (مانند زنان، و اشخاص كم يرا برا 2، ماهابهارات1اسادوايبزرگ وم يحك

شنا در ير درآورد. در ماهابهارات، كريتحر يار) به رشتهكارگران و تجّ يطبقه
خ است، و اشخاص يگوناگون خود حضور دارد. ماهابهارات تار يهاتيفعال
خاطر سپردن  دن و بهيبا مطالعه، شن يسادگبهتوانند يز ميخردتر نكم
  ابند.ي به استاندارد عابدان پاك ارتقاء يجتدربهشنا يمتعال كر يهاتيفعال

شنا، و ين متعال كريلوفريقدوم ن يشهيعابدان پاك، كه همواره غرق در اند
هرگز، كامل هستند،  يشناآگاهيهمواره مشغول انجام خدمت عابدانه در كر

ح يتوض يال روپاگوسواميد. شرشونيدر نظر گرفته نم يحاضر در جهان ماد
با بدن، ذهن و  يشناآگاهيداده است كه افراد همواره مشغول در كر

ن يشوند. ايز رهاشده محسوب مين بدن نيدر ا يخود، حت يهاتيفعال

                                              
1 Vyäsadeva 
2 Mahäbhärata 
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كه مشغول انجام  هاآن"د شده است: ييز تأيتا نيگ-موضوع در بهاگاواد
 يجهان ماد ين، ورايز اش ايقت پيخدمت عابدانه به خداوند هستند، در حق

 "اند.واقع شده

رعابدان فرصت يهر دو گروه عابدان و غ يكند تا برايشنا ظهور ميكر
م را ين فرصت مستقيد. عابدان ايرا فراهم نما يزندگ ييص هدف نهايتشخ

ن سكو واقع يكه در ا يند. افرادينند و پرستش نمايابند تا او را ببييم
ب ين ترتيآشنا شوند و بد يو يهاتيد تا با فعالابنييم يز فرصتياند ننشده

  ابند.يبه همان مقام عابدان ارتقاء 
ن يزم يتو بر رو كهيهنگاممتعال،  يكنندهكنترل يز ما، ايخداوند عز"

كامسا و جاراساندها نابود خواهند  همچونمنان ياهر يتمام ،يشويظاهر م
ن يا يتو بر رو يد. وقتيكامل در جهان خواهد دم يخوشبخت يعهيشد، و طل

 يزهيپرچم، ن را كه به شكل تو ينت رد پايلوفري، قدوم نيزنيكره قدم م
ب تو هم يترت نيخواهند گذاشت. بد ين باقيشاخه و آذرخش است، بر زمسه
را  ميكنيها را مشاهده من نشانهيكه ا ين و هم ما ساكنان كرات بهشتيزم

  ".يدهيمورد لطف خود قرار م
ن ما ي؛ بنابراياده نشدهيز، تو زائيخداوند عز"ن ادامه دادند: يگاران چنخداوند

 يهايافتن بازي يم، مگر تجليابييظهور تو نم يبرا يگريل ديچ دليه
ان شده يتا بيگ-ل ظهور خداوند در بهاگاوادياگرچه دل ".بخش متعالتفرح

كند)، اما يمرعابدان ظهور يغ يحفاظت از عابدان و نابود ياست (او تنها برا
كند، نه واقعاً يبخش با عابدانش هبوط ملذت يهامالقات يقت او برايدر حق

 يعت ماديطب يك ضربهيرعابدان تنها با يرعابدان. غيغ ينابود يبرا
  هستند. ينابودشدن
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 طوربه) ي(خلق، حفاظت و نابود يعت ماديطب يهااعمال و واكنش"
گرفتن پناه نام مقدس تو، عابدان  شوند. اما فقط بايانجام م خودخودبه

ت تو يرا نام مقدس تو و شخصيشوند، زيواقع م موردحفاظت يكاف ياندازهبه
 يفهيقت وظيرعابدان در حقيغ يحفاظت از عابدان و نابود "اند.كساني

لذت متعال خود هبوط  يتنها برا يست. ويخداوند ن يت اعاليشخص
  ظهور او وجود داشته باشد. يراتواند بينم يگريل ديچ دليكند. هيم
ادو ظهور يان خاندان ين فرد در ميبهتر عنوانبهز ما، تو يخداوند عز"
همراه با تواضع و احترام خود را به قدوم  يهاو ما سجده ،يينمايم
، اسب، ين ظهور، تو به شكل ماهيش از ايم. پيداريم مينت تقديلوفرين

و  2، پاراشورام1راز، قو، پادشاه راماچاندراگ ر،يمه شين - انسان مهيپشت، نالك
حفاظت از عابدان ظاهر  ي. تو تنها براياگر ظهور نمودهيد يهافرم ياريبس
تقاضا  ،خداوند يت اعاليشخص عنوانبه و در ظهور كنوني خود ،يشد

و تمام موانع  يم كه همانند گذشته ما را در سه جهان محفوظ بداريكنيم
  ".يز را از سر راه ما برداريمآآرام و صلح يزندگ

گرفته  يخداوند جا يت اعاليدر درون رحم تو شخصز، يعز يمادر دواك"
كامل خود در حال ظهور است. او  يهابسط ياست كه همراه با تمام

ن، تو يد. بنابراينماير ما ظهور ميخ يخداوند است كه برا يت اصليشخص
. پسر تو خداوند يدل راه دهبه  يد از برادرت، پادشاه بهوجا، هراسينبا
زكار يحفاظت از خاندان پره يخداوند است، برا يت اعاليشنا، كه شخصيكر

                                              
1 Rämacandra 
2 Paraçuräma 
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بلكه همراه با بسط كامل  ،ييتنهابهادو ظهور خواهد نمود. خداوند نه ي
  "باالدِوا، ظهور خواهد نمود. يعنيبالفصل خود 

از  يارين زمان بسرا او تا آيد، زيترسياز برادر خود كامسا م شدتبه يدواك
شنو يشنا بود. در وينگران كر شدتبه يون، يرا كشته بود. بنابرا يفرزندان و

آرام كردن  يبرا همسرانشانخداوندگاران و  يان شده است كه تماميپورانا ب
كردند كه نگران كشته شدن يق ميرفتند و او را تشويدارش مي، به ديدِواك

 يبرا تنهانهكه در رحم او قرار داشت، شنا يپسرش به دست كامسا نباشد. كر
ادو، و يحفاظت از منافع خاندان  يخاص برا طوربهكاستن از بار جهان، بلكه 

ن يش از اينمود. پيو واسودوا ظهور م يحفاظت از دواك ي، براطورقطعبه
به رحمش  آنجا، و از يشنا از ذهن واسودوا به ذهن دواكيگفته شد كه كر

شنا يمادر كر عنوانبهرا  يخداوندگاران، دواك يتمام ب،يترتنيمنتقل شد. بد
  نمودند.يپرستش م

خداوندگاران همراه با  يسان، تمامنيپس از پرستش فرم متعال خداوند بد
جا را به قصد كردند، آنيحركت م هاآنوا كه در رأس يلرد برهما و لرد ش

  خود ترك گفتند. يارات بهشتيس

 يدعاها"شنا با عنوان ينتا بر فصل دوم كتاب كروداي، شرح بهاكتساننيبد
  پذيرد.پايان مي "شنا در رحميخداوندگاران به خداوند كر
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 فصل سوم
شنايتولد خداوند كر  

 يهمگ يو يهاتيتولد و فعالد كه ظهور، يفرمايتا خداوند ميگ- در بهاگاواد
فوراً د، يرا درك نما هاآنقت يشخص حق كهيهنگاممتعال هستند و 

ه تولد يا تولد خداوند شبيگردد. ظهور يم يروحان يايورود به دن يستهيشا
 برحسب يك بدن ماديرش ير از پذيست كه ناگزين يك انسان عادي

خود است. ظهور خداوند در فصل دوم شرح داده شده  يگذشته يهاتيفعال
 يسب برازمان منا كهيوقتد. ينماين خود، ظهور ميريلذت ش ياو برا"است: 

يفلك يهااز صورت ياار خجستهيب بسي، تركيدفرارسظهور خداوند 
غالب بود. باور  3ينيبه نام روه ياستاره ينجوم تأثيرد آمد. در آن زمان، يپد 
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ار خجسته و تحت نظر برهماست. بر اساس ين ستاره بسين است كه ايبر ا
 ارگان،مناسب ستت ي، به جز موقعينجوم يهايج حاصل از بررسينتا

، لحظات خجسته و ياارهيس يهاستميگوناگون س يهاتيموقع برحسب
 ياارهيس يهاستميشنا، سيند. در زمان تولد كريآيد ميپد ناخجسته هم

  كامالً خجسته باشد. يزچهمهم شدند كه يتنظ ياگونهبه، خودخودبه طوربه
جوّ  -جاهشرق، غرب، جنوب و شمال، هم - جهات  يدر تمام در آن هنگام،

بودند و  دهدار شيغالب بود. ستارگان خجسته در آسمان پد يابيصلح و كام
 يخوشبخت يهاروستاها و مراتع، و در ذهن همگان، نشانه در تمام شهرها،

 ييبايلوفر به زين يهاها با گل، و بركهيپرآب جار يهامشهود بود. رودخانه
با بود. تمام يز يهاطاووسها پر از پرندگان و آراسته شده بودند. جنگل

بودند و  ييسرامشغول نغمه يننشدلار يبس يها با صداپرندگان در جنگل
د كه يوزيم ينينشدلار يم بسيدند. نسيرقصيخود م يهاها با جفتطاووس

 ،نمود، و لمس آن با پوستيگوناگون را حمل م يهاگل يحهيبا خود را
 يكه مشغول برگزار ييبرهماناها كرد.يجاد ميند را ايار خوشايبس يحس
ار مطبوع و يخود را بس يهاآتش در منازل خود بودند، خانه يهايقربان

 يجاد شده از سويا يهال مزاحمتيافتند. به دلييم هاميمناسب انجام تقد
باً يدر منازل برهماناها تقر يآتش قربان يبرگزار صفت،منيپادشاهان اهر

افتند كه در آرامش كامل يين فرصت را ميا هاآنمنسوخ شده بود، اما اكنون 
ل آنكه از ياعمال برهماناها به دل يند. ذهن، شعور و تماميآتش را برپا نما

ار آشفته بود، اما درست در زمان ظهور يمنع شده بودند، بس يم قربانيتقد
توانستند يرا ميسرشار از مسرت گشت، ز خودخودبهشنا، ذهن آنان يكر

                                                                                                    
3 Rohiëé 
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 يت اعالياز ظهور شخص يدر آسمان را كه حاك يعال جارارتعاشات مت
  خداوند بود، بشنوند.

و ساكنان شروع به آواز خواندن نمودند،  4نارايارات گاندهاروا و كيساكنان س
خود و انجام خدمت به  يم دعاهايمشغول تقد 6ارات چارانايو س 5دهالوكايس

همراه ، هاآنان ، فرشتگان و همسريارات بهشتيشخص خداوند شدند. در س
  دن نمودند.ي، شروع به رقصهمسرانشانو  7ادارهاهايديبا و
زان يرار شاد بودند، شروع به گُليمان بزرگ و خداوندگاران كه بسيحك

ا، ابرها يد و بر فراز دريرسيم امواج به گوش ميمال ينمودند. در ساحل، صدا
 دند.يغريم يننشدلار يبس ييبا صدا

موجودات  يشنو، كه در قلب تماميافت، لرد ويگونه نظم نيز بديچهمه يوقت
خداوند در مقابل  يت اعاليشخص عنوانبهشب  يكيزنده سكونت دارد، در تار

ظاهر  -خداوندگاران ظهور نموده بود از يكي عنوانبهكه خود  -  يدواك
شنو در آن زمان با طلوع ماه كامل بر فراز افق مشرق يگشت. ظهور خداوند و

ن موضوع اعتراض كنند كه خداوند يممكن است به ا يبود. برخ مقارن
ن روز پس از ماه كامل ظهور نمود، پس امكان ندارد كه يشنا در هشتميكر

توان گفت ين موضوع ميماه كامل در آسمان طلوع نموده باشد. در پاسخ به ا
ماه واقع بودند؛  يافت كه در سلسلهيتولد  يشنا در خاندانيكه خداوند كر

ل ظهور خداوند در ين، اگرچه ماه در آن شب ناتمام بود، اما به دليبنابرا

                                              
4 Gandharva and Kinnara planets 
5 Siddhaloka 
6 Cäraëas 
7 Vidyädharas 
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شده  خوديازخودب يرد، ماه از فرط خوشيگيكه از ماه سرمنشأ م ياسلسله
توانست درست همانند ماه كامل در آسمان ظاهر  شنا،يبود و به لطف كر

  گردد.
در هنگام ظهور لرد  يت صور فلكيكا، وضعيبه نام كهامان ينجوم يادر رساله

د شده است كه نوزاد ييح شده است. در آن رساله تأيتشر يخوببهشنا يكر
قت مطلق يا همان حقيخجسته، برهمن متعال  يمتولدشده در آن لحظه

   بوده است.
با چهاردست  يد كه به شكل نوزاديز را ديانگواسودوا آن كودك شگفت

لوفر را در يسك و گل نيد، گرز، يبوق صدف كهيدرحالمتولد شده بود، 
 يگردنبندن شده بود؛ يواستا مزيدستان خود داشت و با نشان شر

شم زرد به تن ياز ابر يو لباس به گردن، 8جواهرنشان از سنگ كاستوبها
ن به يمز يكننده بود و تاجرهيخ ،اهيل به سيروشن ما يداشت، همانند ابر

نات يمت و تزئيقگران يهاهبر سر داشت؛ بازوبندها و گوشوار 9ايدوريسنگ وا
ار يسرش او را بس يرو يسراسر بدنش را پوشانده بود و انبوه موها ياريبس
زده شد. نوزاد شگفت يالعادهدن وجوه خارقيداد. واسودوا از ديبا جلوه ميز

ه باشد؟ ن و آراسته شدين مزيتواند چنيم متولدشدهك كودك تازه يچگونه 
شنا اكنون ظاهر شده است و از يت كه خداوند كرافيب، واسودوا دريترتنيبد

نمود.  يروزيو پ ياحساس شادمان يات خجستهين موقعيقرار گرفتن در چن
ك موجود ين امر در شگفت بود كه اگرچه او يار از ايواسودوا با تواضع بس

توسط كامسا  يرونيد بياست، و از د يعت ماديدشده با طبيمق يعاد يزنده

                                              
8 kaustubha stone 
9 vaidürya stone 
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ا همان يشنو يجا حاضر خداوند، وت در همهياست، شخص ده شدهيبه بند كش
ظهور  يدر منزل و يكودك عنوانبهخود،  يت اصليشنا، درست در موقعيكر

با، يز يهاآالت و لباسورين به زيبا چهار دست و مز ينيچ كودك زمينمود. ه
شود. يخداوند، متولد نم يت اعاليشخص يهانشانه يو مجهز به تمام

د كه چگونه يشين انديره و دوباره به فرزندش نگاه كرد. به اواسودوا دوبا
 يمعموالً وقت"رد. او با خود فكر كرد: يرا جشن بگ ياخجسته ين لحظهيچن

 رند،يگيجشن م ين واقعه را به فرخندگيشود، مردم ايمتولد م يفرزند پسر
خداوند  يت اعاليمن در زندان هستم، شخص كهيدرحالمن،  يو در خانه

ن جشن يچن يون بار برايلين و چند ميد، چنديمتولد شده است؛ و من با
  "نم!يتدارك بب ياخجسته

مشغول نگاه  كهيدرحالشود، يده ميز نامين 10يواسودوا كه آناكادوندوبه
بود كه  يغرق در شادمان چنانآنبود،  اشمتولدشدهكردن به فرزند تازه

قه به برهماناها بدهد. بر اساس صد عنوانبهن هزار گاو را يخواست چنديم
ا برپا يك پادشاه كشاتريدر قصر  ياجشن خجسته ي، وقتييستم ودايس

 يدهد. گاوهايرا به صدقه م ياريبس يزهايچ يباشد، پادشاه از سر شادمان
شود. واسودوا يمان اعطا مي، به برهماناها و حكييورآالت طالين به زيمز
 ازآنجاكهشنا برپا كند، اما يظهور كر به مناسبت ياهيريخواست جشن خيم

ن امر ممكن نبود. در عوض، يزندان كامسا گرفتار بود، ا يواريدر درون چهارد
  در ذهن خود هزاران گاو را به برهماناها اعطا نمود. يو

                                              
10 Änakadundubhi 



 د خداوند كريشنا: تول3فصل                                               78
 

 

 يت اعالي، خودِ شخصمتولدشدهواسودوا مطمئن شد كه كودك تازه  يوقت
م، و يتعظ ياحترام، به و يه نشانهبا دستان بر هم گذاشته ب خداوند است،

ت متعال قرار يم نمود. در آن هنگام، واسودوا در موقعيخود را تقد يدعاها
ز ين متولدشدهاز هراس از كامسا رها گشته بود. كودك تازه  داشت و كامالً 

  نمود.يكه در آن ظهور نموده بود، ساطع م يانوار خود را در اتاق
 دانميزم، ميخداوند عز"ش نمود: يخو يم دعاهايآنگاه واسودوا شروع به تقد

خداوند، روح متعال تمام موجودات زنده، و  يت اعالي. تو شخصيتو كه هست
ماً يو ما مستق يا. تو در فرم جاودان خود ظاهر گشتهيقت مطلق هستيحق

ل هراس من از كامسا، يتو به دل دانميم. ميآن هست يدر حال مشاهده
 يماد ياين دني. تو به ايبخش ييرها ،ميتا مرا از ب يان ظاهر گشتهيچن

را فقط با نظر افكندن  يهانيك يكه تجل يهست ي؛ تو همان كسيتعلق ندار
  ".يكني، خلق ميعت ماديبر طب

خداوند، كه تنها  يت اعالين استدالل كند كه شخصيشخص ممكن است چن
در رحـم  سـتيآورد، ممكـن نيد مـيـرا پد يهـانيك يبا نگاه خود، كل تجلـ

، ين اسـتداللينمـودن چنـ يخنثـ يرد. بـرايـ، همسر واسودوا، قرار گيدواك
ست كه تو در ين ياالعادهن امر چندان خارقيزم، ايخداوند عز"واسودوا گفت: 

رفتـه يق صورت پذين طريز به همينش نيرا آفري، زياظاهر شده يرحم دواك
، و بـا يده بـوديز كشـت درايّـانوس عليـشنو در اقيو -ماها عنوانبهاست. تو 

بـه وجـود آمدنـد. آنگـاه تـو بـه شـكل  يشماريب يهاند تنفست، جهانيفرا
. سـپس دوبـاره يهـا وارد شـدن جهانيك از ايشنو به هر يو يگاربهوداكاشا

موجودات  يو به قلب تمام يشنو بسط داديو يروداكاشايكش عنوانبهخود را 
ز به ين ين ورود تو به رحم دواكيا. بنابريها قدم نهادبه درون اتم يزنده و حت

مرسد كه تو به رحِـين به نظر ميچن ست. در ظاهرق قابل درك اين طريهم
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 حاضـر هسـتي. مـا بـا نگـاه بـه جاهمـهتـو در  حاليندرعاي، اما وارد شده
  عدم ورود تو را درك نماييم. حاليندرعتوانيم ورود و هاي مادي ميمثال

نخورده م شدن به شـانزده عنصـر، دسـتيتقس پس از ي، حتيماد يكل انرژ
بـه  -از پنج عنصر زمخـت يبيست جز تركين يزيچ يماند. بدن ماديم يباق
 گونـهيناد، يآيد ميپد يماد يخاك، آب، آتش، هوا و اتر. هرگاه بدن يهانام

ن يقت اياند، اما در حقخلق شده يتازگبه ين عناصريرسد كه چنيبه نظر م
 صـورتبهمشابه، اگرچـه تـو  طوربهرون از بدن وجود دارند. يعناصر همواره ب

. تـو يرون از آن هـم وجـود داري، بياظاهر شده يك كودك در رحم دواكي
زمان خود را به هم يتوانيم حاليندرع، اما يخود حاضر يهمواره در قلمرو

  ".يها فرم بسط دهونيليم
را يد، زيدرك نما اريد ظهور تو را به كمك هوش و ذكاوت بسيشخص با"

، يهست يماد يانرژ يرد. تو منبع اصليگيز از تو سرمنشأ مين يماد يانرژ
 يتواند كرهيد منبع نور آفتاب است. نور آفتاب نميگونه كه خورشهمان
 - كه از تو سرچشمه گرفته است -ز ين يماد يد را بپوشاند، و انرژيخورش
 يرسد كه تو در سه گونهين به نظر مي. چنيردبرگست تو را در يقادر ن

 يعت ماديطب يگونه قت سهي، اما در حقياواقع شده يعت ماديطب
ار هوشمند يبس ين موضوع توسط فالسفهي. ايرندبرگتوانند تو را در ينم

حاضر  يعت مادي، اگرچه تو ظاهراً در درون طبديگريانببهاست.  دركقابل
  ".يشويده نمي، هرگز با آن پوشياشده
سازد و يم كه برهمن متعال، پرتو خود را ظاهر ميابييدرم يياز متون وداما 

كه  آيديبرمن يتا چنيسامه-گردد. از برهمايز روشن ميچن همهيبنابرا
رد، و از يگيا انوار برهمن، از بدن خداوند متعال سرچشمه مي يوتيبرهماج

ان يز بيتا نيگ-د. در بهاگاواديآيد مينش پديآفر يبرهمن، همه يدرخشندگ



  81                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند  
 

 

 

 ياصل يشهين، او ريشده است كه خداوند منشأ انوار برهمن است. بنابرا
ت يشخص يشند كه وقتياندين ميخردتر، چنباشد. اما افراد كميم يزچهمه
به خود  يات ماديفيگذارد، كيقدم م ين جهان ماديخداوند به ا ياعال

ستند و تنها توسط افراد يكامل و عاقالنه نهايي گيرين نتيجهيرد. چنيپذيم
  شوند.يان ميخرد بكم

حضور دارد؛  جاهمهم در يرمستقيم و غيمستق طوربهاوند خد يت اعاليشخص
به  تنهانهدر درون آن است. او  حاليندرعو  ينش مادين آفريرون از اياو ب

حضور دارد، بلكه در دل  ينش مادين آفريشنو در ايو يفرم گاربهوداكاشا
ز واقع شده است. وجود هر اتم وابسته به حضور اوست. يها ناتم تكتك

آمده است كه فرد  ييدانست. در متون ودا ياز و ياتوان جديرا نم چيزيچه
 چيزيچهرا يز باشد، زيچهمه يا علت اصليروح متعال،  يد در جستجويبا

ر شكل ييتغ يز امرين يماد ين تجليمستقل از روح متعال وجود ندارد. بنابرا
 ياز و -روح  –ات يح يرويجان و هم نيب ياوست. هم ماده يافته از انرژي

 يجه برسند كه وقتين نتيخردان ممكن است به اياند. تنها بسرچشمه گرفته
اگر  يگردد. حتيم يط ماديشرا يرايد، پذينمايخداوند متعال ظهور م

چ يه تحت بازهمرفته است، يپذ يك بدن مادي ين به نظر برسد كه ويچن
 يهااستدالل يو تمام ب ظهوريترت نيشنا بديشود. كريواقع نم يشرط ماد
خداوند مغلوب  يت اعاليد شدن شخصيظهور و ناپد يينهدرزمناقص را 

 نموده است.

ات يفيك تأثير يدر ورا يد شدن تو، همگيزم، ظهور، وجود و ناپديخداوند عز"
 يكنندهمتعال و كنترلتو برهمن  ازآنجاكهارباب من،  يهستند. ا يماد

در تو وجود ندارد.  يا متناقضيرقابل درك يغ چيزيچه، يهست يزچهمه
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تحت نظارت تو عمل  يعت مادي، طبياكه تو خود فرموده گونههمان
تحت امر حاكم عمل  يك مأمور دولتيكه  گونههماندرست  د،ينمايم
تو  ازآنجاكهر باشد. گذاتأثيرتواند بر تو يكند. اثر اقدامات فرودست نميم

تمام  آنكهل يز در تو موجود است، و به دليچ، همهيبرهمن متعال هست
 هاآناز  يكيچهتحت كنترل شخص توست،  يعت ماديطب يهاتيفعال
  گذار باشد.تأثيرد بر تو نتوانينم

قت يحق نمادينش ينما "يديسف"ا ي. شوكالم، يشويده مينام 11تو شوكالم
رد. لرد برهما، يپذينم تأثير يات ماديفياز ك يكيچهرا از يمطلق است، ز

 يت شهوت برايرا برهما نماد خصوصيز شود،يده ميا قرمز نامي 12راكتا
هان يرا اوست كه كيشود، زيوا نسبت داده ميبه لرد ش يكينش است. تاريآفر

توسط  يهانيك ين تجليو حفاظت از ا ينش، نابوديسازد. آفريرا نابود م
 تأثيرروها يتو هرگز از آن ن وجودينبااگردد، يت ميو هدات يروهاين

رگونا ين ير هيد شده است: هارييكه در وداها تأ گونههمان. يريپذينم
 يات ماديفيك يخداوند همواره رها از تمام يت اعاليشخص": 13ساكشات

ات شهوت و جهل در شخص يفين گفته شده است كه كيچنهم "است.
 ست. يخداوند متعال موجود ن

ت خداوند، بزرگ متعال، و حافظ يمتعال، و شخص يكنندها، تو كنترليخدا"
متعال  يكنندهكنترل ينكها. اما با وجود يهست يهانيك ين تجلينظم ا

. هدف از ظهور يامن ظاهر گشته يبا لطف خود در خانه چنينينا، يهست
اهزادگان صفت جهان است كه به لباس شمنيروان حاكمان اهريتو كشتن پ

                                              
11 çuklam 
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نان دارم كه تو يستند. من اطميش نيب يمنانياهر درواقعاند، اما درآمده
  نمود. يرا نابود خواه هاآنروان و سربازان يپ آنان، يتمام

 ي. اما وياروانش ظهور نمودهيو پ يوحش يكشتن كامسا يدانم كه تو برايم
، يير نماروانش ظهويكشتن او و پ ينكه تو قرار است براياز ا يبا آگاه

ش از تو را كشته است. اكنون او فقط منتظر يتر پاز برادران بزرگ ياريبس
ن خبر، فوراً با تمام انواع يدن ايشن محضبهدن خبر تولد توست، و يشن

  "د.يكشتن تو از راه خواهد رس يش برايهاسالح
م نمود. يخود را تقد يشنا، دعاهاي، مادر كريواسودوا، دواك ين دعايپس از ا

زم، يخداوند عز"گفت:  يار در هراس بود. دواكيبرادر خود بس يرحميو از با
مها، يرشا، واراها، نرشياشيلرد راما، هاانا، يجاودان تو همچون نارا يهافرم

منبع  عنوانبه ييشنو، در متون ودايها بسط مشابه وونيليو م 14وامانا، باالدِوا
را تمام ي، زيهست ياصل ياند. تو سرچشمهف شدهيتوص ياصل يو سرچشمه

هستند. فرم تو  ينش مادين آفريت، خارج از ايهابسط عنوانبهتو  يهافرم
تو جاودان و در  يها. فرمهوجود داشت يهانيك ين تجلينش ايش از آفريپ

ر توسط ييرقابل تغير و غيرناپذييدرخشان، تغ هاآنجا حاضر هستند. همه
همواره سرشار از دانش و  يجاودان يهان فرميهستند. چن يماد يهايژگيو

اند و همواره مشغول انجام متعال واقع شده يكيدر ن هاآنلذت هستند؛ 
؛ يشويك فرم خاص محدود نميمتعال گوناگون هستند. تو به  يهايباز

دانم كه تو ياز و مستقل هستند. ميني، بيمتعال و ابد يهان فرميچن يتمام
 ".يمتعال هست يشنويخداوند و

                                              
14 Näräyaëa, Lord Räma, Hayaçérña, Varäha, Nåsiàha, Vämana, Baladeva 
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رسد، يخود م يان زندگيلرد برهما به پا كهيهنگامها سال، ونيليپس از م"
وندد. در آن زمان پنج عنصر (شامل يپيبه وقوع م يهانيك يتجل ينابود

تاتوا به -شوند. آنگاه ماهاتيم 15تاتوا-خاك، آب، آتش، هوا و اتر) وارد ماهات
ز وارد ين يماد ي، و كل انرژيرمتجليغ يماد يجبر زمان، وارد كل انرژ

گردد. يگردد و سپس پرادهانا به تو وارد ميم يسرشار از انرژ ي16پرادهانا
كه با نام، فرم،  ين تنها تو هستي، ايهانيك يكل تجل ين پس از نابوديبنابرا

 ".يمانيم يات و متعلقات متعال خود باقيفيك

ا تو ريدارم، زيم ميخود را به تو تقد يمحترمانه يهاا، سجدهيخدا"
. يهست يعت ماديطب ييو منبع نها ينامتجل يكل انرژ يكنندهتيهدا
آغاز و تا  ،زمان است كه از حال تأثيرتحت  يهانيك يمن، كل تجل يخدا

گر تيكنند. تو هدايت تو عمل ميتحت هدا يابد. همگييان سال ادامه ميپا
  ".يرومند هستين يهايز و سرمنشأ تمام انرژيچهمه ياصل

به  ياارهيگر و از سيد يك بدن به بدنيوسته از يپ ،ديارواح مق يتمام"
 يياز چنگال تولد و مرگ رها وجودينباااند، گر در حركتيد يارهيس
ن يلوفريهراسان، پناه قدوم ن ين موجودات زندهياز ا يكي يابند. اما وقتيينم

ن يا "دد.ترسناك مرگ آسوده گر يتواند از اضطراب حملهيرد، ميگيتو را م
د شده است. خداوند ييتا توسط خود خداوند تأيگ-در بهاگاواد يدواك يگفته

د كه شخص پس از سفر در تمام نقاط جهان، از برهمالوكا تا يفرمايم
 يزد. اما كسيبگر يريو پ يماريبمرگ،  تولد، يتواند از حملهيپاتااللوكا، نم
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د خداوند، هرگز دوباره مجبور خو يگردد، به گفتهيكه وارد قلمرو خداوند م
  ".بازگردد ينخواهد بود به جهان ماد

رحم كامسا، پسر يمن، از تو تقاضا دارم مرا از دستان ب ين خدايبنابرا"
ن يكنم كه مرا از ايتو درخواست م ي. از مقام خداوندياوگراسنا در امان دار

از خادمان  حفاظت يرا تو همواره آمادهي، زيبخش ييت هراسناك رهايموقع
نان يتا با اطميگ- ز در بهاگاوادين موضوع را نيخداوند ا ".يخود هست

ان اعالم يجهان يبه تمام يتوانيتو م"د: ينمايد مييدن به آرجونا تأيبخش
  "كه عابد من هرگز نابود نخواهد شد. يكن

، به خداوند بود يين دعايمشغول چن براي نجات، كهيدرحال يمادر دواك
ن فرم متعال يدانم كه ايم"ز ابراز نمود: يش را نيخو يرانهاحساسات ماد

، وجودينباااما  ن مراقبه قابل درك است،يمان بزرگ در حياغلب توسط حك
 يبيخبردار شدن از ظهورت، به تو آس محضبهكامسا  ينكهاترسم از يهنوز م

ما  يماددگان يكنم كه اكنون، در برابر دين از تو درخواست ميبرساند. بنابرا
د كه ينماي، او از خداوند درخواست مديگريانببه ".يت گرديرقابل رؤيغ

تنها سبب ترس من از برادرم "رد. يرا به خود بگ يك كودك عاديشكل 
من، كامسا ممكن است هنوز  يلرد مادهوسودانا يكامسا، ظهور توست. ا

كنم كه يت من، از تو درخواسي. بنابراياخبر نداشته باشد كه تو متولد شده
سك، گرز و گل ي، ديشنو (بوق صدفيو يفرم چهاردست خود كه چهار نشانه

 ينابود يز من، در انتهاي. خداوند عزيساز يلوفر) را به همراه دارد را مخفين
، با وجودينباا؛ يدهيجهان را در بطن خود قرار م ي، تو تماميهانيك يتجل

 ين در شگفتم كه تو تنها برايا. از يالطف ناب خود در رحم من ظاهر گشته
 .يينمايد ميرا تقل يك انسان عاديشاد نمودن عابد خود، اعمال 
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 يزم، در هزارهيمادر عز"ن پاسخ داد: يچن يدواك يدن دعاهايخداوند با شن
كرد. يم يها زندگ2ياز پراجاپات يكي عنوانبه، پدرم واسودوا 1امبهووا مانويسوا

. يبود 4يشنيز همسرش پريم داشت و تو ننا 3سوتاپا يكرد. در آن زمان ويم
ت يل داشت تا بر تعداد جمعيلرد برهما تما ي. در آن هنگام، وقتيبود

. تو حواس خود را ياوريا بيبه دن يد، او از تو درخواست نمود كه فرزنديفزايب
 يهاني. با انجام تمريرا متحمل شد ياريبس يهااضتيو ر يمهار نمود

 يماد يايآثار دن يد تماميقادر گشت وگا، تو و همسرتيستم يس يتنفس
د را تحمل يسوزان خورش يد، و گرماي، وزش باد شديفصل باران ازجمله

ب، ين ترتيد. بديت نموديرا رعا ينياصول د ين تماميچند. شما هميكن
د. يرا كنترل كن ين ماديد و اثرات قوانيير نمايد قلب خود را تطهيتوانست

افتاد ين ميكه بر زم يتنها از برگ درختان اضت خود،يشما در زمان انجام ر
مهارشده، مرا  يجنس يروياستوار و ن يد. آنگاه با ذهنينموديه ميتغذ

من به شما  يز از سويانگشگفت ين خواسته كه بركتيد، با ايپرستش نمود
مدت دوازده هزار سال (به حساب زمان  يشما برا ياعطاء گردد. هر دو

د. در تمام آن مدت، ذهن يرا تحمل نمود يختس يهااضتيخداوندگاران) ر
د و همواره يمشغول انجام خدمت عابدانه بود يبود. وقتشده غرق ا در من شم

ب ين ترتيمادر معصوم، بد يشدم. ا يار راضيد، از شما بسيديشيانديبه من م
ن فرم در يز من به همي. در آن زمان نيپاك دار ياست كه تو همواره قلب

و از تو  ت را برآورده سازم،ين منظور كه آرزويگشتم، تنها بدبرابر تو ظاهر 
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 ي. آنگاه تو آرزو كردياز من درخواست نماي يخواهيخواستم تا هرآنچه م
مرا شخصاً مشاهده  ينكها. با وجود يا آوريپسر خود به دن عنوانبهكه مرا 

تحت ، ييرا درخواست نما يود ماديكامل از ق ييرها آنكه يجابه، يكرديم
  "كه پسر تو باشم. يمن از من خواست يانرژ تأثير

ب يبه ترت -مادر و پدر خود ،يماد يايظهور در دن ي، خداوند براديگريانببه
د. هرگاه خداوند به فرم انسان ظهور يرا برگز -و سوتاپا يشنيپر يهابه نام

و  ينشيوسته پريپ ين ويك پدر داشته باشد، بنابرايك مادر و يد يكند، بايم
و  يشنيل، نه پرين دليرد. و به هميپذيمادر و پدر خود م عنوانبهسوتاپا را 

در برابر  ييند. رهاينما ييرها يتوانستند از خداوند تقاضاينه سوتاپا نم
ست. خداوند يبرخوردار ن يمتعال خداوند از ارزش چندان يخدمت عاشقانه

گونه كه در د، اما همانيء نمااعطا ييو سوتاپا رها يشنيتوانست فوراً به پريم
 يرا برا هاآنح داد يد شرح داده خواهد شد، ترجيآيكه در ادامه م ياتيآ

و سوتاپا پس از  يشنينگه دارد. پر يماد ياين دنيظهورات مختلف خود در ا
دند و يخود دست كش يهااضتي، از ربودن خداوندافت بركت پدر و مادر يدر

ك زن و شوهر شدند تا صاحب ي عنوانبهخود  يزندگ يمشغول ادامه
  خداوند بود. يت اعاليشوند كه همان شخص يفرزند

ا آورد. خداوند يرا به دن يباردار شد و كودك يشني، پريپس از مدت
نام  در آن زمان،"ن ادامه داد: يو واسودوا را چن يخود با دواك يهاصحبت
 3اپايو كاش 2يتيآد وانعنبه، شما يبعد يبود. در هزاره 1گاربهايشنيمن پر
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فرم من شدم. در آن زمان،  1د و من فرزند شما به نام اوپِندرايافتيتولد 
ل با عنوان وامانادِوا شناخته ين دليك كوتوله بود و به هميه يدرست شب

پسر شما  عنوانبهداشتم كه سه بار  ين بركت را ارزانيشدم. من به شما ايم
و  يشنيگاربها فرزند پريشنيپر عنوانبهمن  نخست، يمتولد شوم. مرتبه

نك ياپا بودم و ايو كاش يتيبعد اوپِندرا، فرزند آد يسوتاپا ظاهر گشتم؛ دفعه
و واسودوا) متولد  يشنا از شما دو نفر (دواكيكر عنوانبهن بار يسوم يبرا

شنو ظاهر شدم تا شما قانع ين فرم وين منظور در ايام. من فقط به اشده
افته يخداوند هستم كه باز هم تولد  يت اعاليهمان شخص د كه منيشو

ظاهر شوم، اما در آن  يك كودك معموليتوانستم درست همانند ياست. م
خداوند در رحِم تو ظاهر گشته  يت اعاليكه شخص يكرديصورت تو باور نم

فرزند  عنوانبهمرا  ياديب، شما دفعات زين ترتيزم، بدياست. پدر و مادر عز
ار خشنود ين از شما بسيد و بنابراياار پرورش دادهيعشق و محبت بسخود با 

ل ين بار به دليدهم كه اينان ميو مرهون لطف شما هستم. و به شما اطم
د گشت. يتان در نزد خداوند باز خواهياصل يل رسالت خود، به خانهيتكم

ن يبنابرا د.يد و از كامسا هراس داريار نگرانيمن بس يدانم كه شما دربارهيم
ن دم يكه در هم يد و با دختريببر 2كنم كه فوراً مرا به گوكواليبه شما امر م

  "د.يده شده است، عوض كنياشودا زائياز 
ن سخنان به پدر و مادر خود در حضور آنان به شكل يشنا پس از گفتن ايكر

 بازگشت و ساكت ماند. يك كودك عادي
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ن امر شده بود، خود يچن يبه وخداوند  يت اعاليشخص يواسودوا كه از سو
مان آماده كرد، و درست در يرون بردن پسرش از اتاق محل زايب يرا برا

 يدرون ي، انرژ1ايوگاماياشودا متولد شد. او يهمان لحظه، دختر ناندا و 
ا، تمام ساكنان قصر يوگامايا همان ي يدرون ين انرژيا تأثيرخداوند بود. تحت 

 يدرها يو تمام فرورفتند يقيار عميخواب بس ها بهدربان خصوصبهكامسا 
 يكيار تاريشده بودند، باز شدند. شب بس ير آهنيغل و زنج ينكهباوجوداقصر 
رون رفت، يببه و  هشنا را در آغوش گرفتيا كروواسود ينكها محضبهاما بود، 

روز گام  ييدر روشنا ييگو كهچنان ند،يبب يخوببهرا  يزچهمهتوانست 
  .داشتيبرم

شنا درست همانند نور يان شده است كه كريتا بيتامريچار -ايتانيدر چ
ه يقابل تشب يكيكه به تار يتوهم يشنا باشد، انرژيكر هر جاد است و يخورش
نمود، يشنا را حمل ميواسودوا كر يبماند. وقت يجا باقتواند در آنينم است،

باز شدند.  خودخودبه طوربهزندان  يدرها يشب رخت بربست. تمام يكيتار
 واسودوا يد. وقتيباريم يديبود و باران شد يآسمان طوفاندر همان زمان، 

ك مار سر يبه فرم  2بود، لرد شِشا شنايمشغول حمل پسرش كر زير آن باران
خود را بر فراز سر واسودوا گسترد تا باران او را از راهش باز ندارد. واسودوا به 

د و يخروشيم يبزرگ يهاامونا با موجيب د كه آيد و ديرس 3امونايساحل 
آلود بود. اما رودخانه در همان حالت متالطم راه عبور تمام رودخانه كف

انوس بزرگ هند به هنگام عبور يگونه كه اقواسودوا را باز كرد، درست همان

                                              
1 Yogamäyä 
2 Lord Çeña 
3 Yamunä 
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 يب، واسودوا از رودخانهيترت نيراه گشود. بد يو يج، برايلرد راما از فراز خل
اراج گر رود، او به منزل ناندا ماهيد يدن به سويعبور كرد. پس از رسامونا ي

در  مردان گاوچران يتمام آنجادر مشاهده كرد كه  واقع در گوكوال رفت و
به منزل  سروصدا يورود ب ين فرصت براياز ا ي. واندفرورفته يقيخواب عم

ختر تازه پسر خود را با نوزاد د يچ مشكليو بدون ه هاشودا استفاده كردي
به آن  سروصدايبجا نمود. پس از ورود آرام و در آن خانه جابه متولدشده
ض پسر با دختر، به زندان كامسا بازگشت و آن نوزاد دختر را در يخانه و تعو

رها را به خود بست تا يقرار داد. او دوباره غل و زنج يسكوت در دامن دواك
  وسته است.يبه وقوع پ يددص دهد كه چه اتفاقات متعيكامسا نتواند تشخ

 يل خستگيا آورده است، اما به دليرا به دن يدانست كه نوزادياشودا ميمادر 
دار شد، يب يفرو رفته بود. وقت يقيمان، به خواب عمياز زا يد ناشيشد

  ا پسر.يا آورده، دختر بوده است يكه به دن ياورد كه فرزندياد بينتوانست به 

تولد "شنا با عنوان يتا بر فصل سوم كتاب كروداني، شرح بهاكتساننيبد
  پذيرد.پايان مي "شنايخداوند كر
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 فصل چهارم

كنديخود را آغاز م يهاكامسا شكنجه  

شنا به يش از انتقال كريت پيرا به همان وضع يزچهمهپس از آنكه واسودوا 
، نگهبانان ها دوباره مانند قبل بسته شدندتمام درها و دروازه گوكوال درآورد و

دند. كامسا منتظر يرا شن متولدشدهنوزاد تازه  يهيگر يدار شدند و صدايب
و او به  رفته ين نگهبانان فوراً نزد وين نوزاد بود؛ بنابرايدن خبر تولد ايشن

اطالع دادند كه كودك متولد شده است. در آن زمان، كامسا فوراً از تخت 
من متولد شده  يرحم زندگياكنون مرگ ب"اد زد: يخود برخاست و فر

و  ج و مبهوت گشتهيك است، گيد مرگش نزديدينكه ميكامسا از ا "است.
  د.يشان شده بودند. او فوراً خود را به محل تولد نوزاد رسانيش پريموها
ار يبس يشود، با حالتيك مينزد آنجاد برادرش به ينكه ديا محضبه يدواك
ن يكنم ايزم، خواهش ميرادر عزب"ن درخواست نمود: يم از كامسا چنيمال

ن دختر همسر پسر تو باشد. يدهم كه اينوزاد دختر را نكش. به تو قول م
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. يكشته شو ياچ دختربچهيست به دست هيپس او را نكش. تو قرار ن
شد.  يك پسربچه كشته خواهين است كه تو به دست يچن ييگوشيپ

من  يمتولدشدهفرزندان تازه  از ياريزم، تو بسين او را نكش. برادر عزيبنابرا
ر ين تقصي. اما ايدند، كشتيدرخشيتولد م يد در لحظهيرا كه مانند خورش

ق يصفتت تو را به كشتن فرزندان من تشومنيرا دوستان اهريست، زيتو ن
 يو بگذار ين دختر بگذريكنم كه حداقل از اياند. از تو درخواست منموده

رحم بود كه به يب چنانآنكامسا  "مه دهد.ادا يدختر من به زندگ عنوانبه
گرفت تا  زوربهگوش نداد. او نوزاد را  يز خواهرش دواكيانگرقت يهاالتماس

 يبه رو يرحميداده باشد و قصد داشت او را با ب يخواهرش را گوشمال
تواند تمام ياست كه م سنگدل يويواضح از د ين مثاليبكوبد. ا يسنگ

د. اما نوزاد فوراً از دستان يخود نما يخشنود يفدا را يشاونديمناسبات خو
شنو در فرم يتر وخواهر كوچك عنوانبهد، به آسمان رفت و يرون لغزياو ب

ن يّ گل و جواهرات مز يهابا و حلقهيز يهاهشت دست ظاهر شد. او با لباس
، ير، بوق صدفير، شمشيزه، تيشده بود؛ و در هشت دست خود كمان، ن

  كرد.يپر را حمل مسك، گرز و سيد
تمام خداوندگاران دورگا بود)،  يهمان الهه درواقعدن ظهور كودك (كه يبا د

دهالوكا، چارانالوكا، گاندهاروالوكا، آپسارالوكا، يس"مانند  مختلفارات ياز س
كردند و سپس شروع  يم ويرا تقد يگوناگون يايهدا 1"نارالوكا و اوراگالوكايك

ه او نمودند. الهه دورگا از آسمان كامسا را خطاب م احترامات خود بيبه تقد
كه تو را  ي؟ كودكيمرا بكش يتواني، چگونه مفطرتپست يتو ا"قرار داد: 

ش از من متولد شده است. ين جهان، پياز ا يگريد يخواهد كشت، در جا
                                              

1 Siddhaloka, Cäraëaloka, Gandharvaloka, Apsaroloka, Kinnaraloka 
and Uragaloka 
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ن ظهور، الهه يپس از ا "رحم نباش.يخود ب ينواينسبت به خواهر ب قدرينا
  شود.يشناخته م يمختلف يهااط گوناگون جهان با نامدورگا در نق
 يدلسوز يشد. او از رو لبريز از ترس و وحشتن كلمات يدن ايكامسا با شن

را خطاب قرار  هاآنار يرا از بند رها نمود و با احترام بس يفوراً واسودوا و دواك
 يها، من با كشتن خواهرزادهزميخواهر و شوهرخواهر عز"ن گفت: يداد و چن

ن سبب، به يام و به او عمل كردهيك ديدرست همانند  - فرزندان شما -خود 
ن يا يجهيدانم نتيام. نمتوجه بودهيم بيكه با هم دار يكينزد يليفام يرابطه

كه قاتالن  ييد به جهنم، جايز من چه خواهد بود. شايآماعمال حسادت
ار در تعجب ين نكته بسياز ا حالينباافرستاده شوم.  روند،يبرهماناها م

ن تنها يافته است. انگار ايت نيواقع يآسمان ينيبشيهستم كه چرا آن پ
 يرسد كه حتيشود. به نظر ميست كه دچار اشتباه مين يانسان يجامعه

ساكنان  يهاكه من به گفته آنجاند. از يگويها هم دروغ مساكنان آسمان
گناه  همهينان خواهرم مرتكب نان داشتم، با كشتن فرزندايها اطمآسمان

چ يد. من هيهست يزم، شما هر دو ارواح بزرگيعز يشدم. واسودوا و دواك
مرگ  يكنم كه براياز شما تمنا م وجودينباااما شما ندارم،  يبرا ياهيتوص

برتر از خود  ييرويما تحت كنترل ن يد. همهين نباشيفرزندان خود غمگ
م يريدهد. ما ناگزيبا هم ماندن را نم ياجازه م و آن قدرت باالتر به مايهست
م يبدان يقينبهد يم. اما باياز دوستان و بستگان خود جدا شو مرورزمانبهكه 

جاودان و  طوربه، روح يمختلف ماد يهاد شدن بدنيپس از ناپد يكه حت
از خاك ساخته  ياديز يمثال، ظروف گل يماند. برايم ينخورده باقدست

گونه وسته هماني، خاك پوجودينبااشكنند. اما يم يپس از مدتشوند، و يم
رد، تحت يپذيك روح ميكه  ييهاماند. مشابهاً، بدنيم يكه هست باق
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 يجاودان باق طوربه يشوند، اما روح فرديط گوناگون ساخته و نابود ميشرا
د د درك كننيوجود ندارد. همه با يسوگوار يبرا ين موضوعيماند. بنابرايم

ن يكه شخص به ا ياست و تا زمان يمتفاوت از روح فرد ين بدن ماديكه ا
به  يانتقال روح از بدن يدهيابد، مطمئناً همچنان دچار پديادراك دست ن

  "گر خواهد شد.يبدن د
. لطفاً مرا ببخش و يار مهربان و بامحبت هستي، تو بسيزم دواكيخواهر عز"

قت يخاطر نباش. در حقآزرده - امهكه من مسبب آن بود -از مرگ فرزندانت 
از  يرين اتفاقات، تقديا يرا همهين كار توسط من صورت نگرفته است، زيا
خود  يد بر اساس سرنوشت مقدر شدهيش رقم خورده هستند. شخص بايپ

 اشتباهبهباشد. مردم  يليميب ياگر انجام آن عمل از رو يد، حتيعمل نما
ا فكر يرد؛ يميز مين بدن، ذات نيرفتن عمر ايذان پيپندارند كه با پاين ميچن
ن يرا بكشد. تمام ا يگريد يك فرد قادر است موجود زندهيكنند كه يم

كنند. يم يماد يط زندگيرش شرايها شخص را وادار به پذتفاهمسوء
روح كامالً قانع نشده  يكه شخص نسبت به جاودانگ ي، تا زمانديگريانببه

زم يا مقتول بودن قرار خواهد گرفت. خواهر عزياتل باشد، در معرض رنج ق
كه  ييهاقساوت مرحمت، يو شوهر خواهرم واسودوا، لطفاً از رو يدواك

مان هستم و شما يار پشيد. من بسيام را ببخشنسبت به شما مرتكب شده
  "د.يد و مرا ببخشين نسبت به من شفقت روا داريار بزرگوار؛ بنابرايبس

گفت، اشك از يا خواهر و شوهرخواهرش سخن مكامسا ب كهيهنگام
افتاده بود. كامسا با اعتماد به سخنان هاآن يو به پا هدچشمانش روان ش
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ز بكشد، فوراً خواهر و يرا ن يداشت و ي، كه كامسا سعيدِو -دورگا
گشود و  هاآن ين را از پايآهن يشوهرخواهرش را آزاد كرد. او شخصاً پابندها

  اش ابراز نمود.خانواده يخود را نسبت به اعضا يدوستار مشفقانه يبس
ز دلش به رحم آمد و يد، او نيمان دين پشيبرادر خود را چن يدواك يوقت

كه كامسا نسبت به فرزندان او مرتكب شده بود را  يارحمانهيتمام اقدامات ب
 كهيدرحال ع گذشته،يز با فراموش كردن تمام وقايفراموش كرد. واسودوا ن

برادرزن "ن مورد خطاب قرار داد: يكامسا را چنخند بر لب داشت، لب
ح يكامالً صح ييگويو روح م يخوشبخت من، آنچه تو راجع به بدن ماد

را با ذات  ين بدن ماديشود و ايدر جهل زاده م يااست. هر موجود زنده
ل جهل است يبه دل ياز زندگ ين طرز تلقيرد. ايگيش اشتباه ميخو يقيحق
، يم. سوگواريورزيم يا دوستي ين جهالت است كه ما دشمنيهم ير مبناو ب

ما  يمختلف تصور ماد ياجزا ،يوانگيحسد، حرص، توهم و دترس، ، يشادمان
واقع شده است، تنها  ين ادراكيچن تأثيركه تحت  يهستند. فرد ياز زندگ

مشغول ما  يورزد. وقتيم يگران دشمنيخود، نسبت به د يل بدن ماديبه دل
 يت اعاليش با شخصيجاودان خو يم، رابطهيشويم دستينازا ييهاتيفعال

  "م.يسپاريم يخداوند را به دست فراموش
را آگاه ساخت كه  يكامسا را مغتنم شمرد و و يواسودوا فرصت سخاوتمند

 -  ير از مفهوم زندگيتعبن سوءياز هم يز ناشياو ن ياعمال خدانشناسانه
واسودوا به  يبوده است. وقت - يقيخودِ حق عنوانبه يادرش بدن ميپذ يعني

ار خشنودتر شد و حس يكامسا بس سخن گفت، ياروشنگرانه يوهين شيچن
 يش فروكش نمود. با اجازهيهااز كشتن خواهرزاده يناش يكارگناه

آرام به قصر خود  يو شوهرخواهرش واسودوا، او با ذهن يخواهرش دواك
  بازگشت.
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ع شب قبل يو تمام وقا ههم آورد مشاورانش را گرد يكامسا تماماما روز بعد 
 يو دشمنان ابدمنان، يمشاوران كامسا از اهر يبازگو نمود. تمام هاآن يرا برا

ع يدن سخنان ارباب خود راجع به وقاين از شنيخداوندگاران بودند؛ بنابرا
ن يبدنبودند، ا دانا يشان شدند و اگرچه چندان باتجربه يشب گذشته كامالً پر

ز، اكنون به ما اجازه يارباب عز"كامسا نمودند:  ييب شروع به راهنمايترت
 يكه ظرف ده روز گذشته در تمام يكودكان يد تا مقدمات كشتار تماميده

د يم. اجازه دهيياند را فراهم نمااالت، روستاها و مراتع متولد شدهيشهرها، ا
م اگر دست يكنيم. ما فكر ميم برسانبه انجا يياستثناچ يهن نقشه را بدون يا

م، خداوندگاران قادر نخواهند بود در برابر يبزن يارحمانهين اقدامات بيبه چن
هراسند و يشه از نبرد با ما ميهم هاآننشان دهند.  يچ نوع واكنشيما ه

 ين كاريانجام چن جرئتاگر قصد مقابله با اقدامات ما را داشته باشند،  يحت
 كمانتانر و ياز ت هاآنشما،  يحدواندازهيبل قدرت يداشت. به دلرا نخواهند 

دان نبرد در يم كه هرگاه شما در ميان را تجربه كردهيما ا درواقعترسند. يم
فوراً به  هاآند، يانموده هاآنبه  يراندازيد و شروع به تياستادهيا هاآنبرابر 

از خداوندگاران از  ياريند. بساند تا جان خود را نجات دهاطراف پراكنده شده
 يهاا دستهيدرنگ با شل كردن دستار ياند و بدن با شما عاجز بودهيجنگ

با احترام از شما درخواست  هاآناند. م نمودهيشان، خود را به شما تسليمو
از قدرت شما  يسرورم، ما همگ"گفتند: يو م دينمودند كه آزادشان كنيم

دفعات  يما حت "د.يببخش ين نبرد خطرناك خالصيا م. لطفاً ما را ازيهراسان
 يهراسان يشدهميان تسلين جنگجويم كه شما هرگز چنيادهشاهد بو ياديز

شان خرد شده بود و قادر به نبرد با شما نبودند را يهاها و ارابهر و كمانيكه ت
 ييچ جاين هيد. بنابرايكشتيشان نمانهياز اقدامات جنگجو يپوشبا چشم
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در زمان صلح و خارج از  هاآنماند. ينم ين خداوندگاران باقيترس از ا يبرا
اما در  بالند،يهستند به خود م يان بزرگيجنگجو ينكهانبرد، از  يعرصه

از خود  يا قدرت جنگيچ استعداد يستند هيدان جنگ قادر نيت و در ميواقع
كمك به  يه آمادهوا و لرد برهما همواريشنو، لرد شيبروز دهند. اگرچه لرد و

وجود ندارد كه ما از  يليچ دليندرا هستند، هيا يخداوندگاران به سركردگ
تمام موجودات زنده پنهان  يهاشنو كه خود را در قلبيم. لرد ويبترس هاآن

ها تيفعال يز از تماميوا نيد. لرد شيرون آيب آنجاست از يساخته و قادر ن
جنگل وارد شده است. و لرد برهما  نموده و به قصد انزوا به يريگكناره

ندرا كه يها و مراقبه است. چه برسد به ااضتيهمواره مشغول انواع مختلف ر
 يچ موضوعين، هيست. بنابرايش نيب يكاه همچونسه با قدرت شما، يدر مقا

د سبب ين نباين خداوندگاران وجود ندارد. اما ايك از ايچيوحشت از ه يبرا
دشمنان مصمم ما هستند. ما  نارا آنيم، زير دور بداررا از نظ هاآنشود كه 

د خود را مشغول ي، باهاآن يو نابود يكنشهير يم. برايد مراقب خود باشيبا
  "م.يباش بردارتانفرمانع و يم و همواره مطيخدمت شما بدار

ه در بدن باشد كه به آن توج يماريب ياگر نوع"ن ادامه دادند: يمنان چنياهر
 يشخص يشود. مشابهاً، وقتير ميناپذ، عالجبدتر و در نهايت روزروزبهنشود، 

ار دشوار يبس هاآند، كنترل يرا رها نما هاآنمراقب مهار حواس خود نباشد و 
ش از يم، پيار مراقب خداوندگاران باشيد بسين، اكنون ما بايخواهد شد. بنابرا

ه و اساس قدرت ياابند كه بتوانند ما را شكست دهند. پيقدرت  قدرآن آنكه
 يراض، ينياصول د يتمام ييرا هدف نهايشنو است، زيخداوندگاران، لرد و

 يها، اعطايقربان ها،اضتيگاوها، ر، برهماناها، يينمودن اوست. احكام ودا
د فوراً يياين بيشنوست. بنابرايت لرد ويرضا يبرا يهمگ صدقه و پخش ثروت،

مان مسئول انجام مراسم يحك يز تمامي، و نييدانش ودا يمتصد يبرهماناها
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 يازموردن يد كرهيم؛ و تمام گاوها كه منبع تولين ببريرا از ب ينيد يقربان
ن يا يد كه تماميم. لطفاً به ما اجازه دهيها هستند را بكشيانجام قربان يبرا

، ييقت، برهماناها، گاوها، دانش ودايم. در حقيان برداريمخلوقات را از م
و انجام  يمان، صدقه، بردباري، و كنترل ذهن و حواس، اييگوسترا اضت،ير

شنو در قلب يشنو هستند. لرد ويمختلف بدن متعال و يها، اجزايقربان
وا و يخداوندگار ش ازجملهخداوندگاران  يدارد و رهبر تمام يهمگان جا

مان بزرگ و يم كه آزار دادن حكيكنين فكر ميخداوندگار برهماست. بنابرا
كامسا كه خود از ابتدا  "شنوست.يقت كشتن خداوند وياناها در حقبرهم

دن يو نابودگر واقع شده بود، با شن ين فرد بود و در بند زمان ابديتربدذات
شناواها يم به آزار برهماناها و وايصفت خود، تصممنيران اهريوز يهاهيتوص

و سپس وارد  هافراد مقدس را داد يمنان دستور آزار همهيگرفت. او به اهر
ز توهم يشهوت و ن يگونه تأثيرتحت  يروان كامسا همگيقصر خود شد. پ

نمودن با افراد  يدشمن هاآنجهل قرار داشتند و تنها كار  ياز گونه يناش
تنها طول عمر فرد را كاهش  ين اقداماتيمقدس بود. دست زدن به چن

ردند و مرگ خود كيع ميند را تسرين فرايمنان به دست خود ايدهد. اهريم
  خواندند.يرا هر چه زودتر فرا م

ن عمل چنان يعاقبت ستم به افراد مقدس فقط مرگ زودهنگام است. ا
، شهرت و اصول ييبايز يجتدربهآن  يشوندهز است كه فرد مرتكبيآماهانت
ارات باالتر متوقف ياو به س يدهد و روند ارتقايخود را از دست م يمذهب

گوناگون خود  ير ذهنيتداب يفتهيفر آنكهل يبه دل منانيشود. اهريم
كه شخص  يدهند. اهانتيرا از دست م هايانواع خجستگ يگردند، تماميم

ن عابدان و برهماناها روا دارد، از اهانت به قدوم يلوفرينسبت به قدوم ن
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ن يكه در آن چن يتر است. تمدنخداوند بزرگ يت اعالين شخصيلوفرين
در آن  يجتدربهداوند متعال مان به خيرد، ايصورت پذ ياهآلوداعمال گناه

 يا در جامعهيانواع بال يتمام منشأ، ييخداين تمدن بيبازد و چنيرنگ م
 .گردديم يانسان

كامسا "شنا با عنوان يودانتا بر فصل چهارم كتاب كري، شرح بهاكتساننيبد
  پذيرد.پايان مي، "كنديخود را آغاز م يهاشكنجه
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فصل پنجم   

 مالقات ناندا و واسودوا

 يل اعمال ظالمانهيبود، به دل يواسودوا و دواك يشنا پسر واقعياگرچه كر
كامسا، واسودوا نتوانست لذت مراسم تولد پسرش را بچشد. اما ناندا ماهاراج، 

ار برگزار نمود. روز بعد، يشنا را با شكوه بسي، جشن تولد كريو يرخواندهدپ
، يين وداييق آاشودا زاده شده است. طبياز  يپسرالم شد كه نوزاد اع جاهمه

مراسم تولد او  يبرگزار يماهر را برا يشناسان و برهماناهاناندا ماهاراج ستاره
را محاسبه  يتولد و يشناسان لحظهك نوزاد، ستارهيفراخواند. پس از تولد 

كنند. مراسم يئه منند و ارايبيكودك را م يندهيآ يكنند و طالع زندگيم
حمام استخانواده  يشود: اعضايز پس از تولد كودك برگزار مين يگريد
ند؛ يآرايبا ميز يهاورآالت و جامهيند و با زينمايزه ميكنند، خود را پاكيم

كودك از  يندهيآ يزندگ يند تا دربارهيآيشناس مآنگاه نزد نوزاد و ستاره
خانواده لباس يگر اعضايو دبشنوند. ناندا ماهاراج  يزبان و
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ن يكه به ا يينوزاد نشستند. تمام برهماناها دمحل تول يدند و روبرويپوش 
شناس مشغول انجام ستاره كهيدرحالآمده بودند،  گرد هم آنجامناسبت در 

نمودند. در يذكر م ،را مطابق با مراسم ياخجسته يمراسم تولد بود، مانتراها
ز مورد پرستش قرار يگاران و اجداد خانواده نخداوند ين فرصت، تماميهم

س با لبا ييبايگاو را كه به ز 200،000ن مراسم يرند. ناندا ماهاراج در ايگيم
گاوها را  تنهانهم كرد. او يان برهماناها تقسيم ورآالت آراسته شده بودنديو ز
ورآالت ين شده با زيئاز غالت تز يصدقه به برهماناها داد، بلكه انبوه عنوانبه

  اعطا نمود.  هاآنبه  ييطال يهيبا حاش يهاو پارچه
 يم، اما گاهيشويصاحب ثروت و مال م يما به طرق گوناگون يماد يايدر دن

ارانه به دست زكيچندان صادقانه و پره يهاها از راهيين داراياوقات ا
وداها،  ن بر اساس دستورياست. بنابرا ياندوزت ثروتين ماهيرا اياند، زامدهين

ل گاو و طال به ياز قب ييهارا با دادن صدقه ين ثروتيد چنيشخص با
شود، يكه به برهماناها صدقه داده م يز با غالتيد. نوزاد نيبرهماناها پاك نما

 يتي، ما همواره در وضعيماد ياين دنيد دانست كه در ايگردد. بايپاك م
ر يو ذات خود را تطه يياراد طول عمر، دين بايم. بنابرايبريآلوده به سر م

ز نمودن درون و يق استحمام روزانه و تمير طول عمر از طريم. تطهيينما
ر خواهد بود. با يپذامكانكننده، ند پاكيرش ده نوع فرايرون بدن و پذيب

ود خ ييم دارايتوانيصدقه ما م يها، پرستش خداوند، و با اعطااضتيتحمل ر
وداها  يذات خود را با مطالعه در هستيم تان قايچنم. ما همييرا پاك نما

م. يير نماي، تطهيبه خودشناس يابيقت مطلق و دستيدرك حق منظوربه
تولد، شودرا زاده  يان شده است كه همه در لحظهيب يين در متون ودايبنابرا

 يتواند به مرحلهياست كه شخص م يسازرش روند پاكيشوند و با پذيم
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ت يفيكه حداقل ك 2پرايك ويوداها به  يبا مطالعهزاده شده، و  دو بار
شخص به درك  كهيهنگامابد، و يبرهمانا شدن است، ارتقا  يبرا يازموردن

ك ي كهيهنگامشود. و يم هد، برهمانا خوانديقت مطلق نائل آيكامل حق
  شود. يل ميا عابد تبديشناوا يابد، به وايدست  يشتريبرهمانا به كمال ب

آمده، شروع به ذكر انواع مختلف  گرد هم يتمام برهماناها در آن مراسم،
آن كودك نمودند. انواع  يبرا يبختطلب خوش منظوربه ييودا يمانتراها
. يروداواليجا، و ويل: سوتا، ماگادها، واندياز ذكر وجود دارد از قب يمختلف

ه صدا رون منزل بيدر ب ها و سازهاتراها و اشعار، بوقن مانيموازات ذكر ابه
ها به ز در سراسر مراتع و خانهين زمان، ارتعاشات سرورآمي. در ادرآمدند
 يبا ساقه يها نقوش گوناگون هنررون خانهيد. در درون و بيرسيگوش م

ده يها پاشابانيها و خدر جاده يجا حتم شده، و آب معطر همهيبرنج ترس
سبز  يهاو برگ گل يهاحلقهو سقف منازل با انواع پرچم، شده بود. كف 

سبز ساخته شده بود.  يهاها و برگبا گل ييهاجا طاقآراسته شده بود. همه
از روغن و زردچوبه آغشته  يها به مخلوطماده و نر و گوساله يگاوها يهمه

شده  يل زرد و منگنز نقاشهمچون خاك رس، گِ يشده بودند و با مواد معدن
 يهازان بود و با پارچهيطاووس آو پراز  ييهاحلقه هاآنبودند. بر گردن 

  طال آراسته شده بودند. يزهايآوو گردن يرنگ يبايز
شنا، تولد پسر يپدر كر دند كه ناندا ماهاراج،يشن گاوچرانمردان  يهمه يوقت

 يهالباسار به وجد آمدند. و ياختيز بين هاآنخود را جشن گرفته است، 
 گردنبندبا انواع گوناگون گوشواره و به تن كردند و بدن خود را  ييبهاگران

                                              
2 vipra 
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ن يبه ا ارخود  ينكهابر سر نهادند. پس از  ييبايار زيبس يهاآراستند و عمامه
ا را در دست داشتند، ياز هدا يانواع مختلف كهيدرحالآراستند،  يعال يوهيش

 محضبهز يزنان گاوچران ن يخود را به منزل ناندا ماهاراج رساندند. تمام
در غرق  كهيدرحالاشودا متولد شده است، ياز مادر  يدند نوزاديشن ينكها

و  ورآالت آراستهيو ز بهاگران يهابودند، خود را با انواع مختلف لباس يشاد
گونه كه غبار ش معطر آغشته نمودند. همانيل آرايبدن خود را به انواع وسا

ها يگوپ يامسازد، تميان ميشتر نمايع آن را بيبد ييبايلوفر، زيگل ن يرو
خود  يلوفرگونهين يهارا به صورت 3ز خاك كونكوماي(زنان گاوچران) ن

گوناگون خود را برداشته و خود را  يايبا هدايز يهاين گوپيدند. ايمال
ل وزن يبه دل هاآن ينكهابه منزل ناندا ماهاراج رساندند. با وجود  سرعتبه
ع به طرف يسر يليند ختوانستيبزرگ خود نم يهانهيها و ساد باسنيز

شنا، با يز خود به كريعشق وجدآم يمنزل ناندا ماهاراج گام بردارند، اما از رو
به  هاآن يهارساندند. گوش آنجان سرعت ممكن خود را به يشتريب

ن يجواهرنشان مز يگردنبندهاشان به يهاد و گردنياز مروار ييهاحلقه
با  دستانشانو ن، و روغ با انواع رنگ چشمانشانها و گشته بود. لب

ار با عجله در يبس هاآن ازآنجاكهآراسته شده بود.  ي فراوانطال يدستبندها
ن يرا تزئ هاآنكه بدن  يگل يهادر حال حركت بودند، حلقه يسنگ يجاده

 بارانگلن يد كه زميرسين به نظر ميافتاد و چنين ميزم ينمود، بر رويم
دوچندان  ياييبايورآالت گوناگون زيكت زدر اثر حر هاآنشده است. بدن 

 يدند و براياشودا رسيبه منزل ناندا و  يهمگ هاآنب، يترتنيافت. بدييم
از ما  يز، عمرت دراز باد تا بتوانيكودك عز يا"ن دعا نمودند: ينوزاد چن

                                              
3 kuìkuma 
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 يكردند، مخلوطين دعا مينوزاد را چن يشنايكر كهيهنگام. "يمحافظت كن
 هاآننمودند. يم ميتقد ير و آب را به وي، روغن، ماست، شاز پودر زردچوبه

افراد حاضر  يتمام ينوزاد، بلكه بر رو يشنايبر بدن كر تنهانهن مخلوط را يا
از  ييهان در آن اوقات خجسته، گروهيچندند. هميپاشيدر آن جمع م

  بودند. يقينوازندگان گوناگون در حال نواختن موس
ار شادمان شدند و در پاسخ يزنان گاوچران بس يشاد دنيمردان گاوچران با د

ها يخالص و آب بر بدن گوپ ير، كرهيدن ماست، شيز شروع به پاشين هاآن
گر كَره پرتاب كردند. ناندا ماهاراج يكديهر دو طرف به سمت  آنگاهنمودند. 

ار شاد بود و با يمردان و زنان گاوچران بس يشادمانه يهايدن بازيز از دين
جمع شده بودند، صدقه  آنجاكه در  يبه آوازخوانان گوناگونفراوان  خاوتس
شادها و پوراناها نقل يرا از اوپان يات نغزين آوازخوانان آياز ا يداد. برخيم
 ين خاندان مشغول بودند، و عدهيبه پرشكوه نمودن اجداد ا يكردند، برخيم
ز در ين ياريبس يدانا يهاخواندند. برهمانايم ييبايار زيبس يهاگر ترانهيد

ار مسرور بود، يبس ين روزيحضور داشتند، و ناندا ماهاراج كه در چن آنجا
 هاآنصدقه به  عنوانبهرا  فراواني يها و جواهرات گوناگون و گاوهاانواع جامه

نداوان تنها ين نكته توجه كرد كه ساكنان وريد به ايبا اينجانمود. در ياعطا م
مردان  يمامبودند. ت يوها صاحب چه ثروت هنگفتق پرورش گاياز طر

مراقبت از گاوها و  هاآنتعلق داشتند، و شغل  ايشيوا يگاوچران به طبقه
 يورآالت و نحوهيبود. با توجه به لباس و زكشاورزي كشت محصوالت 

 يدر روستاي كوچكي زندگ هاآنرسد كه اگرچه رفتارشان، به نظر مي
 يصاحب چنان تنوع و وفور ناداشتند. آن ياريبس ياهييكردند، اما دارايم

  بسيار يبازدل، با دست و يتيچ محدوديبودند كه بدون ه ياز محصوالت لبن
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 ير، ماست، كرهيدر ش هاآنكردند. ثروت يهم پرتاب م يسوبهكره 
محصوالت  يبود، و با معامله يگر از محصوالت لبنيد ياريو بس ،شدهيهتصف

 يهاورآالت و لباسين قادر بودند صاحب انواع جواهرات، زشايكشاورز
توانستند يزها را دارا بودند، بلكه مين چيتمام ا تنهانه هاآنمت شوند. يقگران

  گران ببخشند.يخود را به د ييدارا ،ناندا ماهاراج همچون ،يبازدلبا دست و 
روع به برآوردن شنا، شيكر خداوند يناندا ماهاراج، پدرخوانده ترتيب،بدين

 هاآناو با احترام از  جمع نمود. افراد حاضر در آن يتمام يهاخواسته
مان يد. حكيبخشيم هاآن ش را داشتند بهيآرزو آنچهنمود و هر يم ييرايپذ

خود كامالً به  امرارمعاش ينداشتند، برا يگريكه منبع درآمد د برهمانا
 ييايهدا ،تولد و ازدواج همچون ييهاا وابسته بودند و در جشنيشيوا يطبقه

 يان روز خجستهيناندا ماهاراج كه در چن يكردند. تنها خواستهيافت ميدر
ن در آن حاضرا يتمام يهاو برآوردن خواسته شنويمشغول پرستش لرد و

بود. ناندا ماهاراج اصالً  متولدشدهتازه  يشنايكر يجمع بود، شادمان
شنو دعا ين به ويشنوست، و بنابرايو منشأسرخود  ن كودك،يدانست كه اينم
  د.يمحافظت نما يكرد تا از ويم

گرچه از سر واسودِوا بود. او ن هميترمادر باالرام، خوشبخت ،يدِو ينيروه
، خود يتولد پسر ناندا ماهاراج به و ك جشنيتبر يبرا مسر خود دور بود،ه

ر گردن داشت و خود ب يگردنبندو  گلحلقه كهيدرحالآراست.  ييبايرا به ز
ن طرف و آن يو به احاضر شده  آنجاز آراسته بود، در يگر نيورآالت ديرا به ز

ست، يكه همسرش در خانه ن ي، زنييستم ودايرفت. بر اساس سيطرف م
از او دور بود،  ينيشوهر روه ينكهاد. اما با وجود يآرايبا نميخود را چندان ز

  با آراسته بود.يار زيود را بسن مناسبت فرخنده، خياو باز هم در ا
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ار واضح است كه ساكنان يشنا، بسيبا توجه به شكوه مراسم جشن تولد كر
شنا در يخداوند كر ازآنجاكهثروتمند بودند.  ازهرجهتنداوان در آن زمان يور

ست يباير ميبخت ناگز يافته بود، الههياشودا تولد يمنزل پادشاه ناندا و مادر 
نداوان يرسد كه ورين به نظر ميسازد. چن ينداوان متجليشكوه خود را در ور

بخت  يمتعال الهه يهايانجام باز يبرا يمكان عنوانبهن واقعه، يش از ايپ
  انتخاب شده است. 

پرداخت  يم گرفت تا برايمراسم تولد، ناندا ماهاراج تصم يپس از برگزار
مت، مردان يش از عزيانه به حكومت كامسا، به ماتهورا برود. او پيات ساليمال

 ياب ويخواست تا در غ هاآنو از  فراخواندنداوان را يگاوچران قدرتمند ور
د، يناندا ماهاراج به ماتهورا رس كهيهنگامنداوان باشند. يمراقب اوضاع ور

ار مشتاق بود تا به دوستش يده بود، بسيرا شن يواسودوا كه خبر آمدن و
ناندا ماهاراج  يت ناندا ماهاراج شتافت. وقتد. او فوراً به محل اقاميك بگويتبر

افت. ناندا كه غرق در يدوباره  يجان گويي يد، از فرط خوشحاليواسودوا را د
بود، فوراً از جا برخاست و واسودوا را در آغوش گرفت. از واسودوا به  يشاد
نشستن به او تعارف نمودند.  يبرا يعال يشد و مكان ييرايپذ يگرم

ت يدو پسرش كه بدون اطالع ناندا تحت حما وروزحالاز  نگران يواسودوا
ا شد. باالرام و يرا جو هاآنار حال يواقع شده بودند، با اضطراب بس يو

، همسر ينيباالرام به رحم روه هرچندشنا هر دو پسر واسودوا بودند. يكر
ت ناندا ماهاراج يز تحت حماين ينياما روهخود واسودوا منتقل شده بود؛ 

 يل داده و با دختر وياشودا تحويز شخصاً به يشنا نيگذراند. كرير مروزگا
اما خبر  دانست كه باالرام پسر واسودوا بود،يناندا ماهاراج مجا شده بود. جابه

ت آگاه بود و ين واقعيز پسر واسودواست. اما واسودوا از ايشنا نينداشت كه كر
  گرفت.الرام سراغ شنا و باياز كر يادياق زيل با اشتين دليبه هم



  109                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

 

 يبود ر شدهيزم، تو پيبرادر عز"ن خطاب قرار داد: يسپس واسودوا ناندا را چن

. اكنون به لطف ينداشت ي، اما پسريار نگران داشتن فرزند پسر بوديو بس

كنم ي. من فكر ميدار ييبايكه پسر ز يتو چنان خوشبخت هست ،خداوند

زم، من به دست كامسا يست عزار خجسته است. دويتو بس يداد براين رويا

دوباره است. من  يمن تولد ين برايو ا ام؛اكنون رها شده بودم و شده يزندان

توانم ينم، اما به لطف خداوند اكنون مينداشتم كه تو را دوباره بب يديچ اميه

شنا ياق خود را نسبت به كريب، واسودوا اشتين ترتيبد "تو را مالقات كنم.

و  اشودا فرستاده شده بود،يناشناس به بستر مادر  طوربهنا شيابراز نمود. كر

شنا با شكوه فراوان، به ماتهورا آمده بود. يجشن تولد كر يناندا پس از برگزار

دوباره  يمن تولد ين برايا"ار شادمان بود و گفت: يسودوا بسن وايبنابرا

پسران را تمام يشنا زنده بماند، زياو هرگز انتظار نداشت كه كر "است.

