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 دهم فصل

 شنايکر مت خداونديعز

 به سمت دواراکا
 

 1ه يآ

çaunaka uväca 
hatvä svariktha-spådha ätatäyino 

yudhiñöhiro dharma-bhåtäà variñöhaù 
sahänujaiù pratyavaruddha-bhojanaù 
kathaà pravåttaù kim akärañét tataù 

çaunakaù uväcahatväsvariktha
spådhaùätatäyinaùyudhiñöhiraù

dharma-bhåtäm 
variñöhaùsaha-anujaiù pratyavaruddha 
bhojanaù kathampravåttaùkimakärañét

tataù

ترجمه



 
 

 

 شرح

 2ه يآ

süta uväca 
vaàçaà kuror vaàça-davägni-nirhåtaà 

saàrohayitvä bhava-bhävano hariù 
niveçayitvä nija-räjya éçvaro 

yudhiñöhiraà préta-manä babhüva ha 

sütaù uväcavaàçamkuroù
vaàça-dava-agninirhåtam

saàrohayitväbhava-bhävanaùhariù
niveçayitvänija-räjyeéçvaraù

yudhiñöhirampréta-manäù
babhüva ha



 

 

 ترجمه

 شرح

 3ه يآ

niçamya bhéñmoktam athäcyutoktaà 
pravåtta-vijïäna-vidhüta-vibhramaù 

çaçäsa gäm indra iväjitäçrayaù 
paridhyupäntäm anujänuvartitaù 



 
 

 

niçamyabhéñma-uktamatha
acyuta-uktampravåtta

vijïänavidhütavibhramaùçaçäsa
gämindraivaajita-äçrayaù

paridhi-upäntämanuja
anuvartitaù.

 ترجمه

 شرح



 

 

 4ه يآ

kämaà vavarña parjanyaù 
sarva-käma-dughä mahé 
siñicuù sma vrajän gävaù 

payasodhasvatér mudä 

kämamvavarñaparjanyaùsarva
kämadughämahésiñicuù smavrajän

gävaùpayasä udhasvatéùmudä

 هترجم



 
 

 

 رحش



 

 

-

 5ه يآ

nadyaù samudrä girayaù 
savanaspati-vérudhaù 

phalanty oñadhayaù sarväù 
kämam anvåtu tasya vai 

nadyaùsamudräùgirayaùsavanaspati
vérudhaùphalantioñadhayaùsarväù

kämamanvåtutasyavai.

 ترجمه



 
 

 

 شرح



 

 

 6 هيآ

nädhayo vyädhayaù kleçä 
daiva-bhütätma-hetavaù 

ajäta-çaträv abhavan 
jantünäà räjïi karhicit 

naädhayaùvyädhayaùkleçäù
daiva-bhüta-ätma

hetavaùajäta-çatrauabhavan
jantünämräjïikarhicit

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 7ه يآ

uñitvä hästinapure 
mäsän katipayän hariù 
suhådäà ca viçokäya 

svasuç ca priya-kämyayä 

uñitvähästinapuremäsänkatipayän
hariùsuhådämcaviçokäya

svasuùcapriya-kämyayä

 ترجمه

 شرح



 

 

 8ه يآ

ämantrya cäbhyanujïätaù 
pariñvajyäbhivädya tam 
äruroha rathaà kaiçcit 
pariñvakto 'bhiväditaù 

ämantryacaabhyanujïätaùpariñvajya
abhivädyatamäruroha

rathamkaiçcitpariñvaktaùabhiväditaù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 11 و 9ه يآ

subhadrä draupadé kunté 
viräöa-tanayä tathä 

gändhäré dhåtaräñöraç ca 
yuyutsur gautamo yamau 

 
våkodaraç ca dhaumyaç ca 
striyo matsya-sutädayaù 

na sehire vimuhyanto 
virahaà çärìga-dhanvanaù 

subhadrädraupadékuntéviräöa-
tanayätathägändhärédhåtaräñöraù

cayuyutsuùgautamaù
yamauvåkodaraùcadhaumyaù

castriyaùmatsya-sutä-ädayaù
nasehirevimuhyantaù

virahamçärìga-dhanvanaù

 ترجمه



 

 

 شرح

 12 و 11ه يآ

sat-saìgän mukta-duùsaìgo 
hätuà notsahate budhaù 
kértyamänaà yaço yasya 
sakåd äkarëya rocanam 

 
tasmin nyasta-dhiyaù pärthäù 

saheran virahaà katham 
darçana-sparça-saàläpa- 

çayanäsana-bhojanaiù 

sat-saìgätmukta-duùsaìgaù
hätumna utsahatebudhaù

kértyamänamyaçaùyasyasakåt
äkarëyarocanamtasminnyasta-

dhiyaùpärthäùsaheran
virahamkathamdarçanasparça



 
 

 

saàläpaçayanaäsanabhojanaiù

 ترجمه

-

 شرح



 

 

 

 13ه يآ

sarve te 'nimiñair akñais 
tam anu druta-cetasaù 

vékñantaù sneha-sambaddhä 
vicelus tatra tatra ha 

sarveteanimiñaiùakñaiùtam anu
druta-cetasaùvékñantaùsneha- 

sambaddhäùviceluùtatra tatra
ha.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 14ه يآ

nyarundhann udgalad bäñpam 
autkaëöhyäd devaké-sute 

niryäty agärän no 'bhadram 
iti syäd bändhava-striyaù 

nyarundhanudgalatbäñpam
autkaëöhyätdevaké-suteniryäti

agärätnaùabhadramitisyät
bändhavastriyaù.

 ترجمه

 شرح



 

 

 15ه يآ

mådaìga-çaìkha-bheryaç ca 
véëä-paëava-gomukhäù 

dhundhury-änaka-ghaëöädyä 
nedur dundubhayas tathä 

mådaìgaçaìkhabheryaùcavéëä
paëavagomukhäùdhundhuré

änakaghaëöäädyäùneduù
dundubhayaùtathä.

 ترجمه

 16ه يآ

präsäda-çikharärüòhäù 
kuru-näryo didåkñayä 

vavåñuù kusumaiù kåñëaà 
prema-vréòä-smitekñaëäù 

präsädaçikharaärüòhäùkuru-näryaù
didåkñayävavåñuùkusumaiùkåñëam



 
 

 

premavréòä-smita-ékñaëäù

 ترجمه

 شرح



 

 

 

 17ه يآ

sitätapatraà jagräha 
muktädäma-vibhüñitam 

ratna-daëòaà guòäkeçaù 
priyaù priyatamasya ha 

sita-ätapatramjagrähamuktä-däma
vibhüñitamratna-daëòam

guòäkeçaùpriyaù
priyatamasyaha.

 ترجمه

 شرح

1

 18ه يآ

                                                 
1 gutta-percha 



 
 

 

uddhavaù sätyakiç caiva 
vyajane paramädbhute 
vikéryamäëaù kusumai 
reje madhu-patiù pathi 

uddhavaùsätyakiùcaevavyajane
parama-adbhutevikéryamäëaù

kusumaiùrejemadhu-patiù
pathi

 ترجمه

 19ه يآ

açrüyantäçiñaù satyäs 
tatra tatra dvijeritäù 
nänurüpänurüpäç ca 

nirguëasya guëätmanaù 

açrüyantaäçiñaùsatyäùtatratatra
dvijaéritäùnaanurüpa

anurüpäùcanirguëasyaguëa-ätmanaù

 ترجمه



 

 

 شرح

1

 21ه يآ

anyonyam äsét saïjalpa 
uttama-çloka-cetasäm 

kauravendra-pura-stréëäà 
sarva-çruti-mano-haraù 

anyonyamäsétsaïjalpaùuttama-çloka
cetasäm

kaurava-indrapurastréëäm

                                                 
1 MAKHANA- CHORA 



 
 

 

sarvaçrutimanaù-haraù

 ترجمه

 شرح

 21ه يآ

sa vai kiläyaà puruñaù purätano 
ya eka äséd aviçeña ätmani 

agre guëebhyo jagad-ätmanéçvare 



 

 

nimélitätman niçi supta-çaktiñu 

saùvaikilaayampuruñaù
purätanaùyaùekaùäsétaviçeñaù

ätmaniagreguëebhyaù
jagat-ätmaniéçvarenimélitaätman
niçi sputaçaktiñu

 ترجمه

 شرح

–



 
 

 

-

1

 22ه يآ

                                                 
1 suptotthita naya 



 

 

sa eva bhüyo nija-vérya-coditäà 
sva-jéva-mäyäà prakåtià sisåkñatém 

anäma-rüpätmani rüpa-nämané 
vidhitsamäno 'nusasära çästra-kåt 

saùevabhüyaùnijavérya
coditämsvajévamäyäm

prakåtimsisåkñatémanäma
rüpa-ätmanirüpa-nämanévidhitsamänaù

anusasäraçästra-kåt

 ترجمه

-

 شرح

12

                                                 
1 nitya-mukta 
2 nitya-baddha 



 
 

 

1

  

 23ه يآ

sa vä ayaà yat padam atra sürayo 
jitendriyä nirjita-mätariçvanaù 

                                                 
1 bhuyah 



 

 

paçyanti bhakty-utkalitämalätmanä 
nanv eña sattvaà parimärñöum arhati 

saùvaiayamyatpadam atra
sürayaùjita-indriyäù

nirjitamätariçvanaù
paçyantibhaktiutkalita

amala-ätmanänanu eñaù
sattvamparimärñöumarhati

 ترجمه

 شرح

1

                                                 
1 menka 



 
 

 

 24ه يآ

sa vä ayaà sakhy anugéta-sat-katho 
vedeñu guhyeñu ca guhya-vädibhiù 

ya eka éço jagad-ätma-lélayä 
såjaty avaty atti na tatra sajjate 

saùvaiayamsakhianugéta
sat-kathaùvedeñuguhyeñuca

guhya-vädibhiùyaùekaùéçaù
jagatätmalélayä

såjatiavati attinatatra
sajjate.

 ترجمه

-



 

 

 شرح

 25ه يآ

yadä hy adharmeëa tamo-dhiyo nåpä 
jévanti tatraiña hi sattvataù kila 

dhatte bhagaà satyam åtaà dayäà yaço 
bhaväya rüpäëi dadhad yuge yuge 

yadähiadharmeëatamaù-dhiyaù
nåpäùjévanti

tatraeñaùhisattvataùkila
dhattebhagamsatyamåtam
dayämyaçaùbhaväyarüpäëi

dadhatyugeyuge

 ترجمه



 
 

 

 شرح



 

 

1

2

3

 26ه يآ

aho alaà çläghyatamaà yadoù kulam 
aho alaà puëyatamaà madhor vanam 
yad eña puàsäm åñabhaù çriyaù patiù 
sva-janmanä caìkramaëena cäïcati 

                                                 
1 yadu-vamsa 
2 Govardhana-dari hari 
3 asamaurdhva 



 
 

 

ahoalamçläghya-tamamyadoù
kulamahoalampuëya-tamam
madhoù vanamyateñaùpuàsäm

åñabhaùçriyaùpatiùsva-janmanä
caìkramaëenaca aïcati.

 ترجمه

 شرح



 

 

 27ه يآ

aho bata svar-yaçasas tiraskaré 
kuçasthalé puëya-yaçaskaré bhuvaù 
paçyanti nityaà yad anugraheñitaà 

smitävalokaà sva-patià sma yat-prajäù 

aho batasvaù-yaçasaù
tiraskarékuçasthalépuëya

yaçaskarébhuvaùpaçyantinityamyat
anugraha-iñitamsmita-avalokam

sva-patimsmayat-prajäù.

 ترجمه

 شرح



 
 

 



 

 

 28ه يآ

nünaà vrata-snäna-hutädineçvaraù 
samarcito hy asya gåhéta-päëibhiù 

pibanti yäù sakhy adharämåtaà muhur 
vraja-striyaù sammumuhur yad-äçayäù 

nünamvratasnänahuta
ädinäéçvaraùsamarcitaù

hiasyagåhéta-päëibhiùpibanti
yäùsakhiadhara-amåtam

muhuùvraja-striyaùsammumuhuù
yat-äçayäù.

 ترجمه

 شرح
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 29ه يآ

yä vérya-çulkena håtäù svayaàvare 
pramathya caidya-pramukhän hi çuñmiëaù 

pradyumna-sämbämba-sutädayo 'parä 
yäç cähåtä bhauma-vadhe sahasraçaù 

                                                 
1 svakiya 
2 parakiya 



 

 

yävéryaçulkenahåtäùsvayaàvare
pramathyacaidyapramukhän

hiçuñmiëaùpradyumna
sämbaambasuta-ädayaùaparäùyäùca

ähåtäùbhauma-vadhe
sahasraçaù.

 ترجمه

 شرح

1

                                                 
1 Vidarbha 



 
 

 

 31ه يآ

etäù paraà strétvam apästapeçalaà 
nirasta-çaucaà bata sädhu kurvate 
yäsäà gåhät puñkara-locanaù patir 
na jätv apaity ähåtibhir hådi spåçan 

etäùparamstrétvamapästapeçalam
nirastaçaucambata sädhu

kurvateyäsämgåhätpuñkara-locanaù
patiùna jätuapaitiähåtibhiù

hådispåçan.

 ترجمه

 شرح



 

 

1

2

 31ه يآ

evaàvidhä gadanténäà 
sa giraù pura-yoñitäm 

                                                 
1 parijata 
2 satyabhama 



 
 

 

nirékñaëenäbhinandan 
sasmitena yayau hariù 

evaàvidhäùgadanténäm
saùgiraùpura-yoñitäm

nirékñaëenaabhinandan
sa-smitenayayauhariù.

 ترجمه

 32ه يآ

ajäta-çatruù påtanäà 
gopéthäya madhu-dviñaù 

parebhyaù çaìkitaù snehät 
präyuìkta catur-aìgiëém 

ajäta-çatruùpåtanäm
gopéthäyamadhu-dviñaù

parebhyaùçaìkitaùsnehät
präyuìktacatuù-aìgiëém.

 ترجمه

 شرح



 

 

 33ه يآ

atha dürägatän çauriù 
kauravän virahäturän 

sannivartya dåòhaà snigdhän 
präyät sva-nagaréà priyaiù 

athadürägatänçauriù
kauravänvirahäturänsannivartya
dåòhamsnigdhänpräyät

sva-nagarémpriyaiù.

 ترجمه



 
 

 

 35-34 اتيآ

kuru-jäìgala-päïcälän 
çürasenän sayämunän 

brahmävartaà kurukñetraà 
matsyän särasvatän atha 

maru-dhanvam atikramya 
sauvéräbhérayoù parän 
änartän bhärgavopägäc 

chräntaväho manäg vibhuù 

kuru-jäìgalapäïcälänçürasenän
sayämunänbrahmävartam

kurukñetrammatsyänsärasvatän
athamarudhanvam

ati-kramyasauvéra
äbhérayoùparänänartänbhärgava

upägätçräntavähaùmanäk vibhuù
.

 ترجمه

 شرح



 

 

-

 36ه يآ

tatra tatra ha tatratyair 
hariù pratyudyatärhaëaù 
säyaà bheje diçaà paçcäd 
gaviñöho gäà gatas tadä 

tatra tatrahatatratyaiù
hariùpratyudyata-arhaëaù

säyambhejediçampaçcät
gaviñöhaùgämgataùtadä.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 -

 



 

 

 

 

 

 ازدهميفصل 

 شنا به دواراکايورود خداوند کر
 

 1ه يآ

süta uväca 
änartän sa upavrajya 

svåddhäï jana-padän svakän 
dadhmau daravaraà teñäà

viñädaà çamayann iva 

sütaù uväcaänartänsaù
upavrajyasvåddhänjana-padänsvakän 

dadhmaudaravaram 
teñäm viñädam çamayaniva

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 2 هيآ

sa uccakäçe dhavalodaro daro 
'py urukramasyädharaçoëa-çoëimä 

dädhmäyamänaù kara-kaïja-sampuöe 
yathäbja-khaëòe kala-haàsa utsvanaù 

saùuccakäçedhavala-udaraùdaraù
apiurukramasyaadharaçoëa

çoëimädädhmäyamänaùkara-
kaïja-sampuöeyathäabja-khaëòe

kala-haàsaùutsvanaù



 
 

 

 ترجمه

 شرح

 3ه يآ

tam upaçrutya ninadaà 
jagad-bhaya-bhayävaham 
pratyudyayuù prajäù sarvä 

lälasäù-darçana-bhartå 

tamupaçrutyaninadamjagat-bhaya
bhaya-ävahampratiudyayuù

prajäùsarväùbhartådarçana
lälasäù.

 ترجمه



 
 

 

 شرح



 
 

 

 5-4ات يآ

tatropanéta-balayo 
raver dépam ivädåtäù 

ätmärämaà pürëa-kämaà 
nija-läbhena nityadä 

 
préty-utphulla-mukhäù procur 

harña-gadgadayä girä 
pitaraà sarva-suhådam 

avitäram ivärbhakäù 

tatraupanétabalayaùraveùdépam
ivaädåtäùätma-ärämampürëa-

kämampürëa-kämamnitya-dä
prétiutphulla-mukhäùprocuù

harñagadgadayägiräpitaramsarva
suhådamsuhådamivaarbhakäù 

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 6ه يآ

natäù sma te nätha sadäìghri-paìkajaà 
viriïca-vairiïcya-surendra-vanditam 



 
 

 

paräyaëaà kñemam ihecchatäà paraà 
na yatra kälaù prabhavet paraù prabhuù 

natäùsmatenätha
sadäaìghri-paìkajamviriïca

vairiïcyasura-indra
vanditamparäyaëamkñemamiha

icchatämparamnayatra
kälaùprabhavetparaù
prabhuù. 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 7ه يآ

bhaväya nas tvaà bhava viçva-bhävana 
tvam eva mätätha suhåt-patiù pitä 

tvaà sad-gurur naù paramaà ca daivataà 
yasyänuvåttyä kåtino babhüvima 

bhaväyanaùtvambhavaviçva-bhävana
tvamevamätäathasuhåt

patiùpitätvamsat-guruùnaù
paramamcadaivatamyasyaanuvåttyä

kåtinaùbabhüvima

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 8ه يآ

aho sanäthä bhavatä sma yad vayaà 
traiviñöapänäm api düra-darçanam 

prema-smita-snigdha-nirékñaëänanaà 
paçyema rüpaà tava sarva-saubhagam 

ahosa-näthäùbhavatä
smayat vayamtraiviñöa-pänäm

apidüra-darçanamprema-smita
snigdhanirékñaëa-änanampaçyema
rüpamtavasarvasaubhagam

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 9ه يآ

yarhy ambujäkñäpasasära bho bhavän 
kurün madhün vätha suhåd-didåkñayä 
taträbda-koöi-pratimaù kñaëo bhaved 

ravià vinäkñëor iva nas taväcyuta 

yarhiambuja-akñaapasasärabho
bhavänkurünmadhünvä

athasuhåt-didåkñayätatraabda-koöi
pratimaùkñaëaùbhavetravim

vinäakñëoùivanaùtava
acyuta 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 11ه يآ

kathaà vayaà nätha ciroñite tvayi 
prasanna-dåñöyäkhila-täpa-çoñaëam 

jévema te sundara-häsa-çobhitam 
apaçyamänä vadanaà manoharam 

 
iti codéritä väcaù 

prajänäà bhakta-vatsalaù 
çåëväno 'nugrahaà dåñöyä 
vitanvan präviçat puram 

kathamvayamnäthaciroñitetvayi
prasannadåñöyäakhilatäpaçoñaëam

jévematesundarahäsa
çobhitamapaçyamänäùvadanammanoharam

iticaudéritäùväcaùprajänäm
häsabhakta-vatsalaùçåëvänaù



 
 

 

anugrahamdåñöyävitanvanpräviçat
puram

 ترجمه

 شرح

 

 11ه يآ

madhu-bhoja-daçärhärha- 
kukurändhaka-våñëibhiù 



 
 

 

ätma-tulya-balair guptäà 
nägair bhogavatém iva 

madhubhojadaçärhaarhakukura
andhakavåñëibhiùätma-tulya

balaiùguptämnägaiùbhogavatém
iva.

 ترجمه

 شرح

 12ه يآ

sarvartu-sarva-vibhava- 
puëya-våkña-latäçramaiù 

udyänopavanärämair 
våta-padmäkara-çriyam 

sarvaåtusarvavibhavapuëyavåkña



 
 

 

latääçramaiùudyänaupavana
ärämaiùvåtapadma-

äkaraçriyam.

 ترجمه

-

 شرح

1

2

                                                 
1 dhama 
2 ugra-karma 



 
 

 

 13ه يآ

gopura-dvära-märgeñu 
kåta-kautuka-toraëäm 

citra-dhvaja-patäkägrair 
antaù pratihatätapäm 

gopuradväramärgeñukåta
kautukatoraëämcitradhvaja

patäkä-agraiùantaùpratihata
ätapäm.

 جمهتر



 
 

 

 شرح

 14ه يآ

sammärjita-mahä-märga- 
rathyäpaëaka-catvaräm 

siktäà gandha-jalair uptäà 
phala-puñpäkñatäìkuraiù 

sammärjitamahä-märgarathya
äpaëakacatvarämsiktäm

gandha-jalaiùuptämphalapuñpa
akñataaìkuraiù.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

 

 15ه يآ

dväri dväri gåhäëäà ca 
dadhy-akñata-phalekñubhiù 
alaìkåtäà pürëa-kumbhair 

balibhir dhüpa-dépakaiù 

dväri dvärigåhäëämcadadhi
akñataphalaikñubhiùalaìkåtäm

pürëa-kumbhaiùbalibhiùdhüpa
dépakaiù.

 ترجمه

                                                 
1 keora 



 
 

 

 شرح

-

 17-16ه يآ

niçamya preñöham äyäntaà 
vasudevo mahä-manäù 
akrüraç cograsenaç ca 

rämaç cädbhuta-vikramaù 
 

pradyumnaç cärudeñëaç ca 
sämbo jämbavaté-sutaù 
praharña-vegocchaçita- 
çayanäsana-bhojanäù 

niçamyapreñöhamäyäntamvasudevaù
mahä-manäùakrüraùcaugrasenaù

adbhutavikramaùpradyumnaù
cärudeñëaùcasämbaùjämbavaté-sutaù

praharñavegaucchaçitaçayanaäsana
bhojanäù



 
 

 

 ترجمه

 شرح

12

                                                 
1 kasyapa 
2 satasrnga parvata 



 
 

 

1

2

                                                 
1 salva 
2 Rohini-nandana 



 
 

 

1

                                                 
1 sesanaga 



 
 

 

 18ه يآ

väraëendraà puraskåtya 
brähmaëaiù sasumaìgalaiù 

çaìkha-türya-ninädena 
brahma-ghoñeëa cädåtäù 

pratyujjagmü rathair håñöäù 



 
 

 

praëayägata-sädhvasäù 

väraëa-indrampuraskåtya
brähmaëaiùsa-sumaìgalaiùçaìkha

türyaninädenabrahma-ghoñeëa
caädåtäùpratiujjagmuù

rathaiùhåñöäùpraëayägata
sädhvasäù

 ترجمه

 شرح

 19ه يآ

väramukhyäç ca çataço 
yänais tad-darçanotsukäù 
lasat-kuëòala-nirbhäta- 
kapola-vadana-çriyaù 



 
 

 

väramukhyäùcaçataçaùyänaiù
tat-darçanautsukäù

lasatkuëòalanirbhätakapolavadana
çriyaù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

"

" 



 
 

 

 21آيه 

naöa-nartaka-gandharväù 
süta-mägadha-vandinaù 
gäyanti cottamaçloka- 
caritäny adbhutäni ca 

naöanartakagandharväùsüta
mägadhavandinaùgäyanti

cauttamaçlokacaritäniadbhutäni
ca

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 21ه يآ

bhagaväàs tatra bandhünäà 
pauräëäm anuvartinäm 

yathä-vidhy upasaìgamya 
sarveñäà mänam ädadhe 

bhagaväntatrabandhünäm
pauräëämanuvartinäm

yathä-vidhiupasaìgamya
sarveñämmänamädadhe

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

 

 22ه يآ

prahväbhivädanäçleña- 
kara-sparça-smitekñaëaiù 

äçväsya cäçvapäkebhyo 
varaiç cäbhimatair vibhuù 

prahväabhivädanaäçleña
kara-sparçasmita-ékñaëaiùäçväsya

caäçvapäkebhyaùvaraiùca
abhimataiùvibhuù

 ترجمه

                                                 
1 yathä-vidhi 



 
 

 

 شرح

 

 23ه يآ

svayaà ca gurubhir vipraiù 
sadäraiù sthavirair api 

äçérbhir yujyamäno 'nyair 
vandibhiç cäviçat puram 

svayamcagurubhiùvipraiù
sadäraiùsthaviraiùapiäçérbhiù

yujyamänaùanyaiùvandibhiù
caaviçatpuram

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 24ه يآ

räja-märgaà gate kåñëe 
dvärakäyäù kula-striyaù 

harmyäëy äruruhur vipra 
tad-ékñaëa-mahotsaväù 

räja-märgamgatekåñëe
dvärakäyäùkula-striyaù

harmyäëiäruruhuùvipratat-ékñaëa
mahä-utsaväù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

                                                 
1 kaivalya 



 
 

 

 25ه يآ

nityaà nirékñamäëänäà 
yad api dvärakaukasäm 
na vitåpyanti hi dåçaù 

çriyo dhämäìgam acyutam 

nityamnirékñamäëänäm
yatapidvärakä-okasämnavitåpyanti

hidåçaùçriyaùdhäma-aìgamacyutam

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 26ه يآ

çriyo niväso yasyoraù 
päna-pätraà mukhaà dåçäm 

bähavo loka-pälänäà 
säraìgäëäà padämbujam 

çriyaùniväsaùyasyauraù
päna-pätrammukhamdåçämbähavaù

loka-pälänämsäraìgäëäm
pada-ambujam.

 ترجمه

 شرح

1

                                                 
1 cintämaëi-dhäma 



 
 

 

1

2

                                                 
1 säram 
2 säraìgas 



 
 

 

 27ه يآ

sitätapatra-vyajanair upaskåtaù 
prasüna-varñair abhivarñitaù pathi 
piçaìga-väsä vana-mälayä babhau 

ghano yathärkoòupa-cäpa-vaidyutaiù 

sita-ätapatravyajanaiùupaskåtaù
prasünavarñaiùabhivarñitaùpathi

piçaìga-väsäùvana-mälayä
babhaughanaùyathäarkauòupa

cäpavaidyutaiù.

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 28ه يآ

praviñöas tu gåhaà pitroù 
pariñvaktaù sva-mätåbhiù 

vavande çirasä sapta 
devaké-pramukhä mudä 

praviñöaùtugåhampitroùpariñvaktaù
sva-mätåbhiùvavandeçirasä

saptadevaképramukhämudä.

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 29ه يآ

täù putram aìkam äropya 
sneha-snuta-payodharäù 
harña-vihvalitätmänaù 
siñicur netrajair jalaiù 

täùputramaìkamäropyasneha-snuta
payodharäùharñavihvalita-ätmänaù

siñicuùnetrajaiùjalaiù.

 ترجمه



 
 

 

 شرح

 31ه يآ

athäviçat sva-bhavanaà 
sarva-kämam anuttamam 
präsädä yatra patnénäà 

sahasräëi ca ñoòaça 

athaaviçatsva-bhavanamsarva
kämamanuttamampräsädäù

yatrapatnénämsahasräëica
ñoòaça.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

 31ه يآ

patnyaù patià proñya gåhänupägataà 
vilokya saïjäta-mano-mahotsaväù 

uttasthur ärät sahasäsanäçayät 
säkaà vratair vréòita-locanänanäù 

patnyaùpatimproñya
gåha-anupägatamvilokyasaïjäta

manaù-mahä-utsaväù
uttasthuùärätsahasääsanä

äçayätsäkamvrataiùvréòita
locanaänanäù.