  گرش به دست كامسا كشته شده بودند. يد

گر يكديار دشوار است كه با يما بس يزم، برايدوست عز"واسودوا ادامه داد: 

شاوندان، و پسران و دختران يخانواده و خواز ما ك يم. اگرچه هريكن يزندگ

دارد. يگر دور نگه ميكدياما دست سرنوشت اغلب ما را از م، يخود را دار

از اعمال  يناش يروهايدر اثر ن ياامر آن است كه هر موجود زندهن يل ايدل

 عنوانبه يافراد ظاهربهگرچه د؛ و ابييتولد م يخاك ين كرهيثمربخش در ا

مدت  يوجود ندارد كه برا ينيچ تضميشوند، هيجمع م دورهمشاوند به يخو

ل ج اعمايد بر اساس نتايبمانند. هر شخص با يدر كنار هم باق يطوالن

ن جدا يرين او را از سايد و ايمتفاوت عمل نما ياگونهبهثمربخش خود 

انوس در يامواج اق يرو ياريبس يهااهان و جلبكيمثال، گ يد. براينمايم

گر جدا يكديشه از يهم يبرا يو گاه ك،يبه هم نزد يگاه هاآن. اندحركت
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 طوربه. گريگر به سمت دياه ديرود و گيم ياه به سمتيك گيشوند: يم

م يكنيم يكه با هم زندگ يز ممكن است تا زمانيما ن يمشابه، جمع خانوادگ

، ما به دست امواج زمان از هم ير باشد، اما پس از مدتيپذلار مطلوب و ديبس

ن است كه اگرچه از او هشت يواسودوا چن ين گفتهير ايتفس "م.يشويجدا م

 ين رفتند. او حتياز ب يمگزاده شدند، اما متأسفانه ه يپسر از رحم دواك

شنا را نزد خود نگه دارد. واسودوا غم فراق او را ينتوانست تنها پسرش كر

لطفاً از "قت امر را اظهار كند. او گفت: يتوانست حقيكرد، اما نمياحساس م

 يا همهيد. آيدار ياديوانات زيح آنجام بگو. شما ينداوان برايور ياوضاع رفاه

ن يچنوجود دارد؟ هم هاآن يبرا يو آب كاف تند؟ علوفهشاد و سالم هس هاآن

واسودوا  "شما امن و آرام است؟ يكنون يا محل زندگيم شرح بده كه آيبرا

شنا بود. او يت كريار نگران امنيد كه بسيپرسيل مين دلين سؤاالت را به ايا

 يوهايند كه با فرستادن دكنيتالش م يكه كامسا و افراد و دانستيم

ن مقرر نموده بودند كه يش از ايپ هاآندرآورند.  يشنا را از پايگون، كرگونا

د يبودند، با شنا متولد شدهيده روز از تولد كر يكه با فاصله يكودكان يهمه

 يدربارهشنا، يت كرياش راجع به امنيل نگرانيكشته شوند. واسودوا به دل

ن از باالرام يچند. او همنموياو از ناندا ماهاراج سؤال م يت محل زندگيوضع

به ناندا  د. و نيزيكه به دست ناندا ماهاراج سپرده بود، پرس ينيو مادرش روه

او تو را "شناسد. ياش را نميماهاراج خاطرنشان ساخت كه باالرام پدر واقع

شنا يكر همچوننيز  يگريشناسد و اكنون تو فرزند ديپدرش م عنوانبه

ن يچن. هميمراقبت كن يخوببهآنان  يهردود از يكنم بايو فكر م يدار

وانات ناندا ماهاراج سؤال ياست كه واسودوا راجع به وضع رفاه ح توجهقابل

گاوها، درست همانند فرزندان خود  يژهوبهوانات و يكند. در آن زمان از حيم

ا بود. يشيك وايا، و ناندا ماهاراج يك كشاتريشد. واسودوا يشخص مراقبت م
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اها حفاظت از يشيوا يفهياها، حفاظت از شهروندان و وظيكشاتر يفهيوظ

گونه كه شهروندان مهم هستند. همان همچونز يگاوهاست. گاوها ن

د محافظت يز بايرند، از گاوها نيگونه مراقبت قرار گد تحت همهيشهروندان با

 ي، توسعهينين ادامه داد كه حفظ اصول ديد. واسودوا چنيكامل به عمل آ

ان يم يحواس، به هماهنگ يازهايبخش نتيو برآورده نمودن رضا ياداقتص

مراقب  اندموظفن، همه يدارد. بنابرا يت بستگيبستگان، ملل و تمام بشر

اصول  ين صورت، توسعهيخود باشند. در ا يان و گاوهايش همشهريآسا

قابل حصول  يچ مشكليحواس بدون ه يو ارضا ياقتصاد ي، توسعهينيد

كه قادر به حفاظت از  ن موضوعيد. واسودوا تأسف خود را از اخواهند بو

د كه يشياندين مي. او چن، ابراز نمودنبود ،ياز دواكخود  متولدشدهپسران 

او  يبرا يهمگحواس،  يو ارضا ياقتصاد ي، توسعهينيب، اصول ديترتنيبد

  بودند. رفتهازدست

زم، من يعز يواسودوا"د: سخ دان پاين سخنان، ناندا ماهاراج چنيدن ايبا شن

متولد  يرا كه از دواك ل كه كامسا تمام پسرانتين دليبه اانم كه تو ديم

. اگرچه، فرزند آخر دختر بود و ين هستيار اندوهگيكشته است، بس ،شدند

وارد شده است.  يارات آسمانيكامسا نتوانست او را به قتل برساند و او به س

خود كنترل  يگذشته يبا اعمال نامرئ يگزم، ناراحت نباش؛ ما هميدوست عز

خود قرار دارند، و فرد آگاه به  ياعمال گذشته تأثيرم. همه تحت يشويم

ت حت ين فردياست. چن يآن، شخص دانشمند يهاكارما و بازتاب يفلسفه

  "شود.يواقع نم ياكنندها ناراحتيت شاد يچ موقعيه تأثير

 يحكومت يهااتيناندا، اگر مال ،من زيدوست عز"آنگاه واسودوا پاسخ داد: 

ار خود بازگرد، چون فكر يتر به دعي، هر چه سرياخود را پرداخت نموده

  "رد.يصورت گ در گوكوال يكنم ممكن است تعرضاتيم
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اش ان ناندا ماهاراج و واسودوا، واسودوا به خانهيدوستانه م يپس از گفتگو

 يهااتيپرداخت مال يان كه برار مردان گاوچريبازگشت. ناندا ماهاراج و سا

  ز به خانه بازگشتند.يخود به ماتهورا آمده بودند ن

مالقات "شنا با عنوان يودانتا بر فصل پنجم كتاب كري، شرح بهاكتساننيبد
  پذيرد.پايان مي، "ناندا و واسودوا
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 فصل ششم
شدن پوتانا كشته  

 يواسودوا در مورد خطرهانانداماهاراج در راه بازگشت به خانه به هشدار 
دوستانه بود  يحتين نصيد. او مطمئن بود كه ايشيانديم در گوكوال ياحتمال

در  يقتيناً حقيقيد كه يشين اندين ناندا چنيقصد و غرض. بنابرا يو نه از رو
ن يلوفريشه، پناه قدوم نين انديهراسان از ا آن نهفته است. به همين دليل

است كه عابد خداوند در  يعيت. كامالً طبخداوند را گرف يت اعاليشخص
 يبه جز او ندارد. وقت يگريچ پناه ديرا هي، زينديشدبط خطر به خداوند يشرا

ك يرد. يگيا پدر خود پناه ميشود، در آغوش مادر يدر خطر واقع م يكودك
خداوند واقع  يت اعاليمشابه همواره تحت حفاظت شخص طوربهز يعابد ن

  آورد.ياد ميخاص فوراً خداوند را به  طوربهط خطر ياشده است، اما در شر
به نام پوتانا  ياصفت خود، به ساحرهمنيران اهريكامسا پس از مشورت با وز

آلود ماهر گناهو هولناك  يهاوهيكشتن كودكان خردسال با ش يكه در جادو



 : كشته شدن پوتانا6فصل                                               114
 

 

كودكان ساكن شهرها، روستاها و مراتع را داد.  يبود دستور كشتن تمام
خود هستند كه  يجادو يقادر به اجرا ييهاتنها در مكان ين جادوگرانيچن
شنا نباشد. گفته يدن نام مقدس كريا شنياز ذكر كردن  يچ خبريه هاآندر 

ذكر شود، تمام  يتوجهيبا ب يشنا حتيشود كه هركجا نام مقدس كريم
گردند. و يد ميفوراً ناپد هولناك، يايجادوگران، اشباح و بال د چونيعناصر پل

ت انجام يشنا با جديكه در آن ذكر نام مقدس كر ين قطعاً در مورد مكانيا
د متعال شخصاً در آنجا حضور خداوننداوان كه يدر ور يژهوبه رد،يپذيم

ناندا ماهاراج قطعاً تنها از حس  يدهاين، ترديكند. بنابرايصدق م داشت،
 ياز سو يرچ خطيقت هيشد و در حقيم يشنا ناشيبه كر يمحبت و

كرد. يد نمياو را تهد ،اشييجادو يهارغم تمام قدرتياقدامات پوتانا عل
توانند در يكه م معنان ياشوند، به يده مينام 4يكِچار ين جادوگرانيچن

زنان  ين نوع از سحر و جادو هنوز هم توسط برخيآسمان پرواز كنند. ا
ان يقادرند در م هاآنشود. يهند انجام م يشمال غرب يمرزها يساكن حوال

دو آگاه ن جايز از ايك درخت واژگون شده جابجا شوند. پوتانا ني يهاشهير
  ف شده است.يتوص ين در بهاگاواتام با عنوان كچاريبود و بنابرا

كه ناندا ماهاراج در آن سكونت  يا، و محلهالت گوكواليپوتانا بدون اجازه به ا
با آراسته بود وارد يز يمچون زنخود را ه كهيدرحال يداشت، وارد شد. و

ار يخود بس برجسته يبايز يهانهيو سدا شد. او با باسن اشويمادر  يخانه
ز شود. او با يباتر نيكش باعث شده بود تا زيد و كمر باريرسيبا به نظر ميز

ست و تمام ساكنان ينگريمتبسم به همه م ياجذاب و چهره ينگاه
بخت و  ينان معصوم گاوچران او را الههنداوان مسحورش شده بودند. زيور

                                              
4 khecaré 
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نداوان ظاهر شده يلوفر در دست در وريگل ن ياثروت پنداشتند كه با شاخه
 يعنيشنا يمالقات كر يد كه او شخصاً برايرسين به نظر مياست. چن

 يكس مانع حركت وچيه اش،العادهفوق ييبايل زيهمسرش آمده است. به دل
ار يارد منزل ناندا ماهاراج شد. پوتانا كه كودكان بسن آزادانه وينشد و بنابرا

 يدر تخت كوچك كهيدرحالنوزاد را  يشنايرا به قتل رسانده بود، كر ياديز
ر خاكستر يافت كه آن نوزاد همچون آتش زيافت و فوراً دريده بود يخواب

ن يا"د: يشياند طوريناش را پنهان نموده است.. پوتانا يهمتايب يهاقدرت
هم  ك چشم بريتواند تمام جهان را در يقدرتمند است كه م چنانآن كودك

  "زدن نابود سازد.
 يت اعاليشنا، شخصياست. كر توجهقابلار يپوتانا بس ياز سو ين دركيچن 

 يان شده است كه ويتا بيگ - دارد. در بهاگاواد يخداوند، در قلب همگان جا
 ي، او را به فراموشالحيندرعكند، و يبه شخص شعور الزم را اعطا م

د، يديكه در منزل ناندا ماهاراج م يدارد. پوتانا فوراً متوجه شد كه كودكيوام
ده يآنجا دراز كش يخداوند است. او همچون نوزاد پسر يت اعاليخود شخص

ه ين نظريافته است. اينبود كه قدرتش كاهش  ين بدان معنيا يبود، ول
چ ينادرست است. ه يل انسان، امرپرستش خداوند در شك يانهيگرايماد

تواند خدا شود. يگوناگون نم يهااضتيا تحمل ريبا مراقبه  ياموجود زنده
قدر كامل است كه در ك نوزاد همانيشنا در فرم يشه خداست. كريخدا هم

كند كه موجود زنده يان مين بيچن ياواديما يهيبالغ. نظر يفرم جوان
ا واقع شده است. يما تأثيرتحت  شدتبهن تر خدا بوده است، اما اكنوشيپ

ست، يكه در حال حاضر او خدا ن دارنديان مين بيها چنياوادين مايبنابرا
ه ين نظري، او دوباره خدا خواهد شد. اا از بين بروديما تأثير يوقت يول
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 ،ست. موجودات زندهين يانبقابلن حد كوچك يتا ا يموجودات زنده يدرباره
آنان  درواقعوند هستند؛ اخد يت اعالياز شخص يار كوچكيسب يذرات و اجزا
كوچك  يهان بارقهيا باشند. بدين ترتيبمي ياز آتش اصل ييهاذرات و بارقه

شناست، يكه همان كر يده شوند، اما آتش اصليا پوشانيما تأثيرتوانند با يم
 ن لحظات ظهورياز نخست يحت شنا،يرد. كريقرار گ تأثيرست تحت يممكن ن

  .خداوند بود يت اعالي، شخصيخود در منزل واسودوا و دواك
ش گذارد و يك نوزاد كوچك را از خود به نمايهمچون  يعتيشنا طبيكر

ز كند. يپوتانا پره يدن چهرهيخواست از ديكه م ييچشمانش را بست، گو
ر و يمورد تفس يمختلف يهاوهين به شيعابد ين بستن چشمان از سويا

ل چشمان خود را ين دليشنا به ايمعتقدند كر يه است. برخقرار گرفت توضيح
را  ياريبست كه دوست نداشت صورت پوتانا را كه تا آن زمان كودكان بس

ن يگران بر ايند. دي، ببدرآوردرا از پا  يكشته بود و اكنون آمده بود تا و
 يزيرا چيزد شده بود، يدر آغوش گرفتن نوزاد دچار ترد يباورند كه پوتانا برا

شنا چشمان خود را بست ين كريشد، بنابرايالقا م يالعاده از درون به وخارق
ن يگر ايد ياگر نترسد. و باالخره عدهينان خاطر دهد و دياطم يتا به و

ان شده يتا بيگ- گونه كه در بهاگاوادكنند: همانير مين تفسيموضوع را چن
شنا ي]، كر4/8[ب.گ.  5"تاميا چا دوشكريناشايا سادهونام ويترانايپار"است: 

ن يمنان را نابود سازد و به عابدان حفاظت دهد. نخستيظهور نمود تا اهر
، كشتن ييك زن بود. بر اساس قواعد ودايشد يد كشته ميكه با يمنياهر

شنا مجبور ياست. كر داً ممنوعيك كودك اكيا يك برهمانا، گاوها يك زن، ي
 ،ييودا يشاسترا بر اساس ازآنجاكهن يو را بكشد، و بنابرايد يبود كه پوتانا

                                              
5 pariträëäya sädhünäà vinäçäya ca duñkåtäm 
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ر يجز بستن چشمان خود نداشت. تعب ياك زن ممنوع است، او چارهيكشتن 
 يهيرا پوتانا را فقط دايشنا چشمان خود را بست زين است كه كريگر ايد

ار يدن در اختيمك يخود را برا ينهيشنا آمد تا سيخود انگاشت. پوتانا نزد كر
 ينكهااز  يبا وجود آگاه يقدر پرلطف است كه حتآن شناياو قرار دهد. كر

نمود. بر  يا مادر خود تلقيه ياو را دا آمده بود، آنجابه  يكشتن و يپوتانا برا
ر يا پي، همسر معلم ياساس حكم وداها، هفت نوع مادر وجود دارد: مادر واقع

 آنجاكهازن. ي، همسر پادشاه، همسر برهمانا، گاو ، پرستار و مادر زميروحان
دن يمك يخود را برا ينهيرد و سيشنا را در آغوش بگيپوتانا آمده بود تا كر

 ياز مادران و يكي عنوانبهشنا يكر يار او قرار دهد، از سوير در اختيش
شنا يبستن چشمان كر يه برايل قابل توجيگر از داليد يكين يرفته شد. ايپذ

ا پرستار ين مادر يكشتن اكشت. اما يا مادر را ميه يك دايد ياست: او با
ا ي ياو نسبت به مادر واقع يبا عشق واقع يچ تفاوتيشنا هيتوسط كر
توان يكه در وداها آمده است م ياشودا نداشت. از اطالعاتياش مادرخوانده

ك مادر رفتار شد و به او يز همچون يت، با پوتانا نين موقعيافت كه در ايدر
است. اشودا داده شده يبه مادر  هاعطاشدگاه و امكانات يز همان جاين

ز رها شد. ياعطا شد، پوتانا ن يماد ياياز دن يياشودا رهايكه به  گونههمان
نوزاد چشمان خود را بسته بود، پوتانا او را در آغوش  يشنايكر كهيهنگام

ت مرگ را در آغوش گرفته است. ين كار، شخصيدانست كه با ايگرفت. او نم
مشابه،  طوربهخواهد مرد.  رد،يك طناب اشتباه بگيا ك مار را بي ياگر فرد
شنا يرا كشته بود، كر ياريشنا نوزادان بسيش از مالقات با كريز كه پيپوتانا ن

را در  يمار يين كار گويانگاشت، اما با ا يمعمول ينوزاد هاآنرا همانند 
  .آورديدرمرا از پا  يآغوش گرفته بود كه فوراً و
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هر دو  ينياشودا و روهينوزاد را در آغوش گرفته بود،  ياشنيپوتانا كر يوقت
شنا محبت يار آراسته بود و نسبت به كريبس يو ازآنجاكهحضور داشتند، اما 

دانستند ينم هاآنن كار منع نكردند. يرا از ا يو هاآننمود، يابراز م يمادر
 يهانهيبا است. پوتانا سين و زيك غالف مزيدر  يريهمچون شمش يكه و

آغشته نموده بود، و بالفاصله پس از در آغوش  يار قويبس يخود را به زهر
وار بود كه ديگذاشت. او ام يگرفتن نوزاد، نوك پستان خود را در دهان و

ت ينوزاد با عصبان يشنايرد. اما كريبم يدن پستان ويمك محضبهشنا يكر
آن  يزندگان يهوا ر زهرآلود،ينوك پستان را به دهان گرفت. او عالوه بر ش

او را  ينهير موجود در سيش زمانهمشنا ي، كريگردعبارتبهد. يز مكيو را نيد
ار پرلطف يشنا بسي. كرآورديدرمرا از پا  يو اشيزندگدن يد و با مكيمكيم

اش آمده بود، خواسته ير خود نزد ويم شيتقد يپوتانا برا ازآنجاكهرا ياست ز
 يرفت. اما برايمادرانه پذ ياقدام عنوانبها ن عمل او ريرا برآورده ساخت و ا
به  يوين ديرا كشت. و چن يفوراً و شتر،يب يشرورانه يبازداشتن او از كارها

 ينهيشنا سيكر ازآنجاكهافت. ي ييشنا كشته شد، رهايبه دست كر آنكهل يدل
پوتانا نقش د، يرون كشياش را از بدنش بيزندگان يفشرد و هوا شدتبهاو را 

اد زدن كرد: ين پهن شدند و شروع به فريش بر زمين شد، دستان و پاهايزم
زد و عرق ياد ميبلند فر ياو با صدا "م كن!يرها م كن،يكودك، رها يا"
  س شده بود.يخت، و تمام بدنش خيريم

ن و يزم يدر تمام يبيمه يد جان داد، صدايكشياد ميفر كهيدرحالوي 
د. ين و در تمام جهات به گوش رسيتر از زمنييارات باالتر و پايآسمان، در س

ب كابوس يترتنيصاعقه است. بد ين صداين تصور كردند كه ايمردم چن
بزرگ بود درآمد. او  يويخود كه د يد و او به شكل واقعيان رسيپوتانا به پا

درست ش را به اطراف گسترد. يخود را گشود و دستان و پاها يدهان درنده
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بلند  ين افتاد. موهايبر زمندرا نابود شد، يا يكه با صاعقه 6همانند وراتراسورا
ل يما 12اش تا ن شدهيسرش سرتاسر بدنش را پوشاند. بدن نقش بر زم

دن يو همه از د امتداد داشت و تمام درختان را در هم شكست، ترطرفآن
ش و يش همچون خيهازده شدند. دنداناو شگفت يآساكل غوليه

ش همچون يهانهيبود. س يكوهستان ياش مانند غارهاينيب يهاسوراخ
 يبود. حدقه يقرمزرنگم يعظ يش مثل بوتهيكوچك و موها ييهاتپه

ك رودخانه ي يهاش مانند كرانهيهاك و رانيچشمانش همچون دو چاه تار
ده بود. يخشك يااچهيبود. دستانش همانند دو پل محكم و شكمش مانند در

 ين منظره غرق در وحشت و شگفتيدن اياوچران از دمردان و زنان گ يهمه
 شدتبه قلبشانن افتادن او همگان را شوكه كرد و يسهمگ يشدند. و صدا

چ يه يدند كه بيكوچك را د يشنايها كريگوپ يوقتدن نمود. يشروع به تپ
و او را برداشتند.  رفته آنجابه  سرعتبهكرد، يم يدر آغوش پوتانا باز يترس

تر فوراً با در دست گرفتن دم مسن يهايگر گوپي، و دينيا، روهاشوديمادر 
 يادن به دور بدن آن، به انجام مراسم خجستهيك گاو ماده و چرخي

كامل با ادرار گاو شسته شد و خاك حاصل از  طوربهكودك  پرداختند.
فقط  ن اعماليا يتمامدند. يبدن او پاش يدن پِهِن گاو را به همه جاييسا
داد ين رويبود. انده يمون آيكوچك از اتفاقات نام يشنايكر حفظ يبرا
 ه،خانواد يبراتا چه حد  يطوركلبه گاو دهد كهيما نشان مبه  يروشنبه

گونه چيازمند هيشنا نيت دارد. بدن متعال كري، اهمجامعه و موجودات زنده
پهن  سرتاسر بدن خداوند بات گاو به ما، يآموزش اهم ينبود، اما برا يحفاظت

                                              
6 Våträsura 
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گاو آغشته شد، با ادرار گاو شسته و غبار برخاسته از راه رفتن گاوها بر بدن 
  ه شد.ديپاش يو

اشودا و يمادر  يها به سركردگي، گوپيسازپاكند ين فرايپس از انجام ا
ات تأثيرشنا را از شر يشنو را ذكر كردند تا بدن كريو يها، نامينيروه
خود را شستند و  يپاها وها دست هانآكامل حفاظت كنند.  طوربه يمنياهر

كه قبل از ذكر مانترا مرسوم است.  يبيدند؛ به همان ترتيرا چشسه بار آب 
كه  يزم، باشد كه خداونديعز يشنايكر"ب ذكر نمودند: يترتنيبد هاآن
تو را حفظ كند؛ باشد كه خداوند  يآجا شناخته شده است، پاها عنوانبه
تو را حفظ  يهاا، رانياگي خداوندفظ كند؛ باشد كه تو را ح يمان، زانوهايمان

كمر تو را حفظ كند؛ باشد كه خداوند  يوتا بااليكند؛ باشد كه خداوند آچ
باشد كه خداوند كِشاوا قلبت را حفظ كند؛  وا، شكم تو را حفظ كند؛ياگريها

ا گردنت يتو را حفظ كند؛ باشد كه خداوند سور ينهيشا سيباشد كه خداوند ا
شنو بازوانت را حفظ كند؛ باشد كه خداوند يحفظ كند؛ باشد كه خداوند و را

شوارا سرت را حفظ كند؛ ياوروكراما صورتت را حفظ كند؛ باشد كه خداوند ا
ت را حفظ كند؛ باشد كه خداوند يش رويباشد كه خداوند چاكرادهارا پ

 يمانگادادهارا پشت سرت را حفظ كند؛ باشد كه خداوند مادهوسودانا كه ك
كند، سمت راستت را حفاظت كند؛ باشد كه يش حمل ميرا در دست خو

 ا با بوقيخداوند آجانا سمت چپت را حفظ كند؛ باشد كه خداوند اوروگا
ت خداوند يش تو را در تمام جهات حفظ كند؛ باشد كه شخصيخو يصدف

ن يزم يا تو را رويركشاوپندرا تو را از باال حفظ كند؛ باشد كه خداوند تا
حفظ كند؛ باشد كه خداوند هاالدهارا تو را از تمام جهات حفظ كند؛ باشد 

 كِشا تمام حواست را حفاظت كند؛ باشديشيهر ت خداوند به ناميكه شخص
 پا، يات را حفظ كند؛ باشد كه خداوند شِوِتادويزندگ يانا هوايكه خداوند نارا
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وگِشوارا ذهنت را حفظ ي؛ باشد كه خداوند انا، اعماق قلبت را حفظ كندينارا
ت يشعورت را حفظ كند؛ باشد كه شخص ،گاربايشنيباشد كه خداوند پركند؛ 

، باشد كه يكنيم يتو باز كهيهنگام. خداوند روحت را حفظ كند ياعال
، يخوابيم كهيهنگامجهات حفظ كند و  يندا تو را از تماميخداوند گوو

راه  يتو را از تمام خطرات حفاظت كند. وقت باشد كه خداوند مادهاوا
 كهيهنگامد؛ و يكونتها تو را از افتادن حفظ نماي، باشد كه خداوندِ وايرويم
 كهيوقتانا به تو حفاظت كامل دهد؛ و ي، باشد كه خداوند ناراينينشيم

ها، به تو حفاظت كامل ي، باشد كه خداوندِ تمام قربانيمشغول خوردن هست
  "دهد.
 يهاحفاظت قسمت يشنو را برايمختلف و يهانام ترتيبينابهاشودا ير ماد

اشودا كامالً متقاعد شده بود يكودك ذكر نمود. مادر  يشنايمختلف بدن كر
 7ازجمله – و اشباح يمنيد فرزند خود را از انواع گوناگون ارواح اهريكه با

اكاها، ينايا، واكشاها، راكشاساهيها، كوشمانداها، ياتودهانيها، ينيداك
ر ارواح يكاها، اونماداها، و سايشتهاها، پوتانهاها، ماتريها، جيكوتاراها، رِوات

د و يشوند شخص وجود خود را فراموش نمايكه سبب م يمشابه يمنياهر
 هاآند. يحفاظت نما -كننديجاد ميو حواس، اختالل ا يزندگان يدر هوا

به  يآورند؛ و گاهيد ميپد ياديز يشوند و آشفتگياها ظاهر ميؤدر ر يگاه
مكند. اما در يشوند كه خون كودكان خردسال را ميظاهر م يرزنانيشكل پ

ن اشباح و ارواح يك از چنيچيشود، هيكه نام مقدس خداوند ذكر م ييجا
 ييودا يهااشودا كامالً به آموزشيبمانند. مادر  يتوانند باقينم يمنياهر

 ين تنها برايشنو اعتقاد داشت؛ و بنابرايم مقدس وت گاوها و ناياهم يدرباره
                                              

7 Òäkinés, Yätudhänés, Kuñmäëòas, Yakñas, Räkñasas, Vinäyakas, 
Koöaräs, Revatés, Jyeñöhäs, Pütanäs, Mätåkäs, Unmädas 
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شنو را گرفت. او تمام يشنا، پناه گاوها و نام ويحفاظت از كودك خود، كر
د. يبلند خواند، باشد كه او فرزندش را محافظت نما يشنو را با صدايو يهانام

بهره از گاوها  ينگهدار نام ويشنو و از ذكرخ يتار ي، از ابتداييفرهنگ ودا
 يژهوبهكنند، و يم يرويپ ييكه هنوز از قواعد ودا يجسته است، و افراد

تمثال خداوند كنند و يم يمتأهالن، حداقل از دوازده رأس گاو نگهدار
ند. افراد در ينمايشان نصب شده است، پرستش ميهاشنو را كه در خانهيو

رند و يگمتعال درس ب ين بازيد از ايبا يآگاهشنايشرفت در راه كريحال پ
  باشند. مندعالقهشنو يز به گاوها و نام مقدس وين هاآن
شنا بودند كه يچنان غرق در محبت به كرنداوان يتر ورمسن يهايگوپ

تر شياو پ نبود زيرا ن كاريبه ا يازيخواستند او را نجات دهند، گرچه نيم
ت يصشنا، شخيتوانستند درك كنند كه كرينم هاآند را نجات داده بود. خو
شده است. پس از  يك كودك مشغول بازيخداوند است كه در قالب  ياعال

شنا را در ياشودا كريحفاظت از كودك، مادر  يبرا ورسومآدابانجام تمام 
كودك توسط  ياش را بمكد. وقتنهيآغوش گرفت و به او اجازه داد تا س

 يواشودا احساس كرد كه يشنو تحت حفاظت قرار گرفت، مادر يو يمانترا
پرداخت  يكه برا ين ضمن، تمام مردان گاوچرانيگر در امان است. در ايد

پوتانا  يآسادن جسد غولياز د كهيدرحالخراج به ماتهورا رفته بودند، 
  به خانه بازگشتند. زده بودند،شگفت

ك يبزرگ و  يمياد آورد و او را حكيواسودوا را به  ييشگويناندا ماهاراج پ
توانست ين صورت، چگونه او مير ايگرفت؛ در غ در نظر ييماورا يوگي

كند؟ پس  ينيبشيافتاد پينداوان اتفاق ميبت او در وريرا كه در غ ياواقعه
پوتانا را  يالجثهميعظ نداوان) بدني، تمام ساكنان وراج (ورن اتفاقياز ا
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 يانباشتند. وقت هميروسوزاندن  يبرازم يقطعه كردند و همراه با هقطعه
 يننشدل يبو ،بدن پوتانا در حال سوختن بود، دود برخاسته از آتش ياهتكه

ل كشته شدن او به دست يحه به دلين رايپراكند. ايآگورو را به اطراف م
و از تمام اعمال يد ين بدان معناست كه پوتانايد آمده بود ايشنا پديكر

ثال نشان ن ميا افته بود.يدست  يآسمان يآلود خود پاك گشته و به بدنگناه
ر مطلق است: پوتانا آمد كه يخداوند خ يت اعاليدهد كه چگونه شخصيم

د او فوراً پاك يرا مك ير ويشنا شيكر آنكهل يشنا را نابود كند، اما به دليكر
متعال به خود گرفت. تنها كار او كشتن كودكان  يتيجانش ماهيشد و بدن ب

شنا، به يبه كر يحسادت وكوچك بود. او تنها عاشق خون بود. اما با وجود 
د. يرس يشنا داد، به رستگاريدن به كرينوش ير خود را برايش آنكهل يدل
 شنا پرمهرينسبت به كر يمادر يدر قالب رابطه راجع به آنان كه ،روينازا

خداوند و  يت اعاليار همواره به او، كه شخصيهستند، با عشق و محبت بس
  توان گفت؟يكنند چه ميدمت مروح متعال تمام موجودات زنده است، خ

كه در  ياندك از انرژ ياذره يجه گرفت كه حتينتچنين توان ين ميبنابرا
ن يد. اينمايد شخص ميعا يكرانيخدمت خداوند صرف گردد، سود متعال ب

ا يآس يآلپام آپ- سو"تا شرح داده شده است: يگ -موضوع در بهاگاواد
چنان  يشنا آگاهيدمت عابدانه در كرخ .8"اتِه ماهاتو بهاواتيا ترايدهارماس

شنا انجام يكه به كر ياا ناآگاهانهيخدمت كوچك آگاهانه  يواالست كه حت
ستم يد. سينمايد شخص انجام دهنده مين سود متعال را عايشود، باالتر
كه به  ياموجود زنده يك درخت براي يهاگلم يشنا با تقديپرستش كر

ها و گل يز سودمند است. وقتين آن درخت محدود شده يت بدنيموجود

                                              
8 sv-alpam apy asya dharmasya träyate mahato bhayät. 
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ز يرا به بار آورده است ن هاآنكه  يشوند، درختيم ميشنا تقديها به كروهيم
ا يند آرچانا، يفران، يبنابراشود. ين عمل منتفع ميم از ايرمستقيغ طوربه
پرستش توسط  يستهيشنا شايهمه سودمند است. كر يبرا ن پرستشييآ

 قدرآنوا است، و پوتانا يرهما و لرد شهمچون ب يخداوندگاران بزرگ
 يكوچك باز يهمچون كودك يشنا در دامن وين كريخوشبخت بود كه هم

ن پرستش يمان بزرگ و عابديشنا كه توسط حكين كريلوفريكرد. قدوم نيم
پرستند و با احترام يشنا را ميبدن پوتانا قرار گرفت. مردم كر يگردد، رويم

 شدهترشحر يش خودخودبهكنند، اما او يم ميا تقدغذ يت فراوان به ويو عبود
ك يكنند كه اگر پوتانا در مقام يدعا م عابدانن يد. بنابراياز بدن پوتانا را مك
را كسب نمود، پس چه  يميعظ يچنان بهره ،يزيم چيدشمن تنها با تقد

م با عشق و محبت را وأشنا تيتواند نفع حاصل از پرستش كريم يكس
 ياريرا نفع بسي، زده شوديد پرستيشناست كه باين فقط كريرابسنجد؟ بناب

  است. يو يدر انتظار پرستنده
 يت اعاليمشابه مادر شخص يبود، به رستگار يطانيك روح شياگرچه پوتانا 

كه  يترمسن يهايروشن است كه گاوها و گوپ ينبنابراافت. يخداوند دست 
شنا يافتند. كريدست  ياه متعالگيز به جاينمودند نيم مير تقديشنا شيبه كر

 يز ماديگرفته تا هر چ ييبدهد؛ از رها يزيهر چ يهركستواند به يم
 يچنان مدت طوالن يرش برايپوتانا كه ش يين در رهاي. بنابراتصورقابل

راجع به  يتوان شكيست. و چگونه مين يچ شكيده شد، هيشنا مكيتوسط كر
 يشك تماميشنا بودند داشت؟ بيكر به مندعالقهكه چنان  ييهايگوپ ييرها
نداوان يكه با عشق و محبت در ور ينيريها، پسران گاوچران، گاوها و سايگوپ

  افتند.ي ييرها يت ماديبار موجودت رقتياز وضع شنا خدمت كردند،يبه كر
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در حال  ياز دود پوتانا يخوش ناش ينداوان بويتمام ساكنان ور يوقت
كجا  خوش از ين بويا"دند: يگر پرسيكدياز سوختن را استشمام نمودند، 

 يحه از دود پوتاناين رايافتند كه اين گفتگوها، درين ايو در ح "د؟يآيم
بودند و  مندعالقهار يشنا بسيبه كر هاآنمشتعل شده برخاسته است. 

شنا نابود شده است، از سر يو به دست كريد يدند پوتانايآنكه شن محضبه
م نمودند. پس از سوزاندن يه آن كودك كوچك تقدمحبت، بركات خود را ب

د و سرش را يپوتانا، ناندا ماهاراج به خانه آمد و فوراً فرزندش را در آغوش كش
مهلك  ين باليكه فرزند كوچكش از ا ق، او كامالً قانع شدين طريبه اد. ييبو

ت يكه روا يبه تمام كسان يال شوكادِو گوسواميدر برده است. شرجان سالم ب
ن بركت را عطا نموده يشنوند، ايشنا را ميشته شدن پوتانا به دست كرك

  افت.يندا دست خواهند يوشك به مرحمت گوياست: آنان ب
  
كشته "شنا با عنوان يودانتا بر فصل ششم كتاب كر ي، شرح بهاكتساننيبد

  پذيرد.پايان مي "شدن پوتانا
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 فصل هفتم

ناوارتايتر ييرها  

 يعني يتوانگر 6همواره سرشار از  شنا،يكر يخداوند، شر يت اعاليشخص
كامل، و انقطاع  ييبايثروت كامل، قدرت كامل، شهرت كامل، دانش كامل، ز

دار يپدكامل، است. خداوند به فرم ظهورات گوناگون كامل و جاودان 
متعال  يهاتيدن راجع به فعاليشن يبرا يد فرصت كالني. روح مقگردديم

تا (ب.گ يگ -ن موضوع در بهاگاواديمختلف دارد. ان ظهورات ياخداوند در 
متعال و  يهاي. باز9"اميويجانما كارما چا مِ د"ان شده است: ي) ب4/9

و روح  -اندواقع يفراتر از ادراك ماد هاآن -ستندين يخداوند ماد يهاتيفعال
 .مند گرددبهره يرمعموليغ يهاتين فعاليدن چنيتواند از شنيمد يمق
 يهاتيدن راجع به فعاليشن معاشرت با خداوند است؛ يبرا يدن، فرصتيشن

                                              
9 janma karma ca me divyam [Bg. 4.9] 
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ن صرفاً يگردد، و ايت متعال منجر ميماه يبه سكو يجيشرفت تدريبه پ يو
به  يعيو طب يذات يليد تماياست. روح مق يافتنيدن دستيشنعمل با 
ا رمان يشنامه يد در قالب داستان، نماير ارواح مقيراجع به سا يزيدن چيشن

دنيشن يتواند برايگران ميدراجع به  يزيدن چيل به شنين تمايدارد. ا
تواند فوراً به يمتعال خداوند به كار گرفته شود. آنگاه شخص م يهايباز 

با هستند، يز تنهانهشنا يمتعال كر يهايباز ابد.ير ييت متعال خود تغيماه
 يهايدن بازياز شن ياگر كس باشند.يند ميار خوشايذهن بس يبلكه برا

ل معاشرت يكه به شكل غبار و به دل يماد يرد، آلودگيمتعال خداوند بهره گ
تواند فوراً پاك شود. يانباشته شده است، م يدر قلب و يعت مادياد با طبيز

دن نام مقدس ين را آموزش داده است كه تنها با شنيز ايا نيتانيلرد چ
پاك  يماد يهايد را از تمام آلودگتواند قلب خويشنا، شخص ميخداوند كر
ند ين فرآيوجود دارد؛ اما ا يخودشناس يبرا يگوناگون يندهايكند. فرآ

وسط ت يوقت - ن عمل استيتردن مهميشن هاآنان يكه در م-خدمت عابدانه 
 يماد يهاياو را از آلودگ خودخودبه طوربهشود يرفته ميپذ يديهر روح مق

خود را درك  يو اساس يت ابديموقعسازد كه ير مرا قاد يد و وينمايپاك م
 يماد ين آلودگيا ياست و وقت ين آلودگيل ايد تنها به دليمق يزندگ .كند

 ،خدمت به خداوند يعنيزنده  تموجودا يت خفتهيعالف گاهپاك شود، آن
تواند يخود با خداوند متعال، فرد م يابد يشبرد رابطهيشود. با پيدار ميب

ت بر اساس يكشين گردد. ماهاراج پاريبا عابد يجاد دوستيا يستهيشا
كنند در مورد  يد سعيكند كه همه بايه ميخود توص يعمل يتجربه

را  ين هدفيشنا چنيكر ين مجموعهيمتعال خداوند بشنوند. ا يهايباز
ن مجموعه منتفع گردد تا بتواند به هدف يد از ايكند و خواننده بايدنبال م

ن يل خود در ايدليابد. خداوند از سر لطف بيدست  يسانان يزندگ ييغا
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ك انسان يه يخود را درست شب يهاتيكند و فعاليظهور م يماد يايدن
خدانشناس  يا طبقهيان يگراتيهويگذارد. متأسفانه بيش ميبه نما يعاد

رند و يگيمثل خودشان در نظر م يك انسان عاديشنا را يها، كرانسان
تا توسط خود يگ-ن موضوع در بهاگاواديكنند. ايا مسخره من او ريبنابرا

 10"متم مودهاها يانانتيآواگ"د: يفرمايم كهيهنگامح شده؛ يخداوند تقب
شنا را ياد خود، كريز يا افراد شرور، از سر بدبختي). مودهاها، 9/11(ب.گ. 

د توانيرند و نميگيقدرتمندتر از خود در نظر م يكم يا فردي يعاد يانسان
، ين افراد بدبختيچن يرند. گاهيخداوند بپذ يت اعاليشخص عنوانبهرا  يو

به  شناي(ظهور) كر يتجل عنوانبهبدون ارجاع به متون مقدس معتبر، خود را 
  كنند. يم يمردم معرف

گر فقط يتر شد، شروع به غلت زدن كرد؛ و دبزرگ يشنا كميكر كهيهنگام
ز بر پا يرا ن يگريد ين رسمييا ماهاراج آاشودا و نانديد. يخوابيبه پشت نم

جشن تولد  ياقدامات الزم را برا هاآنشنا. يكر سالگييكنمودند: تولد 
شود، انجام يآورده م جابه يين وداييروان آيتمام پ يشنا كه هنوز از سويكر

شنا در هند توسط تمام هندوها، بدون توجه به ين زادروز كرييدادند. (آ
شود.) تمام مردان و زنان يگوناگون آنان، برگزار م يافرقه يهادگاهيد

 شن فرخنده دعوت شدند. گروه نوازندگان،ن جيشركت در ا يگاوچران برا
بردند. يدن آن لذت مياز شن ين، و جمع حاضرندنواختيم ييبايز يقيموس

 يرا برا ييودا يهاو سرودهم به آنجا دعوت شده يحك يتمام برهماناها
و نواختن  ييودا يهاكردند. در طول ذكر سرودهينا ذكر مشيكر يخوشبخت

                                              
10 avajänanti mäà müòhäù [Bg. 9.11] 
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ن مراسم استحمام ياشودا استحمام شد. ايشنا توسط مادر ي، كريقيگروه موس
ن در روز يين آيز ايامروز ن يشود و حتيده مينام 11شكاياصطالحاً آبه

نداوان برپا يشنا، در تمام معابد وريا سالروز تولد خداوند كري 12يجانماشتام
از غالت، و  يادير زيب پخش مقادياشودا ترتيمادر ن مراسم، يگردد. در ايم

اعطا نمودن به  يرا برا نينات زرين به تزئيمز يكدرجه يآماده شدن گاوها
ار ياشودا خود استحمام نموده و لباس بسيداده بود.  ،ميحك يبرهماناها

ار يلباس بسكوچك را كه استحمام كرده و  يشنايكرده بود و يپوش ييبايز
 يهاهبر دامن خود نشانده بود. او نشسته بود تا سرود داشت،بر تن  ييبايز

كوچك  يشنايكر، نين حيدر حال ذكر توسط برهماناها را بشنود. در ا ييودا
د. او ياو را در بسترش خوابان يآرامبهاشودا ين يبه خواب رفت و بنابرا آرامآرام

نداوان در آن مراسم ي، اقوام و ساكنان وراز دوستان ييرايار مشغول پذيكه بس
شنا از سر ير بدهد. كريد به كودكش شيمقدس بود، فراموش كرد كه با

اد يز يسروصداهااشودا به خاطر يستن كرد؛ اما مادر ي، شروع به گريگرسنگ
را احساس يبود، ز ياو عصبان. او را بشنود يتوانست صدايموجود در فضا، نم

ش را باال ين پاهاي. بنابراداشتن يبه او توجه زينش مادر كرد ويم يگرسنگ
به ن خود يلوفريدن قدوم نيشروع به كوبخردسال  يدرست مانند طفلو  دبر

ده شده بود و يخوابان دستييگارك ير يزكوچك  يشنايكرد. كر هر سو
را  يگارچرخ  يتصادف طوربهد، يكوبيش را به اطراف ميداشت پاها يوقت

ر يو سا يبرنج روفها و ظبشقابانواع گوناگون فتاد. ا يگارلمس كرد و 
ن يبر زم ياديز يسروصدابا  شده بودند، انباشته يگارن يا يروكه بر فلزات 

                                              
11 abhiñeka 
12 Janmäñöamé Day 
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 يچرخ هم همگ يهااز محورش جدا شده بود و پره يگار چرخ. ندختير
ن يها و همچنياشودا و گوپيخته شده بود. مادر يشكسته بوده و به اطراف ر

 چگونه يگارگر مردان گاوچران متعجب شده بودند كه يراج و دناندا ماها
ن ييشركت در آن آ يكه برا يتمام مردان و زنان .فتديب خوديخودبهتواند يم

شروع به نظر دادن جمع شدند و  يگاردور  آمده بودند، گرد هممقدس 
را  يكس نتوانست علت اصلچين افتادن آن كردند. هيبر زم يراجع به نحوه

كوچك  يشنايبا كر يدار بازاز كودكان كه عهده يخص كند، اما تعدادمش
شنا به يكر يپا يضربهل يبه دل ياطالع دادند كه افتادن گار بودند، به جمع

جمع را مطمئن ساختند كه آن اتفاق را به چشم خود  هاآنچرخ بوده است. 
ن جمالت يا به اترهاز بزرگ يكردند. بعضيد مين نكته تأكياً بر ايدند و قويد

د حرف يتوانيگفتند كه چطور ميمبه آنان ر گيد يبرخ يگوش كردند، ول
ت يدانستند كه شخصيد. مردان و زنان گاوچران نمين كودكان را باور كنيا

را  يتواند هر كاريمده و يك كودك در بستر خوابيخداوند به شكل  ياعال
كه  يزمان .قدرت اوست ديهر دو در  ،ممكنريممكن و هم غانجام دهد. هم 

كرد. مادر  ستنيكوچك شروع به گر يشناي، كران بوديدر جرن بحث يا
 ين خود گذاشت و برهماناهاارا در دام كودك يشهچ نكويه ياشودا بي

ث حاضر در يمقابله با ارواح خب يبرا را ييودا يهام را فراخواند تا سرودهيحك
اش را نهيس شكوچك فرزندكه ن حال اجازه داد يذكر كنند. در هم آن مكان،

د دانست كه از هر يبا مادرش را خوب بمكد، ينهيس ي. اگر فرزنددبمك
دوباره  تر،ي. پس از آن، مردان گاوچران قواست قرار گرفتهدر امان  يخطر
به طرز را در اطراف  شدهپخش ظروفر كردند و تمام يشكسته را تعم يگار

م يپس برهماناها شروع به تقددند. سيآن چ يهمچون قبل رو ييبايز
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 هاآنعلف كوشا و آب نمودند.  با ماست، كره، ياحترامات به آتش قربان
ن كودك مورد پرستش قرار يا يخوشبخت يخداوند را برا يت اعاليشخص

  دادند. 
را حسود، يز ؛بودند ياشخاص متبحر يحاضر در آن زمان همگ يبرهماناها
كردند و يت ميعدم خشونت را رعا ند،مغرور نبودو ، ييگودروغ بهمشهور 

معتبر  ييبرهماناها يهمگ هاآن. داشتندخود ن يبرا يكاذب اعتبارچ يه يادعا
 عطاشدهبركات و لطف  ينديشيمبن يوجود ندارد كه چن يليچ دليبودند و ه

ن يبه ا يقو يمانيا ناندا ماهاراج كه. ه استبود يادهيفايز بيآنان چ ياز سو
 يمختلف يهاآنان مشغول ذكر سروده كهيدرحال، داشت ستهيشا يبرهماناها

 يوكودك را در دامن خود گذاشت و اجور ودا و ساماودا بودند، يگ ودا، ياز ر
  اهان مختلف شست.يبا آب مخلوط با گرا 

د ينبا باشد صالحيذ ييبرهمانا آنكهبدون شخص گفته شده است كه 
 كه يين سند وجود دارد كه برهماناهايا اينجارا بخواند. در  ييودا يمانتراها

سته و واجد يشا حضور داشتند، آنجادر  ييبرهمانا يهاام نشانهمبا ت
ن به يمان كامل داشت و بنابرايا هاآنز به يت بودند و ناندا ماهاراج نيصالح

انجام  ييودا يرا با ذكر مانتراها ياجازه داده بود كه آن مراسم سنت هاآن
، انده شدهيلف توصتمراسم مخ يبرا يمتنوعو ار متعدد يبس يهاينادهند. قرب

ن يد و چون در انصالح ذكر شويذ يتوسط برهماناها يد همگياما مانتراها با
 ياهيبانوجود ندارند، تمام قر يصالحيذ ين برهماناهايچن يعصر كال

ك نوع يا ماهاپرابهو تنها يتانيچين شريند. بنابرااممنوع شده ييودا يسنت
ا همان ي 13"اياگيرتان يكسان"و آن كنند يه مين عصر توصيرا در ا ينرباق

                                              
13 saìkértana-yajïa 
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شنا هاره يشنا كريشنا، كريكرهاره شنا،ي(هاره كر :شنايكرهاره يذكر مانترا
  است. راما راما هاره هاره)  هاره، هاره راما، هاره راما

را  يهبكردند و مراسم مذيرا ذكر م ييودا يهابرهماناها سروده كهيهنگام
غالت  ياديزان زيم هاآنناندا ماهاراج دوباره به  ند،ددايبار دوم انجام م يبرا

با  كه به صدقه داده شدند، يي. تمام گاوهااعطا نمود گاو ياديو تعداد ز
ن يآنان مز يهاشاخ ،شده بودند آراسته زر يهابا و لباسيار زيجواهرات بس

پوشانده شده بود و  يابا صفحات نقره شانيكف پاهان بود و يزر يهابه حلقه
فقط را  ياديز اريبس يگاوهااز گل به گردن داشتند. او  ييهاحلقه يهمگ

در عوض بركات ز ينو برهماناها  صدقه دادآور خود سعادت فرزند اعجاب يبرا
توانمند ارائه  يك برهمانايكه توسط  يبركاتو داشتند.  يخود را ارزان يقلب
  .مانديجه نمينتيبشود، هرگز يم
اشودا فرزندش را يمادر  ين مراسم، وقتيپس از ا يكوتاه يك روز در فاصلهي

 يليخ اواحساس كرد كه  كرد،يگذاشته بود و او را نوازش مدامنش  يرو
 ياو به شكل كامالً ناخواسته او را حمل كندتواند يگر نمين شده و ديسنگ

مشغول امور خانه شد.  ، اويمدت پس ازن بگذارد. يرا بر زم كودكمجبور شد 
گونه كه توسط ، همانوارتاانياز خادمان كامسا به نام تر يكيدر آن زمان 

 يروشنا را يظاهر شد و كر يباد، به شكل گردكامسا آموزش داده شده بود
چشم همگان را د كه نمو اپ نداوان بريدر ور ياديخود گذاشت و غبار ز دوش

ك شد كه ينداوان چنان تاريكل محدوده ور ،. در چند لحظهكرد وتاريرهت
ن فاجعه، مادر يند. در طول ايرا بب يگريد ايخودش و  توانستيكس نمچيه
و  نديشده بود بب ربودهتوانست فرزندش را كه توسط آن گردباد ياشودا نمي

 يدرست همانند گاو ؛ن افتاديكرد و بر زم يسوزناك يهين شروع به گريبنابرا
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ه ين مظلومانه گرياشودا چنيمادر  يخود را از دست بدهد. وقت يوسالهگكه 
 يرساندند و شروع به جستجو آنجازنان گاوچران خود را به  يتمام، كرديم

  دا كنند.يوس شدند و نتوانستند او را پيمأ يبچه كردند؛ اما همگ
ش، در آسمان اوج گرفت. اما آن يهاشانه يشنا بر رويو با كريد يوارتاانيتر

گر باالتر برود يكه ناگهان او نتوانست درا به خود گرفت  يكوچك وزن يبچه
كوچك  يشنايخود را متوقف كند. كر يگردباد يهاتيو مجبور شد فعال

و را گرفته بود، شروع به يگردن آن د كهيدرحالن كرد و يخودش را سنگ
ن همچو ككوچ يآن بچهاحساس كرد كه ناوارتا ي. ترن آوردن او كردييپا

شنا نجات يكرد خود را از چنگال كر ين شده است و سعيبزرگ سنگ يكوه
ل چشمانش از حدقه ين دلين كار نبود و به همياما قادر به انجام ا ؛دهد

ن يبر زم كرد،يه ميگر يوحشتناك يبا صدا كهيدرحالند و بود رون زدهيب
 يرهايط تكه توس پوراسورايتره يو درست شبين دينداوان افتاد و مرد. ايور

 ياعضا ،بزرگ خورد يسنگتختهوارتا به انيشده بود، مرد. تر تكهتكهوا يشلرد 
  . ان گشتينمانداوان يتمام ساكنان ور يبدنش برا ند وشد تكهتكهبدنش 

ك مشغول كوچ يشنايو كر و كشته شدهيدند آن ديد كهيهنگامها يگوپ
. مردان بلند كردندا در شنا ريكربا محبت فراوان فوراً ست، بدن او يرو يباز

 محبوبشانفرزند توانسته بودند خوشحال بودند كه  يليو زنان گاوچران خ
شروع به  بارهيندرا هاآنر آن زمان . درنديباز پس گكوچك را  يشنايكر

 با خود برده استكه كودك را  يويدست، ب ايكردند كه چقدر عج صحبت
م برساند و در عوض آنجا افتاده و نتوانسته كارش را به انجا تا او را ببلعد،

 اين"گفتند: كردند و مياين شرايط را تأييد مي هاآنمرده است. بعضي از 
هاي واكنش ييجهدرنترويدادي شايسته است؛ چون افراد بسيار گناهكار 
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د يز بايما ن .من استيا دريگيكه در آن قرار م يخطرناك يهاتيموقع
 يت اعاليگذشته انجام داده و شخص يهايزندگرا در  يبزرگ يهايقربان

رات داده و اعمال يرا به خ يادياموال ز؛ ميده باشيخداوند را پرست
م. به خاطر يرفاه عموم انجام داده باش يرا برا ياديار زيبس يدوستانهانسان

ن كودك از خطر حفظ شده ياست كه ا ياارانهزكيپره يهاتين فعاليچن
خود شروع به  انيمدور هم جمع شده بودند در  آنجا كه ييهايگوپ "است.

 يهايرا در زندگ ييهاها و رنجاضتيچه رما " :صحبت كردند و گفتند
ار يبسخداوند را  يت اعاليد شخصيما با !مياخود متحمل شده يگذشته

م كرده و صدقات يقدت يرا به و ياديز يهايقربان و م؛يپرستش كرده باش
ان و حفر يدرختان بان همچون پرورش ياديز يهيريخ اعمال داده و ياديز

ن اعمال يا يجهيم. در نتيباش دهيرسانانجام به عموم مردم  يرا براها چاه
گرچه  ؛ميريگم كودك خود را باز پس ياتوانسته اكنونارانه است كه زكيپره
گشت ازاو ب قرار دارد. يدر معرض مرگ حتم يود كه يرسيبه نظر من يچن

 ين خوشحاليچن يشان خود را دوباره زنده كند. پس از مشاهدهيوكه ما خ
  . ا، دوباره و دوباره انديشيدبه كلمات واسودوناندا ماهاراج  يآوراعجاب

از فرزند خود بود  ياشودا مشغول پرستاريمادر  كهيهنگامن اتفاق يپس از ا
ر از يش ياديكرد، ناگهان حجم زينوازش م ياديز يليو او را با محبت خ

را باز  ك اوكوچبا انگشتانش دهان او  كهيهنگامشد و  يش جاريهانهيس
د. او در يدر درون دهان او د كامل طوربهرا  يفرم جهان يتجلكرد، ناگهان 

، ين آسماناجرام نورافشا يتمام لشنا كل آسمان شاميدرون دهان كر
 ،اهكوه ر،يااها، جزيدر ،هواد، ماه، آتش، يها در تمام جهات، خورشستاره

 يكرد. وقت همشاهد ساكن و متحرك را موجودات ها و تمامجنگل ،هاانهخرود
و در درون  ش افتادپبه ط شدتبهد، قلبش يد را منظره نياشودا ايمادر 
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 ان كنديب يزيتوانست چناو  "!انگيز، چقدر شگفتهاو"ن زمزمه كرد: يچن
شده بود. نشان  غرق يرفگار شيو در افكار بس. اچشمانش را بستفقط  بلكه

او  كهيهنگام يحت ،شنايخداوند توسط كر يت اعاليشخص يدادن فرم جهان
ت يكه شخص قت داردين حقياز ا نشان ،ده بوديدامن مادرش دراز كش يرو

 يكودك صورتبهخداوند است؛ چه  يت اعاليهمواره شخص ،خداوند ياعال
ران در جنگ كوروكشترا ارابه صورتبهشود و چه  يدامن مادرش متجل يرو

 يا برخيان كه شخص فقط با تمركز يپندارگرا ين پندار ذهنيحاضر باشد. ا
شود. يكذب محض اعالم م اينجادر تواند خدا شود، يگر ميد ياعمال مصنوع

 ياو ذره ءجز ،جودات زندهوو م ،است همواره خداوند يطيخداوند در هر شرا
العاده و مشابه قدرت خارقتوانند ينم هرگز هاآناز خداوند متعال هستند. 

   .باشندوند اخد يت اعاليشخص ريتصورناپذ
  
 ييرها"شنا با عنوان يودانتا بر فصل هفتم كتاب كريب شرح بهاكتيترتنيبد
  رد.يپذيان ميپا "ناوارتايتر
 



 

138 

  
 فصل هشتم

يش فرم جهانينما  

 يمونان، گارگاشيخانوادگ يو روحانم يدوا از حكداد، واسوين رويپس از ا
شنا، به منزل يكر تيآ يزندگ ينيبطالع يمحاسبه يدرخواست نمود تا برا
ها و اضتيبود كه ر يم خردمند بزرگيحك يرگاموناناندا ماهاراج برود. گ

ادو ي يم سلسلهيحك عنوانبهو  ،را متحمل شده ياديز اريبس يهارنج
ناندا ماهاراج از  ،ديسناندا ماهاراج ر منزلبه  وي يبود. وقت گشتهمنصوب 

احتراماتش را  ،هميروبر  يبا دستانايستاده و  هخوشحال شدار يبسدن او يد
را شد كه يپذ يرا با همان حس يگارگامون ،ماهاراج د. ناندام نمويتقد يبه و
 ار مناسبيبس كند. او مكانييخداوند را پرستش م يت اعاليشخص يفرد

از ناندا ماهاراج  نشست، يو يو وقت دتعارف نمو ينشستن به گارگامون يراب
 يبرهمانا"و گفت:  هاو را خطاب قرار داد يو با آرام هنمود يگرم ييرايپذاو 
من است. ميتعلت و يهدا يمتأهل، فقط برا يفرد زم، حضور تو در منزليعز
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 يواقع يفهيوظ م ويهست يخانوادگ يهاتيما همواره مشغول انجام فعال 
 يتو به منزل ما فقط برا ورودم. يارا فراموش كرده يخودشناس يعنيخود 

متأهالن از ديدار  يگريچ هدف دياست. تو هبه ما  يروحان يزندگ ميتعل
متأهالن  يبا خانه يچ كاريك برهمانا، هيا يس يك فرد قدي درواقع ".يندار

ل حضور اشخاص ي، ندارد. تنها دلكه همواره مشغول امور زندگي هستند
. هاستآنم دادن يتعل، متأهل يحضور در مكان فرد ياها براس و برهمانيقد

فرد  كيم گرفتن نزد يتعل يبراچرا افراد متأهل ": ده شود كهياگر پرس
ار يبسن است كه افراد متأهل ي، پاسخ ا"؟رونديهمانا نما بريس يقد
كه مشغول شدن در امور  پندارندين ميچنمعموالً  النفس هستند وفيضع

 يدانش روحان آموختنا ي يو خودشناس ،هاآن يفهين وظيتريلاص يخانوادگ
س و يفراد قدن تنها از سر لطف و شفقت است كه اي. بنابراه استيثانو يامر

  روند.يهالن مأبرهماناها به منزل مت
 ،نجوممراجع در دانش  نيتراز بزرگ يكي عنوانبهرا  يگارگامون ،ناندا ماهاراج
سوف خ وقوعل ياز قب يشناسعلم ستاره يهاييگوشيپدهد. يمر مخاطب قرا

فرد  ياژهين دانش ويدارند و با چن يزينگاار اعجابيمحاسبات بس ،ا كسوفي
ن دانش متبحر يكامالً در ا يدرك كند. گارگامون وضوحبهنده را يتواند آيم

خود را درك كند و متوجه  يتواند اعمال گذشتهين دانش فرد ميبود. با ا
ا رنج يلذت ببرد  يگدن زنيانجام داده كه باعث شده در ا يچه اعمال شود كه

اطب قرار خم "برهماناها نِيبهتر" عنوانبهرا  مونيگارگا ،بكشد. ناندا ماهاراج
مطلق متعال،  خصص دانش متعال است. بدون دانشتم ،ك برهمانايدهد. يم

 ،اينجادر  ستفادهموردا يهواژشود.  برهمانا شناخته عنوانبهتواند ينم فرد
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ك يشناسد. يخوب مار يكه متعال را بس يكس يعني ؛است 14داميو -برهما
يعني تر نييطبقات پا يرا برا ياصالح يتواند امكاناتيمتخصص م يبرهمانا
 تيرا رعا ين اصالحييآچ يجود آورد. شودراها هاها به ويشيوااها و يكشاتر

اها در نظر گرفته يشياها و واياتركش ا استادي يروحانريبرهمانا، پ. كنندينم
 يك برهماناي عنوانبهرا  يا بود و گارگامونيشيك وايشود. ناندا ماهاراج يم

شنا و باالرام را يكر ،تر خودن او دو پسر بزرگيبنابرا ه بود.رفتيپذ يكدرجه
ها، بلكه تمام ن پسريا فقطنهان كرد كه ي. ناندا بنزد او برد يسازپاك يبرا

 يروحانر يپ عنوانبهسته را يشا يك برهمانايد يا، پس از تولد باهانسان
 انتخاب كنند.

من را فرستاده تا  اوواسودِ " :پاسخ داد يگارگامون ،ن درخواستيدر پاسخ به ا
با انجام اما  ، انجام دهم.شنايكر يژهوبه ،ن كودكانيا يرا برا يسازن پاكييآ
شنا يشود كه كراق مشخص اتف برحسب، ممكن است ن كار به دست منيا

 "هستم. اواسودو يخانوادگ من مشاور معنوي چراكه است؛ يفرزند دواك
است  اشنا فرزند واسودويكه كر افتيدر يمحاسبات نجوم انجامبا  يگارگامون

 طوربه يگارگامون درواقعدانست. يرا نمت يواقعن يكه ناندا ماهاراج ا
هستند.  اواسودو انرام هر دو پسرشنا و بااليكر ان نمود كهيم بيرمستقيغ

حضور  آنجادر  ينيمادرش روه رايزشد يشناخته م اباالرام پسر واسودو
. دانستيشنا نميت را راجع به كرين واقعيداشت. اما ناندا ماهاراج ا

است،  يشنا پسر دواكيت را كه كرين واقعيم ايرمستقيغ طوربه يگارگامون
ر او آن گا ماهاراج هشدار داد كه ه نانداب ين گارگامونيچنآشكار نمود. هم

ار گناهكار ممكن است يبس يكامسا وقتآنرا انجام دهد،  يسازپاكمراسم 

                                              
14 brahma-vidäm 
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كردند يگرچه همگان فكر م .است يو دواك اشنا پسر واسودويكه كر ابديدر
 يدواك يبر اساس محاسبات نجومدختر است اما  يكه فرزند هشتم دواك

ج اماهار به نانداب يترتنيبد يارگامونگ .شته باشدتوانست فرزند دختر داينم
و  ده شده استييزا يشنا از دواكيو كر ،اشودايهشدار داد كه فرزند دختر از 

به كامسا گفته  ،ا دورگاياند. گرچه فرزند دختر جا شدههگر جابيكديبا  هاآن
ا آمده يبه دن يگريد يدر جاقبالً را خواهد كشت،  يوكه  يبود كه كودك

 ييشگوياو پ كنم، و يگذاركودك تو را ناماگر من  "گفت:  ياست. گارگامون
من يكند، آنگاه آن اهر يعمل ،آن فرزند دختر را كه به كامسا هشدار داد

 .كشديم يگذارنامپس از مراسم ز ينرا  كودكن يد و ايآيار گناهكار ميبس
 "رم.يگعهده ب هرا ب يآت يهاين بدبختيت چنيخواهم مسئوليمن نم

وجود  ين خطرياگر چن": گفت يگامونرادن كلمات گيبا شنناندا ماهاراج 
گرفته در نظر شنا يكر يگذارنام يبرا يوهكبهتر است مراسم پرش ،دارد

را  ييودا را ذكر كرده و مراسم ييودا يهاسرودهشما نشود. بهتر است فقط 
فرصت من م و يرزاده شده تعلق دا بار دو ي. ما به طبقهديرسانانجام به 

كنم كه مراسم ين خواهش ميشمارم. بنابرايمغتنم م را اينجاحضور شما در 
ناندا ماهاراج  ".ديانجام ده يرونيب شكوه و تجملچ يرا بدون ه يگذارمنا
 ياز حضور گارگامون حالينبااانه انجام شود و يمراسم مخف نيخواست ايم

 ين را مشتاقانه از گارگامونياج ان مراسم استفاده كند. ناندا ماهاريا يبرا
انه يمخف صورتبهرا تا حد ممكن  يدهنانمراسم  يدرخواست كرد، گارگامون

ناندا ماهاراج را آگاه كرد  . او، انجام دادندشديم يكه گاوها نگهدار ييدر جا
 ني. و بنابرااست ار عزيز و نيكياش بسخانواده ياعضا يبرا ينيكه پسر روه

 به دسترا  ياالعادهنده او قدرت بسيار خارقيده شود. در آينام " راما "د يبا
ن يچنهم يگارگامون .ده شوديز نامين "باالدو"تواند يمن يورد و بنابراخواهد آ
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و مجذوب  به هم نزديك قدريناادو يخانواده تو و خاندان  آنكه يگفت كه برا
ن بدان معناست يا باشد. "كارشاناسان"اند توين ميچنهم يوم هم هستند، نا

و باالدوا. اما او ارشانا، كالرام، ساناداد: ب مسه نا ينيپسر روه به يكه گارگامون
 يقت را آشكار كند كه باالرام در رحم مادر دواكين حقيخواست ايقاً نميدق

شنا و باالرام ي. كرمنتقل گرديده است ينيو بعداً به رحم روه ظاهر شده
  هستند.  ياً پسر دواك، و هر دو ذاتيبرادران واقع

- يمكه به پسر تو مربوط  ييتا جا "بعداً به ناندا ماهاراج گفت:  يگارگامون
رفته، يف پذلمخت يوگاهايرا در  يمختلف يبدن يهابيترك ن كودكيشود، ا

د، سپس رنگ قرمز، بعد از آن رنگ زرد و حاال هم دارد رنگ ياول رنگ سف
د يپس با ،بوده اون او قبالً پسر واسوديرد. عالوه بر ايپذيم درا به خو يمشك

از مردم او را  يشناست. بعضيگونه كه نامش كرنام او واسودوا باشد، همان
ن يا ؛يز را بدانيك چيد ي. اما تو بادياو را واسودوا خواهند نام يشنا و برخيكر

ها و ، نامدهديكه انجام م ياديز متعال ياهي، به خاطر بازكودك
 دارد. شمارييبهاي فعاليت

ل يبه دلچنين هم، اهاراج اشاره نمود كه پسر اوسپس به ناندا م يگارگامون
نيز  "گيريدهاري"، ابلند كردن تپه گوواردهان يعنيمتعارفش ريمتعال غ يباز

را  يزچهمهتوانست يمم بود، ك منجّي يگارگامون ازآنجاكه. ناميده خواهد شد
جع به را را يزچهمهمن " گفت:ن ينده درك كند. بنابرايدر گذشته و آ

ي تمام يبرا ن كودكيدانند . اين را نميگران ايدانم، اما دياو م يهاتيفعال
گردد. او در ورينداوان بسيار اندازه عزيز ميمردان گاوچران و گاوها بي

ل حضور ي. به دلي شما خواهد بودهمه يبرا ل اقبال نيكيدلو ، مشهور
كان وجود عناصر بسيار متضاد، تمام اوست كه شما قادريد با ام

 "د.يرا پشت سر بگذار يماد يهاشوربختي
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 يدر تولدهااين كودك، ز وراج، يپادشاه عز يا"ادامه داد:  يگارگامون
را در بر گرفته  جاهمهفساد سياسي  كهيهنگام ،اديار زيبس دفعاتبه شايقبل

ن پسر ي. اداده است ت شروران و دزدان نجاتزگار را از دسياشخاص پرهبود، 
 ، از سوي دشمنانش،عابد پسر تو شود گاه كسياست كه هر قدرتمندقدر آن

كه خداوندگاران توسط  يبيدرست به همان ترت گردد.يهرگز دچار مشكل نم
ت ي، شخصاانيز توسط ناراينشوند، عابدان كودك تو يافظت مشنو محيلرد و

 ، قدرت،ييابين فرزند در زي. اگيرندقرار مي يتموردحما ،خداوند ياعال
خداوند رشد خواهد  يت اعاليشخص انا،ينارا در سطح يزچهمهو در  يتوانگر

 يوتا  ياز او مراقبت كن شدتبهتو  كه كنميه مين من توصيو بنابرا كرد
ندا به نا يگر گارگاموني. به كالم دبزرگ شود يچ مزاحمتيبتواند بدون ه

 اانياست، خداوند نارا اانيك عابد بزرگ نارايو ا ازآنجاكهماهاراج هشدار داد كه 
ان يب يداده است. در همان زمان گارگامون به او اانيخود نارا همچونرا  يپسر

و  گرددمورد مزاحمت واقع مي ياديار زيبس يوهاين پسر توسط ديكرد كه ا
 ترتيبينابهو  بوده و از او حفاظت نمايد د بسيار مراقبين ناندا بايبنابرا

است.  پسر او شده ا،نايكه خود نارا ، ناندا ماهاراج را متقاعد ساختيرگامونگا
از  او بيان نمود. پس يپسرش را برا يانروح يهاتيالي فعبه طرق مختلفو 

د بازگشت. ناندا ماهاراج با خود به خانه خو يگارگامون ،ن اطالعاتيدادن ا
ار يبس ين بركتيافت چنين افراد است و از دريترخوشبختكه  ؛ديشياند

  خوشحال شد. 

دن يشنا شروع به خزيهم باالرام و هم كرن اتفاقات، يپس از ا يمدت كوتاه
به جلو حركت  گونهينا كهيهنگامو  خود كردند يو پاها دستان يرو
 يهاپاكمر و كه به  ييهازنگ. شدنديم يراض شدتبه مادرانشان كردند،يم

بخش لذت و آن دو به شكلي درآمدهصدا زيبايي به بسته شده بود به  هاآن
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، يكودكان عاد انندهمدرست  ،اوقاتيبعضكردند. يبه اطراف حركت م
 يسوبهحفاظت يافتن، با عجله  يراشدند و بيم زدهگر وحشتيتوسط افراد د
به نداوان يور يهاو گل در خاك هاآن اقعمو ي. بعضدنديدويمادران خود م

 درواقعنمودند. يپاك م را از خاك هاآن مادرانشان هآنگاخوردند و ين ميزم
ر چوب صندل يبا زعفران و خم مادرانشانهاي آنان همواره توسط بدن

خود را  آلودگل هاينيزم يرو هاآن دليل كه نيا اما به، شديپوشانده م
و  شدهايشان مملو از شن و ماسه ميدند، بدنيخزيدند و ميكشيم

اشودا و ي ردند،كيحركت م مادرانشان يسوبهخيز ل سينهبه شك كهيهنگام
خود پوشانده و به  يسار ينييبا قسمت پاآنان را در آغوش گرفته،  ينيروه
 يهانهيس ن كودكانيا كهيهنگام شان را بمكند.نهيستا دادند ياجازه م هاآن

 يهادارند دندان هاآنشدند كه دند، مادران متوجه مييمكيمادرشان را م
شان در يهادند بچهيديم كهيوقتمادرها ب ين ترتي. بدآورنديدرم يكوچك

ن يمواقع ا يبعض شد.صدها برابر ميشان خوشحالي، حال رشد هستند
و  را گرفته يادند و دم گوسالهيخزياوها مگله يطان به سمت طويش يهابچه

 ،شدنديت مناراحن شكل يابه كه هم ها ، گوسالهستادنديايبه كمك آن م
بر ب كودكان ين ترتيكردند و بديم طرفآنو  طرفينادن به يشروع به دو

ن موضوعات يدن ايشدند. با ديده ميكش سوآن سويناخاك به  روي
كردند. يرا صدا م ها، گوپيه خوديدوستان همسا ينياشودا و روهي ،دارخنده

شنا غرق در شعف يخداوند كر انهمتعال كودك يهاين بازيدن ايدهمگي با 
  دند.يخنديم يبلندبسيار  يو با صدا شده

اشودا و يدند كه مادرانشان بو وجوشجنبپر چنانآنشنا و باالرام يكر
 تا كردنديتالش م ،داري بودندمشغول انجام وظايف خانه كهيدرحال، ينيروه

. ندپرندگان محافظت نماي و تش، آها، آبمونيم نر، يگاوهارا از گاوها،  ناآن
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 يفشانوظاخواستند يبودند و م كودكانشاننگران محافظت از  هاآنن يچنهم
 يدر زمان كوتاهآرام و آسوده نبودند.  يليخ انجام دهند، اين كودكاننيز را 
 آنان يكردند. وقت يشانپاهاستادن و تكان دادن يشنا و باالرام شروع به ايكر

ملحق شدند، و  هاآنز به ينشان سنشروع به راه رفتن كردند، دوستان هم
اشودا و ي يژهوبهها و يرا به گوپ ين لذت روحانيتربزرگ يجمعدسته يهمگ

 يهاتين فعالياز ا ينياشودا و روهي يدوستان گوپ يتمام .دادنديم ينيهور
 يدند. برابرينداوان لذت ميدر ور شنا و باالراميكر يز كودكانهيمآطنتيش

رفتند ياشودا ميش مادر يپ ن با هماآن ،روحاني فشعن يشتر از ايلذت بردن ب
اشودا يشنا در مقابل مادر يكر كهيهنگامناآرام گله كنند.  يهان بچهيتا از ا

كردند يم يت در مورد ويشروع به شكا ترمسن يهاينشست، تمام گوپيم
ز، تو يعز ياشوداي"گفتند: يم هاآنن را بشنود. وانست آتيز ميشنا نيكه كر

عصر به صبح و  هرروز؟ او يكنيطان خود را محدود نميش ن كودكيا ارچ
ر گاوها را يم شينكه ما بخواهيد و قبل از ايآيما م يهاهمراه باالرام به خانه

نوشند ير گاوها را ميها تمام شكند و گوسالهيزاد مها را آبدوشيم، او گوساله
م يكنيدا نميپ يريچ شيه م،يروير گاوها ميدن شيدوش يما برا كهيهنگامو 
شنا و باالرام يم. اگر به كريبه خانه برگرد يلخا يهام با ظرفيشويمجبور م و

ندند خيم يحيفقط با چنان لبخند مل هاآن م،ين كار هشدار دهيدر مورد ا
شنا و ين كريچن. همانجام دهيمدر برابرشان  يچ كاريهقادر نيستيم كه ما 

كه ما پنهان  ييدن كره از هر جاياز دزد ياديز ، لذت بسيارباالرام شما
دن ماست و كره ين دزديشنا و باالرام در حيكر يبرند. وقتيم ،ميكنيم

ا در يد؟ آيكنيدن ميما را متهم به دزدند كه چرا يگويم، شوندير ميدستگ
و يا شير ماست كره،  هاآناقع مو يست؟ بعضاب ايخانه شما ماست و كره كم

 يخوببهها مونيم يكنند. وقتيع ميها توزمونيم ن را بينند، و آدزديم
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ن شكل يابه شما  كودكان آنگاهخواهند، ينم يزيگر چيه بشوند و ديتغذ
 يحت ندارند، يگر ارزشيدها و كره و ماستر ين شيا": گوينديمسخن 

ما را  يهاظرف نان آنيو بنابراهند خوايرا نم هاآنگر يها هم دمونيم
ر خودمان يزند. اگر ما ماست و كره و شيريم طرفآنو  طرفينا و شكسته

ن را ند و آيآيشنا و باالرام شما ميم، كريكنك پنهان يتار يليخ يرا در جاها
حسب كنند. اگر بريدا ميپ يكيبدن خود در تار يبا درخشش جواهرات رو

 يهابه سراغ بچه دا كنند،يرا پ شدهپنهانتصادف نتوانند كره و ماست 
ه يگر ن بهاكه آن يوررند طيگيشگون ميرا ن هاآنروند و يكوچك ما م

ظرف كره و ماست خود را  ،كنند. اگر از سر ترسيفرار م وقتآنافتند و مي
 هاآناز دسترس رسد يظر مكه گرچه به ن يي، در جازان نماييميآواز سقف 

 ر پايشان،يز براي چوب ياديز يليتعداد خ كردنجمعبا  ناخارج است، اما آن
ظروف ستند و به آن ياياب ميسنگ آس يرسانند و رويخود را به آن م

درست  هادر ظرف يسوراخ وقتآنرسند. اگر نتوانند به آن برسند، يم
 ين جواهرات را از رويا خوب است كه شما يليم خيكنيكنند. ما فكر ميم

  . ديبردار كودكانتانبدن 
ن يمن تمام ا خوب، بسيار"گفت: ياشودا مي مادر سخنان،ن يدن ايبا شن

 ،ديرا كه پنهان كرد يارهگر نتواند كَيرم تا او ديگيشنا ميجواهرات را از كر
خواهش  ،نه ،نه ،نه"فتند: گيها ميگوپ وقتآن "دا كند.يپ يكيدر تار

ن جواهرات را از يم ايدارد كه ما بخواه يادهيچه فا نكن، ان كار ريم ايكنيم
بدون  ياما حت هستند، ن كودكان چه كسانييم كه ايندايم. ما نميريبگ هانآ
 يكيدر تار و شوديطع مسا بدنشاناز  ن جواهرات نيز نوري درخشانيا

 هاآناشودا به يمادر  كهيهنگام "نند.يرا بب يزچهمهتوانند يمهم مطلق 
كنيد  يهدارنگ يكره و ماست خودتان را جور بياييدخوب، بسيار " :گفتيم
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در واقع ": فتندگيها ميدر پاسخ به او گوپ ."ابندي يدسترس كه نتوانند به آن
داري ف خانهيمشغول وظاكه  اوقاتيبعض اما ،كنيمن كار را مييم ايما دار

 دستشانهرچه دم طان وارد خانه ما شده و يش يهان بچهيا خود هستيم،
توانند كره و ماست خود را يه نمك ها هموقت يكنند. بعضيمباشد را خراب 

كه چگونه ن يبباكنون . كنندادرار مي ينجاوآنجاااز سر ترس، در  بدزدند،
كند. تمام روز او در حال نقشه يگوش م ما هايها و شكايتپسرت به حرف

 كينجا مثل يو حاال ا ،ما است يهاها و ماستكشيدن براي دزديدن كره
مادر  يوقت ".فقط صورتش را نگاه كن ساكت نشسته. يليخوب خ يبچه

 ، به تنبيه پسرشهاتيو شكا ن گلهيدن تمام ايپس از شناشودا، ي
ا ر با ديدن صورت مظلوم و خندان كودكش ديگر قادر نبود تا او د،يشيانديم

 تنبيه نمايد.

كردند، يم يتانشان بازشنا و باالرام داشتند با دوسيكر يگر وقتيد يروز
ت از يو شروع به شكا اشودا آمدهير ش ماديپ به همراه باالرام، هابچه يتمام
ا اشوديمادر  حرف، نيادن ي. با شنخورده استخاك  كردند كه او شنايكر

 ؟يخاك خورد پنهاني ازم، چريعز يشنايكر"و گفت:  هشنا را گرفتيدست كر
شنا كه از يكر "كنند.يت مياز تو شكا باالرام ين تمام دوستانت حتيبب

برادر  ازجملهن پسران يزم، تمام ايمادر عز"پاسخ داد:  د،يستريرش مماد
م. امروز ند، من خاك نخورديوگيمن دروغ م دم باالرام دارند در مورتربزرگ

به ن يو بنابرا ن شدياز دست من خشمگ، در بازي، باالرام مرتبرادر بزرگ
از  مع شدندج يهمگ هاآنملحق شده تا از دست من گله كنند.  گريپسران د

. اگر يه كنيرا تنبو م يوش يشما از دست من عصبان كنند تا من شكايت
ا يكه آ دينيو بب ديدهان من را نگاه كن يدتوانيمد، نويگيواقعاً راست م هاآن



 : نمايش فرم جهاني8صل ف                                              148
 

 

بسيار خوب، اگر تو واقعاً خاك "ا نه؟ مادرش پاسخ داد: يم اهمن خاك خورد
  "ن را به من نشان بده.آ، پس لطفاً دهانت را باز كن و ياهردنخو

داده شد، او  ين فرمانيدرش چناخداوند توسط م يت اعاليبه شخص يوقت
اشودا درون دهان يمادر  آنگاهك كودك دهانش را باز كرد. ي همچوندرست 

را در  يرونيب ي. او فضاكامل خلقت را مشاهده نمود يهاياو تمام توانگر
ماه و  ،آتش ،هوا ،اراتيس ،اهايدر ،هاانوسياق ،ريجزا ،هاكوه تمام جهات،

 همچون ر عناصريسان يچناو هم ها،د. به همراه ماه و ستارهيستارگان را د
 يعنيمحصوالت آن  ت ويّبه همراه تمام من ي،اتر يتوجودمآسمان و  ،آب

 ياياش خداوندگاران و نيز يتمام ،حواس يهاكنندهكنترلحواس، 
هان او د. در درون را مشاهده نمود حواس مانند صدا و بو يكنندهجلب

، يموجودات زنده، زمان ابد يو تمام يدما هت گونيفين سه كيچنهم
و اشكال مختلف كل خلقت  يآگاه ،تيفعال ،يعت روحانيطب ،يعت ماديطب
 يتجل يرا كه برا آنچها در درون دهان كودك خود هر اشوديمشاهده كرد.  را
 ،شناين در درون دهان كريچناو هم ند.يتوانست ببيم ،الزم بود يهانيك

 به او دادن يرش خود نشانده و در حال ناشنا را در داميد كه كريرا د شخود
كه فكر كرد  زدهو شگفتشده ها او شوكه ن صحنهيدن تمام ايد. با دباشيم
و . العاده استبسيار خارق يزيچا در حال ديدن يند يبيا دارد خواب ميآ

 يتوهم يانرژ يباز ايند يبيا دارد خواب ميكه  كرد يريگجهين نتيچن
وانه شده و يدكرد كه ي. او فكر منمايدشاهده ميخداوند را م يت اعاليشخص

است.  آوراعجاب يهازين چيا خته كه در حال ديدنيبه هم ر ياز لحاظ ذهن
 به دست ياالعادهخارق ييوگايقدرت كودك من ممكن است " پس فكر كرد:

ج شده باشم. يگ كامالًدرون دهان او  ن من با مشاهدهيبنابرا ده باشد وآور
 يم كنم؛ او كه ورايخداوند تقد يت اعاليبگذار احترامات خودم را به شخص
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مختلف  يهايانرژبا است و او كه  يعمل و پندار فلسف ،ذهن ،يف آگاهيتوص
و  ياو، ذات بدن يكند. تحت انرژيم يو نامتجل يمتجل را يزچهمهخود، 

من احترامات خود را "سپس وي چنين گفت:  "شود.يدرك م يتعلقات بدن
نم كه ناندا كير ماو تصو يتوهم يكه تحت انرژ نمايمم مييتقد يبه خداوند

تعلقات ناندا ماهاراج به م يشنا پسر من است و تماميو كرماهاراج همسر من 
من  ياياد و تمام پسران گاوچران و زنان گاوچران همه رعنلق دارعمن ت

خداوند متعال است.  يتوهم يل انرژين سوء ادراكات به دليا يهستند. تمام
   ".خود من را همواره حفظ نمايد يا ارادهگذار به او دعا كنم تا وي بب

د، يشيانديم ييالار وايبس يق فلسفين طرياشودا به چنيمادر  كهيهنگام
، تا او را با محبت مادرانهخود را بسط داد  يدرون يشنا دوباره انرژيخداوند كر

خود را  يفلسف ين پندارهااشودا تمام آي. فوراً مادر گيج و سردرگم نمايد
 يرا رو رفت. او آن كودكيپسر خود پذ عنوانبهشنا را يو كر هفراموش كرد

ب به يترتنيبدانه شد. و ن خود نشاند و سرشار از احساسات مادرادام
دانش  پيشرفت در يندهايق فرايطر د كه ازيشيخداوند اند يت اعاليشخص
 يو مطالعهماورايي  يوگاي ق انجاميشادها و وداها و از طرياز اوپان شدهكسب

   ا قابل درك است.يفلسفه سانكه
را انجام داده بود و در  ياديار زيار بسيبس اشودا اعمال متقيانهيقطعاً مادر 

 پسر عنوانبهخداوند را  يت اعاليقت مطلق، شخصيحق يو هاآني جهينت
دست آورده بود. مشابهاً هنوشيد، بهايش شير ميخويش كه از سينه
ها و اعمال نيك فراواني را براي كريشنا انجام داده بود نانداماهاراج نيز قرباني

لذت  تا او پسرش شود و وي را پدر خطاب كند. اما اين جاي تعجب دارد كه
هاي كودكانه . حتي امروز نيز بازيبود هاآنببرند، اگرچه كريشنا پسر واقعي 

شود،  كريشنا توسط بسياري از حكيمان و قديسان بزرگ پرشكوه مي
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شنا يكر يكودكانه يهايباز ياز شعف روحان توانستندنمي يو دواك اواسودو
كودكانه او شخصاً لذت  يهاين بازيتوانستند از اينم يو دواك ااما واسودو

ر به ماهاراج يبه شرح ز يتوسط شوكادو گوسوام ن موضوعيل ايببرند. دل
  .ت توضيح داده شديكشيپار

 ،دهارا ن واسوها به نام درونا و همسرش،يتوسط لرد برهما به بهتر كهيهنگام
ز، ما يپدر عز" به او گفتند: هاآن ش دهند،يفرمان داده شد كه نسل را افزا

باشد كه  م،يا متولد شويدن نيما دوباره در ا كهيهنگام. طلبيميملطف تو را 
را به  ، كل توجه ماشخوي يجه كودكو ينترجذابشنا خداوند متعال، در يكر

دن يباشد كه تنها با شن ياو چنان قو جلب كند. باشد كه ارتباط ما با خود
تولد و مرگ  يچرخه از يآسانبهبتواند  يهركس يوكودكانه  يهاتيفعال

همان  ،ن موضوعيا يجهدرنتركت موافقت كرد و ن بيلرد برهما با ا "عبور كند.
 صورتبهنداوان ظاهر شد و همان دهارا يناندا ماهاراج در ور صورتبهدرونا 
مسرش مادر هق ناندا ماهاراج و ين طرياشودا همسر ناندا ماهاراج. بديمادر 

ند بسط داده بودند و خداو يت اعاليشخص يت پاك خود را برايعبود ،اشوداي
ها و مردان گاوچران كه معاشران يتمام گوپ پسر خود داشتند و عنوانبهاو را 

شنا يرا نسبت به عشق كر ياحساسات مختلف يذات طوربه د،شنا بودنيكر
شنا يكه لرد برهما داده بود، لرد كر ين لطفانجام آ ين تنها برايداشتند. بنابرا

كودكانه خود  يهايباز يتا تمام خود باالرام ظاهر شد، يبه همراه بسط اصل
  .هددنداوان انجام ين وريساكن همه يش لذت روحانيافزا يرا برا

  

ت يرؤ"شنا با عنوان يودانتا بر فصل هشتم كتاب كر يشرح بهاكت ساننيبد
  پذيرد.پايان مي "يفرم جهان
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 فصل نهم

 بندديشنا را ميكرخداوند اشودا يمادر 

است،  يدارف مختلف خانهيوظااش مشغول مهيد ندياشودا كه ديمادر  يروز
 زد،يماو كره  كهيهنگامو  ؛را بر عهده گرفتت كره زدن يخود شخصاً مسئول

شنا شد و از فكر كردن به پسرش يكر يكودكانه يهايمشغول سرودن باز
او  كهيدرحالده شده بود، يچيار محكم پياو بس يسار يبرد. انتهايلذت م

ر يش اد نسبت به پسرش،يز يليق خل عشيبه دل د،وزدن ب كرهمشغول 
ع يسر يلياو خ آنكهل يبه دلهايش روان شد و نهياز س خودخودبه صورتبه

كرد. دستبندها يحركت ماين شير زد، يمكرد و با هر دو دست كره يكار م
نگ يرينگ جيريج در اثر برخورد با يكديگردستش بود  يكه رو يورآالتيو ز

 يخوردند. قطرات عرق رويش تكان ميهانهيها و سصدا كرده و گوشواره
و  طرفينابه دور گردنش  گلحلقهو  شديده مياشودا ديصورت مادر 

شنا بهينواز، خداوند كربا و چشميز ين منظرهيرفت. در مقابل ايم طرفآن
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آنكه  يكرد و برايم يساس گرسنگك كودك ظاهر شد . او احيصورت  
كره زدن را متوقف  خواست تايمادرش م ش دهد ازيعشق مادرش را افزا

جازه دهد ان است كه يمادر ا يفه اصليكرد كه وظيخاطرنشان م كند و به او
  به كار كره زدن بپردازد.ي او را بمكد و بايستي بعداً نهيستا 

خود را در دهان  ينهيدامنش گذاشت و نوك س ياشودا پسرش را رويمادر 
را يزد؛ زير بود، لبخند ميدن شيمشغول مكشنا يكر كهيدرحالاو گذاشت، و 

اجاق بود  يكه رو يريبرد. ناگهان شيفرزندش لذت م يچهره ييباياز ز
ر، يرفتن شاز سر يريجلوگ ياشودا فقط براي. مادر شروع به سررفتن كرد

شنا كه يشنا را كنار گذاشت و به سمت اجاق رفت. كريكر يناگهان طوربه
ها و شد و لب يار عصبانيرها شده بود، بس يحالن يتوسط مادرش در چن

 ها و لبانش را به هم فشرد،قرمز شدند. او دندان ،شدت خشم چشمانش از
كره را شكست. او كره را از ظرف  يكوزهن برداشت و فوراً ياز زم يتكه سنگ

 يشروع به خوردن كره در مكانن در چشم، يدروغ ييهارون آورد و با اشكيب
    خلوت كرد.

ر در حال سررفتن، به محل زدن يم شياشودا پس از تنظين فاصله، مادر يا در
 ينگهدار شدهزدهشكسته را كه در آن ماست  يگشت. او كوزهكره باز

د كه يجه رسين نتيدا كند، به اياو نتوانست پسرش را پ ازآنجاكهد. يد شد،يم
ن فكر كرد يد و شروع به اياشودا خنديشكستن كوزه كار او بوده است. مادر 

باهوش است. پس از شكستن ظرف او مكان را از  يليمن خ ين بچهيكه ا
، او پسر خود را نشسته جاهمهترس مجازات ترك كرده است. پس از گشتن 

وارونه  طوربهن سنگ يدا كرد كه ايرگ پزب ياب چوبيك سنگ آسي يبر رو
رون يسقف ب يزان بر رويشنا داشت كره را از ظرف آويشد. كريم ينگهدار
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از د كه يشنا را دياشودا كريداد تا بخورند. مادر يم هايمونمد و به يكشيم
دانست كه ، چون ميكندينگاه م را طرفآنو  طرفينادارد ترس مادرش، 

د كه پسرش ياشودا ديمادر  ينكهادارد. پس از  يزيآمطنتيش رفتار بسيار
ك شد. اما يسر به او نزد آرام و آهسته از پشت يلياست، خ يكارچهمشغول 

در دست دارد به سمت او  يند كه مادرش با چوبيتوانست ببيشنا ميكر
ن آمد و شروع به فرار كرد. مادر يياب پايسنگ آس يد. او فوراً از رويآيم
ت يكرد كه شخص يد و سعيخانه دو يهاگوشه ياشودا به دنبال او به تمامي

، هاي بزرگريق تمركز يوگيحتي از ط وقتيچهخداوند را كه  ياعال
خداوند  يت اعاليصگر، شخي. به كالم دبگيرد ك شد،يبه او نزد توانينم
گرفتار بزرگ  يان ذهنيها و پندارگرايوگيتوسط  گاهچيشنا كه هيكر

همچون  يعابد بزرگ يكوچك برا يداشت درست همانند كودك شود،نمي
به دليل آنكه بدن سنگين و ا اشوديكرد. اما مادر يم ياشودا نقش بازيمادر 

در حال  سرعتبها كه آن كودك ر يسادگهكمر باريكي داشت، قادر نبود ب
م گرفت با سرعت به دنبال او ياشودا تصميمادر  حالينباا. رديبگفرار بود، 

. ختندين ريگل دور گردنش بر زم يهااو شل شده و حلقه ي. موهابدود
د و يطانش رسين پسر شبه طريقي به آ باالخره يگرچه او خسته شده بود ول

ه قرار يگر يآستانهباً در ير شد، تقريشنا دستگيكر كهيهنگاماو را گرفت. 
بود  يمشك ين به سرمهي. او دستان خود را بر چشمانش كه مزداشت

ند و يستاده بود، ببيسرش ا يتوانست مادرش را كه بااليد. كودك ميماليم
  شده بود. رارقيبچشمانش كامالً از ترس 

ترسد و خواست تا براي نفع دليل ميكرد كه كريشنا بيمادر ياشودا درك مي
او ترسش را كاهش دهد. او كه واالترين خيرخواه كودكش بود چنين
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دانم كه چه اتفاقي برايش اگر اين كودك از من خيلي بترسد، نمي"انديشيد: 
 يو فكر كرد كه برا چوب خود را كنار گذاشتن يبنابرا "خواهد افتاد.

دانست يطناب ببندد. او نم ياو را با مقدار يهاد دستيشنا بايمجازات كر
خداوند را  يت اعاليرممكن است كه بخواهد شخصيغش يبرا درواقعكه 

دانست يشنا فرزند كوچك اوست و نميكه كر انديشيدببندد. مادر ياشودا مي
ست و ياو ن يبرا يانيآغاز و پارون و يچ درون و بيندارد؛ ه يچ مرزيه كه وي

است.  يكهكشان ياو خود كل تجل درواقعغالب است.  جاهمهاو نامحدود در 
شنا كودك اوست. گرچه يپنداشت كه كرين مياشودا چنيمادر  حالينباا
شنا را به يكرد كه كرياشودا تالش ميمادر  تمام حواس است، يشنا ورايكر

متوجه شد كه طناب  ،اين تالش نگامببندد. اما ه ياب چوبيك سنگ آسي
خانه ا از درون ر يشتريب يهانچ) كوتاه است. او طنابي(حدود دو ا يليخ

متوجه شد  حالينبااد، اما اضافه نمو يكرد و آن را به طناب قبل آوريجمع
 يهاي طنابمامتب او ين ترتيبد .كوتاه است به همان ميزانكه طناب 

شد، ين گره اضافه ميآخر كهيهنگامكرد، اما  موجود در خانه را به هم وصل
د يخندياشودا مينچ كوتاه است. مادر يكه آن طناب حدود دو ا فهميدمي
 ين اتفاقيچن تعجب هم كرده بود. چطور امكان داشت حاليندرع يول
 افتد؟يب

 گلحلقهو  ريختيبستن كودكش خسته شده بود. عرق م ياو در تالش برا
 يمادرش قدردان فراوان شنا از تالشينگاه كراده بود. آفتن اييدور گردنش پا

ها بسته شود. ن طنابيو قبول كرد كه توسط ا كرد و نسبت به او پرلطف شد
 افياشودا ايدر خانه مادر  ،انسان يبچه عنوانبهشنا كه نقش خود را يكر
كس چيه درواقعداد. يمنتخب خود را به همه نشان م يهايباز د،نمويم

 معابدان پاك خود را به قدو .خداوند را كنترل كند يت اعاليتواند شخصينم
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، بردمي نيبكند و هم از ميهم عابد را حفاظت  ن خداوند، كسي كهيلوفرين
م شدن خود را يتسل گاهيز جاگخود هر كنند. و عابد از سويتسليم مي
 روحاني ، لذتنيعابداز ظت فامح ز بايكند. مشابهاً خداوند نيفراموش نم
  است.  اشودايشنا به مادر يم كريتسلمثال بارز اين موضوع، كند. ياحساس م

، اما لطف باشدبه عابدانش مي ييرهاانواع  يتمام متعال ياعطاكنندهشنا يكر
وا يا لرد شيلرد برهما گاه توسط ، هيچشد ياشودا ارزانيكه به مادر  يو بركت

  شود. يز تجربه نميبخت ن يا الههي
اشودا و ناندا ماهاراج شناخته ي رپس صورتبهوند كه خدا يت اعاليصشخ

شود، يكامل شناخته نم طوربه ،انيا پندارگرايها يگويشود هرگز توسط يم
منبع  عنوانبهش قرار دارد. او حتي يدر دسترس عابدان خو يآسانبهاما او 

واقع ن يتحسان مورد يها و پندارگرايوگيتوسط  ،لذات يمتعال تمام
  شود.ينم

 يداره اعمال خانهياشودا پسر خود را بست، مشغول بقيمادر  ينكهاپس از 
بسته شده بود،  ياب چوبيك سنگ آسيشنا كه به يخود شد. در آن زمان كر

شدند. يام درختان آرجونا شناخته مد كه با نيدو درخت را در مقابل خود د
اشودا قبل يمادر "د: انديشين يشنا با خود چنيكر يلرد شر منبع بزرگ لذت،

ن يابنابر كرد، ، تركبدهد كافي ريش ينكهااول من را بدون  يگرياز هر كار د
بين ه يريخ صورتبهرا  شدهزدها شكستم و آن كره ف ماست رمن آن ظر

بسته،  يچوب ابيك سنگ آسيبه  ينجااع كردم . حاال او من را يتوزها ميمون
ب او ين ترتيو بد ".بدتر از قبل انجام بدهم يك كار شرورانهيد يمن با پس

  . ، افتادآرجونادرختان  ،بلند يلين دو درخت خبه فكر انداختن آ
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 ين دو پسر در زندگيدارد. ا دن دو درخت آرجونا وجويپشت ا اييخچهتار
ماالكووارا و  هاآن يهاپسران كوورا متولد شده بودند و نام عنوانبهقبل خود 

آنان دگان خداوند قرار گرفتند. يدر مقابل د هاآنوشبختانه . خوا بوديگريمان
شده بودند براي ن ينفر مونيم بزرگ نارادايتوسط حكشان يقبل يدر زندگ

آورند.  به دستشنا را يت خداوند كريرؤيعني ن بركت ياعالتربتوانند  آنكه
 ينارزا به دليل فراموشي آنان در حال مستي به ايشان گونه،ن بركت نفرينيا

  گردد. ينده بازگو مياست كه در فصل آ ين داستاني. اشده بود
  

مادر "شنا با عنوان يودانتا بر فصل نهم كتاب كر يشرح بهاكت ساننيبد
  پذيرد.پايان مي، "بندديمشنا را ياشودا كري
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 فصل دهم

  وايگريناالكووارا و مان ييرها

 ،شنايبه دست كر انآن ييو رها ،16وايگريو مان 15ن شدن ناالكووارايرداستان نف
شرح داده  اينجام بزرگ نارادا، در يحك يسراسر خجستگ يخواسته در قالب

 شود.يم

عابد بزرگ لرد شيوا را، وا پسران كووِيگريدو خداوندگار بزرگ ناالكووارا و مان
 يماد يهايوا، توانگريشلطف خداوند  هبودند. ب ،دار خداوندگارانخزانهو 

اغلب  ك فرد ثروتمند،يگونه كه پسران هماناما نداشت.  يچ حديكوورا ه
يز به مشروب و رابطهين دو پسر كوورا نيشوند، ايمعتاد به مشروب و زنان م

                                              
15 Nalaküvara 
16 Maëigréva 
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ي لذت بردن ن دو خداوندگار كه خواستهيا يروزمعتاد شدند.  يجنس 
در كنار ساحل  17الشيكا يهوا در محدوديوند شابه باغ خد ،ندداشت

 دند و بهينوش ياديشراب زدر آنجا  هاآنوارد شدند.  18گنگ ينيمانداك
 يهااز گلپر  ييهادر باغرا  آنانكه  ييباين زنان زيريش يدن آوازهايشن
وارد آب  ين حالت مستيدر ا هاآن. ، پرداختندكردنديم يار معطر همراهيبس

ن دختران ياز معاشرت ا آنجاو در  شده ،ودب لوفرين ياهاز گل گنگ كه مملو
 ماده يهالياز فدرون آب ل نر يك فيگونه كه درست همان ؛با لذت بردنديز

   برد.يلذت م
م ي، نارادا حكگذراني بودنددر آب مشغول خوش هاآندر همان حال كه 

گاران كرد. او متوجه شد كه خداوندير عبور مياز آن مس ياتفاق طوربه ،بزرگ
متوجه عبور او از آنجا  يمست هستند و حت شدتبهوا يگرياالكووارا و مانن
در  ينكهافوراً از  مست نبودند، هاآن ياندازهبهكه  شدند، اما دختران جوانن

ار شرمنده شدند و يبس ،ان هستنديهمچون نارادا عر يم بزرگيمقابل حك
وورا چنان مست خداوندگار ك كردند. دو پسربه پوشاندن خود شروع  باعجله

ل كنند و حتي قادر يرا تجل ام بزرگ ناراديبودند كه نتوانستند حضور حك
دن آن دو خداوندگار در چنان يبدن خود را بپوشانند. نارادا با د نشدند تا

ن لطف يو بنابرا هرا آرزو كرد هاآنر يخ، ياز مست يناش يت پستيوضع
  .نشان داد ،ن كردن آنانيخود را با نفر دليليب

ن لذت يخواست كه ايم بزرگ نسبت به آنان مهربان بود، مين حكيا ازآنجاكه
خداوند  هاآنان برساند و يو معاشرت با دختران جوان را به پا يكاذب مست

                                              
17 Kailäsa 
18 Mandäkiné Ganges 
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و گفت كه ن كرده يرا نفر هاآنب يترتنينند. او بديبب رودرروشنا را يكر
 ياين دنيدر ا است. فرد شهوت يش گونهيل افزايبه دل يلذت ماد يجذبه

معموالً به سه  شود،يم يثروت راض يماد يهايبا توانگر كهيهنگام يماد
مادي، كه ثروتمند )، سكس و قمار. مرد ين (مستيد: تخدگرديز معتاد ميچ

با افتتاح  شود ويز مين رحميبمغرور است،  از جمع شدن ثروت خود بسيار
كنند كه هرگز يفكر م هاآن گردند.يوانات ميمشغول كشتن ح ،هاكشتارگاه

ار يعت، بسين طبيبا فراموش كردن قوان ين اشخاص احمقي. چندنخواهند مر
گرچه  ين بدن ماديكنند كه ايفراموش مگردند. ين بدن خود ميا يفتهيش

ل يت تبديخداوندگاران، در نها در جايگاه يشرفته است، حتيار پيدر عمل بس
ط يك فرد زنده است، شراي كهينگامها مدفوع خواهد شد و يبه خاكستر 

باشد، در درونش مدفوع و ادرار و انواع مختلف اش هر چه كه يرونيبدن ب
دن يا خشونت ورزيان با حسود شدن و يگراين ماديها وجود دارند. بنابراكرم

را درك كنند و بدون  يزندگ ييتوانند هدف نهايگر نميد يهانسبت به بدن
در  يجهنم يط زندگيمعموالً به سمت شرا هاآن يزندگ ييدانستن هدف نها

، بر اساس اين ين اشخاص احمقيكنند. چنيخود سقوط م يبعد يزندگ
 يحتگردند. و يآلود را مرتكب مگناه يهاتيانواع فعال يتمام بدن مادي،

ر. معموالً گفته يا خيبه آنان تعلق دارد ن بدن يتوانند واقعاً بفهمند كه اينم
ن شخص يبنابرا كند،يه ميتعلق دارد كه آن را تغذ يبه شخص شده كه بدن

 يا به اربابيا بدن او به خودش تعلق دارد يكه آ ينديشدبن يممكن است چن
حق كامل  يارباب بردگان ادعا ست؟در حال خدمت كردن به او يكه و

 يهابدن يهيرا ارباب در حال تغذيد زرارا دبردگان خود  ياهنسبت به بدن
كه بدن ممكن است به پدر  شودن پرسش مطرح ميين ايست. همچنا ناآن

ا ياست كه بذر بدن را كاشته و  يقت اربابياو در حق چراكه ،شداتعلق داشته ب
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كه بدن بچه را در رحم خود پرورش داد  يبه مادر تعلق داشته باشد؛ كس
ل سوء ادراك در ياست. اشخاص احمق كه مشغول تمام انواع گناهان به دل

ند. گرديبا خود هستند، مشغول انجام تمام گناهان م يمورد تشابه بدن ماد
 ين بدن به چه كسيداشته باشد تا درك كند كه ا يد شعور كافياما شخص با

شود تا بدن خود را حفظ يوانات ميك شخص نادان مشغول حيد. راتعلق د
ا به يدارد  ن بدن به خودش تعلقيرد كه ايگين را در نظر نمياما او ا كند،

دختر  ،ك پدري اوقاتيبعض ؟شايگ مادررا به پدربزيا به مادرش يپدرش 
دگاه كه بتواند بچه آن ين ديبا ا بخشديم يه به شخصيريخ صورتبهخود را 

ن يبدن همچن خودش داشته باشد. يك پسر بعداً براي عنوانبهدختر را 
را مجبور به كار  تعلق داشته باشد كه او يتريك مرد قويممكن است به 

شود و از يك ارباب فروخته ميك برده به يمواقع بدن  يكند. بعضيكردن م
بدن به آتش  يان زندگيآن روز به بعد آن بدن به آن ارباب تعلق دارد. در پا

د و گرديل به خاكستر ميشود و تبديرا بدن به آتش سپرده ميز ،دتعلق دار
  ها و الشخورها آن را بخورند.گشود تا سيابان پرتاب ميا بدن به خي

د ستي درك نماييفرد با ،حفاظت از بدن يبرا گوناگون گناهان ش از انجاميپ
جه گرفت ينت گونهيناوان تيت ميتعلق دارد. در نها ين بدن به چه كسيكه ا

 يدعت مايان دوباره در طبياست و در پا يعت ماديك محصول طبيكه بدن 
تعلق  يعت ماديبدن به طب ستييبا يريگجهينت شود؛ بر اساس اينيغرق م
متعلق ن بدن به خودش يفكر كند كه ا اشتباهبهد ي. شخص نباباشد داشته
د را مشغول به د خويكاذب چرا شخص با ييك داراياز  ينگهدار ي. برااست

حفاظت از بدن خود  يگناه را برايوانات بيد شخص حيد؟ چرا باماينكشتن 
 بكشد؟



  163                                                                كريشنا: شخصيت اعالي خداوند
 

 

با دارا بودن يك توانگري، دچار توهم موقعيت كاذب شخص  كهيهنگام
داشته باشد، بلكه  يالقاخ يهابه آموزش يچ توجهيتواند هينمگردد، يم

ك ي يطين شرايد. در چنگرديوانات ميمشغول به شراب، زن و كشتن ح تنها
ها ر بدنايرا خود را در ارتباط با سيدارد ز يار بهتريت بسير موقعيمرد فق

گر يد يهابه بدن ياندارد كه صدمه يلير معموالً تمايك انسان فقي ند.يبيم
ب يخودش دچار آس كهيهنگامكه چگونه  كندميدرك كامالً  رايبزند، ز

با در نظر گرفتن اين م بزرگ نارادا ين، حكيكشد. بنابرايشود، درد ميم
يش مغرور شخصيت كاذب خووا يگريخداوندگاران ناالكووارا و مان موضوع كه

 ياز زندگ يطيد به شرايبا هاآن متوجه شد كه كردند،بودند و به آن توجه مي
 .باشد ياز هر نوع توانگر يبروند كه عار

ن روست يو از هم كند؛ينمو رنج درد  يآرزوگران يد يبراده، يدشخص رنج
قرار گرفتن  يگران آرزويد يدارد، برا يارانهيفق يكه زندگ آگاه يشخصكه 

 يكه از زندگ يشخصشود يده ميد. عموماً دينمايرا نم يطيرادر چنان ش
شود، در يل ميثروتمند تبد يت به شخصيبرخاسته است و در نها يارانهيفق
زدگان ر محنتيكند كه سايجاد ميرا ا ياهيريخ يهاش مؤسسيان زندگيپا

 نر مهربايك انسان فقي، خالصه طوربهكسب كنند.  يمنفعتبتوانند  آنجادر 
با  ندرتبهر يك فرد فقي. كند يگران همدرديد يهاها و لذترنج با توانديم

جدا كند.  هاحرصتواند خود را از تمام انواع ياو م .شوديغرور كاذب مغرور م
 ،كنديخود كسب م بقاء يبراتوسط لطف خداوند  آنچهتواند با هر ياو م
  باشد. يراض
بر اساس ن يبنابرااضت است. ير يوعر نفقبار ط محنتيماندن در شرا يباق

 يكاذب توانگر شهرتنجات از  يبرا طورمعمولبه، برهماناها ييفرهنگ ودا
كه به  يكاذب شهرتدارند. يرانه نگه ميكامالً فق يطيخود را در شرا ،يماد
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 يبزرگ برا يمانع د،يآ ديممكن است پد يماد ييشرفت و شكوفايپل يدل
به ، ازحديشببا خوردن تواند ير نميد فقك فرياست.  يروحان ييشكوفا

 ازحديشبتواند يل كه او نمين دليچاق شود و به هم يعيرطبيغ يرزط
 كهيهنگامستند. ياج خود بخورد، حواس او چندان سركش و آشفته نياحت

  . تندخو و خشن شودتواند ياو نمد، نشباآشفته ن يليحواس خ
ك ي يتواند وارد خانهيم يآسانبهس يگر فقر آن است كه شخص قديت ديمز

تفع س منيتواند از معاشرت آن قدير ميب فرد فقيترتنير شود و بديفرد فق
دهد؛ يورود به منزلش را نم ياجازه كسيچهار توانگر به يك فرد بسي. گردد

ستم يتواند وارد منزل او شود. بر اساس سيس نمين شخص قديبنابراو 
ن يرد و بنابرايگيك گدا را به خود ميت يس موقعيك شخص قدي، ييودا
وارد  يابه هر خانهتواند يم خانه،از صاحب يزيچ ييدرخواست و گدا يبرا

را در  يزچهمه يل اشتغال به امور خانوادگيبه دلمتأهل كه معموالً فرد شود. 
د از معاشرت توانيسپرده است، م يفراموشبه دست  يشرفت روحانيمورد پ

 يبرا يبزرگ يليشانس خر يافراد فق يبراد گردند. منس بهرهيفرد قد
 يدولتمند. وجود دارد سيك قديق معاشرت با ياز طر ييرهابه  يابيدست
اند اگر از معاشرت افراد شدهمغرور  يماد شهرتها و يكه به توانگر يافراد

 ؟ديآيمحروم باشند، به چه كار مخداوند  يت اعاليس و عابدان شخصيقد

آن  تااوست  يفهيد كه وظيشين انديم بزرگ نارادا چنيحك ،ازآنپس
كاذب از  طوربهگر نتوانند يقرار دهد كه در آن د يطيخداوندگاران را در شرا

خواست يبود و م دلسوز اريبس يخود مغرور شوند. نارادامون يماد يتوانگر
د و بودن يكيتار يدر گونه هاآن. نجات دهدفروافتاده  ين زندگيرا از ا هاآن

 يجنس يل به زندگين دلين قادر به كنترل حواس خود نبودند و به هميبنابرا
را  هاآنكه  همچون نارادا بود يسيشخص قد يفهيوظن يشده بودند. امعتاد 
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الزم  شعوروان ي، حيوانيح ي. در زندگنجات دهد و منفورط پست ين شراياز ا
و دار خداوندگاران نهرا خزااما كووِ .نداردرا ان بودن خود يدرك عر يبرا

بودند و او پسران دو تن از وا گرييبود؛ و ناالكوورا و مان يار مسئوليشخص بس
قادر  ياز سر مسته ك دشده بودن يتمسئولو بي يوانيچنان ح انآن حالينباا

در  يك اصل اساسين بدن يي. پوشاندن بخش پاخود نبودند يانيبه درك عر
 ،را فراموش كند ين اصليچن يا زنيد مر كهيهنگاماست و  يتمدن انسان

ن يكه بهتر ديشين انديچنن نارادا يست. بنابرايوان نيح كيش از يب يزيچ
ا درختان يرقابل تحرك يرا به موجودات غ هاآنن است كه يا آنان يه برايتنب
هستند.  ريناپذثابت و تحركعت، يون طبنقا ر اساسل كند. درختان بيتبد

صدمه  يتوانند به كسياند اما نمجهل پوشانده شده يگرچه درختان با گونه
. گرچه برادران افتي هاآن يستهيمجازات را شان يم بزرگ نارادا ايبزنند. حك

قادر بودند  هاآنشدند، اما به لطف او يه ميتنببه درخت  شدنيلتبدبا د يبا
 درك كنند كه چراتوانستند يمن يو بنابرا نديحفظ نماخود را  يحافظه

 نيشيپ يزندگ ،ر بدنييپس از تغك موجود زنده معموالً ي. شونديممجازات 
همچون مورد ناالكوورا و  يكند؛ اما در موارد خاصيخود را فراموش م

 اورد.ياد بيتواند به يفرد م ،با لطف خداوند وا،يگريمان

د به مدت يدو خداوندگار باآن كه  نمود مقررن يچنم يحك ينارادان يبنابرا
 هاآن ،ازآنپسبمانند و  يباق به فرم درختان )به زمان خداوندگاران( الصدس

خداوند را با لطف  يت اعاليد شخصنكه بتوان خواهند بودخوشبخت  قدرآن
 ءخداوندگاران ارتقا يب دوباره به زندگيترتنينند و بديبب رودررول او يدليب

 . شد خواهندل يتبد و به عابدان بزرگ پروردگار افتيخواهند 
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ده ينام 19اناشراميگاه خود كه نارام بزرگ نارادا به سكونتي، حكازآنپس
كه با عنوان  گشتند يل به درختانيبازگشت و دو خداوندگار تبد ،شوديم

ن دو خداوندگار مورد لطف يشدند. ايدوقلو شناخته م يدرختان آرجونا
 منزلاط يكه در حدست آوردند ه ن فرصت را بيل نارادا قرار گرفتند و ايدليب

 نند. يبب رودرروشنا را يماهاراج رشد كنند و خداوند كر ناندا

ن بسته شده بود، شروع به ياب چوبيبه سنگ آس كوچك يشنايگرچه كر
عابد بزرگ خود نارادا را  ييشگويحركت به سمت درختان دوقلو كرد تا پ

ز ينو  ستوا ت كه نارادا عابد بزرگسدانيشنا ميكر خداوندد. ينما يعمل
قد دوقلو  يدرختان آرجونا صورتبهكه در مقابلش  يدانست درختانيم

 من اكنون "د: يشين اندياو چن. بودندپسران كوورا  درواقع برافراشته بودند،
ن به سمت يبنابرا ."تحقق بخشمرا  ،نارادا ،د سخنان عابد بزرگ خوديبا

ن يان ايخود از من دو درخت حركت كرد. گرچه او قادر بود يان ايگذرگاه م
ر يگدو درخت  ان آنيم يافق طوربه ياب چوبيسنگ آسر عبور كند، يمس
 يدن طنابيشروع به كش ياديبا قدرت زشنا يخداوند كر، لهين وسيه اب .كرد

دن يشروع به كش يو آنكهاب بسته شده بود. به محض يكرد كه به سنگ آس
ن يبر زم يبيمه ياخود با صد يها و بدنهدو درخت با تمام شاخه نمود،

رون يت بزرگ بيدو شخص ،افتادهفرو يافتادند. از درون آن دو درخت شكسته
از حضور  جاهمهد. يدرخشينده مزفرو يهمچون آتش يشانهابدنآمدند كه 

 ككوچ يشنايكر مقابل، فوراً ت مطهرين دو شخصيشد. ا يبا و نورانيز هاآن
  :م نمودنديتقد يور به يز اتعبارخود را با  يو احترامات و دعاها آمده

                                              
19 Näräyaëäçrama 
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 يهاارباب تمام قدرتو خداوند،  يلت اصيز، تو شخصيعز يشنايخداوند كر" 
 ين تجليدانند كه ايم يخوببهم يحك ي. برهماناهايهست ييماورا يوگاي
و  دابييم يتجلتوست كه گاهي اوقات  يهاقدرت يهااز بسط يكي يهانيك

 يزچهمه، بدن، حواس و اتيح يمهسرچشاست. تو  يرمتجليمواقع غ يبرخ
 ،حاضر جاهمهدر  يشنوي، لرد وي. تو خداوند ابديموجودات زنده هست در

 يتجل ي. تو منبع ازليهست يو زمان ابد يزچهمه ينابودنشدن يكنندهكنترل
، شهوت يكين يعني يعت ماديطب يتحت سه گونه درواقعكه  يهست يهانيك

مختلف موجودات  يهاروح متعال در فرم رتصوبه. تو دينمايم عمل و جهل
چه  هاآنكه در درون بدن و ذهن  يدانيم يخوببهو  يزنده ساكن هست

موجودات زنده  يهاتيگر متعال تمام فعالتين تو هداي؛ بنابراگذرديم
 يهاچنگال گونه واقع در يزهايتمام چ يانهي. اما گرچه تو در ميهست
. يگردير نمثات آلوده متأيفين كياز اخود ا ، امياواقع شده يعت ماديطب
ش از خلقت يكه پرا متعال تو ات يفيك در قلمرو مادي قادر نيست كسيچه
خداوند  يا. يشويده ميناممتعال  يماوراتو  .درك كند اند،ز وجود داشتهين

نت يلوفرياجازه بده احترامات خود را به قدوم نبرهمن متعال،  ي، ااواسودو
ات يشخص يدرون يهاقدرت ياز سوكه همواره  يكس ي؛ اميينمام يتقد

 ".يگرديپرشكوه م

گران يات گوناگونت به ديخود را با تجلفقط تو  ين جهان ماديادر "
ها ن بدنياما ا ،يريپذيمها را بدن از ي. گرچه تو انواع مختلفيشناسانيم

 متعال يهايتوانگرسرشار از  وارههم هاآنستند. ين ياز خلقت ماد يبخش
. در وجود هستند ، شهرت، خرد و انقطاع نامحدودييباي، ز، ثروتشامل قدرت

 يتو در بدن روحان ازآنجاكهاما  متفاوت است؛صاحب بدن  بابدن  ،يماد
 كهيهنگامتو وجود ندارد.  يبراي بدين گونه ، تفاوتيشويظاهر مخود  ياصل
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ت يصخش واست كه ت نير اگانيب رمعمولتيغ يهاتيفعال ،يكنيظهور م
ن يكس در اچيه يبرا يرمعموليغ يهاتين فعالي. چنيخداوند هست ياعال

 زيو ن ،خداوند، مرگ و تولد يت اعاليشخص و،ست. تيممكن ن يماد يايدن
 يها؛ و در درون خود پر از بسطيگرديرا سبب مموجودات زنده  ييرها

 ي. ايدار يرا ارزان به همگان انواع بركات يتواني. تو ميهست كامل خويش
ها، ما احترامات خود را به تو يكيها و نيمنبع تمام خجستگ يخداوند، ا

خداوند، منبع متعال  حاضرِ جاهمهدر  يت اعاليم. تو شخصيداريم ميتقد
پدر ما كه  ا،خداوند. يادو هستيخاندان پادشاه ت متعال در يصلح، و شخص

م ي، خادم تو است. مشابهاً حكگارك خداونديبه شكل شود يده ميرا نامكووِ
م يتوانيم اكنونكه ما  هاستآنز خادم توست و تنها با لطف ينارادا ن گبزر

با سرودن شكوه م كه همواره يكنين دعا ميبنابرا م.يماينتو را شخصاً مالقات 
 متعال يعاشقانهشغول خدمت تو، م يروحان يهاتيدن در مورد فعاليو شن

ما مشغول خدمت تو و اذهان بدن  يضار اعيان و سادست باشد كه .ميگردتو 
ما همواره در مقابل فرم  يو سرها ،ن تويلوفريما همواره متمركز بر قدوم ن

  "خم باشد. حضرتت، يگسترده جاهمهدر  يجهان
خداوندگاران ناالكووارا و مانيگريوا دعاهاي خود را به پايان رساندند،  كهيهنگام

مادر ياشودا  يهاطنابيشنا، ارباب و مالك گوكوال كه با خداوند كر آن كودك،
براي من "به آن سنگ آسياب چوبي بسته شده بود، لبخندي زد و چنين گفت: 

مشخص است كه عابد بزرگ من ناراداموني، با نجات شما از آن شرايط  كامالً 
موجود در خاندان  العادهپست غرورِ ناشي از زيبايي و توانگري خارق

ندگاران، لطف بزرگ خود را به شما نشان داده است. او شما را از سقوط به خداو
ترين مراتب زندگي جهنمي حفظ نموده است. تمام اين حقايق براي منپايين
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به اين دليل كه توسط او  فقطنهآشكار است. شما بسيار خوشبخت هستيد؛ 
 به دست آورديد. رانفرين شديد، بلكه به اين دليل كه فرصت بزرگ مالقات او 

ن يكه همواره مترا همچون نارادا  يسيشخص قد بتواند از بخت خوب، ياگر كس
فوراً د يو نسبت به همگان پرلطف است، چهره به چهره مالقات كند، آن روح مق

د ينور كامل خورشقرار گرفتن در ه يقاً شبيدقت يموقعن يرسد. ايم ييبه رها
 ين ايند وجود داشته باشد. بنابراتواينم يگريد يچ مانع بصريه است:

را شما يز است، ز شدهيآمتيموفق شما اكنون كامالً  يزندگ ،وايگريكووارا و مانناال
ن تولد شما در ين آخري. ادياپرورش دادهرا در خود به من نسبت عشق پرشعف 

 يارات بهشتيگاه خود در سد به سكونتيتوانيم اكنوناست.  يت ماديموجود
به  يگدن زنيخدمت عابدانه، در هم يهين در روحماند يقابا ب و يدبازگرد

  ".افتيد يدست خواه ييرها
در مقابل  دوباره و دوباره كردند،را طواف  خداوند دفعاتبهسپس خداوندگاران 

به آن شده . خداوند بسته گفتندرا ترك  آنجا ترتيبينابهو نمودند او سجده 
  ماند. يها باقاب با طنابيسنگ آس

 ييرها"شنا با عنوان يودانتا بر فصل دهم كتاب كر يشرح بهاكت ساننيبد
  پذيرد.پايان مي "وايگريناالكووارا و مان
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 ازدهميفصل 

 واتساسورا و باكاسورا يوهايكشتن د

همچون  يبيمه يصدان افتادند، يدو درخت آرجونا به زم كهيهنگام
 ن صدا، تمام ساكنان گوكواليجاد شدن ايجاد شد و با ايها ان صاعقهفروافتاد
 انديشيدندزده ميتعجب يناندا ماهاراج فوراً به آن نقطه آمدند. همگ ازجمله

 ،ج شده بودنديگ هاآنن دو درخت بزرگ ناگهان فرو افتادند. يكه چگونه ا
 ناكنند. آن دايفرو افتادن آن درختان پ يرا برا يليچ دليتوانستند هيرا نميز

اب ياشودا به سنگ آسيمادر  يهاكوچك با طناب يشنايدند كه كريد يوقت
و اتفاق يد به دست چند دين باين فكر كردند كه اي، چنبسته شده يچوب

به خاطر اتفاقات  همه حاليندرع، چگونه ممكن است. حالينباا افتاده باشد.
ار يداد، بسيرخ م كوچك يشنايكه همواره به همراه كر يمعمولريار غيبس
 ن موضوع بودند،يابررسي ر يمردان گاوچران درگ كهيدرحالج شده بودند. يگ

ان اطالع دادندكردند به آنيم يكه آنجا باز يكوچك يهابچه
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 يرا با آن طناب ياب چوبيسنگ آس شنايكه كرن دليل ين درختان به ايكه ا 
ح دادند ين توضيچن هانآ. اند، افتادهده استيكه به آن بسته شده بود كش

غلت خورد و به آن  ياب چوبين دو درخت آمد و سنگ آسيشنا بيكر"كه: 
 كهيهنگامو  د و درختان افتادنديشنا طناب را كشيدو درخت خورد. و كر

رون آمدند و يب هاآنار درخشان از درون يدرختان افتادند، دو مرد بس
  "شنا گفتند.يبه كر ييزهايچ

 توانستند بپذيرندينم هاآنردند. ها را باور نكبچه يهامردان گاوچران حرف
ها را باور ن گفتهيا نااز آن يما بعضا. واقعاً ممكن باشد ييزهاين چيكه چن

گر متفاوت يد يهااج گفتند كه كودك تو با تمام بچهكردند و به ناندا ماهار
دن يراج از شنن كارها را انجام داده باشد. ناندا ماهاياست. ممكن است كه او ا

ش آمد و گره طناب را يد. او پيپسر خود خند يالعادهخارق يهايتوانگر
شنا پس از آزاد شدن يز خود باز كرد. كريانگآزاد كردن كودك اعجاب يبرا

او را به  هاآنتر برده شد. مسن يهايتوسط ناندا ماهاراج به سمت دامن گوپ
ز او يانگاعجاب يهاتيش فعالياط خانه بردند و شروع به دست زدن و ستايح

كوچك  يعاد ك كودكيدرست همچون  هاآنشنا با دست زدن ينمودند. كر
ها يكامالً توسط گوپكه شنا يدن كرد. خداوند متعال كريشروع به رقص

  د.يرقصيخواند و ميم هاآندر دستان  ي، همچون عروسكشديكنترل م
نشستن  يبرا يچوب يكه الوار خواستيشنا مياشودا از كرياوقات مادر  يگاه
ن يار سنگيك كودك بسيتوسط  حمل يبرا ياورد. اگرچه الوار چوبيش بيبرا

مواقع پدرش  يآورد. بعضياو هر طور شده آن را نزد مادرش م حالينباابود، 
او  ياش را برايچوب ياهخواست كه كفشياز او م ا،انيدر حال پرستش نارا

سر خود  يرا رو يچوب يهايياد آن دمپايز يشنا، با سختياورد و كريب
ز يشد كه چياز او خواسته م يآورد. وقتيپدرش م يگذاشت و برايم
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ش را باال يهان كار نبود، فقط شانهياانجام را بلند كند و او قادر به  ينيسنگ
 يلذات برا يب، او هر روز و هر لحظه، منبع تمامين ترتيبد انداخت.يم

نداوان يرا با ساكنان ور يان روابط كودكانهيوند چنخدان خود بود. يوالد
لسوفان بزرگ كه در يمان و فيخواست به حكيمداد زيرا يم نمايش

ت مطلق ينشان دهد كه چگونه شخص ،قت مطلق بودنديحق يجستجو
عابدان پاك  ياه، تنها توسط آرزوها و خواستهقت مطلق متعاليخداوند، حق

 .آيديدرمخود تحت كنترل 

دن يد. با شنيناندا ماهاراج رس يبه مقابل خانه گردي دورهفروشوهي، ميروز
د و از من يايخواهد، لطفاً بيوه ميم ياگر كس": زديمفروشنده كه داد  يصدا
غالت در مشت خود گرفت و  يكوچك فوراً مقدار يشنايكر "د كند!يخر

صورت  ياپايپا يرد. در آن زمان مبادلهيوه بگيرفت تا در عوض آن م
ها وهيم هاآنده بود كه يشنا احتماالً از پدر و مادرش دين كريگرفت. بنابرايم

 يليخآورند؛ اما كف دست او يدست مه گر را با دادن غالت بيد يزهايو چ
ن يغالت را با دقت در دست نگرفته بود و بنابرا ياهكوچك بود و او آن دانه

، با ديدن اين وه بفروشديه بود م. فروشنده كه آمددر حال ريختن بودند هاآن
ار اندك غالت ين فوراً تعداد بسيبنابراو شنا شد، يكر ييبايمسحور زصحنه، 

وه كرد. در يرفت و دست او را پر از ميشنا را پذيمانده در كف دست كريباق
از جواهرات  د، مملووه بويد كه سبد او كه پر از مين حال فروشنده ديهم

را به  يزيچ يبركات است و اگر كس يتمام يكنندهيشده است. خداوند ارزان
  ها بار برنده است. ونيليست، بلكه مياو بازنده ن خداوند بدهد،

با باالرام و كودكان  ،بخش دو درخت آرجوناييشنا، رهايخداوند كر يروز
كه رفت ، مادر باالرام، ينيده بود و روهيكرد. روز به آخر رسيم يگر بازيد
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 يشنا چنان مشغول بازيگردند. اما باالرام و كركند تا به خانه بازرا صدا  هاآن
شتر يشتر و بيبلكه خود را ب خواستند برگردند؛يبا دوستان خود بودند كه نم

به  را به خانه برگرداند، هاآنست نتوان ينيروه يوقت كردند. يسرگرم باز
اشودا چنان يند. مادر را بازگردا هاآناشودا را فرستاد تا يخانه بازگشت و مادر 

رون آمد تا او را به خانه يب آنكه محضبهنسبت به پسر خود مهربان بود كه 
اد زد: يفر يبلند ير شدند. او با صدايش پر از شيهانهيفراخواند، س

از زمان غذا  يليكنم به خانه برگرد. خيزم، خواهش ميعز يكوچولو"
زم، فرزند چشم يعز يشنايكر"آنگاه گفت:  "خوردنت گذشته است.

 ياندازهبه. تو من را بنوش هايينهاز سا و يكنم بينم، خواهش ميلوفرين
ن يد از ايتو با ز من،يعز ي. كوچولويد گرسنه باشيو با ياكرده يباز يكاف
ن رو به باالرام كرد و گفت: ياو همچن ".يت خسته شده باشمديطوالن يباز
كنم با يم، خواهش مزيكودك عز ياات، شكوه خانواده يزم، ايعز يراما"

زود مشغول  يليشنا فوراً به خانه برگرد. شما از صبح خيبرادر كوچكت كر
ا در خانه يكنم برگرد و بيد. خواهش ميخسته باش يليد خيد و باياشده يباز

ن تو يد غذا بخورد. بنابرايت را بخور. پدرت نانداراج منتظر توست و او بايغذا
   "تا او بتواند غذا بخورد. يد به خانه برگرديبا

و  هاستآندند كه ناندا ماهاراج منتظر يشنا و باالرام شنيكر كهيهنگام
. اما ه سمت خانه بازگشتندش را بخورد، بيغذا هاآناب ينتوانسته در غ

 يكه باز يدرست در زمانشنا يكر"گله كردند و گفتند:  هاآن يهايهمباز
م يبعد به او اجازه نخواه ي. دفعهكنديمترك  ما را ،رسديمدارد به اوج خود 

 "داد كه برود.

 يباز هاآنگر اجازه نخواهند داد او با يد كردند كه ديش تهديهايهمباز آنگاه
 يباز هاآنرفتن به خانه دوباره برگشت تا با  يجابهد و يشنا ترسيكر كند.
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ا يزم، آيعز يشنايكر"ب زد و گفت: ينه هاآناشودا به يكند. در آن زمان مادر 
؟ لطفاً به ي؟ تو خانه نداريهست يابانيخ يك بچهيكه  يكنيتو فكر م

ف شده يار كثياز صبح زود، بس ينم كه بدنت در اثر بازيبيم ات برگرد!خانه
ن يامروز روز تولد توست و بنابرا عالوهبها و حمام كن. ي. اكنون به خانه باست
. تو يرات به برهماناها بدهيرا به خ ييو گاوها يد به خانه برگرديتو با

ن يّ مزرا با جواهرات  هاآنونه گت چيهايكه مادران همباز ينيبب يتوانينم
د يشا وقتآنبا بپوش. يحمام كن و لباس زكنم برگرد، ياند؟ خواهش مكرده
   ".يدوباره برگرد يبتوان

پرستش  كه مورد را شنا و باالرامياشودا لرد كريمادر  ،ترتيبينابه
. مادر فراخواندوا هستند، يهمانند لرد برهما و لرد ش يخداوندگاران بزرگ

  . انديشيدمي هاآنپسران خود به  عنوانبهاشودا ي
شنا و باالرام، به خانه رفتند، او آن دو را ياشودا، كريفرزندان مادر  كهيهنگام

 را او برهماناها قتوآنن نمود. يّبا مزيبا استحمام كرد و با جواهرات زيار زيبس
را در  ياديار زيسب يق كودكان خود گاوهايو از طر همورد خطاب قرار داد

شنا را در ياو جشن تولد كر ترتيبينابهه داد. يهد هاآنشنا به يروز تولد كر
  خانه برگزار نمود. 

و ناندا  تر دور هم جمع شدهن گاوچران مسنن اتفاق تمام مردايپس از ا
ان خود يشروع به مشورت در م هاآنعهده گرفت.  را بر هاآناست يماهاراج ر

وها در يل وجود ديكه به دل يتوانند اغتشاشات بزرگيكردند كه چگونه م
ن مالقات، اوپاناندا برادر ناندا يمتوقف كنند. در ارا افتد، يماهاوانا اتفاق م

و شد يدانشمند و باتجربه محسوب م يز حاضر بود. او فرديماهاراج ن
مورد  ن گونهين جمع را بدياك رهبر بود و ياو  شنا و باالرام بود.يرخواه كريخ
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رفتن  ين مكان را برايد ايز من، شما اكنون بايدوستان عز"خطاب قرار داد: 
در حال يافتن ديوهاي كه ما دائماً  ن دليليد، به ايترك كن يگريبه مكان د

 نازند. آنيهم برز ما را بريآمط صلحيشراكنند تا بزرگي هستيم كه تالش مي
شنا و يكر يما را بكشند. فقط به ماجرا كنند كه كودكانيتالش م يژهوبه

شنا از دستان يبود كه كر يداوند هارخلطف  يواسطهبه پوتانا فكر كنيد. تنها
را  شنايآمد تا كر يو گردباديآن داز دا كرد. بعد ينجات پ يو بزرگين ديچن

و به آن ياو حفظ شد و د ياز هم با لطف خداوند هارب يبه آسمان ببرد، ول
ن دو درخت ين كودك داشت بيراً اين اخيخورد و مرد. هم يسنگ يتخته

 وجودينباان افتادند و يبه زم يوحشتناك طوربهكرد و آن دو درخت يم يباز
. دوباره به او حفاظت داد ين خداوند هاريبنابراد. يند يبيچ آسيكودك ه

 يگريكودك د ا هرين كودك ياگر ا د چه بدبختي بزرگي بود،يكنفقط تصور 
با در نظر  !ديدصدمه مي درختان اين افتادنبا او بود، از  يبازكه در حال 
ن مكان يم كه ايكن يريگجهين نتيد چنين اتفاقات، ما بايا يگرفتن تمام

ز ا يم. ما همگينجا را ترك كنيد كه ما ايست. اجازه دهين يگر مكان امنيد
 يليد خيم. حاال باياحفظ شده يبا لطف خداوند هار يمتفاوت يهايبدبخت

كه براي زندگي به مكاني برويم  م وين مكان را ترك كنيم و ايمراقب باش
 يبه جنگل يد همگيكنم ما بايم. من فكر ميكن م در آن با صلح سپرييبتوان
اهان يفه و گكه علو ييم؛ جايشود برويمنداوان شناخته يور عنوانبهكه 
ار يما بس يگاوها ين مكان برايرا در خود دارد. ا يادهيروئ تازه ييدارو

 يليتوانند خيم كودكانشانها و يما، گوپ يهامناسب است و ما و خانواده
 ا است كه بسيارنداوان تپه گوواردهانيكنند. كنار ور يآسوده در آنجا زندگ

وانات وجود دارد و يح يه شده براديتازه روئ يعلوفه در كنار آنباست و يز
شنهاد ين پايدر آنجا وجود ندارد. بنابر يزندگ يبرا يچ مشكلين هيبنابرا
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به  يازيچ نيرا هيز ،دين مكان مقدس حركت كنيكنم كه فوراً به سمت ايم
م و يخود را آماده كن يهادرشكه يد تمامييايتلف كردن وقت وجود ندارد. ب

خود  يتمام گاوها را در جلو كهيدرحالم، ينجا برود، به آياگر شما دوست دار
 فوراً  مردان گاوچران يدن سخنان اوپاناندا تماميبا شن "م.ياندازيبه راه م

 رفتند تا يسپس همگ "م.يود فوراً به آنجا بريايب"و گفتند:  موافقت كرده
ها بگذارند و درشكه يرا رو ظروفشانتمام  هايشان را بار زده،ل خانهيوسا

كودكان، زنان و مردان  براي همه. شوندورينداوان آماده  يسوبهبراي حركت 
ب داده شد و مردان گاوچران خود را با يترتنشستن  يبرا يير دهكده جايپ
نر  يافتند. تمام گاوهايب هراه ها بدرشكه يها مجهز كردند تا در پر و كمانيت

 يشانهاكمانر و يتتمام ان با شان راه افتادند و مرديهاو ماده جلوتر از گوساله
 يپورهايها و شها را گرفتند و شروع به نواختن بوقو درشكه هاگلهرامون يپ

حركت به سمت  هاآناد، يار زيبس ييسروصداب، با ين ترتيخود كردند. بد
  نداوان را آغاز كردند.يور

 يرو يهمگ هاآند؟ ف نماييزگان وراج را توصيدوشقادر است  يو چه كس
آراسته شده  يمتقگران يهايها نشسته بودند و با جواهرات و ساربهارا

كوچك بودند. مادر  يشنايكر يهايشه، مشغول ذكر بازيبودند. و مانند هم
شنا و باالرام بر يو كرنشسته  ياجداگانه يارابه يرو ينياشودا و مادر روهي

ارابه بودند، با اشودا سوار يو  ينيمادر روه ي. وقتن قرار داشتنداان آندام
ن ياز ا يناش يدر اثر احساس خوشحالكردند و يشنا و باالرام صحبت ميكر

  دند. يرسيباتر به نظر ميار زيار بسيا، بسهصحبت
در  يابد صورتبه يكه همگ يينداوان، جايدن به وري، پس از رسترتيبينابه

گر يكديدر كنار  رهيداميبه شكل نرا ها ارابه يتمام هاآنكنند، يم يآن زندگ
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 يموقت يسكونتگاه نداوان را محاصره نموده ويور گونهيناقرار دادند، و 
و  اگوواردهان ينداوان، تپهيظر ورامن ييبايشنا و باالرام زيكر يساختند. وقت

كه در حال  هاآنار خوشحال شدند. يدند، بسيامونا را دي يساحل رودخانه
گفتند يگران سخن مين خود و ديبا والدكودكانه  يبزرگ شدن بودند، به زبان

 دادند.ينداوان ميرا به ساكنان ور ياديلذت ز ترتيبينابهو 

ت يبزرگ شدند كه بتوانند مسئول يكاف قدربه ، خيلي زودشنا و باالراميكر
مراقبت  يبرا يكودك يرند. پسران گاوچران از ابتدايها را به عهده بگالهگوس

حفاظت  بر عهده گرفتن هاآنت اول يشوند و مسئوليم داده مياز گاوها تعل
ر پسران گاوچران يشنا و باالرام همراه ساين كريهاست. بنابرااز گوساله

ها را به عهده گرفتند و در آنجا ت گوسالهيكوچك، به مراتع رفتند و مسئول
حفاظت از ن ين دو برادر در حيشان شدند. ايهايبا همباز يمشغول باز

آماالكا  يهاوهيبا ممواقع  يدند و بعضيدميدر فلوت خود م ياهها، گگوساله
 يكوچك با توپ باز يهاگونه كه بچهكردند، درست همانيم يل، بازو بِ

شان بسته شده بود يكه به پا ييهادند و با زنگولهيرقصيم كنند. گاهييم
با انداختن پتو روي  اوقاتيبعض. آوردنديدرمنگ ينگ جريجر يصدا

ب يترتني. بدآوردنديدرمنر و ماده  يرا به شكل گاوها خود يشان،سرها
نر و ماده  يگاوها يصدا ن دو برادرياگاهي كردند. يم يشنا و باالرام بازيكر
وانات يح يصدا هاآن يدادند. گاهيجنگ گاوها را انجام م يو باز درآوردهرا 

متعال  يهايباز ب آنانيترتنيدند. بدكرمختلف را تقليد مي يهاو پرنده
  .بردندي، لذت مك كودك معمولي و مادييخودشان درست همانند  يكودك

 يويبودند، د يامونا مشغول بازيشنا و باالرام در ساحل رود يكر يوقت يروز
تن آن دو كش قصدبهك گوساله را به خود گرفت و يشكل  ،به نام واتاسورا

ها گر گوسالهيتوانست با دديو  آن گوساله،با گرفتن شكل  برادر به آنجا آمد.
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ص داد و فوراً به باالرام ين موضوع را تشخيشنا بالفاصله اياما كر شود، قاتى
ك يو نزدين دبه آ يآرامبهو هشدار داد. هر دو برادر يدر مورد حضور آن د

را گرفت و با قدرت تمام نما و گوسالهيعقب و دم آن د يشنا دو پايشدند. كر
و از يد. آن دك درخت پرت نمويآن كرد و او را به سمت  شروع به چرخاندن

ن يو مرده به زميد كهيهنگامن افتاد. يدرخت بر زم يباالاز پا در آمد و 
ن، يآفر"ك گفتند: يشنا به او تبريكر يهايتمام دوستان و همباز افتاد،

زان شدند. يردر آسمان مشغول گل ت فراوانيرضا و خداوندگاران با "ن!يآفر
صبح زود شروع از  هرروز ،شنا و باالراميب حافظان كل خلقت، كريترتنيبد

خود  يدوران كودك يهاياز باز گونهيناكردند و يمها گوسالهبه مراقبت از 
  بردند.ينداوان لذت ميپسران گاوچران در ور عنوانبه
امونا رفتند تا به ي يپسران گاوچران به ساحل رودخانه يتمام باركي

ز يدند، پسران نيامونا نوشيها از آب گوساله يشان آب بدهند. وقتيهاگوساله
 هاآنكه  يدن آب، زمانيدن آب كردند. پس از نوشيشروع به نوش هاآنبعد از 

ه مرغ يدند كه شبيرا د يبزرگ يليوان خيح در ساحل رودخانه نشسته بودند،
قه بود. ك صاعيك تپه بود. سر او به قدرت ي يو به بزرگ خواريماه

وان ين حيادند. يدند، از او ترسيوان قدرتمند را ديآن ح هاآن كهيهنگام
ن صحنه ظاهر شد و با يدوست كامسا بود. او ناگهان در اب باكاسورا و يعج

شنا را قورت داد. يشنا حمله كرد و فوراً كريزش به سمت كريت يلينوك خ
 يپسران به سركردگتمام  ب قورت داده شد،يترتنيشنا بديكر كهيهنگام

و باكاسورا يد كهيوقتمردند. اما  يبند آمد؛ انگار كه همگ نفسشانباالرام 
خود  يرا در گلو نييآتشسوزش شنا بود، حس يمشغول قورت دادن كر

و فوراً ين ديشنا بود. اين به خاطر تشعشع درخشان كرياحساس كرد. ا
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ان يدادن او در مفشار با  نمود تا يرون پرت كرد و سعيشنا را به بيكر
شنا نقش يدانست كه اگرچه كرين را نميرا بكشد. باكاسورا ا يومنقارش 

ن يلرد برهما، خالق ا يپدر ازل حالينبااكرد، يم يفرزند ناندا ماهاراج را باز
و خداوندگاران  ياشودا كه منبع تمام لذات برايجهان است. فرزند مادر 

 قابل چشمان دوستان گاوچرانش،در م باشد،س ميياشخاص قد يحافظ تمام
ي ، دو لبهكنديتكه مرا تكه يكوچك علف يك بچهيكه  طورهماندرست 

. و از هم شكافت خود گرفت ان كوچكالجثه را با دستعظيم خواريماهمنقار 
ختن يشادباش خود شروع به ر عنوانبه يارات بهشتيآسمان ساكنان س از

ن يهاست. به همراه اان گلين در ميتركه خوشبو يكا كردند؛ گليمال يهاگل
د. يرس به گوش يصدف يهاها و بوقها و طبلاز شيپور يارتعاش، يزانرگل

از تعجب  يدند، همگيرا شن يآسمان يو صداها يزانرگلپسران  كهيهنگام
و بزرگ، باكاسورا، يدن يشنا از دهان ايدند كه كريد يو وقت زد خشكشان

دوباره  ييشدند كه گو يباالرام چنان راض يحت ي، همگدا كردينجات پ
شنا يدند كريآنكه د محضبه هاآناند. افتهيات خود را باز يح يسرچشمه

آيد، يكي پس از ديگري رفتند و پسر ناندا ماهاراج را در مي هاآن يسوبه
هاي ي خود فشردند. سپس تمامي گوسالهآغوش كشيدند و او را به سينه

و به سمت خانه حركت  دوباره گرد هم آوردنداقبت خويش را تحت مر
   .كردند

انگيز پسر ناندا شروع به شگفت كارهايوقتي به خانه رسيدند، در مورد  هاآن
ها را ها و مردان گاوچران تمامي اين داستانصحبت كردند. زماني كه گوپي

ا ذاتاً كريشن هاآنكردند، زيرا  حساز پسران خود شنيدند، شادي فراواني را 
  اش، احساساتهاي پيروزمندانهرا دوست داشتند و با شنيدن شكوه و فعاليت
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براي وي بيشتر و بيشتر برانگيخته شد. با انديشيدن به  هاآنآميز محبت
 يسرشار از نگران آنانافته، ياز دهان مرگ نجات  كوچك يشنايكر ينكها

 يتوانستند روينم و نگريستندبا عشق و محبت به صورت كريشنا مي ،بوده
كه گاوچران اين صحبت آغاز شد  ها و مردانيگوپدر ميان برگردانند.  از او

و توسط  به طرق مختلف شنا،ين كودك، كريابه ز است كه يانگچقدر اعجاب
شوند يوها خودشان كشته مين ديا، حالينبااو  شوديحمله مديوهاي فراوان 

ادامه دادند كه  گونهينا هاآنند. مايم يباق ياچ صدمهيشنا بدون هيو كر
دارند به  يوحشتناك بسيار يهابدن كه بزرگ چنينينا يوهايچگونه د

ستند يقادر ن ياما به لطف خداوند هار ،كنند تا او را بكشنديشنا حمله ميكر
 يهادرست مانند پشه شنا برسانند، در عوضيكوچك به كر ياصدمه يحت

كلمات  هاآنب ين ترتيبد رند.يميم ،دهنديكه در آتش جان م يكوچك
پيشگويي  يشناسع خود در مورد وداها و ستارهيبا دانش وسكه را  يگارگامون

 يوهايتوسط د ن كودكيبود كه اآوردند، زيرا وي گفته ياد ميبه  كرده بود،
توانستند يواقعاً م هاآنرد. اكنون يگيمورد حمله قرار م ياديز بسيار

  وسته است.يقت پيكلمه به كلمه به حق ييشگوين پياكه  مشاهده كنند
 يباره، شروع به صحبت درناندا ماهاراج ازجملهمردان گاوچران  يتمام
 قدرآنشنا و باالرام كردند، و همواره يز خداوند كريانگشگفت يهاتيفعال

را از  يت ماديموجود يگانهسه يهاكه رنج شدندها مين صحبتيمجذوب ا
ال پنج هزار سناندا ماهاراج  آنچهاست.  ياهگشناآيكر تأثيرن يد. ابردنياد مي

با  ،شناآگاهيتواند توسط اشخاص كري، هنوز هم مبودلذت برده  پيش از آن
مورد  ،يو معاشران متعال وشنا يكر متعال يهايصحبت كردن در مورد باز

 لذت واقع شود.
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 يرا بر رو يماچاندرا كه پلخداوند را يهامونيد از ميشنا با تقليباالرام و كر
ن برسد، از اليآب پرواز كرد تا به س يانوس ساختند و هانومان، از روياق

عادت داشتند كه  هاآنند. برديخود لذت م يمتعال زمان كودك يهايباز
 يبا شادمان بنابراين و ان دوستان خود درآورنديرا در م ييهاين بازچنياداي 

  نمودند. يرخود را سپ ياد دوران كودكيز
 

 :شنا با عنوانيازدهم كتاب كريودانتا بر فصل  ي، شرح بهاكتساننيبد
  پذيرد.پايان مي "واتساسورا و باكاسورا يوهايكشتن د"
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  فصل دوازدهم
ي ديوكشتن آگهاسورا  

 ي دوستانزود به همراه تمام يليم گرفت كه صبح خيخداوند تصم يروز
بتوانند دور هم  هاآنكه  ييبه جنگل برود؛ جا ،ود، پسران گاوچرانپسر خ

خواب برخاست در او از تخت ينكها محضبهشان را بخورند. يجمع شوند و غذا
 هاآنكرد.  د و دوستان خود را صدايدم ،ل شاخ بوفالو بودبوق خود كه به شك

جنگل به  يوسبهبزرگ  ياخود راه انداختند و در دسته يها را جلوگوساله
شنا هزاران نفر از دوستانش را دور هم يب، خداوند كريترتنيراه افتادند. بد

 يز ظرف غذاي، بوق و فلوت و نيدستمجهز به چوب هركدام هاآنجمع كرد. 
پسران در  يهزاران گوساله بود. تمامك از آنان مراقب يناهار خود بودند و هر 

 يوقت دند. همه آنانيرسيمخوشحال و سرحال به نظر  يلين گردش خيا
ب ار مراقيبس كردند،يت ميها را به سمت نقاط مختلف جنگل هداگوساله

ون شده يمز يگوناگون جواهرات طالئ نواعن پسران با ايبودند. ا هاآن
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ها، ها، برگآوري گلز خود در حال جمعيآمطنتيش يهياز سر روح 
ز نقاط مختلف جنگل بودند و رنگ، او خاك رس سرخ هاپر طاووسها، شاخه
، ر جنگليمسشتر بيارايند. هنگام حركت در يطرق مختلف خود را ب تا به

 سمت نفر سوم پرتابو به  دزديديمگر را يپسر د يبسته غذا انپسراز  يكي
ش يغذاتا كرد يتالش م ،ده شده بوديش دزديكه غذا يپسر يد و وقتكريم

ان يحات در مين تفريو ا داديسوم مپسر دوم آن را به نفر  رد،يرا پس بگ
   افت.ييادامه م ياكودكانه يهايباز صورتبه هاآن
ند، يرا بب يخاص يرفت تا صحنهيجلوتر م ياشنا به نقطهيخداوند كر يوقت
 هاآنرند، يكردند كه او را بگيدند و تالش ميدويپشت سر او م يهابچه

 ين رقابت بزرگياكند، بنابريمس مباشند كه او را ل ين نفريخواستند اوليم
شنا را لمس ينجا خواهم رفت و كربه آمن " :گفتيم يكيافتاد. ياتفاق م

شنا را لمس ي. من اول كريبرو يتوانينم نه تو"گفت: يم يگريو د "كنميم
خود كه از شاخ گوساله درست  يپورهايدر ش هاآناز  يبعض "خواهم كرد.

كردند و يها را دنبال مديگر شادمانه طاووس ينواختند. بعضيم ،شده بود
 كهيدرحالكردند. يد ميتقل را آوردنديدرمكه مرغان كوكو  ياشاعرانه يصدا

 يبر رو هاآن يهيدنبال سابه كردند، پسران يها در آسمان پرواز مپرنده
را دنبال كنند.  نار آنيقاً همان مسيكردند دقيم يرفتند و سعين ميزم

 هاآنساكت پشت سر  يليرفتند و خيم هايمونمدنبال  به يبعض
. ياورنددربها را رقص طاووس يادا كردند تايم يسع نشستند و برخييم

 كهيهنگامكردند و يم يباز هاآنگرفتند و با يها را ممونيدم م هايبعض
 يمونيم رفتند. وقتييدنبالشان مبه دند، پسرها يپريدرخت م يها رومونيم

و  هكردد يداد، آن پسر تقلينشان م هاآنش را به يهارت و دندانصو
كنار  يهابا قورباغه از پسران يداد. تعداديخود را به او نشان م يهادندان
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 ها از سر ترس به درون آبن قورباغهيا يكردند و وقتيم يامونا بازيساحل 
در خود را  ييهسا و زماني كه دهيپرز فوراً به داخل آب يدند، پسرها نيپريم

 هاآن. خنديدندو مي آوردنديدرمدند، از خودشان ادا و شكلك يديمآب 
 آوردنديدرمبلند از خود  يرفتند و صداهايم يخال يهان سراغ چاهيهمچن
و  داده ، به آن نامي مسخرهگشتيبازم سمتشانبازتاب صدا به  يو وقت

  دند. يخنديم

ان يتا بيگ-خداوند در بهاگاواد ياعال تيشخص سطتو شخصاً  گونه كههمان
برهمن، پاراماتما و  صورتبهون يتوسط روحان ينسب يشده است، او به صورت

ن عبارت، خداوند يد هميينجا در تأيشود. ايخداوند درك م يت اعاليشخص
، دهدمي خودش يبا انوار بدن ان لذت درك برهمن رايگراتيهويشنا به بيكر
 كند وخداوند را به عابدان خود اعطا مي يت اعالين لذت درك شخصينچهم

ا يما يرونيب يد. آنان كه تحت نفوذ انرژنماييد مييتأ جاينهمدر ن نكته را يا
 حالينبااكنند، يم كدر كوچك يبچهك پسري عنوانبهاو را فقط  هستند،

 يدهد كه با آنان مشغول بازيم يرا به پسران گاوچران يكامل ياو لذت روحان
ن يزكارانه است كه ايپره يهاتياز فعال يتنها پس از اندوختن كوهاست. 

 يت اعاليشخص ياند كه معاشر شخصافتهي ن مرحله ارتقاءيپسران به ا
نداوان را يساكنان ور يروحان يتواند خوشبختيم يخداوند شوند. چه كس

خداوند را چشم در چشم و چهره به  يت اعاليشخص هاآن تخمين بزند؟
پس از  يحت ها قادر نيستنديوگياز  ياريكه بس يدند. فرديديچهره م
 قلبشانشنا در درون يابند، گرچه كرياو را ب ،ديشد بسيار يهااضتيتحمل ر

د شده است. فرد ممكن ييتا تأيسامه- ن موضوع در برهماينشسته است. ا
و ق صفحات وداها يخداوند از طر يت اعاليشنا، شخصيكر ياست به جستجو

 حالينباااست.  يدا كردن او در آنجا كار سختيشادها بپردازد، اما پياوپان
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تواند يك عابد معاشرت كند، ميخوشبخت باشد كه با  قدريناكه  يفرد
 داوند را چهره به چهره مالقات نمايد. پس از اندوختنخ يت اعاليشخص

 رودررورا  شنايگذشته، پسران گاوچران كر يهايارانه در زندگكزياعمال پره
شنا را يكر هاآنكردند. يم يدوست باز يك عنوانبهدند و با او يديم

دوستان  عنوانبهكردند، بلكه يد درك نمنخداو يت اعاليشخص صورتبه
  ردند. كيم يبا او باز ،د نسبت به وييار شديبس يبا عشق يميصم يليخ

برد، يانش لذت مبا دوست خود يكودكانه يهايشنا از بازيخداوند كر يوقت
كند كه  توانست تحمليطاقت شد. او نميب ، بسيار20به نام آگهاسورا يويد

كشتن  منظوربهن يكند و بنابرا يخوشحال باز ن حدياشنا تا يكر
آگهاسورا چنان  پسران، در مقابل آنان ظاهر شد. يهمه يجمعدسته

ه ساكنان دند. گرچيترسيز از او ميساكنان بهشت ن يخطرناك بود كه حت
از  هاآنطول عمر بدهد، اما  هاآندند كه به ينوشيرا م يبهشت روزانه شهد

و كشته خواهد ين ديا دند و بسيار نگران بودند كه چه زمانيترسيآگهاسورا م
 را جاودان كند، هاآندند كه ينوشيرا م يشد. ساكنان بهشت معموالً شهد

 يا بودن خود مطمئن نبودند. از سورينسبت به جاودان و نام هاآن درواقعاما 
وها ين دياز ا چ وحشتييدند، هشنا بويبا كرگر كودكاني كه در حال بازي يد

حفاظت  يبرا يماد بودند. هر روش ياز هرگونه ترس يعار هاآننداشتند. 
باشد،  يشناآگاهيدر كر يشخص از مرگ، همواره نامطمئن است؛ اما اگر كس

  ن شده است.ياو تضم ييرايامو ن يمطمئناً جاودانگ آنگاه
تر برادر كوچك شنا و دوستانش ظاهر شد. اويو در مقابل كريد يآگهاسورا

 برادر و خواهر من را كشته ،شنايكر"انديشيد كه: وتانا و باكهاسورا بود و ميپ

                                              
20 Aghäsura 



 : كشتن آگهاسوراي ديو12فصل                                               188
 

 

گهاسورا آ "شان بكشم.يهااو را با تمام دوستانش و گوساله دي من باالاست، حا
 ن كار داشت. وييانجام ا يبرا يشده بود و عزم راسخك يتوسط كامسا تحر

م ياد برادر و خواهرش تقديغالت و آب را به  يكرد كه او مقداريفكر م
 آنگاههد كشت و پسران گاوچران را خوا يشنا و تماميخواهد كرد و كر

ها بچه ،متأهالن ينداوان خواهند مرد. معموالً برايتمام ساكنان ور خودخودبه
رند، يميكودكان م كهيهنگاممانند. يات ميح يروين و نفس و نجا همچون

  خواهند مرد. د خود به كودكانيشد بسيار ل محبتيز به دلين نيعتاً والديطب
 يدهيك سيم گرفت كه با بسط دادن خود در يب تصمين ترتيآگهاسورا بد

 وها معموالً ينداوان را بكشد. ديساكنان ور يما، تماميبه نام ماه ييوگاي
وگا با يستم يهستند. در س ييماورا يهامتخصص در كسب انواع قدرت

خواهد خود را ر كه بتواند به هر مقداي، فرد ميدهيس -مايبه نام ماه يكمال
ك مار يو فرم  هل گسترش داديخود را هشت ماو ين ديبسط و توسعه دهد. ا

ود را ب، او دهان خين بدن عجيرفتن ايار چاق را به خود گرفت. با پذيبس
ن پسران آ يتمام باز كرد. زيرا دوست داشت تا يك غار كوهستانيهمچون 

  ن آرزو، در سر راه آنان نشست. يببلعد و با ا يكجاشنا و باالرام را يكر ازجمله
ن تا آسمان باز كرد. لب يك مار چاق بزرگ دهان خود را از زميو در شكل يد
همچون غار  كرد. دهانشميلمس  اش ابرها راييو لب باالن ياو زم ينييپا

 يهاش همچون قلهيهانداشت و دندان ييچ انتهايبود كه ه يبزرگ يكوهستان
همچون  فسشو تن گسترده يا. لبان او مثل جادهرسيدنظر ميه ها بكوه

. در ابتدا پسران فكر كردند شدبود. چشمان او همانند آتش ديده مي طوفان
مار  يواو متوجه شدند كه  ررسيبك مجسمه است. پس از يو ين ديكه ا
ان يدر م هاآنده و دهانش را باز كرده است. ير خوابياست كه در مس يبزرگ
 ن شكل،يد كه ايآيز، به نظر ميدوستان عز"كردند:  شروع به صحبت خود
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ما را ببلعد.  ينكها ين حالت نشسته فقط برايدر ا بزرگي است كه وانيح
ما را  يست كه دهانش را باز كرده تا همهيك مار بزرگ نين ياآيا ! ببينيد

 "بخورد؟

وان درست ين حيا ييحرفت درست است. لب باال"گفت:  هاآناز  يكي
او همچون انعكاس نور  ينييد است، و لب پايخورشنور همانند درخشش 

ز، فقط به سمت چپ و راست دهان ين. دوستان عزيآفتاب بر زم رنگسرخ
است و ارتفاع  يك غار كوهستانيه يو درست شبد. دهان ايوان نگاه كنين حيا

ه بك كوه است. ي يهااو درست مثل قله يهان زد. گونهيتوان تخميآن را نم
ر طوالني زبان او باشد و درون دهانش همانند تاريكي ين مسيارسد نظر مي

وزد، تنفس يك طوفان ميكه دارد مثل  ين باد گرمي. اغاري در كوه است
او  يهاد مربوط به رودهيآيكه دارد از دهان او م يبد ماه ين بوياوست و ا

   ".باشدمي
ما با هم  ياگر همه"پرداختند:  يشتريان خود به مشاوره بيسپس در م هاآن

ما را با هم ببلعد، او  د همگيهخوايم م، چگونهين مار بزرگ شويوارد دهان ا
گونه كه كشت، همان شنا فوراً او را خواهديشنا را بكشد. كريتواند كرينم

تمامي پسران به صورت نيلوفرين  ن سخنان،يبا ا "ن برد.يباكهاسورا را از ب
ترتيب كريشنا نگاه كردند و شروع به دست زدن و خنديدن، نمودند. بدين

عظيم رفته و وارد آن شدند. در اين ضمن،  همگي به سمت دهان مار
اشد، فهميد كه اين بكريشنا، كسي كه روح متعال درون قلب همگان مي

دانستند و گونه، يك ديو است. گرچه پسران اين موضوع را نميشكل مجسمه
به همين دليل در زماني كه كريشنا در حال طرح نقشه براي جلوگيري از 

هايشان وارد اش بود، تمامي پسران به همراه گوسالهنابودي دوستان صميمي
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منتظر ورود كريشنا بود و با خود دهان مار شدند. اما كريشنا وارد نشد. ديو 
  . "كشته مكريشنا، كه برادر و خواهر جزبههمه وارد شدند "انديشيد، مي

كريشنا، حس اطمينان، براي همگان است. ولي زماني كه وي ديد دوستانش 
- در شكم مار قرار دارند، بالفاصله غمگين شد. وي از چگونگي عملكرد فوق

 ينكهازده شد. سپس شروع به بررسي و شگفتمتعجب  ي انرژي بيرونيالعاده
ها را نجات دهد، زمان پسران و گوسالهكرده و هم تواند ديو را نابودچگونه مي

گونه هيچ نگراني واقعي از سوي كريشنا وجود نداشت، اما اين اگرچهنمود. 
  . باالخره، پس از كمي تأمل، او نيز وارد دهان مار شد. انديشيدمي

وارد شد، تمامي فرشتگاني كه براي ديدن آن صحنه جمع شده وقتي كريشنا 
 "واي! واي!"و در ميان ابرها پنهان شده بودند، احساسات خود را با بيان 

كامسا، كه به خوردن گوشت و  خصوصبهبيان كردند. دوستان آگهاسورا، 
زمان، وقتي متوجه شدند كه كريشنا هم وارد هم طوربهخون عادت داشتند، 

  ، فرياد شادي سر دادند.است ديو شدهدهان 
كرد تا كريشنا و همراهانش را له كند، كريشنا صداي ديو سعي مي كهيدرحال

فرشتگان را شنيد و بالفاصله شروع به بزرگ كردن  "واي! واي!"فرياد 
الجثه داشت، با خودش در ميان گلوي ديو نمود. اگرچه ديو بدني عظيم

اي . چشمان بزرگش به شكل وحشيانهبزرگ شدن كريشنا، گلويش گرفت
توانست از جايي ، نمياشيزندگخفه شد. هواي  سرعتبهكرد، و حركت مي

اش خارج شد و بدين ترتيب بيرون برود، و باالخره از سوراخي باالي جمجمه
كه ديو مرد، كريشنا، تنها با نگاه پايان يافت. پس از آن اشيزندگ
هوش آورد و به همراه آنان از ه ها را باله، تمامي پسران و گوساشيروحان

كريشنا درون دهان آگهاسورا بود، روح ديو  كهيمادامدهان ديو خارج شد. 
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درخشيد و در آسمان درخشان بيرون آمده، در تمامي جهات ميمانند نوري 
ها و دوستانش از كريشنا به همراه گوساله ينكها محضبهكشيد. انتظار مي

ج گرديد، آن نور درخشنده، در مقابل چشمان تمامي دهان ديو خار
  فرشتگان، وارد بدن كريشنا شد.

شخصيت اعالي پروردگار،  بر رويور گشتند و فرشتگان در شادي غوطه
ساكنين سيارات  كريشنا، گل ريختند و بدين ترتيب وي را پرستش نمودند.

وناگوني را رقصيدند و ساكنين گانداروالوكا دعاهاي گبهشتي در شعف مي
  كردند.تقديم مي

نواختند، برهماناها سرودهاي ودايي هاي خود را در شعف مينوازندگان، طبل
ي شكوه درود! درود! همه"دادند و تمامي عابدين خداوند در حال ذكر سرمي

  بودند. "بر شخصيت اعالي پروردگار!
اي يارهاي را كه در ميان سيستم سوقتي لرد برهما چنين ارتعاشات خجسته

تا بفهمد چه اتفاقي  شد، شنيد، بالفاصله به سمت پايين آمدباالتر پخش مي
 معمولهاي پرشكوه و غيراز بازيوي افتاده. او ديد كه ديو كشته شده و 

ي ديو براي الجثهدهان عظيم زده شد.شگفتسخت شخصيت متعال، 
و تبديل به خشك شد؛  يجتدربهروزهاي بسياري به حالت باز باقي مانده و 

  د.گرديبخش پسران گاوچران هاي لذتمكاني براي بازي
 سالهپنجكشتن آگهاسورا زماني اتفاق افتاد كه كريشنا و تمامي دوستانش، 

، يسالگدهتا شوند، ، خوانده مي1بودند. كودكان زير پنج سال، كاومارا
. بعد شودته مي، گف3يشورااك هاآن، به يسالگپانزدهتا  يسالگدهو از  2پاوگاندا

                                              
1 kaumära 
2 paugaëòa 
3 kaiçora 
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، در سال يكشوند. به مدت سالگي، آنان جوان ناميده ميبعد از پانزده
روستاي وراجا، هيچ صحبتي از آگهاسوراي ديو نشد. ولي زماني كه پسران 

شدند، والدين خود را با شگفتي بسيار، از آن حادثه باخبر  سالگيوارد شش
  كردند. 

كه از فرشتگاني چون برهما  براي شري كريشنا، شخصيت اعالي پروردگاري
مشكل نيست تا به كسي موقعيت وارد شدن به  وجهيچهبهتر است، نيز بزرگ

بدن متعال خويش را بدهد. او اين موقعيت را به آگهاسورا هديه داد. 
آگهاسورا مطمئناً گناهكارترين موجود زنده بود و براي يك گناهكار ممكن 

ار گردد. ولي در اين موقعيت نيست كه وارد موجوديت متعال پروردگ
، چون كريشنا وارد بدن آگهاسورا گرديد، ديو كامالً از تمامي خصوصبه

مداوم به فرم جاودان  طوربههاي گناهان پاك شد. افرادي كه العملعكس
، به بركت روحاني وارد كنندشكلي در ذهن فكر مي خداوند، به شكل ديتي يا

معاشرت با شخصيت متعال پروردگار  شدن به قلمروي پادشاهي خداوند و
     دست خواهند يافت.

ي شخصي چون آگهاسورا را كه يافتهتوانيم موقعيت ارتقاءمي تنهابنابراين ما 
تصور كنيم.  ،شخصيت متعال خداوند، كريشنا، شخصاً وارد بدنش شده بود

 همواره فرم خداوند را درون قلب ،نكنندگان و عابدان بزرگ، مراقبهقديسا
نگرند، بدين ترتيب آنان از خود دارند و يا به شكل ديتي خداوند در معابد مي

و در نهايت وارد قلمروي پادشاهي  شوندهاي مادي رها ميتمامي آلودگي
داشتن فرم خداوند در ذهن كمال، فقط با نگه گردند. اينخداوند مي

روردگار باشد. ولي در مورد آگهاسورا، شخصيت اعالي پمي يدسترسقابل
شخصاً وارد بدن وي شد. بنابراين موقعيت آگهاسورا باالتر از موقعيت عابدين 

  هاست.رين يوگيتعادي و بزرگ
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(كـه زنـدگي  هـاي متعـال لـرد كريشـنابـازي كه ماهاراج پاريكشيت، كسي
ماهاراج پاريكشيت را در زماني كه وي در رحم مادرش قـرار داشـت، نجـات 

مند گرديد. و او عالقه يدربارهيدن بيشتر و بيشتر ، به شنشنيدمي داده بود)
بهاگاواتـام را در مقابـل -گوسوامي، كه شريماد بدين ترتيب از حكيم شوكادو

   كرد. سؤالداد، پادشاه شرح مي
اسوراي ديو، براي مدت كشته شدن آگه يبارهدر ينكهاپادشاه پاريكشيت، از 

 رسيدند، سخني به ميان نيامده پسرها به سن پاوگاندا آنكهيك سال، پس از 
 بارهيندرا. ماهاراج پاريكشيت بسيار كنجكاو بود تا بود، كمي تعجب كرد

هاي اي به دليل عملكرد انرژيبداند؛ زيرا وي مطمئن بود كه چنين حادثه
  گوناگون كريشنا، اتفاق افتاده است.

 هستند، مشغول امور سياسي خودي مديران كشاترياها يا طبقه چون معموالً
هاي متعال خداوند كريشـنا دارنـد. بازي يدربارهي براي شنيدن اندكفرصت 

هاي متعـال بـود، ولي زماني كه پاريكشيت ماهاراج در حال شنيدن اين بازي
مشــغول شــنيدن  تنهانــهكــرد زيــرا بخــت حــس مـيبســيار خــوش خـود را
تـرين ، بـزرگگوسوامي زبان شوكادو از را هاآنهاي كريشنا بود بلكه داستان

ترتيـب بـا درخواسـت ماهـاراج شـنيد. بـدينبهاگاواتـام، مـي-مرجع شريماد
هـاي متعـال خداونـد ي بـازيبارهيكشيت، شوكادوگوسوامي به صحبت درپار

  هايش پرداخت.كيفيات، شهرت و توانايي ،كريشنا، در خصوص فرم
  

كشتن " ودانتا بر فصل دوازدهم از كتاب كريشنا،ترتيب شرح بهاكتيبدين
  پايان يافت. "ي ديوآگهاسورا
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 فصل سيزدهم

  هاشدن پسران گاوچران و گوسالهدزديده
 توسط برهما

وقتــي پاريكشــيت ماهــاراج از شــوكادو گوســوامي پرســيد كــه چــرا پســران 
شوكادو مرگ آگهاسورا صحبت نكردند، ي بارهدرسال  مدت يكه بگاوچران، 
سـرورم، شـما بـا "توضـيح داد: چنـين  بسيار خوشـحال شـد. ويگوسوامي 
 تــرروحــاني كريشــنا را تــازه هــايبــازيموضــوع هــاي خــويش، كنجكــاوي

  "نماييد.مي
گفته شده كه اين طبيعت يك عابد است كه همواره ذهن، انرژي، كالم، 

ي كريشنابارهايش را براي شنيدن و ذكر كردن درهتوانايي ها و تمامگوش
شود، و براي كسي كه آگاهي گفته مي اده نمايد. به اين كريشنااستف 

موضوع اصلي هرگز كهنه ست، ي كريشنابارهشنيدن و ذكر كردن درمجذوب 
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گردد. اين شگفتي موضوعات روحاني در مقايسه با موضوعات و قديمي نمي
   مادي است.

را تواند براي مدتي طوالني آن شود، و شخص نميموضوع مادي كهنه مي
آنكه موضوع روحاني  محضبهخواهد تغييرش بدهد. ولي بشنود، مي

شود. به گفته مي "1ناوايامانا - ناوا -نيتيا "گردد، به آن واقع مي موردتوجه
ي خداوند ادامه بارهتواند به ذكر كردن و شنيدن دراين معنا كه شخص مي

ي شنيدن داده و هرگز احساس خستگي نكرده و همواره تازه و مشتاق برا
  بيشتر باقي بماند.بيشتر و 

محرمانه را براي شاگرد ي پير روحاني است كه تمامي موضوعات اين وظيفه
صادق و كنجكاوش روشن نمايد. به همين دليل شوكادو گوسوامي شروع به 

اي مدت يك سال كه چرا كشته شدن آگهاسورا بر امر نمود توضيح اين
اكنون اين راز را با "به پادشاه گفت:  . شوكادو گوسواميواقع نشد موردبحث

دقت بشنو. پس از نجات دوستانش از دهان آگهاسورا و كشتن ديو، خداوند 
گونه راهنمايي كرد: آنان را اينكريشنا دوستانش را به ساحل رود يامونا برد و 

دوستان عزيزم، فقط بنگريد كه اين مكان چقدر براي خوردن نهار و بازي "
هاي توانيد ببينيد كه گلساحل يامونا، زيباست. شما مي هايكردن در شن

-و عطر خود را به تمام اطراف پخش مي اندنيلوفر چه زيبا در آب گل داده

هاي درختان، با برگ پچدر ميان پچ ها،كنند. آواز پرندگان و صداي طاووس
كنند كه هر يك انعكاسي از ديگري اصواتي را ايجاد ميهم تركيب شده و 

افزايد. بياييد نهار خود را ت. و اين تنها بر زيبايي مناظر اين مكان مياس
ها در ايم. بگذاريد گوسالهگرسنه هم دير شده و اآلن چراكهريم، اينجا بخو

                                              
1 nitya-nava-naväyamäna 
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خوريم، كه ما نهار مي نوشند، تا زمانيو از آب يامونا ب نزديكي ما باشند
   "امونا بچرند.هاي تازه و سبز كنار يتوانند در علفها ميگوساله

و گفتند:  نا، تمامي پسران بسيار خوشحال شدندبا شنيدن پيشنهاد كريش
-سپس آنان گوساله "حتماً، بياييد همه اينجا بنشينيم و نهارمان را بخوريم."

روي  بر با نشستن هاآنرها كردند.  و تازه هاي نرمها را براي خوردن علف
- وردهآهاي غذايشان را كه از خانه زمين و قرار دادن كريشنا در مركز، ظرف
مركز دايره نشسته بود، و تمامي  بودند، گشودند. خداوند شري كريشنا در

خوردند و هايشان را به سمت او نگاه داشته بودند. آنان ميپسران صورت
بردند. كريشنا به شكل لذت مي ي كريشناهره به چهرهچهمواره از ديدار 

مختلف،  هايو پسران همچون گلبرگ ر شدي مركزي گل لوتوس ظاهحلقه
هاي ها و شاخههاي گلهاي مختلف، برگه بودند. پسران گلاو را احاطه كرد

و يا درون ظروف  هاآنآوري كردند و غذاهايشان را روي درختان را جمع
غذايشان گذاشته و با همراهي كريشنا، مشغول خوردن شدند. در حال غذا 

كرد، و از ي متفاوت با كريشنا ميايجاد نوعي رابطهخوردن، هر پسر شروع به 
 كهيمادام بردند.، لذت ميدارهاي خندهگفتن حرفهمراهي با يكديگر با 

برد، فلوتش در سمت خداوند كريشنا از خوردن نهار با دوستانش لذت مي
بودند. در  گرفته و عصايش در سمت چپ كمربندش، قرارراست، و شيپور 

هايي از از ماست، كره، برنج و تكه شدهيهتهداري غذا، كف دست چپش، مق
شد، نگاه داشته بود. ساالد ميوه را كه در ميان انگشتان نيلوفرينش ديده مي

-هاي بزرگ را ميي تمامي قربانينتيجهشخصيت اعالي خداوند، كسي كه 

حال خنده و شوخي و لذت بردن از خوردن غذا با دوستانش در  پذيرد، در
ي اين همين دليل فرشتگان بهشتي در حال مشاهدهه وان بود. و بوريندا



 ها توسط برهما: دزديده شدن پسران گاوچران و گوساله13فصل                             198
 

 

از شعف روحاني همراهي با شخصيت  يسادگبهكه پسران،  ،صحنه بودند
  بردند. اعالي خداوند، لذت مي

 به دنبالها مشغول چرا بودند، همان نزديكيدر ها كه زمان، گوساله در آن
وقتي  از نظر ناپديد شدند. يجدرتبههاي تازه، به درون جنگل رفتند و علف

شدند،  يتشانامنها نيستند، نگران ها در آن نزديكيپسرها ديدند كه گوساله
ي شخصيت ترس كريشنا از بين برنده "كريشنا!"و بالفاصله فرياد كشيدند، 

ترسد، ولي شخصيت ترس از كريشنا از شخصيت ترس مي موجودياست. هر 
پسرها بالفاصله موقعيت ترس را تغيير  "كريشنا،"ترسد. با صدا زدن مي

 لحظاتخواست كه دوستانش دادند. كريشنا، از روي محبت بسيارش، نمي
ن يها بروند. بنابرابخش نهار را از دست داده و براي پيدا كردن گوسالهلذت

 لذت بردنتاندوستان عزيزم، شما خوردن نهارتان را قطع نكنيد. به "گفت: 
بنابراين خداوند  "روم.ها ميشخصاً به دنبال گوساله من خودمادامه دهيد. 

ي ماست و برنج را در دست چپش داشت، فوراً هنوز لقمه كهيدرحالكريشنا، 
ها رفت. او درون جنگل و غارها و بيشه ونها، دربراي پيدا كردن گوساله

 را نيافت. هاآنهاي كوهستان را گشت، ولي هيچ جايي سوراخ

ي را كشته شد و فرشتگان با تعجب بسيار در حال مشاهدهآگهاسو كه يزمان
 ،ناف ويشنو از ميان ،نيلوفري آبي كه از كسآناين حادثه بودند، برهما، 

چگونه  ينكهابيرون آمده بود نيز براي تماشاي اين صحنه حضور داشت. او از 
عمل كند،  قادر استالعاده قدر خارقپسري كوچك چون كريشنا، اين

چه وي اطالع داشت كه اين پسر كوچك گاوچران، ه بود. اگرمتعجب شد
هاي متعال بيشتري را از شخصيت اعالي خداوند است، تمايل داشت تا بازي

  ها و پسران گاوچران را دزديده و به مكاناو ببيند و بنابراين او تمامي گوساله
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تن با وجود جستجو براي يافترتيب خداوند كريشنا، ديگري برد. بدين
را بيابد، و حتي دوستان پسر خود را در ساحل  هاآنها، نتوانست گوساله

خوردند، گم كرد. در فرم يك پسر گاوچران، يامونا، جايي كه با هم نهار مي
خداوند كريشنا در مقايسه با برهما بسيار كوچك بود، اما چون وي شخصيت 

ها و پسران، سالهاعالي خداوند است، بالفاصله توانست بفهمد كه تمامي گو
برهما تمامي پسران و "اند. كريشنا فكر كرد، توسط برهما دزديده شده

به ورينداوان بازگردم؟  ييتنهابهتوانم ها را برده است. چگونه من ميگوساله
  "مادرها آزرده خواهند شد!

، و نيز براي متقاعد نمودن برهما، بنابراين جهت خوشنودي مادران دوستانش
بودن شخصيت اعالي پروردگار، او بالفاصله خود را همچون پسران از متعال 

   .هايشان بسط دادگاوچران و گوساله

خود  اشيانرژدر وداها گفته شده است كه شخصيت اعالي خداوند، توسط  
دهد. بنابراين براي وي اصالً را به شكل بسياري از موجودات زنده بسط مي

تعداد زيادي پسربچه و گوساله بسط  سخت نبود كه خود را درباره به شكل
 هاي متفاوتها و اندامدهد. او خود را كامالً شبيه پسرهايي با اشكال، صورت

مختلفي  يرفتار شخصها و زيورآالت گوناگون بوده و اعمال و كه در لباس
، اگرچه هر پسربچه، يك روح فردي بوده و يگردعبارتبهداشتند، بسط داد. 