 ترجمه

 شرح

                                                 
1 sama-kämam 



 
 

 

1

2

                                                 
1 vaibhava 
2 Yogeçvara 



 
 

 

""

1

                                                 
1 Yäjïavalkya 



 
 

 

 

 32ه يآ

tam ätmajair dåñöibhir antarätmanä 
duranta-bhäväù parirebhire patim 

niruddham apy äsravad ambu netrayor 
vilajjaténäà bhågu-varya vaiklavät 

tamätma-jaiùdåñöibhiùantara-ätmanä
duranta-bhäväùparirebhire

patimniruddhamapiäsravatambu
netrayoùvilajjaténämbhågu-

varyavaiklavät

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 33ه يآ

yadyapy asau pärçva-gato raho-gatas 
tathäpi tasyäìghri-yugaà navaà navam 

pade pade kä virameta tat-padäc 
caläpi yac chrér na jahäti karhicit 

yadiapiasaupärçva-gataù
rahaù-gataùtathäpitasyaaìghri-yugam

navam navampadepadekävirameta
tat-padätcaläpiyatçréù

najahätikarhicit

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

2

                                                 
1 parä-prakåti 
2 aparä-prakåti 



 
 

 

 34ه يآ

evaà nåpäëäà kñiti-bhära-janmanäm 
akñauhiëébhiù parivåtta-tejasäm 

vidhäya vairaà çvasano yathänalaà 
mitho vadhenoparato niräyudhaù 

evamnåpäëämkñiti-bhära
janmanämakñauhiëébhiù

parivåttatejasäm
vidhäyavairamçvasanaù

yathäanalammithaùvadhena
uparataùniräyudhaù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

                                                 
1 dharmasya gläëi 



 
 

 

 35ه يآ

sa eña nara-loke 'sminn 
avatérëaù sva-mäyayä 

reme stré-ratna-küöastho 
bhagavän präkåto yathä 

saùeñaùnara-loke
asminavatérëaùsvamäyayä
remestré-ratnaküöasthaù

bhagavänpräkåtaùyathä.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

paraà brahma



 
 

 

 36ه يآ

uddäma-bhäva-piçunämala-valgu-häsa- 
vréòävaloka-nihato madano 'pi yäsäm 

sammuhya cäpam ajahät pramadottamäs tä 
yasyendriyaà vimathituà kuhakair na çekuù 

uddämabhävapiçunaamalavalgu-häsa
vréòaavalokanihataùmadanaù

amadanaapiyäsäm
sammuhyacäpamajahätpramada

uttamäùtäyasyaindriyam
vimathitumkuhakaiùnaçekuù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

                                                 
1 Mohiné 



 
 

 

 37ه يآ

tam ayaà manyate loko 
hy asaìgam api saìginam 
ätmaupamyena manujaà 

vyäpåëvänaà yato 'budhaù 

tamayammanyatelokaù
hiasaìgamapisaìginamätma

aupamyenamanujamvyäpåëvänam
yataùabudhaù

 ترجمه



 
 

 

 شرح

1

 

                                                 
1 abudhaù 



 
 

 

 38ه يآ

etad éçanam éçasya 
prakåti-stho 'pi tad-guëaiù 
na yujyate sadätma-sthair 
yathä buddhis tad-äçrayä 

etatéçanaméçasyaprakåti-sthaù
apitat-guëaiùnayujyate

sadä ätma-sthaiùyathä
buddhiùtatäçrayä.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

 39ه يآ

taà menire 'balä müòhäù 

                                                 
1 Yogeçvara 



 
 

 

straiëaà cänuvrataà rahaù 
apramäëa-vido bhartur 
éçvaraà matayo yathä 

tammenireabaläù
müòhäùstraiëamca

anuvratamrahaùapramäëa-vidaù
bhartuùéçvarammatayaù

yathä.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 



 

 

  

 

 فصل دوازدهم

 تولد پادشاه پاريکشيت

 1آيه 

çaunaka uväca 
açvatthämnopasåñöena 
brahma-çérñëoru-tejasä 
uttaräyä hato garbha 

éçenäjévitaù punaù 

çaunakaù uväcaaçvatthämna
upasåñöenabrahma-çérñëäuru-tejasä

uttaräyäùhataù
garbhaùéçenaäjévitaùpunaù

 ترجمه

 شرح



 

 

 

 2آيه 

tasya janma mahä-buddheù 
karmäëi ca mahätmanaù 
nidhanaà ca yathaiväsét 
sa pretya gatavän yathä 

tasyajanmamahä-buddheù
karmäëicamahä-ätmanaùnidhanam

cayathäevaäsétsaùpretya
gatavänyathä.

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 3آيه 

tad idaà çrotum icchämo 
gadituà yadi manyase 

brühi naù çraddadhänänäà 
yasya jïänam adäc chukaù 

tatidamçrotumicchämaùgaditumyadi
manyasebrühinaùçraddadhänänäm

yasyajïänamadätçukaù
 

 ترجمه



 

 

 شرح

 



 
 

 

 4آيه 

süta uväca 
apépalad dharma-räjaù 
pitåvad raïjayan prajäù 

niùspåhaù sarva-kämebhyaù 
kåñëa-pädänusevayä 

sütaù uväcaapépalatdharma-
räjaùpitå-vatraïjayanprajäù

niùspåhaùsarva
kämebhyaùkåñëa-päda
anusevayä

 ترجمه

 

 شرح

1

2

                                                 
1 Räma-räjya 
2 prajäù 



 

 

1

2

                                                 
1 prajäpati 
2 räkñasi 



 
 

 

 

 

 5آيه 

sampadaù kratavo lokä 
mahiñé bhrätaro mahé 

jambüdvépädhipatyaà ca 
yaçaç ca tri-divaà gatam 

sampadaùkratavaùlokäùmahiñé
bhrätaraùmahéjambü-dvépa

ädhipatyamcayaçaùcatri-divam
gatam 

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 Jambüdvépa 



 

 

1

 

 6آيه 

kià te kämäù sura-spärhä 
mukunda-manaso dvijäù 
adhijahrur mudaà räjïaù 

kñudhitasya yathetare 

kimtekämäùsura
spärhäùmukunda-manasaùdvijäù

adhijahruùmudamräjïaùkñudhitasya
yathäitare 

 ترجمه

 

                                                 
1 lokäù 



 
 

 

 شرح



 

 

 

 7آيه 

mätur garbha-gato véraù 
sa tadä bhågu-nandana 

dadarça puruñaà kaïcid 
dahyamäno 'stra-tejasä 

mätuùgarbhagataù  véraù saù
 tadä  bhågu-nandana  dadarça
 puruñam kaïcit   

dahyamänaù   astratejasä.

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

1 

 8آيه 

aìguñöha-mätram amalaà 
sphurat-puraöa-maulinam 
apévya-darçanaà çyämaà 

taòid väsasam acyutam 

aìguñöhamätramamalamsphurat
puraöamaulinamapévyadarçanam

çyämamtaòitväsasamacyutam

 ترجمه

 

 9آيه 

çrémad-dérgha-catur-bähuà 
tapta-käïcana-kuëòalam 
kñatajäkñaà gadä-päëim 
ätmanaù sarvato diçam 

paribhramantam ulkäbhäà 
bhrämayantaà gadäà muhuù 

çrématdérghacatuù-bähumtapta-käïcana
kuëòalamkñataja-akñamgadä-

päëimätmanaùsarvataùdiçam
paribhramantamulkäbhämbhrämayantam

                                                 
1 véraù 



 

 

gadämmuhuù 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 11آيه 

astra-tejaù sva-gadayä 
néhäram iva gopatiù 

vidhamantaà sannikarñe 
paryaikñata ka ity asau 

astra-tejaùsva-gadayänéhäram
ivagopatiùvidhamantamsannikarñe

paryaikñatakaùiti asau 

 ترجمه

 

 11آيه 

vidhüya tad ameyätmä 
bhagavän dharma-gub vibhuù 

miñato daçamäsasya 
tatraiväntardadhe hariù 

vidhüyatatameyätmäbhagavän
dharma-gupvibhuùmiñataù

daçamäsasyatatra eva
antaùdadhehariù 

 ترجمه



 

 

 

 شرح

(yena sarvam idaà tatam)

 

 12آيه 



 
 

 

tataù sarva-guëodarke 
sänuküla-grahodaye 

jajïe vaàça-dharaù päëòor 
bhüyaù päëòur ivaujasä 

tataù sarvaguëa udarke   
sa-anuküla grahodaye  jajïe 

vaàça-dharaù  päëòoù  
bhüyaùpäëòuù iva  ojasä . 

 ترجمه

 

 شرح



 

 

1

 

 13آيه 

tasya préta-manä räjä 
viprair dhaumya-kåpädibhiù 

jätakaà kärayäm äsa 
väcayitvä ca maìgalam 

tasyapréta-manäùrajavipraiù

                                                 
1 garbhädhäna-saàskära 



 
 

 

dhaumyakappaädibhiùjätakam
kärayäm äsa

väcayitväcamaìgalam

 ترجمه

 

 شرح

1

2

3

4

                                                 
1 Päïcarätrika 
2 sémantonnayana 
3 sadhabhakñaëam 
4 jätakarman 



 

 

1

2

34

5

                                                 
1 Åñi Sardban 
2 Janapadé 
3 Kåpé 
4 Çantanu 
5 Abhimanyu 



 
 

 

 

 14آيه 

hiraëyaà gäà mahéà grämän 
hasty-açvän nåpatir varän 

prädät svannaà ca viprebhyaù 
prajä-térthe sa térthavit 

hiraëyamgämmahémgrämänhastiaçvän
nåpatiùvaränprädätsu-annam

caviprebhyaùprajä-térthe
saùtértha-vit

 

 ترجمه

 

 شرح



 

 

1

2

3

 

 15آيه 

tam ücur brähmaëäs tuñöä 
räjänaà praçrayänvitam 

eña hy asmin prajä-tantau 
purüëäà pauravarñabha 

tamücuùbrähmaëäùtuñöäù
räjänampraçraya-anvitameñaùhi

asminprajä-tantaupurüëämpaurava-åñabha

                                                 
1 térthavit 
2 daridra-näräyaëa 
3 jätakarman 



 
 

 

 ترجمه

 

 16آيه 

daivenäpratighätena 
çukle saàsthäm upeyuñi 
räto vo 'nugrahärthäya 
viñëunä prabhaviñëunä 

daivenaapratighätenaçukle
saàsthämupeyuñirätaùvaù
anugraha-arthäyaviñëunä

prabhaviñëunä 

 ترجمه

 

 شرح



 

 

 

 17آيه 

tasmän nämnä viñëu-räta 
iti loke bhaviñyati 

na sandeho mahä-bhäga 
mahä-bhägavato mahän 

tasmätnämnäviñëu-rätaù
itilokebhaviñyatinasandehaù

mahä-bhägamahä-bhägavataù



 
 

 

mahän 

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 mahä-bhägavata, madhyam-adhikäré and the kaniñöha-adhikäré 



 

 

 18آيه 

çré-räjoväca 
apy eña vaàçyän räjarñén 

puëya-çlokän mahätmanaù 
anuvartitä svid yaçasä 

sädhu-vädena sattamäù 

çré-räjäuväcaapieñaù
vaàçyänräja-åñénpuëya-çlokän

mahä-ätmanaùanuvartitäsvityaçasä
sädhu-vädenasat-tamäù

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 19آيه 

brähmaëä ücuù 
pärtha prajävitä säkñäd 
ikñväkur iva mänavaù 

brahmaëyaù satya-sandhaç ca 
rämo däçarathir yathä 

brähmaëäùücuùpärthaprajä
avitäsäkñätikñväkuù iva

mänavaùbrahmaëyaù
satya-sandhaùcarämaùdäçarathiù



 

 

yathä 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

1

2

3

4

5

                                                 
1 Vaivasvata Manu 
2 apauruñeya 
3 Mahäräja Ikñväku 
4 Çaçäda 
5 Ikñväku, Nabhaga, Dhåñöa, Çaryäti, Nariñyanta, Näbhäga, Diñöa, Karüña, 
Påñadhra and Vasumän 



 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                 
1 Caitra 
2 Subahu 
3 Märéca 
4 Viçvämitra 
5 Sugréva 
6 Vali 
7 Vibhéñaëa 
8 Satrugna 



 
 

 

1

23

 

 21آيه 

eña dätä çaraëyaç ca 
yathä hy auçénaraù çibiù 

yaço vitanitä svänäà 
dauñyantir iva yajvanäm 

ñaùdätäçaraëyaùcayathä
hiauçénaraùçibiùyaçaùvitanitä

svänämdauñyantiù iva
yajvanäm

 ترجمه

 شرح

4

                                                 
1 Lavanasura 
2 Ashvamedha 
3 Saraya 
4 isvara-bhava 



 

 

Adi-Parra 96.6-9

-



 
 

 

1

2

3

 21آيه 

dhanvinäm agraëér eña 
tulyaç cärjunayor dvayoù 

hutäça iva durdharñaù 
samudra iva dustaraù 

dhanvinämagraëéùeñaùtulyaù
caarjunayoùdvayoù

hutäçaùivadurdharñaùsamudraùiva
dustaraù

                                                 
1 Ilavati-varsa 
2 Sakuntala 
3 Sarvadaman 



 

 

 ترجمه

 شرح

12

–

3

4

                                                 
1 karttavirya 
2 Haihaya 
3 Kasyapa 
4 Babhruvahana 



 
 

 

1

2

31

                                                 
1 brahmasira 
2 Ahichhatra 
3 ulupi 



 

 

2

3

4

56

78

91011

                                                                                                         
1 Nagaloka 
2 Khandava 
3 Mayasura 
4 Devadatta 
5 Magadha 
6 Jarasandha 
7 Klinda 
8 Bhagdatt 
9 Antagiri 
10 ulukpur 
11 Modapur 



 
 

 

1

234

5

6

-

7

                                                 
1 Pasupata 
2 Dandastra 
3 Pasastra 
4 Antardhana-astra 
5 Vajra 
6 Urvasi 
7 Lomasa 



 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                 
1 Virata 
2 Uttara 
3 Brhannala 
4 Somi 
5 Babhruvahana 
6 Ulupi 
7 Indraprastha 
8 Mahaprasthan 



 
 

 

 22آيه 

mågendra iva vikränto 
niñevyo himavän iva 

titikñur vasudheväsau 
sahiñëuù pitaräv iva 

mågendraùivavikräntaùniñevyaù
himavänivatitikñuùvasudhä iva

asausahiñëuùpitarauiva

 ترجمه 

 شرح



 

 

 23آيه 

pitämaha-samaù sämye 
prasäde giriçopamaù 

äçrayaù sarva-bhütänäà 
yathä devo ramäçrayaù 

pitämaha :   samaù :   sämye : 
prasäde :     giriça : 

upamaù : äçrayaù : sarva :bhütänäm :
   yathä : devaù : ramä-

äçrayaù :  

 ترجمه

 شرح



 
 

 

12

3

                                                 
1 Asutosa 
2 Bhutanatha 
3 Rama 



 

 

 24آيه 

sarva-sad-guëa-mähätmye 
eña kåñëam anuvrataù 

rantideva ivodäro 
yayätir iva dhärmikaù 

sarva-sat-guëa-mähätmyeeñaù
kåñëamanuvrataùrantidevaù

ivaudäraùyayätiùivadhärmikaù

 ترجمه 

 شرح



 
 

 

Drona-parva 67

12

                                                 
1 Devayani 
2 Sukracarya 



 

 

 25آيه 

dhåtyä bali-samaù kåñëe 



 
 

 

prahräda iva sad-grahaù 
ähartaiño 'çvamedhänäà 
våddhänäà paryupäsakaù 

dhåtyäbali-samaùkåñëe
prahrädaivasat-grahaùähartäeñaù

açvamedhänämvåddhänäm
paryupäsakaù

 ترجمه

 شرح

-

1

                                                 
1 Kayadha 



 

 

1

 26آيه 

räjarñéëäà janayitä 
çästä cotpatha-gäminäm 

nigrahétä kaler eña 
bhuvo dharmasya käraëät 

  

räja-åñéëämjanayitäçästä
cautpatha-gäminämnigrahétäkaleù

eñaùbhuvaùdharmasya
käraëät

 ترجمه

 شرح

                                                 
1 Virocana 



 
 

 

 27آيه 

takñakäd ätmano måtyuà 
dvija-putropasarjität 

prapatsyata upaçrutya 
mukta-saìgaù padaà hareù 

takñakätätmanaùmåtyumdvija-
putraupasarjitätprapatsyate

upaçrutyamukta-saìgaùpadam
hareù

 ترجمه 

 شرح



 

 

 28آيه 

jijïäsitätma-yäthärthyo 
muner vyäsa-sutäd asau 
hitvedaà nåpa gaìgäyäà 

yäsyaty addhäkutobhayam 

jijïäsitaätma-yäthärthyaùmuneù
vyäsa-sutätasauhitväidam

nåpagaìgäyämyäsyatiaddhä
akutaù-bhayam

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

 29آيه 

iti räjïa upädiçya 
viprä jätaka-kovidäù 

labdhäpacitayaù sarve 
pratijagmuù svakän gåhän 

                                                 
1 Saptaha 



 

 

itiräjïeupädiçyavipräù
jätaka-kovidäùlabdha-

apacitayaùsarve
pratijagmuùsvakängåhän

 ترجمه

 شرح

1

2

                                                 
1 Vipras 
2 Dhanur veda 



 
 

 

 31آيه 

sa eña loke vikhyätaù 
parékñid iti yat prabhuù 

pürvaà dåñöam anudhyäyan 
parékñeta nareñv iha 

saùeñaùlokevikhyätaùparékñititi
yatprabhuùpürvamdåñöam
anudhyäyanparékñetanareñuiha

 ترجمه



 

 

 شرح



 
 

 

 31آيه 

sa räja-putro vavådhe 
äçu çukla ivoòupaù 

äpüryamäëaù pitåbhiù 
käñöhäbhir iva so 'nvaham 

saùräja-putraùvavådheäçuçukle
ivauòupaùäpüryamäëaù

pitåbhiùkäñöhäbhiùivasaù
anvaham

 ترجمه

 32آيه 

yakñyamäëo 'çvamedhena 
jïäti-droha-jihäsayä 

räjä labdha-dhano dadhyau 
nänyatra kara-daëòayoù 

yakñyamäëaùaçvamedhenajïäti-droha
jihäsayäräjälabdha-dhanaù

dadhyauna anyatra



 

 

kara-daëòayoù

 ترجمه 

 شرح

 33آيه 

tad abhipretam älakñya 
bhrätaro 'cyuta-coditäù 

dhanaà prahéëam äjahrur 
udécyäà diçi bhüriçaù 

tatabhipretamälakñyabhrätaraù
acyutacoditäùdhanam

prahéëamäjahruùudécyämdiçi
bhüriçaù

 ترجمه



 
 

 

 شرح

1

2

-
3

4

                                                 
1 Aviksit 
2 Sankara-yajna 
3 Vayuloka 
4 Visvadeva 



 

 

 34آيه 

tena sambhåta-sambhäro 
dharma-putro yudhiñöhiraù 

väjimedhais tribhir bhéto 
yajïaiù samayajad dharim 

tenasambhåtasambhäraùdharma-
putraùyudhiñöhiraùväjimedhaiù
tribhiùbhétaùyajïaiùsamayajat

harim

 ترجمه

 شرح



 
 

 



 

 



 
 

 

 35آيه 

ähüto bhagavän räjïä 
yäjayitvä dvijair nåpam 

uväsa katicin mäsän 
suhådäà priya-kämyayä 

ähütaùbhagavänräjïä
yäjayitvädvijaiùnåpam

uväsakaticitmäsänsuhådämpriya-
kämyayä

 ترجمه 



 

 

 شرح

 36آيه 

tato räjïäbhyanujïätaù 
kåñëayä saha-bandhubhiù 

yayau dväravatéà brahman 
särjuno yadubhir våtaù 

tataùräjïäabhyanujïätaùkåñëayä
sahabandhubhiùyayau

dväravatémbrahmansa-arjunaù
yadubhiùvåtaù

 ترجمه



 
 

 

 



 



 

 

 

 

 فصل سيزدهم

 کندخانه را ترک مي ،ريتراشتراده
 

 1آيه 

süta uväca 
viduras tértha-yäträyäà 
maitreyäd ätmano gatim 
jïätvägäd dhästinapuraà 

tayäväpta-vivitsitaù 

sütaù uväcaviduraùtértha-yäträyäm
maitreyätätmanaù

gatimjïätväagäthästinapuram
tayäaväptavivitsitaù

ترجمه



 
 

702 
 

 

 شرح

 



 
 

 

 2آيه 

yävataù kåtavän praçnän 
kñattä kauñäravägrataù 
jätaika-bhaktir govinde 
tebhyaç copararäma ha 

yävataùkåtavänpraçnänkñattä
kauñäravaagrataùjäta

ekabhaktiùgovindetebhyaù
caupararämaha

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 4-3 اتآي

taà bandhum ägataà dåñövä 
dharma-putraù sahänujaù 

dhåtaräñöro yuyutsuç ca 
sütaù çäradvataù påthä 

gändhäré draupadé brahman 
subhadrä cottarä kåpé 

anyäç ca jämayaù päëòor 
jïätayaù sasutäù striyaù 

tambandhumägatamdåñövä
dharma-putraùsaha-anujaù

dhåtaräñöraùyuyutsuùcasütaùçäradvataù
påthägändhärécauttaräkåpéanyäù

cajämayaùpäëòoùjïätayaù
sa-sutäùstriyaù

 ترجمه

 



 
 

 

 شرح



 
 

 

1

2

3

4

56

                                                 
1 Karëa 
2 Dharmaräja 
3 Väyu 
4 Nakula 
5 Sahadeva 
6 Mädré 



 
 

 

1

2

3

45

6

7

                                                 
1 Hiòimbä 
2 Ghaöotkaca 
3 Päïcäladeça 
4 Päïcälé 
5 Draupadé 
6 Çacé 
7 Yaja 



 
 

 

1

2

34

567

8

9

10

                                                 
1 Dhåñöadyumna 
2 Päïcälé 
3 Pratibhit 
4 Sutasoma 
5 Çrutakérti 
6 Çatänéka 
7 Çrutakarmä 
8 Kåñëä 
9 Duùçäsana 
10 Jaöäsura 



 
 

 

1

2

3

 

 5آيه 

                                                 
1 Maharñi Durväsä 
2 Kécaka 
3 Abhimanyu 



 
 

 

pratyujjagmuù praharñeëa 
präëaà tanva ivägatam 
abhisaìgamya vidhivat 
pariñvaìgäbhivädanaiù 

pratiujjagmuùpraharñeëapräëam
tanvaùivaägatamabhisaìgamya

vidhi-vatpariñvaìgaabhivädanaiù

 ترجمه

 

 شرح

 

 6آيه 

mumucuù prema-bäñpaughaà 
virahautkaëöhya-kätaräù 
räjä tam arhayäà cakre 

kåtäsana-parigraham 

mumucuùpremabäñpa-ogham
virahaautkaëöhyakätaräùraja

tamarhayäm cakrekåtaasana



 
 

 

parigraham

 ترجمه

 

 7آيه 

taà bhuktavantaà viçräntam 
äsénaà sukham äsane 
praçrayävanato räjä 

präha teñäà ca çåëvatäm 

tambhuktavantamviçräntam
äsénamsukham äsanepraçraya-avanataù

rajaprähateñäm ca
çåëvatäm

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 8آيه 

yudhiñöhira uväca 
api smaratha no yuñmat- 
pakña-cchäyä-samedhitän 
vipad-gaëäd viñägnyäder 

mocitä yat samätåkäù 

yudhiñöhiraù uväcaapismaratha
naùyuñmatpakña

chäyäsamedhitänvipat-gaëät
viñaagni-ädeùmocitäùyat

samätåkäù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

2

                                                 
1 Purocana 
2 Väraëävata 



 
 

 

 9آيه 

kayä våttyä vartitaà vaç 
caradbhiù kñiti-maëòalam 
térthäni kñetra-mukhyäni 

sevitänéha bhütale 

kayävåttyävartitam
vaùcaradbhiùkñiti-maëòalam

térthänikñetra-mukhyänisevitäni
ihabhütale

 ترجمه



 
 

 

 

 شرح

1

 11آيه 

bhavad-vidhä bhägavatäs 
tértha-bhütäù svayaà vibho 

térthé-kurvanti térthäni 
sväntaù-sthena gadäbhåtä 

bhavatvidhäùbhägavatäùtértha
bhütäùsvayamvibhotérthé-

kurvantitérthänisva-
antaù-sthenagadä-bhåtä 

                                                 
1 vänaprastha-äçrama 



 
 

 

 ترجمه

 

 شرح

 



 
 

 

 

 11آيه 

api naù suhådas täta 
bändhaväù kåñëa-devatäù 
dåñöäù çrutä vä yadavaù 

sva-puryäà sukham äsate 

apinaùsuhådaùtätabändhaväù
kåñëa-devatäùdåñöäù

çrutäùväyadavaùsva-puryäm
sukham äsate 

 ترجمه

 شرح

1

                                                 
1 kåñëa-devatäù 



 
 

 

 

 12آيه 

ity ukto dharma-räjena 
sarvaà tat samavarëayat 
yathänubhütaà kramaço 
vinä yadu-kula-kñayam 

iti uktaùdharma-räjena
sarvamtatsamavarëayatyathä-anubhütam

kramaçaùvinäyadu-kula-
kñayam

 ترجمه

 13آيه 

nanv apriyaà durviñahaà 
nåëäà svayam upasthitam 

nävedayat sakaruëo 
duùkhitän drañöum akñamaù 



 
 

 

nanuapriyamdurviñahamnåëäm
svayamupasthitamnaävedayat
sakaruëaùduùkhitändrañöumakñamaù

 ترجمه

 

 شرح

1

 

 14آيه 

kaïcit kälam athävätsét 
sat-kåto devavat sukham 

bhrätur jyeñöhasya çreyas-kåt 
sarveñäà sukham ävahan 

kaïcitkälamathaavätsétsat-kåtaù
deva-vatsukham

bhrätuùjyeñöhasyaçreyaù-kåt
sarveñämsukhamävahan

                                                 
1 Néti-çästra 



 
 

 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 15آيه 

abibhrad aryamä daëòaà 
yathävad agha-käriñu 

yävad dadhära çüdratvaà 
çäpäd varña-çataà yamaù 

abibhrataryamädaëòamyathävat
agha-käriñuyävatdadhära
çüdratvamçäpät

varña-çatamyamaù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

12

                                                 
1 Kaçyapa 
2 Aditi 



 
 

 

 

 16آيه 

yudhiñöhiro labdha-räjyo 
dåñövä pautraà kulan-dharam 

bhrätåbhir loka-päläbhair 
mumude parayä çriyä 

yudhiñöhiraùlabdha-räjyaùdåñövä
pautramkulam-dharambhrätåbhiù

loka-päläbhaiùmumude
parayäçriyä

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 17آيه 

evaà gåheñu saktänäà 
pramattänäà tad-éhayä 
atyakrämad avijïätaù 

kälaù parama-dustaraù 

evamgåheñusaktänäm
pramattänämtat-éhayäatyakrämat

avijïätaùkälaùparama
dustaraù

 ترجمه

 

 شرح

"



 
 

 

 

 18آيه 

viduras tad abhipretya 



 
 

 

dhåtaräñöram abhäñata 
räjan nirgamyatäà çéghraà 
paçyedaà bhayam ägatam 

viduraùtatabhipretyadhåtaräñöram
abhäñataräjannirgamyatäm

çéghrampaçyaidambhayam
ägatam

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 räjan 



 
 

 

1

 

 19آيه 

pratikriyä na yasyeha 
kutaçcit karhicit prabho 
sa eña bhagavän kälaù 

sarveñäà naù samägataù 

pratikriyänayasyaiha
kutaçcitkarhicitprabhosaù

                                                 
1 Çakuni 



 
 

 

positivelybhagavänkälaùsarveñäm
naùsamägataù

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 Hiraëyakaçipu 



 
 

 

 21آيه 

yena caiväbhipanno 'yaà 
präëaiù priyatamair api 

janaù sadyo viyujyeta 
kim utänyair dhanädibhiù 

yenacaevaabhipannaùayam
präëaiùpriya-tamaiùapi

janaùsadyaùviyujyetakim uta 
anyaiùdhana-ädibhiù

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 21آيه 

pitå-bhrätå-suhåt-puträ 
hatäs te vigataà vayam 
ätmä ca jarayä grastaù 

para-geham upäsase 

pitabhrätåsuhåtputräùhatäùte
vigatamvayamätmäcajarayä

grastaùpara-gehamupäsase 

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 Vicitravérya 



 
 

 

 

 22آيه 

andhaù puraiva vadhiro 
manda-prajïäç ca sämpratam 

viçérëa-danto mandägniù 
sarägaù kapham udvahan 

andhaùpuräevavadhiraùmanda-prajïäù
casämpratamviçérëadantaùmanda-

agniùsa-rägaùkapham
udvahan 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

  

 23آيه 

aho mahéyasé jantor 
jévitäçä yathä bhavän 

bhémäpavarjitaà piëòam 
ädatte gåha-pälavat 

ahomahéyaséjantoùjévita-äçä
yathäbhavänbhéma

apavarjitampiëòamädatte

                                                 
1 apakñaya 



 
 

 

gåha-päla-vat 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 24آيه 

agnir nisåñöo dattaç ca 
garo däräç ca düñitäù 

håtaà kñetraà dhanaà yeñäà 
tad-dattair asubhiù kiyat 

agniùnisåñöaùdattaùcagaraù
däräùcadüñitäùhåtamkñetram

dhanamyeñämtatdattaiùasubhiù
kiyat 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 25آيه 

tasyäpi tava deho 'yaà 
kåpaëasya jijéviñoù 

paraity anicchato jérëo 
jarayä väsasé iva 

tasyaapitavadehaùayamkåpaëasya
jijéviñoùparaiti

anicchataùjérëaùjarayäväsasé
iva 

 ترجمه

 

 شرح

""1

                                                 
1 kåpaëasya jijéviñoù 



 
 

 

 

 26آيه 

gata-svärtham imaà dehaà 
virakto mukta-bandhanaù 

avijïäta-gatir jahyät 
sa vai dhéra udähåtaù 

gata-sva-arthamimamdeham
viraktaùmuktabandhanaù

avijïäta-gatiùjahyätsaù
vaidhéraùudähåtaù 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

1

-

 27آيه 

yaù svakät parato veha 
jäta-nirveda ätmavän 
hådi kåtvä harià gehät 

pravrajet sa narottamaù 

yaùsvakätparataù vä iha
jätanirvedaùätmavän

                                                 
1 dhéra 



 
 

 

hådikåtväharim
gehätpravrajetsaùnara-uttamaù 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 28آيه 

athodécéà diçaà yätu 
svair ajïäta-gatir bhavän 
ito 'rväk präyaçaù kälaù 

puàsäà guëa-vikarñaëaù 

athaudécémdiçamyätusvaiù
ajïätagatiùbhavänitaùarväk

präyaçaùkälaùpuàsämguëa
vikarñaëaù 

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 narottama 



 
 

 

 29آيه 

evaà räjä vidureëänujena 
prajïä-cakñur bodhita äjaméòhaù 

chittvä sveñu sneha-päçän draòhimno 
niçcakräma bhrätå-sandarçitädhvä 

evamrajavidureëa anujena
prajïäcakñuùbodhitaùäjaméòhaù

chittväsveñusneha-
päçändraòhimnaùniçcakräma

bhrätåsandarçitaadhvä 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 



 
 