خصوصي را دارا بود، كريشنا دقيقاً خود را به ه ال و رفتار بكامالً عاليق، اعم
هايي كه به شكل گوسالهخودش را پسران، بسط داد. او حتي  تكتكشكل 

اين ممكن بود  متفاوت بودند، گسترش داد. از لحاظ رنگ، اندازه، اعمال، و ...
ست، بسطي از انرژي كريشناست. در ويشنو پورانا گفته شده ا يزچهمه چراكه
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بينيم، چه در ظهورات مادي مي آنچههر  درواقع. 2پاراسيا برهماناها شاكتي
هاي خداوند انرژيتنها بسطي از  ماده باشد و چه اعمال موجودات زنده،

  هاي آتش هستند.است، مانند نور و گرما كه انرژي
هاي ها، با تواناييبدين ترتيب خداوند خود را به شكل پسران و گوساله

ي شدههاي بسط دادهدر ميان اين انرژي كهيدرحالبسط داد، و  انشيفرد
ن روستا هيچ روستاي ورينداوان شد. ساكناخود احاطه شده بود، وارد 

ود به روستاي ه چه اتفاقي افتاده است. پس از وراطالعي نداشتند ك
 هاخانه يسوبههاي عزيز خود، و پسران ها به آغلورينداوان، تمامي گوساله

  مادران عزيزشان رفتند.
هايشان را شنيدند، و براي رسيدن به مادران، قبل از ورود پسران صداي فلوت

عشق  را در آغوش گرفتند. و بدون هاآنو  هايشان بيرون رفتندآنان، از خانه
ن را آبه پسرها اجازه دادند تا  هاآنهايشان سرازير شد، مادي، شير از سينه

نبود، بلكه به شخصيت اعالي  پسرانشان، دقيقاً به هانآتقديم  بنوشند. اگرچه
بود، اعطا گرديد. اين يك  خداوند، كه خود را همانند پسران بسط داده

شانس بزرگ براي تمامي مادران ورينداوان بود كه با شير خود، شخصيت 
كريشنا به مادر ياشودا شانس  تنهانهاعالي پروردگار را تغذيه كنند. بنابراين 

هاي ي اين شانس را به تمامي گوپيوادن به او را داد، بلكه اين بار دشير 
  تر اعطا نمود. بزرگ
ان نيز به رفتار كردند، و مادرهمچون گذشته  مادرانشانبا ها ي پسرهمه

شب، كودكان عزيزشان را حمام  يدنفرارسبا  همين ترتيب عمل نمودند؛
 س از يك روز كاري به آنان، و پكرده، با تيالك و زيورآالت تزيين كردند

                                              
2 parasya brahmaëaù çaktiù 
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نيازشان را دادند. گاوها هم كه به چراگاه رفته بودند، هنگام  دغذاي مور
ها بالفاصله هاي عزيزشان را صدا كردند. گوسالهغروب بازگشتند و گوساله

. اين روابط هايشان را ليسيدندو مادرها بدن گوساله آمدند مادرانشانپيش 
، بدون تغيير باقي ماند. اگرچه واقعاً ناها و پسرها با گوسالهگاوها و گوپي

هايشان محبت گاوها به گوساله درواقعنبودند.  آنجاها و پسران اصلي گوساله
دليل افزايش يافت. تر نسبت به پسرها، بيهاي بزرگو احساس گوپي

- ها و پسربچهطبيعي افزايش يافت، اگرچه گوساله طوربهآنان  احساس عشق

هاي پيرتر ورينداوان گاوها و گوپي ينكهبااهاي آنان نبودند. ها، زاييده
پس از هاي خود داشتند، احساس عشق بيشتري به كريشنا نسبت به بچه

هايشان به شكلي نامحدود افزايش يافت، دقيقاً به بچه عشقشاناين ماجرا، 
 مداوم، كريشنا به طوربهگونه كه براي كريشنا بود. براي مدت يك سال همان

    ها و پسران گاوچران، خود را بسط داده و در چراگاه حاضر بود.شكل گوساله
، بسط كريشنا، به شكل روح آمده استگيتا - گونه كه در بهاگاوادهمان

روح  عنوانبهبسط خود  يجابهمشابهاً متعال، در قلب همگان وجود دارد. 
اوچران، براي مدت ن گها و پسراالهقسمتي از گوس عنوانبهمتعال، او خود را 
 ، بسط داد.يك سال متمادي

يك سال سپري شود، كريشنا و باالرام در  آنكهيك روز، چند روز قبل از 
كردند كه تعدادي گاو را در حال چرا روي ها مراقبت ميجنگل از گوساله

ها توانستند درون دره، جايي كه گوسالهي گواردهان ديدند. گاوها ميتپه
ها، گاوها به شدند را ببينند. ناگهان، با ديدن گوسالهت ميتوسط پسرها مراقب

پاهاي جلويي و عقبي،  برهم زدنآنان با شروع به دويدن كردند.  هاآنسمت 
ها از عشق گوساله يقدربهبه سمت پايين تپه آمدند. گاوها  يزكنانوخجست

ن ي گواردهاگونه توجهي به مسير سخت از فراز تپهسرمست بودند كه هيچ
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ها شيرشان به گوسالهاز هاي پر زمين چراگاه نداشتند. آنان با سينه يسوبه
هايشان را به هوا بلند كردند. زماني كه آنان به پايين تپه رسيدند، و دم

هايشان بر ها، شير از سينهآمدند، از احساس شديد عشق مادر براي گوساله
اين گاوها، ن نبودند. هاي خودشاگوساله هاآنريخت، اگرچه روي زمين مي

ي گواردهانا هايي كه در پايين تپههاي خودشان را داشتند، و گوسالهگوساله
رسيد كه تمايلي به شير خوردن تر بوده و به نظر نميچريدند، بزرگمي

  ي گاوها را داشتند، بلكه از خوردن علف راضي بودند.مستقيماً از سينه
 هاآنهاي و شروع به ليسيدن بدن دندتمامي گاوها بالفاصله آم حالينباا

هاي آنان نمودند. در ها نيز شروع به مكيدن شير از سينه، و گوسالهكردند
ها ايجاد شد. زماني كه ي بزرگي از عشق مابين گاوها و گوسالهاينجا حلقه

دويدند، مرداني كه از آنان ي گواردهانا به سمت پايين مياز باالي تپهگاوها 
را متوقف كنند. گاوهاي پيرتر  هاآنكردند، بسيار سعي نمودند تا مراقبت مي

ها توسط پسران، و تا آنجايي كه شوند، و گوسالهتوسط مردان مراقبت مي
ها تمام كه گوسالهدارند، تا اينها را از گاوها جدا نگه ميامكان دارد، گوساله

ي گواردهانا روي تپهشير موجود را ننوشند. بنابراين مرداني كه از گاوها بر 
قف كنند، اما موفق نشدند. گيج را متو هاآنكردند، سعي كردند تا مراقبت مي

كردند. بسيار ، آنان احساس خجالت و خشم ميشكستشانو مبهوت از 
در حال مراقبت  فرزندانشانو ديدند كه  ندناراحت بودند، اما وقتي پايين آمد

بسيار با محبت شدند. اين  كودكانشانها هستند، ناگهان نسبت به از گوساله
آور بود. اگرچه مردان بسيار نااميد، گيج و خشمگين پايين بسيار تعجب

هايشان با عشق بسيار آب را ديدند، قلب فرزندانشان آنكه محضبهآمدند، 
نشان آنان با شد. در همان لحظه، خشم، عدم رضايت و ناراحتي ناپديد شد. 

 در را بلند كردند و فرزندانشانمحبت فراوان  ي خود بانهرادادن حس پد
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لي فراوان از بودن با بوييدند و با خوشحارا  كودكانشان. سر آغوش گرفتند
فرزندان، مردان گاوچران گاوها را  پس از در آغوش گرفتن بردند.آنان لذت 

 كودكانشانبه  كهيدرحالي گواردهانا برگرداندند. در طول مسير به باالي تپه
  سرازير شد. چشمانشانهاي مهرباني از ديشيدند، اشكانمي

پدران و  ها، و ميانزماني كه باالرام اين تبادل عشق بين گاوها و گوساله
ها و هم كودكان به مراقبت بسيار نياز هم گوساله كهيوقترا ديد ( فرزندانشان

از اي اتفاق افتاد. او العادهتعجب كرد كه چرا چنين چيز خارق ،داشتند)
، دقيقاً كودكانشاني تمامي اهالي ورينداوان با ديدن رفتار بسيار عاشقانه

مانند رفتاري كه با كريشنا داشتند، بسيار متعجب بود. مشابهاً، گاوها هم 
 نسبت به كريشنا، احساسشان ياندازهبه، هايشاننسبت به گوساله محبتشان

ي العادهكه نمايش فوق. بنابراين باالرام نتيجه گرفت افزايش يافته بود
و يا توسط  گرفتهانجاممحبت، اتفاقي اسرارآميز بود، كه يا توسط فرشتگان 

-شخصي قدرتمند. در غير اين صورت، چگونه چنين تغيير احساسي مي

توسط  رد كه اين تغيير اسرارآميز بايدگيري كتوانست انجام پذيرد؟ او نتيجه
شخصيت پرستيدني اعالي خداوند  نعنوابهاو را كه باالرام كريشنا، كسي 

توسط كريشنا امر اين ". او فكر كرد، ده باشدايجاد ش آورد،مي حساببه
اش را امتحان و حتي من نتوانستم قدرت ماورايي است ريزي شدهبرنامه
- ها فقط بسطبدين ترتيب باالرام فهميد كه تمام آن پسران و گوساله "كنم.

  هاي كريشنا بودند.

كريشناي "ال كرد. او گفت، ي حقيقت اين موضوع از كريشنا سؤبارهرباالرام د
ها و پسران گاوچران يا افراد كردم كه تمامي اين گوسالهفكر مي ابتداعزيزم، 

 هاآنقديس و حكماي بزرگ بودند و يا از فرشتگان، اما اكنون فهميدم كه 
 عنوانبه. آنان همگي تو هستند؛ خود تو هستندهاي تو بسط درواقع
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ها و كني. راز اين وضعيت چيست؟ گوسالهقش بازي مينها و پسران گوساله
ي، ممكن اهبسط داد هاآن يجابهاند؟ و چرا تو خود را پسران ديگر كجا رفته

بر اساس درخواست باالرام،  "است لطفاً به من بگويي كه علت آن چيست؟
ها و پسران، ونه گوسالهتمام ماجرا را توضيح داد: كه چگ اختصاربهكريشنا 

اين حادثه را با بسط دادن خودش او و چگونه توسط برهما، دزديده شدند 
يده دزدها و پسران واقعي تا مردم متوجه نشوند كه گوساله است پنهان كرده

   .اندشده
پس از يك لحظه توقف  كردند، برهمازماني كه كريشنا و باالرام صحبت مي

ي طول دوران بارهاش). ما اطالعاتي دردت زندگيطول م بر اساسبازگشت. (
است گيتا، داريم: دوازده ساعت برهما برابر - زندگي لرد برهما، توسط بهاگاواد

سال. مشابهاً، يك  1000ضربدر  4،320،000، يا با هزار برابر طول چهار عصر
ي زمان برهما معادل با يك سال از محاسبات نجومي ماست. پس از لحظه

ي محاسبات برهمايي، برهما براي ديدن سرگرمي كه از دزديدن يك لحظه
ترسيد كه مي حاليندرعايجاد شده بود، بازگشت. اما او ها و پسران گوساله

. كريشنا ارباب وي بود، و او براي تفريح، بازي كرده باشدمبادا با آتش بازي 
ود. او واقعاً ها و دوستان كريشنا را انجام داده ببار دزديدن گوسالهشرارت

ي نماند؛ وي پس از يك لحظه بازگشت نگران بود، بنابراين براي مدت طوالن
ها و پسران، و ديد كه تمامي گوساله زماني خودش)، طبق محاسبات بر(

با كريشنا هستند، اگرچه  بود، مشغول بازي را ديده هاآنطور كه قبالً همان
 است. دهرارآميزش خوابانت كنترل نيروي اسرا تح هاآنمطمئن بود كه 

توسط من  هاتمامي پسرها و گوساله"برهما شروع به فكر كردن نمود: 
هنوز خواب هستند. چگونه همان گروه  هاآندانم كه دزديده شدند، و مي

 آنان تحت تأثير ها مشغول بازي با كريشنا هستند؟ آياپسران و گوساله
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مداوم براي مدت يك  طوربهان اند؟ آيا آنقرار نگرفته نيروي سحرآميز من
 "اند؟سال با كريشنا بازي كرده

 چه كساني هستند و چگونه تحت تأثير هاآنبرهما سعي كرد بفهمد كه 
قدرت  اند، ولي نتوانست مطمئن شود. تأثيرقدرت سحرآميز وي قرار نگرفته

 نمايان شده بود. تاب در روزماورايي وي همانند برف در تاريكي يا كرمي شب
تواند قدرت درخشش كوچك خود را نشان ميتاب در تاريكي شب، كرم شب

تواند در روز ي كوه يا بر روي زمين، ميدهد، و برف انباشته شده بر قله
فامي ندارد، بلكه كرم برف هيچ درخشش نقره تنهانهبدرخشد. ولي در شب، 

ابهاً، داشت. مشهم در طول روز هيچ قدرت نورافشاني را نخواهد  تابشب
ميز كوچك توسط برهما، در مقابل قدرت ماورايي وقتي يك قدرت سحرآ

- كريشنا، به نمايش گذاشته شد، درست مثل برف در شب و يا يك كرم شب

خواهد در مقابل تاب در طول روز بود. وقتي يك انسان با قدرتي كوچك، مي
 ينكها دهد؛ نهكاهش ميخود را قدرت  رت برتر خودنمايي كند، تأثيريك قد

خواهد در آن را افزايش دهد. حتي شخص بزرگي چون برهما، وقتي مي
با  همين دليل، برهما شود. بهر ميدانمايي كند، خندهمقابل كريشنا، قدرت

   قدرت ماورايي خود نيز گيج و سرگردان شده بود.
ها و پسران، اصل نبودند، براي متقاعد كردن برهما كه تمامي آن گوساله

كردند، به فرم ويشنو، هايي كه با كريشنا بازي مياوچران و گوسالهپسران گ
ز برهما در خواب ها تحت نيروي سحرآمي، اصليدرواقعتغيير شكل دادند. 

هاي فوري همگي بسطشدند، مي ني كه توسط برهما ديدهبودند، ولي حاضرا
هاي فرم كريشنا بودند، بنابراين فرم ويشنو در مقابل برهما ظاهر شد. تمامي

رنگ هستند؛ تمامي آنان چهار دست به رنگ آبي و در لباسي زردويشنو، 
اند. بر روي تزيين شده ه با گرز، ديسك، گل نيلوفر و صدفدارند ك
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درخشند؛ آنان با مرواريد، مي هايي طاليي مزين به جواهراتسرهايشان تاج
هايشان روي سينهاند. بر مزين شده هاي زيباهايي از گلها و حلقهگوشواره
با بازوبند و ديگر جواهرات تزيين  بازوانشاننقش بسته،  3شريواتساعالمت 

ها، . پاهاي آنان با زنگولههايشان درست مانند صدف استشده، و گردن
كمرهايشان با كمربندهاي طاليي و انگشتان آنان با انگشترهاي جواهرنشان، 

ي تمام بدن هر ويشنو، از قدوم ديد كه بر رو اند. برهما همچنينتزيين شده
اند. ها ريخته شدهي توالسي و شكوفههاي تازهنيلوفرين تا باالي سر، برگ

خصوصيت ديگر فرم ويشنو اين بود كه همگي آنان به شكلي روحاني، زيبا 
شبيه اولين نور طلوع  نگاهشانلبخندشان، همچون نور مهتاب، و  بودند.

 دارندگاننگهدادند كه خالقان و شان مي، ننگاهشانخورشيد بود. فقط با 
ي نيكي، برهما ي گونههاي جهل و شهوت هستند. ويشنو نمايندهگونه

. بنابراين ي جهل هستندي گونهي شهوت و لرد شيوا نمايندهي گونهنماينده
 يدارندهنگهمادي، ويشنو نيز خالق و  در ظهور يزچهمه يدارندهنگه عنوانبه

  ست.شيوابرهما و لرد 
پس از اين ظهور لرد ويشنو، برهما ديد كه بسياري برهماها و شيواها و 

هاي بسيار ها و علفارزش تا مورچهي بيفرشتگان و حتي موجودات زنده
انواع اند. رقص آنان با كوچك، در حال رقصيدن، لرد ويشنو را احاطه كرده

-و را پرستش ميلرد ويشن هاآن، و تمامي مختلفي از موسيقي همراه بود

هاي ماورايي، هاي ويشنو در قدرتكردند. برهما فهميد كه تمامي آن فرم
- متعال و كامل هستند، از كمال روح جزئي كه به شكل يك اتم كوچك مي

هاي ماورايي برهما، به شكل خلقت مادي. تمامي قدرت اشكرانگييبشد تا 
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ادي، كامالً در شخص هاي مخلقتعنصر  وچهاريستبشيوا، تمام فرشتگان و 
  ويشنو نمايان بودند.

، مشغول پرستش وي هاي ماورايي جزءلرد ويشنو، تمامي قدرت تأثيربا 
بودند. وي در حال پرستش شدن توسط زمان، فضا، تجلي مادي، اصالحات، 

ي طبيعت مادي بود. برهما همچنين فهميد كه خواسته، عملكرد و سه گونه
قيقت، دانش و شعف و موضوع پرستش ي مطلق حلرد ويشنو، سرچشمه

هاي باشد. برهما درك كرد كه تمامي فرمتوسط پيروان اوپانيشادها مي
ها كه به فرم ويشنو تغيير يافتند، توسط نيروي جادويي از پسران و گوساله

به  بدنشانهاي انرژي در ان كه توسط ذخيرهگها يا فرشتنوع نيروهاي يوگي
به  يا 4به ويشنو مورتي ها و پسرانگوسالهغيير ت آيند، نيست.نمايش درمي

 ، يا انرژي ويشنو نبودند، بلكه خود ويشنو5مايا- هاي ويشنو، نمايش ويشنوفرم
همانند آتش و گرما هستند. در  بودند. كيفيات مرتبط با ويشنو و ويشنومايا،

نام انرژي گرمايي، وجود دارد؛ ولي گرما هنوز آتش ه گرما، كيفيت آتش، ب
نه مانند گرما، بلكه ها، هاي ويشنو به شكل پسران و گوسالهست. تجلي فرمني

، كيفيات ويشنو، درواقع واقعاً همگي ويشنو بودند. هاآن خود آتش بود؛
توان مثال ديگر را مي .هستندحقيقت مطلق، دانش مطلق، و شعف مطلق 

نشان اند، هاي بسيار زيادي منعكس شدهتوسط موضوعات مادي كه در فرم
شود، ولي انعكاس منعكس ميهاي بسياري ظرفداد. براي مثال، خورشيد در 

خورشيد نيست. خورشيدهاي درون خود خورشيد در ظروف مختلف، واقعاً 
آيند ولي هيچ نور يا گرماي واقعي نظر ميه ها، اگرچه مانند خورشيد بظرف
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الً كام كدامهركند، همگي و هايي كه كريشنا استفاده ميندارد. ولي فرم
شود، خصوصي كه در اين ارتباط استفاده ميه ي بويشنو هستند. كلمه

: ساتيا يعني حقيقت؛ گيانا، دانش متعال؛ آنانتا، ستا 6گيانانتاناندا - ساتيا
 يقدربهنامحدود؛ و آناندا، شعف مطلق. شكوه شخصيت اعالي پروردگار 

وانند به جايگاه درك تگراي اوپانيشادها، نميكه پيروان مادي عظيم است
ابي يهاي روحاني خداوند، خارج از دستخصوص فرمهآنان دست يابند. ب

يابند كه گراياني است كه فقط از طريق فراگيري اوپانيشادها درميمادي
است. از بسط  محصور نگرديدهحقيقت مطلق ماده نيست، يا به شكلي مادي 

چيز، دودش، دريافت كه همهكريشنا به فرم ويشنو، برهما توسط توانايي مح
ي، به دليل بسط نيروي ماد يايدن يتجل يندر امتحرك و غيرمتحرك، 

    خداوند متعال، وجود دارد.
در قدرت و عملكردهاي محدودش، در ميان يازده ترتيب وقتي برهما بدين 

حواس، گيج و مبهوت ايستاده بود، توانست بفهمد كه او نيز يكي از مخلوقات 
يك  عنوانبهبازي. شباست، درست مانند يك عروسك خيمه انرژي مادي

هاي بر راهنمايي عروسك، هيچ استقاللي براي رقصيدن ندارد ولي بنا
رقصد، بنابراين فرشتگان و موجودات زنده همه گردان ميعروسك

 گونه كه در چيتانياهاي شخصيت اعالي پروردگار هستند. همانزيرمجموعه
ن او ارباب كريشناست، و بقيه همه خادمات، تنها چاريتامريتا آمده اس

امواج سحرآميز مادي قرار دارند، و موجودات  تأثيرتمامي دنيا تحت هستند. 
براي بقا ادامه  هاآنهايي در آب شناورند. بنابراين كشمكش همچون علف

آنكه شخص آگاه گردد كه او خادم ابدي شخصيت  محضبهيابد. اما مي
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ت، اين مايا يا كشمكش توهمي براي حيات، بالفاصله اعالي خداوند اس
  شود.متوقف مي

 ي يادگيري داشتفرشتهلرد برهما، كسي كه كنترل كامل بر به همين علت 
د، سرگشته و حيران آيمي هترين مرجع در دانش ودايي به شمارب عنوانبهو 

العاده، توسط شخصيت اعالي قادر نيست درك كند كه قدرت خارق و شد
داوند متجلي شده است. در دنياي مادي، حتي شخصيتي چون برهما، قادر خ

 ،در درك كردن تنهانهبه درك نيروي ماورايي خداوند متعال نيست. برهما 
در مقابلش قرار داده بود، گيج اي كه كريشنا مغلوب شد، بلكه از ديدن صحنه

 و سرگردان گشت.

هاي وي چگونه فرم ينكهادن كريشنا، به دليل عدم توانايي برهما براي دي
ها و پسران گاوچران تغيير داد، ويشنو را نشان داد و خود را به شكل گوساله

هاي ويشنو و بنابراين زماني كه داشت تمامي بسطدلش به حال وي سوخت 
ي توهمي يوگامايا را بر روي تمام صحنه نمود، ناگهان پردهرا متجلي مي

به را است كه شخصيت اعالي پروردگار  شدهگيتا گفته -كشيد. در بهاگاواد
اي كه توان مشاهده نمود. پردهنمي ي حجاب يوگاماياپردهدليل وجود 
دهد يك مايا، يا انرژي بيروني است، كه اجازه نمي-پوشاند، ماهاواقعيت را مي

روح مقيد، شخصيت اعالي خداوند را در وراي تجلي مادي، درك نمايد. ولي 
متي جزئي از شخصيت اعالي پروردگار را متجلي نموده و آن انرژي كه قس

شود. برهما يك روح دهد تا شخص ببيند، يوگامايا، خوانده مياجازه نمي
هنوز قادر  لياز تمامي فرشتگان است، وبرتر  ياربسمقيد عادي نيست. او 

نيست نقش شخصيت متعال خداوند را درك كند؛ بنابراين كريشنا مشتاقانه 
سرگردان  تنهانهروح مقيد  را متوقف نمود. از خود وانايي ديگريتجلي هر ت
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كشيده ناتوان است. حجاب يوگامايا چنان  در درك آن شود بلكه كامالًمي
  اين سرگردان و مبهوت نگردد. شد كه برهما، بيش از

رسيد كه از حالت زماني كه برهما از بهت و حيرت خود خارج شد، به نظر مي
شروع به باز كردن چشمانش نمود. آنگاه وي  يسختبهو  تكما خارج شده اس

تجلي مادي بيروني را با چشمان عادي خود ديد. او در تمامي اطراف خويش 
ي ورينداوان، پوشيده شده از درختان، را كه منبع حيات العادهي فوقمنظره

توانست قدرداني خود او ميبراي تمامي موجودات زنده است، مشاهده كرد. 
به سرزمين روحاني ورينداوان، جايي كه تمامي موجودات زنده نسبت به را 

طبيعت عادي، روحاني هستند، ابراز نمايد. در جنگل ورينداوان، حتي 
ها حيوانات وحشي همچون ببرها، با آرامش و صلح در كنار آهوان و انسان

حضور شخصيت اعالي پروردگار، فهميد كه به دليل كنند. او ميزندگي مي
هاي ديگر، مكاني روحاني بوده و از شهوت و ورينداوان نسبت به تمامي مكان

  آز رهاست.
بدين ترتيب برهما، شري كريشنا، شخصيت متعال خداوند را در حال بازي 

اي غذا در با لقمهرا آن كودك پسر گاوچران كوچك ديد؛ او كردن نقش يك 
گونه كه يك مانها، درست هدست چپش، در جستجوي دوستانش و گوساله

   شان، اتفاق افتاده بود، مشاهده كرد.سال قبل، پس از ناپديدشدن
پياده شد و همچون يك  حامل خودقوي بزرگ  يبالفاصله برهما از پرنده

در ميان  مورداستفادهي چوب طاليي در مقابل خداوند بر زمين افتاد. كلمه
بر زمين "به معناي  واژهاست. اين  نداواتوايشناواهاها براي اداي احترام، دا

احترام خود را به وايشناواي  است: شخص بايد "انند يك تكه چوبافتادن م
باالتر از خود با افتادن صاف بر روي زمين، ابراز نمايد، با بدني همانند يك 
چوب. بنابراين برهما براي تقديم احترام، همچون يك چوب، در مقابل 
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نظر  ينكه رنگ بدن برهما طاليي است، بهخداوند بر زمين افتاد؛ و به دليل ا
رسيد كه او همانند يك تكه چوب طاليي در مقابل خداوند كريشنا، قرار مي

خود بر سر برهما، قدوم نيلوفرين كريشنا را لمس تمامي چهار كالهدارد. 
هايش، قدوم كردند. برهما، بسيار شادمان بود، شروع به گريه كرد، و با اشك

اعمال خداوند را نام  كهيدرحالمكرر  طوربها را شست. وي نيلوفرين كريشن
شد. پس از تكرار تقديم احترامات براي و بلند مي افتادبرد، بر خاك ميمي

دستان خود را بر روي چشمانش ماليد. مدت طوالني، برهما بلند شد و 
لرزيد، شروع به تقديم مي كهيدرحالخداوند را در مقابل خود ديد، او، 

  هاي خود با احترام بسيار زياد، تواضع و توجه كرد. دعا
  

 عنوانهاي بهاكتي ودانتا، بر فصل سيزدهم كتاب كريشنا، با شرح سانبدين
  پذيرد.پايان مي "ها توسط برهمادزديدن پسران و گوساله"
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 فصل چهاردهم

 دعاهاي لرد برهما به خداوند كريشنا

 اعالي شخصيت متعال، خداوند تنها تو عزيزم، خداوند" فت:گ برهما
 به فقط را خود دعاهاي و متواضعانه احترامات من بنابراين هستي، پرستيدني

 انوار با تو است. پرباران ابرهاي رنگ به تو بدني هايويژگي كنم.مي تقديم تو
 .درخشيمي شوند،مي منتشر زردرنگت پوشش از كه فامينقره نوراني

 با كه نانداماهاراج، پسر به را خود يمحترمانه و مكرر هايسجده تا بگذار"
 ،است ايستاده من مقابل در سرش بر پرطاووسي و صدفي هايگوشواره

 از ايحلقه و سر بر خوديكاله وي زيباست؛ بسيار صورتش نمايم. تقديم
 با او است. ايستاده دست در غذا ايلقمه با و دارد، گردن بر جنگلي هايگل
 كوچك پاهاي با و شده مزين فلوت يك و بوفالو شاخ از بوق يك عصا، يك

 دارد. قرار من برابر در نيلوفرينش

 ودايي دانش تمامي ارباب من كه بگويند مردم است ممكن عزيزم، خداوند "
 تو كه دريافتم اكنون ولي بيايم، حساب به جهان اين خالقعنوان به و هستم،
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 حال در تو شناسم.نمي ،ايشده ظاهر من مقابل در كودكي همچون كه را
 رسدمي نظر به چنينكه يدرحال هستي، پسرت دوستان و هاگوساله با بازي
 در غذايي كه روستايي پسر يكعنوان به فقط تو نداري. كافي سواد حتي
 هايتفاوت قدرآن شدي. آشكار گردي،مي هايتگوساله دنبال به و دست
 را تو هايتوانايي نيستم قادر من كه دارد وجود تو و من بدن ينب بسيار

 ."نيست مادي تو بدن ام؛گفته سامهيتا-برهما در كه گونههمان بزنم. حدس

 چيه است؛ي روحان كامالً خداوند بدن كهاست  شدهيتا بيان سامه-برهما در
 قادر وا بدن ازي عضو هر ندارد. وجودي و خود و خداوند بدن نيبي تفاوت
 با ند،يبب دستانش با توانديم خداوند بدهد. انجام را اعضا گريد اعمال است
 با توانديم و رد،يبپذ شيپاها با را شده ميتقدي زهايچ بشنود، شيهاچشم

 گاوچران، كودك كعنوان يبه تو ظاهر" داد: ادامه برهما د.ينما خلق دهانش
 به ت،يهاگوساله و دوستان دنيدزد با من اگرچه و است، ناعابد منفعتي برا

 به را خود بركت و لطف كه بفهمم توانميم ام،كرده نيتوه نتيلوفرين قدوم
 اريبس نتيعابد به نسبت تو توست:ي روحان تيخصوص نيا .يادهيبخش من

 توانمينم هنوز من، به نسبت ارتيبسي مهربان وجود باي ول .يابخشنده
 تيشخص برهما، لرد من، كهي زمان پس نم.بز حدس را توي بدن اعماليي توانا
 درك را پروردگار متعال تيشخصي كودكانه بدن نتوانم جهان، نياي اعال

 بدنيي توانا زانيم نباشم قادر من اگر و رود؟يمي انتظار چه گرانيد از كنم،
 درك را متعالتي هايباز توانست خواهم چگونه بزنم، حدس را توي كودكانه

  كنم؟

-ذره بتواند كس هر ،است شدهگيتا بيان -بهاگاواد در كه گونههمان نيبنابرا

 بالفاصله د،ينما درك را خداوند شدن نهان و ظهور متعال،ي هايباز ازي ا
 گردد. وارد خداوندي پادشاه بهي ماد بدن ترك از پس تا افتي خواهد اجازه
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 درك اب تنها :است شده واقع دييتأ مورد و نوشته وداها در موضوع نيا
يي رها مكرري هامرگ و تولد ريزنج از توانديم فرد خداوند،ي اعال تيشخص

 دانش قيطر از را تو تا نكنندي سع مردم كه كنميم شنهاديپ نيبنابرا ابد.ي
 بفهمند. شيخوي ذهن

 تالش وي ذهن روشي متواضعانه نشتگذا كنار تو، دركي برا روش نيبهتر"
 متوني اريبس وگيتا -بهاگاواد در خودتاست، يا از  توي درباره دنيشني برا
 شخص .ينت را گرفته استلوفرين قدوم پناه كهي پاك عابد از اي و ،يگرديي ودا
 تيموقع فرد تا ستين الزمي حت بشنود.ي ذهن پندار فاقدي عابد ازيد با

 توسط تو اگرچه بشنود. را تو اميپبايد  تنها او دهد؛ رييتغ را خودي اجتماع
 توي درباره دنيشن با تنها شخص اما ،يهست درك رقابليغ ،يماد واسح

 بر خودت، لطف با فقطتو  گردد. روزيپي ناآگاه و جهل برتدريج به است قادر
 دانش .يستيني دسترس قابلي گريد راه چيه ازي و گرديم آشكار عابد كي

 ريمس در وقت اتالف كي فقط عابدانه، خدمت ازي نشان چيه بدوني ذهن
 تالش كي يحت كه است مهم قدرآن عابدانه خدمت توست.ي جستجو
 شخص نيبنابرا برساند. كمال گاهيجا نيباالتر تا را شخص است قادر كوچك

ي ذهن روش به ويده بگيرد ناد را عابدانه خدمتي خجسته روش نيابايد ن
 توي ماد ظهور ازي جزئي دانش فرد است ممكن ،يذهن ستميس با آورد.ي رو
 كند. دركچيز عنوان سرمنشأ همهبه را تو ستين ممكني ول د،ينما سبك

 تنها مندند،عالقهي ذهن و انهيپندارگرا دانش به فقط كهي افراد كوشش
ي دانهي خال سبوس از تا كنديم تالش كهي كس مانند است،ي انرژ اتالف
 از اب،يآس چرخ توسط نشده، ابيآس برنجي كم آورد. دسته بي زيچ برنج،

 آورد، دسته ب برنجي دانهي مقدار توانديم شخص و گردديم جدا اشپوسته
 اگري حت شود، دهيكوب ابيآس در هم باز برنجي جداشده پوست اگري ول
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 تنها نيا آمد. نخواهد دسته بي برنجي دانه چيه باشد، اديز اريبس آن مقدار
  است. هودهيبي كار

 كه دارد وجودي بشري جامعه خيارت دري اريبسي هامثال زم،يعز خداوند"
 به مشغول را خود ،يروحان گاهيجا به دنيرس در تيموفق عدم از پس شخص،
 نيباالتر به بيترت نيبد و دينمايم كالمش و ذهن بدن، با عابدانه خدمت
 تو دركي هاروش ابد.ييم دست توست، منزلگاه به ورود كه كمالي مرحله

ي همگ عابدانه، خدمت بدون ،ييماورا كزتمر وي ذهن پنداري يلهوسبه
 دري حت تو، به عابدانه خدمت در را خودبايد  شخص نيبنابرا اند.هودهيب

 كردن ذكر و دنيشن روش با و دارد مشغول شيخويي ايدن وي ماد اعمال
 شدن مجذوب با تنها د.ينما حفظ تو كنار در را خود همواره ت،يروحان شكوه

ي عني كمال گاهيجا نيباالتر گردديم قادر شخص تو، شكوه ذكر و دنيشن به
 و دنيشن باي فرد اگر نيبنابرا آورد. دسته ب را توي پادشاه به شدن وارد
 در همواره تو، تيرضا منظوربه فقط اعمالش جينتا ميتقد و تو شكوه ذكر

 منزلگاه به ورود گاهيجا به شادمانه و آسان اريبس رد،يگ قرار تو با ارتباط
ي هايآلودگي تمام كهي اشخاص توسط تو افت.ي خواهد دست تدانيجاو
ي قلبي سازپاك نيا .يهست درك قابل اند،نموده پاك را خودي قلب
 خواهد ريپذانجام توي خداوند اعمال شكوه دنيشن و كردن ذكري يلهوسبه

   ."بود
 شنايكر خداوند توسط كه گونههمان است.ي جار وي سار جاهمه در خداوند

 محافظت )چيز توسط من (خداوندهمه" :است شده گفتهگيتا -بهاگاواد در
 در خداوندكه ييازآنجا "ستم.ينچيز همه در منحال يندرع و گردديم

 ريفراگ عتيطبون دانش او وجود ندارد، بدچيز يچه است، گسترده جاهمه
 موجود محدود و اندك دانش در تواندينم هرگز پروردگاري اعال تيشخص
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 قدوم بر تمركزش با را خودي ذهن ثبات كهي فرد نيبنابرا باشد؛ هزند
 درك را متعال خداوندي حدود تا است قادر آورده، دسته ب خداوند نيلوفرين

ي براي ماد مختلف موضوعات انيم دري سرگردان ذهن، عملكرد د.ينما
 به را خود حواس همواره كهي شخص تنها نيبنابرا است. حواسي ارضا

 بر تمركز در و كند كنترل را ذهن توانديم داشته، مشغول وندخدا خدمت
 پروردگار، نيلوفرين قدوم بري ذهن تمركز نيا بماند. خداوند نيلوفرين قدوم

 خلسه اي يساماده گاهيجا به شخصكه يمادام شود.يم خواندهي ساماده
 درك را پروردگاري اعال تيشخص عتيطب تا بود نخواهد قادر است، دهينرس

 بتوانند كه باشند داشته وجودي افالسفه اي دانشمندان است ممكن د.يمان
ي قدربه آنان است ممكن دهند؛ قرار مطالعه مورد اتم به اتم راي ماد عتيطب

 و آسماني هاستاره اي وي مادي فضاي اتم بيترك بتوانند كه باشند شرفتهيپ
-نورافشان گريد و ستارگان اي ديخورش درخشاني جزئي هامولكولي حت اي

ي اعال تيشخص اتيخصوص ندارد امكاني ول بشمارند. را آسمان دروني ها
  برشمارند. را خداوند
منشأ  متعال، شخص شده، داده حيتوض سوترا-ودانتا آغاز در كه گونههمان
 شود.يم دهيناميرگونا ني طوركلبه او است. اتيفيك و هاتيخصوصي تمام

 "است. گمان و حدسي ورا كهي كس اتيفيك و اتيصوصخ"ي عني رگوناين
ي ول ن.يتخم و حدسي وراي عني "رين" و ت،يخصوصي عني "گونا"
 معنا "تيخصوص چيه بدون"عنوان يرگونا را بهني كلمه ان،يگراتيهويب
 نيتخم راي روحان درك در خداوند تياخصوص توانندينم آنان رايز كنند.يم

 موضوعي ول ندارد.ي تيخصوص چيه خداوند كه زننديم حدس آنان بزنند،
ي همهي اصل منبع خداوند كه است نياي اصل موضوع ست.ين نيا واقعاً

 نيبنابرا رد.يگيم نشئت او از ثابت طوربه اتيخصوصي تمام .است تيافيك
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 ممكن فرد برشمرد؟ را خداوند اتيفيك توانديم چگونه محدود شخص كي
 بعدي لحظهي برا اما، بزند حدس لحظه كي يبرا را خداوند اتيخصوص است

 و اتيخصوص به نسبت كه ستين ممكن پس ابد؛ييم شيافزا اتيخصوص نيا
 "رگوناين" او به علت نيهم به زد.ي حدس چيه خداوند،ي روحان اتيفيك
 دينبا فرد شود.يم گفته است،ي ريگاندازه رقابليغ اتشيخصوص كه آني عني

 دست هودهيبي تالش به ،يذهنيي رگراپندا با ،ياله اتيفيك زدن حدسي برا
ي براي بدن ناتيتمر اي و انهيپندارگراي هاروش كاربرد بهي ازين چيه بزند.

 دينما دركبايد  فقط شخص ندارد. وجود ،ييماوراي وگاي كمال بهي ابيدست
ي برا تالش بهي ازين چيه است؛ دهيين شتع قبل از بدن، نياي شاد و غم كه
 توسط ،يشادمان بهي دسترس اي يماد بدن نيا تيجودمو رنج گرفتن دهيناد

ي اعال تيشخص به شدن ميتسل روش نيبهتر ست.ين ناتيتمر مختلف انواع
 نيا است. بودن او خدمت در همواره و كلمات و ذهن بدن، توسط پروردگار،

 مطلق قتيحق دركي برا گريدي هاتالشي ول است، ثمري پرروحان عمل
 متعال قتيحق دركي برا باهوش شخص نيبنابرا ست.ين زيآمتيموفق هرگز

عوض او به  در د.ينماينمي تالشي ماورائ قدرت اي ويي پندارگرا قيطر از
 كند.يم هيتك پروردگاري اعال تيشخص بر وشود خدمت عابدانه مشغول مي

ي گذشته اعمال بازتاب محصول فتد،يب بدنشي براي اتفاق هر كه دانديمي و
  اوست.

 به خودخودبه آنگاه ند،يبرگز را عابدانه خدمت در سادهي زندگ كي فرد اگر
ي اذره و جزء زنده، موجود هر درواقع ابد.ييم دست خداوندي روحان منزلگاه

ي هالذت در شدن ميسه و بردن ارث است. پروردگار پسر و متعال خداوند از
 ه،ماد با تماس اثر بري ول ،فرد است هري عيطب حق خداوند،ي روحان

 مشغول روشي كس اگر اند.شده محروم ارث از عمالً ديمقي زنده موجودات
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ي هايآلودگ ازيي رها حق عتاًيطب رد،يبپذ را عابدانه خدمت در خود داشتن
  ابد.ييم دست متعال خداوند با معاشرت گاهيجا به و افتهي راي ماد
-يم رايز، نمودي معرف زنده موجود نيمغرورترعنوان به را خود برهما لرد

ي هاگوساله و پسراني و د.يازمايب را خداوند زيانگشگفت قدرت خواست
 لرد اكنون دهد.يم نجات را آنان چگونه خداوند كه نديبب تا ديدزد را خداوند
 حال دري وچراكه  بوده، گستاخانه اريبسي و تالش كه رفتيپذ برهما

  ت.اس بودهي انرژي اصل منبع مقابل در خودي انرژ آزمودن

 موجوداتي تمام با سهيمقا در اگرچهيافت كه در برهما لرد شدن، اريهوش با
 با اسيق دري ول نمود،يمقدرتمندتر  همه از او ،يمادي ايدن نيا در زنده

ي مادي ايدن دانشمندان نبود. چيه پروردگار،ي اعال تيشخصي انرژ و قدرت
ها آن كهي زمان ند.اكرده اختراعي اتمي هاسالح چوني زيانگشگفتي زهايچ
ي هاسالح نيچن كنند،يم امتحان ارزشيبي گوشه كي اي شهر كي در را

 دري اتمي هاسالح اگري ول كنند،يم جادياي اريبسي هايرانيوي مندقدرت
آنجا  درها آن بود؟ خواهد چهها آن تياهم رند،يگ قرار امتحان مورد ديخورش

 شنايكر خداوند از هاگوساله و پسران يدزد مشابهاً هستند. زيناچ و ارزشيب
ي زماني ول ،ي باشدماورائ قدرت ازي شگرف شينما است ممكن برهما، توسط

 و اريبس پسران و هاگوساله در را خود افتني بسط قدرت شنايكر خداوند كه
 كه بفهمد توانست برهما گذارد، شينما به ،يفشار چيه بدون آنان تيريمد

  است. تياهميب و زيناچ اريبس خودش قدرت
 ازي اذره هرگز خداوند رايز خواند وتايآچ عنوان با را شنايكر لرد برهما،
 به نسبت او كند.ينم فراموش را عابدش توسط شده ميتقدي عابدانه خدمت

 ،اندشده رفتهيپذ پروردگار توسط و داده انجامي زيناچ خدمت كهي نيعابد
 به خدمتي اريبس مقدار مئناً مط برهما است. بامحبت و مهربان اريبس
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 جهان نيا با ارتباط در متعال تيشخصعنوان به بود. داشتهي ارزان خداوند
 را شنايكر توانديم نيبنابرا شناست؛يكريمان بااي خادم و شك بدون خاص،

  سازد. خشنود

 و كوچكي خطا كه جزء خادم كعنوان يبه راي و تا خواست خداوند از او
 تيموقع از كه كرد قبولي و رد.يبپذ شود، دهيشبخبايد  اشيگستاخ

ي گونهي فيك ظهوري و رايز بود. شده مغرور برهما، لردعنوان به اشمقتدرانه
 ليدل نيهم به و است،ي عيطب اوي برا نيا است،ي مادي ايدن نيا در شهوت

 خداوندي اجزا از هرحالبهكه ييازآنجا برهما لردي ول شد. اشتباه مرتكبي و
 اشتباه و كرده عطا او به را خود لطف خداوند كه كرديم آرزو بود، ناشيكر

 قبال در او افت.يدر را خودي واقع تيموقع برهما لرد ببخشد. راي و بزرگ
 آسمان، كاذب، تيمن ،يمادي انرژي تمامو دربرگيري  ،يماد عتيطب ساخت

 نيچن است. جهان نيا متعال آموزگار قتاً يحق ن،يزم و آب آتش، هوا،
 درست است،يري گاندازهقابل اما باشد ميعظ اريبس است ممكني كهكشان

 م.يكنيمي ريگاندازه واحد هفت زانيم به را خود بدن ما كه گونههمان
 است. دستشي هفت واحد اندازهبه كس هري شخص بدني اندازه عموماً
ي ابري ول گردد، آشكار ميعظ بدن كعنوان يبه خاص جهان نيا است ممكن

 .يزان هفت دست استم به آني اندازه برهما، لرد

 از خارج كه دارند وجودي گريد نامحدودي هاجهان جهان، نيا ازي جدا
ي هااتم شماريب مانند درست هستند. خاصي برهما لرد نيا قدرتي قلمرو

 هاونيليم كنند،يم عبور پنجره كي يوريز تري هاسوراخ از كه زير تينهايب
 ماها پوستي هاسوراخ از كوچكي هاجوانه شكل به كهكشان هاونيليتر و
 است. شنايكر بسط ازي قسمت شنو،يو-ماها آن و گردند،يم خارج شنويو
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 است، جهان نيا در متعال مخلوق برهما، لرد اگرچه ط،يشرا نيا تحت
  ست؟يچ شنايكر خداوند حضور مقابل دري و تياهم

 سهيمقا مادرش رحم در كوچك ودكك كي با را خودش برهما لرد نيبنابرا
 و كند،ي باز خودي پاها و دستان با مادر رحم درون كودك اگر كند.يم
 نه.كه  البته است؟ كرده نيتوه مادر به ايآ كند، لمس را مادر بدني باز نيح

 هنوز اما باشد،ي مهم اريبس تيشخص كه است ممكن برهما لرد مشابهاً
ي اعال تيشخص شكم انيم در دارد، دوجو آنچه هر بلكه برهما تنهانه

 دري مكان چيه و است گسترده جاهمه در خداوندي انرژ .قرار دارد پروردگار
ي انرژ درونچيز كه همهييازآنجا نكند. عملي انرژ نيا كه ستين خلقت

 جهان هاونيليتر و هاونيليمي برهماها و جهان نياي برهما است، خداوند
 هر و مادر، همچون خداوند نيبنابرا دارند؛ وجود خداوندي انرژ درون گر،يد
 گرفته نظر در كودكعنوان به دارد وجود مادر شكم درون در كهي گريد زيچ
ي حت شود،ينم واقع نيتوه مورد كودك توسط هرگز خوب مادر و شود.يم

  بكوبد. مادر بدن به را شيپاها اگر
 از پس انا،ينارا ناف از هكي لوفرين گل ازي و تولد كه فرمود برهما لرد سپس 

 و بهووارلوكا بهورلوكا،ي هانام بهي اارهيس ستميس (سه جهان سهي نابود
ي هانام به قسمت سه به جهان رفت.يپذ انجام بود، زده جوانه )7سوارلوكا
 زمان دري اارهيس ستميس سه نيا است. شده ميتقس 8پاتاال و ايمارت سوارگا،
 در شنا،يكر كامل جزء كي انا،ينارا زمان آن در روند.يم فرو آب در انهدام،

 از و زند،يم جوانه نافش از لوفريني غنچه كتدريج يبه و ده،يكش دراز آب

                                              
7 Bhürloka, Bhuvarloka and Svarloka 
8 Svarga, Martya and Pätäla 
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 د.يآيم حساببه برهما مادر اناينارا عتاًيطب شود.يم زاده برهما ،يآب لوفرين آن
 او ،است جهان انهدام از پس زنده موجوداتي تمام آرامش مكان خداوند رايز

  شود.يم خوانده اناينارا

 مكاني عني "انايآ" و زنده، موجوداتي تمام كامل تراكمي عني "نارا"ي كلمه
 خودش او رايز شوديم دهينام "اناينارا" شنو،يوي گاربهوداكاشا فرم استراحت.

 زنده موجوداتي همه استراحت مكاني و ،عالوهبه كند.يم استراحت آب در
 قلب در انا،ينارا شده، ديتا تأييگ-بهاگاواد در كه گونههمان نيا بر عالوه است.

 "انايآ" رايز هست زين اناينارا خداوند، بيترت نيبد دارد. حضور زين همگان
 تا،يگ-بهاگاواد در .است زين دانشي منشأ معنا به استراحت، محل بر عالوه

 روح حضور ليدل به زنده موجودات در آوردن اده يب كه دهييد شتأ نيچنهم
 راچيز همه زنده مخلوق كي بدن، ضيتعو از پس است. قلب درون متعال
 روح اي اناينارا كهآن ليدل به اما كند،يم فراموش اشگذشتهي زندگي درباره

 اساس بر تا گردديمي ادآوري يو بهعال، در قلبش حضور دارد، توسط او مت
 شنايكر كه كند كشف خواستيم برهما لرد د.اش عمل كنيقبلي خواسته

 ازي شينما كي اناينارا آن و اناست،ينارامنشأ  او كه است،ي اصلي اناينارا
ي انرژ اعمال .ي استروحاني انرژ ازي بسط بلكه ست،ين ا،يما ،يرونيبي انرژ

 انا،يناراي روحاني اصلي انرژ و ،يمادي ايدن نيا خلقت از پس ا،يما اي ،يرونيب
 تا اناينارا از انا،يناراي هابسط نيبنابرا .آينديدرم شينما به خلقت از قبل

 از شنو،يوي گاربهوداكاشا تا شنويوي كارانوداكاشا از شنو،يوي كارانوداكاشا
 شنويوي روداكاشايكش از و شنو،يوي روداكاشايكش تا شنويوي گاربهوداكاشا

   .هستنداش يروحاني انرژ ظهورات شنا،يكري هابسط واقعاً همگان، قلب به تا
 آنچه هر ستند.يني موقت نيبنابرا اند؛نشده جادياي مادي انرژ توسطها آن

 توسط كهي زيچ هري ول است،ي موقت شود،يم جادياي مادي انرژ توسط
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 شنايكر درك با برهما لرد .است جاودان رسد،يم انجام بهي روحاني انرژ
 كه گفت او .نمود تيتثب دوباره را شيخو تيموقع ،ياصلي انايناراعنوان به

 است. دهيكش دراز "گاربهوداكا"ي با نام انوسياق در خداوندي جهان ميعظ فرم
 توست.ي انرژاز  گريدي ظهور ،يجهان ميعظ فرم نيا " گفت: سخن نيچن و

 دروني همگ ما و اناست،ينارا زيني جهان فرم نيا آب، در او استراحت اثر در
 در راي تو اناينارا ازي مختلفي هافرم من م.يدار قرار اناينارا فرم نيا شكم
 قلبم درون را تو توانميم نم،يبب آبي رو را تو توانميم ام.دهيد جاهمه

ي اصلي اناينارا تو نم.يبب مقابلم در اكنونهم را تو قادرم زين و كنم، احساس
  .يهست

 ايما متعالي كنندهكنترل كهي كرد ثابت تو ظهور، نيا در زم،يعز خداوند"
 انيم در خلقتي تمام هنوز وي مانيمي باقي ماد خلقت انيم در تو .يهست

 در راي جهان خلقت نياي تمام كهي زمان خودت، توسط قتيحق نيا توست.
 با است. شده ثابت ،يش گذاشتينما به اشودا،ي مادر مقابل در دهانت، درون

 كمك بدون راي اثرات نيچني هست قادر تو ا،يوگاماي يباورنكردني روين
 كه ،يماد خلقت ظهوراتي تمام شنا،يكر زم،يعز خداوند .يباش داشتهي رونيب

حال ينباا دارند. قرار تو بدن دروني همگ م،يكنيم مشاهده حاضر حال در ما
 چگونهيي. نمايم مشاهده رونيب در مرا زين تو و نميبيم رونيب در را تو من

 اتفاق تو درك بلرقايغي انرژ ريتأث بدونيي زهايچ نيچن دارد امكان
 "فتند؟يب

 تيشخص دركيرقابل غي انرژ رشيپذ بدون كهكند يم ديتأك برهما لرد
 حيتوض هست، كه گونههمان را زيچ هر ستين قادر شخص پروردگار،ي اعال

 گر،يدي زهايچي تمامشتن گذا كنار با زم،يعز خداوند" دهد:يم ادامه او دهد.
 نياي تمام ايآ ام،كرده مشاهده زامرو من آنچه گرفتن نظر در با تنها و
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 تنها من ز،يچ هر از قبل ست؟ين تو درك رقابليغي هايانرژ ليدل به اتفاقات
 و هاگوساله گاوچرانت، دوستان شكل به را خودت تو آن از پس ؛دميد را تو

 هاگوساله و پسراني تمام تو، سپس ؛يداد بسط نداوان،يور موجوداتي تمام
 و فرشتگاني همه توسط كه نمودم، مشاهده اردستچهي شنويو همچون را

 آناني همگ دوباره بودند. گرفته قرار پرستش مورد من، خودي حت و عناصر
 نيا به ايآ .يماندي باق تنها ،يبود كه صورت همان به تو و شدند، دهيبرچ
ي زيچ هر كه ،يهستچيز منشأ همه انا،ينارا متعال خداوند تو كه ستين معنا

 را تو بوده كه گونههمان و گردد،يم تو بدن وارد دوباره و شوديم هزاد تو از
 د؟ينمايم ترك

 كه بفهمند توانندينم اندناآگاه تو درك رقابليغي انرژ به نسبت كهي افراد"
 كنندهنابود و شنو)ي(و دارندهنگه (برهما)، خالقعنوان به را خوديي تنهابه تو
 هستم، خالق برهما، من، كه كننديم فكر اهناآگ افراد .يدهيم بسط وا)ي(ش
چيز يي همهتنهابه تو ،درواقع است. كنندهنابود وا،يش لرد و دارندهنگه شنو،يو

 مختلف ظهورات در را خود تو مشابهاً كننده.نابود و محافظ خالق،؛ يهست
 مانيحك انيم در وا،وامانادِعنوان به را خود فرشتگان، انيم در :يدهيم بسط
 اي و شنايكر لرد خودت، شكل به هاانسان نيب پاراشوراما،عنوان به بزرگ

 موجودات انيم و نر، گراز ظهور شكل به واناتيح انيم راما، لردعنوان به
 ديناپد نهي داري ظهور نه بازهم و .يگرديم ظاهري ماه شكل بهيي ايدر

 رقابليغي ژانر توسط شدنت، ديناپد اي ظهور .يجاودان همواره تو :يشدن
 مان،يايبي وهايدي نابود و مانيباا ناعابد از محافظتي برا فقط تو، درك

 روحي ا پروردگار،ي فراگير اعال تيشخصي ا خداوندم، د.شويم ممكن
 از ريتقد به قادر كسچيه ز،ياسرارآمي روهايني تمامي كنندهكنترل متعال،

يش گذارده نما به جهان سه انيم در كه گونهآن ت،يروحان متعالي هايباز
يا و وگاماي چگونه تو كه بزند حدس تواندينم كسچيه ست.ين ،شودمي
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-يم عمل تيروحاني انرژي يلهوسبه چگونه ودهي ظهوراتت را بسط مي
 ازي اجرقه همانند تنهاي ماد ظهور نياي تمام زم،يعز خداوند .يينما
 مايجه درنت سازد.يم شانيپر را ذهن فقط اشيموقت تيموجود و ،ياسترؤ
ي عني يمادي ايدن انيم دري زندگ م؛يهستي نگران از مملو ت،يموجود نيا در

ي موقت تيموجود نيا هنوز و بودن.ي ناراحت و درد از سرشار و بردن رنج فقط
 است دانش و شعف از مملو و جاودان كه تو بدن از كه اساس نيا بر ،يماد

 رسد.يم نظره ب زيعز و بخشلذت آمده، رونيب

 و مطلق، قتيحق متعال، روح تو كه است نيا مني ريگجهينت پس"
ي روحاني هاقدرتي يلهوسبه اگرچه و ؛يهست متعالي اصل تيشخص

 موجودات انيم در زين و شنويو شماريبي هاشكل به خود، درك رقابليغ
 متعال روح و اعال تيشخص شكيب ،ياافتهي بسط هايانرژ گريد و زنده
ي اصل آتش ازيي هاجرقه همچون تنها شمار،يبي زنده موجودات .يهست

 است اشتباه ت،يهويبعنوان به متعال روح تصور هستند. تو،ي خداوندگار
 است ممكن خردي. اشخاص كمهستي اصل شخص تو كه نميبيم من رايز

 كه ،يستيني اصل تيشخص ،هستي ماهاراج ناندا پسر تو چون كه كنند فكر
 نيا مني ريگجهينت .انداشتباه در آنان .ييآيم ايدن به هاانسان همچون تو

 نانداماهاراج پسر توينكه ا ليدل به .يهستي قيحقي اصل شخص تو است؛
 از و ،يمطلق قتيحق تو .ي هستياصل تيشخص كه ستيني شك چيه ،يهست

يز ن و ،ياصلي وتيبرهماجمنشأ  و منبع .يستيني مادي كيتار جنس
ي درخشنده نور .يستارگان و ماه د،يخورش همچوني ماد نكنندگاروشن
 گفته تايسامه- برهما در كه طورهمان است. كساني يوتيبرهماج با تيروحان
 ظهورات ست.ين توي شخص بدن درخشش جزبهي چيزي وتيبرهماج شده،

 اما دارند، وجود تو مختلفي هاتيفيك ازي ظهورات و شنويو ازي مختلف
 .يهست توي قيحق چراغ ستند.ين واقع كساني يسطح در ظهورات آني همه
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 چراغ مانند را شمعي نورافشان قدرت همان است ممكن ظهوراتي هيبق

 ليدل نيا به و نورهاست.ي تماممنشأ  ،يقيحق چراغ اما باشند، داشتهي اصل

 جهان، نياي نابود از پسي حت ،يستيني مادي ايدن مخلوقات از تو كه

   افت.ي خواهد ادامه ،يهست كه گونهنيهم به تو تيموجود

- برهما زين و شادياوپاني تاپان-گوپاال در ،يهستي ازل تيشخص تو چون"

 شخص ندايگوو .ياشده فيتعرپوروشام -يآدم ندايگووعنوان يتا، بهسامه

منشأ  تو كه است آمده زين تايگ-بهاگاواد در علل.ي تمام علت است،ي ازل

 كي همانند تو بدن كه كند فكربايد ن كسيچه .يهست برهمني درخشندگ

 هموارهي ماد بدن است. ريفناناپذ اي 9آكشارا تو بدن است.ي معمولي ماد بدن

 ست:ا 10گراهايو- آناندا-يدچ-ي بدن تو ساچول است، گانهسهي دردها از مملو

  نيهمچن تو .يجاودانگ و دانش شعف، از مملوي عني )5/1يتا سامه-(برهما

 اي اشوداي مادر كوچك پسر عنوانبه ت،يهايباز رايز يهست 11رانجاناين

 تو اگرچه و شد. نخواهند آلوده يماد اتيفيك توسط هرگز ها،يگوپ معشوق

 ،يدرآورد شينما به ياريبس يهاگوساله و گاوچران پسران عنوانبه را خود

 متون در كه گونههمان .يكامل همواره تو نشد. كاسته تيروحان ييتوانا از

 شود، گرفته مطلق، متعال قتيحق از كمال، اگر يحت ،شدهداده شرح ييودا

 كامل از ياريبس يهابسط اگرچه و ماند.يم يباق كامل مطلق، متعال قتيحق

 كهييازآنجا .يدوم چيه بدون ،است يكي كامل ،هستند مشاهدهقابل مطلق

 توسط آلوده شدنشان يبرا يامكان چيه هستند، يروحان تو يهايباز تمام

عنوانبه را خود تو يوقت ندارد. وجود يماد عتيطب يهاگونه

                                              
9 akñara 
10 sac-cid-änanda-vigraha 
11 niraïjana 
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 وجهيچهبه تيهاييتوانا از ،يداد قرار اشودا،ي و ناندا مادرت، و پدر رزندف
 تيهو چيه .است تناعابد به نسبت تو عشق حس انيب نيا نشد؛ كاسته

 تو شدن آشكار كه كنديم فكر خردكم شخص ندارد. مقابله ا تو يارايب يدوم
ي تاپان-گوپاال در كه گونههمان هستند.ي ماديي هانقش تنها ت،يهايباز و

 تو .يهست متعال دو، هر دانش، و جهل به نسبت تو شده، دييتأ شادياوپان
 ده،ييد شتأ وداها دركه يطوربه .يابد ريفناناپذ شهد ،ي هستيازلي 12تايآمر
ي كس ،چيزهمه متعالمنشأ  است، نجاودا برهمن .13برهما شاشواتام تاميآمر
  ندارد.ي مرگ و تولد چيه كه
منشأ  و ديخورشي درخشندگ به متعال برهمن كه شده گفته شادهاياوپان در"

 ديمقي زندگ از كند، درك راي اصلسرمنشأ  بتواند كس هر و است،چيز همه
 تو جذب بتواند عابدانه خدمت با فقط كه كسي رها خواهد شد. هرماد

 اعمال و شدن ديناپد و ظهور تولد، ،يواقع گاهيجا است قادر گردد، د)(خداون
 تيموقع درك با فقط شده، دييتأ تايگ-بهاگاواد در كه گونههمان ابد.يدر را تو

 بدن ترك از پس بالفاصله توانديم شخص تو، شدن ديناپد و ظهور ،يفطر
- رنج انوسياق از نگذشتي برا نيبنابرا ابد.ي ارتقاءي روحاني قلمرو به ،يكنون

ي راحتبه و رديگيم را تو نيلوفرين قدوم پناه باشعور، شخص كي ،يمادي ها
  گردد.يم منتقلي روحاني ايدن به
 روح تو دانندينم كه دارند وجودي اريبسي كنندهمراقبه اصطالحبه افراد"

 متعال روح تو شده، گفته تايگ-بهاگاواد در كه گونههمان .يهست متعال
ي وراي زيچ بر مراقبه بهي ازين چيه نيبنابرا .يهست همگان قلب در حاضر

 است،، شنايكر تو،ي اصل فرم بر مراقبه جذب همواره كه كسآن ست.ين تو

                                              
12 amåta 
13 amåtaà çäçvataà brahma 
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-ينم كهي افرادي ول كرد. خواهد عبوري مادي دردها انوسياق ازي راحتبه
 انيم در خود،ي مراقبه اصطالحبه نيا اساس بري، هست متعال روح تو دانند

 به تو نيعابد با معاشرت اثر دري شخص اگر مانند.يمي باقي مادي ايدن نيا
 نيا آنگاه ابد،ي دست است، متعالي ازل روح شنايكر خداوند كه دانش نيا

ي برا د.ينما عبوري مادي ايدن جهل انوسياق از كه دارد وجود شيبرا امكان
ي ول شود،يم ترس از مملو رد،يگيم اشتباه مار با راي طنابي فردي وقت مثال،

 اگر نيبنابرا ابد.ييميي رها ترس از ست،ين مار طناب فهمديم آنكه محضبه
يتا ذكر گ-بهاگاواد در كه گونههمان خودت،ي هاآموزش قيطر از را توي كس
 و بهاگاواتام-ماديشر در كه قيطر همان به تو، پاك ناعابد قيطر از اي و ده،ش

 هدف تو كه كند درك شخص اگر بشناسد، آمده، ييودا متون گريدي تمام
ي ماد تيموجود نيا از دنيترس بهي ازين چيه گريد ،يهست دانستنيي غا

   ندارد.
ر حال د كهي فردي برايي معنا گونهچيه ،ياسارت ويي رها اصطالحبه نيچن"

ي برا طناب كي كه گونههمان ندارد، توست،ي حاضر مشغول خدمت عابدانه
 دانديم عابد كي .يستن آورترس اصالً ست،ين مار كي نيا اندديم كهي كس
 خدمتي براچيز همه ازي و نيبنابرا و توست، به متعلقي مادي ايدن نيا كه

 وجودي وي براي اسارت چيه پس كند.يم استفاده تو به عاشقانهي روحان
 داده قرار ديخورشي ارهيس در اكنونهم كهي شخصي برا داشت. نخواهد

 شب و روزي معنا به د،يخورش غروب و طلوعي دربارهي تصور چيه شده،
 ايما و ،يديخورش همچون شنا،يكر تو، كه شده گفته نيچنهم ندارد. وجود

ي كيتار ازي نشان چيه دارد، حضور ديخورشي وقت است.ي كيتار همانند
 در عابدانه، خدمت در بودن مشغول با همواره كه آناني برا ن،يبنابرا ست؛ين

ها آن ندارد. وجوديي رها و اسارت ازي نشان چيه مانند،يمي باق تو حضور
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 قدوم در گرفتن پناه بدون كهي افراديگر دعبارتبه اند.شده رها نيا از شيپ
 شعورچراكه  ،افتنديفروم پندارند،يم شدهخود را رها اشتباهاً تو، نيلوفرين

 ست.ين پاك آنان

 تيشخص از متفاوتي زيچ متعال روح كه شدينديب شخص اگر نيبنابرا"
 در ا،يماليهي هاكوه اي و جنگل چوني گريد مكان در اساس نيا بر و توست

 دارد.ي دردآور اريبس تيموقع باشد، متعال برهمن اي متعال روحي جستجو
-روشي همهبايد  شخص كه استگونه ينا تايگ- بهاگاواد در توي هاآموزش

 نيتركامل ن،يا رايز گردد، ميتسل تو به فقط و ترك راي خودشناسي ها
 نوري جستجو در كه آنان ،هستي متعال ازهرجهت تو آنكه ليدل به است.

 روح درك دنبال به كه آنان و گردند.يم تو دنبال به زين هستند برهمن
 شخصاً  كهي افرموده تايگ- بهاگاواد در تو كنند.يم جستجو را تو زين اندمتعال
ي ماد جهان خلقت نيا وارد متعال، روحي عني خود يجزئي ندهينما توسط

 روحي جستجو بهي ازين چيه وي دار حضور همگان قلب در تو .يشويم
 قرار جهل در فقط كند، عملگونه يناي كس اگر ست.ين گريديي جا در متعال
 كه فهمديم شده، واقع تيروحان در كهي شخص مواقع، نيا در است. گرفته

 جاهمه در نيبنابرا .يهست رونيب در هم و درون در هم .هستي نامحدود تو
 كي ،يگريدي جا هر در متعال روح دنبال به جستجوي جابه .يدار حضور

 توانند.يد؛ ديگران نمينمايم متمركز تو بر را ذهنش درون، در تنها عابد
 توي بارهراست كه هنوز دراج قابلي كساني برا مار و طنابي همانند تصور

 كند،يم اشتباه مار با را طنابي فرد كهي زمان درواقع دارند. قرار جهل در
يز فقط در ذهن ن ايما تيموجوديت مار فقط در ذهن است. مشابهاً موجود

ي فردي وقت تو. تيشخص به نسبت دانش عدم جز ستيني زيچ ايما .است
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ي كس نيبنابرا است. ايما ديمق تيموقع نيا كند،يم فراموش را تو تيشخص
 ندارد. قرار توهم تحت رون،يب و درون از است، متمركز تو بر كه

 است قادر باشد، افتهيدست عابدانه خدمت ازي جزئي اجهينت به كهي كس"
 اي و برهمن دركي براي اريبس تالش شخص اگري حت كند. درك را تو شكوه
 مگر بفهمد، را تو تيشخص اتيتجل كه بود نخواهد قادر د،ينما پاراماتما درك
 .يداري ارزان او بر را عابدانه خدمتي جهينت ازي جزئ اريبس زانيم تو آنكه

عنوان به اي و باشد، انيگراتيهويب ازي اريبسي روحان ريپ است ممكن شخص
ي ول ،برود كوهستان در يغار اي جنگل به سال انيسالي برا نينشگوشه كي

 را تو شكوه نه،عابدا خدمت ازي كم زانيم شدن رفتهيپذ بدون تواندينم
ي برا فردي جستجو از پسي حت زين پاراماتما و برهمن درك د.ينما درك

 زيانگشگفت ريتأث تحتي و آنكه مگر بود، نخواهد ريپذامكان سال انيسال
  رد.يگ قرار عابدانه، خدمت

 باشم داشته را تيموقع نيا كه كنميم دعا من زم،يعز خداوندي ا نيبنابرا"
عنوان به شوم،يم متولد كه هركجا خود،ي بعدي زندگ اي يزندگ نيا در تا
 خدمت در كه كنميم دعا باشم، كه هركجا م.شمار آي به تو نيعابد ازي كي

ي زندگ از نوع چه ندهيآ در دهمينم تياهمي حت باشم. مشغول تو به عابدانه
 اي و هاگوساله و گاوها فرم دري حت عابدان، كه نميبيم رايز م،ينما تجربه را

 و عاشقانه و عابدانه خدمت در همواره اريبسي خوشبخت در گاوچران، پسران
 سرافراز شخص نيچني جابه آرزومندم نيبنابرا .اندمشغول تو با معاشرت

 جهلم. از مملو منچراكه  باشم، آنان ازي كي هستم، اكنون كهي مقاميعال
-نهيس ريش درندقا كه هستند خوشبخت قدرآن نداوانيوري گاوها و هايگوپ

 بزرگي هايقربان انجام مشغول كهي اشخاص ند.ينما ميتقد تو به را خودي ها
 كمال به توانندينم هستند،ي قربانعنوان به باارزشي بزها نمودن ميتقد و
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 با تنهاي همگ گاوها ويي روستا گناهيب زنان نياي ول گردند، نائل تو درك
 ريش تو ند.ينماي راض را تو تا رندقاد خودي رهايش ميتقد و عابدانه خدمت

 كهي كسان توسط مقدار نيا به هرگزكه يدرحال ،يادهينوش تيرضا با راها آن
 از فقط من نيبنابرا .يانشدهي راض كنند،يم اجراي قربان مراسم
 و گاوچران مردان و اشوداي مادر نانداماهاراج،ي خوشبخت وي شانسخوش

 مطلق، قتيحق پروردگار،ي اعال تيشخص تو، اريز ام،شده زدهشگفت هايگوپ
 خداوند .يكنيمي زندگ آنان عشق موضوع نيترمانهيصمعنوان به نجايا

 ناساكن رينظيب شانس نيا ارزش تواندينمكس يچه درواقع زم،يعز
ي كنندهكنترل خداوندگاران م،يهست فرشته همه ما د.ينما درك را نداوانيور

ي ول م،يكنيم افتخار ازاتيامت نيا به و ه،زند موجودات مختلف حواس
 اقبالخوش ناساكن نيا تيموقع با ما تيموقع نيبي تفاوت چيه درواقع

ي احساس عمل نيتركوچك با قتيحق در آنانچراكه  ندارد، وجود نداوانيور
 كه است ممكن برند.يم لذت تو با معاشرت از وچشند خود، حضور تو را مي

-  ،ينجاا در نداوانيور ناساكن اما م،يباش مغرور خودي كنندگكنترل به ما
 حواس از آنان درواقع ندارند. قرار ما كنترل تحت كه هستندي روحاني قدربه

 اريبس را خودبايد  من نيبنابرا برند.يم لذت تو، به خدمت انجام در خود
 از كي هر در را نداوانيور نيسرزم نيا در تولد شانس كه بدانم خوشبخت

  آورم. دسته ب امندهيآي هايزندگ
 مندم.عالقهيي رها به نه وي مادي هاييتوانا به نه من زم،يعز خداوند"

 نيا در راي تولد هرگونه من به تا كنميم دعا نتيلوفرين قدوم به عاجزانه
 نيلوفرين قدوم خاك اقتيل باشم قادر ديشا تايي نما عطا نداوانيور جنگل

 شانس ن،يسرزم نيا دري علفعنوان به اگر ابم.يب را نداوانيور ناعابد ازي بعض
 اگري ول بود. خواهد خجسته و باشكوهي تولد ميبرا كنم، دايپ كردن رشد
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 گردم، متولد نداوانيور جنگل انيم در كه نباشم اقبالخوشقدر ينا
 تا شوم متولد نداوانيوري محدوده كينزد اريبس تاي ده اجازه خواهشمندم

 هم نياي حت ند.ينما عبور مني رو از ند،يآيم رونيب ناعابدي وقت
 آن در كه هستمي تولد مشتاق تنها من بود. خواهد ميبراي بزرگي خوشبخت

 حضور مكان نيا در هركس نميبيم رايز گردم. آغشته نيعابدي پاخاك به
 نيلوفرين قدوم جزبه نجايا در كسچيه است.ي شناآگاهيكر از مملو دارد،

 را ،هستند شيجستجو در يزن وداها كه همان موكوندا، اي اشنيكر خداوند
  "شناسد.ينم

 شناست.يكر افتنيي يودا دانش مقصود كه است شده تأييد گيتا-بهاگاواد در
ي اعال تيشخص شنا،يكر كردن دايپ كه شده گفته تايسامه-برهما در و

 اما ت.اس دشوار اريبس ،ييودا اتيادب كيستماتيسي مطالعه توسط پروردگار،
 پاك عابدان است. آسان اريبس پاك عابد كي لطف توسط او بهي دسترس

 در را شنايكر خداوند اي موكوندا تواننديم رايز، هستند خوشبخت نداوانيور
ي عني 14موك شود.يم درك قيطر دو از موكونداي كلمه نند.يبب زمان هر
 د.ينما عطاي حانرو بركت نيبنابرا ويي رها توانديم شنايكر خداونديي. رها

 ،است 15كوندا گل مانند كه خداوند خنداني مايس به نيهمچن كلمه نيا
 رسديم نظره ب و باست،يز اريبس كوندا گل صورت.ي عني 16موكها دارد. اشاره

   است. شده جاديا هيتشب نيا ليدل نيهم به خندد.يم كه
 كه ستا نيا هامكان گريد نيعابد و نداوانيور پاك ناعابد نيب تفاوت

 ندارند. شنايكر با معاشرت جزبهي گريدي خواسته چيه نداوانيورساكنان 

                                              
14 Muk 
15 kunda flower 
16 Mukha 
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 برآورده را شانيهاخواسته است، مهربان اريبس نشاعابد به نسبت شنايكر
 شهيهم خداوند خواهند،يم را شنايكر معاشرت همواره آنان رايز سازد؛يم

 آنان .اندعاشق خودهخودب زين نداوانيور عابدان ببخشد.ها آن به تا است آماده
 دري عيطب طوربه رايز، ندارند سخت قواعد و اصول نمودن دنبال بهي ازين

ي برا كنندهيمتنظ قواعد اند.كرده شرفتيپ شنايكر به نسبتي روحان عشق
 برهما اند.افتهين دستي خودجوش عشق نيچن به كه استياز موردني افراد

 ازي رويپي براي عاد عابد كي يمونهن اوي ول است، خداوند عابد كي زين
 تولد شانسي و به تا كنديم دعا شنايكر به او .است كنندهميتنظ قواعد
 ابد.ي ارتقاء خودجوش عشقي مرحله به بتواند تا بدهد را نداوانيور در دوباره

 كه كنميم تعجب ،يهست بركاتي تمام متعالمنشأ  تو"لرد برهما ادامه داد: 
 ،يكنيم افتيدر نداوانيورساكنان  نيا از كه راي خدمات نياي تمام چگونه
 ،يبزرگوار قدرنيا ،يمهربان قدرنيا چگونه تو كه كنميم فكر .يدهيم پاسخ

 اريبس مادر كي لباس به را خود تو، بيفري برا كهي كس پوتانا،ي حت كه
 و رد.ك افتيدر راي واقع مادر كي گاهيجا ويي رها پاداش بود، درآورده مهربان

 با زين باكاسورا، و آگهاسورا همچون خاندان، همان به متعلق گريدي وهايد
ي هاتيموقع در من دند.يگرد نائل تو به ومورد مساعدت قرار گرفتند  ،ييرها

 ها،عشق ها،ذهن ها،بدن ،چيزهمه نداوانيورساكنان  نيا ام.شده گم مختلف
 قرار استفاده مورد تو منظوربهچيز همه اند.داده تو به را متعلقاتشان و ها،خانه

 را خودي حت تو ؟يكن عطا آنان به را خود نيدِي توانيم چگونه پس رد.يگيم
ي مانيم بدهكار نداوانيورساكنان  به همواره كنميم گمان !ياداده پوتانا به
 بفهمم توانميم خداوندم، .يده پاسخ را آناني عاشقانه خدمتي ستين قادر و

 به رد،يگيم انجام نداوانيوري اهال توسط كه خدمتي العادهفوق تيفيك كه
 خدمت انجام دري عيطب زيغراي تمام خودجوش داشتن مشغول ليدل
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 به خانه، وي ماد موضوعات بهي وابستگ كه شده گفته توست. به عاشقانه
 د.ينمايم ديمقي مادي ايدن در را زنده موجود كي كه استي توهم ليدل
ساكنان  مورد در ستند.ين آگاه شنايكر كه استي افراد مورد در تنها نياي ول
 رايز ندارد. وجود كاشانه و خانه بهي وابستگ همچوني موانع نيچن نداوان،يور

 حضوري براي معابد به آناني هاخانه و توست بهيماً مستق آناني وابستگ
 تو خاطر به را چيزهمه آنانكه ييازآنجا و شده، ليتبد آنجا در توي شگيهم

 آگاه، شنايكر فرد كي يبرا ندارد. وجودي اشكال و مانع چيه اند،كرده فراموش
 زيني توهم چيه ندارد. وجود كاشانه و خانه بهي وابستگعنوان ي بهمانع چيه
  ست.ين

 پسر گاوچران،ي پسربچه كعنوان يبه تو ظهور كه كنميم دركي حت من"
قدر مرهون محبت آنان آن تو ست.يني ماد لعم كيك مرد گاوچران، ابداً ي

 خدمت جهتها آن بهي بخشالهامي برا تيروحان حضور با كهي اهشد
 موضوعات نيبي برتر چيه نداوانيور در .ياآمده نجايا به شتر،يبي عاشقانه

 شكشيپ توي عاشقانه خدمت بهچيز همه رايز، ندارد وجودي روحان وي ماد
 مشتاقي برا تنها نداوانيور در تو متعالي هايباز ،زميعز خداوند گردد.يم

ي ماد را نداوانيور در تو متعالي هايبازي كس اگر است. نتاعابد كردن
  شد. خواهد گمراه د،ينماي تلق
 تو كه ندينمايم ادعا اي و كنند،يم مسخره را تو كه آنان زم،يعزي شنايكر"

-كمعنوان به تايگ-اوادبهاگ در ،يداري عاد انسان كي همچوني مادي بدن

 ن،ارعابديغ .يهستي روحان همواره تو اند.شده دهينام وصفتيد و شعور
 نيا تو درواقع كنند.يمي تلقي ماد خلقت كي را تو رايز هستندخورده يبفر

 شيافزاي برا فقط است،ي عاد گاوچران پسر كي هيشب قاً يدق كه را بدن
 .ياكرده قبول عابدانت،عبوديت  وي روحان شعف



 : دعاهاي لرد برهما به خداوند كريشنا14فصل                             236

 

 

 را خداوندكنند يم غيتبل كهي مردمي بارهچيزي دريچه من زم،يعز خداوند
 كه آنجا تا اما م.يبگو توانمينم اند،شده خدا خودشان درك با اي اندشناخته

ي يلهوسبه تو درك مني برا كه كنميم اظهار حاًيصر كنم،يم تصور من
 اي م،يبگو توي درباره توانميم چه من ست.ين ريپذامكان كالمم اي ذهن بدن،

 كه ذهنم با توانمينمي حت من م؟ينما درك حواسم با را تو قادرم چگونه
 بدن و اعمال ات،يخصوص كنم. فكر توي ي دربارهدرستبه ،است حواسم ارباب

 لطف با تنها ست.يني تصوركردني مادي ايدنين در اي انسان چيه توسط تو،
 پروردگار تو زم،يعز خداوند .يهستكه  فهمد، تويمي حدود تا شخص تو،

 نيا ارباب من كه كنميم تصور اشتباهبهي گاه اگرچه ،يخلقت تمام متعال
ي شماريبي هاجهاني ول باشم جهان نيا ارباب من است ممكن جهانم.
-يم حكومت هاجهان نيا بر كهي شماريبي برهماها نيهمچن و دارد، وجود

 قلب در متعال روحعنوان به .يهستها ي آنهمه ارباب تو درواقع اما ند.ينما
 ميتسل خادمعنوان به مرا خواهشمندم نيبنابرا .يواقفچيز همه بر تو همگان،

 تو آزار در كهي بزرگ اهانتي برا مرا كه دوارميام .يريبپذ خودي سرسپرده
 اگر اكنون .يببخش ام،شده مرتكبها و دوستانت گوساله با متعالتي باز در
 با من، حضور بدون تا كنميم ترك راينجا ا فوراً  من ،يده اجازه من به

 .يببر لذت تيهاگوساله و دوستان

 متعال جذاب تو كه دهديم نشان توي واقع نام عزيزم، كريشناي خداوند
 تو د،يخورش تيجذاب با توست. خاطر به همه ماه، و ديخورش تيجذاب .يهست

 ن،يزميي توانا ماه، تيجذاب با .يتساخ بايز را ادوي خاندان تيموجود
 متعال تيجذاب ليدل به .يافزود را هاانوسياق و گاوها برهماناها، فرشتگان،

 قيعمي ريگجهينت نيبنابرا اند.شده نابود گرانيد و كامسا چوني وانيد تو،
ي نابود تا لطفاً .يخلقت كل در پرستشقابلتمثال  تنها تو كه است نيا من
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 ديخورش نوركه مادامي ر.يبپذ مراي متواضعانه احترامات ،يمادي ايدن نيا
 "ر.يبپذ مراي متواضعانه احترامات لطفاً دارد، وجودي مادي ايدن نيا درون

 و متواضعانه احترامات ميتقد از پس جهان، نيا ارباب برهما، بيترت نيبد
 نمودن طواف بار سه و پروردگار،ي اعال تيشخص به خودي محترمانه

 شد. آماده برهمالوكا، نام به خودي شخصي قلمرو به بازگشتني برا ند،خداو
 داد. رفتني اجازهي و به شيخو نگاه با پروردگاري اعال تيشخص

 به و بازگشت اموناي ساحل به فوراً شنايكربرهما رفت، خداوند  آنكه محضبه
 شدنشان ديناپد روز در كهي شكل همان بهها و دوستان گاوچرانش گوساله
 خوردن ناهار مشغولكه يدرحال را خود دوستان شنايكر شد. ملحق بودند،
 پسران بازگشت، بعد سال كي قاًيدق او گرچه و بود، كرده ترك بودند،

ي هايانرژ است. بازگشته هيثان چندي ط در او كه كردند فكر گاوچران
 هك است آمده تايگ-بهاگاواد در كنند.يم عملگونه ينا شنا،يكر مختلف

آوردن  اده يبي و فراموشيل دل و دارد، حضور همگان قلب در شخصاً  شنايكر
 و شوند،يم كنترل خداوندي انرژي يلهوسبه زنده موجوداتي تمام .است

-يم فراموشي گاه وآورند ه ياد ميبي گاه را خودي قيحق تيموقعها آن
 نستندتواينم بودند، كنترل تحتصورت ينبد كه خداوند، دوستان كنند.

 افسون تحت و بوده بيغا اموناي ساحل از تمام سال كي يبرا كه بفهمند
 شد، ظاهر پسران مقابل در شنايكر كهي زمان ند.اهداشت قرار برهماي توهم

 تصور دند،يخند و ."بازگشت قهيدق كعرض ي در شنايكر " كردند، فكرها آن
 دست از ناهار انزم در راها آن باي همراه خواهدينم شنايكر كه كردند
 شنا،يكر زيعز دوست" گفتند: وي را دعوت كردند و شادمانه آنان بدهد.
 م.يانكرده شروع را خود ناهار هنوز ما خوب، اريبس !يبازگشت عيسر چقدر

 غذا هم با تا باش ما با و ايب لطفاً پس م.يانخورده همي يك لقمه حت
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 با ناهاري همراه از و رفت،يپذ را دعوتشان و ديخند شنايكر ."ميبخور
ين پسران ا" د،يشيانديم شنايكر خوردن، غذا نيح در برد. لذت دوستانش
 طول در كه دانندينمي ول ام،برگشته لحظه چندعرض  در من كهباور دارند 

   "اند.بوده برهما زيسحرآم اعمال ريدرگ گذشته، سال
 در شانيهاانهخ سمت به ها،گوساله و دوستانش شنا،يكر غذا، اتمام از پس

 مار كي شكل به آگهاسورا، جسد دنيد از راه در بازگشتند. ،يوراجابهوم
 بازگشت،ي وراجابهوم در اشخانه به شنايكري وقت بردند. لذت الجثه،ميعظ

 خودشكالهي رو بري طاووس پر او شد. دهيد نداوانيوري اهالي همه توسط
 بري گلحلقه نيهمچن ناشيكر بود. شده نييتزي جنگلي هاگل با كه داشت
 كرده جمع گوواردهاني تپهي غارها از كهي مختلفي رنگ مواد با و گردن
 دياكس مواد وجود ليدل به همواره گوواردهاناي تپه بود. شدهي نقاش بودند،

ها آن با را خودي هابدن همواره دوستانش و شنايكر و است، مشهور قرمزرنگ
 بود شده ساخته بوفالو شاخ از كه بوق كا يهآن از هركدام كردند.يمي نقاش

 با را خود محترمي هاگوساله كداميك فلوت داشتند. و هر و چوب كي و
 زيانگشگفت اعمال بهي قدربه آنان كردند.يم صدا مخصوصشاني هانام
 پرشكوه آوازي همگ روستا، به ورود زمان در كه كردنديم افتخار شنايكر

ي شنايكر كه دنديديم نداوانيور در هايگوپي همه دادند. سر را او نمودن
 گفتهها آن در كه سرودند رايي بايزي آوازها پسران شود.يم روستا وارد بايز
 نجات بود، دهيبلع راها آن كهي كريپغولي افعي گلو از چگونه كه شديم

ي بعض و اشوداي پسر را شنايكري برخ شد. كشتهي افع چگونه و شدند داده
 قدرنيا او" گفتند:يم آنان كردند.يم فيتوص نانداماهاراج پسر عنوانبه يگرد

 ."كشت را او و داد نجات الجثهميعظ مار چنگال از را ما كه است زيانگشگفت
  است. گذشته آگهاسورا شدن كشته از سال كي كه دانستندينمي ول
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 چگونه هك ديپرسي گوسوام شوكادو از تيكشيپار ماهاراج كه بود گونهنيا
 شيافزا حد نيا تا شنايكر به نسبت عشقشانباره يكبه نداوانيورساكنان 

 د،يپرس تيكشيپار ماهاراج نبود. شانخانوادهي اعضا ازي وكه يدرحال افت،ي
 داده بسط را خود شنايكري وقت ،يقيحق گاوچران پسران بتيغ طول در"

 شدند؟ مندعالقه خود كودكان از شتريب او به پسران، نيوالد چرا بود،
 عشق خودشاني هاگوساله از ترشيب هاگوساله آن به گاوها چرا ،ينچنهم

  "دند؟يورزيم
 درواقعي ازنده موجود هر كه گفت تيكشيپار ماهاراج بهي گوسوام شوكادو

 خانه، مانندي شخص اموال ظاهراً دارد. خودش به راي وابستگ نيشتريب
ي هالذت تنهاي همگ شهرت، و قدرت روت،ث جامعه، كشور، دوستان، خانواده،

 لذت خودشان به رايز، برنديم لذت آنان .هستند زنده موجوداتي هيثانو
 از شيب خودش و بدن به و است خودمحور فرد، ل،يدل نيهم به رسانند.يم

ي جد خطر اگر است. وابسته دوستانش، و فرزندان زن، همچون وابستگانش
 محافظت خودش از زيچ هر از قبل او شد،با داشته وجود شخص خودي برا
 هر از را خودي و كه معنا نيا به است.ي عيطب نيا گران.يد از بعد كند،يم
 بدن خودش، از بعد ،موردعالقه مهم موضوع دارد. دوست شتريبي گريد زيچ

 بدن به قدرآن ندارد روحي ي دربارهاطالعات چيه كهي شخص اوست.ي ماد
 بدن ازي مصنوعي هاراه از خواهديمي سالكهن در كه است وابستهاش يماد

 نگاه را فرتوتش و ريپ بدن نيا است قادر كه فكر نيا با د،ينما محافظت خود
ي زندگ ازي كلي تصور تحت خودشان، به دادن لذتي برا فقط همه دارد.
-وابستهي ماد ملكيما به ما كنند.يم كار سخت روز و شب ،يمعنو اي يماد

 ليدل به بدن بهي وابستگ بخشند.يم لذت بدنمان اي حواس به انآن رايز ميا
 شخص كهي زمان مشابهاً است.ي ماد بدن انيم در روح است، "من" وجود
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 ازي اذره و جزء روح چون كه ابدييمدر كند،يمي شتريب شرفتيپ
 جذاب و برندهلذت كه شناستيكر نيايت درنها برد.يم لذت شناست،يكر

 به اطالعات نيا دادني برا وچيز است همه درون متعال روح او است. متعال
 بدون .ي استو خود جذاب، تيمركز كه ديگويم ما به و كنديم ظهور ما،

  باشد. جذاب تواندينمچيز يچه شنايكر بسط
 نيبنابرا شناست.يكري جذاب است به دليل ماد خلقت نيا در كهي زيچ هر
 و شناست،يكر ز،يچ هري قيحق عامل .ي لذات استتمام منبع شنايكر

-ايتانيچ در نند.يبيم او با ارتباط در راچيز همه شرفتهيپ ونيروحان
 را شنايكر شرفته،يپ عابد اي بهاگاواتا،-ماهايك  كه شده گفته تايتامريچار
 مشاهده متحرك،ريغ و متحرك موجوداتي تمام دري قيحق عاملعنوان به
 شنايكر با ارتباط در ،يماد خلقت نيا درون راچيز همه او نيبنابرا د.كنيم
-يم را شنايكر پناهچيز ي همهبرا كهي شانسخوش شخصي برا ند.يبيم
 در نيا ست.يني مادي ايدن در گريد او دارد. وجوداكنون يي همرها رد،يگ

 به عابدانه خدمتهر كس كه مشغول " است: شده دييتأ تايگ- بهاگاواد
 "دارد. قراري روحان گاهيجا اي )4/30/20(ش.ب. 1بهوتا-برهما در ،يشناستكر

 قدوم پناه كه هركس .يي استرها و رحمت به اشاره شنا،يكر نام "دارد.
 گردد.يمي مادي ايدن انوسياق از نجات قيقا وارد رد،يبگ را شنايكر نيلوفرين

 گوساله،ي پارد  درون آبي اندازهبه ،يمادي ايدني گستردگ نيا او،ي برا
ي مادي ايدن نيا پناه زين و بزرگ ارواحي تمام پناه شنايكر .است ارزشيب

ي ايدن اي كونتهايوا دارد، قراري آگاه شنايكر گاهيجا در كهي كسي برا است.

                                              
1 brahma-bhüta 
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 نهفتهي خطر قدمش هر در كهي مادي ايدن نيا در او ست.ين دور ،يروحان
 كند.ينمي زندگ است،

ي و كهي زمان ،يگوسوام شوكادو توسط كامالًي آگاه شنايكر ب،يترتنيبد
 موزونيي صدا بايت را كشيپار ماهاراجي برا را برهما لردي دعاها و هاتيموقع

 دوستان و شنايكر خداوندي درباره حاتيتوض نيا شد. داده شرح خواند،يم
 او، به برهما لردي دعاها و امونا،ي ساحل در آنان با غذا خوردنش گاوچرانش،

 ذكر اي بشنود، بخواند، راها آن كه سك هر .ي هستندروحان موضوعاتي همگ
 شد. خواهد برآورده شايروحاني هاخواستهي تمام مطمئناً د،ينما
 پسران و باالرام بايشنا، بازي كري كودك متعالي هايبازترتيب ينابه

   .يح داده شدتوضينداوان ور در گاوچران
  

 عنوان اب كريشنا، كتاب چهاردهم فصل بر ودانتا بهاكتي شرح سانبدين
پذيرد.مي پايان "كريشنا خداوند به برهما لرد يشده تقديم دعاهاي"
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  پانزدهم فصل

هنوكاسورادِ كشتن  

 يكودك دوران باالرام، بزرگترش، برادر همراه به شنايكر يشر بيترتنيبد
 ،يسالگده تا شش از ،19وگاندائپا دوران وارد و يسپر را 18مارائوكا نام به خود

 گاوها بردن تيمسئول توافق، و مشورت با گاوچران، مردان زمان آن در .شدند
 با كردند. اعطا بودند، گذرانده را خودي سالگپنج كهي پسران به را چراگاه به

 را نيزم ويمودند پمي را نداوانيور باالرام، و شنايكر گاوها، تيمسئول گرفتن
  نمودند. مطهر و كپا شيخو نيلوفرين قدوم با

 جنگل به ورود محضبه باالرام، و گاوچران پسراني همراه با شنايكر
راند مي جلو به را گاوها بود، علوفه و جاتيسبز ها،گل از مملو كه نداوان،يور
 و عابد كي ناب ذهني پاك به نداوان،يور جنگل نواخت.يم را خود فلوت و

                                              
18 kaumära 
19 paugaëòa 
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 و خواننغمه پرندگان آنجا در بود. هاوهيم و هاگل انواع زنبور، از مملو
 و هارنجي تمام از را شخص بودند قادر كهيي هاآب با پاكيي هااچهيدر

  داشتند. وجود كنند، رها هايخستگ
 دنيوز حال در همواره بدن، و ذهني كنندهبخش، تازهفرح و خوشبوي مينس

ي مشاهده با شدند، جنگل وارد دوستانش و باالرام با شنايكركه يهنگام بود.
 ببرند. لذت فضا آن از توان تمام با تا خواستند آنجاين نشدل اريبس تيموقع

ي هاشاخه و هاوهيمي اديز از كه نمود مشاهده راي درختاني تمام شنايكر
 قدوم لمس با خواستنديم ايگو كردند،يم لمس را نيزم و شده خم تازه

 هاوهيم و درختان ها،گل اررفت از او ند.يبگو آمدخوشي و به نشيلوفرين
 برد.ي پ آناني هاخواسته به و زد لبخند وي بود راض اريبس

 تو زم،يعز برادر" گفت: سخن گونهنيا باالرام بزرگترش برادر با شنايكر سپس
 د.شويم پرستش فرشتگان، توسط نتيلوفرين قدوم و ،يبرتر ماي تمام از

- شده خم نييپا به هاگل و هاوهيم از مملو درختان نيا چگونه كه بنگر حال

 تا اندتالش در آنان رسديم نظر به ند.ينما پرستش راينت لوفرين قدوم تا اند
 ،است نموده درخت فرم رشيپذ به مجبور را شانيا كهي جهل وي كيتار از

 آنان تا شد باعث شان،گذشتهي زندگ در ،يتيهويبحفظ ديدگاه  شوند. آزاد
 كه برخوردارند شانس نيا از اكنون اما رند،يبگ قراري زندگي ابزار تيموقع در
 دري روحاني زندگ در شرفتيپي آرزو درها آن نند،يبب نداوانيور در را تو
ي گونه در زنده موجوداتي طوركلبه هستند. تو باي شخص معاشرتي ط

 نوع نيا در گراتيهويبي فالسفه رند.يگيم درخت شكل بهيي هابدن جهل،
 كنشهير را آن تو، حضور كامل شانس افتيدر با آناني ول دارند، رارقي كيتار

 دربايد  كنند،يم وزوز تو اطراف در كهيي زنبورها نيا كنميم گمان كردند.
 را توي همراه كه ستندين قادر آنان باشند. بودهانت عابد شانگذشتهي زندگ
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 تو باشد. تو از ترمهربان و بهتري ارباب تواندينم كسچيهچراكه  كنند، ترك
در حال ذكر  هرلحظه زنبورها نيا و ،يخداوندي اصل تيشخص و متعال

 افرادبايد  آنان ازي بعض كنميم فكر من .كردن و پخش شكوهت هستند
 پنهان زنبور فرم در را خود آنان و تو،ي خداوند ناعابد باشند،ي بزرگ سيقد

 بدهند. دست ازي الحظهي براي حت را تو معاشرت ستندين قادر رايز اندكرده
 هاطاووس كه نيبب تنها .يهستي دنيپرست متعال خداوند تو زم،يعز برادر

-يم نشان رفتارش كهيي آهو رقصند.يم فراوان شعف در تو مقابل در چگونه
 و د.يگويم آمدخوش تو به محبت، و عالقه همان با هاست،يگوپ از كه دهد

 به شانشادمانه و نيريشي ادهايفر با نداساكن جنگل نيا در كهيي هافاخته
 چه تا آناني خانه در حضورت كه داننديم آنان رايز نديگويم آمدخوش تو

 هستند، وانيح و درخت نداوانيورساكنان  نيا اگرچه است. خجسته حد
 تو بهيي خوشامدگوي برا توانشان نيبهتر با كنند.يم پرشكوه را تو همواره

 در گريد بزرگ روح از استقبال در بزرگ ارواح كه گونههمان اند،شده آماده
 و مقدس اريبس ز،ين نيزمي برا بيترت نيهم به كنند.يم نيتمر شانخانه

  .است او بدن بر زدن نقش حال در تو نيلوفرين قدوم رايز است فرخنده
 تيشخص از گونهنيبد كه استي عيطب كامالً نداوانيورساكنان  نياي برا"

- خوش اريبس زين هاعلف و ها،فاخته اهان،يگ كنند.يي رايپذ تو چوني بزرگ

 هاشاخه لمس با و ند.ينمايم لمس رات نيلوفرين قدوم كه هستند بخت
طور ينهم گردند.يم سرخوش زين كوچك اهانيگ نيا انگشتانت، نوك توسط

 را آنان تو رايز اندسرخوش و مست اكنون زينها ؛ آنهارودخانه و هاتپهي برا
 ندانيتربختخوش ها،يگوپ وراج، زگانيدوش همه، از باالتر .يكنيم نظاره

هايشان يباييز جذب و گرفته آغوش در راها آن توانمندت بازوان با تو رايز
  ".ياشده
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 تيهدا مشغولكه يدرحال باالرامخداوند  و شنايكريب خداوند ترت نيبد
ساكنان  از كاملشان تيرضا اب بودند، اموناي سمت به هاگوساله و گاوها

 دوستانشان توسط باالرام، و شنايكر هامكاني بعض در بردند. لذت نداوانيور
 ديتقل را زنبورها وزوزي صدا خواندند،يم آواز پسران شدند.يمي همراه

 گردن بهي جنگلي هاگل ازيي هاحلقه كه را باالرام و شنايكر وكردند مي
   نمودند.يمي همراه داشتند،

-يم ديتقل را اچهيدر دروني قوهاي صداي گاه پسران رفتن، راه نيح در
 راها ي آنادا شنايكر برابر در دند،يدمي را هاطاووس رقصي وقت اي كردند،

 آوردميدر دنيرقصي ادا داد،مي تكان را خود گردن زين شنايكر آوردند.ميدر
  خنداند.مي را دوستانش و

 و داشتند،ي مختلفي هانام شدند،يم اقبتمر شنايكر توسط كهيي گاوها
 گاوها شنا،يكري صدا دنيشن از پس كرد.يم صدا عشق با را آنان شنايكر

 تبادل نيا از قلبشاني تمام با پسران و دادنديم پاسخ بلندي صدا با بالفاصله
 خصوصبه پرندگان انواعي صدا ارتعاش ،يهمگ آنان بردند.يم لذت عشق
 كه دنديديمي وقت ،يگاه كردند.يم ديتقل را ... و هاطاووس ها،فاخته

 همراه به پسران اند،دهيترس ببرها و رهايشي صدا از ترفيضع واناتيح
كه يهنگام كردند.يم فرار آنان با همراه واناتيح از ديتقل به باالرام و شنايكر

 ودخ سر استراحت،ي برا باالرام ونشستند مي نيزمي رو به شدند،يم خسته
 ماساژ مشغول بالفاصله شنايكر و گذاشت،يم پسران ازي كي آغوش در را

 باد را باالرام بدن ،ينخل برگ با شنايكري گاه و شد.يم باالرامي پاها دادن
 د.ينما جاديا را بخشفرحي مينس اش،يخستگ بردن نيب ازي برا تا زديم

ي گاه و دنديرقصيمي گاه كرد،يم استراحت باالرامكه يدرحال پسراني باق
 شنايكر پسران،ي باز شروع با دند.يپريم اي و گرفتنديمي كشت هم با
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 باي همراه از او گرفت،يم را دستانشان و شد،يم ملحق آنان به بالفاصله
 شنايكري وقت برد.يم لذتهايشان يتفعال نيتحس و دنيخند دوستانش،

 آغوش اي و بزرگ تدرخ كي يشهير پناه دري گاه شد،يم وكوفتهخسته
 و پسرها ازي كي كنار در او كهي زمان د.يكشيم دراز گاوچران، پسران ازي كي
 را شيپاها دوستانش ازي بعض د،يكشيم دراز بالش،عنوان به ،ياشهيري رو اي

 كردند.يم خنك درختان برگ ازي بادبزن با را بدنش هايبعض دادند،يم ماساژ
 خواندند.يم آواز او تيرضاي براين نشدليي صدا با بااستعداد پسران ازي برخ

 پروردگار،ي اعال تيشخص شد.يم ديناپد سرعتبهي وي خستگ نيبنابرا
 وجود شود،يم مراقبتي بختخوشي الهه توسط شيپاها كهي كس شنا،يكر

ي انرژ شد،يم ميسه آنان با گاوچران، پسران ازي كي همچون را خودش
 باوجودي ول داد.يم بسطيي روستا پسر كي انندهم قاًيدق را شيخوي درون

ي و كه داشتند وجوديي هاتيموقع ،ييروستا پسر كي شكل به شدن ظاهر
 نقش هاانساني گاه داد.يم نشان خداوندي اعال تيشخصعنوان به را خود

 بيفر را گناهيب مردم و رنديگيم خودشان به را خداوندي اعال تيشخص
 به را خداونديي توانا توانندينمها يبند؛ آنفر حال در اتنه آناني ول دهند،يم

   درآورند. شينما
ي انرژ بود، شيخو متعالي هايباز مشغول شنايكر كهي زمان نيبنابرا
 آناند، دايم نشان گاوچران پسران نيترخوشبخت باي همراه در را شايدرون
 ،يوي الهيِ بشر فوقي هاقدرت درآوردن شينما بهي برا راي گريد تيموقع

 توكاسا و سوباال، داما،يشر دوستانش نيتريميصم آوردند.يم وجوده ب
 سخن گونهنيا ار،يبس محبت و عشق با باالرام، و شنايكري درباره ،20شنايكر

                                              
20 Çrédämä, Subala and Stoka Kåñëa 
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 هستند.ي قو اريبس بازوانت ؛يقدرتمند اريبس تو ز،يعز باالرام" گفتند:يم
 .يدار تخصص آزاررسان،ي اوهيد انواعي تمام كشتن در تو ز،يعزي شنايكر

 كه دارد وجود تاالوانا نام بهي بزرگ جنگلي كينزد نيا در كه ديكن توجه لطفاً
 نيزم بر هاوهيم ازي بعض است. وهيماز  پر درختان و نخل درختان از مملو

يي بايز اريبسي جا هستند. درختاني رو بر دهيرس اريبسي بعض و افتاده
 آنجا به رفتن ،21دهنوكاسورا نام به بزرگ، ويد كي وجود ليدل به اما ستا

 درختان به وهيم دنيچي برا تواندينم كسچيه است. شده مشكل اريبس
 نر اسب كي شكل به ويد نيا ز،يعز باالرام و شنايكر كند. دايپي دسترس آنجا

 .كننديمي همراهيوصفتش كه همانند خود او هستند او را د دوستاناست و 
يار سخت بس مكان نيا به دنيرس نيبنابرا هستند،ي قو اريبس آناني تمام
يوها را نابود د نيا ديقادر كه ديهستي كسان تنها شما ز،يعز برادران .است
ي وانيح چيهي حت برود. آنجا به تواندينم ترس از كسچيه شما جزبه د.كني
 را آنجا همه كند؛ينمي زندگ مكان آن دري اپرنده چيه رود،ينم آنجا به
ه ب كرد. نيتحس را ديآيم آنجا از كهي خوشي بو توانيم فقط اند.كرده كتر

 بر چه آنجا،ي دهيرسي هاوهيم از نتوانسته تاكنونكس يچه رسديم نظر
 نيا از ما م،ييبگو صادقانه ز،يعزي شنايكر بخورد.ي درخت رو اي نيزمي رو
 ميبرو آنجا به مه باي همگي ليما اگر ز،يعز باالرام م.ياشده مست خوشي بو
 شده پخش جاهمه هاوهيم خوشي بو م.يببر لذت هاوهيم آن خوردن از و

 "يد؟كنينم حس نجايا از را بو نيا شما ايآ .است

 دند،يشن را خودي ميصم دوستان درخواست باالرام و شنايكري وقت نيبنابرا
ي هاحاط در و خنداني هاصورت با و كنند،ي راض را آنان تا شدند مشتاق

                                              
21 Dhenukäsura 
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 تاالوانا، جنگل به ورود با شدند. روان جنگل سمت به دوستانشاني تمام

 قدرت و نمود درختان به ديشدي هاضربه زدن به شروع دستانش با باالرام

 دهيرسي هاوهيمي تمام ديشدي هاتكان نيا از گذارد. شينما به را ليف كي

 به كه ويدي اسورادهنوك ن،يزم به هاوهيم ختنير دنيشن با ختند.ير نيزم به

ي تمام كه ميعظي قدرت با كرد،يمي زندگ مكان آن در نر اسب كي شكل

 خوردنديم تكاني شكل به درختان د،يرس مكان آن به لرزاند،يم را منطقه

 به شيپاها با و شد ظاهر باالرام مقابل در ويد است. شدهلرزه ينزم ايگو كه

 خشم با ويدي ول نگفت،چيزي يچه باالرام ابتدا در د.يكوب لگد اوي نهيس

 را اسب عقبي پاها بالفاصله باالرام زمان نيا در زد. لگد او به دوباره اريبس

كه يدرحال نمود. پرتاب درختاني باال به ويك دست گرفت و او را چرخاند  با

ي باال به را ويد باالرام داد. جان بود، دنيچرخ حال در باالرام توسط ويد

 آن كه بود نيسنگي قدربه ويد بدن و كرد پرتاب نخل درخت نيبلندتر

 ديرسيم نظر به افتادند.ها آن ازي تعداد ويگر افتاد د درختاني رو بر درخت

ي كي درختاني تمام و است كرده عبور جنگل درون از ديشدي گردباد كه

 آورتعجب العادهخارق قدرت شينما نيا ند.ين افتادزم بري گريد از پس

 ششا آنانتا"عنوان ي خداوند است كه بهاعال تيشخص باالرام رايز، ستين

 نوكي رو بر را اراتيس و كراتي تمام كهي كس شود،يم شناخته "5ناگا

 تاروپودچون هم راي مادي تجلي تمام او است. داشته نگاه خود سر هاونيليم

  د.ينمايمي نگاهداردر بافت پارچه 

 و دوسـتاني تمـام بالفاصـله شـد، پرتـاب درختـان انيم به ويد آنكه از پس

بـاالرام و شـنايكر بـه ميعظي قدرت با وآمدند  گرد هماشران دهنوكاسورا مع

                                              
5 Ananta Çeña Näga 
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ي ولـ، داشـتند را دوستشـان مـرگ انتقـام وي تالف قصد آنان شدند. ورحمله

 بـهيقـاً دق وي عقـب گرفتنـد پا از را نري هااسب از هركدام باالرام و شنايكر

 وها را كشتند اسبي تمام دو، آن بيترت نيبد چرخاندند. را آنان روش همان

ي مـردهي هـابـدن شدن كشته ليدل به كردند. پرتاب نخل درختان انيم به

 در رنگارنـگي ابرها كه ديرسيم نظر به شد. جادياي عيوسي ها، منظرهاسب

 اراتيسـ خداوندگاران اتفاق، نيا خبر دنيشن با اند.شده جمع درختان انيم

 و نواختنـد را شـانيهاطبـل ،يختنـدر گـل بـاالرام و شـنايكري رو بريي باال

   نمودند. ميتقد را خودي عابدانهي دعاها

 وه،يمي آورجمعي برا مردم و،يدي دهنوكاسورا شدن كشته از پس روز چند

ي هاعلف خوردني برا ترس، بدون واناتيح و آمدند، تاالوانا جنگلي سوبه

 وي روحان اعمال نيا دنيشن و كردن ذكر با اتنه بازگشتند. آنجا، خوب

 راي روحان اعمال توانديم شخص باالرام، و شنايكر برادران، متعالي هايباز

  د.ينماي گردآور

 در شدند، نداوانيور وارد دوستانشاني همراه به باالرام و شنايكر كهي زمان

 را جنگل رد آنان رمعموليغ اعمال پسران و بودند شانيهافلوت نواختن حال

 اثر در كهي خاك از و شدهيينتز الكيت با شانيهاصورت كردند.يم نيتحس

يشنا مزين به پر كر سر بود. شده دهيپوش آمد،يم وجوده ب گاوها حركت

 از جواني هايگوپ نواختند.يم را شانيهافلوت آناني هردو وطاووس بود 

 زمان در هايگوپي تمام بودند. شادمان اريبس خانه به شنايكر بازگشت دنيد

 جنگل در شنايكر به روز، طول تمام بودند.ي روترش و عبوس شنا،يكر بتيغ

 بازگشت آنان كهي زمان دند.يشيانديم چراند،يم را گاوهاكه يدرحال اي و

 شد.يم ديناپد بالفاصله شانيهاينگراني تمام كردند،يم مشاهده را شنايكر

 پروازي آب لوفرين گل از برگرفته عسل فراز بر كهيي زنبورها همچونها آن
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 شد،يم روستا وارد شنايكر كهي زمان ستند.ينگريمي و صورت به كنند،يم

 خود فلوتكه يدرحال شنايكر دند.يخنديم و زدنديم لبخند جواني هايگوپ

  برد.يم لذت هايگوپ خنداني هاصورت از نواخت،يم را

 و اشوداي ،مهربانشان مادران استقبال مورد لهبالفاص باالرام، و شنايكر آنگاه

 مهربان پسراني هاخواسته برآوردن به شروع آنان و گرفتند قراري نيروه

 نثار را شيخو ريخي دعا و كردنديم خدمت مكرر طوربه مادران كردند. خود

ي هالباس پوشاندن و كردن حمام با آنان نمودند.يم شيخو متعال پسران

 به ويي طالي هالباس شنايكر به نمودند. مراقبت خود پسران از با،يز اريبس

 ،گلي هاحلقه و جواهرات انواعي تمام با و شد پوشاندهي آبي هالباس باالرام

 كامالً  دو آن چراگاه، در خودي روزانه كاري خستگ ازيي رها با شدند. نييتز

ي چسبدلي هاغذا مادرانشان توسط دند.يرسيم نظره ب بايز و شاداب و تازه

   خوردند. را آني تمام كامل تيرضا با كه شد داده آنان به

ي مختلفي آوازها مادرانشان نشستند. خود زيتم تختخواب در خوردن، از پس

 در دنيكش دراز محضبه پسر دو خواندند. شانيبرا آنان اعمالي درباره

عنوان به باالرام، و شنايكر ق،يطر نيا به رفتند. خوابه ب سرعتبه تخت،

   بردند.يم لذت نداوانيور دري زندگ از گاوچران، پسران

 به دوستانش، بايي تنهابه خودي گاه و دوستانش و باالرام باي گاه شنايكر 

 تابستان فصلتدريج به كرد.يم مراقبت گاوها از و رفتيم اموناي رود كنار

 شده تشنه اريبس گاوها و پسران بودند، چراگاه دري وقت روز كي .يدفرارس

 زهري يلهوسبه رودخانه اگرچه شدند. اموناي از آب دنينوش مشغول وبودند 

   بود. شدهي سم ،"ايكال" نام به بزرگي افع كي

 آب، دنينوش از پس بالفاصله گاوها و پسران بود،ي سم اريبس آب چون

 سپس باختند. جان باً يتقر و افتاده نيزم بر ناگاه به آنان شدند. مسموم
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 بر را خودي بخشنده نگاه تنها است، زنده موجوداتي تمام جان كه شنايكر

 اريبس تعجب با وه هوش آمدند ب دوباره گاوها و پسراني تمام انداخت،ها آن

 بودند مرده اموناي آب دنينوش با كه دانستنديمها آن كردند. نگاه گريكدي به

 قدرت آنان نيبنابرا د.انافتهي دوبارهي زندگ شنا،يكري بخشنده نگاه با و

ي هايوگي يتمام ارباب ،"6وگشواراي"عنوان يشنا را كه بهكريي جادو

  كردند. نيتحس شود،يم شناخته زياسرارآم
  

شنا با عنوان كري كتاب پانزدهم فصل بر ودانتا بهاكتي شرحسان بدين

 پذيرد.مي پايان "دهنوكاسورا ديو كشتن"

 

                                              
6 Yogeçvara 
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  فصل شانزدهم
  مطيع كردن كاليا

 آلوده وي سم ا،يكال اه،يسي افع توسط اموناي آب افت،يدر شنايكر كهي زمان
يامونا را ترك كند  كند مجبور را او تا داد انجام اويه عل راي اعمال است، شده

 شد. زهيپاك دوباره رود آب نيبنابرا برود،ي گريدي جا به و

 تيكشيپار ماهاراج تا شد باعث ،يوسوامگ شوكادو توسط داستان نيا نقل
 ازي و شود. مشتاق شنايكر خداوندي كودك متعالي هايباز دنيشني برا

ي طوالني زماني برا كه را ايكال چگونه شنايكر كه ديپرسي گوسوام شوكادو
 و شتريب تيكشيپار ماهاراج ،درواقع داد؟ شكست كرد،يمي زندگ آب آن در

 اقياشت با را الشؤس وشد يم شنايكر متعالي اهيباز دنيشن مشتاق شتريب
   نمود. مطرح فراوان

ي رودخانه انيم دريف كرد. تعر گونه نيبد را داستاني گوسوام شوكادو
ي زندگ ،"ايكال" رنگ،اهيسي افع آن در كه داشت قرار بزرگي ااچهيدر امونا،ي
 كه بود هشد آلودهي قدربه منطقهي تمام ،يافع نيا زهر ليدل به كرد.يم
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ي اتفاق طوربه اگر .گرفتيفرام را آنجا روزشبانه طول تمام دري سمّي بخار
 سقوط آب درون به و مرديم بالفاصله كرد،يم عبور نقطه آن ازي اپرنده

 آن درختان و هاعلف امونا،ي يرودخانهي سمّي بخارها ليدل به كرد.يم
 را بزرگ مار سمّير أثت شنايكرخداوند  بودند. شده خشكي همگي كينزد

 مرده اكنون كرد،يم عبور نداوانيور كنار از كه رودخانهي تمام كرد: مشاهده
   بود.

 ايدن در ناخواسته مواردي تمام كشتني هيپا بر فقط را خود ظهور كه كريشنا
 رفت. باال اموناي ساحل در "24كادامبا" درخت كي از بالفاصله بود، داده انجام

 دهيد نداوانيور در فقط معموالً كه داردي گرد زردي هاگل كادامبا درخت
 مانند وكرد  محكم را كمربندش درخت، نوك تا رفتن باال از پس شود.يم
 درخت د.يپري سمّي اچهيدر انيم به وزد  به همير دستانش را گيكشت كي

 ازي بعض بود. آنجا در زنده درخت تنها د،يپر آن از شنايكر كهيي كادامبا
 درخت شنا،يكر نيلوفرين قدوم با تماس ليدل به كه نديگويم نامفسر

يگر گفته شده است كه گارودا، حامل دي پوراناها در شد. زنده بالفاصله
 خواهد انجام ندهيآ در راي عمل نيچن شنايكر كه دانستيم شنو،يو جاودان

 داد. قرار درونش شهدي مقدار درخت، آن از محافظتي برا نيبنابرا و داد،
 در متر ستيدو حدود تا رودخانه د،يپر آب درون به شنايكر خداوند كهي زمان

 نيا است. افتاده آن در بزرگ اريبسي زيچينكه ا همانند آمد، باال ساحل
  هاست.قدرتي تمام منبع او رايز ست،يني عاد ابداً شنايكر قدرت شينما
 ازي اريسبي سروصدا بود، شنا در حال بزرگ ليف كي همانند شنايكري وقت

 اوي برا سروصدا بشنود. بزرگ، اهيسي افع ا،يكال تا كرد جاديا خود

                                              
24 kadamba 
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 اوست.ي خانه بهي احمله نيا كه بفهمد توانستيم و بودتحمل يرقابلغ
 و بايز اريبسي شنايكر ا،يكال رفت. شنايكر دنبال به بالفاصلهي و نيبنابرا

 نگاه ارزش واقعاً كه لوفر،ين گل چونيي پاها و ابرها رنگ بهي بدن با را نيريش
ي هالباس و جواهرات واتسا،يشري يلهوسبه او د.يد داشت، را كردن

 در فراوان قدرت با و ديخنديم بايزي صورت با بود. شده نيمزرنگ ييطال
 درون ايكال شنا،يكري بايز فرم ليدل بهي ول كرد.يمي باز اموناي يرودخانه

 دور به قدرت با ليدل نيهم به و كرد احساسي اريبس خشم خود قلب
 در شنايكري گرفتاري العادهخارقي صحنه نيا دنيد با د.يچيپ شنايكر

 شدت از نداوانيورساكنان  گريد و مهربان گاوچران پسران ،يافعي چنبره
 اند:كرده ميتقد شنايكر به را خود زيچهمه آنان شدند. شوكه بالفاصله ترس
ي وقت و بود، شنايكري برا شانچيز، همه... و لاعما عشق، ملك،يما ،يزندگ

 نيزم بر وهوش شدند يب ترس از دارد، قراري تيموقع نيچن دري و كه دنديد
 با غم، از سرشار كوچكي هاگوساله و ماده و نري گاوهاي تمام افتادند.

 كنار در و كردنديم هيگر شدتبه ترس از آنان ستند.ينگر او به اريبسي نگران
  كنند. كمك محبوبشاني شنايكر به نبودند قادربود و  زده شكشانخ ساحل
-يم ظهوري بدي هانشانه ،دادرخ مي اموناي ساحل در صحنه نياكه يدرحال
 بدن چپ سمت و دند،يباريم آسمان از هاسنگيد، شهابلرزيم نيزم كرد.

 شت.داي فور و بزرگي خطر از نشانها يناي تمام .آمديدرم لرزه به مردان
 اريبس ترس، از ماهاراج، ناندا با همراه گاوچران مردان شوم، عالئم دنيد با

 ترشبزرگ برادر بدون شنايكر كه افتنديدر زمان نيهم در شدند. مضطرب
 نيا گاوچرانان و اشوداي و ناندا آنكه محضبه است. رفته چراگاه به باالرام،
 به ارشانيبس عشقي ور از آنان شدند. نگران شتريب دند،يشن را سخنان

، شدندي نگران و غم در غرق ش،يروهايني گستردگ از نبودن مطلع و شنا،يكر
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 ،ييدارا خود،ي زندگي همه و نداشتند شنايكر از زتريعزچيزي يچه رايز
ي وابستگ ليدل به بودند. كرده شنايكر وقف را اعمالشان و ذهن عشق،

 خواهدمغلوب  حتماً شنايكر امروز" كردند،يم فكر شنا،يكر به ارشانيبس
   "شد!

ين ا شدند. خارج روستا از شنايكر دنيدي برا نداوان،يوري اهالي تمام 
 زنده موجوداتي تمام و وانات،يح زنان، رمردان،يپ كودكان،اجتماع شامل 

 حال، ندر همي .است محافظشان تنها شنايكر كه دانستنديم آنان بود،
- يم او بود. ستادهيا آنجا در لب بري بخندل با دانش،ي تمام ارباب باالرام،
 با شنايكر كهي زمان و است قدرتمند حد چه تا ترشكوچك برادر كه دانست

ي براي ليدل چيه كرد،يم مبارزه ،يمادي ايدن به متعلقي معمولي افع كي
 طرف از نشد. ناراحتوجه يچهبه شخصاً او نيبنابرا نداشت. وجودي نگران

ي پا رد كردن دنبال با نداوان،يور نگران و آشفتهي ساكنان تمام گريد
 دند.يرس اموناي يرودخانه ساحل به تاي او پرداختند جستجو به شنا،يكر

ي اهال داشت، را صدف و كمان پرچم، نقش كه پا رد نمودن دنبال با باالخره
 از پسران و گاوهاي تمام كه دنديد و دهيرس رودخانه ساحل به نداوانيور

 ستند.يگريم شدتبه اه،يسي افعي چنبره در شنايكر شدن رفتارگي مشاهده
-يم آنان بودن دارغصه به باالرامكه يدرحال د.ي بزرگ شدنغم در غرق آنان
-يم تصور رايز، شدند غرق غمي ايدر در درد از وراج نيسرزمي اهال د،يخند

 زيچ ناشيكري درباره نداوانيورساكنان  اگرچه است. مرده شنايكر كه كردند
 محضبه بود. اسيقيرقابل غ او به عشقشان زانيم دانستند،ينمي اديز

 اموناي يرودخانه در بزرگ،ي افع ا،يكالي يلهوسبه شنايكر آنكهي مشاهده
 وراجي اهال گاوها، و پسراني تمام دنيكش رنج دنيد و ،است شده گرفتار

ا ب دوستدشدا و نشيريش كلمات خندانش، صورت شنا،يكري دوست به فقط
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 هاآني شنايكرينكه ا دنيد و زهايچ نياي تمام بهتفكر  با دند.يشياندآنان 
ي خال جهان سهي تمام كه كردند احساس ،است شده رياس ايكال چنگال در

 را جهان سهي و شنا،يكريز فرموده است در جستجوي ن ايتانيچ لرد اند.شده
ساكنان  شتريب است. يآگاه شنايكر سطح نيباالتر نيا ند.يبيمي خال
ي وقت هستند. دارا شنايكر به نسبت را خودجوش عشق نيباالتر نداوانيور

 اوي جلو شود، اموناي وارد خواستيم آنكه محضبه ديرس آنجا به اشوداي مادر
 و ،ندبود نيغمگ قدرهمان كه دوستانش شد.هوش يبي و و گرفتند را

 مادر آوردن هوشه بي برا ند،ستيگريم رودخانه،ي هاموج اي ابرها همچون
 شنايكر متعالي هايبازي درباره صحبت به شروع بلندي صدا با اشودا،ي

 صورت بر اوي آگاهي تمام، چراكه بودهوش يب هنوز اشوداي مادر كردند.
 خودچيز همه كه گاوچران مردان گريدي تمام و ناندا شد.يم متمركز شنايكر
ي هاآب به ورودي آماده بودند، كرده شنايكر وقف راهايشان يزندگي حت

 دانش نياي و رايز، كردي ريجلوگ عمل نيا از باالرام لردي ول بودند، اموناي
  خطري وجود ندارد.  كه داشت را مطلق كامل

يا، گرفتار كال ،يافع چنگال در ساعت دوي، عادي پسربچه كي مانند شنايكر
 پدرش، و مادر ازجمله گوكوال، ي ساكنانتمام كه ديد شنايكري وقت اما ماند،
ي براي پناه چيه آنانينكه ا و هستند مرگ حال در گاوها و پسران، ها،يگوپ
او  كرد. آزادي افع چنگال از را خود بالفاصله ندارند،ي حتم مرگ ازيي رها

 رد،يبگ را او تا كرديم تالشي افع كهي زمانو  كرد، خود بدنشروع به بسط 
ي راه چيه و شد باز اشچنبره فشار، نيا اثر در د.كر حس راي اريبس فشار

 سپس نداشت. چنگالش از شنا،يكر خداوند،ي اعال تيشخص كردن رها جزبه
 خودي نيب از او شدند. بزرگ مشيعظي سرها و شدي عصبان اريبس ايكال

 از و بود، ورشعله آتش همچون شيهاچشم داد، رونيبي سمهاي بخار
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 به و ماند حركتيبي لحظاتي برا بزرگي افع د.شيم خارج آتش زين دهانش
 نگاه باي افع د،يسيل اشدوشاخه زبان با را شيهالب ست.ينگر شنايكر

-همان د،يكوب او سر بر بالفاصله شنايكر ست.ينگريم شنايكر به زهرآلودش

 ايكال حمله نيا از پس د.يآيم فرود مار كي سر بر سرعتبه گارودا كه گونه
 د.يچرخيم او اطراف در شنايكري ول بزند شين را او تا بودي تفرص دنبال به

ي افعتدريج به كردند،يم حركت رهيدا كي در ايكال و شنايكركه يدرحال
 بالفاصله شنايكر افت.ي كاهشي امالحظهقابل شكل به قدرتش و شد. خسته

 خداوند نيلوفرين قدوم د.يپر آني رو بر و داد فشار نييپا به راي افع خودكاله
 كه او سپس بود. شده قرمز ا،يكالي خودهاكالهي رو جواهرات درخشش از

ي خودهاكالهي رو بر است، دنيرقص همچون هنرها،ي تمام دري اصل هنرمند
 با كرد. دنيرقص به شروع بودند، عقب و جلو به حركت حال در كه ،يافع
- طبل بر كردند، زانيرگل به شروعيي باال كراتساكنان  ها،صحنه نيا دنيد

 متنوعي سرودها و دعاها و نواختند را گوناگوني هافلوت دند،يكوب خودي ها
 و دهاهايس گاندهارواها، چون بهشت،ي ساكنان تمام بيترت نيبد خواندند.

  شدند.ي راض اريبس 25خداوندگاران

 كرديمي سع اهيسي افع د،يرقصيم ايكالي سرهاي رو بر شنايكركه يدرحال
 صد حدود ايكال كند. پرتاب نييپا به را شنايكر شيسرها گريد زاي بعض با

ي پاها با او بود.درآورده  كنترل تحت راها آن تمام شنايكري ول داشت سر
 تحمل از شيب ضربات، نيا و زديم ضربه شدتبه ايكال به خود نيلوفرين

ي و داد. دست از راي زندگي برا دنيجنگي روين ايكالتدريج به بود.ي افع
 موادكه مادامي شد.يم خارج دهانش از آتش وشروع به باال آوردن كرد 
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 خشم اثر در افت.ييم تنزل آلودشگناه تيموقع در كرد،يم خارج راي سم
 كردن بلند با تا نمودي سع وكرد  زنده ماندني برا تالش به شروع او فراوان،

 با ورا گرفت  . خداوند بالفاصله آن سربكشد را خداوند ش،يسرها ازي كي
 كه آمديم نظر به درواقع نمود. مهارش آن، بر دنيرقص و زدن ضربه
 از كهيي هاسم بود؛يشنو، در حال پرستش شدن و خداوندي اعال تيشخص
 زهر،ي جابه ايكال سپس بود. گل ميتقد همچون خت،يريم رونيبي افع دهان
ي هاضربه با بدنشي متما بود. شده درمانده و خسته كامالً او آورد؛ باال خون

 تيشخص شنا،يكر كه افتيدر باالخره ذهنش در اگرچه بود. شكسته خداوند
 متعال، خداوندعنوان به را شنايكر او شد. ميتسل او به و است پروردگاري اعال

 كرد. درك ،چيزهمه ارباب

 كه دنديد شدند،يم شناخته "26هايناگاپاتن"عنوان به كهي افع زنان
ي نيسنگ تحمل ليدل به واست  خورده شكست خداوند، رباتض با همسرشان

 است. مردن حال در رد،يگيمي جا شكمش درون جهاني تمام كهي خداوند
 كهي شتاب و عجله ليدل به و كردند خداوند پرستش به ميتصم ايكال زنان

 خداوند به نيهمچن آنان شد. نامرتبيورآالتشان ز و موها ها،لباس داشتند،
 گرفتند، قرار خداوند مقابل درها آن كردند. دعا به شروع و شده ميتسل

 با را خود احترامات امونا،ي ساحل بر افتادن با وبردند  شيپ به را خود نوزادان
 پناه شنايكر كه دانستنديمها يم نمودند. ناگاپاتنيتقد اضطراب وي نگران
ي راض را خداوند شانيدعاها با تا داشتند آرزو و است شدهميتسل ارواحي تمام

   بخشند. نجات مهلك خطر آن از را شوهرشان و
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 خداوندي ا"ي خود كردند: دعاها ميتقد به شروع شكل نيا بهها ناگاپاتني
 و دوستانت پسرانت، نيبي تفاوت چيه توي برا .يكساني همه با تو ز،يعز

 كامالً  ،ينمود اعطا ايكال به كهي هيتنب نيبنابرا ندارد. وجود دشمنانت
ي هامزاحمتي تمامي نابود قصد به خصوصبه تو خداوند،ي ا است. ناسبم

 مطلق قتيحق تو كه ليدل نيا به وكني ين جهان هبوط ميا در گوناگون
- يم فكر ما نيبنابرا ندارد. وجود تو هيتنب و لطف انيمي تفاوت چيه ،يهست

 كه ميندايم ما است. بركت نوع كي واقعاً ا،يكال مسلّمي جزا نيا كه ميكن
 توانيم ،يكنيم هيتنب راي كسي وقت رايز ماست به تو فراوان لطف تو، هيتنب

 واضح زين و است. شده كنشهير آلودشگناه اعمال العملعكس كه ديفهم
 انواع نيسنگ بار ،ي ظاهر شده استافع كي بدن در كهي موجود نيا است

 راي افع كي بدن چراي و صورت ينا ريغ در كشد،يم دوش بر را گناهان
ي و آلودگناه اعمال جينتاي تمام اوي سرهاي رو بر تو دنيرقص است؟ گرفته

 داد. كاهش بود، آمده بار بهي افع كي شكل به بدن، نيا داشتن اثر در كه را
 قيطر نيا به را او وي اشدهي عصبان تو كه است خجسته اريبس نيبنابرا

ي افع نيا باقدر ينا تو مينيبيم كه مياشده زدهرتيح اريبس ما .ينمود هيتنب
 را همه خودي گذشتهي زندگ دري مختلفي روحان اعمال انجام با ظاهراً كه

 راي اريبسي هايسخت و هااضتير ديبا او .يبريم لذت ساخته، خشنود
 راي جهان سودمند اعمال و گذارده احترام گرانيد به متواضعانه و كرده تحمل

  "باشد. داده انجام زنده موجوداتي همه ريخي برا
 اعمال انجام بدون تواندينم كسچيه كه كردند ديكتأ هاناگاپاتني

 شنايكر به ش،يخوي گذشتهي هايزندگ در عابدانه خدمت در زكارانهيپره
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 )27كشاشتاكاي(ش خودي هاآموزش در ايتانيچ لرد كه گونههمان شود. كينزد
 را خود شنا،يكر هارهي مانترا يمتواضعانه ذكر بابايد  شخص د؛يفرمايم
 نه و گران،يد به احترامات انواع ابراز با و بداندي بر سر راه خاشاك از ترنييپا
 اگرچه كه بودند زدهتعجب هادمت عابدانه انجام دهد. ناگاپانتيخ خود، به
 در بود، گرفته راي افع كي بدن اش،گذشته آلودگناه اعمال ليدل به ايكال

 شنايكر نيلوفريني پاهاچراكه  داشت، ميمستقي تماس خداوند با حال همان
 زكارانهيپره اعمال انجام ليدل به فقط نيا حتماً كردند.يم لمس را اوي سرها
ين آنان به بنابرا بود. كرده زدهتعجب را آنان متضاد قتيحق نيا است. نبوده

- يمكه يوقتيم كنيم تعجب ما ز،يعز خداوندي ا" دادند: ادامه خوددعاي 
 سرش بر را تو نيلوفرين قدوم خاك كه است بختخوش حد نيا تا او مينيب

 شيجستجو در بزرگ سيقد افراد كه استي بختخوش آن، نيا دارد.
 در تنها ،يبختخوشي الهه بهي حت تو، نيلوفرين قدوم خاك بركت .هستند

 نيا به ايكال كه است چگونه پس گردد،يمء اعطا دشوار،ي هااضتير اثر
 ميادهيشن ثقيد؟ ما از منابع مؤنمايم افتيدر را خاك نيا خود، سر بري آسان
ي براي حت شوند،يم متبرك نتيلوفرين قدوم خاكي يلهوسبه كهي كسان آن

ي پادشاه اي برهما، لرد مقام مانند ها،كهكشاني تمام در مقام نيباالتر
 افراد نيا ستند.ين قائلي تياهم اره،يس نيا تيحاكم اي ،يبهشت اراتيس
 ندارند؛ را دهالوكايس همانند ن،يزميي باال اراتيس بر تيحاكمي آرزو تنهانه

ه بيي وگاي يهاروش توسط كهي زيسحرآمي هاقدرتي برا همي اقياشت بلكه
 شدن، رهاي براي ليتماي حت پاك ناعابد دهند.ينم نشان ند،يآيم دست
ه بي زندگ ازي اگونه در او اگرچه ،مني خدا ندارند. را تو با شدني كي توسط
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 با و شده هيتغذي ماد عتيطبي گونه نيمنفورتر توسط كه است آمده ايدن
 دست ابيكميار بسي زيچ به مارها پادشاه نيا شده، همراه خشم تيفيك
 اتيح مختلف انواع در جهان نيا در كهي ازنده موجودات است. كرده دايپ

 دايپي دسترس بركات نيباالتر به هستند قادر تو، لطف با تنها ،اندسرگردان
   "كنند.

 نيا انيم در زنده موجودات كه است شده ديتا تأييتامريچار- ايتانيچ در
 ريپ و شنايكر لطف باي ول اندسرگردان ات،يحي هاگونه انواع در جهان،
 راه بيترت نيبد ويافت كنند در را عابدانه خدمت بذر تواننديمها آن ،يروحان

   گردد.يم هموار كامالً شانيياره
 تو به را خودي متواضعانه احترامات ما نيبنابرا" دادند: ادامه هايناگاپانت
 كههمان ،يهست متعال شخص تو رايز م،يداريم ميتقد زمان،يعز خداوند

ي برا تو اگرچه ؛يينمايمي زندگي ازنده موجود هر درون متعال روحعنوان به
 تو .است گرفته آرام تو درون درچيز همه ،يهستي وحانر ،يماد ظهور نيا

 و است، موجود تو در زماني رويني تمام .يهست ريناپذيخستگي روحان زمان
 ماه، نده،يآ و حال گذشته، فرم در زمان كامل تجسم و نندهيب تو نيبنابرا
ي تمامي قادر تو خداوند،ي ايگر دعبارتبه .چيز هستيهمه و لحظه روز،

 و حال گذشته، سال، هر ماه، هر روز، هر ساعت، هر لحظه، هر در كهي مالاع
 و ،يهستي جهان فرم خودت تو .ينيبب كامالً را افتنديم اتفاق ندهيآ

 آن از وي هستي كي جهان اي همواره تو .يدار تفاوت جهان تمام باحال، ينباا
 تو م.يداريم ميتقد تو به را خودي محترمانهي هاسجده ما نيبنابرا .ييجدا

-نگاه و ريمد تو جهان.ي همه خالقحال، ينباا و ،يهست جهاني تمام خودت

ي يلهوسبه تو اگرچه آن.يي غا علت خود و ،يجهان نياي تمام متعالي دارنده
 ،ين جهان حاضر هستيا درون ماهشوارا، و وايش برهما،ي خود، فيك ظهور سه
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ي انواع تمام ظهور علت چهاگر .يهستي روحان ،يماد خلقت به نسبت
 ،هستي -شعورشانيشان و هاذهنشان، يزندگ، حواسشان - موجودات زنده 

- سجده ما تا فرما اجازه نيبنابرا .شوييم درك خودي دروني انرژي يلهوسبه

 مركز ها،نيترنرم از ترنرم نامحدود، خداوند تو به را خودي محترمانهي ها
 انيپندارگرا مختلف انواع م.يينما ميتقد ،چيزي همهداننده و خلقت،ي تمام
ي هاتالشي همهيي غا هدف تو ابند.ي دست تو به تا كننديمي سعي ذهن

ي حكما و فالسفهي همه كهي هست تو تنها نيا قتاً يحق و ،يهست فالسفه
 به را خودي محترمانهي هاسجده ما تا بگذار اند.داده شرح اتدرباره گوناگون

 تو .يدانشي سرچشمه و مقدس متوني تماممنشأ  تو رايز مييمان ميتقد تو
 متعال دانشي قادر كهي هستي متعال تيشخص ني مدارك و آتمامي شهير
 وداها تيشخص تو .ييهاتيرضا و آرزوهاي تمام علت تو .ييببخشا ما به را

  م.يداريم ميتقد به را خودي محترمانهي هاسجده ما نيبنابرا .يهست
ي برندهلذت زين و شنا،يكر پروردگار،ي اعال تيشخص تو زمان،يعز خداوند"

 ناب،ي كين گاهيجا ازي ظهور واسودوا، پسرعنوان به اكنون .يهست متعال
 28ومنايپراد و رودهايآني عني شعور و ذهن مطلقي هايتيد .يگشت آشكار
ي عني ،29يوهاو-چاتورعنوان يشناواها. با بسط تو بهواي تمام خداوند وي هست

 .يشعور و ذهن شرفتيپ علت تو ،30ومنايپراد و رودهايآن سانكارشانا، واسودوا،
 تيهو كشف اي يفراموش توسط زنده موجودات تو، اعمالي يلهوسبه فقط
 ددهم تأييپانز فصلگيتا -بهاگاواد درامر  نيا شوند.يم دهيپوشي خود واقع
 به و است نشسته گانهم قلب در متعال روحعنوان به خداوند" :است شده

                                              
28 Aniruddha and Pradyumna 
29 catur-vyüha 
30 Väsudeva, Saìkarñaëa, Aniruddha and Pradyumna 
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 تيهو اي كننديم فراموش را خودشان اي زنده موجودات حضورش، ليدل 
 م،يكن درك را آن ميتوانيم ناقصي شكل به ما ند.ينمايم اياح را شانيقيحق
ي جا ماي هاقلب انيم در ،اعمالماني تمام بر شاهد كعنوان يبه تو كه
 تا ما از هركدام اگرچه ست،ا سخت اريبس حضورت ازي قدردان اماي، دار

 دو هر متعالي كنندهكنترل تو دهد. انجام را كار نيا است قادري حدود
ي تجل نيا با اگرچه ،يمتعال رهبر تو نيبنابرا ،يهستي روحان وي مادي انرژ
 .يهستي مادي تجل نياي اجزاي تمام و خالق و شاهد تو .يري تفاوت داماد

  م.يكنيم ميتقد تو به را خودي محترمانهي هاسجده ماين بنابرا
 بهي ازين چيه شخصاً تو ،يمادي تجل نيا خلق جهت زمان،يعز خداوند"

ي گونه عنوان با مختلفتي هايانرژ بسطي يلهوسبه ،يندار كردن عمل
 وي نگهدار خلق، راي مادي تجل نيا تو جهل،ي گونه وي كيني گونه شهوت،
 بر تنها تو زمان،ي رويني تمامي نندهككنترلعنوان به .يينمايم منهدم

ي هاگونه به وي نيآفريم را جهان نيا گونهنيا وي اندازيم نظر ،يمادي انرژ
 خود ازي متفاوتي عملكردها متفاوت مخلوقات در كهي ماد عتيطب مختلف

 نيتخم كه ستين قادر كسچيه نيبنابرا .يدهيمي انرژ دهند،يم نشان
 زمان،يعز خداوند رند.يپذيم انجام جهان نيا انيم در چگونه تو اعمال بزند؛

 برهما، لردي هانام به جهان، نيا تيريمد جهتتمثال  سه قالب در تو اگرچه
 بسط را خود -انهدام وي نگهدار كردن، خلقي برا - وايش لرد و شنويو لرد

 زنده موجودات بركتي برا قتيحق در شنو،يو لردعنوان به تو ظهور ،ياداده
 كهي آنان و دارند قرار آرامش و صلح در واقعاً كهي كساني برا نيبنابرا .تاس
عنوان به پرآرامشت ظهور پرستش باشند،يم متعال آرامش و صلح طلب در

  .شده است زيتجو شنو،يو خداوند
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ي كن احساسي توانيم م.يكنيم ميتسل تو به را خودي دعاها ما پروردگارا،"
ي برا كهي دانيم .اش استيزندگ دادن دست از لحا در چارهيبي افع نيا كه
 كه ميكنيم دعا تو به ما نيبنابرا ماست؛چيز همه و يزندگ شوهر، زنان، ما

 گرفتار ما آنگاه رد،يبمي افع نيا اگر رايز ،ييببخشا را همسرمان ا،يكال لطفاً
 را بزرگ خطاكار نيا لطفاً نداز،يبي نظر ما به فقط م.يشويمي بزرگ مشكل
 را همگان تو و توستي دهييزا ،يازنده مخلوق هر زمان،يعز خداوند ببخش.

 بدوني و شكيب اگرچه و توست،ي بچه همي افع نيا .يينمايمي دارنگه
 ما .يببخش را اوبار ي يكتوانيم ،است كرده اهانت تو به بودنت، متعال درك

 خدمت ما مان،زيعز پروردگار شود. دهيبخش بار ينا او كه ميكنيم دعا
ي ابد نيخادم همه ماچراكه  ميكنيم ميتقد تو به را خودي عاشقانه
 ما از كنديمي راض را تو كه را آنچه هري قادر تو م.يهست توي خداوند
 دردهاي تمام از توانديم تو، دستورات از اطاعت با زنده، موجود هر .يبخواه

   "گردد. رها
 ايكال شنا،يكرخداوند  نمودند، ميتقد را دخوي دعاهاها ناگاپاتني آنكه از پس

 پس بود. هوشيب خداوند، ضربات از هنوز ايكال نمود. معاف شدن هيتنب از را
 حواسش كردي و عملزندگي روين ايكال ،هيتنب ازي خالص و آمدن هوش به از
 به احترام ميتقد به شروع متواضعانه اريبس احترام، حالت با افت.ي باز را

 طوربه كه امآمده ايدن بهي اگونه در من زم،يعز خداوند" كرد: شنايكر خداوند
 قرار جهلي گونه گاهيجا نيتركيتار در و هستم حسود و نيخشمگي عيطب

 چه به شخص،ي عيطب زيغراكنار گذاشتن  كهي دانيم بزرگ خداوند تو دارم.
 بدن هبي بدن از زنده موجوداتي زيغرا نيچن با اگرچه است، دشوار زانيم
 كهاست  شده ديكگيتا تأ-بهاگاواد در نيهمچن "كنند.يم دايپ انتقال گريد
 بهي كس اگر اما است. دشوار اريبسي ماد عتيطب چنگال از آمدن رونيب
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ي ماد عتيطبي هاگونه گردد، ميتسل شنا،يكر پروردگار،ي اعال تيشخص
 تو زم،يعز اوندخد"يا ادامه داد: كال بگذارند.ي اثر او بر ستندين قادر گريد

 خلق جهانها ي آنيلهوسبه كهي هستي ماد عتيطبي هاگونهي اصل خالق
 شونديم باعث كهي هستي ذهني هاخواسته انواعي تمام علت تو است. شده

ي افع كي من زم،يعز خداوند كنند. ارياختي متفاوتي هابدن زنده، موجودات
 امكان چگونه نم.يگمخش اريبسي، عيطبي زهيغر اثر در نيبنابرا ام؛شده زاده
 توي ايما چنگ از خروج م.يآ فائق خودي اصل عتيطب بر تو، لطف بدون دارد

 زم،يعز خداوند م.يمانيمي باق بردهي همگ ما توي ايما با است. دشوار اريبس
 اكنون مم.يتسل تو به من ببخش. م،يماد ريناپذاجتناب التيتماي برا مرا لطفاً

  ".يده نجات اي يكن هيتنب مراي توانيم خود، ليم به بنا
 كودك كي نقش كه پروردگاري اعال تيشخص سخنان، نيا دنيشن از پس

 ترك را مكان نيا فوراً ديبا تو"ي دستور داد: افع بهگونه ينا داشت، را كوچك
 كودكان،ي همه خود باي توانيم برو.ي معطليب .يبرو انوسياق به و كرده

 بگذار نكن. آلوده را اموناي يهاآب .يببر رابه تو است متعلق  آنچهزنان و هر 
ي تياذ و آزار هرگونه بدون گاوچرانم دوستان و گاوهاي يلهوسبه هاآب نيا

 به كهي فرمان با كرد خاطرنشان خداوند سپس "رد.يگ قرار مورداستفاده
ي كس تا ستيني ازينپس ينازا دند،يشن همه واست  شده دادهي افعي ايكال
  بترسد. ايكال از

 ستيني ازين گريد بشنود را شدنش هيتنب وي افعي ايكال داستان كه كس هر
ي كس اگر"ين گوشزد كرد: همچن خداوند بترسد. مارهاي خصمانه اعمال از تا

 م،يانموده غسل من همراه به گاوچرانم دوستان كهيي جا ا،يكالي اچهيدر در
ي برا اچهيدر نيا آب از و رديبگ روزه روز كي يبراي كس اگر اي كند حمام

- يم رها خود آلودگناه اعمالي هاالعملعكسي تمام از بدهد، راتيخ اكانين
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- يم كه گارودا ترس از تو"يا را مطمئن ساخت: كال نيهمچن خداوند "شود.
 اكنون، .يآمد نجايا به بخورد،يانوس اق كناري بايز نيسرزم در را تو خواست

 لمس را تو سر نم،يلوفرين قدوم با من كهيي جاها در ها،نشانه دنيد از پس
  "بزند.ي اصدمه تو به تواندينم گارودا كردم،

 فرمان دنيشن از پس بالفاصله بود. شدهي راض همسرانش و ايكال از خداوند
 جواهرات، گل،ي هاحلقه ها،گل با،يزي هالباس ميتقد با زنانش، و مار ،يو

 به شروع گوارا،ي هاوهيم وي آب لوفريني هاگل صندل، ريخم نات،ييتز
-يم اديز اريبس او از كه را گارودا اربابِ  آنان بيترت نيبد كردند.ي و پرستش

ي تمام شنا،يكر خداوند فرمان از اطاعتي برا سپس نمودند.ي راض دند،يترس
  كردند. ترك را اموناي درون ياچهيدر آنان

  

 عنوان با كريشنا كتاب مشانزده فصل بر ودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان "كاليا كردن مطيع"
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  هفدهم فصل

  جنگل آتش دنكر خاموش

 ايكال چرا كه ،يگوسوام شوكادو از خود السؤ ليدل به تيكشيپار پادشاه
 حس او به نسبت حد نيا تا گارودا چرا و نمود ترك را خودي بايز نيسرزم

 را پادشاه ،يگوسوام شوكادو د.يشن را ايكال هيتنب داستان شت،دا خصومت
 ايكال وبود  هايافع سكونت محل ،31ايناگاال نامه بي ارهيجز كه ساخت مطلع

 به اغلب داشت، عادت مارها خوردن به گارودا چون .نآنا سركردگان ازي كي
 ازي بعض كشت.يم خود انتخاب به را مارها ازي تعداد ورفت مييره جز نيا

 قدرآن خزندگاني جامعه برد.يم نيب از ليدليب راي برخ و خورديم را آنان
 برهما لرد به حفاظتي برا ،يواسوك آنان، رهبر كه شدند واقع آزار مورد

 جادياي مزاحمت نتواند گارودا تا نمود اتخاذي بيترت برهما لرد كرد. التماس
 گارودا بهي افع كبايد ي ندگانخزي جامعه ماه، هري مهين روز در د:ينما

                                              
31 Nägälaya 
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 گارودا بهي قربانعنوان به درخت كي ريز دري بايد افع آن كردند.يم ميتقد
 را گريدي هايافع نيبنابرا و شدي راض ميتقد نوع نيا با گارودا شد.يم ميتقد
   داد.مين آزار

 انباشته به ليدليبي و كرد. سوءاستفاده فرصت نيا از ايكالتدريج ي بهول
 بهي قربان نيا ديبا چرا" كرد، فكر واش مغرور شد مادي قدرت و هاسم شدن

 عوض در كرد؛ قدغن راي قربان هر ميتقد او سپس "شود؟ ميتقد گارودا
و  بزرگ عابد گارودا،ي وقت خورد.يم را گارودا بهي ميتقدي هايقربان خودش

 ،خوردميي را و بهي ميتقدي هايقربان ايكال كه ديفهميشنو، وحامل خداوند 
 نيب از را گناهكاري افع تا رفت رهيجزسوي سرعت بهبه و شدي عصبان اريبس

 و زيتي هاشين و اديزي سرها با و بجنگد گارودا با تا كردي سع ايكال ببرد.
 و بزند، شين را گارودا تا كرديم تالش ايكال كند. مقابله او با نشيزهرآگ

ي حامل ستهيشا كهي فراوان قدرت و اريسب خشم با ،32اشيتارك پسر گارودا،
 بدن بر خودي درخشنده ويي طالي هابالي وسيلهبه بود، شنويوخداوند 

 شناخته كادرو، پسر ،33كادروسوتاعنوان به كه زين ايكال زد.يم ضربه ايكال
 اموناي رود انيم در كه اهرادا،يكال بنامي ااچهيدر سمت به بالفاصله شود،يم

   خت.يگر كند، دايپي دسترس آن به توانستينم گارودا و داشت قرار
 گارودا كهطور همان گرفت. پناه امونا،ي يهاآب انيم در ر،يز ليدل به ا،يكال
ي ماه تا برود اموناي به تا داشت عادت رفت،يمي افعي ايكالي رهيجز به
 آب درون ،34يموني سابهار بنامي بزرگي وگي آنجا در اگرچه بخورد. و رديبگ

 به تا خواست گارودا از او بود. دلسوز اريبس هايماه به نسبت و كرديم مراقبه

                                              
32 Tärkñya 
33 Kadrusuta 
34 Saubhari Muni 
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عنوان حامل خداوند اگرچه گارودا، به د.ها نشويماه مزاحم وآنجا نرود 
 نكرد.ي چيسرپ بزرگي وگي فرمان از نبود، كسچيه فرمان تحت شنو،يو

 رهبر كه را زرگبي ماه كي او ار،يبسي هايماه خوردن و ماندنجاي به
 هايماه رهبران ازي كاينكه ي ازي موني سابهار برد. خود با بود هايماه

 فكر آنان از محافظت به و بود، سفيار متأبس ،است شده ديص گارودا توسط
 به روز نيا از ،پسازاين"ين نمود: نفر ريز كلمات با را گاروداي و كرد،يم

 كهيم گويم قدرتم تمام با د،يايب نجايا بهي ماه گرفتني برا گارودا اگر بعد،
   "شد. خواهد كشته

 قادر گارودا كه بود مطمئن نيبنابرا داشت. خبر نينفر نيا از ايكال تنها
 انيمي اچهيدر در كه است عاقالنه كرد فكر نيبنابرا د،يايب آنجا به ستين

- تيموفقي موني سابهار از ايكال گرفتن پناهي ول رد.ي يامونا پناه بگيرودخانه
 استتوجه قابل شد. رانده اموناي از شنا،يكر گارودا، ارباب توسط او نبود؛ زيآم
مند قدرت قدرآن و است مربوط خداوندي اعال تيشخص به ماًيمستق گارودا كه

 كردن نينفردرواقع  رد.يگينم قرار كسچيه نينفر اي و فرمان تحت كهاست 
ي اعال تيشخص با منزلت هم كه بهاگاواتام،-ماديشر در كهي كس گارودا،

ي موني سابهاري براي اهانت ،است شده داده حيتوض بهاگاوان، پروردگار،
 عمل ازي مون يسابهار نبود،ي تالفي پ در گارودا اگرچه شد.يم محسوب

 به نبود. امان در بزرگ،ي شناوايوا تيشخص كي به نسبت خود زيآماهانت
 وفروافتاد  خوديي وگاي تيموقع ازي موني سابهاري اهانت نيچن ليدل

ي مادي ايدن در حواسي ارضاي پ در شخص كي هل،يك فرد متأ سرانجام
 بركت در مراقبه، اثر در بود قرار كهي كس ،يموني سابهارفروافتادن  شد.

   .يشناواهاستوا به كنندگاناهانتي براي آموزش شود، غرقي روحان
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 دوستاني تمام توسط شد، خارج ايلكاي اچهيدر از شنايكر باالخره كهي زمان
 با،يز اريبسي هانييتز با او شد. دهيد اموناي رودخانه كنار در اقوامش و

 زين و ،يمتيقي هاسنگ و جواهرات به آراسته چاندانا، ازيري خم در دهيپوش
  .يده شده با طال، ظاهر شدپوش كامالً

 اشودا،ي مادر ها،يگوپ گاوچران، مردان و پسران شامل نداوان،يورساكنان 
 از شدن خارج حال در كه را شنايكر ها،گوساله و گاوهاي تمام و نانداماهاراج

ي كسي وقت افتند.ي دوبارهي زندگ بيترت نيبد و كردند، مشاهده بود، اموناي
يك بهيك آنان شود.يم غرقي شاد و لذت در عتاًيطب ،يابديبازم رااش يزندگ

 نمودند. اريبسي آسودگ احساس نيبنابرا و ند،فشرد خود آغوش در را شنايكر
 شدند خوشحال قدرآن گاوچران مردان و ماهاراج ناندا ،ينيروه اشودا،ي مادر
 شانيزندگيي نها هدف به كه كردند فكر شنا،يكر گرفتن آغوش در با كه

   افتند.ي دست
 از گرانيد كه يزمان رايز ديخنديم او اما كرد، بغل را شنايكر زين باالرام
 خواهد شنايكري براي اتفاق چه دانستيم او بودند، شده سرگشتهي نگران
 و هاشيگاوم گاوها،ي تمام همراه به امونا،ي ساحل در درختاني تمام افتاد.

 ساكني برهماناها بودند.ي شاد از سرشار آنجا، در شنايكر ظهور از ها،گوساله
 و شنايكر بهيك تبررض ي عبرا بالفاصله ،همسرانشان همراه به نداوانيور

ي روحان اربابانعنوان به برهماناها آنكه ليدل به و آمدند. آنجا به اش،خانواده
 و او به شنا،يكر بازگشت ليدل به را خود بركات ند،يآيم به شمار اجتماع

 كردند. ميتقد اشدهاخانو

 به كردند. راتيخي تقاضا ،ياتفاق نيچني برا نانداماهاراج از نيچنهم آنان
يفراواني طال و گاوها ماهاراج ناندا شنا،يكر بازگشت از فراوان تيرضا علت
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كه ناندا ماهاراج بدين ترتيب مشغول بود، مادر به برهماناها بخشيد. درحالي
-شدت اشك ميكه بهياشودا فقط كريشنا را در بغل گرفته بود و درحالي

  ريخت او را روي پاي خود نشاند. 
 نداوان،يوري ساكنان تمام و بود دهيرس فراهنگام شب گريد كه ليدل نيا به
 در تا گرفتند ميتصم بودند، شده خسته اريبس هاگوساله و گاوها همراه به

 استراحتها كه آن زماني شب،ي انهيم در كنند. استراحت رودخانه ساحل
سرعت به قدرآن و شد، آغاز جنگل دري بزرگ آتش ناگهان كردند،يم

 د.يبلع خواهد را نداوانيوري ساكنان تمامزودي يي بهگو كه افتي گسترش
 شنا،يكر پناه بالفاصله كردند، احساس را آتشي گرما آنان آنكهمحض به

 دري كودك همچون تنها او اگرچه گرفتند، را پروردگاري اعال تيشخص
ي اعال تيشخصي ا زمان،يعزي شنايكر"كرد. آنان گفتند: يمي باز انشانيم

 تايد كن تالش لطفاً ها!قدرتي تمامي سرچشمهي ا زمان،يعز باالرام د!خداون
ي پناه چيه ما .كننده، نجات دهيدويران و بلعنده آتش نيا چنگال از را ما
 به آنان نيبنابرا "د!يبلع خواهد را ما رانگريو آتش نيا م.يندارجز شما به
خداوند، نخواهند  ينلوفرين قدوم جزي پناه كه گفتند ويشنا دعا كردند كر

 به نسبت خود ديشدي همدرد حسي برا شنا،يكرگرفت. خداوند 
 د.يبخش نجات را آنان و ديبلع را جنگل آتشي تمام بالفاصله ،شانيهمشهر

ي نامحدود قدرت او است. نامحدود او رايز نبود، رممكنيغ شنايكري برا نيا
  داراست. را خواهديمآنچه  هر انجامي برا

  

شنا، با عنوان كري كتاب هفدهم فصل در ودانتا بهاكتي حشرسان بدين
  پذيرد.مي پايان ،"جنگل آتش نمودن خاموش"
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 هجدهم فصل

  كشتن پراالمباسوراي ديو

 اقوام، توسطكه يدرحال شنا،يكر ،يرانگرو آتش كردن خاموش از پس
 مورد دوستانش آواز با و شده احاطه هاشيگاوم و هاگوساله گاوها، دوستان،
 از مملو همواره كه شدي نداوانيور وارد دوباره بود، گرفته قرار پرستش

 در نداوانيور دري زندگ از باالرام و شنايكر كهدر همان حالي  گاوهاست.
 راه ازي آهستگ به تابستان بردند،يم لذت گاوچران پسران و دختران انيم

- ينم قرار استقبال مورد د،يشدي گرما ليدل به هند در تابستان فصل د.يرس
ي راض و شاد بهار، همچون تابستانيدن فرارس از همه نداوانيور در اما رد،يگ

- كنترلي حت كه باالرام و شنايكرخداوند  وجود ليدل به تنها نيا بودند.

 نداوانيور در بود. ريپذامكان هستند، زين وايش لرد و برهما لرد كنندگانِ
ي صدا وريزد يفروم آنان از آب همواره كه دارد وجودي اريبسي آبشارها

 و كنند.يم جاديا پوشاند،يم را هاركيرجيجي صدا كهيني نشدل اريبس
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 گرجلوه بايز و سبز اريبس همواره جنگل هستند، روان جاهمه هاآب چون
   شود.يم

 ابستانت در باالي دما باي سوزانندهي گرما از گاهچيه نداوانيورساكنان 
 بودند شده احاطه سبزي هاعلف با نداوانيوري هااچهيدر شدند.ينم ناراحت

 در 35اوتپاال و جا،يكا كاهالرا، همچوني اريبس مختلفي آب لوفريني هاگل و
 جاهمه در راها آن خوش عطر نداوان،يور مينس و شدند.يم شكوفا آنجا

 بدن آبشارها، و هاچهايدر امونا،ي يهاموج آب قطراتي وقت كرد.يم پخش
-يمي خنك احساس خودهخودب آنان كرد،يم لمس را نداوانيورساكنان 

   شدند.ينم ناراحت تابستان فصلي گرما از عمالً  آنان نيبنابرا كردند.
- گونهي حت آنجا در وها همواره شكوفا هستند گل باست.يزي مكان نداوانيور

 خوانند،يم پرندگان د.دارن وجودشده ي تزيينآهوها ازي مختلفي ها
 در هافاخته كنند.يم وزوز زنبورها و رقصند،يم و نديگشايم چتر هاطاووس

   خوانند.يم متفاوتي ملود پنج
 پسران گريد و باالرام بزرگترش برادر همراه به لذت،ي سرچشمه شنا،يكر

ي بايز جنگل وارد نوازد،يم را خود فلوتكه درحالي گاوها، و گاوچران
 كه زدهجوانه تازه درختان انيم به آنان ببرد. لذت فضا آن از تا شد نداوانيور

 ريخم و گلي هاحلقه باها آن رفتند. بود، طاووس پر به هيشبهايشان گل
 باي گاه و خواندنديم و دنديرقصيمي گاه بودند. شده آراسته زعفران

 پسران ازي برخ د،يرقصيم شنايكر كه يزمان گرفتند.يمي كشت گريكدي
ي هابوق دري بعض نواختند،يم فلوت گرانيد و خواندنديم آواز گاوچران

ي ا" كردند،يم شيستا را شنايكر و زدند،يم دست اي دنديدميمي صدف
ي خداوندگاران پسران، نياي تمامدرواقع  ."يرقصيم بايز اريبس تو ز،يعز برادر

                                              
35 kahlära, kaïja and utpala 
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 فرود متعالش،ي هايباز در ناشيكري همراهي برايي باال اراتيس از كه بودند
 در را شنايكر گاوچران، پسران لباسملبس به  خداوندگاران بودند. آمده

 شيستا با راي گريد هنرمند كهي هنرمند همچون كردند،يم قيتشو رقصش
 كردن كوتاه مراسم در شنايكر نه و باالرام نه زمان، آن تا كند.يم قيتشو
 همچون ،دستهدسته آناني موها نيبرابنا بودند، نكرده شركتيشان موها
 اموشك ييمقاي باز مشغول خود دوستان با همواره آنان بود. كالغي پرها

 ذكر حال در دوستانشي وقت ،يگاه بودند.ها آن با دنيجنگ اي و دنيپر
 زم،يعز دوستان " كرد،يم فيتعر آنان از شنايكر بودند، دنيرقص و كردن

 و آماالكا چونيي هاوهيم با پسران "د.يرقصيم و ديخوانيم بايز اريبس شما
 رفتند،يم هم دنبال به بستهي هاچشم با آنان كردند.يمي بازتوپ ،36لائب

 انواع و جنگلي آهوهاي اداي گاه كردند.يم لمس را گريكدي اي و مبارزه
ي شوخ هم با هاقورباغه از ديتقل با آنان كردند.يم ديتقل را هاپرنده مختلف

يكديگر  باي گاه بردند.يم لذت درختان ريز در خوردن تاب از وكردند مي
 شنايكر و باالرام ب،يترت نيبد كردند.يمي باز كارگزارانش و پادشاه همچون

ي فضا از و دادنديم انجام را هاورزش انواع تمام ،دوستانشاني تمام همراه به
ي هاباغ و خوب درختان ،باريجو اچه،يدر رودخانه، از پر نداوان،يور بخشآرام

  بردند.يم لذت ها،گل و هاوهيم از مملو
 نام به بزرگ ويد كي بودند، خود متعالي هايباز مشغول پسراني وقتي روز

 اگرچه وست.يپ آنان به باالرام و شنايكر دنيدزد منظوربه 37پراالمباسورا
ي الاع تيشخصعنوان به كرد،يمي باز را گاوچران پسر كي نقش شنايكر

 نيبنابرا دانست.يم ندهيآ اي و حال گذشته، در چه راچيز همه پروردگار

                                              
36 bael and ämalaka 
37 Pralambäsura 
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 ويد نيا چگونه كه كرد فكر شنايكر وست،يپ آنان به پراالمباسوراكه يهنگام
ي ا" گفت، او رفت.يپذ دوست كي همچون را او ظاهربهي ول ببرد، نيب از را

 وارد ماي هايازب از قسمت نيا در تو كه است خوبي ليخ زم،يعز دوست
 ما حاال" گفت: آنان به و كرد صدا را دوستانشيشنا تمام كر سپس ".يشد

 تمام شنهاد،يپ نيا با "م.يكنيم مبارزه هم با ويم كرد خواهي بازدو دوبه
ي بعض و گرفتند را شنايكر طرف آنان ازي بعض شدند. جفت هم با پسران
 دريد بايم بازنده دشدند. فرتن بهتن جنگي برا آماده و را، باالرام طرف
 كه گونههمان كرد،يم حمل خود پشتي رو را برنده شخص تنبهتن جدال

 زمانهم و كردند،ي باز به شروع آنان كند.يم حمل را خود ارباب اسب كي
  كردند. تيهدا رفتند،يم شيپ بهاراوانا جنگل سمت به كه را گاوها
بايد  شنايكر گروه و شدند، برنده ،38بهايشايداما و ورشر همراه به باالرام، گروه

ي اعال تيشخص كردند.يم حمل جنگل، انيم در خود پشتي رو راها آن
 حمل خود پشت را دامايشر ديبا بود، خورده شكست كه شنا،يكر پروردگار،

عنوان به كه پراالمباسورا، آنان، از ديتقل به را. بها، وريشا39بهادراسنا و كرد،يم
 كرد. حمل خود پشت بر را باالرام بود، شده ظاهر چرانگاو پسر كي

 شنايكر محاسباتش، طبق و، وهايد انيم در نيتربزرگ پراالمباسورا،
 شنا،يكر باي همراه از شدن دوري برا بود. گاوچران پسرين قدرتمندتر

 پرتوان و قدرتمند اريبس وهايد شكيب برد. دوردست تا را باالرام پراالمباسورا،
كرد؛ بنابراين شروع اما او باالرام را كه با يك كوه برابر بود، حمل ميهستند 

                                              
38 Çrédämä and Våñabha 
39 Bhadrasena 
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به احساس خستگي كرده و به همين دليل به شكل اصلي خود بازگشت. در 
آراسته شده بود و شبيه به  شكل اصلي، او با كالهخودي طاليي و گوشواره

م بدن ديو را كرد. باالرايك ابر با رعد بود كه يك ماه درخشان را حمل مي
 همچوناش كنندهيافت، چشمان خيرهي ابرها بسط ميديد كه تا محدودهمي

بود. در ابتدا  هاي تيز پوشيده شدهدرخشيد و دهانش با دندانآتش مي
-باره اين حمليكبهچرا "زده شد و تعجب كرد، باالرام از ظاهر ديو حيرت

دريابد  سرعتبهك، توانست ولي با ذهني پا "كننده از همه جهت تغيير كرد؟
كه توسط يك ديو كه تصميم دارد او را بكشد، از دوستانش جدا شده است. 
او بالفاصله با مشت محكم خود بر سر ديو كوبيد، درست همانند پادشاه 

ي مشت كوبد. با ضربهها ميخود را بر كوه رعدوبرقسيارات بهشتي كه 
ر زمين افتاد و مُرد، و خون از دهانش ب شدهلهباالرام، ديو مانند ماري با سر 

بيرون ريخت. وقتي ديو بر زمين افتاد، صداي مهيبي ايجاد كرد، گويي يك 
ي رعد خداوند ايندرا، سقوط كرده است. ي عظيم از برخورد با ضربهتپه

ي هولناك، به ستايش تمامي پسران به آن سو شتافتند. متعجب از آن صحنه
كه تمامي آنان باالرام را يدرحالسپس  "فرين! آفرين!آ"از باالرام پرداختند: 

كردند كه او از خطر مرگ نجات كشيدند، فكر ميبا عشق زياد در آغوش مي
يافته است، و تبريك و دعاهاي خود را به وي تقديم نمودند. تمامي فرشتگان 

افشاني در سيارات بهشتي بسيار راضي شدند و بر بدن روحاني باالرام گل
و نيز تبريك و دعاهاي خيرشان را براي كشتن ديو بزرگ  كردند

  پاراالمباسورا تقديم وي نمودند.
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نوزدهم فصل  
جنگل آتش فرونشاندن  

 دري مشروح متعالي هايباز مشغول دوستانشان با باالرام و شنايكركه مادامي
 به شروع خودشاني برا چشم، از دور و توجه بدون گاوها، بودند، باال

 تازهي هاعلف از و شده جنگل عمق وارد شتريب و شتريب كرده، وگذارگشت
 سفر گريد جنگل بهي جنگل از هاشيگاوم و گاوها بزها، شدند. سرمست

 تازهي هاعلف از جنگل نيا شدند. 40يكاتاويشيا نام بهي جنگل وارد و ردندك
 اما شدند؛ مسحور تازهي هاعلفي يلهوسبه آنان نيبنابرا و بود، شده دهيپوش

 و ،است گرفته آتش جنگل كه دنديد شدند، مكان آن وارد آنكه محضبه
 همراه به باالرام، و شنايكر گريدي سو در كردند.ياد زدن فر به شروع

                                              
40 Éñékäöavé 
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 نيغمگ اريبس نيبنابرا ابند،يب را خود واناتيح توانستندينم ،دوستانشان
 بهدر كنار راه  شده خوردهي هاعلف و گاوهاي پا ردي رو از آنان شدند.