 

 31آيه 

patià prayäntaà subalasya putré 
pati-vratä cänujagäma sädhvé 

himälayaà nyasta-daëòa-praharñaà 
manasvinäm iva sat-samprahäraù 

patimprayäntamsubalasya
putrépati-vratäcaanujagäma

sädhvéhimälayamnyasta-daëòa
praharñam

manasvinämivasatsamprahäraù
 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

12

3

4

 

 31ه يآ

ajäta-çatruù kåta-maitro hutägnir 
viprän natvä tila-go-bhümi-rukmaiù 

gåhaà praviñöo guru-vandanäya 
na cäpaçyat pitarau saubaléà ca 

ajätaçatruùkåtamaitraù
                                                 

1 eka-daëòa 
2 tri-daëòa 
3 ekadaëòi-svämés 
4 tridaëòi-svämés 



 
 

 

huta-agniùviprännatvä
tila-go-bhümi-rukmaiùgåham

praviñöaùguru-vandanäya
nacaapaçyatpitarausaubalém
ca

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 32آيه 

tatra saïjayam äsénaà 
papracchodvigna-mänasaù 

gävalgaëe kva nas täto 
våddho hénaç ca netrayoù 

tatrasaïjayamäsénampapraccha
udvigna-mänasaùgävalgaëekva

naùtätaùvåddhaùhénaù canetrayoù

 ترجمه

 33آيه 

ambä ca hata-puträrtä 
pitåvyaù kva gataù suhåt 
api mayy akåta-prajïe 

hata-bandhuù sa bhäryayä 
äçaàsamänaù çamalaà 

gaìgäyäà duùkhito 'patat 

ambä cahata-puträärtä
pitåvyaùkvagataùsuhåt

apimayiakåta-prajïehata-bandhuù
saùbhäryayääçaàsamänaù
çamalamgaìgäyämduùkhitaù

apatat



 
 

 

 ترجمه

 شرح

 34آيه 

pitary uparate päëòau 
sarvän naù suhådaù çiçün 

arakñatäà vyasanataù 
pitåvyau kva gatäv itaù 



 
 

 

pitariuparatepäëòausarvän
naùsuhådaùçiçünarakñatäm

vyasanataùpitåvyaukvagatau
itaù

 ترجمه

 

 35آيه 

süta uväca 
kåpayä sneha-vaiklavyät 

süto viraha-karçitaù 
ätmeçvaram acakñäëo 
na pratyähätipéòitaù 

sütaù uväcakåpayäsneha-vaiklavyät
sütaùviraha-karçitaù

ätma-éçvaramacakñäëaùnapratyäha
ati-péòitaù 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 36آيه 

vimåjyäçrüëi päëibhyäà 
viñöabhyätmänam ätmanä 

ajäta-çatruà pratyüce 
prabhoù pädäv anusmaran 

vimåjyaaçrüëipäëibhyämviñöabhya
ätmänamätmanäajäta-çatrum
pratyüceprabhoùpädauanusmaran

 

 ترجمه

 

 37آيه 

saïjaya uväca 
nähaà veda vyavasitaà 
pitror vaù kula-nandana 
gändhäryä vä mahä-bäho 
muñito 'smi mahätmabhiù 



 
 

 

saïjayaù uväca naahamveda
vyavasitampitroùvaùkula-nandana

gändhäryäùvämahä-bäho
muñitaùasmimahä-ätmabhiù

 ترجمه

 شرح

1

                                                 

 



 
 

 

 

 38آيه 

athäjagäma bhagavän 
näradaù saha-tumburuù 
pratyutthäyäbhivädyäha 

sänujo 'bhyarcayan munim 

athaäjagämabhagavännäradaùsaha-
tumburuùpratyutthäya
abhivädyaähasa-anujaù

abhyarcayanmunim 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 39آيه 

yudhiñöhira uväca 
nähaà veda gatià pitror 
bhagavan kva gatäv itaù 
ambä vä hata-puträrtä 
kva gatä ca tapasviné 

yudhiñöhiraù uväcanaahamveda
gatimpitroùbhagavankva

gatauitaùambävähata-
puträärtäkvagatäca

tapasviné 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 41آيه 

karëadhära iväpäre 
bhagavän pära-darçakaù 
athäbabhäñe bhagavän 
närado muni-sattamaù 

karëa-dhäraùivaapärebhagavän
pära-darçakaùatha

äbabhäñebhagavännäradaù
muni-sat-tamaù 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 41آيه 

närada uväca 
mä kaïcana çuco räjan 
yad éçvara-vaçaà jagat 
lokäù sapälä yasyeme 
vahanti balim éçituù 

sa saàyunakti bhütäni 
sa eva viyunakti ca 

näradaù uväcamäkaïcanaçucaù
räjanyatéçvara-vaçamjagat

lokäùsa-päläùyasyaime
vahantibaliméçituùsaù

saàyunaktibhütänisaù
evaviyunaktica 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 42آيه 

yathä gävo nasi protäs 
tantyäà baddhäç ca dämabhiù 
väk-tantyäà nämabhir baddhä 

vahanti balim éçituù 



 
 

 

yathägävaùnasiprotäùtantyäm
baddhäùcadämabhiù väk-tantyäm

nämabhiùbaddhäùvahanti
baliméçituù 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 43آيه 

yathä kréòopaskaräëäà 
saàyoga-vigamäv iha 

icchayä kréòituù syätäà 
tathaiveçecchayä nåëäm 

yathäkréòa-upaskaräëämsaàyoga
vigamauihaicchayäkréòituù

syätämtathäevaéça
icchayänåëäm 

 ترجمه



 
 

 

 

 شرح



 
 

 

 

 44آيه 

yan manyase dhruvaà lokam 
adhruvaà vä na cobhayam 

sarvathä na hi çocyäs te 
snehäd anyatra mohajät 

yatmanyasedhruvamlokamadhruvam
vänacaubhayamsarvathä

nahiçocyäùtesnehät
anyatramoha-jät 

 ترجمه

 شرح



 
 

 

 

 45آيه 

tasmäj jahy aìga vaiklavyam 
ajïäna-kåtam ätmanaù 

kathaà tv anäthäù kåpaëä 
varteraàs te ca mäà vinä 

tasmätjahiaìgavaiklavyamajïäna
kåtamätmanaùkathamtuanäthäù

kåpaëäùvarterantecamäm
vinä 

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 bhüta-bhåt 



 
 

 

 

 46آيه 

käla-karma-guëädhéno 
deho 'yaà päïca-bhautikaù 
katham anyäàs tu gopäyet 
sarpa-grasto yathä param 

kälakarmaguëaadhénaùdehaù
ayampäïca-bhautikaùkatham

anyäntugopäyetsarpa-grastaùyathä
param

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

1

2 

 47آيه 

ahastäni sahastänäm 
apadäni catuñ-padäm 

phalgüni tatra mahatäà 
jévo jévasya jévanam 

ahastänisa-hastänäm
apadänicatuù-padäm

phalgünitatramahatma
jévaùjévasyajévanam 

 ترجمه

 

                                                 
1 käla-sarpa 

 



 
 

 

 شرح

1

                                                 
1 daivé mäyä 



 
 

 

1

 

 48آيه 

tad idaà bhagavän räjann 
eka ätmätmanäà sva-dåk 

antaro 'nantaro bhäti 
paçya taà mäyayorudhä 

tatidambhagavänräjanekaù
ätmäätmanämsva-dåk

antaraùanantaraùbhäti
paçyatammäyayä

urudhä

 ترجمه

                                                 
1 Räma-räjya 



 
 

 

 

 شرح

 

 49آيه 

so 'yam adya mahäräja 



 
 

 

bhagavän bhüta-bhävanaù 
käla-rüpo 'vatérëo 'syäm 
abhäväya sura-dviñäm 

saùayamadyamaharaja
bhagavänbhüta-bhävanaùkäla-rüpaù

avatérëaùasyäm
abhäväyasura-dviñäm 

 ترجمه

 شرح

 

 51آيه 



 
 

 

niñpäditaà deva-kåtyam 
avaçeñaà pratékñate 

tävad yüyam avekñadhvaà 
bhaved yävad iheçvaraù 

niñpäditamdeva-kåtyam
avaçeñampratékñatetävatyüyam

avekñadhvambhavetyävatiha
éçvaraù 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 51آيه 

dhåtaräñöraù saha bhräträ 
gändhäryä ca sva-bhäryayä 

dakñiëena himavata 
åñéëäm äçramaà gataù 

dhåtaräñöraùsahabhräträgändhäryä
casva-bhäryayädakñiëena
himavataùåñéëämäçramam

gataù 

 ترجمه

 

 شرح

 52آيه 



 
 

 

srotobhiù saptabhir yä vai 
svardhuné saptadhä vyadhät 

saptänäà prétaye nänä 
sapta-srotaù pracakñate 

srotobhiùsaptabhiùyävai
svardhunésaptadhävyadhätsaptänäm

prétayenanasapta-srotaù
pracakñate

 ترجمه

 

 53آيه 

snätvänusavanaà tasmin 
hutvä cägnén yathä-vidhi 
ab-bhakña upaçäntätmä 

sa äste vigataiñaëaù 

snätväanusavanam
tasminhutvä

Agni-hotracaagnényathä-vidhi
ap-bhakñaùupaçäntaätmä

saùästevigataeñaëaù
 

 ترجمه



 
 

 

 

 شرح



 
 

 

1

 

 54آيه 

jitäsano jita-çväsaù 
pratyähåta-ñaò-indriyaù 
hari-bhävanayä dhvasta- 
rajaù-sattva-tamo-malaù 

jita-äsanaùjita-çväsaù
pratyähåtañaöindriyaùhari

bhävanayädhvastarajaù
sattvatamaùmalaù 

 ترجمه

 

 شرح

                                                 
1 bhogé 



 
 

 

 

 55آيه 

vijïänätmani saàyojya 
kñetrajïe praviläpya tam 

brahmaëy ätmänam ädhäre 
ghaöämbaram ivämbare 

vijïänaätmanisaàyojya
kñetra-jïepraviläpyatambrahmaëi

ätmänamädhäreghaöa-ambaram
ivaambare 

 ترجمه



 
 

 

 

 شرح

 

 56آيه 

dhvasta-mäyä-guëodarko 
niruddha-karaëäçayaù 

nivartitäkhilähära 
äste sthäëur iväcalaù 

tasyäntaräyo maiväbhüù 



 
 

 

sannyastäkhila-karmaëaù 

dhvastamäyä-guëaudarkaù
niruddhakaraëa-äçayaùnivartitaakhila

ähäraùästesthäëuùivaacalaù
tasyaantaräyaùmä evaabhüù
sannyastaakhilakarmaëaù

 ترجمه

 

 شرح

1

                                                 
1 Nirguëa 



 
 

 

 

 57آيه 

sa vä adyatanäd räjan 
parataù païcame 'hani 
kalevaraà häsyati svaà 
tac ca bhasmé-bhaviñyati 

saùväadyatanäträjanparataù
païcameahanikalevaramhäsyatisvam

tatcabhasmébhaviñyati 

 ترجمه

 شرح

 

 58آيه 

dahyamäne 'gnibhir dehe 
patyuù patné sahoöaje 

bahiù sthitä patià sädhvé 
tam agnim anu vekñyati 



 
 

 

dahyamäneagnibhiùdehepatyuù
patnésaha-uöajebahiùsthitäpatim

sädhvétamagnimanu vekñyati
 

 ترجمه

 

 شرح

1

 

                                                 
1 saté 



 
 

 

 59آيه 

viduras tu tad äçcaryaà 
niçämya kuru-nandana 

harña-çoka-yutas tasmäd 
gantä tértha-niñevakaù 

viduraùtutatäçcaryamniçämya
kuru-nandanaharñaçokayutaù

tasmätgantätérthaniñevakaù
 

 ترجمه

 

 شرح



 
 

 

 

 61آيه 

ity uktväthäruhat svargaà 
näradaù saha-tumburuù 
yudhiñöhiro vacas tasya 
hådi kåtväjahäc chucaù 

itiuktväathaäruhat
svargamnäradaùsaha

tumburuùyudhiñöhiraùvacaùtasya
hådi kåtväajahätçucaù 

 ترجمه

 

 شرح

-



 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  فصل چهاردهم

 بت خداوند كريشنايغ 

 1آيه 

süta uväca 
samprasthite dvärakäyäà 
jiñëau bandhu-didåkñayä 
jïätuà ca puëya-çlokasya 
kåñëasya ca viceñöitam 

sütaù uväcaگفت؛  يسوتا گوسوام ي: شرsamprasthite رفته بود به؛ :dvärakäyäm شهر :
شان؛ يمالقات ا ي: براdidåkñayäشاوندان؛ ي: دوستان و خوbandhu: آرجونا؛ jiñëauدواراکا؛ 

jïätumاطالع؛  ي: براcaن؛ ي: همچنpuëya-çlokasyaشکوه او  ،ييودا يهاکه سروده يز فرد: ا
 يکار يها: برنامهviceñöitam: و؛ caشنا؛ يکر ي: مربوط به خداوند شرkåñëasyaاند؛ را سروده

  شتر.يب

 ترجمه

گر يشنا و ديکر يگفت: آرجونا به دواراکا رفت تا خداوند شر يسوتا گوسوام يشر
 د.يجو نماوپرس يو يآت يهاتيز از خداوند در مورد فعاليدوستان را مالقات کند و ن

 شرح

 يحفاظت از مؤمنان و نابود يان شده است، خداوند برايتا بيگ-طور که در بهاگاوادهمان
ن بعد از نبرد کوروکشترا و نشاندن ماهاراج ين ظهور نمود. بنابرايزم يزکاران بر رويرپرهيغ
آرجونا، معاشران  يژه شريبه و د. پانداواها،يت خداوند کامل گرديرا بر تخت، مأموريشتيودهي

 خداوند مطلع شود. يآت ين آرجونا به دواراکا رفت تا از برنامهيخداوند بودند و بنابرا يابد



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل چهاردهم: غيبت خداوند کريشنا                                                               ٧٨٠

 

 

 2آيه 

vyatétäù katicin mäsäs 
tadä näyät tato 'rjunaù 
dadarça ghora-rüpäëi 
nimittäni kurüdvahaù 

Vyatétäù پس از گذشت؛ :katicit چند؛ :mäsäùها؛ ه: ماtadä در آن زمان؛ :na äyätباز : 
: ظهورات؛ rüpäëi: ترسناک؛ ghora: آرجونا؛ : مشاهده کرد؛ arjunaù: از آنجا؛ tataùنگشت؛ 

nimittäni علل متعدد؛ :kuru-udvahaù را.يشتيودهي: ماهاراج  

  ترجمه

 ياهاز نشانه يرا بعضيشتيودهيگذشت و آرجونا باز نگشت. آنگاه ماهاراج  يچندماه
 خود ترسناک بودند. يناخجسته را مشاهده نمود، که به خود

  شرح

د به عنوان يتر از خورشت و قدرتمندينهايخداوند، ب يت اعاليشنا، شخصيکر يخداوند شر
ک بار يد، در طول ياردها خورشيليها و مونيليشده توسط ماست. من موجود تجربهيتريقو

 يدات و انرژيد منبع تمام تولي، خورشيماد يايدر دنشوند. يخلق و نابود م يتنفسش، توسط و
 يازهايم نيتوانيد است که ما ميل وجود خورشيشود و تنها به دليدر نظر گرفته م يماد

ن، تمام لوازم يزم يخداوند بر رو ين، در زمان حضور شخصيم. بنابرايمان را برطرف سازيزندگ
ل حضور خداوند به صورت کامل يبه دل ژه مذهب و دانش،يما، به و ييصلح و شکوفا يبرا

کامل وجود دارد.  يد تابان، نوريکه در حضور خورش يبيبودند، درست به همان ترت يمتجل
ن نگران آرجونا يخود مشاهده کرد و بنابرا يپادشاه يرا در قلمرو يصيرا نقايشتيودهيماهاراج 
ده بود. او به يدواراکا نرس يت رفاهياز وضع ين اخباريشده بود و همچن يبتش طوالنيشد که غ

ن يبروز چن يچ امکان براين صورت هير ايشنا مظنون شد؛ چرا که در غيبت خداوند کريغ
 داشت.يوجود نم يترسناک يهانشانه

  3آيه 

kälasya ca gatià raudräà 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٧٨١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

viparyastartu-dharmiëaù 
päpéyaséà nåëäà värtäà 
krodha-lobhänåtätmanäm 

kälasya ؛ يزمان ابد: مربوط بهcaز؛ ي: نgatim جهت؛ :raudräm ترسناک؛ :viparyasta :
: مربوط به بشر؛ nåëäm: گناهکار؛ päpéyasém: قواعد؛ dharmiëaù؛ ي: فصلåtuمعکوس شد؛ 

värtämل معاش؛ ي: وساkrodhaت؛ ي: عصبانlobha حرص؛ :anåtaت؛ ي: منätmanäm :
  مربوط به عموم مردم.

  ترجمه

در  يصيار ترسناک بود. نقاين بسياست و ا ر کردهييتغ يابد د که جهت زمانياو د
بکار شده ين و فريص، خشمگيار حريشد. عموم مردم بسيده ميد يقواعد منظم فصل

 نند.يگزيامرارمعاش برم يرا برا يل ناپاکيد که آنها وسايبودند. و او د

  شرح

خداوند را قطع کند،  يالت اعيعاشقانه با شخص يکه تمدن، ارتباط خود با رابطه يهنگام
ل ناپاک امرار معاش، حرص، خشم و تقلب رواج ي، وساير در قواعد فصلييهمچون تغ ييهانشانه

گر است؛ يد يک فصل در فصلي يط جويشدن شرا يمتجل ي، به معناير قواعد فصلييابد. تغييم
ک يگردد. ينتقل مگر ميبه فصل د يها از فصلوهيدن ميا رسيز و ييمثال فصل باران به پا يبرا

معاش خود را به هر  ين انسانين و متقلب است. چنيخشمگص،يخدا مشخصًا حريانسان ب
ن يبت تمام ايرا، غيشتيودهيکند. در زمان حکومت ماهاراج يا ناپاک، کسب مي، پاک يقيطر

 يجّو اله در يجزئ يرييتغ يرا، از تجربه کردن حتيشتيودهيار آشکار بود؛ اما ماهاراج يها بسنشانه
ل ناپاک امرار يبت خداوند مظنون شد. وسايخود تعجب کرده بود و فورًا به غ يپادشاه يقلمرو

همگان به  يبرا ياز شدهيف تجويفرد است. وظا يف اشتغاليانحراف از وظا يمعاش به معنا
خود  يزشدهيف تجويکه از وظا يا و شودرا وجود دارد، اما فرديشيا، وايعنوان برهمانا، کشاتر

ناپاک و  يافهيخود اعالم دارد، وظ يفهيرا به عنوان وظ يگريد يفهيمنحرف شده و وظ
نداشته باشد و  يدر زندگ يچ هدف باالتريکه فرد ه يرساند. هنگامينامناسب را به انجام م

ز است، نسبت به ثروت و قدرت يچندساله همه چ ينيزم ين زندگيشد که اياندين بيچن يوقت
است و  يانسان يرمتعارف در جامعهين موارد غيتمام ا يل اصليگردد. جهالت دليم صيار حريبس
به شکل  ينورافشان يقدرتمند برا يدين عصر زوال، خورشيژه در اين جهالت، به ويحذف ا يبرا



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل چهاردهم: غيبت خداوند کريشنا                                                               ٧٨٢

 

 

 بهاگاواتام وجود دارد.-ماديشر

  4 آيه

jihma-präyaà vyavahåtaà 
çäöhya-miçraà ca sauhådam 
pitå-mätå-suhåd-bhrätå - 

dam-paténäà ca kalkanam 

jihma-präyam تقلب؛ :vyavahåtam؛ ي: در تمام معامالت عادçäöhyaو نفاق؛  ي: دورنگ
miçram تقلب کرد؛ :ca و؛ :sauhådamرخواهان مهربان؛ ي: مربوط به خpitå پدر؛ :mätå :

ربوط به زن و شوهر؛ : مdam-paténäm؛ ي: برادر تنbhrätåرخواهان؛ ي:خsuhåtمربوط به مادر؛ 
caن؛ ي: همچنkalkanam.نزاع متقابل :  

  ترجمه

ان دوستان، آلوده به تقلب شده بود و در امور يدر م يتمام معامالت و روابط معمول، حت
ن يرخواهان و بين خيان پدران، مادران و فرزندان، بيم ي، همواره سوءتفاهماتيخانوادگ

  همواره تنش و نزاع وجود داشت. زين همسران نيب يبرادران وجود داشت. حت

  شرح

و تقلب قرار داده  ي، ناتوانيوانگياشتباهات، د يعني يجد يصهيد چهار نقيمق يدر موجود زنده
 بيل به تقلب و فريصه، تماين چهار نقيان ايعدم کمال هستند و از م يهانها نشانهياست. ا شده

د يد وجود دارد، چرا که ارواح مقيرواح مقن عمل تقلب در اين است. و ايترگران غالبيدادن د
ک موجود يهستند.  يماد يايبر دن يخداوند يرذاتيل غيآغشته به تما يماد يايغالبًا در دن

ت او آگاه است که ين وضعيست، چرا که در اين نيد به قوانيت پاک خود، مقيزنده، در وضع
سته است که ياو شا يمواره بران هيخادم وجود متعال است و بنابرا يموجود زنده به طور ابد

 يملک خداوند متعال، خداونديکاذب تالش کند بر ما يآنکه به طرز يبماند، به جا يخادم باق
اگر واقعًا مالک و خداونِد هر آنچه نزد اوست شود، هرگز  يد موجود زنده، حتيط مقيد. در شراينما

از  يها، حتانواع تقلب ين او قربانيادهد و بنابرين اتفاق هرگز رخ نميشود؛ و البته اينم يراض
از  ينديط ناخوشاين شرايشود. در چنين افراد مرتبط با خود ميتريمين و صميترکينزد يسو



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٧٨٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

ن يان زن و شوهر وجود ندارد. اما تمام ايا ميان پدر و پسران يم يحت يچ هماهنگيامور، ه
ت عابدانه به خداوند است. مقابله ابد و آن خدميف يند، تخفيک فرآيتواند با يط مخالف، ميشرا

ر است. يپذامکان يگريز ديچ چيق خدمت عابدانه و نه هينفاق تنها از طر يايبه مثل با دن
ن يزم يارهيس يبت خداوند از روين اختالفات و تناقضات، غيا يرا، با مشاهدهيشتيودهيماهاراج 

 را حدس زد.

 5آيه 

nimittäny atyariñöäni 
käle tv anugate nåëäm 

lobhädy-adharma-prakåtià 
dåñövoväcänujaà nåpaù 

nimittäniها؛ : علتati؛ يار جدي: بسariñöäniبد؛  يها: نشانهkale در طول زمان؛ :tu اما؛ :
anugate درگذشتن؛ :nåëäm؛ يبشر ي: مربوط به عموم جامعهlobha-ädi همچون حرص؛ :
adharmaن؛يدي: ب prakåtimها؛ : عادتdåñövä مشاهده کرده؛ :uväca گفت؛ :anujam :

  : پادشاه.nåpaùتر؛ برادر کوچک

  ترجمه

ن اتفاق رخ داد، که عموم مردم به حرص، خشم، غرور و ... معتاد يادر طول زمان 
ند، با برادر ايناخوش يهان نشانهيا يتمام يرا، با مشاهدهيشتيودهيشدند. ماهاراج 

 ن سخن گفت.يتر خود چنجوان

  شرح

موجود  يرانسانيغ يهانشانه يرا فورًا با مشاهدهيشتيودهيچون ماهاراج  يزکاريادشاه پرهپ
گونه نين جمله ايو نفاق در جامعه، مضطرب و آشفته شد. از ا ينيديخشم، بمانند: حرص، 

ناشناخته و  ،مردم آن زمان يافته، برايزوال يجامعه يهان نشانهيا يشود که تمامياستنباط م
 آور بود.شان شگفتيا يا عصر نزاع، برايوگا ي- ين موارد، با ظهور کاليبه کردن اتجر

 6آيه 
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yudhiñöhira uväca 
sampreñito dvärakäyäà 
jiñëur bandhu-didåkñayä 
jïätuà ca puëya-çlokasya 
kåñëasya ca viceñöitam 

yudhiñöhiraù uväca را گفت؛ يشتيودهي: ماهاراجsampreñitaùست به؛ : رفته ا
dvärakäyäm دواراکا؛ :jiñëuù آرجونا؛ :bandhu دوستان؛ :didåkñayäمالقاِت؛  ي: برا

jïätumاز؛  يآگاه ي: براcaز؛ي: ن puëya-çlokasyaت خداوند؛ ي: مربوط به شخصkåñëasya :
  .ي: برنامه کارviceñöitam: و؛ caشنا؛ يکر يمربوط به خداوند شر

  ترجمه

ماِسنا گفت: من آرجونا را به دواراکا يترش بهرادر کوچکرا به بيشتيودهيماهاراج 
شنا، مطلع يکر يخداوند شر يکار يفرستادم تا دوستانش را مالقات کند و از برنامه

 گردد.