ي زهيانگ كه شان،يگاوها دند.يترسيم پسراني تمام رفتند. دنبالشان
 دنبال به جنگل در كهي زمان ند.بود شده ديناپد اكنون بودند، شانيسرزندگ

 اديفري صدا زودي ليخ اما، شدند. تشنه و خسته اريبسگشتند، يم گاوها
 به بلند اريبسيي صدا با را خودي گاوها شنايكر دند.يشن را شانيگاوها

 با بالفاصله گاوها شنا،يكري صدا دنيشن با كرد. صدا پراحترامشاني هانام
 و كرده احاطه راها ي آنهمه آتش زمان نيا دري ول دادند. پاسخي شاد
 آتشي هاشعله باد، وزش با بود. آمده وجوده ب خطرناك اريبسي تيموقع

 متحرك، و ساكن ،چيزهمه كه ديرسيم نظر به و افتندي گسترش سرعتبه
 و بودند كرده وحشت شدتبه پسران و گاوهاي تمام شدند.يم دهيبلع آتش با
 به مرگ، حال در شخص كي كه ستندينگريم باالرام و شنايكر بهي اگونهبه

 زم!يعزي شنايكر"آنان گفتند:  نگرد.يم پروردگاري اعال تيشخص ريتصو
 نيا حرارت از ما اكنون د.يهست قدرتمند اريبس باالرام و تو زم!يعزي شنايكر

 ما م.يريبگ را نتيلوفرين قدوم پناه تا بگذار م.يسوختن حال در ورشعله آتش
 زمانيعز دوست .يبخش نجات بزرگ خطر نيا از را ماي قادر وت كه ميدانيم

 رنج گونهنيا كه ستين درست م.يهست توي ميصم دوستان ما شنا!يكر
ي روحاني زندگ تمامي داننده تو و م،ياوابسته تو به كامالً ي همگ ما م.يبكش
  "م.يشناسينم راي كس تو جز ما ،يهست

 با آنان به ويد شن را ستانشدو التماسي صدا پروردگاري اعال تيشخص
 را آنان و گفت سخن چشمانش با او داد. پاسخ و ست،ينگري مندتيرضا

 نانياطم آنان به ندارد، وجود دنيترسي براي ليدل چيه كه ساخت مطمئن
 تيشخص متعال،ي جادو صاحب شنا،يكر سپس ."دينباش نگران"يد كه بخش
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 و گاوها بيترت نيبد د.يبلع را آتشي هاشعلهي تمام بالفاصله متعال، قادر
 شده هوشيبيباً تقر ترس فرط از پسران افتند.ي نجاتي حتم خطر از پسران
 كه دنديد كردند، باز را شانانچشم وآمدند  هوشه ب دوبارهي وقت اما بودند،
ينكه ا از آنان هستند. گاوها و باالرام شنا،يكر با ،41رايبهاند جنگل در دوباره
 اريبس بودند، افتهي نجات گاوها وور رها شده شعله آتشي حمله از كامالً

 نه باشد فرشته كبايد ي شنايكر كه كردند فكري پنهان آنان شدند. زدهشگفت
  .يمعمول پسر كي

- يم فلوتكه يدرحال گاوها، و پسران همراه به باالرام و شنايكر ،هنگامشب
تمام  دند،يرس دهدهك بهينكه ا محضبه بازگشتند. نداوانيور به نواختند،

 به تا داشتند عادت هايگوپ روز، طول تمام در شدند. شاد اريبس هايگوپ
 آناني برا هرلحظه او بتيغ در .ينديشندب بود، جنگل در كه شنايكر
   شد.يمي سپر سال دوازدهي اندازهبه
  

 عنوان با كريشنا، كتاب نوزدهم فصل بر ودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان ،"جنگل آتش بلعيدن"

                                              
41 Bhäëòéra 
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ستميب فصل  

زييپا فصل فيتوص  

 باالرام، و شنايكري يلهوسبه جنگل آتش فرونشاندن و پاراالمباسورا كشتن
 اعمال نيا گاوچران مردان شد. نداوانيور دري خانگي هاصحبت موضوع
ي همگ و كردند،يم فيتعر گرانيد و خود همسراني برا را العادهخارق

ي فرشتگان باالرام، و شنايكر كه گرفتند جهينت آنان بودند. زدهشگفت شدتبه
 نيبد بشوند. آنان كودكان تا بودند آمده نداوانيور به خود لطف با كه هستند

ي فرساطاقتي گرما از پس هندوستان، در د.يرس راه از باران فصل بيترت
 انباشته آسمان در ابرها شود.يم قبالاست اريبس باران فصل از تابستان،

 بخشلذت اريبس مردمي برا نيا و پوشاندند،يم را ماه و ديخورش شدند،يم
 فصل وجود تابستان، از پس بودند. باران بارش منتظر هرلحظه در آنان بود،
ي برا زين مكرري هارعدوبرق .استچيز ي همهبراي ادوبارهي زندگ ،يباران

ي هانشانه با است ممكن ،يباران فصل عالئم .هستند بخشلذت اريبس مردم
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 اند،شده دهيپوشي ماد عتيطبي گونه سهي يلهوسبه كهي ازنده موجودات
 رد،خُي زنده موجودات و متعال برهمن همانند پهناور آسمان شود. سهيمقا
ي گونه سهي يلهوسبه شده دهيپوش برهمن اي شده دهيپوش آسمان هيشب
 برهمن است. برهمن ازي اذره و جزء كس هر اساساً  هستند.ي ادم عتيطب

ي ول شود،ينم دهيپوش ابرها توسط تماماً  گاهچيه نامحدود آسمان اي متعال،
  بپوشانند. قادرند ابرها را آن ازي كوچك قسمت
 ازي اذره و جزء زنده موجودات شده، گفته تايگ-بهاگاواد در كه گونههمان
 هرگز نامحدود، آسمان اي متعال، برهمن هستند. دخداوني اعال تيشخص

 دهيپوش توانديم آن از قسمت كي يول شوند.ينم دهيپوش ابرهاي يلهوسبه
 ازي ذرات و اجزاء زنده موجودات آمده، تايگ-بهاگاواد در چنانچه شود.
 متعال خداوند از زيناچي جزئ فقط آنان اما هستند. خداوند متعال تيشخص

 نيبنابرا واست  شده دهيپوشي ماد عتيطبي هاگونه توسط كه،ت نيا .هستند
ي روحان انوار دارند. سكونتي ماد جهان نيا درون زنده موجودات

 ديخورش نور كه طورهمان است؛ ديخورش نور هيشب درست ،يوتيبرهماج
 ردخُ اجزاء از پر زيني وتيبرهماج است،يي روشناي مولكول اجزاء از مملو

 تيشخص كوچك اجزاء نامحدود بسط نيا از است. وندخداي اعال تيشخص
كه يدرحال دارند، قراري ماد عتيطب ري از آنان تحت تأثيبعض خداوند،ي اعال

  آزادند. هيبق
-يم بخار ديخورش نور توسط كه نيزمي روي هاآب شدن انباشته از ابرها
 نواعا تمام ماه هشت مدت به ديخورش مداوم، طوربه ند.يآيم وجوده ب شود،

-يم انباشتهيي ابرها شكل به آب نيا وكند يم بخار را نيزم سطحي هاآب
 دولت، كي مشابهاً گردند.يم پخش آب شكل به لزوم موقع در كه شوند

 به شهروندان، از را فروش و درآمد بر اتيمال همچوني مختلفي هااتيمال
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 به بسته زين و رهيغ و صنعت ،يبازرگان ،يكشاورزيِ مادي هاتيفعال زانيم
 از آب شدن بخار با اتيمالي آورجمع نيا د.ينمايم اخذ ،پرداختشان قدرت

ي كره سطح بر دوباره كهي زمان است. شده سهيمقا ديخورش توسط ن،يزم
ي تمام در و ليتبد ابر به را آب د،يخورش نور همان باشد، آب به ازين نيزم

بايد  دولت توسط خذشدهاي هااتيمال مشابهاً، د.كنيم پخش نيزمي كره
 امور ،يعموم وي اجتماعي كارها ،يليتحصي كارهاعنوان به مردم، نيب دوباره

 است.ي اساس اريبس خوب دولت كي يبرا نيا شود. پخش ره،يغ وي بهداشت
ي آورجمع كند. صرف هودهيبي هايولخرجي برا را اتيمالبايد ن دولت

  رد.يگ قرار فادهمورداست ملتي تمام منفعتي برا ديبا اتيمال
ي برا را ابرها و وزديم كشور سراسر دري ديشدي بادها ،يباران فصل در

 گريدي جا بهيي جا از زنده، موجوداتياز موردن بخشيزندگ آب كردن پخش
 ابرها نيبنابرا و است، ازين مورد شدتبه آب تابستان، فصل از پس برند.يم

 تاي حت را خود پول از،ين نزما در كه هستند ثروتمندي مرد همانند درست
 سطحي تمام بر آب كردن پخش با ابرها نيبنابرا كند.يم خرج زان،يم نيآخر
   كنند.يمي خال را خود ن،يزمي كره

 دشمنانش با راماچاندرا، خداوند پدر ،1هااشاراتد ماهاراج كهي زمان شده، گفته
 از را هرزي هاعلف و اهانيگ كهي كشاورز همانند د،يجنگيم دشمنانش

- يم حس را اعانه به ازين كهي زمان و د.يرس دشمنانش به ،آورديدرم شهير
 پول گستراند،يم جاهمه در را باران كه ابر همانند تا داشت عادت كرد،

 با كه است مجلل و پرشكوه اريبس ابرها، توسط باران عيتوز د.ينما پخش
 ارشب است. دهش سهيمقا بخشنده، و بزرگ شخص كي توسط ثروت عيتوز

                                              
1 Daçaratha 
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 هاانوسياقي رو و هاتپه و ها،سنگي رو بري حت كه است فراوان قدرآن ابرها
 كي همچون نيا زد.يريم هم ست،ين آب بهي ازين چيه كهيي جا اها،يدر و

 شيبرا و ديگشايمي اعانه دادن برا را خود گنج كه است بخشنده شخص
  بخشد.يموتمندانه سخا او نه. اي است ازين مورد اعانه نيا كه كندينمي فرق

ي خال هايانرژ انواع از باً ين، تقريزمي كره سطحي تمام باران، بارش از قبل
ي تمام باران، بارش از پس د.يرسيم نظره ب حاصليب و فيضع اريبس و بود

 نظره بي قو و سالمت اريبس وشد ياهان، سبز ميگ توسط نيزمي كره سطح
ه بي برايي هااضتير انجام حال دري شخص باي اسهيمقاينجا ا در د.يرسيم

 نيزم نمو و رشد تيموقع است. آمده عمله ب ،يمادي خواسته آوردن دست
ي زمان است. شده هيتشبي مادي خواسته شدن برآورده بهي باران فصل از پس
ي برا هاگروه و افراد رد،يگيم قرار نامطلوبي دولت تسلط تحت كشور كي كه
 قراري اريبسي هااضتير و هاهيتنب تحت مت،حكو كنترل گرفتن دست در
 بهي عال حقوق دادن با گرفتند، دسته ب را كنترلي وقت ويرند گيم

 به نيزم در نمو و رشد همانندي موقت سود نيا كنند.يم رشد خودشان،
 آوردن دسته بي برا فقط ديبا شخص ،درواقع است.ي باران فصل هنگام

- ماديشر در .دردهد تن اريبسي هاتاضير و هايسخت به ،يروحاني شاد
 خداوند دركي برابايد  فقط اضت،ير اي ايتاپاس كه شده هيتوص بهاگاواتام

ي زندگ شخص عابدانه، خدمت در اضتير قبول با شود. رفتهيپذ متعال
 باز را شيخوي روحاني زندگينكه ا محضبه ويابد يبازم را شيخوي روحان

يتا گ-بهاگاواد در اما د.يگرد خواهد رشارسي روحان نامحدودي شاد از ،افتي
 اضتير ،يمادي دستاوردهاي برخ افتيدري برا شخص اگرگفته شده است 

   .خرد هستندي كمافرادي خواسته وي موقت ج،ينتا نيا بكشد،
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 تابشبي هاكرم عصر، هنگام به ،يگاهوبگاه موسمي، هايباران فصل زمان در
- روشني ول درخشند.يم نور مانند كه شونديم دهيد درختان بري اريبس

 عصر در مشابهاً، ستند.ين تؤير قابل -ماه و ستارگان – آسمان كنندگان
ي كسان عوض در شوند،يم دهيد كامالً كافرند، و خدانشناس كهي افراد ،يكال
 باشند،يمي رستگار ويي رهاي برايي ودا اصول ازي رويپ حال در واقعاً كه

 سهيمقا زنده موجوداتي ابر فصل با وگا،ي يكال دوران نيا هستند. محو عمالً
 ،يماد تمدن شرفتيپ راتيثي توسط تأقيحق دانش دوران، نيا در شود.يم

 دكنندگانيتول و خدانشناسان ارزش،يبي ذهني فالسفه است. شده دهيپوش
 ترند،برجسته و برتر تاب،شبي هاكرم مانند ،ينيد اصطالحبهي هاروش
 دستورات اي وداها اصولمشغول پيروي  شدتبه كهي خاصاشكه يدرحال
 ادبايد ي مردم اند.شده دهيپوش دوران نياي ابرها توسط ،ي هستندروحان

 دري واقعي هادرخشش از تاب،شبي هاكرم نور از استفادهي جابه كه رنديبگ
 تابشب كرم قت،يحق در ببرند. بهره ستارگان، و ماه، د،يخورش چون آسمان،

 ابرهاي گاه كه گونههمان كند. جادياي نور چيه شبي كيتار در ستين رقاد
يت رؤقابل ستارگان و ديخورش و ماه و شونديم پاك ،يباران فصل دري حت
ي هاتيموقع و شانسي گاه زين وگاي يكال دري حت نيبنابرا گردند،يم

 رههاي مانترا ذكر پخشيي ودا جنبشي گاه مثال،ي برا دارد. وجودي مناسب
 افتني مشتاقي طورجدبه كهي مردم شود.يم دهيشن ا،يتانيچ لردي شنايكر
 وي ذهني فالسفه نور نمودن دنبالي جابهبايد  هستند،ي قيحق نور

  ببرند. بهره جنبش نيا از خدانشناسان،
ي تمام شود،يم دهيشن ابرها از رعدي صدا كهي زمان بارش، نياول از پس

صدا يك كهي آموزاندانش مانند درست كنند،يم قورقور به شروع هاقورباغه
 از زود صبح آموزاندانش كه است نيا بر فرض معموالً خوانند.يم درس
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 با تنها بلكه شوند،ينم بلندخود يخودبه اغلب آنان اگرچه زند.يبرخ خواب
 دستور با زند.يخيبرم خواب ازي معنوي عمل اي معبد دري زنگ شدن نواخته

ي صبحگاه فيوظا اتمام از پس و زند،يخيبرم سرعتبه آناني روحان يرپ
ي كيتار در پردازند.يم وداها آموختن اي كردن ذكر به ونشينند ، ميخود

 زند،يم صدا فقطي معنو استاد كي كهي زمان اما خوابند، در همه وگا،ي يكال
  پردازند.يم وداهاي مطالعه بهي واقع دانش كسبي برا همگان

 از كوچك،ي نهرها و هااچهيدر فراوان، كوچك آبگيرهاي باران، فصل طول در
 مشابهاً مانند.يم خشك را سالي مابق صورتنيا ريغ در شوند؛يم پر آب

 تيموقع كي در كهي زمان ،يگاهي ول هستند، خشك گرايماد افراد
 ،يبانك حساب كي اي و فرزندان اي خانه كي با رند،يگ قرار قدرتمند اصطالحبه
 دوباره باالخره اما هستند شدن هيتغذ در حال آنان كه رسديم نظر هب

ي اپاتيديو ند.شويم خشك كوچكي نهرها و رهايآبگ همانند ،سرعتبه
 ره،يغ و همسر فرزندان، خانواده، دوستان، اجتماع در كهگويد يم 1شاعر
 .يابان استب دري آبي قطرهمشابه  لذت آن اما دارد، وجوديي هالذت حتماً
 آب دنبال به همه ابانيب در كهنيا مانند درست هستند،ي شاد دنبال به همه

 كه شوديم گفته باشد، داشته وجود آبي اقطره ابانيب در اگر گردند.يم
 اريبس ديآيم دسته ب قطره آن از كهي سود اما هست، آب آنجا در مطمئناً

 به ما است، انابيب كي همچون كه مان،يزندگي ماد ريمس در است. زيناچ
 عشق و دوستان اجتماع، شكل در اما ،يمهستي شاد ازي انوسياق دنبال

 كوچك،ي نهرها همانند گردد.ينم دمانيعا آب قطره كي از شيب ما ،يماد

                                              
1 The poet Vidyäpati 
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 ماي مندتيرضا شوند،ينم رپُ خشك، فصل در هرگز كه رهايآبگ و هااچهيدر
  شود.ينم برآورده هرگز

- يم نظر به سبز اريبس اهانيگ گريد و درختان ا،هعلف باران، بارش ليدل به
 كهآنگاه و شوند،يم دهيپوش قرمزرنگ حشراتي يلهوسبه هاعلفي گاه ند.يآ

 ابد،ييم رييتغمنظره  تمام زند،يآميم هم بهي چتري هاقارچ با قرمز و سبز
 كشاورز مرد زمان آن در شود.يم ثروتمند ناگهان كهي شخص مانند درست

- هيسرما اما شود،يم خوشحال اريبس ند،يبيم غالت از مملو را اشهمزرع كه
 ناراحت هستند، غافل عهيماوراءالطبي رويني هاتيفعال از همواره كهي داران

-يميد تول وفور ليدل به متيق سر بر رقابت كي جاديا از آنان رايز شوند،يم
 كشاورزان غالت ديتول دولت، دري اصل دارانهيسرما جاها،ي بعض در هراسند.

ي برا غالتي تمام كه دانندينم راي اصل قتيحق درواقع كنند،يم محدود را
 دستورات بر اساس است. دهيگرد هيته خداوندي اعال تيشخص توسط هيتغذ
 خلقت نيا پروردگاري اعال تيشخص :"2كاماني اتيدادو وي باهونا اكو" ،ييودا
 كه را آنچه هر زنده موجوداتي امتمي برا او نيبنابرا د؛ينمايم تيريمد را

ي فهيوظ نيا دارد، وجود تيجمع رشدي وقت د.ينمايم هيته است، الزم
 وفور كافران، اي خدانشناسان اما د.ينما هيتغذ را مردم كه است متعال خداوند

 شغلشانوسيله ينبد اگر خصوصهب پسندند،ينم راي خوراك غالت ديتول
  گردد. مختل

 تازه اريبس آب، و هوا ن،يزم در زنده موجوداتي تمام ،يباران فصل طول در
 خداوند به عابدانه و عاشقانه خدمت به كهي كس مانند درست شوند،يم

 در شاگردانمان نيب در را موضوع نيا ازي عملي تجربه ما است. مشغول

                                              
2 eko bahünäà yo vidadhäti kämän 
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 اريبسها آن شدن، شاگرد از قبل م.يداري آگاه شنايكري المللنيب جنبش
 بودند؛ دارا رايي بايزي هاچهرهي عيطب طوربه اگرچه داشتند،ي فيكث ظاهر

 چارهيب و فيكث اريبس ،يآگاه شنايكر از اطالعات گونهچيه نداشتن ليدل به
-يسالمت آوردند،ي روي آگاه شنايكر بهها آن كهي زمان از شدند.يم ظاهر
 شيافزا بدنشان درخشش قواعد، و اصول از شانيرويپ با و شده بهتر شان

ي رو بر الكيت با همراه پوشند،يم را شانيزعفران لباسي وقت است. افتهي
 از آنان كه است نيا مانند قاً يدق ،گردن در و دست در حيتسب وي شانيپ

   اند.آمده كونتهايوا
 هاانوسياق و اهايدر سمت به پرخروش هارودخانه كهي زمان باران، موسم در
 اگر مشابهاً آورند.يم جانيه به را انوسياق كه ديآيم نظر به نيچن ند،غلتيم

ي روحاني زندگ در است،ي ماورايي وگاي روش انجام به مشغول كهي شخص
ي جنسي روين امواج توسط توانديم باشد، نداشتهي اديز شرفتيپ خود
 آساليس باران توسط بلندي هاكوه باران، فصل خالل در اگرچه گردد. جتهيي
 بيترت نيهم به كنند.ينمي رييتغوجه يچهبه شوند،يم واقع هجوم مورد

 رد،يگ قراري سخت در اگري حت شده، شرفتهيپي آگاه شنايكر در كهي شخص
 تيموقع هرباشد،  كرده شرفتيپي معنو ازلحاظ كهآن شود.ينم ناراحت

 كامالً  او ليدل نيهم به وكند يمي تلق خداوند لطفعنوان به راي ناسازگار
  داراست. راي روحاني پادشاه به دورو اقتيل

 توسط وگيرند مين قرار استفاده مورد اغلب هاجاده ازي برخ باران موسم در
 كهيي هستند برهمانا مشابه كامالً هاراه نيا شوند.يم دهيپوش بلندي هاعلف

 و نگرفته، خويي ودا دستوراتي تيتربي هاروش نيتمر وي ريفراگ به
 عتيطبي فراموش صورت در شود.يم دهيپوش توهم دبلني هاعلفي يلهوسبه

ي اعال تيشخص به جاودانشي ارگزخدمت تيموقعي و خود،ي قيحق
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ازحد يشب رشد توسط ،سپارد. با منحرف شدنيمي فراموش به را پروردگار
ي توهم محصوالت با را خود فردي توهم، يلهوسبه شدهيجاداي فصلي هاعلف
 راي معنوي زندگ وآورد يم فرود ميتعظ رس توهم به ،هويت دانستههم

  كند.يم فراموش

 ازي گريد گروه در بالفاصله و ابرها ازي گروه در رعدوبرق ،يباران فصل زمان
 ذهن ستين قادر كه شهوت گرفتار زن كي با دهيپد نيا شود.يم داريپد ابرها
 شخص كي با ابر كي است. اسيق قابل د،ينما متمركز مرد كي بر را خود

 ازي اريبس وريزد يفروم را باران ابر رايز گردد،يم اسيق سته،يشا و قيال
ي اريبسمشابه  طوربه زين است ختهيفره كهي شخص د؛ينمايم هيتغذ را مردم

ي از كارگران شاغل را اريبس اي خانواده افراد همچون زنده، موجودات از
ي همسر توسط توانديم ،يوي زندگ دوران تمام متأسفانه .كندحمايت مي

 آشفته و مضطرب شوهركه يهنگاماست آشفته شود؛  گرفته طالق او از كه
 به او شغل اي شونديم متفرق كودكان شود،يم مختل خانوادهي تمام است

 نيبنابرا رد.يگيم قرار ريثچيز تحت تأهمه گونهنيبد و رسديم انيپا
 با دارد راي آگاه شنايكر در شرفتيپي خواسته كهي زن است؛ نيا درخواست

 هم ازي طيشرا چيه تحت هازوج و كندي زندگ آرامش و صلح در خود همسر
 ذهنشان وي خود را كنترل جنس روابط در افراطبايد  شوهر و زن نشوند. جدا

 آناني زندگ احتماالً صورت نيا در كنند، متمركزي آگاه شنايكر بر را
 كي به مرد كي ،يمادي ايدن در ،هاينابعد از تمام  بود. خواهد زيآمتيموفق
 آرامش بابايد  زند،يآميم هم با آناني وقت دارد. ازين مرد كي به زن كي و زن
ي گروه، ريناپذيخستگ ابر كي همانندبايد ن و كنندي زندگي آگاه شنايكر در

  بزند. رعدوبرق گريدي گروه بهاز ابرها 
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 كه دشويم آشكار نكمانيرنگ كي ابرها، غرش و رعدي صدا بر عالوهي گاه
 دهيخم فرم در كمان كي درواقع است. ستادهيا هزِ  بدون كمان كي شكل به

-نيرنگ دري ولاست،  شده بسته زه كي ييلهوسبه خود سر دو از رايز، است
 دراز بايز اريبسي شكل به آسمان در هنوز و ندارد، وجودي زه نيچن كمان

ي ماد جهان نيا در خداوندي اعال تيشخص كهي زمان مشابهاً است. دهيكش
ي متك اوي ول د،شويم آشكاري عاد انسان كي مانند درست د،ينمايم ظهور

ي و كه ديفرمايم خداوند تا،يگ-بهاگاواد در ست.يني ماد تيموقع چيه بر
 شود.يم ظاهر است، آزادي رونيبي انرژ اسارت از كه خودي دروني روين تحت
ي آزاد خداوندي اعال تيشخصي برا ،است اسارتي عاد موجوداتي برا آنچه
 خالل از اما د،شومي دهيپوش ابرهاي يلهوسبه مهتاب باران، موسم در است.

 اما است، حركت در ابرها با زين ماه كه رسديم نظره ب است.يت رؤقابلها آن
ي ايدن حركت با را خود كهي كسي برا مشابه طوربه .است ساكن درواقع

 توهمي يلهوسبهي وي روحاني واقع درخشش د؛دانيم تيهوهمي ماد
 حركت حال در كه كنديم فكري مادي ايدن حركت با و است، شده دهيپوش
 نيب كهيت كاذب است من ليدل به نيا است.ي زندگ ازي مختلفي فضاها در

ي ابر همانند درست د،ينمايم جاديا حدومرزي معنو وي ماد تيموجود
ي هابارش فصل در كند.يميي مرزنما را مهتاب وي كيتار نيب كه متحرك

 دنيد با هاطاووس گردد،يم آشكار بار نياولي برا ابر كهي زمان ،يموسم
 روش از كهي افراد با توانيم را هاطاووس رقصند.يمي خوشحال باها آن

 قادر اشخاص نيا اگر نمود. سهيمقا اند،شده خسته اديز اريبسي مادي زندگ
 خداوند به عاشقانه و عابدانه خدمت به مشغول كه را يفرد معاشرت باشند
 ما پردازند.يم رقص به هاطاووس همچون وشوند مي رها و آزاد ابند،يب است،
 شنايكر واردي وقت ما شاگردان ازي اريبس م:يدار را موضوع نيا ازي عمل مثال
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 با طارتبا در گرفتن قرار با اما بودند، بداخالق و خشك اريبس شدند،ي آگاه
  رقصند.يم شادي هاطاووسهمچون  آنان اكنون ن،اعابد

 شكل، نيهم به كنند.يم رشد نيزم از آب دنينوش با هاپيچك و گياهان
 كهآن از پس اما شوديم خشك است، اضتير نيتمر حال در كهي شخص
 بردن لذت به شروع كند، افتيدر را جهينتي و و شود كاملي و اضتير عمل

 او كند.يم امكاناتتمام  و خانه عشق، جامعه، خانواده، با حواسي ارضا از
 و هااچهيدر ساحل اگرچه شود.يم شاد ده،ييرو تازه علف اي اهيگ كي همانند

 دهيدي گاه ،است شده دهيپوش خاردار يهاچكيپ اي لجن با هارودخانه كنار
 دشگر حال در همواره آنجا در خواريماه مرغان و هايمرغاب كه شوديم

 باوجود هستند، هلي متأآگاه شنايكر بدون كهي افراد مشابه،طور به هستند.
 در نند.يگزيم اقامتي مادي زندگ در همواره ها،يناراحت و هايسختي تمام
 قادر ،يآگاه شنايكر بدون شخص ،يگريدي زندگ هر اي ،يخانوادگي زندگ

ي كس با كه كنديم دعا تهاكور ناروتاماداسي شر باشد. شاد كامالً ستين
 به مشغول ،يزندگ از انقطاع حال دري فرديد كه چه متأهل يا نما معاشرت
مواره نام مقدس خداوند ه و باشد خداوند بهي روحاني عاشقانه خدمت

ي ماد امكانات آوردن دسته ب گرا،يماد شخصي برا بزند. اديفر را ايتانيچ
ه ب آگاه شنايكر شخصي رابكه يدرحال دارد،ي اريبسي تكاپو و تالش به ازين

  است. شده داده قرار شادمانه و خوب كامالًطور چيز بههمه كه رسديم نظر
 كهگونه همان شكنند،يم مزارع اطرافي حصارها باران، شدت ليدل بهي گاه
 رايي ودا احكام چهارچوب ح،يناصحي ملحدانه غاتيتبل وگا،ي يكال دوران در

- يم شيگرايي خدايب سمت بهتدريج به مردم ليدل نيهم به .ريزنديفروم
 دستخوش هستند، شهدهمچون  آب حامل كه ابرها ،يباران موسم در ابند.ي

 همانندي ثروتمند مردان برهماناها، وداها، روانيپكه يهنگام شوند.يم باد
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هاي قرباني انجامي برا اعانه دادن به را بازرگانان اجتماع ثروتمندان اي پادشاه
ي طبقه چهار است. زيشهدآم زيني ثروت نيچن پخش كنند،يم بيترغ بزرگ
ي معنا به شودراها و اهايشيوا اها،يكشاتر برهماناها، نامه بي انسان جامعه
 كه است سريمي هنگام نيا است؛ زيآمصلح وي شراكتي زندگ كي داشتن

 و دهديم انجام را هايقربان كه متخصصيي وداي برهمانا كي توسط آنان
  شوند. تيهدا كند،يم ميتقس كساني به را روتث

-وهيم از دهش طراوت با و افتهي بهبود هاباران بارش از كه نداوانيور جنگل

 خداوند و بود شده سرشار رهيغ و اهيس توت انبه، خرما، مانندي ادهيرسي ها
ي برا باالرام، و پسرش دوستان همراه به پروردگار،ي اعال تيشخص شنا،يكر

-علف كه گاوها شد. جنگل وارد فصل، نيا در ديجدي فضا نيا از نبرد لذت

 شده ريش از سرشار شانيهانهيس و شده سالم اريبس بودند، خورده تازهي ها
 از بالفاصلهها آن كرد،يم صدا نام به را آنان شنايكر خداوند كهي زمان بود.
 شانيهانهيس از ريش ت،يموقع آني شاد از ورفتند مي اوي سوبه عشقي رو

ي تپه محل در نداوانيور جنگل از عبور از شنايكر لرد .شديمي جار
-يم نظاره را درختاني تمام او امونا،ي ساحل در بود. خشنود اريبس گواردهانا،

ي تپه در بودند. شده نييتز بود،ي جارها آن از عسل كهيي كندوها با كه كرد
يني نشدلي صدايانشان جر كه داشت وجودي اريبسي آبشارها گواردهانا،

 را صداها آن ست،ينگريم كوه دروني غارها بهي وقت شنايكر د.كريم جاديا
 اما بود نشده تمام كامالً  هنوزي موسمي هاباران فصلي وقت د.يشنيم

 باران كه هنگام آن خصوصه ب ،يگاه كرد،يم شدني زييپا به روتدريج به
 دري غار درون اي درخت كي ريز شهمراهان و شنايكر د،يباريم جنگل در
 با كردن صحبت و دهيرسي هاوهيم خوردن از و نشستنديم گواردهاناي تپه
 بودند، جنگل در باالرام و شنايكري وقت بردند.يم را هالذت نيتربزرگ هم
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- يم ماست، با همراه برنج وي نيريش وه،يمي مقدار آناني برا اشوداي مادر
 اموناي ساحل در سنگتخته كي يرو وگرفت ا ميها ريشنا آنكر فرستاد.

 و شنايكر كهي زمان شوند. ملحق او به تا زديم صدا را دوستانش و نشستيم
 نري گاوها و هاگوساله گاوها، مراقب ،در حال خوردن دوستانشان و باالرام

 از پر نيسنگي هانهيس با ستادنيا از گاوها كه ديرسيم نظره ببودند،  زين
 شدند،يم خوشحالها آن علف، دنيجو و نشستن با اند.شده خسته نرشايش
 اثر در جنگلي هاييبايز دنيد به او .شديم خشنوديدنشان د از شنايكر و

 در كرد.يم افتخار نبود، خودشي انرژي تجل جزبهچيز يچه كه باران، بارش
 باران موسمي ط در را عتيطب خاص عملكرد شنايكريي هازمان نيچن

   نمود.يم نيحست
 خودي عملكردها در عت،يطب اي ،يمادي انرژ كه شدهيتا بيان گ- بهاگاواد رد

 شناست.يكر متعال ريثتأ تحت كردن عمل حال در عتيطب ست.ين مستقل
عنوان به كه ،يماد عتيطب كه شده ديكيز تأن تايسامه-برهما درموضوع  نيا

 هر شناست.يكري هيساهمچون  كردن عمل حال در ،شودشناخته مي دورگا
 كند.يم اطاعتي ماد عتيطب ،يشنا فرستاده شودكر طرف از كهي دستور

ي هاييراهنما بر اساس ،يباران فصل در شدهخلقي عيطبيي بايز نيبنابرا
ي ماد عتيطبين نشدلي عملكردها ازيي بايز نيا اثر در كهيي شنايكر

   بود. شده جاديا كرد،يم افتخار و غرور احساس
 ميتقدي باران فصل كهيي ايهدا از بيترت نيبد باالرام و شنايكركه ميمادا

 پاك اريبس آب منابعي تمامكه يدرحال ز،ييپا فصل بردند،يم لذت بود، كرده
 با د.يرس راه ازيج تدربه د،يوزيم جاهمه در كنندهتازه و ريدلپذ باد و شده

 خودي عيطبي آب رنگ با وي ابرها پاك تمام از كامالً آسمان ز،ييپا ظهور
 از كهي رادچون افهم پاك،ي هاآب دري آب لوفريني هاگل شود.يم دهيپوش
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-شده بايزي روحاني زندگيري ازسرگ با دوبارهي ول اندفروافتاده وگاي ناتيتمر

 بايز اريبسي عيطبطور چيز بههمه زييپا فصل ظهور با ند.شومي انينما اند،
ي زندگ وي آگاه شنايكر بهگرا يماد شخص كي كهي زمان مشابهاً شود.يم

  شود.يم زييپا فصل در آب و آسماني پاك به ،رو آوردي روحان
-تيموقع رد.يگيم آنان از را آلودگلي هاآب و اهيسي ابرها نقش زييپا فصل

 به بالفاصله كهي شخص مشابهاً شوند.يم پاك زين نيزم فيكث و آلودهي ها
-يم پاك رونيب و دروني هايآلودگي تمام از ستا آورده روي آگاه شنايكر
 كهي كسي عني يهار شود.يم شناخته 3يهارعنوان به شنايكر نيبنابرا د.شو

 شنايكر به كهي كس از را هايناپاكي تمام بالفاصله شنايكر آورد.يم رونيب
 چيهها آن رايز هستند، ديسفي زييپاي ابرها آورد.يم رونيب آورده، روي آگاه

ي تمام از كه بازنشسته شخص كي مشابه،طور به كنند.ينم حمل يآب
 از وي از خانه، همسر و فرزندان) رها دارنگه مانندي (خانوادگي هاتيمسئول

 نظره ب ديسفي زييپاي ابرهاهمچون  ،است شده آزادي اضطراب وي نگران هر
يزه و پاك آب تاريزند يفروم هاتپه نوك از آبشارها ز،ييپا دري گاه د.يآيم

 افرادي گاه ب،يترت نيهم به شوند.يم متوقفي گاه و كنند نيمزالل را تأ
 سره ب سكوت در آناني گاه و كنند،يم پخش را پاك دانش بزرگ، سيقد
 شده آب از پر باران ديشد بارش ليدل به كهي كوچكي هاحوضچه برند.يم

 در كوچك موجودات كه گونههمان شوند.يم خشك زييپا درتدريج به بودند،
 شدن ديناپد حال در روزروزبه شانحوضچه كه فهمندينم ،يآب منابع نيا

 شانيزندگ طول كه بفهمند توانندينم زين اتيماد مجذوب اشخاص است،
 امالك، گاوها، ازي نگهدار به مشغولي افراد نيچن شود.يم كمتر روزروزبه

                                              
3 Hari 
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 و آب زانيم كاهش ليدل به هستند.هايشان يدوست و جامعه زن، ها،بچه
ي آب منابع در زير موجودات ز،ييپا فصل در ديخورشي كشنده حرارت

 هستندي انشدهكنترل افراد همانند قاًيدقها آن نند؛يبيم آزار اريبس كوچك،
شان خانواده افراد ازي نگهدار وي زندگ از لذت دري ناتوان از همواره كه

 دهييرو تازه اهانيگ وشود يج خشك ميتدربه آلودگل نيزم هستند. ناراحت
 راي آگاه شنايكر كهي كسي برا مشابهاً ند.كنيم شدن پژمرده به شروع

   شود.يم خشكتدريج به خانواده از بردن لذتي برا آرزو است، رفتهيپذ
 درست شود،يم ساكت و آرام انوس،ياق آب ز،ييپا فصل شدن داريپد ليدل به

 توسط كهيي آزارهاي تمام از يخودشناس رد شرفتيپ با كهي شخص مانند
 كشاورزان ز،ييپا در گردد.يم رها شود،يم جادياي ماد عتيطبي گونه سه
 آب خروج اجازه كهي محكمي وارهايد ساختن با خود، مزارع انيم در را آب
 ديجد بارش بهي ديام چيه باًيتقر كنند.يم رهيذخ دهند،ينم مزرعه از را

 نجات را كشتزار شدهي بيترت هر به خواهنديم آنان نيبنابرا ست؛ين باران
 كنترل باي و نموده، شرفتيپي خودشناس در واقعاً كهي شخص همانند دهند.

 سن از پس شخص كه شوديم گفته د.ينمايم رهيذخ را خودي انرژ حواس،
ي بدني انرژي تمام وي كند ريگكنارهي خانوادگي زندگ ازي بايد سالگپنجاه
 شخص آنكه جزبه كند.ي دارنگهي شناآگاهيكر در شرفتيپ هتج را خود
 موكوندا به عاشقانه خدمت راه در راها آن وشود ب حواس كنترل به قادر

  ست.ين ممكني گريد حلراه چيه دارد، مشغول
 ليدل به شب در اما است، سوزان اريبس ديخورش ،يزييپاي روزها طول در
ي شخص ب،يترت نيهم به گردند.يم ادآز روزي خستگ از مردم مهتاب،ي پاك
 دانستن تيهوهمي خستگ از است قادر ،بگيرد را شنايكر اي موكوندا پناه كه

 خاطري تسل منبع زين شنايكر اي موكوندا بماند. امان در ،يماد بدن با خود
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 شنايكري همواره از جدايي وراجابهومساكنان  است. نداوانيوري ساكنان برا
 مالقات زييپاي مهتابي هاشب خالل در را او كهي زمان اام هستند، رنج در
 پاك ابرهاي تمام از آسمانكه مادامي ابد.ييم اميالت شانكنند، غم جدايييم

 در كه استي شخص مانند نيا درخشند،يميي بايز به شب در هاستاره است،
يي بايز به و مبراست ناپاك موضوعاتي تمام از او شده، واقعي آگاه شنايكر

ي برايي هاآموزش شامل وداها اگرچه درخشد.يمي زييپا آسمان در هاستاره
 در انهيثمرجو اعمال وي ماورائي وگاي نيتمري برا انا)،ي(گ دانش كردن دنبال
 انيب گونهنيا تايگ- بهاگاواد در وداها ازيي نها هدف هستند، هايقربان شكل
 رد.يبپذ وداها كاملي لعهمطا از پس راي آگاه شنايكربايد  شخص :است شده
 در آسماني پاك با توانيم راي شناآگاهيكر در عابد كي پاك قلب نيبنابرا
 پاك، آسمان در ستارگان همراه به ماه ز،ييپا در دانست. مشابه زييپا فصل

 ادوي خاندان آسمان در خود شنا،يكرخداوند  رسد.يم نظره ب درخشان اريبس
 ادوي خانداني اعضا اي هاستاره با كه بودي ماههمچون  قاًيدق و شدي متجل

 شكوفان جنگل دروني هاباغ در فراواني هاگل كهي زمان است. شده احاطه
 و تابستاني هافصلي ط در كهي شخص به ن،يعطرآگ و تازه مينس شوند،يم

 توانندينم هامينس نيا سفانهأمت بخشد.يمي آسودگ است، دهيكش رنجي باران
 ميتقد شنايكر به را خود قلب آنان رايز، بخشند اميالت را هايگوپ بزرگ غم

 هايگوپ اما ببرند، لذت ديباي زييپاي بايز مينس نيا از مردم عموم اند.نموده
  ستند.يني راضي ليخ اند،نگرفته قرار شنايكر آغوش در كه
 ماده، افراد تمام و پرندگان آهوها، گاوها، تمام ز،ييپا فصل ورود زمان در
ي جنسي خواسته با معموالً شوهراني همه فصل نيا در رايز شوند،يم رداربا

 كه هستندي معنو اشخاص هيشب قاًيدقي باردار زنان نيچن شوند.يم كيتحر
 .شده استي ارزان آنان بهي زندگ دري اديز بركات متعال، خداوند لطف با
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 ديبا صشخ كه دهديم آموزش خودي تاياپادچامر دري روپاگوسوام اليشر
 از و برساند انجام به فراوان مانيا و صبر اق،ياشت و شور با را عابدانه خدمت
 نموده پاكي مادي هايآلودگي هيكل از را خود كرده،ي رويپ نيقوان و قواعد

 شخص اصل، شش نيا ازي رويپ با بماند.ي باق نيعابد با معاشرت در و
 كهي وي برا ابد.ييم دستاش از خدمت عابدانه يقلب تين به مطمئناً
ي زمان شك بدون كند،يم دنبال را عابدانه خدمت قواعد و اصول صبورانه
 به زنان كه گونههمان ابد،ي دست دلخواهش جينتا به او كه ديرس خواهد

  رسند.يم شانيباردار از حاصل جينتا
 تعداد به زنبق،ي هاگل بتيغ ليدل به ،يآب لوفريني هاگل ز،ييپاي ط در
ي آبي لوفرهاين هم و زنبق هم شوند؛يم شكوفا هااچهيدر دروني اديز رايبس
 فقط ديخورش ديشد نور زييپا فصلي طكنند، اما در يم رشد ديخورش نور با
ي كشور با موضوع نيا كند.يم كمك كردن رشد دري آبي لوفرهاين به

 برهابيج و دزدها است:ي قو اريبس دولتش اي پادشاه كه شوديم سهيمقا
ي موردحمله كه باشند مطمئن شهروندان كهي زمان شوند. موفق توانندينم

 .يابدي در آنان افزايش ميمندتيرضا حس رند،يگينم قرار ناسارق و دزدان
-يم هيتشب زييپا فصل در ديخورش سوزان تابش به كارآمد وي قو دولت كي

-يم هيتشبي راض شهروندان بهي آبي لوفرهاين و ناسارق به هازنبق شود،
 از مردم زمان آن در شوند.يم دهيرس غالت از مملو كشتزارها ز،ييپا در شوند.

 اندازند،يم راه بهي اريبسي هاجشن وشوند يدن زمان درو خوشحال ميرس
 نو غالت پروردگار.ي اعال تيشخص به ديجد غالت نمودن ميتقد ،4ناوانا مانند

ي براين مدعوي تمام و ست،ا مختلف معابد در هايتيد به ميتقد نياول
 مراسم اند.شده دعوت شده، هيته غالت نيا با كهي برنجي نيريش خوردن

                                              
4 Navänna 
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 كه دارد وجود بنگال، در خصوصه ب ،يگريد پرستشي هاروش وي نيد
   شود.يم دهينام 5پوجا -، دورگاآن نيتربزرگ

 و شنايكر خداوند،ي اعال تيشخص حضور ليدل به زييپا فصل نداوان،يور در
ي برا بزرگ ناسيقد و اشراف بازرگانان،ي جامعه بود. بايز اريبس باالرام،
 كهي زمان مشابهاً بودند. رها و آزاد كامالً شانشدهخواسته بركات بهي ابيدست

 خودي قلب هدف به زين گردند،يم رهاي ماد بدن اسارت ازي معنو اشخاص
 بهي مكان از توانندينم نبازرگانا اجتماع ،يباران فصل طول در ابند.ييم دست
 ابند.يينم دست دلخواهشان سود به بيترت نيبد و كنند حركت گريد مكان

 از اتيمالي آورجمعي برا تا ستندين قادر زيني حكومت افراد بيترت نيهم به
 موعظهي برابايد  كه زين ناسيقدي برا بروند. گريدي جا بهيي جا از مردم،
 بارش توسط آنانين منوال است؛ هم به عوض كنند سفري روحان دانش كردن
 آناني تمام زييپا فصل در اما شوند.يم ساكن مكان كي در باران

ي انيگ چه ،يروحان افراد مورد در ند.ينمايم ترك را شيخوي هاگاهسكونت
- ينم واقعاً او ،يماد بدن در داشتن قرار ليدل به عابد، اي وي وگي چه باشد،
 كند، ترك را بدنش نيا آنكه محضبه اما ببرد. لذتي روحان شرفتيپ از تواند

 اراتيس به را خودي وگي گردد،يم متعال خداوندي روحان نور واردي انيگ
 گولوكا متعال، خداوندي ارهيس به عابد و د،ينمايم منتقل مختلفيي باال
ي زندگ از بيترت نيبد و رود،يم كونتهايوا اراتيس ازي كي اي نداوانيور

   برد.يم لذت شيخو يروحان
   

 عنوان با كريشنا، كتاب بيستم فصل بر ودانتا بهاكتي شرحسان بدين
 پذيرد.مي پايان "پاييز فصل توصيف"

                                              
5 Durgä-püjä 
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  يكم و بيست فصل

  شوندمي فلوت مجذوب هاگوپي

ها شكفته بودند گل كهيي جاي بود؛ راض اريبس جنگل بر حاكم جوّ  از شنايكر
. بودند پرواز و كردن وزوز مشغول ترتمامهرچهي خوشحال باو زنبورها 

 نظر به خوشحال اريبسي همگها شاخه و درختان پرندگان،كه يدرحال
 پسران و باالرامي شر همراه به گاوها چراندن مشغول كه شنايكريدند، رسمي

 دنيشن از پس. نمود متعالش فلوت نمودن مرتعش به شروع بود، گاوچران
 و آوردند خاطر به را او نداوانيور درها يگوپ ،شنايكر فلوت ارتعاشي صدا

. كردند صحبت به شروع شنايكر نواختن فلوتيي بايز مورد در خود نيب
 بودند، شنايكر فلوت نيريش ارتعاش فيتوص مشغولها يگوپكه يهنگام

يشان ا ذهن بيترتينبديز به خاطر آوردند؛ ن راي و با خود متعالي هايباز
 حال در. نبودند بايز ارتعاش آن كامل فيتوص به قادرها آن و شد شفتهآ

 شنايكر كه آوردند ادي به نيهمچنها آن متعال، رتعاشا آن مورد در بحث
 كي مثل درست سرشي روي طاووس پر با را خود پوشد،مي لباس چگونه
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 او لباس. كندمي نيمز شهايگوشي روي آبهاي گل با رقصنده، گريباز
 گردن بر را 6يانتيجايايد و او گردنبند ودرخشمي زردرنگي طال همچون

 شهد با را فلوتشهاي سوراخ شنايكر ،يجذابي ين شيوهچن به نيمز. دارد
 جنگل به ورود حال در را اوها آن نيبنابرا. كندمي پريش هالب از شدهخارج

 و شنايكري پاي جا با همواره كهي جنگلآورند؛ مي ادي به نداوانيور
  . است شده پرشكوه همراهانش

ي صـوت ارتعـاش نيـاها مسـحور يگوپ و بود متبحر فلوت نواختن در شنايكر
 را آن كـهي اموجـودات زنـده تمـام بلكه شانيا تنهانه كهي ارتعاش. شدنديم

هـا بـه دوسـتانش گفـت: يگوپ ازي كـ. يكـردمـي خـود مسحور دنديشنمي
 و جنگـل بـه ورود حـال در باالرام و شنايكر ت، رؤيچشمان كمال نيواالتر"

  "است. دوستانشان همراه بهيشان گاوها چراندن ويشان هافلوت نواختن
 صورتبه شنايكر تؤيري برا متعال تمركز در مشغول همواره كهي افراد

 و نداوانيور جنگل به ورودو  ،به فلوت نواختن او تفكر با ،يدرون وي رونيب
 7يساماده كمال به د،باشن گاوچرانشان دوستان همراه گاوها چراندن

 كي در حواسي هاتيفعال تمام جذبي عني (خلسه)ي سامادهاند. يافتهدست
 اليشنا كمكر متعالي هايباز كه كنندمي انيبها يگوپ و، خاص موضوع

يتا تأييد شده گ-ين در بهاگاوادهمچن. استي ساماده و تمركز انواع تمام
  . هاستيوگي نياعالتر، داشيشنا بكر شهياندمجذوب  همواره كه كساست هر

 هنگام در باالرام، و شنايكر كه كرد انيب نيچن را خود نظر گريدي گوپ
 صحنه كي در كه رسندمي نظر بهي گرانيباز همچون گاوها، چراندن

ي درخشان زردرنگ و هايشنا ملبس به لباسكر. كنندي ميباز كيدرامات

                                              
6 Vaijayanté 
7 Samädhi 
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يد درخت جدي هاها شاخهرنگ بودند و آنيآبي هاباالرام ملبس به لباس
هاي حلقه كهها . آنداشتند شانهايدست در گلي ها، پر طاووس و دستهانبه
 انيم در راي نيريش اريبسي آوازها مواقعي بعض داشتند، گردن بر لوفرين گل

 كه است چگونه"ي به دوستانش گفت: گوپ ك. يخواندندمي دوستانشان
يگر گفت: دي گوپ "رسند؟مي رنظ به جذاب قدرنيا باالرام و شنايكر
توانيم به فلوت بامبوي او فكر كنيم. او چه نوع ي نميحت ما زم،يعز دوستان"

 شهد ازد توانتر انجام داده است كه حاال مييشپاي اعمال پرهيزكارانه
؛ ديبوسمي راها يگوپ مواقعي بعض شنايكر "؟دببر لذت شنايكري هالب

 اوي هالب و بود شانيا دسترس در تنها واي هالب متعال شهد نيبنابرا
 ممكن چگونه"يدند: پرسها يگوپ نيبنابرا. آمدمي شمار به شانيا به متعلق
 لذتيست همواره مشغول ن بامبو چوب جزي زيچ كه فلوت، نيا كه است
ل در خدمت مشغو فلوتكه ييازآنجايشنا باشد؟ كري هالب شهد از بردن

   "يار خوشحال باشند.بس ديبا فلوت نيا درپ و مادر ،خداوند متعال است
 درختان، چراكه شوندمي محسوب درختان مادرانها رودخانه وها اچهيدر

ي هاها و رودخانهاچهيدري هاآب نيبنابرا. مانندمي زنده آب دنينوش با صرفاً
يدند: شياندها مي، چراكه آنبودند شاد لوفريني هاي پر از گلهمگ نداوانيور
ي هالب شهد از بردن لذت حال در و،ببام چوب آن پسرمان كه است چگونه"

 ازها اچهيدر وها رودخانه ساحل در ستادهياي بامبو درختان است؟ شنايكر
ند است شاد و خوشحال خداو به خدمتكه فرزندشان مشغول نيا دنيد

 در فرزندانشان اشتغال دنيد از دانش در شرفتهيپ افراد كه طوربودند، همان
بالقطع و بودندي شاد از سرشار درختان. بردندمي لذت شنايكر به خدمت
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هايشان جريان هاي معلق از شاخهمشغول توليد عسلي بودند كه از كندو 
   داشت.

 صحبت دوستانشان با شنايكر مورد در نيچننياها يگوپ مواقعي بعض
 اعالم خود در را نيزم كل شكوه ما نداوانيور ز،يعز دوستان"كردند: مي
 شكوهي پردواك پسر نيلوفريني پاهاي جا توسط ارهيس نيا، چراكه كندمي
 هاطاووس د،دممي خود فلوت در نداويگوكه يهنگام آن، بر عالوه. شودمي
 در چه اهان،يگ و درختان و واناتيح تمامكه يهنگام. شوندمي مجنون فوراً
 هستند كه جاهمان نند،يبيم را طاووس رقص دره، در اي گواردهان تپهي باال
 ما. دهندمي فرا گوش متعال فلوت آني صدا به اديز توجه با و ستنديامي
 دسترس در اي ممكني گريدي يارهس چيه دري بركت نيچن كه ميكنمي فكر

 دانشها آن بودند،ها دختران و زنان گاوچران روستايي يگوپ اگرچه ".ستين
 دنيشن با صرفاً را اعال قيحقا تواندمي فرد مشابهاً. شناختندمي را شنايكر

  .اموزديب معتبر منابع از وداها
ها آن اگرچه د!يباش آهو نيا گرنظاره تنها زم،يعز دوستان"يگر گفت: دي گوپ
 تنهانه. دانرفته، شنايكر ناندا، ماهاراج پسر نزد به هستند، احمقي واناتيح

ي صدا آنكه محضبه بلكه شدند، باالرام و شنايكر لباس مجذوبها آن
 محبت با و نظاره با شوهرانشان، همراه به آهوان دند،يشن را فلوت نواختن
 آهوان به نسبتها يگوپ "يم كردند.تقدي و به را خود احترامات او، به فراوان

 همراه شنايكر به خود خدمات ميتقد به قادر آهوان رايز دند،يورزمي حسادت
 رايز، كردندينم تصور خوشبخت چنان را خودها يگوپ. بودند شوهرانشان با

  .شدندينم خوشحال چندان شوهرانشان بروند شنايكر نزد خواستندمي هرگاه
 دهيپوش لباسيي بايز به چنان شنايكر زم،يعز دوستان"يگر گفت: دي گوپ

 كه استي مراسم مختلف انواع زهيانگ و محرك رسدمي نظر به كه است
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ي صدا دنيشن از پس بهشت ساكن زناني حت. دشومي پا بر زنان توسط
 شانيمايهواپ داخل در و هوا درها آن اگرچه. شوندمي مجذوب فلوتش متعال

ي صدا دنيشن با برند،مي لذت شوهرانشان معاشرت از و هستند سفر مشغول
 رهاها ي آنموها. شوندمي مغشوش و مضطرب بالفاصله شنا،يكر فلوت

 كه معناست بدان نيا ".شودمي شلها آن بسته محكمي هاشود و لباسمي
. است افتهي گسترش جهان نيا نقاط تمام به شنايكر فلوت متعال صوت
 در شناوري ماهايهواپ مختلف انواع مورد درها يگوپ كه است مهم ن،يهمچن

  .دانندميمطالبي  آسمان
 آنكه محضبه زين گاوها زم،يعز دوستان"يگر به دوستانش گفت: دي گوپ
 فلوت آني صدا. شوندمي مسحور شنوندمي را شنايكر فلوت متعالي صدا
 را خود دهيكشي هاها فوراً گوشيزش شهد است و آنر همچون شانياي برا
ي حال درها گوساله نيهمچن. ابنديدر را فلوت نيا عيما شهد تاكنند مي باز
 اما دهندمي فشار دهان در را مادرانشاني هاينهس نوك كه شوندمي دهيد
 و شوندمي خكوبيم تيعبود ليدل بهها . آنبزنند مك را ريش توانندينم

 چگونه كه دهدمي نشان آشكارا نيا و شودي ميجار چشمانشان از اشك
 است آن انگريب دهيپد نيا ".كشندمي آغوش در قلب به قلب را شنايكرها آن
 شنايكري برا چگونه كه دانستندمي نداوانيوري هاي گاوها و گوسالهحت كه
 شنايكر محبت درواقع. بكشند آغوش در را او قلب به قلب و كنند هيگر

  . ابدي پرورش چشمان از اشك ختنير با تواندي ميآگاه
 بهي همگ كه پرندگان زم،يعز مادر"ي جوان به مادرش گفت: گوپ كي

اي هشاخهي رو اديز توجه با كردند،مي نگاه فلوت نواختن هنگام در شنايكر
 كه است مشخص شانياي هايژگيو از. نشستندمي درختان كوچك و بزرگ

 شنايكر فلوت دنيشن مشغول تنها و اندچيز را فراموش كردهها همهآن
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ي همگها . آنستنديني عاد پرندگانها آن كه كندمي ثابت نيا. هستند
 صورتبه شنايكر فلوت دنيشني برا تنها و هستند بزرگ عابدان و مانيحك

يمان و محققان بزرگ حك ".اندينداوان ظاهر شدهور جنگل در پرنده
 تايگ-بهاگاواد درمند به دانش ودايي هستند، اما جوهر دانش ودايي عالقه

 وداها، دانش قيطر از. 8اهايود اوا آهام ريساروا چا شيودا است: شده انيب
ها آن هك رسدمي نظر به پرندگان، نيا رفتار از. شود درك ديبا شنايكر

 را شنايكر متعال ارتعاشها آن و هستنديي ودا دانش در بزرگ دانشمندان
 به اموناي رودخانهي حت. كردند رد رايي ودا دانشي هايرفتند و تمام شاخهپذ
 دنيشن از پس شنايكر نيلوفرين قدوم دنيكش آغوشي در برا اقياشت ليدل

يي با بايز وي آرامبه تا شكست را خود بزرگهاي موج او، فلوت متعال ارتعاش
 احساسات با موكوندا بهها گل ميتقدي برا صرفاً و دستانش در لوفريني هاگل

  .ديايشنا بيكر نزد به اد،يز
 نيبنابرا و بودتحمل يرقابلغ مواقعي بعض زييپا آفتاب سوزاني گرما

 شانيهااختن فلوتنو مشغول دوستانشان و باالرام و شنايكركه يهنگام
 نيا. شدندمي حاضر سرشاني باال بري مهربان با آسماني ابرها ،شدندمي

 نيبد صرفاً، كردندمي خدمت شانيا سري باال بر خنك چتر كي مثل ابرها
 زين گوشيبازي بوم دختران. كنند جادياي دوست شنايكر با كه منظور
 نمودندمي نداوانيور خاك به آغشته را شانيهاينهس وها صورتكه يهنگام

 شنايكر نيلوفرين قدوم با تماس ليدل به كهي خاكشدند؛ ي ميراض الً كام
ي شهوان اريبس زينها آن و داشتندي كاملي هاينهسي بوم درختان. بود قرمز
 چندان، كردندمي لمس را شانيهاينهس شانيا عاشقانكه يهنگام و بودند

                                              
8 vedaiç ca sarvair aham eva vedyaù 
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 كه دنديدمي آمدند،مي جنگل انيم بهها كه آنيهنگام. شدندينمي راض
 پودر از نداوانيور خزنده اهانيگ وها برگ ازي بعض شنا،يكر زدن قدم هنگام

 نيلوفرين قدوم. شوندمي قرمزرنگ او نيلوفرين قدوم از شده ختهيري كونكوما
 زينها نهيس آن كه شودمي داشته نگه شانيهاينهسي روها يگوپ توسط او

 با نداوانيور جنگل در شنايكركه يهنگام اما. است كونكوما پودر به آغشته
 نداوانيور نيزمي رو قرمزرنگ پودر كند،مي حركت دوستانش و باالرام

 كه شنايكر نظاره هنگام در شهوت، از پري بوم دختران نيبنابرا. زديرمي
 را آن فوراً وند ديد را نيزمي رو قرمزي كونكوما بود، فلوتش نواختن مشغول

 كامالًها آن قيطر نيبد. دنديمال شانيهاهينس وها صورت به و برداشتند
 لمس را شانياي هاينهس عاشقانشانكه يهنگام گرچه شدند،ي راض
 قراري آگاه شنايكر با ارتباط در شخص كه اگر. شدندينمي راض كردندمي
  . شودي راض فوراً تواندي ميمادي شهواني آرزوها تمام، رديبگ

يق طر نيا به گواردهان تپه خاص گاهيجا كردن پرشكوه به شروع ديگر گوپي
 معاشرت از اوچراكه  است، خوشبخت چقدر گواردهان تپه نيا"نمود: 
 لذت دارد، را تپه آني رو رفتن راه به عادت كه باالرام و شنايكر خداوند

 خداوند نيلوفرين قدوم با تماس در همواره گواردهان بيترت نيبد. بردمي
 و شنايكر خداوند به متعهد نيچننيا انگوارده تپه كه خاطر نيبد. است

 اريبس آب نيهمچن و اهانيگ وها شهير ها،يوهم مختلف انواع است، باالرام
 نيميه به خداوند در خود تأهد صورتبه را آنهاي اچهيدر از مطبوع و شفاف

ي هايم شده توسط تپه گواردهان، چمنتقد هيهد نيبهترحال ينباا ".كندمي
ي راضي چگونگي خوببه گواردهان تپه. بودها گوساله و هاگاوي برا تازه

 گاوهاي عني معاشرانش، نيتري ساختن محبوبراض قيطر از خداوند ساختن
  . داندمي راها گوساله و
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 سفر نداوانيور جنگل در باالرام و شنايكركه يهنگام كه گفت گريدي گوپ
 تمام باي ميصم اريبس دوستانه رابطه و نوازندمي را خود فلوت و كنندمي

 به زيانگيز اعجابچند و همهسازمي قراريرمتحرك برغ و متحرك موجودات
 نواختند،مي متعالشانهاي فلوت در باالرام و شنايكركه . هنگاميرسدمي نظر

 و شدمي متوقف شانيهايتفعال و شدندمي خكوبيم متحرك موجودات
 دنيلرز به شروع شعف از اهانيگ و درختان مانند متحركيرغ زنده موجودات

  . كردندمي
ي عاد گاوچران پسران مانند شانيهاي شانه و دسترو بر باالرام و شنايكر

 آن گاوها دنيدوش هنگام. كردندمي حمل گاوها بستني برايي هاطناب
ين طناب همواره از ا. بستندمي كوچك طناب با را گاوها پشتي پاها، پسران

. بود حاضر زين باالرام و شنايكري هاي شانهرو و است زانيآو پسراني هاشانه
 پسران مانند قاًيدق اما بودند، خداوندي اعال تيشخص شانيا آنكه رغميعل

 به جذاب و زيانگيز اعجابچين همهبنابرا و كردندمي نقشي فايا گاوچران
 نداوانيور جنگل در گاوها چراندن مشغول شنايكركه يد. درحاليرسمي نظر

 در دنيشياند مجذوب همواره روستا درها يگوپ بود، گواردهان تپهي رو اي
 از كاملي مثال نيا. بودند او مختلفهاي يباز مورد در بحث و او مورد

يشنا بودن. كر شهياند در مشغول هموارهي نحو هر به: استي آگاه شنايكر
 خداوند نيبنابرا. استي متجلها يگوپ رفتار در همواره امر نيا آشكار مثال

ي روش چيه با را متعال خداوند تواندينم كسيچه كه داردمي انيب ايتانيچ
ي هاخانواده درها يگوپ. باشدها يگوپ روش از بهتر كه كند پرستش

 ايشيواي هاخانواده درها . آنبودند نشده متولد ايكشاتر اي برهمانا مرتبهبلند
هاي خانواده در بلكه، بزرگ رتجا خانواده در نه همآن و بودند شده متولد
 انواع تمام گرچه، نداشتنديي باال اريبس التيتحصها . آنگاوچران مردان
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ها يگوپ مقصود تنها. بودند دهيشنيي، ودا دانش مراجع ،هابرهمانا از را دانش
  . بود شنايكر شهياند در بودن مجذوب همواره

  

 عنوان با كريشناكتاب  يكم و بيست فصل بر ودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان "شوندمي فلوت مجذوبها گوپي"
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  دوم و ستيب فصل

  هاي دوشيزهيگوپهاي لباس دنيدزد

سالگي بايد نكرده از ده تا چهاردهبر مبناي تمدن ودايي دختران ازدواج
آوردن همسري خوب  به دستخداوند شيوا يا خداوندگار دورگا را براي 

د. دوشيزگان ورينداوان همگي كامالً مجذوب زيبايي كريشنا پرستش كنن
ها مشغول پرستش خداوندگار دورگا در ابتداي فصل حال آنينباابودند. 
 2(درست پيش از فصل زمستان) بودند. اولين ماه همانتا، آگراهايانا 1همانتا
د آبان) است و در آن زمان تمام دختران دوشيزه ورينداوان با يك عه –(مهر 

، نوعي 3ها در ابتدا هاويشياناو نذر شروع به پرستش خداوند دورگا كردند. آن
مونگ دال و برنج بدون هيچ  زمانهماز طريق پخت  شدهآمادهنوعي غذاي 

                                              
1 Hemanta 
2 Agrahäyana 
3 haviñyänna 
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 منظوربهاي را خوردند. بر اساس قواعد ودايي، اين نوع غذا ادويه و زردچوبه
د. تمام دوشيزگان شوي بدن قبل از انجام هرگونه مناسك توصيه ميسازپاك

صبح پس از استحمام در  هرروزرا  1ورينداوان روزانه خداوندگار كاتياياني
كردند. كاتياياني نام ديگر خداوند دورگا است. رودخانه يامونا پرستش مي

سازي يك عروسك شني در ساحل يامونا پرستش اين خداوندگار با آماده
كه يك تمثال ممكن است  شود. در متون ودايي توصيه شده استانجام مي

تواند نقاشي شود، از از انواع مختلفي از عناصر مادي ساخته شود. تمثال مي
فلز باشد، از جواهرات باشد، از چوب باشد، از خاك يا سنگ باشد و يا 

كننده درك شود. فيلسوف ماياوادي تمام اين تواند درون قلب پرستشمي
ها يكسان و واقعاً در متون ودايي آنداند، اما هاي تمثال را خيالي ميفرم

اند. معادل با خداوند متعال و يا آن خداوندگار مورد پرستش شناخته شده
كردند و آن را با خمير دوشيزگان تمثال خداوندگار دورگا را آماده مي

هاي گل، عود، شمع آغشته به كره خالص، و تمام انواع هدايا، چاندان، حلقه
كردند. پس از پرستش، چنين گياهان پرستش مي ها، قالت و شاخهميوه

شود. دوشيزگان عادت داشتند مرسوم است كه بركت و خيري درخواست مي
اي "با عبوديت زياد خداوندگار كاتياياني را چنين مورد خطاب قرار دهند: 

انرژي بيروني متعال شخص خداوند، اي قدرت ماورايي متعال، اي 
مادي، اي خداوندگار، بر ما پرلطف باش و  كننده متعال اين دنيايكنترل

وايشناواها عموماً هيچ  "ازدواج ما با پسر نانداماهاراج، كريشنا را ممكن ساز.
هر نوع  شدتبهكنند. شريال ناروتام داس تهاكور خداوندگاري را پرستش نمي

پرستش خداوندگاران را براي هر فرد خواستار پيشرفت در خدمت عابدانه 
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در محبت نسبت به كريشنا  كهها حال گوپيينبااكرده است.  پاك، ممنوع
كنندگان شوند. پرستشوراي قياس هستند، در حال پرستش دورگا ديده مي

ها خداوندگار دورگا را كنند كه گوپيخداوندگاران بعضي مواقع اشاره مي
ها را درك كنيم. معموالً مردم اند. اما ما بايد هدف گوپيپرستش كرده

ها پرستند. در اينجا گوپيندگار دورگا را براي دريافت بركات مادي ميخداو
كنند كه همسر خداوند كريشنا شوند. تفسير آن است به خداوندگار دعا مي

اي را براي دستيابي تواند هر وسيلهكه كريشنا مركز فعاليت است و عابد مي
براي راضي ساختن توانند هر ابزاري را ها ميبه آن هدف به كار گيرد. گوپي

هاست. يا خدمت كردن به كريشنا بپذيرند. اين ويژگي بسيار عالي گوپي
براي به دست آوردن كريشنا  ماه ها خداوندگار دورگا را كامالً به مدت يكآن
كردند كه كريشنا، ها دعا ميآن هرروزعنوان همسر خويش پرستش كردند. به

 پسر نانداماهاراج، همسرشان شود. 

. كنند استحمام تا رفتندمي اموناي ساحل كنار بهها يگوپ، زود صبح هرروز
گرفتند و با صداي مي را گريكدي يهادست و شدندمي جمع دورهمها آن

 انيم در كهني نظام نيا. خواندندمي را شنايكر العادههاي خارقبلند بازي
 خودي هااستحمام در رودخانه لباس زمان در كه استي هند زنان و دختران

 رودخانه از قسمت آن. شوندمي آب وارد لخت كامالً و گذارندمي ساحل در را
 و است ممنوعكنند كامالً براي مردان مي استحمام آن در زنان و دختران كه

وند با دانستن ذهن خداي اعال تيشخص. دارد وجود همچنان ستميس نيا
ها . آنرساند مطلوبشاني آرزو بركت به را شانيا ،دوشيزگان گوپي

 شانياي آرزو نيا خواستمي شنايكر و بشود همسرشان شنايكر خواستندمي
  . شود برآورده
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 گريد نام. شدند اهرريشنا به همراه دوستانش در صحنه ظك ماه، آن انيپا در
ي وگي تمركز، نيتمر با. استي ماورائهاي قدرت ارباب اي 1وگشواراي شنايكر
 شنايكر قطعاً و كند درك را گريدي هاانساني روان-ذهني حركات تواندمي
 فوراً  شنايكر صحنه، آن در حضور با. كند درك راها يگوپي آرزو توانستمي

ي صورت با و رفت كينزدي درختي باال و كرد جمع راها يگوپي هالباس تمام
  . كرد كردن صحبت به شروع شانيا با خندان

ي برا و دييايب نجايا بهي گريد از پسي كي لطفاً زميعز دختران": گفت او
ي شوخ شما با من. ديريبگ پس راها آن آنگاه و ديكن دعا تانيهالباس

 شما باي شوخ اي يباز بهي ليتما چيه. ميگومي را قتيحق دارم. كنمينم
ي برا ماه كي مدت به كنندهميتنظ اصول تيرعا از شما. چراكه ندارم

 نجايا به هم باي همگ لطفاً . دياشده خستهي انيايكات خداوندگار پرستش
، نميبب كاملتانيي بايز در را شما از كيهر خواهم. ميدييايب تنها. ديياين

 تنها كه امكرده درخواست شما همه از. ديداري كيباري هاچراكه شما كمر
   ".دييايب لطفاً حال. دييايب

 ، بهدنديشن شنايكر از راي طنز كلمات نيچن آب در دخترانكه هنگامي
ها از شنيدن چنين درخواستي از كريشنا يكديگر نگاه كردند و خنديدند. آن

 بهها آن خجالت سر از. بودندي و عاشقها چراكه آن بودند خوشحال اريبس
 برهنهها چراكه آن شوند خارج آب از توانستندينم اما، كردندمي نگاه گريكدي

 و كردندمي سرما احساسها ي آنطوالن مدت به آب در ماندن ليدل به. بودند
 با شانيا ذهن ندا،يگو نيريش طنز كلمات دنيشن باحال بااين دنديلرزمي

 زيعز پسر": گفتند شنايكر بهها . آنبود شده مغشوشي مضاعفي خوشحال
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ي انصافما به اين شيوه شوخي نكن. اين بي با ميكنيم خواهش نانداماهاراج،
ي، چراكه پسر نانداماهاراج هستي تهسي محترم اريبس پسر تو. ماست حق در

ي چراكه كني شوخ گونهنيا ما با دينبا تو اماي. هست زيعزو براي ما بسيار 
 را ماي هاكنيم لباسيم خواهش. ميلرزمي سرد آب از حاضر حال در ما همه
 باها آن سپس ".شد ميخواهآزرده  صورت نيا ريغ دري بده پس فوراً

: گفتندها . آنكردند شنايكر از ستدرخوا به شروع اديزي تواضع
ا م به تو آنچه هر. ميهست توي ابد خادمي همگ ما ز،يعزي اماسونداراشي"

 فهيوظ را آن ما، چراكه ميهست آن درنگدستور دهي ما ملزم به انجام بي
 مانيبرا آن انجام كه. اما اگر بر اين پيشنهاد خودت ميدانمي خودي نيد
 و رفت ميخواه نانداماهاراج شيپ قطعاً آنگاه ،يكني فشارپا استيرممكن غ
 رفتار مورد در آنگاه نكند،ي اقدام نانداماهاراج اگر. ميكنمي تيشكا تو از

   ".گفت ميخواه كامسا پادشاه به تو نامناسب
، كريشنا پاسخ داد: نكردهازدواجهاي با شنيدن اين درخواست از گوپي

خادمان ابدي من هستيد و همواره انديشيد كه دختران عزيزم، اگر شما مي"
آماده انجام دستورات من هستيد، بنابراين درخواست من اين است كه با 

تنها به اينجا بياييد، يكي پس از ديگري، و  لطفاًرويي خندان، شما 
هايتان را بگيريد. اما اگر اينجا نياييد و شكايت مرا به نزد پدرم ببريد، لباس

تواند دانم كه پدرم پير است و نمي، چون ميبراي من هيچ اهميتي ندارد
  "يه من بكند.علهيچ اقدامي 

 نداشتندي اچاره است راسخ و مصمم شنايكر كه دنديدها يگوپكه هنگامي
ها يكي پس از ديگري از آب بيرون . آنكنند اجرا را او دستور كهنيا جز

  چپ دستان با كه كردندي ميسع، بودند برهنهكه كامالً ييازآنجاآمدند. اما 
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ها همگي در آن حالت آن. خود نقاط حساس بدن خود را بپوشانند
 فوراً نمايش ساده ايشان چنان ناب و پاك بود كه خداوند كريشنا . لرزيدندمي

اي كه به كاتياياني دعا كرده بودند كه تمام دختران باكره. ها راضي شداز آن
يك زن . دين ترتيب راضي شدندعنوان همسر خود داشته بكريشنا را به

همسر خويش برهنه باشد. تمام  جزبهتواند در مقابل هيچ مردي نمي
نكرده آرزو داشتند كريشنا همسرشان باشد و او اين آرزوي هاي ازدواجگوپي

كريشنا كه از ايشان راضي شده بود . ايشان را بدين طريق برآورده كرد
دختران "چنين سخن گفت: ينات و ها را بر شانه خود انداخهاي آنلباس

ايد، عزيزم شما با برهنه وارد رودخانه يامونا شدن مرتكب اهانتي بزرگ شده
به اين دليل تمثال حاكم بر يامونا از شما ناراحت شده است. بنابراين لطفاً 

گذاشته لمس كنيد و در مقابل خداوندگار پيشاني خودتان را با دستان برهم
ها همگي گوپي ".آميز شما بخشيده شودتا اين عمل اهانتوارونا سجده كنيد 

عنوان حقيقت ها بهگفت آناي بودند و هر آنچه كريشنا ميارواح ساده
براي رهايي از خشم وارونادوا و نيز براي برآورده كردن پاياني . پذيرفتندمي

يت براي راضي ساختن خداوند كريشناي درنهامناسب بر تعهد خويش و 
ها تبديل بدين ترتيب آن. دستور او را انجام دادند فوراًها ي خود، آنپرستيدن

  . ترين خادمان وي شدندبه باالترين عاشقان كريشنا و مطيع
 بهها يگوپ . درواقعستينها يگوپي آگاهشنايكر بايسه مقاقابلچيز يچه

 دخواستنمي فقطها آن. دادندينم تياهمي گريد خداوندگار چيه اي وارونا
ها بسيار متشكر و راضي يگوپ ساده روابط از شنايكر. كنندي راض را شنايكر

 شنايكر گرچه. داد پسي گريد از پسي كي را شانياي هاشد و فوراً لباس
 برهنه او مقابل درها آن شد باعث و داده بيفر را جواني هاي باكرهيگوپ

مانند عروسك  هانآبايستند و از شوخي كردن با ايشان لذت برد و گرچه با 
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از او رضايت داشتند و  هاآن حالبااينهاي ايشان را دزديد، رفتار كرد و لباس
ها توسط خداوند چيتانيا اين رفتار گوپي. هرگز شكايتي عليه او انجام ندادند

خداوند كريشناي ": كندوي دعا مي كههنگاميشود ماهاپرابهو توصيف مي
وش بگيري يا مرا زير پاي خود لگدمال كني يا عزيزم، تو ممكن است مرا در آغ

هر آنچه دوست . گاه ظاهر نشدن در مقابلم قلب مرا بشكنيممكن است با هيچ
رغم اما علي. تو آزادي كامل در عمل داري چراكهتواني انجام دهي،داري مي

 پرستشقابلابدي ارباب من هستي و من هدف  صورتبه، تو هاتمام رفتار
 . ها در مقابل كريشنا استاين رفتار گوپي ".ديگري ندارم

تمام ايشان آرزو داشتند كه  كهييازآنجاخداوند كريشنا از ايشان راضي شد و 
و عزيزم، من آرزوي  رفتارخوشدختران "كريشنا همسر ايشان باشد او گفت: 

پرستيد چرا شما خداوند كاتياياني را مي ينكهادانم و شما نسبت به خودم را مي
كنم. هركس كه آگاهي او همواره مجذوب من من كامالً عمل شما را تأييد مي و

شده گونه كه بذر سرخيابد. همانارتقا مي ،باشد حتي اگر در شهوت باشد
تواند جوانه بزند به همين ترتيب هر نوع آرزو در ارتباط با خدمت عابدانه نمي

  "توليد كند.تواند همچون كارماي معمولي نتايج ثمربخشي من نمي
-سامهيتا وجود دارد: كارماني نيرداهاتي كينو چا بهاكتي-عباراتي در برهما

. همگان در قيد اعمال ثمربخش خود هستند، اما عابدان 2)54/ 5بهاجام (ب.س 
كنند از هيچ واكنشي رنج به خاطر آنكه كامالً براي رضايت خداوند كار مي

رسد، بل كريشنا گرچه شهواني به نظر ميها در مقابرند. مشابهاً رفتار گوپينمي
آرزوهاي شهواني زنان عادي در نظر گرفته شود. دليل آن توسط  همچوننبايد 

خود كريشنا توضيح داده شده است.خدمات عابدانه به خداوند وراي هر نوع 
  بخش هستند. ي ثمرنتيجه
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 عنوانبههاي عزيزم، آرزوي شما براي داشتن من گوپي"كريشنا ادامه داد: 
همسر برآورده خواهد شد، چراكه شما خداوندگار كاتياياني را با اين آرزو 

دهم در طول فصل پاييز بعدي شما بتوانيد مرا پرستش كرديد. به شما قول مي
   "همسرتان لذت ببريد. عنوانبهمالقات كنيد و از من 

ست و ي درختان نشسپس كريشنا در همراهي با پسران گاوچران در پناه سايه
بسيار خوشحال بود. بدين ترتيب او ساكنان ورينداوان را مخاطب قرار داد. 

 6عزيزم، سوداماي 5عزيزم، بهادراسناي 4عزيزم، واروتهاپاي 3استوكا كريشناي"
عزيزم،  9عزيزم، ريشابهاي 8عزيزم، آرجوناي عزيزم، ويشاالي 7عزيزم، سوباالي

زندگي خود را  هاآنداوان باشيد. ترين درختان ورينگر اين خوشبختتنها نظاره
تمام مصائب طبيعي مثل  هاآنانفرادي  صورتبهاند. وقف رفاه ديگران كرده

كنند اما هاي شديد، گرماي سوزان و سرماي بُرنده را تحمل ميها، بارانطوفان
آورند و به ما پناه دهند. خستگي ما را در يخوببهبسيار مراقب هستند كه  هاآن

درخت، پرشكوه  صورتبهدر اين تولد  هاآنكنم عزيزم، من فكر ميدوستان 
چنان در پناه دادن به ديگران مراقب و دقيق هستند كه همچون  هاآنهستند. 
باشند كه هرگز خيرات خود را از فردي كه به و اشرافي مي نيكوكارمردان 

كس هيچ كنند. اين درختان در پناه دادن بهشود دريغ نميايشان نزديك مي
ها، ميوه، سايه، ها، گلانواع مختلف تسهيالت مثل برگ هاآنورزند. استثناء نمي

ي بشري تأمين ها و سوخت را براي جامعهي مزهها، پوست، عصارهريشه

                                              
3 Stoka Kåñëa 
4 Varüthapa 
5 Bhadrasena 
6 Sudämä 
7 Subala 
8 Viçäla 
9 Åñabha 
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همچون انساني اصيل  هاآنمثالي كامل از زندگي اصيل هستند.  هاآنكنند. مي
ها، شعور و كالم خود را براي يتچيز ممكن، بدن، ذهن، فعالهستند كه همه

  "كنند.رفاه موجودات زنده قرباني مي
زد، برگ ترتيب، شخصيت اعالي خداوند در كنار ساحل يامونا قدم ميبدين

هاي خير كرد و فعاليترا لمس مي هاآنهاي ها و شاخهها و گلدرختان و ميوه
  نمود. را پرشكوه مي هاآن

ي هاي رفاهي و خير خاصي را براي نفع جامعهيتافراد مختلف ممكن است فعال
تواند براي عموم بشري بر اساس نظر خود بپذيرند، اما فعاليت خيري كه مي

آگاهي است. همگان مردم و براي نفع ابدي انجام شود، گسترش جنبش كريشنا 
گونه كه خداوند چيتانيا آموزش ي پخش اين جنبش باشند. همانبايد آماده
تر از خاشاكي بر سر راه و صبورتر از درخت باشد. تحمل و بايد متواضعداد، فرد 

صبر درخت توسط خود كريشنا توضيح داده شده است و كساني كه مشغول 
هاي خداوند كريشنا هايي را از آموزشموعظه كريشنا آگاهي هستند بايد آموزه

  زند.ي مستقيم شاگردان ايشان بياموو خداوند چيتانيا از طريق سلسله
اي در هنگام عبور از جنگل ورينداوان در كنار ساحل يامونا، كريشنا در نقطه

ها آب خنك و شفاف يامونا را زيبا روي زمين نشست و اجازه داد كه گاو
بنوشند. كريشنا و باالرام و پسران گاوچران كه خسته شده بودند نيز از آن آب 

ا، كريشنا باقي روز را با پسران نوشيدند. پس از رؤيت استحمام دختران در يامون
  سپري كرد.

  

ودانتا بر فصل بيست و دوم كتاب كريشنا با عنوان هاي بهاكتيسان شرحبدين
  پذيرد.پايان مي "هاي دوشيزگان گوپيدزديدن لباس"
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  سوم و ستيب فصل
   كهيي ناهابرهما زنانيي رها

  دادندمي انجاميي هايقربان

 صبحانهها چراكه آن بودند گرسنه اريبس گاوچران پسران و گذشت صبح
 و شنايكر": گفتند و رفتند باالرام و شنايكر نزدها فوراً . آنبودند نخورده
هاي ويد ديتوانمي شما د؛يهست كامل قدرتمند دو هر شما ز،يعز باالرام

 نيا و ميهستي گرسنگ ريثأشدت تحت تامروز ما به اما د،يبكش راي اريبس
 نيب از باعث كه ديبدهي بيترت ميكنمي خواهش. كندمي تياذ را ماموضوع 

   ".بشود ماي گرسنگ رفتن
 كه دادندي بيترت دوستانشاني تقاضا اساس بر باالرام و شنايكر خداوند
 انجام مشغول كه دهند نشانيي برهماناها همسران به را خود محبت

 نيا شنايكر و بودند خداوند بزرگ عابدان همسران نيا. بودنديي هانيقربا
 دوستان": گفت او. شمرد مغتنم شانيا به بركتي اعطاي برا را فرصت
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 مشغول حاضر حال درها . آنديبرو كينزدي برهماناها منزل به لطفاً  زم،يعز
 ارتقا به ليتماها آن چراكه هستند 10راسايآنگ نام بههاي ودايي يقربان انجام

وند خدا آنگاه ".ديبروايشان  نزد به لطفاً شما تمام. دارندي بهشت اراتيس به
ها حتي . آنستندين شناوايوا برهماناها نيا"كريشنا به دوستانش هشدار داد: 

 مشغول شدتبهها . آنكنند ذكر را، باالرام و شنايكر ما،هاي نام توانندنمي
 اما است، من افتنيي يودا دانش و مقصد گرچه. هستنديي وداهاي مانترا ذكر

 شما است بهتر ستند،ين باالرام و شنايكرهاي نام مجذوبها نكه آييازآنجا
 اسم به را راتيخ است بهتر. دينكن درخواست شانيا از من اسم به راي زيچ

  ".ديكن درخواست شانيا از باالرام
 باالرام و شنايكر اما، شودمي دادهي اعل طبقهي برهماناها به معموالً راتيخ
 كي ،عنوان پسر واسودوا. باالرام بهبودند شدهن ظاهر برهمانا خانواده كي در

 نانداماهاراج پسرعنوان به نداوانيرو در شنايكر. دشمي شناخته ايكشاتر
 تعلقها برهمانا اجتماع به شانيا از كدامچيه. بود ايشيوا كه شدمي شناخته
 انجام به مشغولي برهماناها كه داشت نظر در شنايكر نيبنابرا. نداشتند

 ايشيوا و ايكشاتر كي به راتيخ دادن بهي چندان ليتما است ممكنها يقربان
 دهند حيترج است ممكنها آن باالرام، نام ذكر با حداقل اما". باشند نداشته

 من چراكه بدهند من به نكهيا تا بدهند ايكشاتر كي به را خود راتيخ كه
  ".هستم ايشيوا كصرفاً ي

و  رفتند برهماناها سراغ به پسران تمام ،دخداوني البا دستور شخصيت اع
نزد ايشان  به گذاشته همها با دستاني بر. آنكردند راتيخي مقدار درخواست

زميني، لطفاً از  انيخداي ا". افتادند نيزم بر احترام ميتقدي برا ورفتند 

                                              
10 Äìgirasa 
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 ميدواريام. ميهست باالرام و شنايكر خداوندبر مايي بشنويد كه مطيع و فرمان
فراوان  يخوشبختي بشناسيد و ما آرزومند خوببه راها آني هردو شما كه
 گاوها چراندن مشغولي كينزد نيا در باالرام و شنايكر. ميهست شماي برا

 شما از تا ميآمد نجايا به ما. ميكني ميهمراه را شانيا زين ما و هستند
ي مذهب اصولي داننده و برهماناي همگ شما. ميكن درخواست غذاي مقدار
ي مقدار پس د،يبده ما به راتيخي مقدار ديبا كه ديكنمي فكر اگر. ديهست
 شما. خورد ميخواه راها آن باالرام و شنايكر با همراه ما و ديبده ما به غذا

 رودمي انتظار شما از و ديهستي بشري جامعه دري محترم اريبسي برهماناها
   ".ديبدان راي مذهبهاي هيرو و اصول تمام

 مورد در كه رفتينم انتظار و بودندهمگي پسراني روستايي گرچه پسران 
 كه كردند اشارهها آن اما باشند، داشتهي دانشي مذهب مراسم ويي ودا اصول

 با. دانندمي ايي رودا اصول تماممعاشرت با كريشنا و باالرام،  ليدل به
 نيا پسران ،"يمذهب اصول دانندگان"عنوان به برهماناها دادن قرار مخاطب

 و شنايكر خداوندي اعال تيشخصكه هنگامي كه كردند نييتب را دگاهيد
 درنگ بدون را غذاي مقدار فوراً ديبا برهماناها كنند،مي غذا درخواست باالرام

 فرد است شده انيب تايگ-بهاگاواد در طورهمانچراكه  كنند اعطاها آن به
  . دده انجام شنويو تيرضاي برا را )ي(قربان اياگي ديبا

 ما منتظر باالرام و شنايكرعنوان به شنويو خداوند": دادند ادامه پسرها
ها آن ".ديبده ديدار ارياخت در كه را غذاي مقدار فوراً ديبا شما واند ستادهيا

 بشود رفتهيپذ تواندمي زمان چه غذا كه دادند حيتوضها برهمانا به نيهمچن
 خداوند، پاك عابدان اي شناوايوا معموالً . شودتواند پذيرفته چه زماني نمي و

ي مراسمي به خوببهها آن اما. كنندينم شركتي عادي قربان مراسم در
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 شخص به. شناختندمي را 11يرامانسامهيتا و سائوت-هاي ديكشا، پاشونام
ت و وانايحي قربان مراسم از قبل و كشايد روند از پسشود مي داده اجازه

 پسران. بخورند غذا شودمي ميتقد شراب آن رد كهي مراسم اسائوتراماني ي
 نيا چراكه ،از شما غذا بگيريم مراسماين مرحله از  در ميتوانمي ما": گفتند

   ".ديبده غذا ما به ديتوانمي شما نيبنابرا. ستين ممنوعاصالً  كار
اما  بودند، ساده چرانو باالرام پسران گاو شنايكر خداوند همراهان گرچه

يي اعال طبقهي برهماناها بهي حت توانستندمي كه بودندي گاهيجا درها آن
-. اما اسمارتاكنند گوشزدي را نكات بودندها يقربانيي ودا مراسم مشغول كه

 احكام توانستندها داشتند نمييقرباني معطوف به ذهن صرفاً كه ،هابرهمانا
 درخواست قدر توانستندها حتي نمي. آنكنند درك را خداوند متعال عابدان
مباحث مطرح از  تمامها آن گرچه. بفهمند را باالرام و شنايكر متعال خداوند
 از و نداشتند مباحث نيا بهي توجه چيه دند،يشن را باالرام و شنايكرطرف 

اي اعال در دانش مراسم رغم كسب مرتبه. عليكردند امتناع پسران با صحبت
، تمام اين دانستندمي اعال رايبس اشخاص را خود گرچه وهاي ودايي قرباني
ها هاي آنتيفعال تمامبودند.  احمق و جاهلي اشخاص عابد،اناهاي غيربرهم

 حيتوض تايبهاگاوادگ در كه گونه آن را وداها دومقصها ، چراكه آنبود كودكانه
غم پيشرفت در ر. عليشنايكر درك: كنند دركتوانستند نمي است شده داده

؛ بنابراين دانش ايشان كنندها كريشنا را درك نميندانش ودايي و مناسك، آ
 ممكن گرچه" كه گفت نيچن ايتانيچ خداوند. پس است دهيفااز وداها بي

 دانش اي شنايكر او اگر اما باشد، نشده متولد برهمانا خانواده در فرد كي است

                                              
11 dékñä, paçu-saàsthä and sauträmaëi 
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 به شدن بدلي ستگيشا و است برهمانا كي از فراتر بداند راي آگاه شنايكر
  . دارد راي روحان ريپ كي

موارد زير  شاملها . آنشود تيرعاها يقربان انجام در ديباي متعدد اتيجزئ
، لوازم و جزئيات 14دراويا-؛ پريتهاگزمان ،13كاال؛ مكان ،12دشاهستند: 
ي، آتش؛ آگن؛ تانترا، مستندات كتاب مقدس؛ هاسروده مانترا،مختلف؛ 

 ،15اجامانادواتا، خداوندگاران؛ يها؛ دهندگان ماهر قربانيريتويك، انجام
ي براها ينا تمامها. ، خود قرباني؛ و دهارما، رويه16ها؛ كراتودهنده قربانيانجام
برنده واقعي گيتا تأييد شده است كه او لذت-بهاگاواد در. شناستيكر تيرضا

 مطلق قتيحق و خداوندي اعاليت شخص خود او، چراكه هاستاز تمام قرباني
 كي همانند درست او. استي ماد حواس پندار اي ادراك يورا متعال،

 تيواي اشخاصي كه خود را با بدن هم هبر اما، است حاضري معمول پسربچه
 شيآسا به مندعالقه شدتبه. برهماناها است مشكل اريبس او درك، دانندمي
 17واسا-تر به نام سوارگااي اعليهاي سيارهسكونتگاه بهء ارتقا وي ماد بدن

  . بودند شنايكر تيموقع درك از ناتوان كامالًها آن نيبنابرا. دندبو
 اي بله ساده پاسخ كي يحتها آن به برهماناها كه دنديد پسرهاكه هنگامي

 باالرام و شنايكر خداوند نزدها آن آنگاه. شدند وسشدت مأيبه دهندنمي ريخ
 فاتيتوص دنيشن از پس. نمودند بازگو را بود داده رخ آنچه و بازگشتند

                                              
12 deça 
13 käla 
14 påthag-dravya 
15 yajamäna 
16 kratu 
17 svarga-väsa 
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 رد دست از دينبا كه گفتها . او به آنديخند خداوندي اعال تيشخص شانيا
 و درخواست روش نياچراكه  بشوند، ناراحت برهماناهاي سو از خوردن

آوري اعانه يا . او ايشان را متقاعد نمود فردي كه مشغول جمعاستيي گدا
 است ممكن او. شد دگدايي است نبايد فكر كند كه در هر جايي موفق خواه

. باشدي دياماين امر نبايد دليلي براي نا اما، بخورد شكستها مكاني برخ در
 سراغ به بار نيا اما، بروند دوباره كه خواست پسرها تمام از خداوند آنگاه

 شانيا نيهمچن او. بودندي قربان انجام مشغول كه برونديي برهماناها همسران
 مشغول هموارهها آن". هستندي بزرگ بدانعا همسران نيا كه ساخت آگاه را

 شانيا از باالرام نام به و من نام به و ديبرو آنجا به. هستند ما به دنيشياند
 كه رايي غذا مقدار آنها آن كه هستم مطمئن من و ديكن غذا درخواست

  ".داد خواهند شما به ديكنمي آرزو شما

ها . آنرفتند برهماناها مسرانه سراغ به فوراً  شنا،يكر فرمان رشيپذ با پسرها
 بايي بايز به را خودها . آنافتندي برهماناها خانه در نشسته را همسران نيا

 به خود محترمانههاي كرنش ميتقد از پس پسرها. بودند آراسته جواهرات
 و ديباش رايپذ را ما متواضعانههاي كرنشمادران عزيز، لطفاً ": گفتند شانيا

 و شنايكر خداوند كه ميكن مطلع را شما ميخواه. ميديبشنو را ما خواسته
 شما واند آمده نجايا بهها با گاوهاي ماده . آنهستندي كينزد نيا در باالرام
 ما همه. مياما تحت آموزش ايشان نزد شما آمده كه ديبدان ديبا نيهمچن

  ".مياي دريافت مقداري غذا نزد شما آمدهبرا نيبنابرا. ميهست گرسنه

. شدند باالرام و شنايكر مشتاق جمالت نيا دنيشن با فوراً  برهمانا رانهمس
 تياهم مورد در شدن متقاعد ازمندينها . آنبودند جوشها خودواكنش نيا

 مشتاق برهمانا همسران شانيا نام دنيشن با فوراً . نبودند باالرام و شنايكر
، شنايكر به دنيشياندبا همواره  كه. همسران برهماناها شدندها آن ارتيز
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ي ماورائي تمركزها نيتر، مشغول انجام بزرگبودند شده شرفتهيپي عابدان
 از مختلفهاي ظرف كردن پر مشغولشدت به آنگاه همسران نيا تمام. بودند
 هيتهي اجام قرباني، غذاهاي متنوع خوشمزهان ليدل به. شدند خوبي غذاها
ها آماده رفتن به نزد آن جشن، كي ليوساي آور. پس از جمعبود شده

هاي رودخانه كهي بيترت همان به درست؛ شدند، شخص نيتركريشنا محبوب
  . شوندي ميجار ايدر سمت به مختلف

 اما،. بودند شنايكر ارتيز مشتاقبرهماناها  همسراني طوالني مدتي برا
 و پدران، شوهران، شدندمي او ارتيزي برا منزل ترك آمادهها كه آنهنگامي

 نيا همسران اما. نروند كه كردند درخواستها آن از شانيا اقوام و انپسر
 شنايكر تيجذابتوسط  عابد ككه ي. هنگامينكردند اجابت را درخواست
 جنگل وارد همسران. ندكينمي بدن روابط بهي توجه شود،مي فراخوانده

 هتازهاي گل و درختان وي سبز از پر كه شدند اموناي ساحل در نداوانيور
 چراندن مشغول را باالرام و شنايكرها آن جنگل آن درون. بود رشد كرده

  . دنديد مهربانشانها به همراه دوستان بسيار گاو
 او. دنديد طال همچوني درخشان لباس با را شنايكر برهمانا همسران

. داشت سر بري طاووس پر و گردن بري جنگلهاي گل از بايزي گلحلقه
 و بود شدهي نقاش نداوانيور دري موجود معدن ادمو با او بدن نيهمچن

ها . آنديرسمي نظر به تئاتر صحنهي رو رقاص گريباز كي مانند درست
 دست با و بود انداخته دوستش شانه بر را خود دست كه دنديد را شنايكر
هاي هاي او مزين به گلگوش؛ بود گرفته دست در را لوفرين گل كي گرشيد

ها برهمانا همسران. داشت لب بري حيمل لبخند و بدن بر كاليتنيلوفر بود؛ او 
ي زهايچ او مورد در كه دنديد را خداوندي اعال تيشخص چشمانشان با

 شانياهاي ذهن و بود زيعز اريبس شانياي برا كهي كس؛ بودند دهيشني فراوان
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 و دنديدرودررو  و چشم به چشم راها او آن حال. بود او مجذوب همواره
  . شد شانيهايشان وارد قلبهاچشم قيطر از شنايكر
 رنج و كردند قلبشان دلخواه اندازهبه شنايكر كردن بغل به شروعها آن

 واسطهبه كه بودندي مانيحك همچونها . آننمود كشفوراً فرو فراغشان
عنوان روح متعال . بهشوندمي فنا متعال تيموجود در دانش، در شرفتيپ

؛ كند درك را شانيا اذهان توانستمي شنايكر وندخداساكن در قلب همگان 
ان، برادران و تمام وظايف امور شوهر پدران، اقوام،هاي اعتراضرغم يعلها آن

 و روح كه بودند آمدهيي او ارتيز به صرفاًها . آنبودند آمده اوتأهل به نزد 
: كردنديي مرويپ تايگ-عاً از آموزش كريشنا در بهاگاوادواقها . آنبود جانشان

 را خودي نيد وي اشتغال فيوظا انواع تمام و كند او ميتسل را خود ديبا فرد
 كاملطور به را تايگ-بهاگاواد آموزش واقعاًها برهمانا همسران. كند ترك
. كرد صحبت به شروع لطف. بنابراين كريشنا با لبخندي پردادند انجام

 و شد همسران قلب اردو شنايكركه هنگامي كه كرد ذكر ديبارابطه يندرا
 را شدن غرق او دري روحان شعف و گرفتند آغوش در را اوها كه آنهنگامي
 همسران و نداد دست از را خود تيهو متعال خداوند، كردند احساس

ي باق همسران و خداوند تيفرد. ندادند دست از رايتشان هو زين برهماناها
كه يك . هنگاميكردند سح را بودني كي وجود درها حال آنبااين ماند،

ي كي نياكند، مي خود معشوق ميتسل مالحظهي اعاشق خود را بدون ذره
در  را بودني كي احساس نيا ايتانيچ خداوند. شودمي دهينام بودن

تواند آزادانه عمل كند و هر مي شنايكر: آموخت ما به خودي تاكاشيكشاش
  با توافق در اي بودني كي در ههموار ديبا عابد اماآنچه دوست دارد انجام دهد، 
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 نشان شنايكر به برهماناها همسران عشق در بودني كي آن. بماند اوي آرزوها
  .شد داده
 زم،يعزي برهماناها همسران": گفت آمدخوشها آن به ريز جمالت با شنايكر

 اجازه لطفاً. ديآمد خوش نجايا به و در خوشبخت هستيايبس شماي همگ
. آمدنتان به اينجا، و دهم انجام شماي برا توانممي چه كه بدانم ديده

 شوهران، و برادران پدران، اقوام، موانع وها تيمحدود تمام ازي پوشچشم
 واقعاً  دهد انجامي كار نيچن كهي فرد. است ستهيشا كامالً  من دنيدي برا

 من، بهي روحان عاشقانه خدمت انجامچراكه  داندمي را خودي شخص نفع
  ".است خجسته زنده موجوداتي برا واقعاً، تيمحدود اي زهيانگ بدون

 شدن يمتسلتواند با كند كه روح مقيد مييم دخداوند كريشنا در اينجا تأيي
 راها تيمسئول گريد تمام ديبا فردكمال دست يابد.  مرحلهبه او به باالترين 

 ترين مسيرخجسته خداوندي اعال تيشخص به كامل ميتسل نيا. كند ترك
ي همگ. است عشق متعال هدف متعال خداوندبراي روح مقيد است، چراكه 

 بهي بستگ امر نيا ادراك زانيم اما، دارندمي دوست رايت خود درنها
 كه رسدمي ادراك نيا به فردكه يت، هنگاميدرنها. دارد فرد دانش شرفتيپ

 خداوند، ستين متعال خداوند ذره و جزء جزي زيچ روح و است روح خودش
كند و سپس خود را تسليم او عنوان هدف غايي عشق درك ميرا به متعال

 ،يزندگ. شودمي محسوب خجسته ديمق روحي برا ميتسل نياكند. مي
 اريبس ماي برا كهي متعلقات گريد و جامعه كشور، ،هابچه همسر، ملك،يما
 هدف او. هستند خداوندي اعال تيشخصهاي بسطي همگ هستند زيعز

 طرق به خودهاي بسط قيطر از را شعف تمام او، چراكه است قعشي مركز
  . كندمي اعطا ما بهي روحان اي ،يذهن ،يبدني عني مختلف
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هايتان توانيد به خانهمي حال ز،يعزهاي برهمانا همسران": گفت شنايكر
دمت به شوهرانتان و امور خ وي قربانهاي تيفعال مشغول را خود. ديگردباز

هايي انتان از شما راضي شوند و قربانيشوهركه ينحوبه داييزندگي تأهل بنم
ان افراد شوهرانت درمجموع. شود انجامي مناسبطور اند بهكرده آغازها كه آن

 شدهتوانند وظايف تجويزها ميآن چگونه شما كمك بدون و هستند هلمتأ
  "دهند؟ انجام را خود

 تو ستهيشا آموزش نوع نيا زم،يعز خداوند": دادند پاسخها برهمانا همسران
 و كردي خواه محافظت عابدانت از همواره كه است آن توي ابد قول. ستين

، شودمي تو ميتسل و ديآمي كه كس هري. كن وفا قول نيا به ديبا تو حاال
 تو كه ميدار انتظار ما. گشت نخواهد بازي ماد اتيح از ديمقي زندگ به هرگز

 از پر كه ميات شدهنيلوفرين قدوم ميسلت ماي. كن وفا خود قول نيا به
 ايچ تمايلي به بازگشت براي معاشرت به. بنابراين استي توالسهاي برگ

 شما نيلوفرين قدوم پناه ترك و خود جامعه و دوستان، اقوام،اصطالح به
 پدران، برادران، شوهران، م؟يبكن ديبا چه خانه به بازگشت در ما. ميندار

ها را ، چراكه ما همگي آنرفتيپذ نخواهند خانه در را ام دوستانمان و مادران
 نخواه ما از لطفاً  ميندار بازگشتي براي پناه چيه ما نيبنابرا. مياترك كرده

م نيلوفرينت را بده قدو تحت ما اقامت بيترت بلكه، ميبازگرد خانه به كه
  ".ميكني زندگابدي تحت حفاظتت  صورتبهتوانيم بكه ينحوبه

 مطمئن زم،يعزهاي برهمانا همسران": داد پاسخ خداوندي الاع تيشخص
 و كرد نخواهند شماتت را شما خانه به بازگشت در همسرانتان كه ديباش

 شما چون كرد، نخواهند رد را شما پدرانتان اي پسران برادران، نيهمچن
 خداوندگاران زين و مردم عموم بلكه ،اقوامتان تنهانه. ديهست من پاك عابدان

 همگان قلب در متعال روحعنوان به شنايكر ".شد خواهندي راض شما از زين
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فوراً براي  بشود شنايكر خداوند پاك عابدي فرد اگر نيبنابرا. دارد سكونت
 دشمنكس يچه به نسبت هرگزهمگان مطبوع خواهد شد. عابد پاك خداوند 

. ودش پاك عابد كي دشمن تواندو يك انسان معتدل نيز هرگز نمي ستين
 وابستهي بدن ارتباط چيه به مني روحان عشق": گفت نيهمچن شنايكر

 زودي ليخ قطعاً باشد من مجذوب همواره ذهنش كهي هركس اما، ستين
  ".آمد خواهد من نزد بهي ابد معاشرتي برا

 خانه به همسران تمام خداوند،ي اعال تيشخص از آموزش افتيدر از پس
 خوشحال خود همسران بازگشت از كه برهماناها، بازگشتند خود شوهران

 درست شدند،ها يقربان انجام مشغول گريكدي كنار در نشستن با بودند شده
 مناسك. بر اساس اصول ودايي بود شده انيب شاسترا در كهي بيترت همان به

كه . هنگاميشود اجرا گريكدي همراه به شوهر و زن توسط ديباي مذهب
 ازي كي اما. شد انجاميي بايز به و موقعبهي بانقر بازگشتند،ها برهمانا همسران
شروع به  بود، شده منع شنايكر ارتيزاز  اجباربهها كه برهمانا همسران

ي و. نمود اوي بدنهاي يژگيوهاي خود از يادآوري كريشنا بر مبناي شنيده
 عتيطب نيقوانيله وسبهفكر او شده بود، بدن مادي مقيد خود ت مجذوب كه
  . كرد ترك را

و دوستان گاوچرانش از  ندايگوي شرهمسران برهماناها،  بازگشتپس از 
ند. بدين طريق، برد لذتها برهمانا همسران توسط شده يمتقدغذاهاي 

 ظهور با را خودي روحانهاي يباز خداوند،ي شاد از سرشار همواره تيشخص
هاي انسان او قيطر نيبدلي آشكار نمود و معمو انسان كي همچون درست

 و ،گاوچران پسران گاوها، تمام او. نمودي آگاه شنايكر جذب راي عاد
. همگي ايشان از نمود خوديي بايز و كالم مجذوب را نداوانيور زگانيدوش
  هاي خداوند لذت بردند.بازي
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 انجام به مشغولي برهماناها شنا،يكر نزد از همسرانشانپس از بازگشت 
 غذارد بخشش  در خود لودآعمال گناهبه اظهار پشيماني از ا شروعها يقربان

 را خود اشتباه توانستنديت درنهاها . آنكردند خداوندي اعال تيشخص به
ي اعال تيشخصها آن ،ييودا مناسك انجام در شدن مشغول با؛ بفهمند
 غذاي مقدار درخواست و شد ظاهري عاد انسان كي همچون كه خداوند

 ،همسران تيعبود و مانيا تاز رؤي ها پس. آنبودند گرفته دهيناد را نمود
ر پشيمان بودند كه گرچه ايبسها . آننمودند خود سرزنش به شروع

اند، اما خود نتوانسته افتهي دست پاك عابدانه خدمتي سكو به همسرانشان
ي روحان عاشقانه خدمت ميتقد و شدن عاشقي چگونگ ازي ابودند حتي ذره

: كردند خود انيم در صحبت به وعشرها . آنكنند درك را متعال روح به
 انجام م!نجه بهيي ودا متون تمامي ريادگي جهنم! به ما شدن زاده برهمانا"

 تمام جهنم! به نيقوان و قواعد تمامگيري نظر در و بزرگهاي يقربان
 همانند درست مناسك انجام در ما ماهرانه خدمت. جهنم به مانهخانواد

 خدمت ما چونها به جهنم، م آن، به جهنم! تمامقدس كتب حاتيتوض
 و بدن، ذهن، پنداري ورا كه خداوندي اعال تيشخص بهي روحان عاشقانه
   ".ميانداده پرورش خود در را است حواس

 بودند مانيپش كامالًيي ودا مناسك انجام در ماهر و آموختهدانشي برهماناها
 اتالف فاًصري مذهب فيوظا تمام انجامي آگاه شنايكر پرورش بدونچراكه 

ي رونيبي انرژ": دادند ادامه خود انيم در صحبت بهها . آناستي انرژ و وقت
 بري حت كه كند خلقي توهم تواندمي كه استي قو چنان شنايكر

 معلمان متبحر،ي برهماناها ما گرچه. كند غلبهيي وراهاي مايوگي نيتربزرگ
ي انرژ توهم تحت زين ما م،يشومي محسوبي بشر جامعههاي بخش گريد
 خوشبخت چقدر زنان نيا كه باش نيا گرنظاره تنها. مياگرفته قراري رونيب
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 خداوندي اعال تيشخص وقف تيعبود با نيچن را خودي زندگ كه هستند
 قطع را خودي خانوادگ ارتباطات كه توانستندي آسانبهها اند. آنكرده شنايكر

 چاه كي مانند درستي خانوادگي زندگ: است مشكل اريبسي كار كه كنند،
   ".استي مادهاي رنج استمرار منظوربه كيتار

 و رنديبپذ راي آگاه شنايكري سادگبه توانندي ميدلساده ليدل به عموماً زنان
 چنگال ازي سادگبه توانندمي دادند پرورش را شنايكر عشقها كه آنهنگامي

 ميحك و خردمندح اصطالبه مرداني براي حت كهي امر ابند،يي يرها ايما
  . است دشوار اريبس

كه  شودنمي داده اجازه زنان بهيي ودا قواعدبر اساس "برهماناها ادامه دادند: 
 اجازهها آن به و دهند انجام را مقدس نخ توسط تشرفي كنندهريتطه ندفراي
. كنندي زندگي روحان ريپ آشرام دري نيچاربرهما صورتبهشود كه نمي داده

 را قيدق نظم وي شاگردي ندهاشود كه فراينمي هيتوصها نآ به نيهمچن
ي فلسفه مورد در بحث دري اديز تبحرها آن نيهمچن. شوند متحمل

 چندان و ستندين پاكي ليخها ي آنعيطب صورتبه و ندارندي خودشناس
ها آن كه استيز انگاعجاب چقدر اما. ستندين خجستههاي تيفعال بستهدل

 پرورش خود در رايي ماوراهاي يوگي يتمام خداوند نا،شيكري روحان عشق
ي شيپ ماي تمام از شنايكر به تيعبود و مانيا ثبات درها اند. آنداده

ه دليل ب ،شويمكننده محسوب ميريتطههاي نداند. گرچه ما استاد فرايگرفته
 هدف كه ميداننمي واقعاً  ،يزندگي گراي شديد به روش ماديبستگدل

االرام انداختند، ب و شنايكر ادي به را ما چران. گرچه پسران گاوستيچي زندگ
 نقشه كي صرفاً نيا كه ميكنيم فكر. حال ميكردي احترامما به ايشان بي

 را دوستانش كه بود خداوندي اعال تيشخصي سو از ما به نسبت پرلطف
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 او. نداشتها آن فرستادن بهي ازين چيه او درواقع. كنند تقاضا ما از تا فرستاد
   ".دينما رفع را شانياي گرسنگ خود خواست با صرفاً هرلحظه در توانستمي
 به امرارمعاشي برا او كه نكته نيا دنيشن با را شنايكري ازينيبي كس اگر

 بهي ازين واقعاً او  كه كند شكي كس اگر اي و كند رد است مشغولي گاوچران
بايد به اين فرد  آنگاه د،بو گرسنه واقعاً او كه كند فكر و نداشت غذا

. ستدگار بخت همواره مشغول در خدمت خداوند اخداون كهخاطرنشان كرد 
. كند قطع را خودي آرامتواند عادت خطاي نامي بخت خداوندگار قيطر نيبد
 سكونتگاه در شنايكر كه است شده انيب تايسامه- برهما ماننديي ودا متون در

 تن هزاران بلكهي خوشبخت الهه كي تنهانه خدمت مورد اديز احترام با خود
 از شنايكر كند فكر كه است فرد توهم صرفاً  نيا نيبنابرا. دارد قرار گريد

 لطف دادن نشاني برا رنگين كي صرفاً نيا. كرد غذاي تقاضا برهماناها
 مراسم ماتيتعل هدف. است پاك عابدانه خدمت دري و توسط رشيپذ
 مناسك انجامي برا اد، انواع مختلف مويي، مكان مناسب، زمان مناسبودا

 و آتش است،ي قربان نيچن انجام به قادر كهي واعظ ،ييوداي مانتراها ،ينييآ
، شناستيكر دركهمگي  ،يمذهب اصول وي قربان دهندهداوندگاران، انجامخ

 و شنويو متعال خداوند او. است خداوندي اعال تيشخص شنايكرچراكه 
  . استيي وراماهاي يوگي يتمام خداوند

 ظاهر وعنوان يك كودك در سلسله يادو بهاكه ييازآنجا": گفتند برهماناها
ي اعال تيشخص او كه مينكرد درك كه ميبود احمق چنان ما است، شده

 همسران، چراكه ميهست مغرور اريبس ما گريدي سو از اما. است خداوند
 بند دررگير شدن پاك به خداوند را بدون د عابدانه خدمت كه ميداري متعال

 كه ديده اجازه نيبنابرااند. داده پرورش خود در ما سخت مخالفت
 تحت كه ميكن ميتقد شنايكر نيلوفرين قدوم به را خود محترمانههاي كرنش
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. ميا، ما مجذوب اعمال ثمربخش شدهشودمي دهينام ايما كه او،ي توهمي انرژ
ببخشد چراكه ما  را ما و باشد لطف پر كه ميكنمي دعا خداوند به ما نيبنابرا

 از متعالش شكوه دانستن بدون ما. مياشده اوي رونيبصرفاً مجذوب انرژي 
   ".ميكردي چيسرپ او دستور

 شخصاً خواستندها مي. آنبودند مانيپش خود آلودبرهماناها از اعمال گناه
 هاآن كامسا، از ترس ليدل به اما، بروند او نزد احترامات ميتقدي برا

ي اعال تيشخص به شدن كامل ميتسل گر،يدي كالم به. بروند نتوانستند
 مثال. استي دشوار اريبس كار عابدانه خدمت باي سازپاك بدون خداوند

 برهماناها همسران. است آشكار كامالً  همسرانشان و متبحري برهماناها
 ند،بود آورده دسته ب را پاك عابدانه خدمتبراي  الزم زهيانگكه ييازآنجا

 اما. رفتند شنايكر نزد فوراً ها . آننداشتندها مخالفت انواع بهي توجه چيه
 شدند، مانيپش و افتندي دست خداوندي تعال دانش بهيت درنها برهمانا گرچه
شدت معتاد به اعمال ها بهآن رايز دنديترسمي كامسا پادشاه ازحال بااين
  . بودند بخشثمر

  

 باكتاب كريشنا  سوم و ستيب فصل بر انتاودي بهاكتي هاشرحسان نيبد
 پايان "دادندميهايي انجام يي كه قربانيهارهايي زنان برهمانا " عنوان
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  چهارم و بيست فصل
  گواردهان تپه پرستش

 ريدرگشدت به كه بودنديي برهماناها مشغول باالرام و شنايكركه درحالي
 گاوچران مردان كه دنديد نيهمچنها آن بودند، شدهيي وداهاي يقربان انجام

يندرا، پادشاه بهشت ا ساختني راضي براي مشابهي قرباني سازآماده حال در
 تايتامريچار-ياتانيچ در كه طوراند. همانشده، است آب نيمكه مسئول تأ

 موضوع نيا درك بهي قو و استواري مانيا شنايكر عابد كيان شده است، يب
 باشد، شنايكر به عاشقانه خدمت وي آگاه شنايكر شغولم صرفاً اگر كه دارد
 شنايكر خداوند پاك عابد كير تعهدات آزاد خواهد بود. يسا تمام از آنگاه

 او نيهمچنيست؛ ن وداها در شدهي ذكرنييآ تيفعال چيه انجام به مجبور
 ديبا بودن، شنايكر خداوند عابد با. نداردي خداوندگار چيه پرستش بهي ازين

 پرستش انواع تمام ويي وداهاي نييآ انواع تمام فرد كه ردك درك
 پرستش ايي يوداي نييآ مراسم انجام با صرفاً. است داده انجام را خداوندگاران
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 اما. دهدنمي پرورش خود در را شنايكر به عابدانه خدمتفرد  خداوندگاران،
يي را به ودادستورات  تمام، است خداوند به خدمت شغولي كه كامالً مفرد

 . است رساندهانجام 

 خواستمي عابدانش، توسطيي هايتفعال نيچن ساختن متوقفي برا شنايكر
 صورتبه نداوانيور در حضورش زمان در را خود ژهيو عابدانه خدمت كه

دانست كه مردان گاوچران مشغول ي ميخوببه شنايكر. نهد انيبني استوار
 مطلقي دانا تيشخص او، چراكه هستند ندراياي براي قرباني سازآماده

ترام و تواضع فراوان اح با او ،رعايت آداب معاشرت ليدل به اما بود، خداوند
  .كرد ماهاراج ناندا مثل تربزرگهاي تيشخص از ششروع به پرس

 كي يبرا انجام ستد دري كارها نيا زم،يعز پدر": ديپرس پدرش از شنايكر
 است؟ي كس چهي برا و ستيچي ايقربان نيچن جينتا ست؟يچ بزرگي قربان

 با "يد.بده حيتوض ميبرا راي قربان نيا هدف لطفاً پس شود؟مي انجام چگونه
 كه كردمي فكر چون ماند ساكت ماهاراج، ناندا او، پدر پرسش، نيا دنيشن

يشنا كر اما. ستين اياگي انجامهاي يدگيچيپ درك به قادر كوچكش پسر
ي راز چيه هستند سيقد و آزاد كهي كسان يبرا زم،يعز پدر": كرد راصرا

، چراكه رنديگنمي نظر در دشمن اي دوست را كسيچهها . آنندارد وجود
 آزادمنش هم چندان كهي كساني براي حت. هستند آزاد همگان به نسبت

 رازها گرچه. ندارد وجود دوستان و خانوادهي اعضاي براي راز چيه ستند،ين
 شما نيبنابرا بشود، حفظ ورزندشمني ميد كهي اشخاص مقابل در ديبا

 اعمال مشغول اشخاص همهيد. دار نگهي مخف نم از راي راز چيهيد تواننمي
 جينتا دانندمي و ستنديچها تيفعال نيا كه دانندي ميبعض. هستند ثمربخش

 انجام جهينت اي هدف دانستن بدون راها تيفعال نياي برخ و ستنديچها آن
 دست به را كامل جينتا كندمي عمل كامل دانش با هكي فرد. دهندمي
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 كسبي كامل جهينت نيچن كندمي عمل دانش بدون كهي فرد آورد،مي
 ايآ. بدانم را ديده انجام ديخواهمي كهي ايقربان مقصود ديده اجازه. كندنمي

سنتي و  نييآ كي صرفاً نيا اي و است؟يي ودا دستورات اساس بري قربان نيا
 ".بدانمي قربان نيا به راجع اتيجزئ با ديده اجازه لطفاً ت؟اسعمومي 

 نيا زم،يعز پسر":داد پاسخ نانداماهاراج ،كريشنا از پرسش اين شنيدن با
 پادشاه لطف ليدل به باران رايز، استي سنتيش وبكمي نييآيِ اجرامراسم، 

 ماي زندگي برا آبكه ييازآنجا و هستند او ندگانينما ابرها و دبارمي ندرايا
 زشير كنندهي خود از كنترلقدرداني نوعبه ديبا ما است، تياهم حائز اريبس

 پادشاه كه ميدهي ميبيترت ما نيبرا. بناميده نشان را ندرايا ماهاراج باران،
 ما سمت بهيي ابرها اديز لطف با اوچراكه  م،يساز آرام وي راض را ندرايا

 نازل را موفقي كشاورزهاي تيفعال يبرا باراني كاف مقدار تا است فرستاده
 اي ميكني كشاورز ميتواننمي باران زشير بدون. است مهم اريبس آب. دنكن

ي برا بارش نيا. ميكني زندگ ميتواننمي ما نباردي باران اگر. ميكن ديتول غالت
. است يضروريي رهايت درنها وي اقتصاد شرفتيپ موفق،ي مذهب مراسم
 ريثي تحت تأفرد اگر. ميكن ترك راي سنتي نييآ لاعما دينبا ما نيبنابرا

 خوب و ستهيشا اوي برا نيا كند ترك راها آن ترس اي حرص اي ت،وشه
  . بود نخواهد

 و پدرش حضور در خداوند،ي اعال تيشخص شنا،يكر سخن، نيا دنيشن با
ي، بهشت پادشاه كه كرد صحبتي قيطر به نداوانيور گاوچران مردان تمام

 ترك راي قربان ديباها آن كه كرد شنهاديپ او. كرد نيخشمگ اريبس را، ندرايا
 ساختني راضي برا، انجام حال دريِ قربان قيتشو عدمي برا او ليدال. كنند

 چيه است، شده انيب تايگ-بهاگاواد در كه گونههمان اول،. بود دوگانه ندرايا
 جينتا مامت. ستيني ماد شرفتيپ چيهي برا خداوندگاران پرستش بهي ازين
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 خردكم اشخاص تنها و استي موقت صرفاً خداوندگاران، پرستش از حاصل
 پرستش از فرد كهي موقت جهينت هر دوم،. هستندي موقت جينتا به مندعالقه

ء اعطا خداوندي اعال تيشخص اجازه با درواقع آورد، دست به خداوندگاران
ي ه تانيهيو وايايام است، شده انيب تايگ- بهاگاواد در وضوحبه. است شده
 درواقعي ول، شودمي كسب خداوندگاران از رسدمي نظر بهي تيمز هر. 18تان

ي اعال تيشخص اجازه بدون. شودء مياعطا خداوندي اعال تيشخص توسط
 مواقعي بعض اما. سازد گرانيد بينص راي تيمز چيه تواندنمي فرد خداوند،

 كامل كل را خود و شوندمي مغروري ماد عتيطب ريثت تأتح خداوندگاران
 فراموش را خداوندي اعال تيشخصي برتر وي تعال كنندمي تالش و ننديبمي

 كه است شده انيب نهيزم نيا در وضوحبه بهاگاواتام- يمادشر در. كنند
 به شنايكر ظهور مقصود. كند نيخشمگ را ندرايا پادشاه خواستمي شنايكر

 خصوص به ندرايا پادشاه. ودب عابدان حفاظت و منانياهري نابود خصوص
 شنايكر بود شده غرور دچار ازآنجاكه اما. بود منرياه كي نه و عابد كي

 توقف با را ندرايا پادشاه كه كرد تالش ابتدا او. بدهدي درس او به خواستمي
 نيخشمگ نداوانيور چرانيب داده شده توسط مردان گاوترت 19پوجاي-يندراا

  . كند
 كي اويي گو كه كردي نحو به صحبت به شروع ذهن، در هدف نيا با شنايكر

 نيا طرفداران. ستا 20ماسايم-ي فلسفه كارماحام و است خدانشناسملحد 
 را بحث نياها . آنرنديپذنمي را خداوند تيشخص متعال تيمرجع فلسفه نوع

 حاصل اوي برا قطعاً جينتا كند عملي درستبهي كس اگر كه كنندمي مطرح

                                              
18 mayaiva vihitän hi tän 
19 Indra-püjä 

20 Karma-mémäàsä 
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 كه باشد داشته وجوديي خدا اگري حت كه است نايشان آ دهيا. شد خواهد
 او پرستش بهي ازين چيه دهد،مي او به را انسان بخشيج اعمال ثمرنتا

 راي خوب جهينت تواندوند نميخدا نكند عمل انسان كهي زمان تا، چراكه ستين
 ديبا مردم خداوندگار كي پرستشي جابه نديگوها مي. آنكندء اعطا او به

 قطعاً خوب جينتا بيترتينبد و نديبنما معطوف خود فيوظا به را خود توجه
 مامسايم-ين اصول فلسفه كارماا با مطابق شنايكر خداوند. شد خواهد حاصل
 شما كنمنمي فكر من زم،يعز پدر": گفت او. كرد پدرش به صحبت به شروع

اي هتيفعال زيآمتيموفقي اجراي براي خداوندگار چيه پرستش بهي ازين
 گذشتهي كارما اساس بري ا. هر موجود زندهديباش داشته خودي كشاورز

 خودي لي فعكارما جينتا افتيدر با صرفاً راي زندگ نيا و شودمي متولد خود
هاي گونه و انواع در شيخو گذشته اعمال اساس بر همه. كندمي ترك

 اساس بر را خودي بعد تولد انسان و شوندمي متولدي زندگ مختلف
 ،يماد رنج وي شاد مختلف انواع. دكنمي كسبي زندگ نياهاي تيفعال
 از چهها تيفعال مختلف انواع مختلف جينتا ،يزندگ ماتيمال و شيآسا

  ".هستندي فعلي زندگ اي گذشتهي زندگ
 تيرضا بدون كه پرداختند بحث نيا به مسني اعضا گريد و ناندا ماهاراج

ي خوب جينتاي ماد اعمال با صرفاً  تواندمين فرد حوزه، هر در غالب خداوندگار
 دهيد مواقعي برخ مثالي برا. است قتيحق كي درواقع نيا. كند كسب

 كي توسط درمان ويك درجهي پزشكهاي كمك وجود رغميعل كه شودمي
 كه گرفت جهينت توانمي نيبنابرا. رديممي ضيمر فرد ،يكدرجه پزشك
خود يخودبهيك درجه پزشك كيهاي تالش ايك يدرجهي پزشك درمان

. باشد كار در خداوندي اعال تيشخص دست ديبا؛ ستندين ضيمر درمان علت
. ستين شانيا شيآسا ليدل كودكانشان از مادر و پدر كي مراقبت مشابهاً،
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 بد كودكان حال ن،يوالدهاي مراقبت رغميعل كه شودمي دهيد مواقعي بعض
 جهينت كسبي براي ماد علل نيبنابرا. شوندمي مرگ ميتسل اي و شودمي
 نيبنابرا. باشد داشته وجود ديبا خداوندي اعال تيشخص د. تأييستنديني كاف

ي ارب خوب جينتا كسبي برا كه پرداخت دهيا نيا از تيحما به ماهاراج ناندا
 را باران نيمننده تأك تيريمدي تيد ندرا،يا ديباها ي آنكشاورزهاي تيفعال
  . كنندي راض
اين بحث را باطل كرد و گفت كه خداوندگاران تنها نتايج را  شنايكر اوندخد

دهند. دهند كه وظايف تجويزشده خود را انجام ميبه اشخاصي مي
توانند نتايج خوبي را به اشخاصي بدهند كه وظايف خداوندگاران نمي

 اند؛ بنابراين خداوندگاران وابسته به اجرايتجويزشده خود را انجام نداده
  وظايف هستند و در اعطاي نتايج خير به همگان مطلق نيستند.

پدر عزيزم، هيچ نيازي به پرستش خداوندگار ايندرا "خداوند كريشنا گفت: 
توانيم ببينيم كند. ما واقعاً مينيست. هركسي نتايج اعمال خود را كسب مي

اساس تواند بر اساس تمايل طبيعي خود مشغول به كار شود؛ و بر كه فرد مي
نتايج  –ها يا خداوندگاران چه انسان –تمايل طبيعي، تمام موجودات زنده 

هاي باالتر يا كنند. تمام موجودات زنده بدنمربوط به خود را كسب مي
طرفي را بر هاي دوست، دشمن و بيآورند و گروهتري به دست ميپايين

انجام وظايف  آورند. فرد بايد مراقباساس انواع كارهاي خود به وجود مي
اش باشد و توجه خود را به پرستش خود بر اساس غريزه طبيعي

خداوندگاران مختلف منحرف نكند. خداوندگاران با انجام وظايف مناسب 
ها نيست. پس تمام وظايف راضي خواهند شد، بنابراين نيازي به پرستش آن

خوب  ايي آن به انجام وظايف تجويزشده خود به شيوهجابهاجازه دهيد 
تواند بدون انجام مناسب وظايف تجويزشده خود فرد نمي درواقعبپردازيم. 
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ي انجام درستبهاش را خوشحال باشد. بنابراين فردي كه وظايف تجويزشده
شود. وظايف تجويزشده مناسب عفت تشبيه ميدهد به يك زن بينمي

ا، اشتغال برهماناها مطالعه وداهاست؛ وظيفه مناسب طبقه اشرافي، كشاترياه
در حفاظت از شهروندان است؛ وظيفه مناسب جمع وايشيا، كشاورزي، 
تجارت و حفاظت از گاوهاست؛ و وظيفه مناسب شودراها خدمت به طبقات 
باالتر يعني برهماناها، كشاترياها و وايشياهاست. ما به طبقه وايشيا متعلقيم و 

زي، حفاظت از وظيفه مناسب ما كشاورزي كردن يا تجارت توليدات كشاور
  گاوها و يا كارهاي مالي است.

داند، چراكه نانداماهاراج از هويت ميكريشنا خود را با اجتماع وايشيا هم
ها بود. او چهار نوع كرد و كريشنا مراقب آنگاوهاي زيادي حفاظت مي

 گاوها از حفاظت جارت،اشتغال تجاري براي اجتماع وايشيا يعني كشاورزي، ت
 كي هر توانندمي اهايشيوا گرچه. برشمرد راي گذارهيسرما و يمالي كارها و
 گاوها از حفاظت مشغول اغلب نداوانيور مردان اما، ننديبرگز را كارها نيا از

  . بودند
 ريثي تحت تأكهكشاني تجل نيا": داد حيتوض پدرشي برا نيهمچن شنايكر
 علل گونه سه نيا. است – جهل و شهوت ،يكين –ي ماد عتيطب گونه سه

 حاصل شهوت گونه عملكرد ليدل به ابر. هستند جهاني نابود و بقا، خلق،
 پس و شودمي باران زشير سبب كه است شهوتگونه ينا نيبنابرا. شودمي
 به راي كشاورز امر در تيموفقي عني جهينت زنده موجودات باران زشير از

 اگري حت ارد؟د امر نيا دري دخالت چه ندرايا حساب نيا با. آورندمي دست
 ازي خاص تيمزيچ ه ما بكند؟ تواندمي چه او، دينكني راض را ندرايا شما

 انوسياقي رو آب او، باشد داشته وجود او اگري حت. ميكننمي كسب ندرايا
 اي انوسياقي رو را آب او پس. ستين آب بهي ازين چيه كهيي جا زديرمي زين
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يي جا تا. ندارد ما توسط او نكرد پرستش بهي بستگ امر نيا؛ زديرمي نيزم
 گانهيب كشور اي گريدي روستا اي شهر به رفتن بهي ازين است مربوط ما به كه

 نيا دري زندگ از ما اما دارند وجودها شهر دري اديزهاي ساختمان. ميندار
 جنگل و گواردهان تپهبا  ما خاص ارتباط. ميهستي راض نداوانيور جنگل

 خواهش زميعز پدر شما از من نيبنابراي. گريد زيچ نه و است نداوانيور
 را گواردهان تپه وي محلي برهماناها كهيد كن آغاز راي قربان كه كنميم

   ".ميباش نداشتهي كار ندرايا با ديده اجازه و نمود خواهدي راض
 زم،يعز پسر": داد پاسخ نانداماهاراج، شنايكر از جمالت نيا دنيشن از بعد

ي محلي برهماناي برا رايي مجزاي قربان مني كنمي استدرخو توكه ييازآنجا
 به موسومي قربان نيا كه بده اجازه حاال اما. داد خواهم انجام گواردهان تپه و
   ".ميده انجام را اياگي-يندراا

 ديدار قصد شما كهي قربان. دينكن ريخيزم، تأعز پدر": داد پاسخ شنايكر اما
 بهتر. برد خواهدي اديز زمان ديده جاماني محلي برهمانا و گواردهاني برا

 ديريگ كار به ديايدهد تدارك اياگي-يندرااي برا كه راي لوازم و باتيترت است
ي راض راي محلي برهمانا و گواردهان تپه تا ديشوي قربان آن مشغول فوراً و

   ".ديكن
 هك دنديپرس شنايكر از آنگاه چران. مردان گاوشد مردد ماهاراج ناندا باالخره

 بيترت نيبد راها آن شنايكر و شود انجام اياگي كه خواهدمي چگونه او
اع غالت و كره خالص نوا از خوشمزه اريبسي غذاها": نموديي راهنما
 وي پور پاكورا، حلوا، سپس و دال برنج،. ديكن هيته اياگي يبرا شدهيآورجمع
ي، نيريشهاي لهگلويربرنج، رابري، ش مانند ريش با شدهآمادهي غذاها انواع

 توانندمي كه ميحكي برهماناها و ديكن آماده راساندش، راساگوال و الدو 
 دعوت كنند ميتقد آتش به را خود احترامات و كنند ذكر رايي وداي مانتراها
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ها گاو تمام آنگاه. رنديبپذ تاريخ صورتبه را غالت انواع ديبا برهماناها. ديكن
 راتيخ به كار نيا انجام از پس. ديبده غذاها نآ بهي خوببه و ديكن نيتزئ را

 درجاتها، سگ مثل ترنييپا واناتيح مورد در. ديبده برهماناها به پول
يرقابل غ و ناپاك كهها ها، مثل چانداالها يا طبقه پنجم انسانانسانتر يينپا

. كنند افتيدر مفصل پراسادام ديبا زين شانيا شوند،مي گرفته نظر در تماس
 پوجا-ي موسوم به گواردهانقربان شد، دادهها گاو بهي كاف علف دازآنكهبع

  ".نمود خواهديار راضي بس مراي قربان نيا. شودمي آغاز بالفاصله
 حيتوض را ايشيوا اجتماع در اقتصاد كل عمالً  شنايكر خداوند عبارت، نيا در

 انيم رد ،يواناتحي پادشاه در وي بشر جامعه اجتماعات تمام در. دهدمي
 ديباي هركس. كندمي فايا را خود نقشي هركس رهيغ وها بز ،هاسگ گاوها،

 تنهانهي كه ا. جامعهكند عمل جامعه تمام نفعي برا گرانيد باي همكار در
 وها تپه همانند جانيب اءياش رندهيگياء زنده و متحرك، بلكه دربراششامل 

ي اقتصاد شرفتيپ مسئول خاص صورتبهيا شيا. اجتماع وهست زينها نيزم
 انجام و ازينيد غالت، حفاظت دادن به گاوها، انتقال غذا در هنگام تول جامعه،

  . استي بانك امور وي گذاريهسرما
 مهم اريبس امروز كهها سگ وها گربه گرچه كه ميآموزمي عبارت نيا از

 گاوها از حفاظت درواقع اما رند،يگ قرارغفلت  وي مهريب مورد دينبااند شده
 نيا از كهي گريد. نكته استها سگ وها گربه از حفاظت از تريار مهمبس

 مورد دينبا زين نجس افراد طبقه اي چانداالها كه است آنيابيم يدرم عبارت
 ميمستق مسئولي برخ اما هستند، مهم همه. رنديگ قرار باالتر طبقات غفلت

. هستند مسئول ميستقميرغ صورتبهي برخ و هستندي بشر جامعه شرفتيپ
 نظر در افراد تمام نفع آنگاه، باشد داشته وجودي آگاه شنايكركه هنگامي اما

  . شودمي گرفته
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 خداوند و شودمي انجامي آگاه شنايكر جنبش در پوجا-ي گواردهانقربان
 نيزم پس است، پرستشقابل شنايكركه ييازآنجا است كرده هيتوص ايتانيچ
 جمله نيا د. در تأييهستند پرستشقابل زين گواردهان تپه و نداوانيور او،

 او خود پرستشي اندازهبه پوجا-يد كه گواردهانفرمامي شنايكر خداوند
عنوان به و دارد استمرار همچنان پوجا- . از آن روز گواردهاناست خوب

 نداوان،يور از خارج اي نداوانيور معابد تمام در. شودمي شناخته 21اكوتاآنّ
 انيم فراوان شكوه با و شودمي آماده جشن نيا در غذا ازي ميعظ مقدار
 پرتاب تيجمع سمت به غذا مواقعي برخ. شودمي ميتقس مردم عموم

 موارد نيا از. برندمي لذت نيزمي رو از آن كردن جمع از مردم و شودمي
 آلوده هرگز شنايكر به شده ميتقد پراسادام كه ميكن درك ميتوانمي

 آن اديز تيرضا با مردم نيبنابرا. باشد افتاده نيزمي رو اگري حت، شودنمي
  . كنندمي ليم وي آورجمع را
يه نمود توص گاوچران مردان به شنايكر خداوند،ي اعال تيشخص بيترت نيبد
 آغاز ندرايا هيتنببراي  را پوجا- وقف كنند و گواردهانمت را اياگي- ندرايا كه

 شده مغرور بودني بهشت اراتيس متعال نندهكيندرا از كنترلا. چراكه كنند
 شنايكر شنهاديپ نانداماهاراجي سركردگ به صادق و ساده چران. مردان گاوبود
. دادند انجام بود كرده هيتوص او كه را آنچه فراوان اتيجزئ با و رفتنديپذ را

يت جشن رعا (با. دادند انجام را تپه دور به طواف و گواردهان پرستشها آن
 كنندمي تن به بايز لباس زين هنوز نداوانيور در مردم عموم پوجا،-هانگوارد

 با و كنند تپه نثار را خود پرستش تا كنندمي تجمع گواردهان تپه كينزد و
يشنا، ناندا كر خداوند آموزش اساس بر ).كنند طواف را تپه گاوها راندن

                                              
21 Annaküöa 
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 به شروع و فراخواندند را ميحكي برهماناها، چرانماهاراج و مردان گاو
. نمودند پراسادام ميتقد ويي وداي مانتراها ذكر با گواردهان تپه پرستش
 علفها آن به و آراستند را خودي گاوهاينداوان گرد هم آمدند. ور در ساكنان

. نمودند ردهاناندند و شروع به پرستش تپه گوار جلو به را گاوهاها . آندادند
 شده دهيكشهاي ارابه در و كردند تن به مجلل و بايزهاي لباس زينها يگوپ

 برهماناها. كردند ذكر را شنايكر متعالي هايباز شكوهو  نشستند نر گاو با
 انجام پوجا-ودند تا نقش واعظ را در گواردهانب آمده هم گرد آنجا در كه

  .كردندها، يگوپ شان،يا زنان و چرانبركات خود را نثار مردان گاو دهند
ي گرفت و به ميعظ متعال فرم شنايكر شد، كامل چيزكه همههنگامي

 او، چراكه است گواردهان تپه خود او كه كرد اعالم نداوانيور نانساك
ي كي شنايكر خود و دهانرگوا تپه كه كند متقاعد را عابدان خواستمي

 آنجا در شده ميتقدي غذاها تمام خوردن به شروع شنايكر آنگاه. هستند
. عابدان است مورداحترام همچنان گواردهان تپه و شنايكر بودني ك. ينمود

 پرستش همانند راها آن وگيرند يبرم گواردهان تپه ازيي هابزرگ سنگ
 كوچكهاي سنگ عابدان نيبنابرا. كنندمي پرستش، معابد در شنايكر تمثال

 راها آن خانه در و كنندي ميآوريي از تپه گواردهان جمعهايزهريا سنگ
 خداوند تمثال پرستشي خوب همان به پرستش نيا، چراكه نندكمي پرستش

صورتبه نمود شده ميتقد موارد خوردن به شروع كه شنايكر. شكل است
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 ساكنان گريد همراه به شنايكر خود و بود شده نييتع و مشخص مجزا
يز تپه گواردهان ن و تمثال نيا به خود احترامات ميتقد به شروع نداوانيور

 گواردهان،هاي تپه و شنايكر خود ميعظ فرم به احترامات ميقدت در. دنمو
 فرم چه گواردهان تپه كه ديباش نيا گرنظاره تنها": نمود اعالم شنايكر
 مورد را ما چگونه شده ميتقد موارد تمام رشيپذ با و گرفت خود بهي ميعظ

از ي هركس"كند: مي انيبين مورد ا در نيهمچن شنايكر ".داد قرار خود لطف
 شخصاً  من كهي بيترت همان به درست ورزد غفلت پوجا-پرستش گواردهان

 گواردهان تپه دري اديزي مارها. بود نخواهد شاد دادم، انجام را پرستش آن
 ورزند غفلت پوجا-ه گواردهانشديزتجو فهيوظ از كهي اشخاص و دارند وجود
 نانياطم رمنظوبه. شوندمي كشته و شد خواهند زده شين مارها نيا توسط

 در نداوانيور در مردم تمام خودشان وها گاوي برا خود اقبال و بخت از
 شده زيتجو من توسط كهگونه همان را تپه پرستش ديبا گواردهاني كينزد

   ".دهند انجاماست 
 از نداوانيور ساكنان تمام پوجا،- ي گواردهانقربان انجام با بيترت نيبد

 سمت به آن از پس و كردندي رويپ واسودو، پسر شنا،يكرهاي آموزش
  . بازگشتند شيخوهاي خانه

  

 عنوان با كريشنا،كتاب  چهارم و بيست فصل بر ودانتابهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد. مي پايان "گواردهان تپه پرستش"
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  فصل بيست و پنجم

  در ورينداوان رانگريوباران 

 در گاوچران مردان وسطت شده تقديم قرباني كه شد متوجه ايندراكه يهنگام
 ساكنان به نسبت را خود خشم و شد خشمگين است، شده متوقف ورينداوان
 ايندرا اگرچه داد. نشان شدند،مي هدايت ماهاراج ناندا توسط كه ورينداوان

عنوان به نمايد.مي حفاظتها آن از شخصاً كريشنا كه دانستميي خوببه
 ابر اين .فراخواند را 22ساموارتاكاندرا، ، ايابرها مختلف انواعي كنندههدايت
 به ايندرا است. كيهاني تجلي كل نابودي به نياز كه شودمي دعوت زماني

كل آن محدوده را با سيلي  و برود ورينداوان به تا داد دستور ساموارتاكا
 مطلق قادر شخصيت را خود اهريمنانه تفكري با ايندرا كند. غرقگسترده 

 يكنندهشوند، كنترلمي قوي بسيار اهريمنانكه يهنگام پنداشت.مي
 اما نبود، اهريمن اگرچه ايندرا كنند.مي رد را خداوند اعالي شخصيت متعال،

                                              
22 Säàvartaka 
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 متعال يكنندهكنترل خواستمي و بود شده مغرور خويش مادي جايگاه در
- مي كريشنا قدرتمندي به زمان آن در حداقل را خود او بكشد. چالش به را

 صرفاًها آن بنگر. را ورينداوان ساكنان گستاخي" :يندرا گفتپنداشت. ا
 كسي كه كريشنا، دوستشان توسط خود فريب با اما، هستند جنگل ساكنان

 به را خداوندگارانكه  اندكرده جرئتي نيست، معمول زنده موجود يك جز
   "بطلبند. مبارزه

- انسان اوندگاران،خد پرستندگان كه نمايدمي اعالم گيتا-بهاگاواد در كريشنا

 تماميدارد كه فرد بايد مي بيان او چنينهم نيستند. خردمندي بسيار هاي
 نمايد. تمركز آگاهي كريشنا روي صرفاً وند ك متوقف را پرستش انواع

 آشكاري ينشانه او، تنبيه سپس و كريشنا توسط ايندرا خشم برانگيختن
 باشند،مي آگاهي كريشنا به مشغول كه كساني آن است، خداوند عابدان براي

 آن كه شود مشخص اگر حتي ندارند. خداوندگاري هيچ پرستش به نيازي
 كامل حفاظت خود عابدان به كريشنا است، شده خشمگين بسيار خداوندگار

   باشند. وابسته او لطف به كامالً بايدها آن و دهدمي
چالش كشيدن ه ب با" گفت: و كرد نفرين را ورينداوان ساكنان عمل ايندرا

 خواهند رنج مادي موجوديت در ورينداوان ساكنان ،مرجعيت خداوندگاران
 همچنين "آيند. فائق مادي رنج اقيانوس موانع بر توانندنميها آن كشيد.

 پسر اين توصيه به مرا مرجعيت ورينداوان گاوچران مردان اين" كرد: بيان
 بچه يك جز چيزي او .كردند رد شود،مي شناخته كريشنا نام به كه پرحرف
 به اوترتيب بدين "كردند. خشمگين مراها آن بچه، اين كردن باور با و نيست

 نابود را آنجا شكوفايي و رونق و برود ورينداوان به تا داد دستور ساموارتاكا ابر
 در خود اعتماد و خود مادي توانگري از ورينداوان مردان" گفت: ايندرا كند.

 كودك يك صرفاً او اند.شده مغرور كريشنا، ن،خردسالشا دوست حضور
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 دانش در را خود او گرچه است، كيهاني كلي موقعيت از ناآگاه و پرحرف
 بايد اند،گرفته جدي را كريشناها كه آنييازآنجا داند.مي پيشرفته بسيار

 و برود آنجا به كه امداده دستور ساموارتاكا ابر به من بنابراين و شوند مجازات
   "شوند. نابود گاوهايشان با بايدها آن نمايد. غرق راها آن
 براي بايد ساكنان شهرها از خارج يا روستاها در كه است شده بيان اينجا در

 گاوهاكه يهنگام باشند. وابسته گاوها به خود اقتصادي رونق و شكوفايي
كه يهنگام شد. خواهند محروم هاتوانگري انواع تمام از مردم شوند، نابود

 ورينداوان به او همراهان و ساموارتاكا ابرهاي كه داد دستور ايندرا پادشاه
 مطمئن راها آن ايندرا پادشاه اما ترسيدند. مسئوليت اين از ابرها بروند،

 بزرگ هايطوفان همراه به خودم، فيل بر سوار نيز من و برويد شما": ساخت
 كار به ورينداوان ساكنان تمجازا براي را خود قدرت تمامي من آمد. خواهم
   "گرفت. خواهم

 ظاهر ورينداوان باالي بر خطرناك ابرهاي تمامي ايندرا، پادشاه دستور با
 نمودند. خود توان و قدرت تمام با باران، يوقفهبي بارش به شروع و شدند

 با داشت. ادامه وقفهبي باران، ريزش و شديد بادهاي وزش پياپي، رعدوبرق
يج تدربه ابرها پياپي، صورتي به و هاستون ضخامت به رانيبا آب ريختن
 تفاوت ديگر وند كرد پر باران آب با را ورينداوان هايزمين تمامي

 به موقعيت اين نداشت. وجود ترپست و باالتر هايزمين بيني امشاهدهقابل
 بادهاي وزش با همراه باران بارش بود. خطرناك بسيار حيوانات براي خصوص

 به شروع سرما شدت از ورينداوان در زنده موجودات تمامي و بود يدشد
ها آن خالصي، براي ديگر منبع هيچ كردن پيدا از ناتوان كردند. لرزيدن
به گاوها بگيرند. را او نيلوفرين قدوم پناه تا رفتند گوويندا نزد همگي
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 نپايي را خود سرهاي وشدت ناراحت شده هاي سنگين بهابر از خصوص
-مي نگاه هايشانبدن زير را خود هايگوسالهكه يدرحال وبودند  انداخته

 را او نيلوفرين قدوم پناه تا رفتند خداوند اعالي شخصيت نزد داشتند،
 آغاز را كريشنا خداوند به دعا ورينداوان ساكنان تمامي زمان آن در بگيرند.
 به نسبت و قيمطل قادر تو عزيز، كريشناي" كردند: دعاها آن نمودند.
 ايندراي آزارهاي درگيرشدت به كه ما از لطفاً هستي. پرمحبت بسيار عابدانت

   "نما. حفاظت ايم،شده خشمگين
از افتخار  محروم شدهد كه ايندرا، ش متوجه كريشنا دعاها، اين شنيدن با

 بادهاي و تگرگ بزرگ قطعات همراه به را باران اين قرباني، توسط شدهكسب
 اتفاق آن مناسب فصل از خارج موضوعات اين تمام گرچه ريزد.مي فرو شديد

ي آگاهانه و عمدي خشم از نمايشي اين كه شد متوجه كريشنا افتد.مي
 را خود كه خداوندگار اين"گيري كرد: نتيجه چنين بنابراين است. ايندرا
 بر بايد من اما، است داده نشان را خود عظيم قدرت كند،مي فرض متعال

اس موقعيت خودم به او پاسخ بدهم و بايد به او بياموزم كه وي در اس
 بنابراين و هستم همگان متعال خداوند من نيست. مستقلمديريت جهان، 

 ايندرا اما است.يرممكن غكردن تعالي و برتري من  فراموش ايشان براي
 ديوانه و مجنون بدترين و شده خود مادي قدرت از غرور گرفتاري نوعبه

 رها كاذب غرور اين از را وي كه كنم عمل سرعتبه بايد من است. يدهگرد
 به وابسته كامالً  حاضر حال در كه ورينداوان در پاكم عابدان به بايد سازم.
   "بدهم. حفاظت ،امگرفته خود پناه تحت را ايشان من و هستند من لطف

 بلند دست كي با را گواردهانا يتپه فوراً  كريشنا خداوند تفكري، چنين با
 زمين روي از را خردل ايدانه كودك يك كه ترتيبي همان به درست كرد،
 را گواردهانا يتپهبازي متعال خود در بلند كردن  اوترتيب بدين كند.مي بلند
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 كرد: خطابچنين ينا را خود عابدان كريشنا خداوند آنگاه نمود. متجلي
 امنيت با شما حال عزيزم، وانوريندا ساكنان عزيزم، پدران عزيزم، برادران"

 از و تپه از بياييد. ام،كرده بلند را آن كه گواردهانا يتپه چتر زير توانيدمي
 شديد بادهاي و سنگين باران نترسيد. افتاد، خواهد من دست ازينكه ا فكر
 كه امكرده بلند را تپه اين من بنابراين است. كرده فراوان اذيت دچار را شما

 كنممي فكر و نمود. خواهد حفاظت را شما بزرگ چتر يك مانند درست
 بزرگ چتر اين زير است. فعلي رنج اين از شما خالصي براي مناسب اقدامي

 دريافت با ورينداوان ساكنان تمامي "باشيد. شاديواناتتان ح همراه به
 رسيدمي نظر به و شدند وارد بزرگ يتپه زير به كريشنا، سوي از اطمينان

   رسيدند. ايمني وضعيت به خود حيوانات و مايملك تمامي مراهه به كه
 گرسنگي، فشار بدون هفته يك مدت بهيواناتشان ح و ورينداوان ساكنان
 متعجب امر اين از صرفاًها آن ماندند. باقي آنجا در هاناراحتي ديگر يا تشنگي

 تهداش نگاه خود چپ دست كوچك انگشت با را تپه كريشنا چگونه كه بودند
نا، ايندرا، پادشاه بهشت، كريش ماورائي و عاديغير قدرت يمشاهده با است.

 ايشان از و فراخواند را ابرها تمامي او گرديد. مردد خود تصميم در وگيج شد 
 تمام از كامالً آسمانكه يهنگام ايستند. باز كار يادامه از تا كرد درخواست

 آن در شد. متوقف نيز قدرتمند باد و تابيد دوباره خورشيد نور شد، پاك ابرها
 يتپه بلندكنندهعنوان به حاال كه خداوند اعالي شخصيت كريشنا، زمان

 توانيدمي شما حال عزيزم، گاوچران مردان" گفت: شدمي شناخته گواردهانا
 با را ارزشمندتان اشياء و گاوها كودكان، همسران، و كنيد ترك را مكان اين

   "است. يافته پايانيز چهمه چون ببريد، خود
ها كردند و همراه با گاوها و ديگر تمام مردان اشياء ارزشمند خود را سوار ارابه

را از آنجا  يزچهمه هاآن آنكهآنجا را ترك نمودند. پس از  يآرامبهمتعلقات خود 
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اي كه ي گواردهانا را درست در همان نقطهتپه يآرامبهبردند، خداوند كريشنا 
انجام شد، تمامي  يزچهمه كهيهنگامقرار داد.  جايش سر آن بود، برپيش از 

ساكنان ورينداوان نزد كريشنا رفتند و با شعف فراوان او را در آغوش كشيدند. 
ذاتي محبت زيادي نسبت به كريشنا داشتند شروع به تقديم  طوربهها كه گوپي

مر خود را نثار وي هايشان نمودند و بركات مستپنير كرد مخلوط شده با اشك
ترين در ميان افراد كردند. مادر ياشودا، مادر روهيني، ناندا و باالرام، كه قوي

قدرتمند است، يكي پس از ديگري كريشنا را در آغوش كشيدند و به دليل 
احساس محبت خويش، بارها و بارها او را متبرك نمودند. در بهشت، 

گوناگون، مانند سيدهالوكا،  يايارهسهاي خداوندگاران مختلف از سيستم
نيز شروع به نمايش رضايت كامل خويش نمودند.  23گاندهاروالوكا و چارانالوكا

هاي صدفي مختلفي را هاي زيادي بر سطح زمين پرتاب نمودند و بوقگل هاآن
 رسيد و ساكنانهاي طبل به گوش ميبه صدا درآوردند. صداي ضربه
 نواختن به الهي، براي رضايت خداوند شروعگاندهاروالوكا مملو از احساسات 

ي دوستان و تنبور كردند. پس از اين اتفاق، شخصيت اعالي خداوند، در حلقه
ها با احساسات فراوان، حيوانات عزيزش به خانه بازگشت. مانند هميشه، گوپي

با  هاآن چراكهخداوند كريشنا مشغول شدند،  پرشكوههاي متعال و به ذكر بازي
  كردند. ذكر مي قلبشان

  

ودانتا بر فصل بيست و پنجم كتاب كريشنا با عنوان سان شرح بهاكتيبدين
  پذيرد.پايان مي "در ورينداوان ويرانگرباران "

                                              
23 Siddhaloka, Gandharvaloka and Cäraëaloka 
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  فصل بيست و ششم

  انگيزكريشناي اعجاب

 درك بدون و خداوند، اعالي شخصيت ،هاي كريشناپيچيدگي درك بدون
 مردان و معصوم گاوچران پسران ،او غيرمعمول متعال هايتوانگري

 كه كريشنا انگيزاعجاب هايفعاليت مورد در بحث به شروع ورينداوان،
   كردند. گذارد،مي سر پشت را ديگر هايانسان تمامي هايفعاليت

 انگيزاعجاب هايفعاليت گرفتن نظر در با عزيزم، دوستان" گفت: آنان از يكي
داوان ورين در ما با و بيايد العادهارقخ پسر اين كه است ممكن چگونه او،

 سن سال هفت فقط او كنيد! تصور است. ممكنزندگي كند؟ اين واقعاً غير
واردهانا را روي يك دست بلند گ يتپه كه است ممكن او براي چگونه دارد.
 داشته نگاه را نيلوفر گل كه هافيل پادشاه همانند درست دارد، نگاه وكند 
 مشابهاً و است فيل يك براي كار تريناهميتبي نيلوفر گل كردن بلند است.

 يك اوكه يهنگام كرد. بلند را گواردهانا يتپه زياد تالش بدون كريشنا
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 را پوتانا اسم به بزرگي ديو ببيند، توانستنمي حتي وكوچك بود  پسربچه
-مي خارج نيز را او حيات نيروي مكيد،مي را وي سينهكه يدرحال كشت.

 يك ابدي زمان كه كشت ترتيبي همان به را پوتانا ديو كريشنا، ساخت.
 سن ماه 3 تنها اوكه يهنگام كشد.مي زمان با جدال در را زنده موجود
 هايسينه شير يگرسنه كه او بود. خوابيده دستي يارابه يك زير در داشت،
 از نمود. پرتاب باال سمت به را خودش پاي و كرد گريه به شروع بود، مادرش
 شد. تقسيم تكه چند به و شكست فوراً  ارابه آن كوچكش پاي پرتاب
 كه ترينيوارتا نام به ديوي توسط داشت، سن سال يك تنها اوكه يهنگام
 ارتفاع به كريشنا گرچه و شد ربوده بود، درآورده گردباد يك شكل به را خود

 و شد آويزان ديو آن گردن بهي سادگبه اما شد، برده آسمان در بااليي بسيار
 از كه مادرش،بار يك بميرد. و بيفتد زمين به آسمان از تا كرد مجبور را او

 و بست چوبي آسياب يك به را او بود، شده خاطرآزرده او توسط كره دزديدن
 و كشاند آرجونا-ياماال نام به درخت جفت يك ميان به را آسياب كودك آن

 ترش،بزرگ برادر همراه به اوكه يمهنگا ديگر بار بيفتند.ها آن تا شد باعث
 ظاهر كاسورا نام به ديوي بود، جنگل در هاگوساله چراندن مشغول باالرام،

 نام به ديويكه يهنگام كرد. تقسيم نيم دو به را او منقار فوراً  كريشنا و شد
 را او كريشنا شد، ظاهر هاگوساله ميان در كريشنا كشتن آرزوي با واتساسورا

 همراه به كريشنا كه زماني كرد. پرتاب درخت يك روي بر و كشت فوراً
 فرم به دهنوكاسورا، نام به ديوي شدند، تاالوانا جنگل وارد باالرام برادرش

كه ينحوبهتوسط باالرام كشته شد؛  فوراً و كرد حملهها آن به االغ، يك
 كرد. پرتاب نخل درخت يك باالي به را او و گرفت را او عقب پاهايباالرام 
 بودند، هايياالغ شكل به نيزها آن كه همكارانش توسط دهنوكاسورا گرچه

 ياستفاده براي تاالوانا جنگل و شدند كشتهها آن همگي اما شدمي همراهي
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 جمع وارد پراالمباسوراكه يهنگام شد. آزاد ورينداوان ساكنان و حيوانات
 زد. رقم باالرام طتوس را او مرگ كريشنا شد، كريشنا گاوچران دوستان

آتش شديد جنگل حفظ نمود. وي  از را گاوهايش و دوستان كريشنا ازآنپس
 رودخانه ترك به مجبور را او و كرد تنبيه يامونا يرودخانه در راي افعي كاليا

 يكي نمود. پاك و سم بدون را يامونا هايآب اوترتيب بدين نمود. ورينداوان
 چرا كه دانيمنمي ما عزيزم، نانداي" گفت: ماهاراج ناندا دوستان از ديگر

م او را فراموش كنيم اما خواهيمي ايم.شده كريشنا پسرت مجذوبقدر ينا
 محبت احساس تو پسر به نسبت طبيعيقدر ينا چرا است. ممكناين غير

 يك فقط اوسو يك از است. انگيزاعجاب چقدر اين كه كن تصور كنيم؟مي
 را گواردهاناهمچون  بزرگ ايتپه ديگر سوي از و است سالههفت پسر

 شخصيت او است ممكن نيست. معمولي بچه يك او كرد. بلندي سادگبه
   "باشد. خداوند اعالي

 گفت: ناندا پادشاه ورينداوان، در گاوچران مردان هايستايش شنيدن با
بيان كنم  را گارگاموني جمالت توانممي تنها شما پاسخ در عزيزم، دوستان"
 انجام براي ويكه يهنگام شود. برطرف شما هايشك شايدكه ينحوهب

 سه به مختلف زماني يدوره سه در پسر اين كه گفت آمد، نام اعطاي مراسم
 واست  شده ظاهر سياه رنگ به ورينداوان در بار اين وور نموده ظه رنگ

 و قرمز رنگ سپس سفيد، رنگ اوتر يشپ شود.مي شناخته كريشناعنوان به
 پسربار يك پسر اين كه گفت چنينهم او است. داشته زرد رنگ آن از بعد

 را او دانندمي او پيشين تولد مورد در كه كساني تمامي و است بوده 1واسودوا

                                              
1 Vasudeva 
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 متنوعي بسيار هاينام پسرماو گفت  درواقعشناسند. مي 1واسودوا اسم به را
 مطمئن مرا ارياآچ گارگا دارد. خود مختلف هايفعاليت و صفات برحسب
خواهد بود و قادر است تا  كامل بركت من يخانواده براي پسر اين كه ساخت
 اعطا ورينداوان گاوهاي و گاوچران مردان تمامي به را روحاني شعفلذت پر

 حضور بركت با اما ايم،شده هادشواري مختلف انواع گرفتار ما اگرچه كند.
چنين اعالم داشت: هم او شد. مخواهي خالصها آن ازي سادگبه پسر، اين

 تمامي و داده نجات نابسامان وضعيت يك از را جهانتر يشپاين پسر "
-هم او است. كرده حفظ شرور و بدطينت افراد شر از را صادق هايانسان

 بشود كريشنا، پسر، اين بستهدل كه بختيخوش انسان هر كه گفت چنين
 رفت. نخواهد بين از دشمن توسط يا شد نخواهد خود دشمن مغلوب هرگز

 طرف همواره كه است ويشنو خداوند همانند درست او كلي صورتبه
 شوند.نمي اهريمنان مغلوب هرگزها يجه آندرنت و گيردمي را خداوندگاران

 در ويشنو خداوند همانند من كودك كه كردگيري يجهنت سپس آچاريا گارگا
 و كرد خواهد رشد متعال انگريتو و اثرگذاري ها،فعاليت صفات، زيبايي،

 آچاريا گارگا شويم. متعجب او انگيزاعجاب اعمال از چندان نبايد ماچنين ينا
دائماً  ما بعد به زمان آن از و بازگشت خانه به من، به موارد اين بيان از پس

 آچاريا، گارگا نظر اساس بر ايم.بوده كودك اين انگيزاعجاب هايفعاليت شاهد
  "باشد. نارايانا از كاملي بسط يا و نارايانا خود بايد او كه كنممي فكر من

 از را آچاريا گارگا بيانات زيادي توجه با گاوچران مردان تماميكه يهنگام
 را كريشنا انگيزاعجاب هايفعاليت توانستند بهتر شنيدند، نانداماهاراج طريق
 پرشكوه به عشرو وقرار دهند و بسيار شاد و راضي شدند  تحسين مورد

                                              
1 Väsudeva 
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 مورد در ايشان هايشك وي با مشورت با، چراكه نمودند ماهاراج ناندا كردن
 مهربان،چنين ينا كه كريشنا، كه باشد" گفتند: آنان شد. برطرف كريشنا

 حجم خشمگين ايندرايكه يهنگام كند. حفاظت را ما است، پرلطف و زيبا
 فوراً او فرستاد، ما سمت به شديد بادهاي و تگرگ همراه به را باران از زيادي
 متعلقات و گاوها هايمان،خانواده ما، همگي و داد نشان ما به را خود محبت

 يك كه ترتيبي همان به درست گواردهانا، يتپه كردن بلند با را ارزشمندمان
 را ما آورياعجاب طرز به او نمود. حفاظت كند،مي بلند را قارچي كودك
 ادامه را گاوهايمان و ما بر خود ينظاره فراوان لطف اب او كه باشد نمود. حفظ
 آرام زندگي به انگيزاعجاب كريشناي اين حفاظت تحت ما كه باشد دهد.
   دهيم. ادامه خود

  

 عنوان با كريشنا كتاب ششم و بيست فصل برودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان "انگيزاعجاب كريشناي"
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  فصل بيست و هفتم

  دعاهاي ايندرا، پادشاه بهشت

 از گواردهانا يتپه كردن بلند با را ورينداوان ساكنان كريشناكه يهنگام
 همراه به ورينداوان گولوكا از سورابهي گاو يك كرد، حفظ ايندرا خشم

 پادشاه ايندرا، شدند. ظاهر وي مقابل در بهشتي، سيارات از ايندرا پادشاه
 ايگوشه در او بنابراين بود. آگاه كريشنا به نسبت خود اهانت از بهشت،
 قدوم برابر در فوراً او شد. حاضر كريشنا مقابل در مخفيانه صورتي به خلوت

 درخشيد.مي خورشيدهمچون  او تاج گرچه افتاد، زمين بر كريشنا نيلوفرين
 است. ايندرا ارباب كريشناچراكه  شناخت،مي را كريشنا متعال جايگاه ايندرا

 گاوچران مردان ميان در و كند نزول تواندمي كريشنا كه كردنمي باور او اما
 الؤس زير را ايندرا مرجعيت كريشناكه يهنگام كند. زندگي ورينداوان در

 است جهان اين در مطلق قادر كه كردمي فكر زيرا شد. خشمگين ايندرا برد،
 پرغرور منزلت و قدر اتفاق اين از بعد اما نيست. اوي قدرتمند بهكس يچه و
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 مقابل در او خويش، بودنِ  تابع موقعيت از آگاه شكست. هم در او كاذب و
 خود دعاهاي تقديم به شروع و شد ظاهر گذارده، هم بر دستاني با كريشنا

   نمود.
 با تو كه كردممي فكر كاذبم، منزلت از مغرور عزيزم، خداوند" گفت: ايندرا
-كرده اهانت من به ياگيا،–ايندرا تقديم براي گاوچران مردان به ندادن اجازه

 قرباني مراسم براي آنچه تمامي از خودت خواهيمي تو كردممي فكر و اي
 گواردهانا، قرباني نام به كه پنداشتممي ببري. لذت بودند، شده تقديم و آماده

 شده اشتباه دچار جايگاهت شناخت در بنابراين و بگيري مرا سهم خواهيمي
شخص خداوند  متعال، خداوند تو كه كنم درك توانممي لطفت اب حال بودم.

 نيكي يگونه سكوي وراي كه است 1ساتوام–ودهاهستي و جايگاه تو ويش
 است. مادي كيفيات هايدگرگوني وراي تو متعال گاهسكونت و است مادي

 طبيعت اين وراي همگي تو متعال هايبازي و صفات، شكل، شهرت، نام،
 تو سكونتگاه شوند.نمي مغشوش مادي كيفيات توسط هرگز و هستند مادي
 شوندمي متحمل شديد هايرياضت كه استي دسترسقابل كساني براي فقط

 آزاد كامالً  جهل و شهوت چون مادي كيفيات حمالت از را خود كه كساني و
- گونه آييدمي جهان اين به شما كه زماني نمايد تصور فردي اگر اند.نموده

 كيفيات يگستره است. شده اشتباه دچار پذيريد،مي را مادي تطبيع هاي
 اين دركه يهنگام راها آن قطعاً تو و نيستند تو لمس به قادر هرگز مادي
 قانون قيود تحت هرگز تو الوهيت مقام پذيري.نمي داري حضور جهان

   گيرد.نمي قرار مادي طبيعت

                                              
1 viçuddha-sattva 
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ين دنيا ا روحاني پير تو هستي. نيكيها تجلي اين ازلي پدر تو عزيزم، خداوند
 براي صالحيت صاحب تو ابدي، زمانعنوان به .يز هستيچهمهو مالك اصلي 

 وجود من همچون زيادي احمقان مادي جهان اين در كنندگاني. اهانت تنبيه
 چنان تو پندارند.مي ترمهم همه از دنيا اين در يا مطلق قادر را خود كه دارند

 گيريمي نظر در را ابزارهايي ايشان، اهانت مجازات ونبد كه هستي مهربان
 تنها كه كنند درك بتوانندها آن و شود مقهور ايشان كاذب اعتبار و قدر تا

   هستي. خداوند اعالي شخصيت، ديگريكس يچه نه و تو،
 هستي. متعال پادشاه وتو پدر متعال، پير روحاني متعال  عزيزم، خداوند
 تو باشد، داشته وجود زنده موجودات رفتار در نقصاني كه زمان هر بنابراين

 كشور، باالي سطح مسئول و روحاني پير پدر، داري. راها آن تنبيه حق
 هستند. شهروندانشان و ،شاگردانشان ،پدرانشان ترتيب به خيرخواه همگي
 خواست با شما دارند. را خود وابستگان تنبيه حقِ  خيرخواهان ،ترتيببدين

 ابديت هايفرم انواع در خاكي، يكره اين در ايخجسته رتصوبه خودت
 خصوص به و نمايي شكوهپر را زمين يسياره تا آييمي تو شوي.مي ظاهر

 اين در سازي. نابود شوند،مي خدايي مدعي كاذب صورتبه كه را اشخاصي
 بدل براي زنده موجودات مختلف انواع ميان معمول رقابتي مادي، دنياي
ه ب در سرخوردگي از پس و دارد وجود جامعه باالي سطح رهبران به شدن
 شخص و خدايي ادعاي احمق اشخاص رهبري، باالي موقعيت آوردن دست

 اما من، همچون بسيارند، دنيا اين در ناداناني چنين كنند.مي را بودن خداوند
ه دست آورند، ب را خود حواس و هوش ايشانكه يهنگام زمان، طول در

 مشغول تو به خدمت مناسب انجام به را خود دوباره وشوند و ميتسليم ت
 تو به نسبت كه است افرادي قبال در تو تنبيه مقصود اين و نمايند.مي

  ورزند.مي حسادت
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 ونهايت تو نشدم بي قدرت متوجه من ماديم توانگري از مغرور عزيزم، خداوند
 خداوندم، بنابراين، .شدم مرتكب نيلوفرينت قدوم به نسبت را بزرگ اهانتي

 را خود بركات لطفاً هستم. يكي درجه احمق يك من زيرا ببخش مرا لطفاً
- مي فكر اگر خداوندم، نكنم. عمل احمقانه چنين ديگر كه نما اعطا من به

 تو به آنگاه نيست، بخششقابل كه است بزرگ قدرآن اهانت اين كه كني
 مادي دنياي اين در تو ظهور شم.با تو ابدي خادم همواره كه كنممي التماس

 تنها كه است اهريمناني نابودي و ابديت خادمان به حفاظت اعطاي براي
 فراواني نظامي قدرت از زمين، يسياره موجوديت بر فشار ايجاد براي

   ببخشيد. مرا لطفاً هستم، تاابدي خادم منكه ييازآنجا كنند.مي نگهداري
 هايسجده من هستي. خداوند متعال شخصيت تو عزيزم، خداوند

 متعال روح و متعال شخص تو زيرا كنممي تقديم تو به را خودي محترمانه
 .يهست عابدان تمامي ارباب كريشنا، متعال، خداوند و واسودوا پسر تو هستي.

 تو هستي. متعال دانش و شخصيت تجلي تو بپذير. مرا هايسجده دارم تمنا
 در توانيميخود  ابدي هايشكل زا يك هر در خود خواست اساس بر

 موجودات تمامي متعال روح و خلقت تماميمنشأ  تو شوي. ظاهريي هرجا
 و باران زيادي حجم فرستادن با فراوان، جهل دليل به من .هستي زنده

 خشم سر از من كردم. ايجاد فراواني ومرجهرج ورينداوان در شديد، طوفان
 كسب براي كه بود ايقرباني اسممر توقف آن دليل كه كردم عمل شديد

 تو عزيزم، خداوند اما نمودي. متوقف را آن تو و شدمي برگزار من رضايت
 به را لطفت كاذبم، غرور كردن نابود با كه هستي مهربان من به نسبت چنان

 خداوند گيرم.مي را نيلوفرينت قدوم پناه من بنابراين داشتي. ارزاني من
 موجودات تمامي روحاني پير بلكه متعالي، يكنندهكنترل تنهانه تو عزيزم،

 كريشنا، خداوند ايندرا، توسط شدن پرشكوه باترتيب بدين هستي. نيز زنده
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 من عزيزم، ايندراي" گفت: و زد زيبايي لبخند خداوند، متعال شخصيت
 يحافظه و دهم نشان را خود دليلبي لطف تا كردم متوقف صرفاً را تو قرباني

ارباب  تنهانهاحيا نمايم. من  هستم، تاابدي ارباب من كه زمينه اين در را تو
 ياد به همواره بايد تو .هستم نيز ديگر خداوندگاران تمامي ارباب بلكه ،تو

 همگان است. من لطف خاطر بهات يماد هايتوانگري تمامي كه باشي داشته
 توانممي من .هستم متعال خداوند من كه باشند داشته ياد به همواره بايد

چراكه  كنم، تنبيه راي هركس قادرم و دهم نشان شخصي هر به را خود لطف
 كاذب غرور دليل به كسي كه شوم متوجه اگر نيست. من ورايكس يچه

-بي لطف دادن نشان براي است، شده خود قدرت مورد در توهم دچار خود

   "گرفت. خواهم پس را او هايتوانگري تمامي او، به دليلم
- توانگري تمامي مواقع بعضي كريشنا كه است آن ارزشمند ينكته اينجا رد

شده يمتسل روح يك به ويشدن يلتبد تا گيردمي او از را ثروتمند فرد هاي
 شودمي ديده مواقع بعضي است. خداوند لطف اين كند. تسهيل را خداوند به
 عابدانه دمتخ خاطر به اما است، توانمند بسيار مادي لحاظ به فرد يك كه
 او كه كند تصور نبايد فرد اما رسد.مي فقر يمرحله به او خداوند، به

 شده فقير و زدهمحنت است، كرده پرستش را متعال خداوندكه ييازآنجا
 اما است خداوند پاكِ عابدِ شخصكه يهنگام: است اين واقعي تفسير است.

 كند، خدايي مادي طبيعت بر كه خواهدمي غلط، محاسبات با حال همان در
 نشان او به مادي هايتوانگري تمامي گرفتن نظر در با را خود لطف خداوند

   شود. متعال خداوند تسليم اويت درنهاينكه ا تا دهدمي
 پادشاهي به تا كرد درخواست او از كريشنا خداوند ايندرا، آموزش از پس

شد كه هرگز متعال ه باداشت ياد به همواره و بازگردد بهشتي سيارات در خود،
 كريشنا است. خداوند اعالي شخصيت تابع ابدي شكل هنيست، بلكه ب
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 غرور مراقب اما بماند باقي بهشت پادشاه كه نمود توصيه او به همچنين
   باشد. خود كاذب
- سجده بود، آمده كريشنا زيارت براي ايندرا با كه متعال، سورابهي گاو سپس

 سورابهي كرد. پرستش را او و نمود اوندخد تقديم را خود يمحترمانه هاي
- يوگي ميان در قدرتمندترين تو كريشنا، عزيزم، خداوند" كرد: دعا چنين نيز

 كل كه توست از تنها و هستي جهان تمامي روحچراكه  هستي ماورايي هاي
 خود تالش بيشترين ايندرا اگرچه بنابراين است. داده رخ كيهاني تجلي اين

 باقي تو پناه تحتها آن ببرد، بين از ورينداوان در مرا ادگاننو تا داد انجام را
 را ديگريكس يچه ما نمودي. محافظتها آن ازي خوببه نيز تو و ماندند

 خداوندگار يا الهه هيچ سراغ به حفاظت براي و شناسيمنمي متعالعنوان به
 تجلي كل متعال پدر تو هستي، ما ايندراي تو بنابراين، رويم.نمي ديگري
ها، برهمن گاوها، تمامي ارتقادهنده و حافظ تو و هستي كيهاني

 با را تو بده اجازه جهان، متعال روح اي .ان پاكت هستيعابدخداوندگاران، و 
 تنها تو خداوند، اي هستي. ما ايندراي توچراكه  كنيم استحمام خودمان شير
  "شوي.مي ظاهر زمين روي ناپاك هايفعاليت سنگين بار حفظ براي

 خرطوم طريق ازگ گن رود آب با ايندرا وبا شير خود  سورابهي گاوسپس، 
 ايندرا ،ازآنپس ند.كريشنا را استحمام كرد كرد،مي حمل را او كه فيلي

 با ،مادرانشان و خداوندگاران ديگر و سورابهي گاوهاي با همراه بهشت، پادشاه
 كردند. پرستش را او سورابهي گاوهاي شير و گنگ آب با خداوند استحمام

-سياره هايسيستم ساكنان شد. راضي ايشان تمامي از گوويندا، ،ترتيببدين

 ،2لوكا چارانا و سيدهالوكا و لوكا،ادهارا ديوي لوكا، گاندهاروا مانند باالتر، اي

                                              
2 Gandharvaloka, Vidyädharaloka, Siddhaloka and Cäraëaloka 
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ه پرشكوه كردن ب خداوند مقدس نام ذكر با و آمدند هم كنار در همگي
 رقصي به شروع دوشيزگان و ايشان مسرانهكه يدرحالپروردگار پرداختند 

ار بسي را خداوند آسمان، از فراوان هايگل ريختن باها آن نمودند. پرشعف
 بر را خود شير گاوها رفت، پيشي خوببهيز چهمهكه يهنگام دند.راضي كر

 و دندجاري شدند و درختان را تغذيه كر هارودخانه آب كردند. روان زمين
 درختان شدند. مختلف هايطعم و هارنگ با هاگل و اهميوه توليد باعث
 يداروي قدرتمند گياهان ها،كوه و هاتپه نمودند. عسل شهد ريختن به شروع

 موارد اين تمامي كريشنا، حضور دليل به كردند. توليد ارزشمند هايسنگ و
 حسودي ترپيش كه ترپست حيوانات يهمه و افتاد اتفاق زيبايي به

   نورزيدند. حسادت ديگر كردند،مي
 و است ورينداوان در گاوها تمامي خداوند كه كريشنا، ساختن راضي از بعد
 به تا خواست اجازه او از ايندرا پادشاه شود،مي شناخته گوويندا اسم به

 شده احاطه گوناگوني خداوندگاران توسط وي بازگردد. خود بهشتي پادشاهي
 قدرتمند مثال يك مهم رخداد اين كردند. گذر كيهاني فضاي از او با كه بود

 حتي شود.مي جهان مزيت و نفع موجب آگاهي كريشنا چگونه كه است
كيفيات  به وكنند ر ماهيت حسادت خود را فراموش ميتپست حيوانات

   .يابندخداوندگاران ارتقا مي
  

 عنوان با كريشنا كتاب هفتم و بيست فصل برودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان "بهشت پادشاه ايندرا، عاهايد"
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  هشتم و بيست فصل

  وارونا چنگال از ماهاراج ناندا ساختن رها

 پادشاه توسط ،ازآنپس افتاد. اتفاق ماه اول روز در "پوجا-گواردهان" مراسم
 روز نه يافت. ادامه شديد باد وزش و باران بارش روز، هفت مدت براي ايندرا،

 را كريشنا خداوند ايندرا، پادشاه دهم روز در و گذشت بدر به رو ماه از
، روز يازدهم ازآنپس يافت. پاياني خوببه ماجراترتيب بدين و نمود پرستش

 روزه را روز كل ماهاراج ناندا .يدفرارس اكادسي، روز ،به سمت ماه كامل
 به استحمام براي زود خيلي صبح اكادسي، از بعد روز دواداسي، در و گرفت.

 خادمان دست به وي رودخانه، هايآب وسط در رفت. يامونا يرودخانه
را به اتهام استحمام در  ماهاراج ناندا آنان، شد. دستگير وارونا خداوندگار
 محاسبات اساس بر بردند. وارونا خداوندگار نزد نامناسب، زماني دررودخانه، 

 اهريمني و ستهناخج زماني بود، كرده استحمام وي كه زماني نجومي،
 خيلي صبح خواستمي ماهاراج ناندا كه بود اين حقيقت شد.مي محسوب
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 برحسب اما كند، استحمام يامونا يرودخانه در آفتاب، طلوع از پيش زود،
و در زماني غيرخجسته استحمام كرده بود؛ ا واتفاق اين زمان خيلي زود شده 

   شد. دستگير بنابراين
 وي همراهان بردند،مي خود با را ماهاراج ناندا ونا،وار كارگزارانكه يهنگام

 وارونا، كه شدند متوجه فوراً باالرام و كريشنا كردند. صدا را باالرام و كريشنا
 رفتند، وي گاهسكونت به بنابراين و است كرده دستگير را ماهاراج ناندا

 وان،وريندا ساكنان بودند. متعهد ماهاراج ناندا از حفاظت به نسبتچراكه 
 طبيعتاً  و ندارند خداوند متعال شخص جز پناهي هيچ خداوند، پاك عابدان

 والدين حفاظت جز كه كودكاني مانند درست نيازمندند، او كمك بهشدت به
از كريشنا و  فراوان احترام با وارونا، خداوندگار شناسند.نمي چيزي خود

 خاطر به لحظه اين در درواقع عزيزم، خداوند" گفت: وباالرام استقبال كرد 
 من گرچه است. شده كامل وارونا، خداوندگارعنوان به من زندگي شما، حضور
 تعلقاتي چنين كه دانممي اما هستم، هاآب منابع و هاگنجينه تمام مالك

 نظاره را شما من كه لحظه اين در اما شد. نخواهد زندگي در موفقيت موجب
 ديگر من شما با مالقات باچراكه  ت،اس شده كامل واقعاً  من زندگي كنم،مي
 اعالي شخصيت اي خداوند، اي بنابراين، پذيرفت. نخواهم مادي بدن

 هايسجده تا بگذار موجودات، تمامي روح و متعال برهمن اي پروردگار،
-هيچ هستي. متعال ماوراييِ  شخصيت تو نمايم. تو نثار را خويش محترمانه

 من، مردان كه سفمنيست. متأ پذيرامكان تو بر مادي طبيعت از ثيريگونه تأ
 ناندا تو، پدر كنند، عملينكه چگونه بايد ا ندانستن با و خود حماقت با

 خادمانم اهانت خاطر به من بنابراين نمودند. دستگير اشتباهبه را ماهاراج
 ،ينجاا در تانشخصي حضور كه است اين من تصور كنم.مي عذرخواهي

 خداوند .است من بهدريغتان يب لطف ادند نشان براي شما ينقشه



  چنگال وارونارها ساختن ناندا ماهاراج از : 28فصل                          374
 

 

 پدرتان توانيدمي شما باش، لطف پر من به نسبت گوويندا، عزيزم، كريشناي
   "بازگردانيد. فوراً  را

 نجات را خويش پدر خداوند، اعالي شخصيت كريشنا، خداوند ،ترتيببدين
 كه بود متعجب ماهاراج ناندا برد. دوستانش نزد فراواني شادي با را او و داد
 كريشنا به نسبت را احترامي چنين قدرتمند، بسيار واروناي خداوندگار چرا

 او و رسيدمي نظره ب عجيب بسيار ماهاراج ناندا براي موضوع اين كرد. تقديم
  كرد. خود اقوام و دوستان براي اتفاق اين تشريح به شروع بسيار تعجب با

 ناندا ماهاراج اما نمود،مي عمل زانگياعجاب حد اين تا كريشناينكه باا درواقع
 كنند. فكر خداوند اعالي شخصيتعنوان به او به توانستندنمي ياشودا مادر و

 بنابراين پذيرفتند.مي خود محبوب فرزندعنوان به را او همواره آنان عوض در
 كه دليل اين به را كريشنا وارونا، كه نپذيرفت را حقيقت اين ماهاراج ناندا

 كه كرد تصورگونه ينا عوض در نمود. پرستش است، خداوند ياعال شخصيت
 قرار نيز وارونا احترام مورد حتي است، انگيزشگفت كودكي كريشنا چون
 كه بودند آن مشتاق گاوچران، مردان تمامي ماهاراج، ناندا دوستان گيرد.مي

 را ييرهاها آن به آيا و است خداوند اعالي شخصيت واقعاً كريشنا آيا بدانند
 پرداختند، مشورت به خود ميان در آنانكه يهنگام نه؟ يا نمايدمي اعطا

 در تقديرشان، و هدف تضمين براي و بود آگاه ايشان افكار به كريشنا
ان داد. معموالً نش را روحاني آسمان آنان به روحاني، پادشاهي به بازگشت

 هيچ و هستند مادي دنياي در سخت كار مشغولاشخاص عادي صرفاً 
 روحاني آسمانعنوان به كه ديگر آسماني و پادشاهي مورد در اطالعاتي
 است، دانش از سرشار و شعف از پر ابدي، زندگي، آن در و شودمي شناخته
 آسمان به كه فردي است، شده بيان گيتا- بهاگاواد در كه طورهمان ندارند.