 7آيه 

gatäù saptädhunä mäsä 
bhémasena tavänujaù 
näyäti kasya vä hetor 
nähaà vededam aïjasä 

gatäù رفته است؛ :sapta هفت؛ :adhunäتا حاال؛ : mäsäùها؛ : ماهbhémasenaي: ا 
: kasya : برگشتن؛äyätiدهد؛ ي: انجام نمnaتر؛ : برادر کوچکanujaù : مال تو؛tavaماسنا؛ يبه
  : واقعًا.aïjasäن؛ ي: اidamدانم؛ ي: مveda: من؛ aham: نه؛ naل؛ ي: دلhetoùا؛ ي: väچه؛  يبرا

  ترجمه

است. واقعًا  ن حال هنوز بازنگشتهيشده و با ا يفته سپرکه او ر يهفت ماه از زمان
 است. داده يدر آنجا رو يدانم چه اتفاقينم

 8آيه 
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api devarñiëädiñöaù 
sa kälo 'yam upasthitaù 

yadätmano 'ìgam äkréòaà 
bhagavän utsisåkñati 

apiا؛ ي: آdeva-åñiëäم (نارادا)؛ يحک -: توسط خداوندگارädiñöaùده؛ يش د: آموزsaù که؛ :
kälaù؛ ي: زمان ابدayamن؛ ي: اupasthitaùد؛ ي: رسyadäکه؛  ي: زمانätmanaù مربوط به :

ت خداوند؛ ي: شخصbhagavän؛ ي: تجلäkréòam: بسط کامل؛ aìgamخود خداوند؛ 
utsisåkñati.در حال ترک کردن است :  

  ترجمه

، او [خداوند] در حال ترک نارادا خاطرنشان کرده بود يشيگونه که ِدوارا همانيآ
 ده است؟يا آن زمان فرا رسيخود است؟ آ ينيزم يهايباز

  شرح

شنا، يکر يخداوند شر يت اعاليم، شخصين بحث را مطرح کردهايطور که بارها اهمان
هستند،  يکسانيقدرت  يآنها، گرچه دارا يک و تماميدارد و هر يکامل متعدد يهابسط

است  ان شدهيتوسط خداوند ب يتا عبارات مختلفيگ- تند. در بهاگاواددارا هس يمتفاوت يعملکردها
مثال،  يکامل هستند. برا يهااز آن بسط ييهاا بسطيکامل  يهاها، بسطن عبارتيو منظور از ا

  د:يفرمايتا ميگ- شنا، خداوند، در بهاگاواديکر يشر
آشکار در  يانياده و طغن رخ ديدر کار د يبهاراتا، هرکجا و هر زمان زوال ينواده يا« 

  )٤/٧(ب. گ. » کنم.يدر آن زمان من شخصًا ظهور م -ديد آيپد يزيستنيد
در هر  يف اشتغالياستقرار مجدد اصول وظا يز برايرتان و نيوسيد يمؤمنان، نابود ييرها يبرا« 

  )٤/٨(ب.گ. » کنم.يعصر ظهور م
جاد نسل ين باعث اياهد شد. همچنت گمراه خوياگر من عمل را متوقف کنم، آنگاه تمام بشر« 

  )٣/٢٤(ب.گ. » ن خواهم برد.يموجودات زنده را از ب ين آرامش تماميناخواسته شده و بنابرا
که او با  يکنند و هر استاندارديدهد، عموم مردم دنبال مبزرگ انجام  يکه شخص يهر عمل« 

  )٣/٢١ (ب.گ.» خواهند نمود. يرويرفتار خود برقرار کند، همگان از آن پ
 يعنيکامل مختلف خداوند،  يهاان شده در باال، توسط خداوند در مورد بسطيتمام عبارات ب

 يشود. همگيانا به کار برده ميرودها و نارايومنا، آنيهمچون سانکارشانا، واسودوا، پراد ييهابسط
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شنا يکر يرن حال خداوند به عنوان شيهستند و با ا يها، خود خداوند در مختلف روحانن بسطيا
ز خداوند يکند. و نيبا درجات متفاوت عابدان عمل م ياز تبادالت روحان يمتفاوت يدر قلمرو

ا پس از يست و چهار ساعت از زمان برهما (يک بار در هر بيگونه که هست، شنا همانيکر
او در  يروحان يهايکند و تمام بازيدر هر جهان ظهور م )يديسال خورش ۸۶۴۰۰۰۰گذشت 

منظم، اعمال  ين چرخهيشود. اما در ايش گذارده ميمنظم در هر جهان، به نما يرخهک چي
هستند.  يانسان عاد يبرا يادهيچيمشکالت پ يره همگيشنا، خداوند واسودوا و غيخداوند کر

را به  يگوناگون يهاتيها فعالان ذات خداوند و بدن متعالش وجود ندارد. بسطيم يچ تفاوتيه
خود، به عنوان خداوند  يکه خداوند در حالت شخص ين حال، هنگاميرند؛ با اگذايش مينما
، به نام يرقابل درک ويقدرت غ يز به واسطهيکامل ن يهاگر بسطيکند، ديشنا ظهور ميکر

نداوان متفاوت از خداوند يور يشنايب خداوند کريترتنيکنند و بديم يا، او را همراهيوگاماي
] نشان داده شده يروپا [فرم جهان -راتيدواراکا است. و يشنايخداوند کرا يماتهورا و  يشنايکر

د درک کرد، ين باياز شکل خداوند است. بنابرا ينبرد کوروکشترا، ادراک ماد يدر صحنه
کشته شد، خداوند آن به اصطالح  يک شکارچير و کمان يکه خداوند آشکارا توسط ت يهنگام

ان ماده و يم يچ تفاوتياو ه يو براا" ست،يوالي"کا . خداوندترک کرد يرا در جهان ماد يبدن ماد
ا يک نوع بدن و ين ترک کردن يشود. بنابرايز از او خلق ميروح وجود ندارد؛ چرا که همه چ

باشد. يم يست که او همچون موجود زنده عاديمعنا ننيبد يبدن توسط و يگريرش نوع ديپذ
و  يکيبه صورت همزمان،  ييهاتين فعاليچن يرقابل درکش، تماميقدرت غ يبه واسطه

ن يخورد، ايبت خداوند تأسف ميرا از احتمال غيشتيودهيکه ماهاراج  يمتفاوت هستند. هنگام
گونه ک دوست بزرگ است، اما در واقع خداوند هرگز آنيرحلت  يسنت سوگوار يريگيفقط در پ

ن اشخاص يکند. چنيترک نم شوند، بدن متعالش راير ميخرد دچار سوء تعبکه اشخاص کم
شوند. يشناخته م 1اند و به عنوان مودهاح شدهيتا تقبيگ- توسط خود خداوند در بهاگاواد يخردکم

کامل خود را در  يهامعناست که او مجددًا بسطنيش را ترک کرد، بدينکه خداوند بدن خويا
خود را  يروپا - راتيطور که وهمان است؛ ) مربوطه ترک کردهيروحان يها(سکونتگاه يهادهام
  ترک نمود. يماد يايدر دن

 9آيه 

yasmän naù sampado räjyaà 
                                                

1
 mudha 
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däräù präëäù kulaà prajäù 
äsan sapatna-vijayo 

lokäç ca yad-anugrahät 

yasmätکه؛  ي: از آن کسnaù مال ما؛ :sampadaù؛ ي: توانگرräjyam؛ ي: پادشاهdäräù :
است؛  : ممکن شدهäsanا؛ ي: رعاprajäù: سلسله؛ kulamات؛ يح: وجود präëäùکو؛ يهمسران ن

sapatna رقبا؛ :vijayaù غلبه؛ :lokäùتر؛ يارات اعليدر س ي: سکونت آتca و؛ :yat که توسط او؛ :
anugrahät.با لطِف :  

  ترجمه

 خوب، فرزندان، يکو، زندگيما، همسران ن يپادشاه يتنها از اوست که تمام توانگر
 ارات باالتر ممکن شدهيدر س يبر تمام دشمنان و سکونت آت يروزيا، پيرعاکنترل بر 

 ل خداوند نسبت به ماست.يدلينها به خاطر لطف بيا ياست. تمام

  شرح

 ي، فرزندان خوب، ارتباطات خانوادگين کافيخوب، زم يکو، خانهين يداشتن، همسر يرونق ماد
زکارانه يباالتر با اعمال پره يارات بهشتيسبه سکونت در  يابيبر رقبا، و دست يروزيخوب، پ

کار سخت  يالت نه به واسطهين تسهيشود. ايشتر را شامل ميالت بيبه تسه يابيجهت دست
 يشود. رونقيلطف خداوند متعال حاصل م يرعادالنه، بلکه به واسطهيغ يهاا با روشيشخص، 

داوند است. عالوه بر وجود ز وابسته به لطف خيشود نيفرد حاصل م يتالش شخصکه توسط 
 يبرکت از سو ياما بدون اعطا ز وجود داشته باشد،ين يد تالش فرديبرکت از سمت خداوند، با

زه يز نخواهد بود. انسان مدرنيآمتي، موفقيشخص يصرفًا با تالش و تقال يچ کاريخداوند ه
ند متعال را رد برکت از سمت خداو يباور دارد و اعطا يوگا، به تالش شخصي يشده در کال

کاگو در اعتراض به وجود برکات يرا در ش ييهايبزرگ هند، سخنران ياسيک ساني يکند. حتيم
مربوط است، درست به  ييودا يکه به شاستراها ييراد نمود. اما تا جايخداوند متعال ا ياز سو

 يتمام يبرا ييغا يهيدييم، تأيکنيبهاگاواتام مشاهده م- ماديکه در صفحات شر يبيهمان ترت
ت يقت را در مورد موفقين حقيرا ايشتيودهيها، در دستان خداوند متعال قرار دارد. ماهاراج تيموفق

ک پادشاه بزرگ و عابد يشده توسط  ير طيسته است که فرد از مسيد کرد و شاييخود تأ يشخص
د ييت بدون تأتوانسيت کند. اگر فرد ميخود را سرشار از موفق ينموده، تا زندگ يرويخداوند پ
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خورد. يمار شکست نميک بيدر درمان  يچ پزشکيابد، آنگاه هيت دست يخداوند به موفق
ن پزشک، مرگ يروزترض در حال رنج توسط بهيک مري يها بران درمانيترشرفتهيرغم پيعل

ض به طرز يک مري، ين موارد، بدون درمان پزشکيترانهديدر ناام يافتد و حتياتفاق م
 يتمام يبرا ييل غايد خداوند دليين که تأيجه اين نتيشود. بنابرايدرمان م يرآواعجاب

است شکرگذار  دست آوردهد به خاطر تمام آنچه بهيبا يا شر است. هر فرد موفقير يها، خيشاد
  خداوند باشد.

 10آيه 

paçyotpätän nara-vyäghra 
divyän bhaumän sadaihikän 
däruëän çaàsato 'düräd 

bhayaà no buddhi-mohanam 

paçya فقط نظاره کن؛ :utpätän اغتشاشات؛ :vyäghraمرد با قدرت همچون ببر؛  ي: اdivyän :
: اتفاقات sa-daihikänن؛ يزم ي: اتفاقات روbhaumän؛ ياارهيرات سيا با تأثيع در آسمان يوقا

ک؛ ينزد ياندهيآ: در adürätگر؛ اني: بçaàsataùار خطرناک؛ ي: بسdäruëänبدن و ذهن؛ 
bhayam خطر؛ :naù مال ما؛ :buddhi شعور؛ :mohanamب دادن.ي: فر  

  ترجمه

رات يل تأثيبه دل يمرد قدرتمند همچون ببر، چه تعداد بدبخت يفقط نظاره کن ا
خود به شدت  يبه خود يکه همگ - يبدن يهاو رنج ينيزم يها، واکنشياارهيس

 زنند.يرا رقم م يک خطرناکينزد يندهي، آب دادن شعور مايبا فر -خطرناک هستند

  شرح

 ياارهيرات سيل تأثيگانه به دلسه يهارنج يهاشرفت واکنشيپ يتمدن، به معنا يشرفت ماديپ
زش باران يا عدم ريد، باران يشد يا سرمايمانند گرما  ياديناگوار ز يستارگان، باعث رخدادها

ن امر، رنج بدن و ذهن ياست. ماحصل ا يماريوع بي، درد و شيآن قحط يشوند و تبعات آتيم
 يچ کاريگانه هسه يهان رنجيمقابله با ا يتواند براي، نمانسان يساخته ياست. دانش ماد
ت خداوند متعال هستند. يا، تحت هدايما ياعال يانرژ ياز سو يهاتيآنها تنب يانجام دهد. تمام
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جاد اغتشاش در يتواند بدون ايت عابدانه، مق خدميما با خداوند، از طر ين تماس دائميبنابرا
 يش ما شود. اما آسوراها که به وجود خداوند اعتقاديو آسا ي، باعث راحتيف انسانيانجام وظا

ن هر بار با ينند و بنابرايبيه ميگانه تهسه يهان رنجيمقابله با ا يخود را برا يهاندارند، برنامه
، به يماد يداردکه واکنش انرژيان مي) به وضوح ب٧/١٤( تايگ- شوند. بهاگاواديشکست مواجه م

که کامًال در  يست. تنها کسين يافتني، هرگز تسلطيماد يهاگونه يل اثرات به بند کشندهيدل
 تواند بر آنها غلبه کند.ياست، م ن خداوند شدهيلوفريم قدوم نيت، تسليعبود

 11آيه 

ürv-akñi-bähavo mahyaà 
sphuranty aìga punaù punaù 

vepathuç cäpi hådaye 
äräd däsyanti vipriyam 

üruزها؛ ي: چakñi چشمان؛ :bähavaù بازوان؛ :mahyam در ..ِ. من؛ :sphuranti لرزان؛ :
aìga سمت چپ بدن؛ :punaù punaù دوباره و دوباره؛ :vepathuù تپش و لرزش؛ :caز؛ ي: ن

api قطعًا؛ :hådaye در قلب؛ :ärätترس؛ ل ي: به دلdäsyantiگر؛ اني: بvipriyam.نامطلوب : 

  ترجمه

لرزند. از سر يدوباره و دوباره م يم، بازوانم و چشمانم همگيهاسمت چپ بدنم، ران
 نامطلوب هستند. يگر اتفاقاتانينها بيام. تمام اترس، تپش قلب گرفته

  شرح

 يانرژ يم توسط نوعيستيکه طالب آن ن ييزهايهاست. چسرشار از ناخواسته يت ماديموجود
ن يم ايتوانينم يعت ماديدر چنگال طب يريل قرارگيشود و ما به دليل مياعالتر به ما تحم

لرزند، يدائمًا م يانسان همگ يهاکه چشمان، بازوان و ران يم. هنگاميت کنيها را رؤناخواسته
در  يسوزوب با آتشن موارد نامطلينامطلوب در حال رخ دادن است. ا يزيد بداند که چيفرد با

خود  يرود تا آتش به پا کند، اما آتش به صورتيکس به جنگل نمچياس است. هيجنگل قابل ق
د يجنگل پد يتمام موجودات زنده يرا برا يط ناگواريدهد و شرايبه خود، در جنگل رخ م

ا با لطف ن آتش تنهيخاموش کرد. ا يچ نوع تالش انسانيتوان با هيرا نم ين آتشيآورد. چنيم
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 يشود. مشابهًا رخدادهايخاموش مزند، يجنگل بر يفرستند تا آب رويخداوند که ابرها را م
تنها با لطف  ييهان رنجيمتوقف نمود. چن ياچ تعداد برنامهيتوان با هيرا نم ينامطلوب در زندگ

ت يافکار بشر روشن نمودن يندگان معتبرش را برايکه نما يتوانند رفع شوند؛ خداونديخداوند م
 دهد.يها نجات ميبدبخت يب آنها را از تماميترتنيفرستد و بديم

 12آيه 

çivaiñodyantam ädityam 
abhirauty analänanä 

mäm aìga särameyo 'yam 
abhirebhaty abhéruvat 

çivä شغال؛ :eñäن؛ ي: اudyantamطلوع؛ : ädityamد؛ ي: به خورشabhi به سمت؛ :rauti :

: سگ؛ särameyaùما؛ يبه ي: اaìga: به من؛ mäm: صورت؛ änanä: آتش؛ anala ان؛يگر
ayamن؛ ي: اabhirebhatiکند به؛ ي: پارس مabhéru-vat.بدون ترس :  

  ترجمه

د و آتش يگرين شغال مؤنث در هنگام طلوع آفتاب ميما، فقط نظاره کن که ايبه يا
 کند.يه من پارس مب يچ ترسين سگ بدون هيکند و چگونه اياستفراغ م

  شرح

 باشند.يک مينزد ياندهينامطلوب در آ يزيگر چانيهستند که ب يبد يهانها نشانهيا

 13آيه 

çastäù kurvanti mäà savyaà 
dakñiëaà paçavo 'pare 

vähäàç ca puruña-vyäghra 
lakñaye rudato mama 

çastäùد مانند گاو؛ يوانات مفي: حkurvantiند؛ کنيم ي: نگهدارmäm من؛ :savyam در سمت :
 تر همچون خرها؛وانات پستير حي: ساpaçavaù apare : طواف کردن؛dakñiëamچپ؛ 
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vähän اسبان (بارکشان)؛ :caن؛ ي: همچنpuruña-vyäghraان؛ يان آدميهمچون ببر در م ي: ا

lakñayeنم؛ يبي: مrudataùستن؛ي: گر mama.مال من :  

  ترجمه

د مانند گاوها از سمت يوانات مفيان, اکنون حيان آدمين ببر در مهمچو يماسنايبه يا
من  يهاگردند. اسبيتر مانند خران به دور من موانات پستيگذرند و حيچپ من م

 ند. يگريدن من ميبا د ييگو

 14آيه 

måtyu-dütaù kapoto 'yam 
ulükaù kampayan manaù 
pratyulükaç ca kuhvänair 
viçvaà vai çünyam icchataù 

måtyu مرگ؛ :dütaùآوِر؛ امي: پkapotaù کبوتر؛ :ayamن؛ ي: اulükaù جغد؛ :kampayan :

غ ي: جkuhvänaiù: و؛ caها)؛ جغدها (کالغ ي: رقباpratyulükaù: ذهن؛ manaùلرزش؛ 
  : آرزو کردن.icchataù؛ ي: خالçünyamا؛ ي: vai : جهان؛viçvamدلخراش؛ 

  ترجمه

شان يا يغ جغدها و رقبايآور مرگ است. جامين کبوتر همچون پيتنها نظاره کن! ا
 کنند. يخواهند کل جهان را خاليآنها م ييآورد. گويها، قلبم را به لرزه در مکالغ يعني

 15آيه 

dhümrä diçaù paridhayaù 
kampate bhüù sahädribhiù 
nirghätaç ca mahäàs täta 
säkaà ca stanayitnubhiù 

 

dhümräù؛يود: د diçaù تمام جهات؛ :paridhayaù احاطه؛ :kampate تپش؛ :bhüù :
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: ca؛ ينيبشيرقابل پي: واقعه غnirghätaùها؛ ها و کوه: همراه با تپهsaha adribhiùن؛ يزم

ن؛ ي: همچنca: با؛ säkamما؛ يبه ي: اtätaم؛ يار عظي: بسmahänن؛ يهمچن
stanayitnubhiùيابر چيرعدآسا بدون وجود ه ي: صدا.  

  ترجمه

ن و يرسد که زمياست. به نظر م تنها نظاره کن که چگونه دود آسمان را احاطه کرده
را بشنو و  يابر چين رعدآسا بدون وجود هيچننيا ييلرزند. فقط صدايها مکوه

 رمترقبه، باش.يع غين وقايگر انظاره

 16آيه 

väyur väti khara-sparço 
rajasä visåjaàs tamaù 
asåg varñanti jaladä 

bébhatsam iva sarvataù 

väyuù باد؛ :väti وزان؛ :khara-sparçaù؛ ي: به تندrajasä توسط غبار؛ :visåjanد ي: تول
: bébhatsam: ابرها؛ jaladäùبارند؛ ي: مvarñanti: خون؛ asåk؛ يکي: تارtamaùکردن؛ 

  جا.: همهsarvataù: همچون؛ ivaبار؛ بتيمص

  ترجمه

جا ند. ابرها در همهيآفريم يکيپاشد و تاريوزد، و غبار را به هر سو مينه مايباد وحش
 بارند.ين ميخون يعيبا فجا

 17آيه 

süryaà hata-prabhaà paçya 
graha-mardaà mitho divi 
sasaìkulair bhüta-gaëair 

jvalite iva rodasé 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٧٩٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

süryamد؛ ي: خورشhata-prabhamاشعه آن در حال افول است؛ : paçya فقط بنگر؛ :graha-

mardam برخورد ستارگان؛ :mithaùگر؛ يکديان ي: در مdivi در آسمان؛ :sa-saìkulaiù :
: rodasé؛ يي: گوiva: آتش گرفته؛ jvalite: توسط موجودات زنده؛ bhüta-gaëaiùمخلوط با؛ 

  ان.يگر

  ترجمه

ان خود مشغول يرسد ستارگان در ميد در حال افولند و به نظر ميخورش يهااشعه
 ان هستند.يور و گرج، شعلهيجنگ و نبردند. موجودات زنده گ

 18آيه 

nadyo nadäç ca kñubhitäù 
räàsi ca manäàsi ca 

na jvalaty agnir äjyena 
kälo 'yaà kià vidhäsyati 

nadyaùها؛ : رودخانهnadäù ca؛ يها: و شاخهkñubhitäùآشفته؛  ي: همگsaräàsi منابع :

آتش؛ : agniù : آتش گرفتن؛jvalati...؛ ي: نمnaن؛ ي: همچنca: ذهن؛ manäàsi: و؛ ca؛ يآب
äjyena به کمک کره؛ :kälaù زمان؛ :ayamالعاده؛ : خارقkim چه؛ :vidhäsyati در حال رخ :

  دادن است.

  ترجمه

مغشوش و آشفته  يها همگو ذهن يها، منابع آباچهيآنها، در يهاها، شاخهرودخانه
است؟  ياالعادهن چه زمان خارقيشود. ايگر موجب اشتعال آتش نميد ،تند. کرههس

 ز در حال رخ دادن است؟يچه چ

 19آيه 

na pibanti stanaà vatsä 
na duhyanti ca mätaraù 
rudanty açru-mukhä gävo 
na håñyanty åñabhä vraje 
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na؛  ... ي: نمpibantiدن؛ ي: مکstanamنه؛ ي: سvatsäùها؛ ساله: گوna؛  ... ي: نمduhyanti :

: açru-mukhäùان؛ ي: گرrudantiماده؛  ي: گاوهاmätaraùن؛ ي: همچنca دن؛ير دوشياجازه ش
: åñabhäù: لذت بردن؛ håñyanti؛  ... ي: نمnaماده؛  ي: گاوهاgävaùس از اشک؛ يخ يبا صورت

  : در مرتع.vrajeنر؛  يگاوها

  ترجمه

دهند. آنها با اشک در ير نميز شيمکند، و گاوها نيرا نم گاوها يهانهيها سگوساله
  برند.يز در مراتع لذت نمينر ن ياند و گاوهاستادهيان ايچشمانشان، گر

 20آيه 

daivatäni rudantéva 
svidyanti hy uccalanti ca 
ime jana-padä grämäù 
purodyänäkaräçramäù 

bhrañöa-çriyo niränandäù 
kim aghaà darçayanti naù 

daivatäniها در معابد؛ يتي: دrudantiرسند؛ يان به نظر مي: گرiva مانند آن؛ :svidyanti :

-janaنها؛ ي: اimeن؛ ي: همچنcaدر حال ترک هستند؛  يي: گوuccalanti: قطعًا؛ hiعرق کردن؛ 
padäù؛ : شهرهاgrämäù روستاها؛ :pura شهرها؛ :udyänaها؛ : باغäkara معادن؛ :

äçramäùره؛ يها و غ: کلبهbhrañöaاز؛  ي: عارçriyaù؛ ييباي: زniränandäù محروم از تمام :

  : بر ما.naù: ظهور خواهند کرد؛ darçayantiها؛ ي: بدبختagham: چه نوع از؛ kimها؛ يشاد

  ترجمه

رسد آنها يکنند. به نظر ميند، سوگوارند و عرق ميگريها در معبد ميتيد ييگو
ها ها، معادن و کلبهها، باغد معابد را ترک کنند. تمام شهرها، روستاها، شهرکخواهنيم

در  ييهايدانم چه نوع بدبختيها هستند. نميشاد يو محروم از تمام ييباياز ز يعار
 انتظار ماست.

 21آيه 
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manya etair mahotpätair 
nünaà bhagavataù padaiù 
ananya-puruña-çrébhir 

hénä bhür hata-saubhagä 

manyeمن در نظر گرفتم؛ : etaiùنها؛ ي: با تمام اmahäم؛ ي: عظutpätaiù؛ ي: صعود ناگهان
nünam به خاطر؛ :bhagavataùت خداوند؛ ي: شخصpadaiùکف پا؛  يها: نشانهananya :

: محروم؛ hénäخجسته؛  يها: با نشانهçrébhiùت متعال؛ ي: مربوط به شخصpuruñaالعاده؛ خارق
bhüùن؛ ي: زمhata-saubhagä.بدون اقبال :  

  ترجمه

 يبختکيم بر نيعظ ياعهيگر ورود ضااني، بينين اغتشاشات زميکنم تمام ايفکر م
ن يلوفريقدوم ن يهاشدن با نشانه يگذارجهان است. جهان خوشبخت از نشانه

 گونه نخواهد بود.نيگر ايگر آن است که دانيها بن نشانهيخداوند بود. ا

 22يه آ

iti cintayatas tasya 
dåñöäriñöena cetasä 

räjïaù pratyägamad brahman 
yadu-puryäù kapi-dhvajaù 

itiب؛ يترتني: بدcintayataùد؛ يشيانديکه با خود م ي: در حالtasya او؛ :dåñöä با مشاهده؛ :

ariñöenaناخجسته؛  يها: نشانهcetasä توسط ذهن؛ :räjïaù پادشاه؛ :prati:  بازگشت؛
ägamat آمد؛ :Brahmanبرهمانا؛  ي: اyadu-puryäùادوها؛ ي ي: از پادشاهkapi-
dhvajaù.آرجونا :  

  ترجمه

 يهارا، درآن زمان نشانهيشتيودهيکه ماهاراج  يبرهمانا، در حال يشوناکا يا
د، آرجونا از يشياندين ميچننيکرد، با خود اين مشاهده ميزم يرا رو ياناخجسته

 دوها [دواراکا] بازگشت.ايشهر 
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 23آيه 

taà pädayor nipatitam 
ayathä-pürvam äturam 

adho-vadanam ab-bindün 
såjantaà nayanäbjayoù 

 

tam او (آرجونا)؛ :pädayoù به قدوِم؛ :nipatitamم کردن؛ ي: تعظayathä-pürvam :

: قطرات ap-bindün؛ ر افکندهيبه ز يا: چهرهadhaù-vadanam: افسرده؛ äturamسابقه؛ يب
  ن.يلوفري: از چشمان نnayana-abjayoù: خلق؛ såjantamآب؛ 

  ترجمه

ن، و ييسابقه او شد. سر او پايب يم کرد، پادشاه متوجه افسردگيکه او تعظ يهنگام
 بود. ينش جاريلوفرياشک از چشمان ن

 24آيه 

vilokyodvigna-hådayo 
vicchäyam anujaà nåpaù 
påcchati sma suhån madhye 
saàsmaran näraderitam 

 

vilokya با نظاره؛ :udvigna مضطرب؛ :hådayaù قلب؛ :vicchäyamده؛ يپررنگ ي: رخسار

anujamآرجونا؛ : nåpaù پادشاه؛ :påcchati smaد؛ ي: پرسsuhåt دوستان؛ :madhye در :
  سِط.ان شده توي: بéritam م نارادا؛ي: حکnärada؛ يادآوري: saàsmaranان؛ يم

  ترجمه

انات ياد آوردن بي، پادشاه با به يقلب يهايل نگرانيده به دليرنگ پر يت آرجونايبا رؤ
 د.يان جمع دوستان از او پرسيم، در ميحک ينارادا
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 25آيه 

yudhiñöhira uväca 
kaccid änarta-puryäà naù 
sva-janäù sukham äsate 

madhu-bhoja-daçärhärha - 

sätvatändhaka-våñëayaù 

yudhiñöhiraù uväca :را گفت؛ يشتيودهيkaccitا؛ ي: آänarta-puryäm مربوط به دواراکا؛ :

naù مال ما؛ :sva-janäù بستگان؛ :sukham؛ ي: با شادمانäsateگذرانند؛ ي: روزگار مmadhu :
: آندهاکا؛ andhaka: ساتواتا؛ sätvata: آرها؛ ärha: داشارا؛ daçärha: بهوجا؛ bhojaمادهو؛ 

våñëayaùيشني: از خاندان ور.  

  ترجمه

ا دوستان و يکنم بگو آيزم، خواهش ميرا گفت: برادر عزيشتيودهيماهاراج 
 يخانواده يهمچون مادهو، بهوجا، داشارا، آرها، ساتواتا، آندهاکا، و اعضا يشاوندانيخو

 گذرانند.يروزگار م يبه خوش يادو همگي

 26آيه 

çüro mätämahaù kaccit 
svasty äste vätha märiñaù 
mätulaù sänujaù kaccit 
kuçaly änakadundubhiù 

çüraù ،شوراِسنا :mätämahaù؛ ي: پدربزرگ مادرkaccitا؛ي: آ svastiخوب هستند؛  ي: همگ
ästeگذرانند؛ ي: روزگار خود را مvä :ا؛ يathaن؛ ي: بنابراmarina محترم؛ :mätulaù؛ يي: داsa-

anujaùتر او؛ : با برادران کوچکkaccitا؛ ي: آkuçaléخوب هستند؛  ي: همگänaka-

dundubhiù.واسوِدوا :  

  ترجمه

ام واسودوا و برادران ييا دايا پدربزرگ محترم من شوراِسنا خوب است؟ و آيآ
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 خوب هستند؟ يتر او همگکوچک

 27آيه 

sapta sva-säras tat-patnyo 
mätulänyaù sahätmajäù 
äsate sasnuñäù kñemaà 

devaké-pramukhäù svayam 

sapta هفت؛ :sva-säraù خواهرانش؛ :tat-patnyaù همسرانش (زنان)؛ :mätulänyaù :
: با sasnuñäùهستند؛  ي: همگäsateها؛ : پسران و نوهätma-jäù: همراه با؛ sahaها؛ خاله

: svayam؛ ي: به سرکردگpramukhäù؛ ي: ِدواکdevaké؛ ي: شادkñemamشان؛ يهاعروس
  ًا.شخص

 ترجمه

ا آنها و پسران و يخواهر هستند. آ يهمگ يدواک يبه سرکردگ يهفت همسر و
 اند؟شادمان يشان همگيهاعروس

 29و  28آيات 

kaccid räjähuko jévaty 
asat-putro 'sya cänujaù 
hådékaù sasuto 'krüro 
jayanta-gada-säraëäù 
äsate kuçalaà kaccid 
ye ca çatrujid-ädayaù 

kaccid äste sukhaà rämo 
bhagavän sätvatäà prabhuù 

kaccitا؛ ي: آraja پادشاه؛ :ähukaùگر اوگراِسنا؛ ي: نام دjévati هنوز زنده؛ :asat ،بدجنس :

: hådékaùتر؛ : برادر کوچکanujaùز؛ ي: نca: مال او (مذکر)؛ asya: پسر؛ putraùصفت؛ طانيش
: گادا؛ gada انتا؛ي: جاjayantaآکرورا؛  :akrüraùوارما؛ تاي: همراه با پسر، کرsa-sutaùکا؛ يديهر

säraëäùسارانا؛ : äsateآنها؛  يا همگي: آkuçalam؛ ي: در شادمانkaccitا؛ ي: آye آنها؛ :ca :
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ا هستند؛ ي: آästeا؛ ي: آkaccit؛ ي: به سرکردگädayaùت؛ ي: شاروجçatrujitن؛ يهمچن

sukham خوب؛ :rämaù باالراما؛ :bhagavänت خداوند؛ ي: شخصsätvatämن؛ ي: از عابد
prabhuù.حافظ :  

  ترجمه

هنوز زنده  يتر وصفت بود، و برادر کوچکطانيش يا اوگراسنا، که پسرش کامسايآ
انتا، گادا، سارانا، و يا آکرورا، جاياند؟ آتاوارما شادمانيکا و پسرش کريديا هريهستند؟ آ
ن، چگونه يت خداوند و حافظ عابديخصاند؟ باالرام، ششادمان يت همگيشاتروج

 است؟

  شرح

اوگراِسنا در  يواقع شده بود و پادشاه ينو کنونيدهل يکيتخت پانداواها، در نزديناپور، پايهاست
ز عبور يست از شهر ماتهورا نيباياز دواراکا، م يماتهورا مستقر بود. آرجونا هنگام بازگشت به دهل

متعدد  يهاان ناميدر مورد پادشاه ماتهورا بجاست. در م يو ن پرس و جو ازيکرده باشد و بنابرا
-ت خداوند" افزوده شدهي"شخصشنا،، عبارت يتر خداوند کربرادر بزرگا باالرام، ياقوام، به نام راما 

خداوند  يگراهايو-تاتوا، به عنوان پراکاشا -شنويم بسط بالفصل وچرا که خداوند باالرا ،است
موجودات  يارياست، خود را به صورت بس يو بدون تال يکيل گرچه شناست. خداوند متعايکر

آنها به لحاظ  يخداوند متعال هستند و تمام يهاتاتواها بسط -شنوي. ودهديبسط م يعاد يزنده
، يعاد يموجودات زنده ي، طبقهيشاکت -وايج يهاکسان با خداوندند. اما بسطي يفيو ک يکم

در  يمساو يتاتوا را در سطح- شنويو و يشاکت- وايکه ج يد. کسستنيکسان نياصوًال با خداوند 
ا باالراما، حافظ عابدان خداوند است. يراما،  يح شده در جهان است. شريتقب يرد، روحيگينظر م