  .گردديبازنم رنج و مرگ مادي دنياي اين به هرگز ،است بازگشته روحاني
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 ارواح به اطالعات يارائه مشتاق همواره خداوند، اعالي شخصيت كريشنا،
 آسمان وراي و دورتر بسيار روحاني آسمان كه است زمينه اين در مقيد

 است. مادي كلي انرژي درون در شدهخلق نامحدود هايجهان وراي مادي،
 اما است، مهربان بسيار مقيد ارواح تمامي به نسبت همواره كريشنا البته

-ويژه توجه خود عابدان به او است شده بيان گيتا- بهاگاواد در كهگونه همان

د كه انديشي بالفاصله كريشنا ايشان، هايدرخواست شنيدن با دارد. اي
 وايكونتهاي سيارات و روحاني آسمان مورد درعابدانش در ورينداوان بايد 

 تاريكي در مقيد ارواح ماميت مادي دنياي اين در شوند. مطلع آن درون
 ثيرمعناست كه تمام ارواح مقيد تحت تأ بدان اين برند.مي سره ب جهل

 هستند، مادي دنياي اين به متعلق كه تصور اين و بدني موجوديت ادراكات
 به زندگي مختلف انواع تاريكي در همگي زندگي، از ادراك اين با ورند دا قرار
 عمل يا كارما مادي، بدن از خاصي نوع هايتفعالي و اعمال .اندمشغول كار

 بر و بدني ادراكات ثيرشود. تمامي ارواح مقيد تحت تأمي ناميده ثمربخش
 ها،فعاليت اين هستند. فعاليت به مشغول خود، خاص هايبدن انواع اساس
 مورد در اطالعاتيها كه آنييازآنجا كند.مي خلق را ايشان آتي مقيد زندگي
 ناميده يوگا–بهاكتي كه روحاني، هايفعاليت معموالً ندارند، يروحان دنياي

-مي تمرين را يوگا–بهاكتي موفقيت با كه كساني گزينند.برنمي را شوندمي

 يكي در و روندمي روحاني دنياي به مستقيماً فعلي، بدن ترك از پس كنند،
 پاك انعابد همگي ورينداوان ساكنان شوند.مي مستقر وايكونتها سيارات از

 حتيها آن است. لوكا كريشنا بدن، ترك از پس ايشان مقصد هستند. خداوند
 كه كساني به كه است آن واقعيت گذارند.مي سر پشت را لوكا وايكونتها

 پيشرفت حال در و پاك يعابدانه خدمت و آگاهي كريشنا در مشغول همواره
 هايجهان در را كريشنا با معاشرت كه شودمي داده فرصت اين هستند،
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 اين در چه كريشنا، متعال هايبازي آورند. دست به مادي دنياي اين درون
 مانند درست است. انجام حال در همواره ديگر هايجهان در چه و جهان
 گذر خاكي يسياره اين در واقع هايمكان بسياري از كه خورشيد سياره

 متعال هايبازي و متعال ظهور يا ليال،–كريشنا ترتيب همين به كند.مي
 هايجهان در يا و جهان اين در چه است. انجام حال در همواره نيز كريشنا،

 به فوراً  اند،داده انجام را آگاهي كريشنا كامالً  كه پيشرفتهان عابد ديگر،
 جهان، آن در است. ظهور حال در آن در كريشنا كه شوندمي منتقل دنيايي
 دست به را كريشنا با مستقيم و يشخص معاشرت براي فرصت اولين عابدان

 ليالي- ورينداوان در كه طورهمان يابد،مي ادامه اينجا در آموزش آورند.مي
 سيارات واقعي ويژگي كريشنا بنابراين بينيم.مي سياره اين در كريشنا

   بشناسند. را خود مقصد ورينداوان ساكنان تا نمود آشكار را وايكونتها
 از سرشار و نامحدود و ابدي روحاني آسمان يشانا به كريشنا ،ترتيببدين
 هايجايگاه و درجات در هافرم مادي دنياي اين در داد. نشان را دانش

-مي متجلي تناسببه نيز دانش درجات، اين اساس بر و دارند وجود متفاوتي

 يك بدن در دانش كاملي به كودك يك بدن در دانش مثال، براي شود.
 مانند زنده، موجودات از متفاوتي اشكال مكاني هر در نيست. بالغ انسان

 در و چهارپايان و پرندگان حشرات، و خزندگان درختان، و گياهان آبزيان،
 خداوندگاران، حيات، انساني فرم از باالتر دارد. وجود انساني متمدن هايفرم

 وجود كند،مي زندگي برهما لرد كه جايي لوكا، برهما در سيدهاها و چاراناها،
 اما دارد. وجود دانش از مختلفي درجات خداوندگاران اين ميان در و دارند
 هستند. كامل دانش در همگان وايكونتها، آسمان در مادي، دنياي اين وراي

 مشغول لوكا كريشنا در و چه وايكونتها سيارات در چه زنده موجودات تمامي
   .هستند خداوند به عابدانه خدمت
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 معناي به كامل دانش است، شده يدگيتا تأي- وادگونه كه در بهاگاهمان
-بهاگاواد و وداها در است. خداوند اعالي شخصيتعنوان به كريشنا شناخت

 نيازي روحاني، آسمان يا برهماجيوتي در كه است شده بيان همچنين گيتا
 خود از سيارات آن تمامي نيست. الكتريسيته يا ماه خورشيد، نور به

 در پرسشي هيچ دارند. وجود جاودان صورتبهها نآ تمام و دارند درخشش
-بهاگاواد ندارد. وجود روحاني، آسمان برهماجيوتي، در نابودي يا خلقت مورد

 و روحاني ديگر آسمان مادي، آسمان وراي كه كندمي يدگيتا همچنين تأي
 آسمان مورد در اطالعات است. جاودان آن دريز چهمه كه دارد وجود ابدي

 يگونه سه اثرات بر كه قديسي اشخاص و حكيمان از تنها توانمي را روحاني
 در دائمي صورتي به كسي تا آورد. دست به اند،آمده فائق مادي طبيعت
يرممكن غ او براي روحاني طبيعت درك باشد، نگرفته قرار متعال سكوي
   است.

 را خود و برگزيند را يوگا-بهاكتي فرد، كه است شده توصيه بنابراين
 تا شودمي سبب كار اين نمايد، مشغول آگاهي كريشنا دروچهارساعته ستيب

 كريشنا در شخص بگيرد. قرار مادي طبيعت هايگونه با تماس وراي در فرد
 نمايد.مي درك را لوكا وايكونتها و روحاني آسمان ماهيتي سادگبه آگاهي

 انستندتونمي بودند، آگاهي كريشنا در همواره كه ورينداوان، ساكنان
   كنند. درك را لوكا وايكونتها متعال ماهيتي سادگبه

 را ماهاراج ناندا سركردگي به گاوچران، مردان تمامي كريشناترتيب بدين
 ايسياره هايسيستم بعدها آن در كه كرد هدايت ايدرياچهي سوبه

 و كردند استحمام آنجا در فوراً ها آن شد. داده نشان آكرورا به وايكونتها
روحاني آسمان يتؤر از پس نمودند. مشاهده را وايكونتهالوكا واقعي طبيعت
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اج، به طرز عجيبي ماهار ناندا رهبري به مردان، تمامي وايكونتها سيارات و
 را او و مالقات را كريشنا رودخانه، از آمدن بيرون با واحساس شعف نمودند 

   دادند. قرار پرستش مورد ايالعادهفوق دعاهاي با
  

 عنوان با كريشنا كتاب هشتم و بيست فصل برودانتا بهاكتي شرحسان بدين
  پذيرد.مي پايان "رها ساختن ناندا ماهاراج از چنگال وارونا"
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  نهم و بيست فصل

  مقدمه راسا: رقص

كه رقص راسا در شب ماه كامل فصل  است شده بيان اواتامبهاگ-در شريماد
شود كه جشن مشخص مي ،ت فصول قبلخ داده است. از توصيفار 3اراتش

ك رخ داده و پس كارتي ماه كامل تاريكي شب از قبل درست اپوج-گورادهان
 صورتبه ايندرا خشم سپس؛ است شده انجام 4يايتدو-از آن جشن بهارتر

ي تپه كريشنا خداوند و افتاد اتفاق شديد بادهاي وزش و شديد باران ريزش
 روز در آن،از  پس داشت. نگه سر باالي ماه، منه روز تا روز هفت را گواردهان

 هايميان خود به صحبت در مورد فعاليت در ورينداوان ساكنان دهم،
 ماهاراج ناندا توسط اكادسي، روز آن فرداي و پرداختند كريشنا انگيزاعجاب
 و رفت گنگ به استحمام براي ماهاراج ناندا، دواداسي بعد، روز شد. رعايت

                                              
3 çarat 
4 Bhrätå-dvitéyä 
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 شد. آزاد كريشنا خداوند توسط سپس و شد دستگير وناوار مردان توسط
 نشان را روحاني آسمان، گاوچران مردانو نيز  ماهاراج ناندا به كريشنا سپس

   داد.
 كامل ماه شب رسيد پايان به اراتترتيب، شب ماه كامل فصل شبدين

بهاگاواتام -شريماد بيانات اين از شود.ناميده مي 6پورنيما ارات، ش5انيشوآ
 ماهي چنين براي ديگر سال يك كه بود مجبور كريشنا كه شودشخص ميم

 ،يسالگهفت سن در .ها لذت ببردد تا بتواند از رقص راسا با گوپيكن صبر
ي سالگهشت در راسا رقص بنابراين كرد. بلند را گواردهاني تپه كريشنا

 ردم يككه يهنگام كه شودتاده است. از متون ودايي مشخص مياف اتفاق
 7راسا گروهي رقص اين رقصد،مي زياديي رقصنده دختران در ميان رقصنده
 را اراتش فصل در چهاردهم شب ماه كريشناكه يهنگام شود.مي ناميده

 كه ماليكا هايگليژه وبه، متعدد فصلي هايگل با را خودكرد،  مشاهده
 را 8كاتياياني خداوندگار به هاگوپي دعاهاي او آراست. هستند،خوشبو  بسيار

 باشد ايشان همسرينكه ا براي كريشنا بهها ، آنآني واسطهبه كه آورد ياد به
 مناسبي زمان اراتش فصل از ماه چهاردهم شب كه كرد فكر او كردند. دعا

 همسرعنوان به كريشنا داشتن براي ايشان آرزوي پس زيباست. رقص براي
   شد. خواهد برآورده ايشان

                                              
5 Äçvina 
6 çarat-pürëimä 
7 räsa 
8 goddess Kätyäyané 
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 9آپي بهاگاوان، شده استفاده بهاگاواتام-شريماد در رابطه ناي در كه كلماتي
، است خداوند متعال شخصيت كريشنا گرچه كه معناست بدان اين است.
 داراي همواره او، چراكه باشد شدن برآورده نيازمند كه ندارد آرزويي هيچ
 با معاشرت از بردن لذت خواستار اوحال ينباا است. توانگري شش
 به شباهتي هيچرقص،  اين كه دارد اشاره اين به آپي هاگاوانب . هاستگوپي
 در شدهگرفته كار به خاص كلمات ندارد. جوان دختران و پسران عادي رقص

 اين كه معناست بدين كه است، 10اوپاشريتاها يوگامايام بهاگاواتام،-شريماد
 اندختر و پسران رقص ماهاماياست. نه و يوگامايا سكوي درها گوپي با رقص
 رقص است. بيروني انرژي يا ماهامايا،ي پادشاه در مادي دنياي در جوان

 سكوهاي ميان تفاوت ماياست.يوگا سكوي در هاگوپي با كريشنا راساي
 تشبيه آهن و طال ميان تفاوت به چاريتامريتا-چيتانيا در ماهامايا و يوگامايا

 كامالً ها آن كيفيت اام، هستند فلز دو هر آهن و طال، فلزات علم ديد از است.
 هاگوپي با كريشنا خداوند معاشرت و راسا رقص گرچه، ااًمشابه است. متفاوت

 آن كيفيت اما است، جوان دختران و پسران اختالط شبيه كه رسدمي نظربه 
 قرار تأييد مورد بزرگ ناواهاييشوا توسط تفاوت اين است. متفاوت كامالً
 درك را تشهو و كريشنا عشق ميان وتتفا توانندميها آن و است گرفته
   كنند.

كه يهنگام اما دهدمي رخ حواس ارضاي مبناي بر رقص، ماهامايا سكويِ در
 عجله باها گوپي كرد، صدا راها گوپي خود فلوت درآوردن صدابه  با كريشنا

 كريشنا نمودن راضي براي متعال آرزوي با راسا رقصي نقطه سمت به

                                              
9 bhagavän api 
10 yogamäyäm upäçritaù 
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كاويراج گوسوامي  داس كريشنا چاريتامريتا،-يتانياي چنويسنده رفتند.
 معناي به نيز عشق و حواس ارضاي يعني شهوت كه است داده توضيح
اما ارضاي حواس كريشنا. به كالمي ديگر، زماني كه  -حواس است ارضاي
 مادي يهافعاليت، شودمي انجام شخصيها در سكوي ارضاي حواس فعاليت
 انجام كريشنا ضايتر برايها كه اين فعاليتيمهنگا اما، شوندمي ناميده

 اصل، فعاليت از سكويي هر در شوند.مي ناميده روحاني يهافعاليت شوند،مي
 براي حواس ارضاي روحاني سكوي در اما دارد. وجود حواس ارضاي

 امر اين مادي سكوي دركه يدرحال، است كريشنا خداوند اعالي شخصيت
 به خادم يككه يهنگام، مادي يوسك در، مثال رايب است. دهندهانجام براي
 راضي را خود ارباب حواس كه كندنمي تالش او كندمي خدمت خود ارباب

 پرداخت اگر كند. راضي را خود حواس كه كندمي سعي عوض در بلكهنمايد، 
 بدين اين كرد. خواهد متوقف را ارباب به خدمت خادم ،شود متوقف او به

 ارباب خدمت مشغول را خود حواس، رضايت براي رفاً ص خادم كه معناست
دستمزد  بدون خداوند، اعالي شخصيت خادم روحاني، سكوي در است. كرده

 ادامه شرايطي هر تحت خود خدمت به او و پردازدمي كريشنا خدمت به
   است. مادي آگاهي و آگاهي كريشنا ميان تفاوت اين دهد.مي

 كه زماني كريشنا كهاست  مشخصطور كه در باال اشاره شد، همان
 از بسياري زمان آنر د برد. لذت هاگوپي با راسا رقص از بود سالههشت
ها دختر روزگار، آن در خصوص به، هند در زيرا، بودند كرده ازدواجها گوپي

 در دختران زايمان از زيادي يهامثال شدند.مي داده شوهر پايين سنين در
 آرزوي كه ييهاگوپي تمام، شرايطي چنين در د.دار وجودي سالگدوازده سن

 زمانهم بودند. كرده ازدواج داشتند خود همسرعنوان به را كريشنا داشتن
داده  ادامه خود همسرعنوان به كريشنا داشتن براي خود آرزوي بهها آن
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 بنابراين بود. 11اي، عشقِ معشوقهكريشنا به نسبت ايشان حال بنابراين .بودند
 يك حالت .شوديم ناميده 12راسا-پاراكياها گوپي با كريشنا اشقانهع روابط

 آرزويدر  كه هليزن متأ يا و است ديگريآرزومند همسر  در كه هلمتأ مرد
   شود.مي ناميده راسا- پاراكيا است ديگري شوهر

ها گوپي است. متعالي برندهلذت او زيرا، است همه شوهر كريشنا، درواقع
 براي امكاني هيچ درواقع اما، خواستندمي خود شوهران عنوبه را كريشنا
 طبيعي تمايلها آن كه خاطر اين به اما نبود.ها گوپي تمام با كريشنا ازدواج

 وها گوپي مياني رابطهند، داشت متعالشان شوهرعنوان به كريشنا پذيرش به
 در ورينداوان گولوكا درراسا -شود. اين پاراكياناميده مي راسا- پاراكيا كريشنا
ي مشخصهعنوان به مستي براي امكاني هيچ كه جايي در روحاني آسمان
 دنياي در است. موجود همواره ندارد، وجود مادي جهان در راسا-پاراكيا
 اين روحاني دنياي دركه يدرحالاست،  منفور و مكروه راسا-پاراكيا مادي
 متعددروابط  دارد. دوجوها گوپي و كريشناي العادهفوقي رابطه در راسا

 فرزند، و والد دوست، و دوست خادم، و ارباب دارد: وجود كريشنا با ديگري
 شمرده اعالترين راسا-پاراكيا ،هاراسا اين تمام ميان از معشوق. و عاشق

   شود.مي
 شبيه درست دنيا اين است. روحاني دنياي منحرف انعكاس مادي جهان اين

 درخت بخش باالترين است. آب تجمع لمح مجاورت در درخت يك انعكاس
كه يهنگام راسا،-پاراكيا مشابهاً شود.مي ديده آن بخش ترينپايينعنوان به

 است. منفور و مكروه شود،مي مادي دنياي اين در منحرف انعكاس دچار

                                              
11 paramour love 
12 parakéya-rasa 



  385كريشنا: شخصيت اعالي خداوند                                                                
 

 

 انجامها گوپي با كريشنا راساي رقص از تقليدي مردمكه يهنگام بنابراين،
 لذت متعال راساي-پاراكيا منفور و منحرف نعكاسا از صرفاً دهند،مي
 مادي دنياي اين در راسا-پاراكيا از بردن لذت براي امكاني هيچ برند.مي

 يا خواب در نبايد حتي فرد كه است شده بيان بهاگاواتام-شريماد در نيست.
 قطعاً  كنندمي را كار اين كه كساني كند. تقليد را راسا-پاراكيا اين خود تصور

   نوشند.مي را كشنده يسم
 درها گوپي معاشرت از كه خواست، متعالي برندهلذت كريشنا،كه يهنگام

 ماه، لحظه، همان در درست ،ببرد لذت اراتش فصل چهارده ماه شبِ آن
 اراتش فصل در كامل ماه شبِ شد. ظاهر آسمان در ،هاستاره تمام خداوندگار

 در محلتاج نام به بزرگ تاريخي يبنا يك هند، در است. سال شب زيباترين
ي درجه مرمرِ سنگ از آرامگاه اين و دارد وجود رادشاوتارپِ ايالت در شهري

 از بسياري، اراتش فصل در كامل ماهِ شبِ طول در است. شده ساخته يك
 را آرامگاه اين روي ماه زيبايِ  يهاانعكاس تا روندمي مكان اين بهها خارجي
 بزرگ اشزيبايي خاطر به كامل ماهِ  شبِ اين نيز امروز تيح بنابراين ببينند.

   شود.مي شمرده عزيز و
 قرمزرنگ نوري با رايز چهمه شود،مي ديده شرق در كامل ماهكه يهنگام
 كونكوماي به آسمان كل رسدمي نظر به ماه، رفتنِ  باالتر با كند.مي لمس
 همسرش از والنيط زمان كه مرد يككه يهنگام است. شده آغشته قرمز
 قرمز كونكوماي با را خود همسر صورت گردد،برمي خانه به است بوده جدا

 آسمانِ  اراتش فصل در طوالني انتظار همراه به ماه، طلوع اين كند.مي تزئين
   كند.مي آغشتهچنين ينا را مشرق
 از پرها جنگل افزود. راها گوپي با رقص براي كريشناي هخواست، ماه ظهور

 كريشنا خداوندكه يهنگام بود. شاد و خنك بسيار جو بودند. خوشبو يهاگل
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 شدند. مسحور ورينداوان سراسر درها گوپي كرد، فلوت نواختن به شروع
 جو ،قرمزرنگ افق، طلوع حال در ماه دليل به فلوت ارتعاش بهها آن جذب
ها گوپي ينا تمام يافت. افزايش بار هزاران شده شكوفا يهاگل و آرام و خنك

 را او فلوت ارتعاشكه يهنگام و بودند كريشنا زيبايي مجذوب بسيار طبيعتاً
   شدند. كريشنا حواس ساختن راضي براي خواسته از پر وضوحبه شنيدند،

 به و كردند رها را خود اشتغاالتها آن تمام فلوت، صداي شنيدن با فوراً
 بهها كه آنيدرحال د.كردن حركت بود ايستاده كريشنا كه اينقطه سمت
 بهها آن رفت.مي جلو و عقب بهها آن يهاگوشواره تمام دويدند،مي نرمي
 از بعضي كردند. حركت شودمي شناخته وامشيواتا نام به كه مكاني سمت

 را خود شير دوشيدنها آن امابودند،  گاوها شير دوشيدن مشغولها آن
 را گاوها شيرها آن از يكي رفتند. يشناكر نزد به فوراً و كردند رها كارهنيمه
 به توجهي او اما بود. گذاشته جوشيدن براي اجاق روي را آن و كرده جمع
 مالقات براي را مكان آن فوراً  او برود. هدر و برود سر شير كه نكرد اين

 خود كوچك يهابچه به دادن شير مشغولها آن از بعضي كرد. ترك كريشنا
ي همه اما بودند. خانواده اعضاي ميان در غذا پختن مشغول برخي و بودند

 در كه رفتندي انقطه سمت به فوراً و كردند ترك را اشتغاالت اين تمامها آن
 همراهانشان به خدمت مشغول بعضي بود. فلوت نواختن مشغول كريشنا آن

 خدمت به نه توجهي اما، بودند غذا خوردن مشغول خود بعضي و بودند
ها آن از بعضي كردند. ترك را آنجا فوراً و كردند خود خوردن نه و همسران

 با را دوخ يهاصورت ،بروند كريشنا نزد به آنكه از قبل خواستندمي
ها آن سفانهمتأ اما كنند، تن بر مناسبي لباس و بيارايند آرايشي يهاروغن

 به را خود يهالباس نه و برسانند پايان به راصورت خود  آرايش نه نتوانستند
 كريشنا فوري مالقات براي ايشان اشتياق، آن دليل و بپوشند مناسبي طريق
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ها بعضي شد. تمام اتفاقي و شد انجام عجله با ايشان يهاصورت آرايش بود.
 باالي بخش و پوشيدند بدنشاني باالتنه در را لباسشان پايين قسمت حتي

  پوشيدند.تنه يينپا را لباسشان

 شوهران، بودند، خود اقامتگاه ترك حال در عجله باها پيگو تمامكه يدرحال
 بودند. شده گيج رفتندمي كجاها ينكه آنا مورد در ايشان پدران و برادران

 يا تربزرگ برادران شوهران، حفاظت تحت بودند جواني دخترانها آن
 و كردند منع كريشنا پيش رفتن از راها آن ايشان يهاقيم تمام پدرانشان.

 در و شودمي كريشنا مجذوب فرد يككه يهنگام گرفتند. ناديده را آن
 بسيار گرچه كندنمي دنيوي وظايف به توجهي است كامل آگاهي كريشنا
 يهافعاليت از آزادي كه است قدرتمند چنان آگاهي كريشنا باشند. ضروري

 هنوشت زيبايي يآيه گوسوامي روپا شريال كند.ء مياعطا همگان به را مادي
 اگر عزيزم دوست" كند:مي توصيه ديگري به گوپي يك آن در كه است

 خواهش داري، را مادي عشق و دوستي، جامعه در معاشرت لذت آرزوي
 است ايستاده يامونا ساحل در كه، ينداوگو، خندان پسر اين ديدار به كنممي

 روپا شريال "رو.، ندرخشدمي كامل ماه انوار بايش هالب، فلوت نواختن با و
 خندان صورت مسحور كه فردي كه دهدمي آموزش غيرمستقيم گوسوامي

 دست از را مادي لذت براي خود جذابيت تمام باشد شده كريشنا زيباي
 در پيشرفته فرد يك است. آگاهي كريشنا در پيشرفت آزمون، اين دهد.مي

 را شخصي حواس رضايت و مادي يهافعاليت به خودي عالقه آگاهي كريشنا
   دهد.مي دست از

 شدند محروم همسرانشان توسط كريشنا پيش رفتن از واقعاًها گوپي از بعضي
 كريشنا پيش رفتن به قادر كهها آن ماندند. باقي يشانهااتاق در زوربه و

ها آن كردند. آغاز را او متعال شكل بر تمركزيشان هاچشم بستن بانبودند، 
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 ترينگبزر كه كردند ثابتها آن تند.داش خودشان ذهن در را كريشنا شكل
 كه فردي است، شده بيان گيتا-بهاگاواد در كه گونههمان هستند.ها يوگي

 است، عشق و ايمان با خود قلب درون كريشنا به انديشيدن مشغول همواره
 شكل بر را ذهنش يوگي يك درواقع شود.مي محسوبها يوگي اعالترين
 اصلي فرم كريشنا است. واقعي يوگاي اين كند.مي متمركز ويشنو خداوند

، بروند كريشنا نزد شخصاً توانستندنميها گوپي تاتواهاست.-ويشنو تمام
   نمودند. آغاز كامل يهايوگيعنوان به را او بر تمركزها آن بنابراين

 دارد: وجود ثمربخش عمل نتايج نوع دو زنده، موجودات ديّتق مراحل در
 نتايج ازاست،  آلودگناه اعمال در مشغول موارهه كه دمقيّ زنده موجود

 لذت است ارانهپرهيزك اعمالمشغول انجام  كه فردي و كشدمي رنج اعمالش
 مادي رنج - حالت دو هر در بينند.مي خود مقابل در نتيجهعنوان به را مادي

   است. مادي طبيعت به دمقيّ برندهرنج يا برندهلذت – مادي لذت يا
 از بودند آمده هم گرد ي كريشنا كه در مكان حضور ويمعاشران گوپ

 بودند. كريشنا ابدي معاشرانها گوپي از بعضي بودند. مختلف يهاگروه
- اراس-مايا-چين-آناندا است، شده بيان سامهيتا-برهما در كهگونه همان
ها گوپي خصوص به كريشنا معاشران روحاني دنياي در ،13هاويتابهيهبپراتي

 رادهاراني شريماتي يهابسطها آن هستند. كريشنا خداوند لذت انرژي تجلي
 مادي دنياي اين در را خود متعال يهابازي كريشناكه يهنگام اما هستند.

 بلكه آيند،مي كريشنا ابدي معاشران تنهانه دهد،مي نشانها جهان بعضي در
 آيند.نيز مي اندء يافتهارتقا مرحله اين به مادي دنياي اين در كهيي هاآن

دنياي مادي ملحق شدند  هاي كريشنا در اينهايي كه به بازيگوپيبعضي از 
در اسارت اعمال ثمربخش  هاآنآمدند. اگر هاي عادي ميانسان از جايگاه
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هاي كارما كامالً قرار داشتند، با تمركز دائمي بر كريشنا، از تمامي واكنش
در  شانود ايشان، ناشي از ناتوانيآلرنج شدتبهآزاد شده بودند. آرزوهاي 

آلود آزاد ساخته و شعف هاي گناهكريشنا، آنان را از تمامي واكنش مالقاتِ
هاي مربوط به عشق متعال براي كريشنا، در غيبت او، وراي تمامي واكنش

شان بود. روح مقيد در معرض تولد و مرگ ي ماديهاي پرهيزكارانهفعاليت
هايي كه تمركز بر آلود، اما گوپيارانه يا با عمل گناهاست، چه با عمل پرهيزك
 ترتيببدينو پاك شدند و  اين دو موقعيت گذشتندكريشنا را آغاز كردند از 

هاي انرژي لذت خداوند بودند، دست بسط درواقعهايي كه به موقعيت گوپي
 را بر رابطه عاشقانه با كريشنا متمركز ذهنشانها كه يافتند. تمامي گوپي

هاي ثمربخش طبيعت مادي پاك شدند و نمودند، كامالً از تمامي واكنش
ي طبيعت هاي مادي خود را كه تحت سه گونهبعضي از آنان بالفاصله بدن

  مادي قرار داشتند، ترك كردند. 
هايي كه در ماهاراج پاريكشيت از شوكادوگوسوامي، در مورد وضعيت گوپي

وي  كهيهنگامودند، توضيحاتي را شنيد. هم آمده با با كريشنا گرد رقص راس
خود،  عنوان معشوقتمركز بر كريشنا، به، صرفاً با هاشنيد كه بعضي از گوپي

- ها نميگوپي"هاي تولد و مرگ مادي رها شدند، گفت: از تمامي آلودگي

يك  عنوانبهاو را  هاآندانستند كه كريشنا شخصيت اعالي خداوند است. 
خود در نظر گرفته بودند. پس  عنوان معشوقرا به وي پسر زيبا پذيرفته و

د معشوق از قيود چگونه براي ايشان ممكن است تنها با انديشيدن به يك فر
فرد بايد در نظر داشته باشد كه كريشنا و موجودات  "مادي رها شوند؟

 عنواني عادي بهعادي، به لحاظ كيفي يكي هستند. موجودات زنده يزنده
برهمن متعال كريشنا، برهمن نيز هستند، اما كريشنا پارا ي ازاجزء و ذره

است. پرسش اين است كه اگر براي عابد اين امكان وجود دارد كه با 
هاي مادي رهايي يابد، پس چرا ي آلودگيانديشيدن به كريشنا از مرحله
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انديشند نبايد به اين رهايي دست يابند؟ اگر ديگران كه به فرد ديگري مي
به هر موجود  درمجموعبه شوهرش يا به پسرش فكر كند، و يا فردي فردي 

تمامي موجودات زنده برهمن هستند،  كهييازآنجاي ديگري فكر كند، زنده
هاي طبيعت مادي رهايي يابند؟ اين ي آلودگياز مرحله هاآنپس چرا نبايد 

 زيرا كافران همواره در حال تقليد از كريشنا ،پرسشي هوشمندانه است
ست زيادي وجود دارند كه خود را به هستند. در اين ايام كالي يوگا، افراد پَ

به خوبي  هاآندانند و مردم را با اين باور كه انديشيدن به بزرگي كريشنا مي
دهند. پاريكشيت ماهاراج، با درك شرايط انديشيدن به كريشناست، فريب مي

پرسش را مطرح كرد و اين مقلدان اهريمني، اين  كورِ  خطرناك پيروانِ 
بهاگاواتام ثبت شده است تا هشداري -خوشبختانه اين پرسش در شريماد

براي عموم مردم باشد كه انديشيدن به يك انسان عادي و انديشيدن به 
  كريشنا يكسان نيستند. 

با انديشيدن به كريشنا  يسهمقاقابل، حتي انديشيدن به خداوندگاران، درواقع
هشدار داده شده است فردي كه ويشنو،  14تانترا-واشنانيست. همچنين در واي

يا  15پاشاندينارايانا، و يا كريشنا را در سطحي برابر با خداوندگاران قرار دهد، 
كشيت، شود. با شنيدن اين پرسش ماهاراج پاريشرور ناميده مي

به پرسش تو حتي پيش از اين پادشاه عزيزم، "شوكادوگوسوامي پاسخ داد: 
   "داده شده است. پاسخ ماجرا،
خواسـت موقعيـت را شـفاف كنـد، پيـر ماهاراج پاريكشـيت مـي كهييازآنجا

چرا تو دوباره موضوعي را مطرح "روحاني او بسيار خردمندانه به او پاسخ داد: 
چـرا تـا ايـن حـد  نمايي كه بارها و بارها براي تو توضيح داده شده است؟مي
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ه در موقعيت واالتري قـرار دارد. يك پير روحاني هموار "هستي؟ كارفراموش
ــدين ــق ترتيبب ــن ح ــاگردش را  اي ــه ش ــه ينارا دارد ك ــد. گون ــه كن تنبي

دانست كه ماهاراج پاريكشيت ايـن پرسـش را نـه بـراي شوكادوگوسوامي مي
هشداري براي مردم نادان كه ممكن است ديگـران  عنوانبهدرك خود، بلكه 

  است. را برابر با كريشنا فرض كنند مطرح كرده 
، به پاريكشيت ماهاراج 16سپس شوكادوگوسوامي در مورد رهايي شيشوپاال

ورزيد، و به يادآوري نمود. شيشوپاال همواره نسبت به كريشنا حسادت مي
كريشنا شخصيت اعالي  كهييازآنجاخاطر حسادتش كريشنا او را كشت. 

فردي  يت او به رهايي دست يافت. اگرشيشوپاال صرفاً با رؤخداوند است، 
حسود بتواند صرفاً با تمركز ذهن خود بر كريشنا به رهايي دست يابد، آنگاه 

هايي كه براي كريشنا بسيار عزيز هستند و همواره به ديگر در مورد گوپي
توان گفت؟ بايد تفاوتي ميان دشمنان و دوستان كنند چه ميكريشنا فكر مي

هاي مادي رها ز آلودگيوجود داشته باشد. اگر دشمنان كريشنا توانستند ا
ها نيز شوند و با متعال يكي گردند، آنگاه قطعاً دوستان عزيز او مانند گوپي

  شوند و با او هستند. رها مي
شود. كشا ناميده ميهريشي عنوانبهگيتا كريشنا - عالوه بر اين در بهاگاواد

ست كشا، يا روح متعال اگوسوامي نيز فرمود كه كريشنا هريشي شوكادو
يك انسان عادي روحي مقيد است كه با بدن مادي پوشانده شده  كهيدرحال

شود، يك احمق است. هر كس كه بين كريشنا و بدن كريشنا تمايز قائل مي
ي . اين دو كلمهكشا و آدهوكشاجا استيك است. كريشنا هريشي يدرجه

كشا، شيويژه توسط پاريكشيت ماهاراج در اين زمينه استفاده شده است. هري
روح متعال است و آدهوكشاجا شخصيت اعالي خداوند و وراي طبيعت
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ي عادي، و از سر است. تنها براي نشان دادن لطف به موجودات زنده مادي
سفانه، شود. متأاو به اين فرمي كه هست، ظاهر مي دليل خود،بي لطف

ود را گيرند و بنابراين خاشخاص نادان او را با يك شخص عادي اشتباه مي
د كنيد ميگوسوامي، دوباره تأي كنند. شوكادوي رفتن به جهنم ميشايسته

گيري، و كريشنا شخصيت اعالي خداوند و نابودنشدني، غيرقابل اندازهكه 
  هاي مادي است. آزاد از تمامي آلودگي

گوسوامي براي ماهاراج پاريكشيت توضيح داد كه كريشنا  در ادامه، شوكادو
، سرشار از كيفيات ست. او شخصيت اعالي خداوندادي نييك شخص ع

شود و دليلش در اين دنياي مادي ظاهر ميروحاني است. او از سر لطف بي
- گونه كه هست و بدون تغيير باقي ميد، همانگردهر زماني كه متجلّي مي

-يد شده است. در آنجا خداوند ميگيتا تأي- ماند. اين موضوع نيز در بهاگاواد

ي در انرژي روحاني خود و نه تحت كنترل انرژي مادي متجلّي فرمايد كه و
گيتا بيان شده است -دشود. قدرت مادي تحت كنترل اوست. در بهاگاوامي

- در برهما ينچنهمكند. كه نيروي مادي، تحت كنترل متعال او عمل مي
- دورگا شناخته مي عنوانبهكه نيروي مادي، كه است يد شده سامهيتا تأي

ي اصلي، كند كه با هر حركت جوهرهاي عمل ميهمانند سايه شود، درست
يا  بستهدلگردد. نتيجه آن است كه اگر فردي به طريقي وارد عمل مي

مجذوب كريشنا شود، چه به خاطر زيبايي، صفات، توانگري، شهرت، قدرت، 
انقطاع يا دانش يا حتي از طريق شهوت، خشم يا ترس، محبت يا دوستي، 

  هاي مادي، قطعي و تضميني است. ري و رهايي فرد از آلودگيآنگاه رستگا
فردي كه  رمايدفبيان مي ينچنهمگيتا فصل هجدهم، خداوند -ددر بهاگاوا

كريشنا آگاهي است، براي او بسيار عزيز است. يك واعظ  يمشغول موعظه
بايد با مشكالت زيادي  آگاهي ناب، كريشنا يدر تالش خود براي موعظه
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شود. بعضي مواقع او مجبور است از صدمات بدني رنج ببرد. و گاهي  روروبه
خاطر ه رياضتي بزرگ ب عنوانبهمرگ را مالقات نمايد. تمامي اين موارد  بايد

كه چنين واعظي براي او  فرمايدشود. بنابراين كريشنا ميكريشنا ديده مي
روي او قادرند  ذهنشانبسيار عزيز است. اگر دشمنان كريشنا صرفاً با تمركز 

-ي اشخاصي كه براي كريشنا بسيار عزيزند، چه ميبارهدررهايي يابند، پس 

چنين نتيجه گرفت كه رستگاري براي افرادي كه  توانتوان گفت؟ حال مي
آگاهي در جهان هستند تحت هر شرايطي تضمين  ي كريشنامشغول موعظه

كند. زيرا واقعاً شده است. اما چنين واعظي هرگز توجهي به رستگاري نمي
تر به رهايي فردي كه مشغول در كريشنا آگاهي و خدمت عابدانه باشد، پيش

گوسوامي، به ماهاراج پاريكشيت اطمينان  دست يافته است. بنابراين شوكادو
دهد كه فرد مجذوب شده به كريشنا، به رهايي از اسارت مادي دست مي
 هاي ماورايي است. رتيابد، زيرا كريشنا، ارباب متعال تمامي قدمي

ها نزد كريشنا گرد هم تمامي گوپي كهيهنگامكه بيان شد،  گونههمان
ن ايشان يوس نمودايشان را با خوشامدگويي و نيز مأ آمدند، او سخن خود با

-ي بهاگاوادآغاز كرد. او سخنگوي متعال است؛ وي سراينده با بازي با كلمات
رين موضوعات فلسفه، سياست، اقتصاد و گيتاست. او قادر است در مورد اعالت

كرد كه برايش هايي صحبت ميصحبت كند. او در مقابل گوپي يزچهمه
بازي با كلمات آنان را مسحور  ييلهوسبهخواست بسيار عزيز بودند. او مي

اي "به صحبت كرد. كريشنا گفت: خود نمايد و بنابراين بدين گونه شروع 
 ينكهاو براي من بسيار عزيز هستيد. از  خوشبخت ياربسزنان ورينداوان، شما 

 در ورينداوان يزچهمهايد بسيار راضي هستم و اميدوارم به اينجا آمده
توانم برايتان انجام به من بگوييد چه كاري مي پيش برود. حال لطفاً  يخوببه
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دهم؟ مقصود شما از آمدن به اينجا در هنگام تاريكي مطلق شب چيست؟ 
  "توانم برايتان انجام دهم.د و به من بگوييد كه چه كاري ميبنشيني لطفاً

ها نزد كريشنا آمده بودند تا از معاشرت با او لذت ببرند، با او برقصند، او گوپي
 كريشنا به صورتي كامالً  كهيهنگامرا در آغوش بكشند و او را ببوسند، و 

نشان داد، بسيار  هاآنرسمي از آنان استقبال كرد و انواع آداب معاشرت را به 
كرد. بنابراين متعجب شدند. او با ايشان همانند زنان عادي جامعه رفتار مي

هاي كريشنا گوش به يكديگر لبخند زدند و بسيار مشتاقانه به صحبت هاآن
زنند، گفت: كريشنا ديد كه آنان به او لبخند مي كهيهنگامفرا دادند. 

شب است و جنگل بسيار هاكنون نيمدوستان عزيزم، شما بايد بدانيد كه "
ها، خطرناك. در اين زمان تمامي حيوانات ترسناك جنگل، ببرها، خرس

كنم كه شما با چرخند. بنابراين فكر ميها در جنگل ميها و گرگشغال
- ايد. خواهش ميشب، خطر بزرگي را پذيرفتهينجا در هنگام نيمهاآمدن به 

  "درنگ برگرديد.كنم بي
من "دهند گفت: كريشنا ديد كه آنان به لبخند زدن ادامه مي كهيهنگام
كنم. همگي شما كمرهاي بسيار ستايش مي شدتبههاي بدني شما را ويژگي

ي با كلمه هاآنزيبا بودند.  شدتبههاي حاضر تمام گوپي "باريكي داريد.
شود كه استاندارد زيبايي يك زن اند؛ گفته ميتوصيف شده 17سومادهياما

  بخش مياني بدن او باريك باشد. كهيهنگامومادهياما است، س
مسن نيستند كه  قدرآنشان بيان كند كه آنان اي خواست برايكريشنا مي

ي بتوانند از خودشان مراقبت كنند. براي ايشان، آمدن به نزد كريشنا در نيمه
 شب، چندان خردمندانه نبود. كريشنا همچنين بيان كرد كه او جوان است و
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ران جوان شايسته براي دختران و پس"هم دختراني جوان هستند.  هاآن
بعد از شنيدن اين توصيه،  "شب تنها كنار هم باقي بمانند.نيست كه در نيمه

كيد بر آمدند؛ بنابراين كريشنا تأها ديگر خيلي خوشحال به نظر نميگوپي
  اين نكته را به روشي ديگر آغاز نمود.

هاي خود را بدون اجازه از وانم درك كنم كه شما خانهتدوستان عزيزم، مي"
كنم مادران، پدران، ايد؛ بنابراين فكر ميبزرگان و سرپرستان خود ترك كرده

 شدتبه، بايد شوهرانتانتر و حتي پسرها و از همه مهم تربزرگبرادران 
در  حتماً هاآنهستيد،  ينجاانگران پيدا كردن شما باشند. تا زماني كه شما 

هاي مختلف هستند و ذهن آنان بايد بسيار آشفته حال جستجو در مكان
  "را آرام كنيد. هاآنكنم بازگرديد و باشد. بنابراين درنگ نكنيد. خواهش مي

هاي كريشنا كمي آزرده و ها از نصيحترسيد كه گوپيبه نظر مي كهيهنگام
طوف كردند. در زيبايي جنگل مع يعصباني شدند، توجه خود را به مشاهده

آن زمان كل جنگل با نور درخشان ماه روشن شده بود و نسيم بسيار آرامي 
هاي سبز در اين نسيم حال وزيدن بود و برگ هاي شكوفان، درروي گل

دن ايشان به جنگل براي خوردند. كريشنا از فرصت نگاه كرتكان مي يآرامبه
ايد تا شما بيرون آمده كنمفكر مي" به ايشان استفاده كرد و گفت: توصيه

زيبايي جنگل ورينداوان را در اين شب زيبا ببينيد، اما اكنون شما بايد راضي 
كنم كه شما هايتان بازگرديد. درك ميخير به خانهأشده باشيد. پس بدون ت
هستيد، پس حال كه شما محيط زيباي جنگل  دامنيهمگي زنان بسيار پاك

هايتان بازگرديد و مشغول خدمت به خانه اً ورينداوان را مشاهده كرديد، لطف
 ، بايدشويد. برخي از شما اگرچه بسيار جوان هستيد همسرانتانمتعهدانه به 

هاي كوچك خود را در خانه ترك كرده بچه نيز داشته باشيد. شما بايد بچه
تر به خانه هرچه سريع د. لطفاًهستن كردن يهگر در حال حتماً هاآنباشيد و 
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كنم تان تغذيه كنيد. من همچنين درك ميو آنان را با شير سينهبازگرديد 
كه شما نسبت به من بسيار مهربان هستيد و از روي اين محبت متعال، با 

ايد. احساس عشق و محبت شما شنيدن صداي نواختن فلوتم به اينجا آمده
من شخصيت اعالي  چراكه ،نسبت به من بسيار شايسته و مناسب است

 هاآن اي از من هستند و ذاتاً م. تمامي موجودات زنده جزء و ذرهخداوند هست
نسبت به من بسيار مهربان هستند. بنابراين اين مهر و محبت براي من بسيار 

-گويم. حال شما ميخوشايند است و به همين دليل من به شما تبريك مي

ا توضيح ديگري كه من بايد براي شم يهايتان بازگرديد. نكتهتوانيد به خانه
و  ، خدمت به همسر بدون دورنگيدامنپاكدهم آن است كه براي يك زن 

بايد نسبت به همسرش وفادار و  تنهانه، بهترين اصل دين است. يك زن نفاق
همسرش مهربان، تابع پدر و مادر  نسبت به دوستانِ د، بلكه بايدعفيف باش

تر، از همه مهم باشد. و بامحبتتر همسرش همسرش، نسبت به برادران جوان
  زن بايد مراقب كودكان باشد.

چنين بر خدمت به كريشنا وظايف يك زن را توضيح داد. او هم ترتيببدين
حتي اگر شوهر شخصيت خيلي خوبي نداشته باشد، يا "كيد نمود: همسر تأ

پس از ترك  اقبال نباشد، زن اگر واقعاً حتي اگر او بسيار ثروتمند يا خوش
اي باالتر است، نبايد از هاي سيارهارتقاء به سيستم اين بدن، خواستار

اين، در جامعه بسيار زشت و ناپسند است كه  همسرش طالق بگيرد. عالوه بر
زن متعهد نباشد و به دنبال مردي ديگر بگردد. چنين رفتارهايي زن را از 

كند و نتايج چنين رفتارهايي باعث تنزل ارتقاء به سيارات بهشتي منحرف مي
هل نبايد در جستجوي يك مرد عاشق ديگر باشد، شود. يك زن متأد ميفر

كنيد ييد نشده است. اگر فكر ميندگي تأاين امر توسط اصول ودايي ز چراكه
و خواهان معاشرت با من هستيد، به شما توصيه  بستهدلكه بسيار به من 
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 شخصي از من لذت ببريد. بهتر است به صورتبهكنم كه تالش نكنيد مي
، به من فكر كنيد و با در مورد من صحبت كنيد هايتان بازگرديد، صرفاًخانه

به سكوي  هاي من، شما قطعاً آوردن و ذكر نام يند همواره به ياداين فرا
-خواهيد يافت. نيازي به ايستادن در مقابل من نيست. به خانه ءروحاني ارتقا

  "هايتان بازگرديد.
، ينجااها در اعالي خداوند به گوپي توسط شخصيت شدهارائههاي آموزش

هايي بايد توسط زنان صادق، بسيار آميز نبودند. چنين آموزشهمگي طعنه
توسط شخصيت  ينجاادر  يژهوبهبودن زنان  دامنپاكجدي گرفته شود. 

گيرد. بنابراين هر زن جدي كه خواستار كيد قرار مي، مورد تأاعالي خداوند
يات است، بايد از اين اصل پيروي كند. كريشنا به وضعيت اعالتر ح ءارتقا

اين  كهيهنگامها است. ي موجودات زنده مركز تمامي محبتبراي همه
-فرد از تمامي قواعد ودايي عبور مي آنگاهمحبت براي كريشنا پرورش يافت، 

 هاآنزيرا  ،ها ممكن بودگذارد. اين براي گوپيرا پشت سر مي هاآنكند و 
د ه به چهره ديدند. اين امر براي هيچ زني در وضعيت مقيّكريشنا را چهر

ها، گاهي اوقات يك ممكن نيست. بدبختانه، با تقليد رفتار كريشنا با گوپي
گرايي، و وحدت يگيرد، و با پيروي از فلسفهفرد شرور جايگاه كريشنا را مي

صوم را كند تا زنان معاستفاده ميليال سوء- از راسا به شكلي غيرمسئوالنه
يك  عنوانبهرا به اسم ادراك روحاني گمراه نمايد.  هاآنمسحور خود كند و 

ها ممكن نمايد كه آنچه براي گوپيهشدار، خداوند كريشنا در اينجا اشاره مي
 با كريشنا تواند واقعاً بود، براي زنان عادي غيرممكن است. اگرچه يك زن مي

يد فريب فرد متظاهري را بخورد كه ادعا يابد، اما او نبا ءآگاهي پيشرفته ارتقا
اش در ذكر و تمركز بر هاي عابدانهكند، كريشناست. او بايد بر فعاليتمي

كريشنا، كه در اينجا توصيه شده است، تمركز كند. فرد نبايد از كساني كه 
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را بسيار  يزچهمهعابداني هستند كه  اصطالحبهشوند و ناميده مي 18ساهاجيا
  نند، پيروي كند.كسبك فرض مي

ها سخن گفت، آنان كريشنا به اين روش نااميدكننده با گوپي كهيهنگام
براي لذت بردن از  يشانآرزوكه  كردندبسيار غمگين شدند زيرا فكر مي

سرشار از نگراني  ترتيببدينرقص راسا با كريشنا از دست رفته است و 
نگاه  يجابهگين شد. ها سنبسيار زياد، تنفس گوپي يشدند. به دليل غصه

را پايين انداختند و به زمين نگاه كردند  يشانسرهاچهره به چهره با كريشنا، 
هاي پاي خود شروع به كشيدن انواع خطوط منحني روي كردند. و با انگشت

شد. پاك مي صورتشانريختند و مواد آرايشي از روي اشك مي شدتبه هاآن
مخلوط شد و  هايشانينهسماي روي با پودر كونكو چشمانشانقطرات اشك 

در  توانستند چيزي به كريشنا بگويند، و صرفاًنمي هاآنروي زمين افتاد. 
-غم طوربه يشانهاقلببيان داشتند كه  سكوتشانساكت ايستادند و با  آنجا

  انگيزي زخمي شده است.
 هاآنكريشنا بودند.  سطحهمادي نبودند. در جوهر و ماهيت، ها زنان عگوپي

سامهيتا بيان شده است، -كه در برهما طورمعاشران ابدي او هستند. همان
انرژي او تفاوتي با وي  عنوانبههاي انرژي لذت كريشنا هستند، و آنان بسط

با كلمات كريشنا غمگين و افسرده شده بودند، اما  هاآننداشتند. گرچه 
-مي حاليناابدوست نداشتند كلماتي نامناسب عليه او استفاده كنند. 

اش سرزنش كنند. بنابراين هاي نامهربانانهخواستند كريشنا را به دليل حرف
دوست نداشتند  هاآنبا صداهايي لرزان شروع به صحبت كردن نمودند. 

ترين فرد كلمات نامناسبي را عليه كريشنا به كار ببرند، چراكه وي محبوب
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هاي خود ريشنا را در قلبها فقط كبود. گوپي جانشاننزد ايشان، و روح و 
چنين  كهيوقت، تسليم و وقف شده بودند. طبيعتاً ارواحي كامالً هاآنداشتند. 

اي را شنيدند، تالش كردند كه پاسخ دهند، اما در اين كلمات نامهربانانه
خود را براي صحبت  جاري شد. نهايتاً چشمانشانتالش، سيالب اشك از 

  كردن آماده كردند.
با ما صحبت  چنينينارحم هستي. نبايد كريشنا تو بسيار بي": گفتند هاآن

ما را بپذير و با اين روش  تسليم هستيم. لطفاً كني. ما همگي ارواحي كامالً 
رحمانه با ما صحبت نكن. البته، تو شخصيت اعالي خداوند هستي و هر بي

ت كه با تواني انجام دهي، اما در جايگاه تو مناسب نيسآنچه دوست داري، مي
ايم، تا تنها و پيش تو آمده ايمكرده را ترك يزچهمهما چنين رفتار كني. ما 

مستقل هستي و  دانيم كه تو كامالً پناه قدوم نيلوفرينت را بگيريم. ما مي
كنيم كه را دوست داري انجام بدهي، اما ما از تو درخواست مي آنچهقادري 

كه خداوند  طورهماند ما را بپذيري ما را پس نزني. ما عابدان توييم. تو باي
هايي ر منظوربهپذيرد. عابدان زيادي خداوند نارايانا را نارايانا عابدانش را مي

تواني ، چگونه ميكند. مشابهاًمي ءكنند و او به ايشان رهايي اعطاپرستش مي
  ما پناهي جز قدوم نيلوفرينت نداريم؟ كهيدرحالما را رد كني 

 اي كريشناي عزيز، تو معلم متعال هستي. هيچ شكي در"ند: ادامه داد هاآن
هاي تو در مورد زنان براي متعهد بودن به اين رابطه نيست. آموزش

، و مراقب امور خانه بودن و تابع فرزندانشانو مهربان بودن با  همسرانشان
اساس احكام شاستراهاست، اما ما  بر تر خانواده بودن، قطعاًاعضاي مسن

تواند با پناه گرفتن در قدوم نيلوفرينت، تمامي دانيم كه فرد ميميهمچنين 
كامل رعايت كند. شوهران، دوستان،  صورتبههاي شاستراها را آموزش

 يننشدلبسيار عزيز و  توها همگي تنها به خاطر حضور اعضاي خانواده و بچه
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ت، هستند، چراكه تو روح متعال تمامي موجودات زنده هستي. بدون حضور
ميرد و مي كني، بدن فوراًتو بدن را ترك مي كهيهنگامارزش است. فرد بي

بايد به رودخانه انداخته شود يا  قواعد شاستراها، يك بدن مرده فوراً  بر اساس
تو عزيزترين شخصيت در اين جهاني. با  يتدرنهاسوزانده شود. بنابراين، 

براي محروم ماندن از بر شخصيت تو، هيچ شانسي  عشقمانگذاشتن ايمان و 
 عنوانبهماند. اگر يك زن تو را شوهر، دوستان، پسران يا دختران باقي نمي

شوهر متعال بپذيرد، آنگاه هرگز محروم از شوهر خودش در ادراك بدني از 
شوهر غايي بپذيريم، آنگاه هيچ شكي  عنوانبهحيات نخواهد شد. اگر ما تو را 

آيد. تو شوهر ابدي، پسر دن به وجود نميدر مورد جدايي، طالق يا بيوه ش
گردد ابدي، دوست ابدي و ارباب ابدي هستي و فردي كه وارد رابطه با تو مي

تو معلم تمامي اصول مذهبي  كهييازآنجابه شكلي ابدي خوشحال است. 
بيانات شاستراها  بر اساسهستي، قدوم نيلوفرينت بايد پرستش شود. 

دوم نيلوفرينت اولين اصل است. عالوه بر آن پرستش ق :19اوپاسانا–آچارايا
برنده هستي، تو گيتا بيان شده است، تو تنها لذت-كه در بهاگاواد طورهمان

ايم، و تمامي ، ما به سراغ تو آمدهچنينيناتنها مالك و تنها دوست هستي. 
ايم و حاال تو به دوستان، جامعه و عشق خود را پشت سر گذاشته اصطالحبه

اي. اجازه بده كه براي هميشه تو از ما لذت ي متعال ما بدل شدهدهبرنلذت
دوست متعال ما باش،  ببري. مالك ما باش، چراكه اين ادعاي طبيعي توست،

محبوب متعال  عنوانبهچنين هستي. پس اجازه بده كه تو را  چراكه تو ذاتاً
  در آغوش بكشيم.
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آرزوهاي بسيار ما  لطفاً": ها به كريشناي چشم نيلوفرين گفتندآنگاه گوپي
اميد نكن. هر انسان عنوان شوهرمان را مأيوس و ناداشتن تو به براي

اش را ي عاشقانهش باشد، تمام روحيهاخردمندي كه به فكر منافع شخصي
با انرژي بيروني گمراه  گذاري خواهد كرد. افرادي كه صرفاًروي تو سرمايه

كنند كه كاذب هستند، تالش مي خواستار رضايت از مفاهيم شوند ومي
همسر، دوست، پسر، دختر يا پدر و مادر  اصطالحبهجداي از تو لذت ببرند. 

در اين دنياي مادي با  كسيچهمنابع بدبختي مادي هستند.  همگي صرفاً
پدر، مادر، شوهر، پسر، دختر و دوست، خوشحال نيست.  اصطالحبهداشتن 

كه از فرزندان خود حفاظت كنند، كودكان  ودريماگرچه از پدر و مادر انتظار 
برند. دكترهاي خوب زيادي زيادي هستند كه از كمبود غذا و سرپناه رنج مي

ميرد، هيچ پزشكي قادر نيست او را يك بيمار مي كهيهنگاموجود دارند، اما 
فردي مورد  كهيهنگاماحيا كند. ابزارهاي حفاظت زيادي وجود دارد، اما 

توانند كمك كنند و بدون از اين ابزارها نمي يكيچهگيرد، نفرين قرار ب
تبديل به منابع رنج  منابع محافظتي، صرفاً اصطالحبهمحافظت تو، تمامي 

مدام خواهند شد. بنابراين ما از تو، خداوند تمامي خداوندگاران، درخواست 
را  نمتعالماشوهر  عنوانبهمدت ما براي داشتن تو كنيم كه آرزوهاي درازمي

  نكشي.
هاي مربوط هايمان در فعاليتقلب كهيهنگامزنان،  عنوانبهكريشناي عزيز، "

 هاي ماشويم، اما قلبراضي مي شوند، ما قطعاًبه امور خانواده مشغول مي
را مشغول امور  هاآنتوانيم تر توسط تو ربوده شده است. ما ديگر نمييشپ

كني كه به خانه از ما درخواست ميخانواده كنيم. عالوه بر آن تو همواره 
ميخكوب  ينجاابازگرديم و اين آموزش بسيار مناسبي است، اما بدبختانه ما 

ايم. پاهاي ما قدرت حركت حتي يك قدم دورتر از قدوم نيلوفرينت را شده
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ندارد. بنابراين، حتي اگر با درخواست تو به خانه بازگرديم، آنجا چه بايد 
ايم. ت خود براي انجام عمل بدون تو را از دست دادهبكنيم؟ ما تمام قابلي

در امور خانوادگي، نوع  يمانهاقلبمشغول كردن  يجابهزنان،  عنوانبه
 يمانهاقلبمستمر در  طوربهايم كه ديگري از شهوت را در خود پرورش داده

كه آن آتش را با  كنيمور است. حال كريشناي عزيز، از تو درخواست ميشعله
شده از لبانت خاموش كني. اگر تو و ارتعاش روحاني منتشر ند زيبايتلبخ

در آتش جدايي خواهيم  نپذيري كه اين لطف را در حق ما انجام دهي، قطعاً
به تو و خصوصيات زيبايت فكر خواهيم كرد  سوخت. در آن شرايط، ما صرفاً

نيم كه كهاي خود را ترك خواهيم نمود. به اين طريق، فكر ميبدن و فوراً
سكني گزيدن در قدوم نيلوفرينت در زندگي آينده براي ما ممكن خواهد 

به خانه بازگرديد  كهيدرصورتشد. كريشناي عزيزم، اگر تو بگويي كه 
اين آتش شهوت آرزوهاي شما را فرو خواهند نشاند، ما تنها  همسرانتان

دادي كه خواهيم گفت كه اين امر ديگر ممكن نيست. تو اين فرصت را به ما 
هاي ما را در گذشته سينه باريكتو قرار بگيريم و تو  موردتوجهدر جنگل 
 طورهمانايم، يك بركت دريافت كرده عنوانبهاي، كه ما آن را لمس كرده

برديد، چنين ميكه خداوندگار بخت كه تو در وايكونتها لوكاها از او لذت 
ايم، براي راضي نمودن يدهما اين لذت متعال را چش كهييازآنجاكرده بود. 

اي به رفتن نزد فرد ديگري غير از تو را نداريم. شهوت خود، ديگر عالقه
كريشناي عزيز، قدوم نيلوفرين خداوندگار بخت همواره مورد پرستش 

ي تو در سيارات وايكونتها خداوندگاران است، گرچه او همواره بر روي سينه
را متحمل شده است تا پناهي در هاي زيادي كند. او رياضتاستراحت مي

هاي توالسي پوشانده شده است، بيابد. قدوم نيلوفرينت كه همواره با برگ
قدوم نيلوفرينت پناهي مناسب براي خادمان تو است و خداوندگار بخت، 
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آيد و قدوم نيلوفرينت را پرستش ات، پايين مياستراحت روي سينه يجابه
كنم ما ايم. خواهش ميبار قدومت قرار دادهكند. حال ما خود را بر روي غمي

  شده هستيم.تسليم را رد نكن، زيرا ما ارواحي كامالً
ي هاي همهشوي. تو تمام رنجهاري شناخته مي عنوانبهكريشناي عزيز، تو "

خانوادگي خود را  يبستگدلهايي كه منازل و موجودات زنده، به خصوص آن
هاي خود بخشي. ما خانهاند، پايان ميرا گرفتهپناه تو  اند و كامالً ترك كرده

خادمانت به كار گرفته شويم. ما اين  عنوانبهرا با اين اميد ترك كرديم كه 
ما را  همسرانت بپذيري. صرفاً عنوانبهدرخواست را نداريم كه تو ما را 

تو شخصيت اعالي خداوند هستي و  كهييازآنجاخادمانت بپذير.  عنوانبه
صياد متعال زنان مشهور  عنوانبهراسا لذت ببري و -ري از پاراكياتمايل دا

ايم تا آرزوهاي متعالت را برآورده كنيم. ما نيز به هستي، ما به اينجا آمده
با تماشاي صورت خندانت، ما پر از  دنبال رضايت خودمان هستيم، زيرا صرفاً

ايم، اما تو آمده هاي زيبا پيشايم. ما آراسته به جواهرات و لباسشهوت شده
هاي جذاب ها و ديگر ويژگيتا زماني كه تو ما را در آغوش نكشي، تمام لباس

 عنوانبهما ناقص باقي خواهند ماند. تو شخص متعال هستي و اگر تو 
را  يبايمانزهاي يا جواهر مذكر، تالش ما براي پوشش 20بهوشانا-پوروشا

  بدني ما كامل خواهد شد.هاي تمامي آرزوها و آرايش آنگاهكامل كني، 
ها و صورت ي تو با تيالك و گوشوارهبا مشاهده كريشناي عزيز، ما صرفاً"

شده در آن پوشيده شده است و نيز لبخند زيبايت كه با موهاي پخش
 ايماين، بلكه ما مجذوب بازوانت شده تنهانهايم. ، مسحور شدهاتالعادهخارق

ات م شده است. و اگرچه ما مجذوب سينهكه همواره تضميني به ارواح تسلي
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كشد، ما آرزو نداريم كه هستيم كه همواره خداوندگار بخت را در آغوش مي
جايگاه او را اشغال كنيم. اما اگر تو ما را به فاحشگي متهم كني، آنگاه ما تنها 

شده از هاي خوشايند مرتعشپرسيم، آن زني كه مسحور زيبايي و آهنگمي
نشده است، در كجاي اين سه جهان است؟ درون اين سه فلوت متعالت 

با تو وجود ندارد چراكه  يجهان هيچ تمايزي ميان مردان و زنان در رابطه
واقعاً  كسيچهاي يا پراكريتي تعلق دارند. هم مردان و هم زنان به انرژي حاشيه

. لذت ببري هاآنبرنده يا مذكر نيست؛ مقصود همگان آن است كه تو از لذت
هيچ زني در اين سه جهان وجود ندارد كه با جذب تو شدن، بتواند مقاومت كند 

خود منحرف نشود، چراكه زيبايي تو چنان متعال  يدامنپاكو از مسير عفت و 
مردان و زنان، بلكه گاوها، پرندگان، چهارپايان و حتي درختان،  تنهانهاست كه 

شوند، چه رسد به ما؟ اما، ر ميمسحو - كسهمهو  يزچهمه -ها و گل هايوهم
گونه كه خداوند ويشنو همواره حافظ قطعاً چنين مقدر شده است، همان

اي تا ساكنان خداوندگاران از آزار ديوهاست، تو نيز در ورينداوان متجلي شده
ها را محافظت نمايي. اي دوست عزيزِ ورينداوان را از تمام انواع تنش

هاي سوزان و نيز سرهاي ما بگذار، روي سينه كشيدگان، لطفاً دستت رارنج
كني ايم. اما، اگر فكر ميات به تو تسليم شدهخادمان ابدي عنوانبهما  چراكه

را  هاآنكف دستان همچون گل نيلوفرينت به خاكستر بدل خواهد شد، اگر 
هايت هاي سوزان ما بگذاري، اجازه بده به تو ضمانت دهيم كه دستروي سينه

درد، احساس لذت خواهند كرد، همانند گل نيلوفر كه اگرچه نرم و  يجابه
  برد.بسيار لطيف است، اما از گرماي سوزان خورشيد لذت مي

ها، شخصيت اعالي خداوند لبخندي بر با شنيدن درخواست پر از نگراني گوپي

نياز بود، ها بسيار مهربان و در خود بينسبت به گوپي كهييازآنجالب آورد و 

ها آرزو داشتند. كه گوپي گونههمانروع به بغل كردن و بوسيدن آنان كرد، ش
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كرد، زيبايي ها نگاه ميهاي گوپيكريشنا، با لبخند، به صورت كهيهنگام

- يافت. زماني كه كريشنا در ميان ايشان لذت ميصورتشان صد برابر افزايش مي

ي درخشان ها ستارهنرسيد كه توسط ميليوبرد، همچون ماه كاملي به نظر مي

ترتيب شخصيت اعالي خداوند، محصور در ميان صدها محصور شده است. بدين

در ميان  وگذارگشتهاي رنگارنگ، شروع به از گل يگلحلقهگوپي و آراسته به 

- ها آواز ميجنگل ورينداوان نمود، بعضي مواقع خود و بعضي مواقع با گوپي

اي خنك يامونا ها به كنار ساحل ماسهخواند. بدين طريق، خداوند و گوپي

لي بود. در چنين فضاي روحاني، هاي نيلوفر و ليرسيدند، جايي كه پر از گل

 هاآن كهيدرحالها و هم كريشنا شروع به لذت بردن از يكديگر كردند. هم گوپي

زدند، كريشنا بعضي مواقع بازوان خود را دور سر، سينه در ساحل يامونا قدم مي

گذاشت. آنان با نيشگون گرفتن و مزاح كردن و نگاه كردن ر يك گوپي مييا كم

كرد، ها را لمس ميكريشنا بدن گوپي كهيهنگامبردند. به يكديگر، لذت مي

ها يافت. آنان همگي از اين بازيشهوت ايشان براي بغل كردن او افزايش مي

اعالي خداوند ها مورد لطف كامل شخصيت ترتيب گوپيبردند. بدينلذت مي

اي از زندگي جنسي هاز معاشرت با او بدون وجود ذر هاآن چراكه، قرار گرفتند

  بردند.مادي، لذت مي

ها خيلي زود شروع به احساس غرور كردند، و خود را به دليل به دست اما گوپي

ترين زنان در جهان تصور كردند. آوردن لطف معاشرت با كريشنا خوشبخت

شود، فوراً توانست غرور ناشي از كِشاوا شناخته مي عنوانبهكه خداوند كريشنا، 

بخت و اقبال بزرگ آنان از لذت بردن شخصي از او را درك كند و براي نشان 

دليل خود و نابود كردن غرور كاذب ايشان، فوراً از صحنه ناپديد دادن لطف بي

همواره سرشار شد و توانگري انقطاع خود را نشان داد. شخصيت اعالي خداوند 
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از شش نوع توانگري است و اين مثالي از توانگري انقطاع است. اين انقطاع عدم 

نياز نمايد. او همواره در خود كامل و بيكامل كريشنا را تأييد مي يبستگدل

هاي متعال وابسته نيست. اين سكويي است كه در آن بازي چيزيچهاست و به 

  دهد.رخ مي

  

ودانتا بر فصل بيست و نهم كتاب كريشنا با عنوان سان شرح بهاكتيبدين
  پذيرد.پايان مي "رقص راسا: مقدمه"
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  امفصل سي

  هاپنهان شدن كريشنا از گوپي

شروع به  هاآنناپديد شد  هاكريشنا ناگهان از معاشرت با گوپي كهيهنگام
ا پيدا نتوانستند او را هيچ ج هاآن ينكهازاپسكردند.  جاهمهجستجوي او در 

ي كريشنا با هاصرفاً به بازي هاآنكنند، ترسيدند و كامالً مجنون او شدند. 
از دست  هاآنكردند. مجذوب در اين افكار، مي عشق و محبت فراوان فكر

مشغول به  هاآنهايي خيس از اشك و با چشم دادن حافظه را تجربه كردند
ان، بغل كردن، بوسيدن و ي زيباي او با ايشهاي كريشنا، محبتهايت بازيؤر

چنين مجذوب كريشنا بودند كه شروع اين هاآني او شدند. هاديگر فعاليت
 هاآناو شدند طوري كه گويي  يبه تقليد رقصيدن او، راه رفتن او، و خنده

همگي ديوانه شده بودند،  هاآنخود كريشنا بودند. به دليل غيبت كريشنا 
 تمامكه او خود كريشناست. خيلي زود گفت مي هريك از ايشان به ديگري
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شروع به گرد هم آمدن و ذكر نام كريشنا با صداي خيلي بلند كردند. و  هاآن
  شدند. مي جابههاي ديگر جادر جستجوي او از يك بخش جنگل به بخش

حاضر است، او در آسمان است، او در جنگل است،  جاهمهكريشنا در  درواقع
ها شروع به هست. بنابراين گوپي جاهمههمواره او در درون قلب است، و 

ش از درختان و گياهان در مورد كريشنا كردند. انواع مختلفي از درختان پرس
ها را مخاطب آن هابزرگ و گياهان كوچك در جنگل وجود داشت و گوپي

ي كه اهماهاراج را ديد درخت بانيان عزيز، آيا تو پسر ناندا"خود قرار دادند: 
ي ما را هادر حال نواختن فلوت از اين مسير عبور كند؟ او قلب خندان و

ي، لطفاً به ما بگو از كدام مسير رفته اهدزديده و فرار كرده است. اگر او را ديد
، 3عزيز و درخت گل چامپاكا 2ايعزيز، درخت گلِ ناگ 1است. درخت آشوكاي

ر تر باالرام را در حال عبور از اين مسي، آيا شما برادر كوچك3چامپاكا
شدن  پنهاناز دليل  هاگوپي "شده است. پنهانايد؟ او به خاطر غرور ما ديده

از  كهيهنگامتوانستند درك كنند كه در ها ميآنكريشنا مطلع بودند. 
و  رين زنان در جهان تصور كردهتبردند، خود را خوشبختمي كريشنا لذت

شده بود تا غرور  كرده بودند، كريشنا فوراً پنهان احساس غرور كهييازآنجا
را نابود كند. كريشنا دوست ندارد عابدانش مغرور به خدمتشان به او  هاآن

تر از اما او دوست ندارد عابدانش مغرورپذيرد، مي بشوند. او خدمت همگان را
ديگران باشند. اگر بعضي مواقع چنين احساساتي وجود داشته باشد، كريشنا 

  دهد. مي د به چنين احساساتي پايانبا تغيير حالت خود نسبت به آن عاب

                                              
1 açoka 
2 näga 
3 campaka 
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توالسي "شروع به مخاطب قرار دادن گياهان توالسي كردند:  هاآنگاه گوپي
هايت همواره بر برگ چراكه ،محبوب خداوند كريشنا هستي شدتبهعزيز، تو 

 عزيز، 2عزيز، گل ماليكاي 1گل ماالتيقدوم نيلوفرين خداوند قرار دارد. 
همگي  ،كردمي عطاي لذت متعال از اين مسير عبورهنگامي كريشنا پس از ا

را در حال عبور از شما بايد توسط كريشنا لمس شده باشيد. آيا شما مادهاوا 
اي درختان ، 3اي درختان نان صحرايي، انبهاي درختان ايد؟ اين مسير ديده

اي درختان بل و اي  ،توتشاه! اي درختان 4گالبي و اي درختان آسانا
شما همگي درختان بسيار پرهيزكاري هستيد كه در ، كادامبادرختان گل 

كنيد. كريشنا بايد از اين مسير عبور كرده باشد. آيا مي ساحل يامونا زندگي
  به ما خواهيد گفت كه او از كدام مسير رفته است؟

ردند و زمين را مخاطب قرار نگاه ك به زميني كه پيموده بودند هاآنگاه گوپي
اي دانم به چه ميزان رياضت و كف نفس متحمل شدهن، نمياي زمي": دادند

تا حال بتواني با جاي قدوم خداوند كريشنا روي خودت زندگي كني. تو 
خوشحال  بسيار خوشحال هستي، موهاي روي بدنت اين درختان و گياهانِ

 چگونه او وگرنهبايد از تو خيلي راضي باشد  هستند. خداوند كريشنا
خود در آغوش بكشد؟  5هاي گراز شكلار فرم وارتوانست تو را دمي

تو در آب غرق شده بودي، او تو را رها كرد و تمام وزن تو را روي  كهيهنگام
   ".ي خود گرفتهاشاخ

                                              
1 mälaté 
2 mallikä 
3 jackfruit 
4 äsana 
5 Varäha the boar 
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هايشان را به صورت هاآنشمار، پس از خطاب كردن گياهان و درختان بي
كرد. مي بايي چرخاندند كه به طرز خوشايندي به ايشان نگاهسمت آهوي زي

كه رسد كه آن كريشنا، مي به نظر"آهو را مورد خطاب قرار دادند:  آن هاآن
بخت،  يي متعال است، بايد به همراه معاشرش، الكشمي، الههاخودش نارايان

از اين مسير عبور كرده باشد. در غير اين صورت چگونه ممكن است كه بوي 
بخت  يالهه يسينه گلش، كه آغشته به كونكوماي قرمز از يخوش حلقه
 هاآنرسد كه مي درك در نسيم و زنده در اينجا باشد؟ به نظربه است، قادر 

بايد از اين مسير عبور كرده باشند و بدن تو را لمس كرده باشد و 
 چنين احساس خوشايندي داري و با محبت به ما نگاهتو اين ترتيببدين

ازي كه كريشنا از كدام مسير كني. پس آيا ممكن است لطفاً ما را آگاه سمي
رفته است؟ كريشنا خيرخواه ورينداوان است. او به همان ميزان كه نسبت به 
ما مهربان است نسبت به شما نيز مهربان است. بنابراين پس از ترك ما، او 
بايد در معاشرت شما حاضر بوده باشد. اي درختان خوشبخت، ما به كريشنا 

با يك دست بر  ديشيم. در حال عبور از اينجا،انمي تر باالرامبرادر كوچك
بخت و دست ديگر در حال چرخاندن يك گل نيلوفر، او  يالهه يروي شانه

بايد با لذت زياد به شما مي بايد از پذيرش احترامات شما بسيار راضي باشد و
   "نظر انداخته باشد.

: ندشان را خطاب قرار دادها ديگر دوستان گوپيسپس بعضي از گوپي
لي درختان دوستان عزيز، چرا شما اين گياهان خزنده را كه با خوشحا"

اند، گويي كه ايشان شوهرانشان هستند، مورد بزرگ را در آغوش كشيده
ي اين گياهان خزنده بايد هارسد كه گلمي دهيد؟ به نظرسش قرار نميپر

ها آني كريشنا لمس شده باشند. در غير اين صورت چگونه هاتوسط ناخن
  "قدر خوشحال باشند؟يناتوانند مي
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كامالً خسته  هاگوپي كهيهنگامپس از جستجوي كريشنا در اينجا و آنجا، 
 تنها هاآنزده كردند. ون زنان جنونشده باشند، شروع به صحبت همچ

ي مختلف كريشنا راضي كنند. يكي از هاتوانستند خود را با تقليد بازيمي
 كريشنا را تقليد هاآنكرد و يكي از مي را تقليد اداي پوتاناي ديو هاآن
دستي  يمكيد. يك گوپي تظاهر كرد كه يك ارابهكرد و سينه او را ميمي

پاهاي خود نمود و  ارابه خوابيد و شروع به پرتابِاست و گوپي ديگر زير آن 
را كشت.  1اكاتاكوراطور كه كريشنا ش، هماني آن ارابه را لمس نمودهاچرخ

دراز كشيده بود و  كه روي زمين آوردنديدرماداي كريشناي كوچك را  هاآن
به آسمان حمل  زوربهي كوچك را ارتاي ديو شد و كريشناويك گوپي ترينا

شروع به تقليد كارهاي كريشنا نمود زماني كه او  هاكرد. و يكي ديگر از گوپي
. دو آمديدرمدا ي متصل به پاي او به صهاكرد كه راه برود. و زنگمي تالش

پسران  هاكردند و بسياري از ديگر گوپيمي گوپي كريشنا و باالرام را تقليد
كردند. يك گوپي شكل باكاسورا را به خود گرفت و مي گاوچران را تقليد

ه كه باكاسوراي ديو زماني ك طورهمان ،گوپي ديگر او را مجبور به سقوط كرد
اسورا را سهاً، يك گوپي ديگر واتمشاب كشته شد به اين صورت سقوط كرد.

ي هاشكست داد. درست به همان ترتيبي كه كريشنا گاوهاي خود را با نام
ي هارا با نام هاكردند و گاومي هم از او تقليد هازد، گوپيمي مختلف صدا

آغاز نمود و ديگري  نواختن فلوت را هازدند. يكي از گوپيمي خودشان صدا
درست به همان ترتيبي كه دوستان كريشنا او را در ،كردمي شكوهنيز او را پر

                                              
1 Çakaöäsura 
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ها، گوپي ديگر را روي كردند. يكي از گوپيمي زمان نواختن فلوت پرشكوه
ه كريشنا دوستان خود را روي درست به همان ترتيبي ك ،اش گرفتشانه
كريشنا، گوپي كه دوست خود را بر  يگرفت. مجذوب در انديشهمي اششانه
دعا كرد كه او خود كريشنا است: كرد به دوستش امي ش حمليهاشانه

دستش را با  هايكي از گوپي "شما فقط حركات مرا نظاره كنيد! يهمه"
حال از باراش باران شديد و طوفان "كرد و گفت: آن بلند  يلباس پوشاننده

 ياو بلند كردن تپه ترتيببدين "رسيد. من شما را حفظ خواهم نمود.نت
هان را تقليد نمود. يك گوپي با زور پاي خود را روي سر گوپي ديگر گوارد

تو را مجازات كنم. تو  شدتبهتو اي كالياي شرور، من بايد ": گذاشت و گفت
ام تا تمام انواع . من روي زمين هبوط كردهبايد اين مكان را ترك كني

ي هاشعله! نگاه كنيد": گوپي ديگر به دوستانش گفت "شروران را نابود كنم!
من فوراً شما  يتان را ببنديد وهاآيد تا ما را ببلعد. لطفاً چشممي آتش جنگل

   "العاده نزديك نجات خواهم داد.را از اين خطر فوق
در  هاآن. ز غيبت كريشنا احساس جنون داشتندا هاتمام گوپي ترتيببدين

 هاآن ها. در بعضي مكانپرسيدندمي مورد وي از درختان و گياهان
شاخه، رعد و سهنيزه پرچم، گل نيلوفر، - يي از عالئم كف پاي اوهانشانه
لي بيان با خوشحا هاآنيت آن جاي پاها، ند. بعد از رؤكردمي پيدا -غيره

شود. تمام اين عالئم، مي ، اينجا رد عالئم كف پاي كريشنا ديدهكردند: آه
 هاآنهستند.  يترؤقابلدر اينجا  وضوحبهو رعد،  شاخهسهنيزه مثل پرچم، 

ي ديگري از شروع به دنبال كردن جاي پاها نمودند و خيلي زود مجموعه
دوستان "دند. شمي ديدند. و فوراً بسيار غمگينمي نار خودجاي پاها را ك

كنار جاي پاي  هاآن "عزيز نگاه كنيد. اين جاي پاهاي ديگر از آن كيست؟
كريشناست كه در حال عبور است و  پسر ناندا ماهاراج هستند. اين قطعاً
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دست خود را بر شانه گوپي ديگر گذاشته است. درست به همان ترتيبي كه 
رود. بنابراين ما بايد درك كنيم مي يك فيل در جوار فيل محبوب خود راه

كه اين گوپي خاص به كريشنا با محبتي بيشتر از محبت ما خدمت كرده 
معاشرت او  است اما نتوانستهترك كرده، خاطر گرچه او ما را  است. به همين

را ترك كند. كريشنا او را در كنار خود برده است. دوستان عزيز، تصور كنيد 
شكوه است. غبار قدوم نيلوفرين پركه خاك اين مكان چقدر به لحاظ روحاني 

 يكريشنا حتي مورد پرستش خداوندگار برهما و خداوندگار شيوا و الهه
ما بسيار غمگين هستيم كه اين  حاليندرعست. اما نيز ه ،بخت، الكشمي

ي كريشنا هااو در شهد بوسه چراكههمراه كريشنا رفته است.  گوپي خاص
گر ا كرده است. اي دوستان نظارهسهيم است و ما را در غم و سوگواري ره

گر جاي پاهاي آن گوپي خاص را خاص ما دي ي! در اين نقطهباشيد
شود، به مي ي خشك ديدههاچند شكستگي در علف كهييازآنجابينيم. نمي
هاي خود گرفته است. آه، او رسد كه كريشنا رادهاراني را روي شانهمي نظر

اشد تا بسيار عزيز كريشنا است! كريشنا بايد مقداري گل در اين نقطه چيده ب
او در اينجا، جايي كه او ايستاده تا از  چراكهد. رادهاراني را راضي كرده باش

فقط نيمي از اثر جاي پاي كريشنا  هاي باالي درخت بچيند،ي شاخههالگ
ن باشيد كه چگونه كريشنا با گر آشود. دوستان عزيز، نظارهمي ديده
 ها را روي موهاي او بگذارد. شماتا گل است و تالش كرده اراني نشستهراده
اند. ها در كنار هم اينجا نشستهي آنهردوتوانيد مطمئن باشيد كه مي

نياز است. او نيازمند لذت بردن از هيچ منبع كريشنا در خود بسنده و بي
ديگري نيست. اما صرفاً براي راضي ساختن عابدش او با رادهاراني چنان 

كند. مي دخترش چنينران با دوستكند كه يك پسر شهوتمي رفتار
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شده توسط ان است كه همواره اغتشاشات ايجادكريشنا چنان مهرب
  "كند.مي را تحمل دخترانشدوست
ساختن تقصيرات آن گوپي  خاطرنشانشروع به  هاترتيب تمام گوپيبدين
گفتند ها ميآننمودند كه توسط كريشنا و همراه با او برده شده بود.  خاص

يي برده شده تنهابهكه آن گوپي رهبر و پيشرو، رادهاراني، كه توسط كريشنا 
 هاترين گوپيمغرور باشد و خود را بزرگيت خود است بايد خيلي از موقع

و را با خود ببرد و چگونه توانسته است تنها ا كريشنا حالينبااتصور كند. 
هاي و زيبايي هاداراي صالحيت شدتبهد. مگر اينكه او همه را ترك كن

جنگل برده باشد و به او بگويد: اده باشد. او بايد كريشنا را به اعماق العخارق
توانم خسته هستم، ديگر بيش از اين نمي ي عزيزم، من حاال بسياركريشنا"

زماني  "كه دوست داري من را با خود ببر. كنم هر جاييمي بيايم. خواهش
بسيار "بايد به رادهاراني گفته باشد:  او ،صحبت شد چنينيناكه با كريشنا 

 ديد شدهبايد ناپ اما فوراً كريشنا "ي من بروي.، بهتر است روي شانهخوب
عاشق عزيزم، اي "دار كريشنا باشد. باشد. و حال رادهاراني بايد غصه

چيزي جز  اي؟ منار خوب و قدرتمند هستي. كجا رفتهترينم، تو بسيعزيز
كنم بيا و مي ترين خادم تو نيستم. من بسيار غمگين هستم. خواهشتابع

. او بايد از مكاني آيداما كريشنا دوباره نزد او نمي ".دوباره كنار من بنشين
   "گر او باشد و از غم او لذت ببرد.دوردست نظاره

بيشتر و بيشتر به داخل جنگل رفتند و به جستجوي كريشنا  هاتمام گوپي
متوجه شدند كه واقعاً رادهاراني توسط  هاآن كهيهنگامپرداختند. اما 

آزمون ناراحت و غمگين شدند. اين  شدتبهكريشنا تنها گذاشته شده است 
 ييتنهابهورزند كه كريشنا مي حسادت هاآنكريشنا آگاهي است. در ابتدا 

 هاآنآنكه  محضبهرا ترك كرده است و اما  انرادهاراني را برده و ساير
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متوجه شدند كه كريشنا رادهاراني را نيز ترك كرده است و او در تنهايي 
حبت بيشتري نسبت به او احساس م ،مشغول ناراحتي براي كريشنا است

را از وي شنيدند. در مورد  يزچهمهرادهاراني را پيدا كردند و  هاكردند. گوپي
شده بود و كرده است و چگونه او مغرور  بدرفتاريكريشنا با او چگونه  ينكها

حرمتي قرار گرفت. پس از شنيدن تمام اين موارد، به خاطر غرورش مورد بي
شامل رادهاراني  هاد. سپس تمام گوپيواقعاً بسيار مهربان شدن هاآنهمگي 

مودند تا جايي كه ديگر قادر تر جنگل نهاي عميقشروع به حركت در بخش
  يت نور ماه نبودند. به رؤ
شود، مي تريج محيط پيرامون تاريكتدربهكه  ديدند هاآن كهيهنگام

 هاآني كريشنا بود. همگي هامجذوب انديشه هاآنايستادند. ذهن و شعور 
كه قلب و كردند و به خاطر اينمي رفتارهاي كريشنا و سخنان او را تقليد

شروع به ذكر شكوه كريشنا  هاآنشده بود  ءعطااجان ايشان كامالً به كريشنا 
تمام  ترتيب،نمودند و كامالً روابط خانوادگي خود را فراموش كردند. بدين

شتند كه كريشنا بايد ي در ساحل يامونا گرد هم آمدند و انتظار داهاگوپي
صرفاً خود را مشغول ذكر شكوه شري كريشنا  هاآن نزد ايشان بازگردد و
هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره، هاره راما،  نمودند: هاره كريشنا،

  هاره راما، راما راما، هاره هاره.
  

نهان پ"كريشنا با عنوان كتاب ام از ودانتا بر فصل سيشرح بهاكتي سانبدين
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