ل او ارواح سقوط کرده يدليکند و با لطف بيتمام عابدان عمل م ير روحانيباالِدوا به عنوان پ
اناندا پرابهو ظاهر يتين يا به صورت شريتانيو در زمان ظهور خداوند چباالد يابند. شرييم ييرها

ار فروافتاده به يلش را با رها ساختن دو روح بسيدليبزرگ، لطف ب ياناندا پرابهويتيشد و خداوند ن
ژه ذکر شده است که باالرام ينجا به صورت وين در اينشان داد. بنابرا يو مادها يجاگا يهانام

شنا يکر يتواند به خداوند متعال شرياو، فرد م يم الهيخداوند است. با لطف عظحافظ عابدان 
، ير روحانيلطف خداوند است که به صورت پ يباالرام تجل يب، شريترتنيک شود و بدينزد
  شده است. يعابدان پاک، متجل يناج
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 30آيه 

pradyumnaù sarva-våñëénäà 
sukham äste mahä-rathaù 
gambhéra-rayo 'niruddho 
vardhate bhagavän uta 

pradyumnaùشنا)؛ ياز پسران خداوند کر يکيومنا (ي: پرادsarva همه؛ :våñëénäm مربوط به :
: ژنرال بزرگ؛ mahä-rathaù: هستند در؛ äste؛ ي: شادsukham؛ يشنيخانواده ور ياعضا

gambhéraقًا؛ ي: عمrayaù؛ ي: چاالکaniruddhaùشنا)؛ يخداوند کر يهااز نوه يکيرودها (ي: آن
vardhate خوش و خرم؛ :bhagavänت خداوند؛ ي: شخصutaد.ي: با  

  ترجمه

ا او شاد و خوشحال است؟ و يچطور است؟ آ يشنيومنا، ژنرال بزرگ خانواده وريپراد
 ت خداوند، خوش و خرم است؟يرودها، بسط کامل شخصيآن

  شرح

تاتوا  - شنويز ويب آنها نيترتنيستند و بدت خداوند هيشخص يهاز بسطيرودها نيومنا و آنيپراد
ومنا، و يسانکارشانا، پراد يعنيش يکامل خو يهاهستند. در دواراکا خداوند واسودوا همراه با بسط

رودها ينجا در ارتباط با نام آنيطور که در ان همانيمتعال است و بنابرا يهايرودها مشغول بازيآن
 ت خداوند مورد خطاب قرار داد.يوان به عنوان شخصتيک از آنها را ميذکر شده است، هر 

 31آيه 

suñeëaç cärudeñëaç ca 
sämbo jämbavaté-sutaù 
anye ca kärñëi-pravaräù 
saputrä åñabhädayaù 

 

suñeëaù سوِشنا؛ :cärudeñëaù چاروِدشنا؛ :ca و؛ :sämbaùسامبا؛ : jämbavaté-sutaù :
: تمام pravaräù شنا؛ي: پسران خداوند کرkärñëiن؛ يمچن: هcaگران؛ ي: دanye؛ يپسر جامباوات
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  ره.ي: و غädayaùشابها؛ ي: رåñabha: همراه با پسرانشان؛ sa-puträùسرکردگان؛ 

  ترجمه

شنا همچون سوشنا، چارودشنا، سامبا پسر يخداوند کر يا تمام پسران اصليآ
 خوب هستند؟ ي، همراه با پسرانشان، همگيجامباوات

  شرح

شان ده پسر يک از ايار نمود و هر يهمسر اخت ١٦١٠٨شنا، يخداوند کر که قبًال دکر شد،همانطور 
شان همانند يک از ايآنها بزرگ شدند و هر  يپسر. همه ١٦١٠٨×١٠=١٦١٠٨٠ن يداشت. بنابرا

نفر  ١٦١٠٨٠٠شنا، حدود يخداوند کر يخانواده يت اعضايپسر داشتند و کل جمع ١٠پدرانشان 
ن تنها تعداد يباشد؛ بنابرايشمار ميدر تمام موجودات زنده است، که تعدادشان ببود. خداوند پ

 يشوند. جايمتعالش در دواراکا فراخوانده م يهايمعاشرت با خداوند در باز ياز آنها برا ياندک
 کردهيم ين تعداد عضو، نگهداريت، شامل ايقابل رؤ يک خانوادهياز ست که خداوند يتعجب ن

م يم. به محض آنکه بتوانيز کنيت خداوند با خودمان پرهيموقع يسهياست از مقا است. بهتر
ساده  يقتين موضوع به حقيم، ايگاه متعال خداوند را درک کنياز محاسبات، در مورد جا يبخش
شد، يا ميخداوند را جو يهاکه حال پسران و نوه يرا، در حاليشتيودهيشود. پادشاه يل ميتبد

 ياد آوردن نام تمامياو به  يان آنان را ذکر کرد؛ چرا که برايدر م يگان اصلتنها نام سرکرد
 رممکن بود. يخداوند، غ يخانواده ياعضا

 33-32آيات 

tathaivänucaräù çaureù 
çrutadevoddhavädayaù 
sunanda-nanda-çérñaëyä 
ye cänye sätvatarñabhäù 
api svasty äsate sarve 

räma-kåñëa-bhujäçrayäù 
api smaranti kuçalam 

asmäkaà baddha-sauhådäù 

tathä eva مشابهًا؛ :anucaräù؛ ي: معاشران دائمçaureùشنا يکر ي: مربوط به خداوند شر
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: سوناندا؛ sunandaن؛ يري: اودهاوا و ساuddhava-ädayaù: شروتاِدوا؛ çrutadevaهمچون؛ 

nanda ناندا؛ :çérñaëyäùر رهبران؛ ي: ساyeها؛ : همه آنca و؛ :anyeگران؛ ي: دsätvata ارواح :
: sarve: هستند؛ äsate: خوب بودن؛ svasti: اگر؛ apiن مردان؛ ي: بهترåñabhäùافته؛ ي ييرها

 : اگرapi: تحت حفاظِت؛ bhuja-äçrayäùشنا؛ ي: خداوند کرkåñëa: باالرام؛ rämaآنها؛  يهمه
: در مورد خودمان؛ asmäkamاه؛ : رفkuçalamآورند؛ ياد مي: به smarantiن؛ يهمچن

baddha-sauhådäùيابد يد به دوستي: مق.  

  ترجمه

ان ارواح يگر سرکردگان در مين, ناندا، سوناندا و ديرين، شروتاِدوا، اودهاوا و سايهمچن
شنا يخداوند هستند، توسط خداوند باالرام و کر ين دائميافته، که معاشري ييرها

ا يکنند؟ آيعمل م يف مخصوص خود، به خوبيبه وظا آنها يا همگيشوند. آيمحافظت م
  باشند؟ياحوال ما م يايبا ما هستند، جو يدوست يابد يآنان که در رابطه

  شرح

افته هستند و همراه با خداوند يييارواح رها يهمگشنا مانند اودهاوا،يخداوند کر يمعاشران دائم
ز يداوند را به انجام برسانند. پانداواها نت خيهبوط نمودند تا مأمور ين جهان ماديشنا به ايکر

 يهايشنا هبوط نمودند، تا به او در بازيافته هستند که همراه با خداوند کريييرها يارواح
است، خداوند  ان شدهي) ب٤/٨تا (يگ-طور که در بهاگاوادن خدمت کنند. همانيزم يمتعالش بر رو

 يزمان يهامچون خود خداوند هستند، در دورهه ياافتهييياش که ارواح رهايو معاشران ابد
 يآورد اما معاشرانش گرچه ارواحياد ميآنها را به  يند. خداوند تماميآين ميبه زم يمشخص

ن يباشند، ايخداوند م ياهيحاش يا انرژي يشاکت - ل آنکه تاتاستهايافته هستند، به دليييرها
ذرات تاتواها  -وايتاتوا است. ج -وايتاتوا و ج -شنوين وين تفاوت بيکنند. ايموضوع را فراموش م

باشند. و در مورد يت خداوند ميازمند حماين همواره نيت ُخرد خداوند هستند و بنابراينهايب يانرژ
ن ارواح يشود. بنابرايم يشان راضيبه ا يشگيت هميحما ياز اعطا يخداوند، و يخادمان ابد

رند، بلکه همواره در يگيخداوند در نظر نم يقدرتمند اي يافته، هرگز خود را به آزاديييرها
 يروحان يايو هم در دن يماد يايهم در دن ط،يت خداوند در تمام شرايکسب حما يجستجو

افته، همچون ييياست، چرا که ارواح رها يذات يافتهيييارواح رها ين وابستگيهستند. ا
ه همراه آتش، و نه به صورت مستقل آتش ب يش شعلهيآتش هستند که قادر به نما ياخگرها

، به يکنند و از سر جهالت روحانيکه پناه خداوند را ترک م يب کسانيترتنيباشند. بديم
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اضت) درازمدت از ي(ر يايپس از تحمل تاپاس ي، حتشونديشتن مياصطالح خداوند خو
 است. ييودا ن نظر قاطع تمام متونيگردند. ايباز م يماد ياين دنين نوع، به ايترسخت

 34آيه 

bhagavän api govindo 
brahmaëyo bhakta-vatsalaù 
kaccit pure sudharmäyäà 
sukham äste suhåd-våtaù 

 

bhagavänشنا؛ يکرت خداوند،ي: شخصapiز؛ ي: نgovindaùکه به گاوها و حواس روح  ي: فرد

: مهربان نسبت bhakta-vatsalaù: وقف عابدان و برهماناها؛ brahmaëyaùبخشد؛ يم يزندگ

: sukhamزکار؛ ي: جمع پرهsudharmäyäm؛ ي: در دواراکا پورpureا؛ ي: آkaccitبه عابدان؛ 
  : احاطه شده توسط دوستان.suhåt-våtaùبرند؛ ي: لذت مäste؛ يشاد

  ترجمه

پروردگار، که به گاوها، به حواس و برهماناها لذت  يت اعاليشنا، شخصيا خداوند کريآ
زکار احاطه شده يار بامحبت است، از جمع پرهينسبت به عابدانش بسدهد، و يم

  برد؟يلذت م يتوسط دوستان در دواراکاپور

  شرح

ف يواتساال توص - ا و بهاکتايندا، برهمانيخاص، خداوند به عنوان بهاگاوان، گوو يهين آينجا در ايا
ها، قدرت کامل، يمام توانگرپروردگار، با ت يت متعال اصليا شخصيام يشود. او بهاگاوان سوايم

 يتر از وا بزرگيکس برابر چيکامل، شهرت کامل و انقطاع کامل است. ه ييبايدانش کامل، ز
 يتوانند خدمتياند، مکرده يکه حواس خود را با خدمت عابدانه به خداوند پاکساز يست. کسانين

، ياشدهيحواس پاکساز نيرا از چن يله لذت روحانيوسنيانجام دهند و بد يو يبرا يواقع
کنند، ياز حواس کسب نم يچ لذتيد ناپاک هستند که هيمق يدست آورند. تنها موجودات زندهبه

ب، ما يترتنيشوند. بديتحت توهم لذت اذب حواس، خادم حواس خود م يريمگر آنکه با قرارگ
 ييفرهنگ برهمانا خداوند حافظ گاوها وم. ي(خداوند) هست يازمند حفاظت ويمنفعت خود ن يبرا
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م يت مستقي، تحت هدايياز فرهنگ برهمانا يبدون حفاظت از گاوها و عار يااست. جامعه
م پادشاه يدرون زندان، که تحت حفاظت مستق يهايخداوند قرار ندارد، درست همانند زندان

ش باشند. بدون حفاظت از گاو و پرورير پادشاه ميگر نظر کارگزاران سختيستند، بلکه زين
 يچ تمدن بشريجامعه، ه ياز اعضا يبخش ي، حداقل برايانسان يدر جامعه ييات برهمانايفيک

 صداقت، يعني، يکين يات خفتهيفي، کييتواند شکوفا شود. با فرهنگ برهمانايزان نميچ ميبه ه
مان راسخ به خرد يو ا ي، دانش روحاني، دانش عموميکنترل حواس، تحمل، سادگ ،يتعادل فکر

گونه که هست، ب خداوند را آنيترتنيک برهمانا شود و بديتواند يرشد نموده، فرد م ييودا
-که محبت عاشقانه يد عابد خداوند شود، به نحوي، فرد باييند. و پس از گذر از کمال برهمانايبب

حاصل گردد.  يخداوند در شکل مالک، ارباب، دوست، پسر و عاشق، بتواند به صورت روحان ي
ابد مگر با پرورش ييشرفت نميخداوند است، پ يعابد، که جاذب حس محبت عاشقانه يمرحله

مند ک برهمانا عالقهيت يفيطور که در باال اشاره شد. خداوند به کک برهمانا، همانيات يفيک
ک برهمانا هستند، يات، کمتر از يفيکه به لحاظ ک يت کاذب او. کسانياست و نه شخص

ن خام يتواند از زميکه آتش نم يبيخداوند برقرار کنند؛ درست به همان ترت با يتوانند ارتباطينم
ن وجود دارد. از يان چوب و زميم ياحاصل شود، مگر آنکه چوب وجود داشته باشد؛ گرچه رابطه

تواند مطرح يدر مورد احوال او نم يچ پرسشيکه خداوند در خود کامل مطلق است، ه ييآنجا
کند. او صرفًا در مورد مکان ين مورد اجتناب ميرا از پرسش در ايشتيودهيشود و ماهاراج 

اند. زکار گرد هم آمدهياز مردان پره يکه اجتماع ييشود؛ جايا ميجو ي، دواراکاپوريسکونت و
ند، و او از پرشکوه کردن يزکار گردهم آيند که مردان پرهيگزياقامت م ييخداوند تنها در جا

زکار و يت مردان پرهيرا نگران وضعيشتيودهيبرد. ماهاراج يت مقت مطلق توسط آنان، لذيحق
 شان در شهر دواراکا بود.زکارانهياعمال پره

 36و   35آيات 

maìgaläya ca lokänäà 
kñemäya ca bhaväya ca 
äste yadu-kulämbhodhäv 

ädyo 'nanta-sakhaù pumän 
yad bähu-daëòa-guptäyäà 
sva-puryäà yadavo 'rcitäù 
kréòanti paramänandaà 
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mahä-pauruñikä iva 

maìgaläyaر؛ يتمام خ ي: براcaز؛ ي: نlokänämارات؛ ي: مربوط به تمام سkñemäyaي: برا 

-yadu-kulaا وجود دارد؛ ي: آästeز؛ ي: نcaارتقاء؛  ي: براbhaväya: و؛ caحفاظت؛ 
ambhodhauادو؛ يانوس سلسله ي: در اقädyaù؛ ي: اصلananta-sakhaù در معاشرت آنانتا :

: حفاظت شده  bähu-daëòa-guptäyäm: مال او؛ yatمتعال؛  يبرنده: لذتpumän(باالرام)؛ 
ادو؛ ي يخانواده ي: اعضاyadavaùش؛ ي: در شهر خوsva-puryämتوسط بازوان او (خداوند)؛ 

arcitäùسته هستند؛ يگونه که شا: آنkréòantiبرند؛ ي: لذت مparama-änandamذت : ل
  : مانند.iva؛ ي: ساکنان آسمان روحانmahä-pauruñikäùمتعال؛ 

  ترجمه

انوس ين، در اقياول يبرنده، و باالرام، خداوند آنانتاخداوند، لذت يت اصليشخص
کل جهان ساکن هستند. و  يشرفت عموميرفاه، حفاظت و پ يادو، براي يسلسله

، يول لذت بردن از زندگادو، تحت حفاظت بازوان خداوند، مشغي يسلسله ياعضا
 هستند. يهمچون ساکنان آسمان روحان

  رحش

ت يفرها در دو ظشنو در تمام جهانيت خداوند ويم، شخصياح کردهيگونه که بارها تشرهمان
 يروداکاشايشنو سکونت دارد. کشيو يروداکاشايشنو و کشيو يبه عنوان گاربهوداکاشا يعني
ر ياز ش يميانوس عظيبخش جهان داراست و در آنجا اق نيتريش را در شماليخو يارهيشنو سيو

ب ماهاراج يترتنيباالِدو، سکونت دارد. بد يآنانتا يوجود دارد که درون آن، خداوند در بستر تجل
شنا در آن يباالرام را به آنانتا که خداوند کر ير و شريانوس شيادو را به اقي يرا سلسلهيشتيودهي

م و ينيم با چشمانمان ببيتوانيآنچه ما م ي، ورايآسمان ماد يراکند. ويه ميسکونت دارد تشب
ها مانند توپ وجود دارد که در آن تمام جهان يتيانوس عّليهفت گانه جهان، اق يهاپوشش يورا

نامحدودي در آسمان روحاني وجود  يفوتبال شناور هستند و وراي اين اقيانوس عّلّيت، دهانه
روحاني بيشماري هستند ، سيارات شود. درون اين انوارهمن شناخته ميدارد که عمومًا به انوار بر

ها ترين جهانسيارات وايکونتها، از بزرگ يشوند. تمامکه به عنوان سيارات وايکونتها شناخته مي
که همانند خداوند  يشمارين بيتر بوده در هر يک از آنها ساکنار بزرگيار بسيدر دنياي مادي، بس
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يا اشخاصي مستقيمًا مشغول در  2پوروشيکاها- جود دارند. اين ساکنان به نام ماهاشنو هستند، ويو
شوند. آنها در آن سيارات، شاد و بدون هيچ نوع بدبختي بوده و به طور خدمت خداوند، ناميده مي

در شعف و دانش کامل، بدون ترس از تولد،  يکنند و از زندگيم يکامل زندگ يدر جوان يابد
را ساکنان يشتيودهيبرند. ماهاراج ي، لذت مير کاال، زمان ابدياز تأث يعار يماريبو  يريمرگ، پ

شان با خداوند شاد و يکند، چرا که ايه ميکونتهالوکا تشبيوا يکاهايپوروش -دواراکا را به ماها
ارات ين سيکونتهالوکاها وجود دارد و ايبه وا يفراوانتا ارجاعات يگ- خوشحال هستند. در بهاگاواد

 اند.خداوند، ذکر شده يپادشاه يا قلمرويدهاما -ر آنجا به عنوان مادد

 37آيه 

yat-päda-çuçrüñaëa-mukhya-karmaëä 
satyädayo dvy-añöa-sahasra-yoñitaù 
nirjitya saìkhye tri-daçäàs tad-äçiño 
haranti vajräyudha-vallabhocitäù 

yat مال آنان؛ :päda قدوم؛ :çuçrüñaëa ش؛ يامور آسا: انجامmukhyaن؛ يتر: مهم
karmaëä با اعماِل؛ :satya-ädayaùابهاما؛ يسات يها به سرکردگ: ملکهdvi-añöa هشت :

: در saìkhye: با غلبه بر؛ nirjityaف (زن)؛ يجنس لط: yoñitaù: هزار؛ sahasraضربدر دو؛ 

خداوندگاران است؛ : آنچه مورد لذت tat-äçiñaù : مربوط به ساکنان بهشت؛tri-daçänجنگ؛ 
harantiگرفته شود؛ : vajra-äyudha-vallabhäکه صاعقه را کنترل  يتي: همسران شخص

  سته.ي: شاucitäùکند؛ يم

  ترجمه

 يش برايابهاما، تنها با تنها با فراهم نمودن آسايسات يدواراکا به سرکردگ يهاملکه
وادار به غلبه بر شان را ين خدمات است، ايترن خداوند، که مهميلوفريقدوم ن

همسران  يژه برايو يازيکه امت يليها از وساب ملکهيترتنيخداوندگاران کردند. بد
 برند.يشوند، لذت ميها محسوب مصاعقه يکنندهکنترل

  شرح

                                                

2
 Mahä-pauruñikas 
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شنا در دواراکا. پس از کشتن ناراکاسورا، خداوند يخداوند کر ياز همسران اصل يکيابهاما: يسات
ز يندرالوکا نيابهاما به ايد نمود. او به همراه ساتيابهاما از قصر ناراکاسورا بازديشنا به همراه ساتيکر

، مادر خداوندگاران، يتيرا به آد يقرار گرفت که و يِدويابهاما مورد استقبال ساچيرفت و سات
در مدت حضور  يدائم يشد و به او برکت جوان يار راضيابهاما بسياز سات يتينمود. آد يمعرف

 يژهيازات ويرا به همراه خود برد تا امت ين ويهمچن يتين را اعطا نمود. آديزم يبر روشنا يکر
د، يجاتا را ديابهاما گل پاريکه سات يرا به او نشان دهد. هنگام يارات بهشتيخداوندگاران در س

به همراه همسرش به  يش در دواراکا داشته باشد. پس از آن ويآرزو کرد که آن را در قصر خو
ش، با خداوند در يجاتا در قصر خويبر داشتن گل پار يخود را مبن ياکا بازگشت و خواستهدوار

ن يتردر گرم يبود و حت ين به جواهرات ارزشمنديژه مزيابهاما به ويان گذاشت. قصر ساتيم
-هيتهو يهامجهز به دستگاه ييماند که گويم يخنک باق يافصل تابستان، داخل قصر به گونه

گر اخبار انيک بين کرده بود، که هر يمختلف مز يهااو قصر خود را با پرچم هوا است. ي
را مالقات نمود و  يک بار، همراه با همسرش، دروپاديحضور شوهر گرانقدرش در آنجا بودند. 

خشنود ساختن شوهرش  يها و ابزارهادر مورد روش يار مشتاق آموزش گرفتن از دروپاديبس
آنها از او  يمتخصص بود، چرا که او پنج شوهر (پانداواها) داشت و همگ ن امريدر ا يبود. دروپاد

ر خود را نثار يخ يار خشنود گشت و آرزوهايبس يدروپاد يهابودند. او از آموزش يار راضيبس
شنا، يمت خداوند کريت بود. پس از عزيدختر ساتراج يساخت و به دواراکا بازگشت. و يو

 ي، با حسينيابهاما و روکميها از جمله ساتد نمود، تمام ملکهيبازدکه آرجونا از دواراکا  يهنگام
 ي، او خانه را به قصد جنگل برايآخر زندگ يکردند. در مرحلهيم يخداوند سوگوار يق برايعم

  سخت ترک نمود. ياضتيتحمل ر
ا زور ب يق نمود و خداوند حتيتشو يارات بهشتيجاتا از سيابهاما شوهرش را به آوردن گل پاريسات

ساختن  ياسباب راض يمعمول يکه شوهر يبيدرست به همان ترت آن را از خداوندگاران گرفت،
با  يار اندکيح شد، خداوند ارتباط بسيتر تشرشيطور که پسازد. همانيا ميهمسرش را مه

ت يفيها کداشت. اما از آنجا که ملکه يک مرد عاديشان، همچون يانجام امور ا يهمسرانش برا
ک يشان نقش يرفته بودند، ايخداوند را پذ يش برايفراهم کردن آسا يعنيخدمت عابدانه  ياعال

 ياز پادشاه ييايافت اشيتواند انتظار درينم ينيچ موجود زميفا نمود. هيشوهر وفادار و کامل را ا
جاتا، که صرفًا مخصوص خداوندگاران است، را داشته باشد. اما به يپار يهاژه گليوبهشت، به

الت خاص همسران بزرگ ساکنان ياز تسه يشان زنان وفادار خداوند بودند، همگيخاطر آنکه ا
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ش يز در خلقت خويچکه خداوند مالک همه ييگر، از آنجايد يبردند. به کالميبهشت لذت م
 ست.يآور ندواراکا شگفت يهاملکه ياب از سرتاسر جهان برايز ناياست، فراهم بودن هر چ

 38آيه 

yad bähu-daëòäbhyudayänujévino 
yadu-pravérä hy akutobhayä muhuù 

adhikramanty aìghribhir ähåtäà balät 
sabhäà sudharmäà sura-sattamocitäm 

yat کساني؛ :bähu-daëòa بازوان؛ :abhyudaya تحت تأثير؛ :anujévinaù همواره زندگي :
: از هر hi akutobhayäùمانان بزرگ؛ : قهرpravéräùيادو؛  ي: اعضاي سلسلهyaduکنند؛ مي

: به ähåtäm: با پا؛ aìghribhiù: پيمودن؛ adhikramanti: دائمًا؛ muhuùباک؛ جهت بي

-sura-sat: سودهارما؛ sudharmäm ، مجمع؛: مجلسsabhäm: به زور؛ balätارمغان آورد؛ 
tama بهترين در ميان خداوندگاران؛ :ucitäm.شايسته : 

  ترجمه

بازوان خداوند شري کريشنا، همواره از  يادو، تحت حفاظت يبزرگ سلسلهقهرمانان 
 يباک هستند. و بنابراين قدوم ايشان مجمع سودهارما را، که شايستههر جهت بي

 کنند. باشد ولي از آنان گرفته شده بود، لگدمال مييبهترين خداوندگاران م

  شرح

شوند و ها محافظت ميو از تمام ترسافرادي که خادمان مستقيم خداوند هستند توسط ا
آوري شده باشند. برند، حتي اگر اين نعمات به زور جمعهمچنين آنها از بهترين چيزها لذت مي

خداوند نسبت به تمام موجودات زنده رفتاري يکسان دارد، اما طرفدار عابدان پاک خويش است و 
ا ين اشيشده با بهتر يشکوفا و غن يکند. دواراکا شهرينسبت به ايشان احساس محبت خاصي م

شود. مجلس هر حکومت، بر مبناي شأن آن حکومت خاص بنا مي ياز سراسر جهان، بود. خانه
مقام بهترين  يشود، شايستهدر سيارات بهشتي، مجلس حکومتي که سودهارما ناميده مي

شده است، چرا که خداوندگاران بود. چنين مجلسي هرگز براي هيچ حکومتي روي اين سياره بنا ن
زمين، هر چقدر هم که در قالب حکومتي خاص به لحاظ مادي پيشرفته باشد،  يبشر در کره
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است. اما در زمان حضور خداوند کريشنا بر روي زمين، اعضاي  قادر به ساخت چنين بنايي نبوده
تقر ساختند. آنها يادو، به زور مجلس کهکشاني را به زمين آوردند و آن را در دواراکا مس يخانواده

توانستند از چنين قدرت و زوري استفاده کنند، چرا که از حمايت خداوند متعال کريشنا مي
 يمطمئن بودند. به کالمي ديگر، عابدان خداوند در اين جهان تمام چيزهاي خوب را براي و

براي  انواع وسايل راحتي و تسهيالت الزم را ييادو تمام يآورند. اعضاي سلسلهفراهم مي
  باک، تحت حمايت خداوند قرار گرفتند.يخداوند مهيا ساخته و در عوض اين عابدان شجاع و ب

درست همانطور ترسد،يافته هرگز نمييک روح فراموشکار و مقيد، ترسو است. اما يک روح رهايي
ترسد. ترس کس نميکه کودک خردسال که کامًال وابسته به لطف پدر خويش است، از هيچ

ابدي خويش با خداوند  يتوهم موجود زنده در هنگامي است که او در خواب است و رابطه نوعي
است، موجود زنده ذاتًا هرگز  ) بيان شده٢/٢٠( گيتا- بهاگاوادکند. همانطور که در را فراموش مي

ميرد، پس دليل اين ترس چيست؟ شخص ممکن است در خواب از ببري بترسد، اما شخص نمي
بيند. ببر براي هردوي آنها، يعني فرد خفته ار او بيدار است هيچ ببري در آنجا نميديگري که کن

وجود ندارد؛ اما انسان فراموشکار نسبت به و فرد بيدار، افسانه است، چرا که در واقع ببري 
انساني که جايگاه خود در خدمت عابدانه به خداوند  يزندگي، ترسو است، ول يموقعيت احيا شده

يادو همگي کامًال نسبت  يترتيب اعضاي سلسلهترسد. بدينوش نکرده باشد، اصًال نميرا فرام
به خدمت خويش به خداوند آگاه بودند و بنابراين در هيچ زمان، هيچ ببري براي ترسيدن آنها 

  آنجا بود. داشت، خداوند براي حفاظت ايشان دروجود نداشت. حتي اگر ببري واقعي وجود مي

 39آيه 

kaccit te 'nämayaà täta 
bhrañöa-tejä vibhäsi me 
alabdha-mäno 'vajïätaù 
kià vä täta ciroñitaù 

kaccit آيا؛ :te از آِن تو، مال تو؛ :anämayam سالمت هستي؟؛ :täta برادر عزيزم؛ :bhrañöa :
: alabdha-mänaù: به نظرم؛ meرسي؛ : به نظر ميvibhäsi: جلوه و درخشش؛ tejäùمحروم؛ 

: به ciroñitaù: برادر عزيزم؛ täta: يا؛ vä: آيا؛ kimپوشي شده؛ : چشمavajïätaùبدون احترام؛ 
  خاطر اقامت طوالني.

  ترجمه
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رسد درخشش کنم بگو سالمت هستي؟ به نظر ميبرادر عزيزم آرجونا، خواهش مي
و به دليل احترامي ديگران و غفلت از تاي. آيا اين به خاطر بيبدني خود را از دست داده

 اقامت طوالني در دواراکاست؟

  شرح

ماهاراج از آرجونا درمورد شرايط رفاهي دواراکا از تمام جوانب پرسش نمود، اما در نهايت 
گيري کرد که تا زماني که خداوند شري کريشنا، شخصًا آنجا حضور دارد، هيچ اتفاق نتيجه

ا به نظر محروم از جلوه و درخشش تواند رخ دهد. اما در عين حال، آرجوناي نميغيرخجسته
را  يبدني بود و بنابراين پادشاه در مورد سالمت و رفاه شخصي او جويا شد و سؤاالت مهم

 مطرح کرد. 

 40آيه 

kaccin näbhihato 'bhävaiù 
çabdädibhir amaìgalaiù 

na dattam uktam arthibhya 
äçayä yat pratiçrutam 

kaccit آيا؛ :naتوانست؛: نمي abhihataù خطاب واقع شده توسِط؛ :abhävaiù غيردوستانه؛ :

çabda-ädibhiù با صداها؛ :amaìgalaiù ناخجسته؛ :na انجام نداد؛ :dattam به خيرات :
: با äçayäاست؛  : به کسي که درخواست کمک نمودهarthibhyaùشود؛ : گفته ميuktamدادن؛ 

  راي پرداخت.: تعهد شده بpratiçrutam: آنچه؛ yatاميد؛ 

  ترجمه

است؟ آيا تو  آيا کسي تو را با کلماتي غيردوستانه خطاب کرده و يا تهديدت نموده
اي به فردي که درخواست کرده (فرد سائل) خيرات بدهي و يا نتوانستي بر نتوانسته

 اي، بماني؟سر قولي که به فردي ديگر داده

  شرح

کنندگاني دارد که نيازمند پول هستند. قاتيک کشاتريا يا يک فرد ثروتمند بعضي مواقع مال
شود، وظيفه، فرد ثروتمند است که با درنظرگيري اي ميهنگامي که از ايشان تقاضاي اعانه
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شخص، مکان و زمان، خيرات بدهد. اگر يک کشاتريا يا يک فرد ثروتمند از انجام چنين الزامي 
نبايد قول خود براي شخص شد. مشابهًا، اي بسيار متأسف باناتوان بماند، بايد از چنين نقيصه

شوند و با سقوط و شکست بشکند. اين نقايص گاهي اوقات علت دلسردي مياعطاي خيرات را 
توانست دليل عجز و ناراحتي گيرد، که همين ميدر انجام آن، فرد در معرض انتقاد قرار مي

 آرجونا باشد.

 41آيه 

kaccit tvaà brähmaëaà bälaà 
gäà våddhaà rogiëaà striyam 

çaraëopasåtaà sattvaà 
nätyäkñéù çaraëa-pradaù 

kaccit آيا؛ :tvam خودت؛:brähmaëam برهماناها؛ :bälam کودکان؛ :gäm گاوها؛ :
våddham پير؛ :rogiëam بيماران؛ :striyam زنان؛ :çaraëa-upasåtam براي دريافت :

-çaraëa: پناه نداده؛ atyäkñéù: آيا؛ naاي؛ : هر موجود زندهsattvamحفاظت، پناه آوردند؛ 

pradaùحفاظت. ي: شايسته  

  ترجمه

شايسته، همچون برهماناها، کودکان، گاوها، زنان و  يتو همواره حافظ موجودات زنده
 اي هنگامي که به تو پناه آوردند به آنها حفاظت دهي؟بيماران هستي. آيا نتوانسته

  شرح

دانش براي رفاه جامعه، هم به لحاظ مادي و هم به لحاظ  يريکه همواره مشغول فراگبرهماناها 
باشند. مشابهًا، کودکان دريافت حفاظت از پادشاه از همه جهت مي يمعنوي هستند، شايسته

يک کشور، گاوها، بيماران، زنان و به ويژه سالخوردگان، نيازمند دريافت حمايت دولت يا يک 
هستند. اگر کشاتريا يا دولت، به اين موجودات زنده حفاظت الزم را اعطا نکند، پادشاه کشاتريا 

بود،  آور است. اگر چنين اتفاقاتي واقعًا براي آرجونا رخ دادهقطعًا اين امر براي آنان بسيار شرم
 خواست که در مورد اين نقايص بداند.ماهاراج يودهيشتيرا مي

 42آيه 
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kaccit tvaà nägamo 'gamyäà 
gamyäà väsat-kåtäà striyam 

paräjito vätha bhavän 
nottamair näsamaiù pathi 

kaccit آيا؛ :tvam خود شما؛ :na نه؛ :agamaù تماس داشتي؛ :agamyäm قابل ترديد؛ :
gamyäm پذيرفتني؛ :vä يا؛ :asat-kåtäm به طرز نامناسبي برخورد شده؛ :striyam يک زن؛ :
paräjitaù مغلوِب؛ :vä:  يا؛atha با اين همه؛ :bhavän شخصيت خوب شما؛ :na نه؛ :
uttamaiù؛ : با قدرت اعليna نه؛ :asamaiùها؛ رده: توسط همpathi.در مسير :  

  ترجمه

اي، و يا زني شايسته با تو زدارد، تماس داشتهيبرانگآيا تو با زني که شخصيتي شک
 يردهکسي که زيردست يا هماست؟ يا در مسير، توسط  برخوردي نامناسب داشته

 اي؟توست، شکست خورده

  شرح

شود که در زمان پانداواها، تماس آزاد ميان مرد و زن تنها در شرايط از اين آيه مشخص مي
توانست زني از باالتر، يعني کشاترياها و برهماناها، مي ياست. مرد از طبقه خاصي مجاز بوده

توانست با زني از طبقات باالتر تر، نمياما مردي از طبقات پاييناجتماع وايشيا يا شودرا را بپذيرد، 
برهمانا در تماس باشد.  يتوانست با زني از طبقهارتباط داشته باشد. حتي يک کشاتريا نمي

همسر يک برهمانا يکي از هفت مادر (يعني مادر شخص، همسر پير يا معلم روحاني، همسر يک 
آيد. چنين تماسي ميان مرد و زن به ه، پرستار و زمين) به شمار ميبرهمانا، همسر پادشاه، گاو ماد

شد. تماس ميان يک برهمانا با يک زن کشاتريا، اوتاما است، شناخته مي 4و آدهاما 3عنوان اوتاما
است. زني که براي  اما تماس ميان يک کشاتريا با يک زن برهمانا، آدهاما و بنابراين تقبيح شده

الذکر فوق يشود، هرگز نبايد رد شود، اما در عين حال نکتهه مردي نزديک ميبرقراري رابطه، ب
تر از شودراها، به بهيما نزديک شد و پايين ي، از طبقه5نيز بايد در نظر گرفته شود. هيديمبي

                                                

3
 uttama 
4
 adhama 
5
 Hiòimbé 
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ياياتي ازدواج با دختر شوکراچاريا را رد کرد، چرا که وي يک برهمانا بود. وياسادو به عنوان يک 
 يا، براي به وجود آوردن پاندو و دهريتراشترا فراخوانده شد. ساتياواتي به يک خانوادهبرهمان
گير تعلق داشت، اما پاراسارا يک برهماناي بزرگ، وياسادو را در بدن او ايجاد نمود. بنابراين ماهي
منوع ها مهاي زيادي از ارتباطات با زنان وجود دارد، اما در تمام اين موارد اين تماسمثال
است. برقراري ارتباط ميان زن و مرد طبيعي  هايي هم بد نبودهاند و نتايج چنين تماسنبوده

کننده، صورت پذيرد به نحوي که پاکي و تقّدس اجتماعي دچار است، اما بايد تحت اصول تنظيم
 ارزش ناخواسته براي اغتشاش در جهان ايجاد خواهدخدشه نشود؛ در غير اين صورت جمعيت بي

  شد.
براي يک کشاتريا، شکست از فرد فرودست و يا برابر به لحاظ قدرت، زشت و ناپسند است. اما 
اگر قرار باشد کسي به هر حال شکست بخورد، بايد از قدرتي برتر شکست خورده باشد. آرجونا از 

د، چرا بهيشمادو شکست خورد و خداوند کريشنا او را از خطر حفظ نمود. اين اهانتي به آرجونا نبو
تر بود. اما کارنا جهات يعني سن، احترام و قدرت، نسبت به آرجونا اعلي يکه بهيشمادو از تمام

آرجونا بود و بنابراين آرجونا در هنگام نبرد با کارنا در بحران قرار داشت. آرجونا اين  يردههم
غاالت کشاترياها هاي نادرست کشته شد. اشتب کارنا حتي با روشيترتنيبحران را حس کرد و بد

اي در مسير خانه اين چنين است و ماهاراج يودهيشتيرا از برادرش جويا شد که آيا رفتار ناخواسته
 است. از دواراکا رخ داده

 43آيه 

api svit parya-bhuìkthäs tvaà 
sambhojyän våddha-bälakän 
jugupsitaà karma kiïcit 
kåtavän na yad akñamam 

api svitنين بود؛ : اگر چparya با کنار گذاشتن؛ :bhuìkthäù است؛ : غذا خوردهtvam خود :
: bälakän: مردان سالخورده؛ våddhaصرف غذا با يکديگر؛  ي: شايستهsambhojyänشما؛ 

: بايستي انجام kåtavän: چيزي؛ kiïcit: عمل؛ karma: زشت و منفور؛ jugupsitamپسران؛ 

  : نابخشودني.akñamam : آنچه؛yat: نه؛ naداده باشي؛ 

  ترجمه
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توجهي اند بيصرف غذا با تو بوده يآيا تو به سالخوردگان يا پسراني که شايسته
اي؟ آيا اشتباهي نابخشودني اي؟ آيا ايشان را ترک کرده و تنها غذا خوردهنموده

 آيد؟اي که زشت و منفور به شمار ميمرتکب شده

  شرح

در ابتدا کودکان، سالخوردگان خانواده، برهماناها و افراد  يک فرد متأهل است که ياين وظيفه
 يآل الزامي است که هر فرد گرسنهارزش را اطعام کند. به جز اين، براي يک متأهل ايدهکم

ناشناسي را دعوت نمايد و پيش از آنکه خود مشغول صرف غذا شود، به او غذا دهد. او بايد سه 
تجويز  ياي را دعوت به صرف غذا کند. غفلت از اين وظيفهبار در مسير گذر، چنين فرد گرسنه

 شده براي يک متأهل، به خصوص در مورد سالخوردگان و کودکان، غيرقابل بخشش است.

 44آيه 

kaccit preñöhatamenätha 
hådayenätma-bandhunä 
çünyo 'smi rahito nityaà 
manyase te 'nyathä na ruk 

kaccit آيا؛ :preñöha-tamena به عزيزترين فرد؛ :atha برادرم آرجونا؛ :hådayena :

: من هستم؛ asmi: خأل؛ çünyaù: دوست خود خداوند کريشنا؛ ätma-bandhunäترين؛ صميمي
rahitaù از دست داده؛ :nityamها؛ : براي تمام زمانmanyaseانديشي؛ : تو ميte مال تو؛ :

anyathäاين صورت؛ : در غيرna هرگز؛ :ruk :.رنج ذهني  

  ترجمه

ترين دوست خود، خداوند کريشنا را يا چنين است که تو همواره به خاطر آنکه صميمي
کني؟ برادرم، آرجونا، هيچ دليل ديگري براي چنين اي احساس خالء مي از دست داده

 يابم.احوالي در تو نميپريشان

  شرح

بر مبناي غيبت  يا در واقع توسط وهاي ماهاراج يودهيشتيرا در مورد شرايط دنيتمام اين پرسش
خداوند کريشنا از چشم جهانيان، حدس زده شد و حاال به دليل پريشاني خاص آرجونا، واقعيت 
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توانست وجود داشته باشد. بر او آشکار گشت، چرا که هيچ دليل ديگري براي اين پريشاني نمي
هاي از آرجونا در مورد گفتهبنابراين گرچه در اين زمينه شک داشت، مجبور بود که صادقانه 

  شري نارادا پرسش کند.
  
  

بهاگاواتام با عنوان - ودانتا بر کنتوي اول، فصل چهاردهم از شريمادهاي بهاکتيشرح سانبدين
  رسد."غيبت خداوند کريشنا" به پايان مي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  فصل پانزدهم

  موقع پانداواهاهب يگيركناره

  

  1آيه 

süta uväca 
evaà kåñëa-sakhaù kåñëo 
bhräträ räjïä vikalpitaù 

nänä-çaìkäspadaà rüpaà 
kåñëa-viçleña-karçitaù 

suta uvaca شري سوتا گوسوامي گفت؛ :evam بنابراين؛ :kåñëa-sakhaù دوست مشهور :

: پادشاه يودهيشتيرا؛ räjïä: توسط برادر بزرگترش؛ bhräträ: آرجونا؛ kåñëaùكريشنا؛ 
vikalpitaù متفكرانه؛ :nänä متعدد؛ :çaìkä-äspadamهاي بسيار زياد؛ : بر اساس شك

rüpam اشكال؛ :kåñëa خداوند شري كريشنا؛ :viçleña احساس جدايي؛ :
karçitaù .داغديده و محزون بود : 

 ترجمه

 يفرمود: آرجونا دوست مشهور خداوند کريشنا، گذشته از تمام يسوتا گوسوام
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خود از کريشنا،  يماهاراج يودهيشتيرا، به خاطر حس عميق جدائ يسئواالت متفکرانه

 محزون بود.

 شرح

امکان  يو يصدا در گلويش خفه شد و بنابراين برا عمًال ،رنج و غم بسيار زياد يبواسطه آرجونا
 .ديگوماهاراج يودهيشتيرا پاسخ  يپذير نبود تا به طور صحيح به سئواالت متعدد و متفکرانه

  2آيه 

çokena çuñyad-vadana - 

håt-sarojo hata-prabhaù 
vibhuà tam evänusmaran 
näçaknot pratibhäñitum 

çokena به دليل حزن و اندوه؛ :çuñyat-vadana خشك شدن دهان؛ :håt-sarojaù قلب :
: به خداوند tam: متعال؛ vibhum: درخشش بدني؛ prabhaù: از بين رفت؛ hataنيلوفرين؛ 

: قادر بودن؛ açaknotتوانست؛ : نميna: در درون فكر كرد؛ anusmaranطعًا؛ : قevaكريشنا؛ 

pratibhäñitum .پاسخ مناسب :  

  ترجمه

بدن وي  ن روياندوه خشک شده بود. از ا از رويدهان و قلب نيلوفرين آرجونا 

 يدرخشش را از دست داد. اکنون با بياد آوردن خداوند متعال، او بسختتمام 

  اي را ادا کند.کلمه پاسخ،توانست در  يم

  3آيه 

kåcchreëa saàstabhya çucaù 
päëinämåjya netrayoù 

parokñeëa samunnaddha - 

praëayautkaëöhya-kätaraù 

kåcchreëa با سختي زياد؛ :saàstabhya توسط مقابله با نيرو؛ :çucaù مربوط به فقدان؛ :
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päëinä با دستانش؛ :ämåjya آغشتن؛ :netrayoùان؛ : چشمparokñeëa به دليل پنهان :

: مشتاقانه در فکر praëaya-autkaëöhya: به طور فزاينده؛ samunnaddhaبودن از ديد؛ 
  : پريشان.kätaraùمحبِت؛ 

  ترجمه

 ،که چشمانش را آغشته کرده بود يغم و اندوه يهااشکزش يرفراوان از  ياو با سخت

نسبت  يوو گشته دور  يز ديدگان واينکه خداوند کريشنا ا به خاطرو نمود  يجلوگير

 .ن بوديار اندوهگي، بسکرديحس م ديشداي مهر و عاطفهاو به 

  4آيه 

sakhyaà maitréà sauhådaà ca 
särathyädiñu saàsmaran 
nåpam agrajam ity äha 
bäñpa-gadgadayä girä 

sakhyam خيرخواه؛ :maitrém برکت؛ :sauhådamاي صميمانه؛ : داراي رابطهca نيز؛ :
särathya-ädiñuران؛ : در تبديل شدن به ارابهsaàsmaran با به يادآوردن همه اينها؛ :

nåpam به پادشاه؛ :agrajamترين برادر؛ : بزرگitiچنين؛ : اينäha گفت؛ :bäñpa درحالي که به :
  ها.: با سخنرانيgirä: به شدت؛ gadgadayäکشيد؛ سختي نفس مي

  ترجمه

- و ارابه يصميم ي، کرم، روابط خانوادگيآوردن خداوند کريشنا، خيرخواهآرجونا با بياد 

 ، غرق در افکار و با تنفس بسيار سنگين، صحبت را آغاز کرد.يو يران

 شرح

از  يآرجونا يک يدر کمال است. شر ،با عابدين پاکش ابطور يدر همه ،متعال يموجود زنده
و روابط خداوند با باشد يبا او م يدوست يرابطهتبادل که در  است پاک خداوند يعابدين نمونه

 بلکه حقيقتًا ،حل کمال است. او نه تنها خير خواه آرجوناااز باالترين مر ي،نشانگر دوست ،آرجونا
با  يازدواج وانجام ق ي، خداوند از طرن رابطهيا تر کردنکامل يبود و باز هم برا ينعمت وولي

حمايت دوستش از خطر  به خاطرقرار داد. و باالتر از همه،  ينوادگاو را در بند روابط خا ،سوبهادرا
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 جهان،بر  يپادشاه يپانداواها را برا يران آرجونا شود و وقتجنگ، خداوند قبول کرد تا ارابه
در اينها را بياد آورد و بدينسان  يتمام يپس از ديگر يخوشحال شد. آرجونا يک گماشت حقيقتًا

  .تور گشغوطه يچنين افکار

  5آيه 

arjuna uväca 
vaïcito 'haà mahä-räja 
hariëä bandhu-rüpiëä 
yena me 'pahåtaà tejo 

deva-vismäpanaà mahat 

arjunaù uväca آرجونا گفت؛ :vaïcitaù جا مانده توسط وي (خداوند)؛ :aham خودم؛ :
mahä-räja اي پادشاه؛ :hariëä توسط شخصيت اعالي خداوند؛ :bandhu-rüpiëä : همچون

ام؛ بهره بوده: من بيapahåtam: مال من؛ me: توسط کسي که؛ yenaيک دوست صميمي؛ 
tejaù قدرت؛ :deva خداوندگاران؛ :vismäpanamآور؛ : شگفتmahatانگيز.: حيرت  

  ترجمه

که با من کامال مانند  ي، کسيپروردگار هار يآرجونا فرمود: اي پادشاه! شخصيت اعال

انگيز است. بدينسان قدرت شگفت مرا تنها گذاشته ،ار کردخود رفت يدوست صميم

 گر با من نيست.يکرد، دير مّيخداوندگاران را متح يمن که حت

  شرح

ويژه قدرتمند و سرشار در ثروت، ه ب ،هر کسيد "فرما ي) خداوند م۱۰/۴۱در بهاگاواد گيتا (
 يستيبا يباشد، م ،ده استپسندي يماد به طورکه  يآن چيزهائ ي، دانش و تماميقدرت، زيبائ

ه از يشمار آيد. بنابراين، هيچ کس بدون عطبه  ،کل انرژي من يتماماز  زيي ناچمحصولتنها، 
که خداوند همراه با  يقدرتمند باشد. زمان ي،مستقل در هر مقياسبه طور تواند طرف خداوند نمي

ار يدر اخت ياله ينيرو ش، بر روي زمين هبوط مي کند، نه تنهاياره ي و هموارهن ابديمعاشر
سازد  يقدرتمند م ،با نيروي الزمه زين گذارد، بلکه عابدين معاشر خود را يرا به نمايش مخودش 

است که  ) بيان شده۴/۵. همچنين در بهاگاواد گيتا (آشکار سازدش را يتا ماموريت ظهور خو
 يخداوند تمام يلکنند، ويزمين هبوط م ين بار بر رويچند ،اشخداوند و معاشرين ابدي
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، آنها را يمعاشرينش، توسط اراده الهکه يدر حالآورد،  يياد مه را بگوناگون  يمتجّل يهانقش
نش را يمعاشر يتمام گردد،يزمين ناپديد م يخداوند خود از رو ي، وقتکنند. مشابهًايفراموش م

نجام ماموريت خداوند مورد ا يکه به آرجونا اعطا شده بود، برا ييبرد. آن قدرت و نيرويبا خود م
از آرجونا باز پس گرفته شد،  ،العادهفوق يکه ماموريت او انجام شد، نيروها ياحتياج بود، اما زمان

به ، نداشتند يلزومگر ي، دندبودالعاده هم خارق ساکنين بهشت يبرا يکه حت ها،نيرون يچرا که ا
نبود. اگر اعطا قدرت و بازپس گرفتن  يازين خداوند يسوبازگشت به خانه، بازگشت ب يراآنها ب

ر است، يخداوندگاران در بهشت امکان پذ يهمانند آرجونا يا حت يآن توسط خداوند به عابد بزرگ
ناچيز  يکه در مقايسه با يک چنين ارواح بزرگ ي، کسانياز موجودات عاد يگر چه صحبتيد

از خداوند به عاريه گرفته که  يقدرت يهستند. بنابراين، آموزش اين است که هيچ کس برا
نسبت به خداوند ، يلطفن يک چني يبرا يبايست يک فرد عاقل ميد مغرور باشد. بلکه ينبا،شده

تواند  يقدرت هر لحظه من يابکار گيرد. پروردگار خدمت به  يرا براآن ين داشته و احساس ِد
آن در  ي، بکارگيريرتوسط خداوند از ميان برود، پس بهترين استفاده از چنين قدرت و توانگ

  خدمت به خداوند است.

 6آيه 

yasya kñaëa-viyogena 
loko hy apriya-darçanaù 
ukthena rahito hy eña 

måtakaù procyate yathä 

yasya مال او؛ :kñaëa يک لحظه؛ :viyogena با جدايي؛ :lokaùها؛ : تمام جهانhi قطعًا؛ :

apriya-darçanaùرسد؛ ظر ميچيز نامطلوب به ن: همهukthena با حيات؛ :rahitaù خالي :
: yathä: هستند؛ procyate: اجساد؛ måtakaùها؛ : تمامي اين بدنeñaù: قطعًا؛ hiبودن از؛ 
  گويي که.

  ترجمه

ها را هانيک يتمام ،از او يک لحظه جدائيکه  يام، کسمن هم اکنون او را از دست داده

 .دينمايم ي،ن زندگبدو ييهاو نامساعد، همانند بدن يته

  شرح
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ق يتر از خداوند وجود ندارد. خداوند خودش را از طرزيعز يچ کسيه ،موجود زنده يبرا قتًايحق
 يآتما جزء سوامشادهد. پارامينامشا بسط م يبهينفک، به مانند سوامشا و ويشمار جزء اليب

همانگونه که موجود زنده  موجودات زنده هستند. ،نامشا يبهيء واکه اجزي وجود خداوند است، با
بدون  ندارد، مشابهًا يارزش يرا بدون موجود زنده بدن مادياست، ز يدر بدن ماد يعامل مهم

 يآتما، بدون خداوند اعلا پاراميبرهمن  ،ن نحويندارد. به هم يعيآتما، موجود زنده حالت طبپارام
است. آنها همه ح داده شدهيتوض ن مورد مفصًاليتا ايگ- ي ندارد. در بهاگاوادگاهيچ جايشنا، هيکر

ن ير مطلق و بنابرايت خداوند خي، پس در نهاندگريديکبه  يا عوامل متکيگر وصل، يهمد هب
 ز است.يهمه چ ياتيعامل ح

 7آيه 

yat-saàçrayäd drupada-geham upägatänäà 
räjïäà svayaàvara-mukhe smara-durmadänäm 

tejo håtaà khalu mayäbhihataç ca matsyaù 
sajjékåtena dhanuñädhigatä ca kåñëä 

yat توسط ... پرلطف او؛ :saàçrayät با نيرو؛ :drupada-geham در کاخ پادشاه دروپادا؛ :
upägatänäm تمامي کساني که جمع شده بودند؛ :räjïäm مربوط به شاهزادگان؛ :

svayaàvara-mukhe در مراسم انتخاب داماد؛ :smara-durmadänämمگي مملو از : ه
: توسط من؛ mayä: گويي که؛ khalu: مغلوب؛ håtam: قدرت؛ tejaùدر ذهن؛  شهوت

abhihataù سوراخ شده؛ :ca نيز؛ :matsyaùنشان؛ : هدف ماهيsajjé-kåtena با تجهيز کمان؛ :

dhanuñä همچنين با آن کمان؛ :adhigatäدست آورد؛ : بهca نيز؛ :kåñëä.دروپادي :  

 هترجم

را  يآن شاهزادگان قو يق قدرت پرلطف او بود که من قادر شدم تا تماميز طرتنها ا

شکست دهم. من ، هم آمده بودند انتخاب داماد گرد يدروپادا برا يکه در قصر پادشاه

عنوان ه را ب يجه دروپادير و کمانم سوراخ کنم و در نتيرا با ت يتوانستم هدف ماه

 همسر بدست آورم.

  شرح
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 يهمه بًايبود تقر يکه او دختر جوان ين دختر پادشاه دروپادا بود، و زمانيباتريز يدروپاد
م گرفت تا دختر خود را فقط يرا داشتند. اما ماهاراج دروپادا تصم يو يهمسر يشاهزادگان آرزو

 يد. در داخل سقف خانه، تحت حفاظت چرخنمو يرا طراح ياژهين راه ويبه آرجونا بدهد و بنابرا
قادر باشد  يستيباي، فرد ميشاهزادگ ياز درجهبه دور . شرط آن بود که نددکر زانيآو يک ماهي

چ کس اجازه نداشت تا به هدف نگاه يد، و هيمارا سوراخ ن يان حفاظ چرخ، چشمان ماهيتا از م
قرار داشت که در آن هدف و چرخ منعکس شده بود، و شخص  ين ظرف آبيزم يکند. در رو

رد. ماهاراج يگ ههدف خود را نشان ،اه کردن به آب لغزان در ظرفق نگيکه از طر يستيبا يم
ند. اما ين عمل بر آيا يتوانستند از عهدهيکارنا م تًايا نهايآگاه بود که تنها آرجونا  يخوببدروپادا، 

که  يزمان ،شاهزادگاناجتماع خواست که دخترش را به آرجونا بدهد. و در  ين وجود ميبا ا
ز ينکرد، کارنا  يتر خود معرفشاهزادگان را به خواهر بزرگ ي، تماميادر دروپادومنا، بريرشتاديده

ب آرجونا احتراز کرد و از يعنوان رقه از کارنا ب ،استيبا س يحضور داشت. اما دروپاد يدر آن باز
را که کمتر  يست تا هر کسيکه قادر ن نيبر ا يمبنخود را  يومنا، آرزويرشتاديق برادرش دهيطر
 يدارا ،اهاياها و شودراها نسبت به کشاتريشيانتخاب کند، ابراز کرد. وا ،ا باشديکشاترک ياز 

ن ياي با ک شودرا. پس دروپاديک نجار مشهور بود، يعنوان پسر ه اند. کارنا بتين اهميکمتر
ر، آن هدف مشکل را سوراخ يفق ياناک برهميآرجونا در لباس  ي. وقتجست يدوراز کارنا  ،بهانه

را به آرجونا  ياشنهاد جنگ سرسختانهيکارنا، پ ، مخصوصًايگر شدند، و هميمه متحکرد، ه
 ،آن شاهزادگانبا د تا از جنگ ياو قادر گرد ،شنايق لطف خداوند کريدادند، اما طبق معمول از طر

رد. يبرگ يرا به همسر يا دروپاديشنا، ينسان، دست با ارزش کريد و بديرون آيار موفق بيبس
غم  ين واقعه را از رويا ،ياب ويمند بود، در غروينار يق قدرت خداوند بسيه فقط از طرآرجونا، ک
  آورد.ياد مه يو اندوه ب

 8آيه 

yat-sannidhäv aham u khäëòavam agnaye 'däm 
indraà ca sämara-gaëaà tarasä vijitya 

labdhä sabhä maya-kåtädbhuta-çilpa-mäyä 
digbhyo 'haran nåpatayo balim adhvare te 

yat:  مال کسي؛sannidhau نزديک بودن؛ :aham خودم؛ :u صوت حيرت؛ :khäëòavam :

: indram: رسانيد؛ adäm: به خداوندگار آتش؛ agnayeجنگل حفاظت شده ايندرا، پادشاه بهشت؛ 
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االکي؛ : با تمام مهارت و چtarasä: خداوندگاران؛ amara-gaëam: همراه با؛ sa: نيز؛ caايندرا؛ 

vijitya شکست داده؛ :labdhä به دست آورده؛ :sabhä مجلس، مجمع؛ :maya-kåtä ساخته :
: از digbhyaù: نيرو؛ mäyä: هنر و مهارت؛ çilpaانگيز؛ : بسيار شگفتadbhutaشده توسط مايا؛ 
: هداياي تقديمي؛ balim: تمام شاهزادگان؛ nåpatayaù: جمع کرد؛ aharanتمامي جهات؛ 

adhvare آوردند؛ :te.مال شما :  

  ترجمه

ندرادوا، پادشاه يا ير بود تا با زبردستيپذيم امکان، براقرار داشتاو در کنار من چون 

سان ينخداوندگاران معاشرش را شکست دهم و بد يهمراهبه  ،قدرتمند بهشت

 ق لطف اويران کند. و فقط از طريآتش را قادر سازم تا جنگل کاندهاوا را و گارخداوند

و  دا کندينجات پ ،جنگل کاندهاوا يهايا توانست از شعلهنام ماه ب يمنيبود، که اهر

شاهزادگان  يکه تمام يجائ مجلس، يعال يمعمار ،م با مهارتيما توانستق يطرنيبد

را  ،پرداخت باج و خراج به شما جمع شده بودند يا برايراجاسو ياياگيدر زمان انجام 

 .ميبه انجام رسان

  شرح

 دهيکه جنگل کاندهاوا به آتش کش ين جنگل کاندهاوا بود، و وقتيدهاناوا از ساکن ،ايمن ماياهر
من به او ين اهريجه اياو را نجات داد و در نت يت خواست. آرجونا زندگيشد، او از آرجونا حما

پانداواها، که توجه خاص  يبرا يعال لسمج يق ساختن خانهيرا احساس کرد. او از طر يتعهد
پانداواها را حس  يعيالطبجبران نمود. آنها قدرت ماوراءرا جلب کرد،  يالتيشاهزادگان ا يتمام

م شدند و باج و خراج خود را به امپراطور پرداخت يتسل شان بدون غبطهيسان همگنيکردند و بد
ند. هست يماد يهايجاد شگفتيا يبرا ي،عيماوراءالطب يعال يهاقدرت يدارا ،منانيکردند. اهر

 يدانشمندان آزاررسان ماد ،منان مدرني. اهراندجامعه يشه عوامل آزار دهندهيا آنها همام
مثال،  يکنند. برايجاد ميااجتماع در  و آزار تياذ يرا برا يماد يهاياز شگفت يکه بعض ،هستند

ا هم ي. مادينمايم يانسان يرعب و وحشت در جامعه يجاد نوعيا ياهسته يهاسالحد يتول
ن ي. و با اداشترا  ياالعادهفوق يزهاين چيجاد چنيامهارت بود، و او ن يچننيا ييگرايماد

از  شنا و هميق چرخ کريکه او هم از طر يخواست تا او را بکشد. وقتيشنا ميخداوند کر ،وجود
 يکه او را از خشم آتش خداوند شر يمانند آرجونا، کس ين عابديه شد، پناه چنيآتش تنب قيطر
 ،تر هستند، و در خدمت عابدانهين از خداوند پرلطفن عابديبنابرا را گرفت. ،ا نجات دادشنيکر
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نکه يبه محض ا ، هر دوتر از لطف خداوند است. هم آتش و هم خداوندک عابد پرارزشيلطف 
آرجونا پناه داده شده است، از دنبال  چونهم ين عابديمن توسط چنيمشاهده کردند که اهر

خواست يو مکرد يممن، نسبت به آرجونا احساس تعهد ين اهريداشتند. ات بريمن دسکردن اهر
از قبول هر عوض، ق انجام خدمت به او نشان دهد، اما آرجونا در يخود را از طر يشناسکه حق

ن يچناز پناه گرفتن  به خاطرا يشنا، از مايکر ين وجود خداوند شريد. با ايامتناع ورز ياز و يزيچ
 يق ساختن خانهيرا از طريشتيودهيدرخواست کرد تا به پادشاه  يشت، و از وخشنود گ يعابد
ق يلطف خداوند و از طر ،ق لطف عابدياست که از طرگونه نيروش ا. کند يخدمت يعاللس مج

از  ياهين هديچن هم ،ماسنايد. گرز بيآيلطف خداوند، فرصت خدمت به عابد خداوند بدست م
 دهاناوا بود. ايطرف ما

 9ه آي

yat-tejasä nåpa-çiro-'ìghrim ahan makhärtham 
äryo 'nujas tava gajäyuta-sattva-véryaù 

tenähåtäù pramatha-nätha-makhäya bhüpä 
yan-mocitäs tad-anayan balim adhvare te 

yat مال کسي؛ :tejasä توسط نفوذ؛ :nåpa-çiraù-aìghrim کسي که قدوم وي مورد ستايش :
: محترم؛ äryaù: براي قرباني؛ makha-artham: ُکشت؛ ahanگيرد؛ قرار ميپادشاهان 

anujaùتر؛ : برادر جوانtava مال شما؛ :gaja-ayuta ده هزار فيل؛ :sattva-véryaù وجود :
: خداوند اشباح (ماهابايراوا)؛ pramatha-näthaکرد؛  : جمعähåtäù: توسط وي؛ tenaقدرتمند؛ 

makhäya؛ : براي قربانيbhüpäù پادشاهان؛ :yat-mocitäù که توسط وي آنها رها شده :
: te: تقديم نمودند؛ adhvareها؛ ها، خراج: مالياتbalim: همگي آنها آوردند؛ tat-anayanبودند؛ 

  مال شما.

 ترجمه

که  را جاراساندها ل را دارد،يکه قدرت ده هزار ف يتر شما، کسبرادر محترم و جوان

ن يکشت. ا ،لطف خداوندبا  ،شدياز پادشاهان پرستش م ياريقدومش توسط بس

آورده شده بودند، اما آنها  يقربان يجاراساندها برا يراوايماهابها ياياگبه يپادشاهان 

 به شما باج و خراج پرداخت کردند.بعدها آنها سرورم، سان آزاد شدند. نيبد
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  شرح

ار جالب يبسز يناو  يهاتياستان تولد و فعالار قدرتمند ماگادها بود، و ديپادشاه بس ،جاراساندها
که يبا وجود ين پادشاه موفق و قدرتمند ماگادها بود، وليهادراتها، همچنياست. پدر او، پادشاه بر

ک از دو يچ يد از داشتن پسر از هينداشت. نا ام يازدواج کرد اما پسر ياو با دو دختر پادشاه کاش
اضت بپردازد، اما در جنگل يزل را ترک کرد تا در جنگل به رملکه، پادشاه همراه با همسرانش، من

ها توسط ملکهکه ک انبه داد ي يبه و يشيبزرگ مورد لطف قرار گرفت و ر يشيک ريتوسط 
باردار شدند. پادشاه از  يزوده و ب ن کار را انجام دادنديها اداشته باشد. ملکه يخورده تا پسر

ک شد، هر يمان نزديکه وقت زا يخوشحال شد، اما زمان اريها بسشدن ملکه داربار يمشاهده
در  يدو بخش يهابچه. آن ا آوردنديدر دو قسمت به دن يابچه از رحم خود، هاکدام از ملکه

پرتاب شدند، و او از داشتن گوشت و خون  ،کرد يم يمونث زندگ يمنيکه اهر يي، جاجنگل
او آن دو بخش را به هم  يکنجکاو ياز روخوشحال شد.  ،ا آمدهيدنه تازه ب يبچه يخوشمزه

دلش نام داشت و  "جارا"من مونث يافت. آن اهريرا از نو باز يو آن بچه کامل و زندگ همتصل کرد
کرد. ه يهد يرا به وبا يز ياو به نزد پادشاه رفت و آن بچه سوخت،بچه بدون پادشاه  يبرا

 يازهيبه او جااش اساس خواستهبرار خشنود گشت و خواست تا يمن مونث بسيپادشاه از اهر
بچه نام سان نيشود، و بد يگذارنام خود او نامه تا آن بچه ب من مونث خواستيبدهد. آن اهر

ن يقت، ايدر حق من مونث، وصل شده است.يکه توسط جارا، اهر يا کسيجاراساندها شد، 
س که يا آمده بود. آن قديدنه ب يتيپراچيبه نام و يمنياهر از ينفکيعنوان جزء اله جاراساندها ب

که در  يکا نام داشت، کسي، چاندراکوشندا آورديدنه ها بچه را بر او ملکهيخ يتوسط برکت و دعا
  کرده بود. يييشگوهادراتها از آن بچه پيمقابل پدرش بر

که  يوا، کسيعابد بزرگ خداوند ش عتًايداشت، طب يمنيکه او از بدو تولدش صفات اهر يياز آنجا
 نين پادشاه جاراساندها عابدي. راوانا و همچن، شداست ديپلو  يمنياهرارواح  يتمام گارندخداو

نزد خداوند  ،بود ر کردهيرا که دستگ يپادشاهان يوا بودند. او عادت داشت همهيبزرگ خداوند ش
از پادشاهان کوچک را شکست  يارياش بسيکند و توسط قدرت نظام يوا) قربانيراوا (شيماهابها

ا يراوا ين خداوند ماهابهاياز عابد ياريراوا کشت. بسير و نزد ماهابهايو آنها را دستگ هادد
شاوند يوجود دارند. جاراساندها خو ،شديماگادها خوانده م هار که قبًاليالت بيدر ا ،راوايکاالبها
شنا يگ کرن بعد از مرگ کامسا، پادشاه جاراساندها دشمن بزريبود و بنابرا ،شنايکر يي، داکامسا

خواست که او را يشنا مي. خداوند کرانجام گرفتشنا و جاراساندها ين کريب ياديز يشد و جنگها
-يمجاراساندها خدمت  يعنوان مردان نظامه را که ب يخواست تا آنانين نميچن اما او هم ،بکشد
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و آرجونا در ما يشنا، بهيد. کريکشتن او اتخاذ گرد يبرا يان نقشهيکشته شوند. بنابرا ،کردند
صدقه کردند.  يو از پادشاه جاراساندها گدائ هر با هم نزد جاراساندها رفتيلباس برهمنان فق

انجام  ياديز يها ين قربانيکرد و همچنيرد نم يچ برهمنيچ وقت صدقه را به هيجاراساندها ه
از  ،ما و آرجونايشنا، بهيک تراز نبود. خداوند کريهم رفته با خدمت عابدانه در  يرو يداد، وليم

جنگد. بما يرا خواستند، و مقرر شد تا جاراساندها فقط با به يدن با ويجاراساندها امکان جنگ
هر روز  ياريبس يروزها يهمرزمان جاراساندها بودند و برا هم آنها هم مهمان و ين همهيبنابرا

در مورد وصل  ي،او اشاراتشنا به يشد، اما کريد ميما داشت نااميدند. بهيما جنگيجاراساندها و به
را  يب وين ترتيما دوباره او را شکافت و بديسان بهنيد، و بدکر ،نوزادهمچون بودن جاراساندها 

بازداشت  ،کشته شدن يراوا براينزد ماهابها ،انيکه در بازداشتگاه زندان يپادشاهان يهمه کشت.
را يشتيودهيف به پانداواها، پادشاه لط اسحسا يما آزاد شدند. از رويب توسط بهين ترتيبد ،بودند
 ش کردند.يرا ستا

 10آيه 

patnyäs tavädhimakha-kÿpta-mahäbhiñeka - 

çläghiñöha-cäru-kabaraà kitavaiù sabhäyäm 
spåñöaà vikérya padayoù patitäçru-mukhyä 
yas tat-striyo 'kåta-hateça-vimukta-keçäù 

patnyäù مربوط به همسر (زن)؛ :tava:  مال شما؛adhimakhaقرباني؛  : در طول مراسم بزرگ

kÿpta ملبس؛ :mahä-abhiñeka کامًال تطهير شده؛ :çläghiñöhaگونه پرشکوه نمود؛ : بدين
cäru زيبا؛ :kabaramبسته شده؛  : موي همچون خوشهkitavaiù توسط اشرار و خدانشناسان؛ :

sabhäyäm در مجمع بزرگ؛ :spåñöam گرفته شده؛ :vikérya شل شده؛ :padayoù بر روي :
: او yaùآلود بر زمين افتاد؛ : مربوط به کسي که با چشماني اشکpatita-açru-mukhyäùپاها؛ 

: محروم از شوهران؛ hata-éça: شدند؛ akåta: همسران (زنان)؛ striyaù: مال آنها؛ tat(خداوند)؛ 

vimukta-keçäù.با موهايي پريشان :  

 ترجمه 

ت کردند تا که جرأ يزنان خدانشناس را باز کرد، کسان يتمام يبود که مو ن تنها اويا

خوب آراسته و  ،ايبزرگ راجاسو يمراسم قربان يشما را که برا يملکه يبافته يمو
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در چشمانش به قدوم خداوند  يهايرا باز کنند. در آن زمان او با اشک ،ر شده بوديتطه

 ن افتاد.يشنا به زميکر

  شرح

ر شده بود. يا تطهياگيا يمراسم راجاسو ياجرا يکه برا ،با داشتيز يمو هک دستي يادملکه دروپ
را لمس کرد.  اشيستودن ين به او مويتوه ي، دوشاسان براباخته شدکه او در قمار  ياما زمان

م يشنا تصمين افتاد، و خداوند کريزم يشنا بر رويکر ن خداونديلوفريبه قدوم ن يآنوقت دروپاد
شان را باز کنند. يجه آن جمع در جنگ کوروکشترا موهايزنان دوشاسان و در نت يهمهگرفت که 

اشترا در جنگ تريريده يهاپسران و نوه ينکه همهياز ا پسن بعد از جنگ کوروکشترا، يبنابرا
به  شان را باز بگذارند.يمجبور شدند تا موها ،وهيعنوان به همسران خانواده ب يکشته شدند، همه

وه شدند. يکورو ب يهمسران خانواده ين به عابد بزرگ خداوند، همهيخاطر توهه گر، بيکالم د
ن يتوه ينکه پدر حتيخاطر اه کند، بيتحمل م ين به خود را توسط هر خدانشناسيخداوند توه

ن يتوهفرد با کند. ينش را تحمل نمين به عابديچ وقت توهي. اما او هدينمايتحمل م ش راپسر
 برد. ين ميرا از ب خود شياين نيانه و همچنيج اعمال متقينتا يرگ، همهبز يبه روح

 11آيه 

yo no jugopa vana etya duranta-kåcchräd 
durväsaso 'ri-racitäd ayutägra-bhug yaù 
çäkänna-çiñöam upayujya yatas tri-lokéà 
tåptäm amaàsta salile vinimagna-saìghaù 

yaù کسي که؛ :naùا، ما را؛ : به مjugopa حفاظت داد؛ :vane جنگل؛ :etya داخل شدن؛ :
duranta به طرزي خطرناک؛ :kåcchrät مشکل، دردسر؛ :durväsasaùمربوط به دورواسا : -

: کسي که قبل از... agra-bhuk: ده هزار؛ ayuta: ساخته شده توسط؛ racität: دشمن؛ ariموني؛ 
: upayujyaغذايي؛  مواد ي: باقيماندهçäka-anna-çiñöam: آن شخص؛ yaùخورد؛ غذا مي

: در amaàsta: راضي شده؛ tåptäm: تمامي سه جهان؛ tri-lokém: به دليِل؛ yataùپذيرفته؛ 
: همگي در آب vinimagna-saìghaù: هنگامي که در آب بود؛ salileذهنش چنين انديشيد؛ 

  ور شدند.غوطه

  ترجمه 
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خورد، با يشاگردانش غذا م نفر از که با ده هزار يکس، يد ما، دورواسا مونيدر زمان تبع

قرار دهند. در آن زمان او  ينند تا ما را در مشکل خطرناکيچيدشمنانمان توطئه م

مجمع  غذا ما را نجات داد. يماندهتهق قبول کردن يشنا)، فقط از طري(خداوند کر

کردن غذا توسط او،  که در رودخانه مشغول استحمام بودند، با قبول يها زمانيمون

 .خشنود گشتندسه جهان  ين تماميدند. و همچننمو يرياحساس سکامًال 

  شرح

م و يعظ يمانيپن را با يم گرفت تا اصول ديک برهمن قدرتمند اهل تصوف، تصمي: يموندورواسا
است، و همراه  يخيتار يدادهاياز رو ياريت کند. نام او با بسيسخت رعا ييهااضتيتحت ر

و  يراض يسادگهب ،وايمانند خداوند ش ندتوانستيمهم بزرگ  يحکماد که يآيبه نظر منطور يا
 يطور فاحشه آن خادم ب يراتوانست بيشد، ميمخشنود که او  يد. وقتنک شويتحر يسادگهب

 ياورد. کوماريببار بهتوانست ين فاجعه را ميتربزرگ گشت،يم يسودمند باشد، اما اگر او ناراض
داشت،  را برهمنان بزرگ يهمه نوع خدمات به همهانجام در منزل پدرش، عادت به ، يکونت

را  يصدا کردن هر خداوندگار يرويبرکت ن يبه وو  خشنود، خوب او يييرااز پذ يموندورواسا
هم  يسادگهتوانست بينسان ميوا بود، و بديش گاراست که او ظهور کامل خداوند يهين بديداد. ا
ت پادشاه يروحانمقام  ،دستور اوبا وا بود، و يشود. او عابد بزرگ خداوند ش يا ناراضي يراض

 يبعض است، قبول کرد. انجام داده يقربان کصد سالي ينکه پادشاه برايخاطر اه ب ،شواتاکتو را
توسط  يندرادوا داشت. ويا يبهشت يپادشاه يمواقع او عادت به مالقات مجمع پارلمان

ان فضا ياست که در م يهيتوانست در فضا مسافرت کند، و بديم خود يماورائ يهاقدرت
ز ي. در مدت ستديمايبپا هکونتيتا کرات وا يماد يفراتر از فضا يرا حت ياديتوانست مسافت ز

ان يرا در م يطوالن ين مسافتهايا يا، او تماميشا، عابد بزرگ و امپراطور دنيبا پادشاه آمبار يو
 مود.يکسال پي

 يتعدادبه همراه عادت داشت که  ،کرديمدن يدکه  ييد داشت، از هر کجايزار مراو حدود ده ه
انا، هوديمنزل دوربه او  ي. روزتشگيبزرگ مي اياز رهروانش باشد و مهمان پادشاهان کشاتر

ودهانا آنقدر باهوش بود تا برهمن را هر طور يدور فت.را ريشتيودهيماهاراج  يزادهعموو دشمن 
از قدرت  اودهانيرا بدهد. دور يودهان برکتيبزرگ خواست تا به دور يشيند، و رک يکه بود راض

شود،  يدانست که اگر برهمن اهل تصوف ناراضين ميخبر داشت، و همچن يو يالعادهخارق
خت، تا يسرگرم ساختن برهمن ر يبرا يسان او طرحني، و بدرا ببار آورد ييهايخرابتواند  يم

 اودهانيرا به دور يخواست تا برکت يشير يدشمنش نشان دهد. وقت يهاعمو زادهه را ب شخشم
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ي ان تماميتر و در مکه بزرگ يرا ماهاراج کسيشتيودهياز منزل  يبدهد، او آرزو کرد که و
ش را با ملکه، ينکه او غذاي، بعد از ايدار کند. اما با درخواست ويش سر است، ديهازادهعمو

 ي، برايدانست که بعد از ناهار دروپاديودهانا ميبرود. دور يزد واست به ن تمام کرده يدروپاد
را باشند، و يرا پذ ين تعداد مهمانان برهمنيک چنيبود تا ير ممکن ميرا غيشتيودهيماهاراج 

را فراهم  يرا، مشکالتيشتيودهياش ماهاراج عمو زاده يشود و برايم يعصبان يشين ريبنابرا
، بر طبق هشنهاد موافقت نمودين پيبا ا يمونبود. دورواسا اودهانيردو ين نقشهيا. خواهد ساخت

به نزد پادشاه که در  شان را تمام کردند،يغذا ينکه پادشاه و دروپادي، بعد از ااودهانينقشه دور
 رفت. برد،يد بسر ميتبع

درخواست  و پادشاه از او هشد يييراپذ يخوبه را، بيشتيودهيبه منزل ماهاراج رود و ياو از لحظه
وقت غذا حاضر خواهد شد. را تا آنيظهر خود را در رودخانه تمام کند، ز ينيکرد تا اعمال د

دانش، رفت تا در رودخانه استحمام کند، و ماهاراج ياد مريهمراه با تعداد ز يموندورواسا
ش را نخورده يغذا يکه دروپاد ي. تا زمانداشتمهمانانش  يارب يديشد ينگرانرا يشتيودهي

 ي، توسط نقشهيشيتوانست سرو شود، اما رياز مهمانان م يتعدادهر  يراباشد، غذا ب
 د.يرس ،ش را تمام کرده بوديغذا ينکه دروپادي، بعد از ااودهانيدور
دارند تا مجذوب و غرق در تفکر به  يشوند، فرصتين در مشکالت قرار داده ميکه عابد يوقت

کرد، و يشنا فکر ميبه خداوند کر ،ت خطرناکيآن موقعدر  ين دروپاديخداوند باشند. بنابرا
ن رو، او به آن يشود. از اينش آگاه ميعابد ريت خطيموقعاز  فورًا ،خداوند حاضر در همه جا

 يکه ممکن است در ظرف باشد را به و يخواست تا هر مقدار غذائ يصحنه آمد و از دروپاد
درخواست  ياز و يرا خداوند اعلين شد، زيغمگ ،توسط خداوندييتقاضان يچن از يبدهد. دروپاد

. او به خداوند گفت که ظرف دينمان يغذا کرده و او قادر نبود تا در آن لحظه آن را تأم يکم
 يتا زمان ،توانست هر مقدار غذا رايبود، م افت کردهيد درياز خداوندگار خورش يکه و يزياسرارآم

ن يخاطر همه ش را خورده بود، و بير آن روز او غذان کند. اما ديتأم ،غذا نخورده باشد يکه و
 کرد، ستنيدر مقابل خداوند شروع به گر ،ان کردن مشکالتشيهم آنها در خطر بودند. با ب

ن ين کار را انجام دهد. خداوند، با ايا يتين موقعيتواند در چنيک زن ميکه فقط گونه همان
است، و  مانده ياز غذا باق يا جزئيند آيورد تا ببايرا ب يخواست تا ظروف آشپز يوجود، از دروپاد

افت. ي ،ده بوديرا که به ظرف چسب يجاتياز سبز ي، خداوند جزئين کار توسط دروپاديبا انجام ا
خواست تا مهمانانش، جمع  ين کار، خداوند از دروپاديآن را برداشت و خورد. بعد از انجام ا فورًا

 دورواسا را صدا بزند.
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د، ياييان؟ بيد، آقايکنير ميما گفت، چرا تأخيصدا زدن آنها به رودخانه فرستاده شد. به يما برايبه
از غذا را  يشنا جزء کوچکينکه خداوند کريا به خاطرشما حاضر است. اما برهمنان،  يغذا برا

 تصورکردند. آنها  ياالعادهفوق يريکه آنها درون آب بودند احساس س يالحظه يقبول کرده، حت
ده يه ديآنها ته يرا برا يسينفار يبس يغذاها يستيرا بايشتيودهيکه ماهاراج ييکردند از آنجايم

خواهد کرد،  يادياحساس تأسف ز حتمًا توانستند بخورند، پادشاهيآنها گرسنه نبودند و نمچون و 
 م گرفتند تا از آنجا بروند.ين رو تصميکه به آنجا نروند. از ابود پس بهتر 

م يشود. تعليوگشوارا خوانده مين ياست و بنابرا ّسر نيکند که خداوند بزرگتر يثابت من اتفاق يا
که همه،  ،جه آن خواهد بوديم کند، و نتيبه خداوند تقد را غذاي ستيبا يگر آن که هر متأهليد

ن روش خدمت ي. ااستگشته  ي، چرا که خداوند راضخواهند شد ي، راضهمانيم ده هزاري حت
  .عاشقانه است

 12آيه 

yat-tejasätha bhagavän yudhi çüla-päëir 
vismäpitaù sagirijo 'stram adän nijaà me 
anye 'pi cäham amunaiva kalevareëa 

präpto mahendra-bhavane mahad-äsanärdham 

yat کسي که با ..ِ. او؛ :tejasä با نفوذ؛ :atha در يک زمان؛ :bhagavän شخصيت خدا (خداوند :

: vismäpitaùشاخه در دست دارد؛ اي سه: کسي که نيزهçüla-päëiù: در جنگ؛ yudhiوا)؛ شي
: هديه داد، اعطا adät: اسلحه؛ astramهاي هيماليا؛ : همراه با دختر کوهsa-girijaùزده؛ شگفت

: خودم؛ aham: و؛ ca: همچنين ديگران نيز؛ anye api: به من؛ me: از مال خودش؛ nijamنمود؛ 
amunä با اين؛ :eva قطعًا؛ :kalevareëa توسط بدن؛ :präptaù کسب نمود؛ :mahä-

indra-bhavaneايندراِدوا؛  ي: در خانهmahat بزرگ، عظيم؛ :äsana-ardham مسند نيمه :
  .مرتفع

 ترجمه

وا، و يت خداوندگار شيتا شخصگشتم نفوذ خداوند بود که من قادر  به خاطرن يا

سان او نيبد ران کنم.يرا در جنگ متعجب و ح ،ايماليه يهمسرش، دختر کوهها

گر يد خودش را به من اعطا کرد. يشد و اسلحه يوا) از من راضي(خداوند ش



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقع پانداواهاگيری بهفصل پانزدهم: کناره                                                        ٨٣٢

 

 

ل دادند و عالوه بر آن يمخصوص خودشان را به من تحو يهاسالح، زينخداوندگاران 

مرتفع  هميمسند ن يبروم و اجازه يرات بهشتبه ُک ين بدن فعليمن قادر شدم تا در ا

 افتم.يرا 

  شرح

از  ،وايجمله خداوند شخداوندگاران من يشنا، همهيکر يپروردگار شر يت اعليبا لطف شخص
مورد  يگريا هر خداوندگار ديوا يکه توسط خداوند ش ين است، کسيتصور ا بودند. يآرجونا راض
مورد توجه قرار  ،شنايکر يشر متعال توسط خداوند ممکن است، در صورت لزوم ،شودتوجه واقع 

ت ياما او از خشم و غضب شخص ،وا بوديک عابد بزرگ خداوند شيطور قطع ه رد. راوانا بينگ
 ياريبس يهاخ پوراناها نمونهيدا کند. در تارينتوانست نجات پ ،پروردگار، خداوند راماچاندرا ياعل

در  يوا حتيخداوند ش م کهيم شاهد باشيتوانيمرا  ين جا موردين وجود دارد، اما در ايمانند ا
احترام  ،دانند که چگونه به خداوندگارانيممتعال  ن خداونديو عابد جنگ با آرجونا خشنود شد

 يت اعليکنند که شخصيطور احمقانه فکر مه ب ،ن خداوندگارانيمواقع عابد يگذارند، اما بعض
تأ دچار يو نها هديدگرخلف شخص مت ين ادراکيبا چن ست.يتر از خداوندگاران نبزرگ ،پروردگار

 شود. ين ميريسا سرگذشت راوانا و
 يبرا ،ديان گرديشنا بيکر ياش با خداوند شرروابط دوستانه يرجونا در طآکه توسط  يموارد
کردن خداوند  ق خشنودياز طر يمتقاعد شوند که شخص بسادگکه ممکن است  ييآنها يهمه
ن يکه عابديدر صورت .باشدي، آموزنده موردرا بدست آمرحمت او  يتمام ، قادر استشنايکر يشر

که همانند خداوندگاران نابود  ي،جزئ ييايتوانند به مزايم ، فقطا پرستش کنندگان خداوندگاراني
است که آرجونا توسط لطف خداوند ه آن ين آيگر ايمهم د ينکته ابند.يدست  ،هستند يشدن
بسط  ،ندرايبرسد و توسط ا يکرات بهشت با همان بدن خود به يد تا حتيشنا قادر گرديکر يشر

تواند از يند. شخص ميم مرتفع بنشيرد و با او بر مسند نيمورد احترام قرار گ ي،خداوندگار بهشت
است به کرات  ه شدهيانه توصيعنوان اعمال ثمرجوه که در شاستراها ب ياانهيق اعمال متقيطر

 يهاالعملکه عکس يان شده است زمانيب ۹/۲۱ يتاگ- برسد و همانگونه که در بهاگاواد يبهشت
تنزل ، نيزم ،ارهّين سيدوباره به ا ،برندهتمام شود، شخص لذت ياانهين اعمال متقيک چني

 ياانهيکه اعمال متق ياست و فقط اشخاص يهم سطح با کرات بهشتز ين ،ماه يکره خواهد کرد.
با  ،ها و دادن صدقهي، انجام قربانيگسخت در طول زند يهااضتيبعد از قبول ر ،اندانجام داده

دانشمندان مدرن  يو کوشش فعل يسعکنند. يدا ميپرا  يارات بهشتيورود به س ياجازهشان بدن
سطح ي همن دانشمندانينکه چنيا خاطره ب ،ده استيفايقطعأ ب ي،ارات بهشتيورود به س يبرا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٣٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

ا يصدقات  –ها ياز قربان ياوختهچ انديهستند بدون ه يعاد يهاستند. آنها انسانيآرجونا ن
 اضتها. ير

م ياست و عال ي، شهوت و نادانيکين ينامهاه ب يعت ماديطب يهنوگر سه يتحت تأث يبدن ماد
 ار است.يانگر شهوت و حرص بسينما ،در آنها يراتيثن تأيک چني

شود. فراتر ک يباال نزد ياره اّيس يستمهايتواند به سيم يبه سخت ياافتهين شخص تنزل يچن
 ينهوگر يکه تحت تأث يياهکه فقط آن ،وجود دارند زيي نگريار ديارات بسّي، سيارات بهشتّياز س

گر يو د يارات بهشتّيس نيساکن ي، همهان کائناتيتوانند به آنجا برسند. در ميمهستند،  يکين
و آنها باشند يم يانانس ياز موجودات زندهتر باهوشار يار بسيبس يزيانگبه طور شگفتارات، ّيس

ن خداوند هستند و با يآنان عابد يهمهند. راقرار د يکين يهنوگ يدرجهن يدر باالتر يهمگ
 زان ممکنين ميشتريکه ب ،خداوندگارانعنوان به  با اين حال ،ستيآنان خالص ن يکيکه نيوجود

  شوند.ياخته منشباشند، يدارا م يماد يايدر دنرا صفات خوب از 

 13آيه 

tatraiva me viharato bhuja-daëòa-yugmaà 
gäëòéva-lakñaëam aräti-vadhäya deväù 
sendräù çritä yad-anubhävitam äjaméòha 
tenäham adya muñitaù puruñeëa bhümnä 

tatraبهشتي؛  ي: در آن سّيارهeva قطعًا؛ :me خودم؛ :viharataù در هنگام اقامت به عنوان :
: کماني به نام گانديوا؛ gäëòéva: هر دوي بازوانم؛ bhuja-daëòa-yugmamميهمان؛ 

lakñaëam نشان؛ :aräti ديوي به نام نيواتاکاواچا؛ :vadhäya براي کشتِن؛ :deväù تمامي :
: که با ..ِ. او؛ yat: پناه او را گرفته؛ çritäù: پادشاه بهشت، ايندرا؛ indräù: همراه با؛ saخداوندگاران؛ 

anubhävitam : قدرتمند شدن را مّيسر نمود؛äjaméòhaپادشاه آجاميدها؛  ي: اي نوادهtena :
: محروم از؛ muñitaùحاضر، اکنون؛  ي: در لحظهadya: خودم؛ ahamتوسط وي (خداوند)؛ 

puruñeëa شخصيت؛ :bhümnä.اعلي، متعال :  

  ترجمه

 يداشتم، تماماقامت  يدر کرات بهشت يچند روز يبرا ،همانيکه من به عنوان م يزمان

به  ،واتاکاواچايبه نام ن يويکشتن د يبرا ،دواندرايشامل پادشاه ا يخداوندگاران بهشت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقع پانداواهاگيری بهفصل پانزدهم: کناره                                                        ٨٣٤

 

 

 يپناه گرفتند، ا ،ان آنها برجسته بوديو در ميکه کمان گاند ،اسلحه و مهمات من

 يار قويپروردگار بس يت اعاليدها، من که با نفوذ (قدرت) شخصيآجام يپادشاه، نواده

 ال حاضر از او محروم هستم. بودم، در ح

 شرح

از  يستيباين وجود آنها ميبا ا يبا هستند، وليهوش، قدرتمند و زيار باقطعأ بس يپادشاهان بهشت
 رند. يکمک بگ ،بود شنا قدرتمند شدهيکر يکه با لطف شرش ويکمان گاند به خاطر ،آرجونا

 يکه و ياواند به همان اندازهتيم شهاست و با لطف او عابد پاکقدرت يتمام يخداوند دارا
که خداوند قدرت  يآن وجود ندارد. زمان يبرا يچ حّديقدرتمند شود و ه ،(خداوند) اراده کند

 گردد. يف ميضع ياله يرد، آن فرد با ارادهيخودش را از هر کس برگ

 14آيه 

yad-bändhavaù kuru-baläbdhim ananta-päram 
eko rathena tatare 'ham atérya-sattvam 

pratyähåtaà bahu dhanaà ca mayä pareñäà 
tejäspadaà maëimayaà ca håtaà çirobhyaù 

yat-bändhavaù که فقط با دوستي وي؛ :kuru-bala-abdhimهاي نظامي : اقيانوس قدرت

: نشسته در rathena: به تنهايي؛ ekaùنيامدني بود؛ : که فائقananta-päramخاندان کورو؛ 
: وجود؛ sattvamناپذير؛ : شکستatérya: خودم؛ aham... عبور کند؛  : قادر بود ازtatareارابه؛ 

pratyähåtam عقب کشيد؛ :bahu مقدار بسيار زياد؛ :dhanam ثروت؛ :ca همچنين؛ :mayä :
-maëi: منبع درخشش و تابش؛ teja-äspadam: مربوط به دشمن؛ pareñämتوسط من؛ 

mayam مزّين به جواهرات؛ :ca نيز؛ :håtam گرفته شده با زور؛ :çirobhyaù.از سرهاي آنان :  

  ترجمه

ماوا  يريبود که در آن موجودات شکست ناپذ يانوسيکوراواها، همانند اق يقدرت نطام

 يبا خداوند، بر رو يدوست به خاطرر قابل نفوذ بودند. اما، من يسان غنيو بده داشت

کنم. و تنها با لطف او بود که من توانستم  قادر شدم تا از آن عبور ،نشسته ياارابه

را که  پادشاهان يخودهااز کاله ياريبسبه زور ن يرم و همچنيگاوها را دوباره پس گ

 کردم.  يآورجمع، بودند هايدرخشندگ يجواهرات و منشأ تمام ن بهيمز
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  شرح

اواها وجود داشتند و کورگروه پا و کارنا در يشما، درونا، کريهمانند ب ياريفرماندهان تنومند بس
ن لطف خداوند ين وجود اير بود. با ايشکست ناپذ ،انوس بزرگيآنها همانند اق يقدرت نظام

آنها  ي،گريپس از د يکيتوانست  ي، سوار بر ارابه، بدون مشکلييشنا بود که آرجونا به تنهايکر
داواها، آرجونا ض شدند اما در طرف پانيتعو ،از سرکردگان در آن طرف ياريرا شکست دهد. بس

 يهاتيمسئول يتوانست تمام ،شديشنا رانده ميکه توسط خداوند کر ياسوار بر ارابه ييبه تنها
 يراتا زندگيکه پانداواها به صورت ناشناس در قصر و يت کند. مشابهأ وقتيريجنگ بزرگ را مد

از گاوها را  ياديار زياد بستعد تا م گرفتنديراتا تصميبا پادشاه و يابهانه يپدر کوراواها  ،کردنديم
د و يبردند، آرجونا به طور ناشناس با آنها جنگ يکه گاوها را با خود م يو زمان ،با خود ببرند

 يبر رو يبا دستور حکومت کهبه زور گرفته شده، از جواهرات  يگاوها را همراه با بعضتوانست 
ها توسط لطف نيا يد آورد که تماماه يرد. آرجونا بيباز پس گ ند،بود ها کار گذاشته شدهعمامه

 د. شر يپذخداوند امکان

 15آيه 

yo bhéñma-karëa-guru-çalya-camüñv adabhra - 

räjanya-varya-ratha-maëòala-maëòitäsu 
agrecaro mama vibho ratha-yüthapänäm 
äyur manäàsi ca dåçä saha oja ärcchat 

yaù(خداوند) است؛  : اين فقط اوbhéñma : بهيشما؛karëa: کارنا؛guru دروناچاريا؛ :çalya شاليا؛ :

camüñuدسته نظامي؛  ي: در ميانهadabhra عظيم؛ :räjanya-varyaرتبه؛ : شاهزادگان عالي
ratha-maëòalaها؛ ارابه ي: زنجيرهmaëòitäsu تزئين شده با؛ :agre caraù پيشروي؛ :

mama مربوط به من؛ :vibhoاي پادشاه بزرگ؛ : ratha-yütha-pänämرانان؛ : تمامي ارابه
äyuù طول عمر يا اعمال ثمربخش؛ :manäàsiهاي ذهني؛ : خيزشca نيز؛ :dåçä با نگاه؛ :

sahaù قدرت؛ :ojaù توان؛ :ärcchatنشيني.: عقب  

 ترجمه

و گرفت را بر يمدت زمان زندگ ،دان نبرد، از همگانين فقط خداوند بود که در ميا

که توسط  ي،م جنگياده نظام عظيپ يهااق را از دستهياشت يرويو ن يقدرت ذهن
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را پس  ،رهيا و غيشما، کارنا، درونا، شاليبه يبود به سرکردگ ل شدهيکوراواها تشک

 ،شنايكر يخداوند شر ،ماهرانه بود، اما او و يش از حد كافيآنها ب يب نظاميگرفت. ترت

 م داد.انجااش، يشرويپ زماندر ن كارها را يا يتمام

 شرح

- ق جزء پاراميشنا، خودش را در قلب همگان از طريکر يت مطلق پروردگار، خداوند شريشخص

آوردن، فراموش کردن،  اده يسان او همگان را در موضوعات بيندهد و بديبسط م ،کامل يآتما
وند عنوان خداه ) ب۱۵/۱۵کند.(ب.گ. يم ييي راهنماروان يهاتيفعال يدانش، عدم شعور و تمام

ا کاهش دهد. پس خداوند يش يموجود زنده را افزا ياو قادر است تا مدت زمان زندگ متعال،
را يشتيودهيبرقرار کردن  يخودش اجرا کرد. او جنگ را برا يجنگ کوروکشترا را بر طبق نقشه

 ي، او با خواستهيمتعالعمل ن يآسان ساختن ا يخواست و برايم ،ارهّين سيامپراطور ا به عنوان
 يکشت. گروه مقابل با قدرت نظام قرار داشتند،مقابل  يرا که در جبهه يآنان يتمام شمتعال

را  آرجونا ،شدند و اگر خداونديم يبانيا پشتيشما، درونا و شاليهمچون به يبزرگ يهاتوسط ژنرال
جنگ  يبود که برندهير ممکن مياو غ يبرا يکيزياز لحاظ ف ،کرديکمک نم يکيبا هر نوع تاکت

اما  ،شوديم يرويپ يمردتوسط هر دولت، مدرن يهادر جنگ يحت يکين تاکتيچنمعموًال  شود.
 يمادّ  يي، به شکلکيپلماتيد يو مانورها ينظام يهاکيق جاسوسان قدرتمند، تاکتيآنها از طر

ن کارها را بدون يا يتمامپروردگار، شدند و چون آرجونا عابد مهربان خداوند بود، يانجام م
 ق خدمت عابدانه به خداوند است.ين طريآرجونا انجام داد. ا يشخص ينگران

 16آيه 

yad-doùñu mä praëihitaà guru-bhéñma-karëa - 

naptå-trigarta-çalya-saindhava-bählikädyaiù 
asträëy amogha-mahimäni nirüpitäni 
nopaspåçur nåhari-däsam iväsuräëi 

yat که تحت ... وي؛ :doùñu:  حفاظت بازوان؛mä praëihitam خودم را قرارگرفته در؛ :guru :
: پادشاه سوشارما؛ trigarta: بهوريشراوا؛ naptå: کارنا؛ karëa: بهيشما؛ bhéñmaدروناچاريا؛ 

çalya شاليا؛ :saindhava پادشاه جايارداتا؛ :bählika برادر ماهاراج شانتانو (پدر بهيشما)؛ :
ädyaiù و غيره؛ :asträëiها؛ : سالحamoghaناپذير؛ : شکستmahimäni بسيار قدرتمند؛ :
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nirüpitäni اعمال نمود؛ :na نه؛ :upaspåçuù لمس نمود؛ :nåhari-däsam خادم :

  اهريمنان. يهاي مورد استفاده: سالحasuräëi: همچون؛ ivaنرسيمهاِدو (پراهالد)؛ 

  ترجمه

ادراتها و يا، جايشراوا، سوشارما، شاليبهورشما، درونا، کارنا، يمانند به يبزرگ يهاژنرال

ه من هدف گرفته بودند. اما ير خود را بر عليناپذشکست يهاسالح يکا همگيباهل

را بر سر من لمس کنند.  ييي نتوانستند موشنا) آنها حتيتوسط لطف او (خداوند کر

 يهاحسالر يتحت تأثدوا، مهايخداوند نرش ي، پراهالد ماهاراج، عابد اعلمشابهًا

  قرار نگرفت.ند، شده بود بکار گرفته يه ويکه بر عل ،منانياهر

  شرح

 ان شدهيماد بهاگاواتام بيهفتم شر يدوا، در کنتومهاينرش يداستان پراهالد ماهاراج، عابد اعال
ل يک عابد پاک تبدينکه به يا به خاطرکودک کوچک پنج ساله، فقط  ،است .پراهالد ماهاراج

همه  ،مني. پدر اهريپو قرار گرفتاکاشيرانيه ،خود الشأنميپدر عظ تداحسرد ، موبود شده
او از  ،شد، اما توسط لطف خداوندرا بُک شخود را بکار گرفت تا پراهالد، پسر عابد يهاسالح
ر يدا کرد. درون آتش، در روغن جوشان، از نوک تپه، زياقدامات خطرناک پدرش، نجات پ يتمام
ر برگرفت تا پسرش را يشد و به او زهر دادند. سرانجام پدر خودش شمش ل انداختهيک في يپاها
چ کس يشت. پس هع را در حضور پسر ُکيدوا ظهور کرد و پدر شنمهايسان نرشنيشد، و بدبُک
مانند  يبزرگفان يکه توسط حري وجود باز ين، آرجونا شد. مشابهًاعابد خداوند را بُکتواند ينم
دا يبکار گرفته شده بود، توسط خداوند نجات پاش هيبر عل خطرناک يهاسالح ي، همهشمايبه

  کرد.
به عنوان  با ماهاراج پاندو زاده شد، کارنا يقبل از ازدواج و يد از کونتيتوسط خداوند خورش کارنا:

واسوسنا  يد. ابتدا نام ويگردالنگو و گوشواره، متولد چون  يرعاديغ يعالئم با باک،يب يقهرمان
ه کرد، و از يندرادوا هديخودش را به ا يعيطب يهاالنگو و گوشواره ،که بزرگ شد يزمانبود، اما 

در گنگ انداخته شد. ي، زه کونتيتوسط دوش ،شد. بعد از تولدشده ينامکارتانا يآن پس به نام وا
فرزندشان بزرگ ه عنوان را ب يو ،همسرش رادهابه همراه برداشته و را  يوراتها يدهسپس آ
وجود نداشت که او نتواند به  يزي. چر بوديار خي، بسنسبت به برهمنان مخصوصًا، کارناکردند. 

که  ،دواندرايخودش را به ا يعيطب يها، النگو و گوشوارهيريخ يهين روحيابا برهمنان اهداکند. 
اهدا  يبه و را بصورت صدقه يبنام شاکت يميو در عوض سالح عظ هگشت يار راضيبس ياز و
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و  ين ويب يرقابت ،رفته شد، از همان ابتدايا پذياز شاگردان دروناچار يکيعنوان ه او ب .، دادکرد
عنوان همدم خود ه با آرجونا، او را ب يو يرقابت دائم يبا مشاهده اودانيورهآرجونا وجود داشت. د

ن در مجمع يرشد کرد. او همچن يترت بزرگيميصورت صمه ج بيتدره ن بيانتخاب کرد، و ا
که او قصد داشت استعداد خود را در آن جمع  يحضور داشت، و وقت يدروپاد ياموارايسوابزرگ 

- ينم ،ار استنّج يک شودراينکه پسر يخاطر اه اعالم کرد که کارنا ب ينشان دهد، برادر دروپاد
که آرجونا در سوراخ  يوقت ن حاليمسابقه مردود شد، با اتواند در آن مسابقه شرکت کند. او در 

گل خود را بر گردن  يحلقه يموفق شد و دروپاد ،زان بوديکه از سقف آو يهدف ماهکردن 
 يمحل را ترک م يبا دروپادآرجونا که  يگر شاهزادگان ناکام، زمانيآرجونا انداخت، کارنا و د

 يد، اما همگيار شجاعانه جنگيکارنا با او بس جاد کردند. مخصوصًايا شيي برارعاديغ يکرد، مانع
ار يبا آرجونا از کارنا بس يو يخاطر رقابت دائمه ب اودانيورهط آرجونا شکست خوردند. دآنها توس

شان از يالت آنگا به تخت نشاند. کارنا پريکارنا را در ا ،که او در قدرت بود يخشنود بود، و وقت
ه کرد تا به پادشاه دروپادا حمله کند، يتوص اودانيوره، به ديدروپاد يروزيپ يکوشش خود برا

ر کنند. اما يرا دستگ يهم آرجونا و هم دروپاد توانستنديي، مبعد از شکست دادن و رايز
 ياريکردند. کارنا بس ين عمل خودداريه مالمت کرد، و آنها از ائن توطيا يرا برا نا آنايدروناچار

سا ياور ،مغلوب شد. او پادشاه کشور بنگال زين ماسناينه تنها توسط آرجونا بلکه توسط بهمواقع از 
را گرفت، و يشتيودهيماهاراج  يايراجاسو يرا در قربان يحد بود. بعدها نقش فعالو مدرس مّت

شرکت کرد، و  يشد، کارنا در آن باز يطراح يب، توسط شاکونتين برادران رقيکه قمار ب يزمان
ن ياار خشنود شد و يشنهاد شد، او بسيدر قمار پ يبندعنوان موضوع شرطه ب يکه دروپاد يزمان

ار مشتاق شد تا خبر را ياو بس ،بود يدر باز يدروپاد ي. وقتديبخشرا قوت  يو يميقد ينهيک
را بر  يهم پانداواها و هم دروپاد يدستور داد تا لباسها ان او بود که به دهوشاسانياعالم کند، و ا

م يبرده تسل نبه عنواو  شده، نکه توسط پانداواها باختهيا به خاطرخواست  يدارد. او از دروپاد
کرد تا يم يشه دشمن پانداواها بود و سعيرا انتخاب کند. او هم يگريبود، همسر دگشتهکوروها 
ق تحت کنترل در آورد. در زمان جنگ يآنها را به هر طر ،وجود داشت يتيکه موقع يهر زمان

نکه يا اطربه خان کرد که يکرد، و نظر خودش را ب ينيبيشرا پ يينها يجهيکوروکشترا، او نت
شه با يد. او هميخواهد رس يروزيران آرجونا بود، جنگ توسط آرجونا به پشنا ارابهيخداوند کر

خود دخالت  يشما با نقشهيد اگر بهيبگوکه مواقع آنقدر مغرور بود  يشما مخالف بود، و بعضيبه
ار رنجور يا مرد بسشميکه به يپانداواها را تمام کند. اما وقت کار تواند يپنج روز مطول نکند در 

شاسنا، يکشت. پسرش، ور ،ندرادوا بدست آمده بوديکه از ا يشد. او قاتوتکاچا را با سالح شاکت
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 ياز سربازان پانداواها را کشت. سرانجام جنگ سخت ياديتوسط آرجونا کشته شد. و خود تعداد ز
را از سرش بردارد. اما  خود آرجوناد تا کالهين او بود که قادر گرديبا آرجونا در گرفت و فقط ا

ن آمد تا چرخ را درست يکه پائ ير کرد و وقتيگ ،دان نبردياش در گل مکه چرخ ارابهشد ن يچن
ن کار را نکند، او يکه او درخواست کرد تا آرجونا ايت استفاده کرد و با وجوديکند، آرجونا از موقع

  را کشت.
ا يگر او شاليکورو بود. برادر د يخانوادهاز  يعضو شراوا پسر سوماداتايشراوا: بهوريا بهوريناپتا، 

آنها  يشرکت کردند. همگ يدروپاد ياموارايدر جشن سوا شانو پدر . هر دو برادرنام داشت
سان نيکردند، و بد يقدردان ،نکه او دوست عابد خداوند بوديا به خاطرآرجونا را  يقدرت عال

باشد.  را با آنها نداشته يا جنگيچ نزاع يه هه کرد کيراشترا توصيشراوا به پسران دهيبهور
 ينيک آکشوهيرا شرکت کردند. او يشتيودهيماهاراج  يايراجاسو ياياگيآنها در  ين همهيهمچن

 ينها در جنگ کوروکشترا از طرف دستهيا يو همهداشت ل و ارابه يهنگ نظام، سواره نظام، ف
در  .به شمار آمدها يپات- يوتهااز  يکي عنوان بهما ي. او توسط بهندبکار گرفته شد اودهانيدور

ا، آرجونا دستان هرا کشت. بعد ياکيد و ده پسر ساتيجنگ ياکيبا سات جنگ کوروکشترا مخصوصًا
  شوادوا ادغام شد.يکشته شد و بعد از مرگش در وجود و ياکيتوسط سات تًاياو را قطع کرد، و نها

ن در جشن يگارتادشا بود، و همچنيشترا، او پادشاه تردهاکيا سوشارما: پسر ماهاراج وريگارا،  يتر
ه يتوص اودهانيو به دور هبود اودهانين دورياز متفق يکيحضور داشت. او  يدروپاد ياموارايسوا

قادر شد تا ماهاراج ، ناگارا- يراتا(داربهانگا) حمله کند. در زمان ربودن گاو در و ادوايکرد تا به ماتس
در جنگ ن يهمچنما رها گشت. يراتا توسط بهيماهاراج و ز آنا بعدار کند، اميراتا را دستگيو

  د، اما در انتها توسط آرجونا کشته شد.يرانه جنگيار دليکوروکشترا بس
نام و ند پاکستان مدرن) يندهودشا (سيدهاکشترا. او پادشاه سيگر ماهاراج وريادراتا: پسر ديجا

 آرزو دًايشد و هحضور داشت يدروپاد يواراامين در مراسم سوايدوهشاال بود. او همچنش همسر
شه يبعد همهکن از آن زمان بي، اما در رقابت رد شد. له باشدهمسر داشت به عنوانرا  يو تا داشت
ازدواج به  يکه داشت برا يداشته باشد. وقت يتماس يبود تا با دروپاد يطلب فرصت يدر پ
 يار جذب ويد و بسيد را مجددًا يوپاداوان دريرفت، بر حسب اتفاق در راه کاميادشا ميشال

در  ،شان را در قمار از دست دادندينکه امپراطوريبعد از ا يگشت. آن زمان پانداواها و دروپاد
از  يکيا، يشاسيکه صالح است تا خبر را توسط کوت ،ادراتا فکر کرديو جابردنديبسر مد يتبع

ادراتا يشنهاد جايت پيبا عصبان فورًا يروپاد. درساندب يبه دروپاد ياشرمانهيبه طور ب ،نشيمعاشر
خودش را  يسع مجددًا بود، همجذوب گشتدًا يشد يدروپاد يبائيتوسط زکه را رد کرد، اما او 
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در سوار کند. خود  يرا بزور بر ارابه يوتا کرد  يشد. سعيرد م يتوسط دروپادبار هر  يلو کرد
، بر شودشه کندهيکه از ر يو او مانند درختوارد کرده  ياضربهپروا و خوب به او يب يابتدا دروپاد

ن واقعه توسط يارابه بنشاند. ا يرا بر رو يزور دروپاده تا بتوانست و  هافتاد. اما دلسرد نشد نيزم
 .دنموارابه را دنبال  يحتادراتا اعتراض کرد و ينسبت به عمل جا ًايده شد و او قويد يمونايدهوم

ادراتا يبه سربازان جا ،د. سپس پانداواهايرا رسيشتيودهيماهاراج گوش ه کا موضوع بيتوسط دهاتر
او تا حد مرگ  ًاديو شد هادراتا را گرفتيجا ،مايت بهيآنها را کشتند و در نها يحمله کردند و همه

به و  هپادشاهان برده شد ينزد همه او. دنديبر مو،، بجز پنج تاراو را يرا زد . سپس همه موها
زور خودش ه ب ،شاهزادگان ي. او در مقابل همهديگرد يرا معرفيشتيودهيماهاراج  يدهبر عنوان

ط به نزد ماهاراج يق کرد و در همان شرايرا تصديشتيودهيماهاراج  يبرده به عنوانرا 
 يرا داد و زمان يو يدستور آزادکه را آنقدر مهربان بود يشتيودهيشد. ماهاراج  را آوردهيشتيودهي

خواست تا او ز ين يرا است، ملکه دروپاديشتيودهيتابع ماهاراج  يق کرد که شاهزادهيدکه او تص
به فراوان،  ياحتراميدن بيدن اتفاق و ياافت تا به کشورش باز گردد. بعد از يآزاد شود و اجازه 

از  .کند يوا را راضيرا متعهد شد تا خداوند ش ياضت از نوع سختيا رفت و ريماليدر ه يگانگوتر
ک زمان شکست دهد. سپس جنگ يدر  تًايپانداواها را نها يتا همه ،دنمورا لطفش او درخواست 
با ماهاراج دروپادا مشغول  ،ن روز جنگيرا گرفت. در اول اودهانيشد و او طرف دورآغازکوروکشترا 

 رگبزرحمانه توسط هفت ژنرال يو بيمانيکه آبه يو. زمانيمانيراتا و بعد با آبهيشد، سپس با و
وا، آنها را با مهارت يادراتا توسط لطف خداوند شيکشته شد، پانداواها به کمک او آمدند، اما جا

ادراتا خواست تا ين، جاآدن ينجا آرجونا قسم خورد تا او را بکشد و با شنيدفع کرد. در ا يخاص
و اجازه اجازه خواست. اما به ابزدالنه ن عمل يا يبرا دان جنگ را ترک کند و از کوراواهايم

که جنگ ادامه  يرا انجام دهد. در مقابل او مجبور شد تا با آرجونا بجنگد و زمانکار ن يندادند تا ا
سبب شود  يادراتا داده بود، که هر کسيوا به جايش را که يلطفشنا به آرجونا يداشت خداوند کر

ن به آرجونا ياو بنابراکرد.  يآوراديرا  ،خواهد شد کشته ن افتد فورًايزم يادراتا بر رويسر جا
اضت و يپانچاکا به ر- ي که در سامانتاکس ،به دامن پدرش مًايادراتا را مستقيتا سر جا ،ه کرديتوص

دن سر ياز د ،ادراتايقت توسط آرجونا انجام شد. پدر جاين در حقيپرت کند. ا ،ارت مشغول بوديز
 يشانيپ رد،ُمبالفاصله داخت. پدر ن انيزم يآن را به رو ده شده در دامانش متعجب شد و فورًايبر

  م شد.ياو به هفت قطعه تقس
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sautye våtaù kumatinätmada éçvaro me 
yat-päda-padmam abhaväya bhajanti bhavyäù 
mäà çränta-väham arayo rathino bhuvi-ñöhaà 

na präharan yad-anubhäva-nirasta-cittäù 

sautyeران؛: مربوط به يک ارابه våtaù مشغول؛ :kumatinä با آگاهي بد؛ :ätma-daù کسي :
: قدوم päda-padmam: که ... او؛ yat: مال من؛ me: خداوند متعال؛ éçvaraùدهد؛ که نجات مي

خردمند  ي: طبقهbhavyäùکنند؛ : خدمت ميbhajanti: در مورد رهايي؛ abhaväyaنيلوفرين؛ 
: يک rathinaù : دشمنان؛arayaùاسبان من؛  :väham: تشنه؛ çränta: به من؛ mämبشر؛ 

: حمله präharan: انجام نداد؛ na: در حالت ايستاده بر روي زمين؛ bhuvi-ñöhamژنرال بزرگ؛ 

  ذهن. :cittäù: غايب بودن؛ nirasta: لطف؛ anubhäva: که ..ِ  او؛ yatکردن؛ 

 ترجمه

 يتا برا ،ن آمدميام پائارابه من از يوقتلطف او (خداوند) بود که  يواسطهه ن فقط بيا

فقدان ل يه دلن بياورم، دشمنان من از کشتنم غفلت کردند. و ايام آب باسبان تشنه

ران خود بکار ارابه به عنواندم تا او را کرت ، که من جرأاحترام به خداوندگارم بود

مورد پرستش و  ي،يي بدست آوردن رهابرا ،ن مردانيرا او توسط بهتريگمارم، ز

  شود.يمواقع دمت خ

  شرح

ان و يگراتيهويب هم شنا، موضوع پرستشيکر يپروردگار شر يت اعالي، شخصمتعالخداوند 
، يفرم ابد يرا که از بدن متعال يو يان تشعشع نورانيگراتيهويبن خداوند است. يهم عابد

 يند. آنهائکنيپروردگار پرستش م يت اعاليشخص به عنوانن او را يشعف و دانش است، و عابد
بزرگ  يهاتياز شخص يکي به عنوان(خداوند) را  او ،ان هستنديگراتيهويبتر از نيپائ يکه حت

 ،متعال خاص خود يهايکند تا همگان را توسط بازيدانند. هرچند خداوند هبوط ميم يخيتار
ند. کيم ين ارباب، دوست، پسر و عاشق را بازيترسان او نقش کاملنيب کند، و بدذوجم

که با گونه همان ،ماهرانه ن خداوند آن نقش رايبود و بنابرا يدر دوست ،او با آرجونا يابد يرابطه
 يباز يمتعال ين رابطهيکه در چن يمادامکرد.  يباز ،ها و همسرانش داشت، معشوقهنيوالد

ند فراموش خداو يدرون يق انرژياز طر يولگردد، يمج يکند، اگرچه عابد از اعمال خداوند گيم
  است. ،پروردگار يت اعاليشخص ،ا پسر اويکند که دوست يم
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و نه  يبعد از ترک خداوند، آرجونا نسبت به دوست بزرگش آگاه شد، اما از طرف آرجونا نه اشتباه
مانند  يبا عابد پاک و ناب ،خداوند يرک جذب اعمال متعالينسبت به خداوند نبود. افراد ز يظنسوء

  آرجونا هستند.
ار کم و هم انسان و هم يشناخته شده است. آب در آنجا بس يقتيحقآب  يدان نبرد، قحطير مد
 اج دارند. مخصوصًايبه آب احت شان دائمًايرفع تشنگ يکنند و برايشدت کار مه وانات بيح

 به خاطرافتد که يمواقع اتفاق م ياند و بعضار تشنهيدر زمان مرگ بس ،هاو ژنرال يسربازان زخم
ق حفر کردن ياز طر ،در جنگ کوروکشترا ،آب ين قحطي. اما چنرديميم يسادگ فرد به ،آب
 ياگر امکانات حفار ي،از هر مکان يسادگه توان بيشد. با لطف خداوند، آب را ميحل م ،نيزم

 ،نيحفر زم يبر همان قاعدهز ينن يستم نويدست آورد. سه ب ،ن وجود داشته باشديدر آن زم
 حفر کنند. به، که الزم استرا  ييتا هر جا ستنديهنوز قادر ن ين امروزياما مهندس کند،يمعمل 

مانند  يبزرگ يهاژنرال، پانداواها از زمان ،کهن اريسخ بياز تاررسد که ينظر مبه حال،  ره
که هنوز  ين، روشيسخت درون زم يهيق سوراخ کردن الياز طر يسادگه توانستند بيم ،آرجونا

 يه کنند، چه برسد برايتهاسبان، آب  يبرا ياست، حت ناشناخته يمندان امروزدانش يبرا
 .هاانسان

 18آيه 

narmäëy udära-rucira-smita-çobhitäni 
he pärtha he 'rjuna sakhe kuru-nandaneti 

saïjalpitäni nara-deva hådi-spåçäni 
smartur luöhanti hådayaà mama mädhavasya 

narmäëiطنزآميز؛  يمه: مکالudäraپرده و صريح سخن گفت؛ : بسيار بيrucira خوشايند؛ :
smita-çobhitäniاي متّبسم؛ : آراسته به چهرهhe صوت خطاب قرار دادن ؛ :pärtha اي پسر :

: پسر kuru-nandana: دوست؛ sakhe: آرجونا؛ arjuna: صوت خطاب قرار دادن؛ heپريتها؛ 
: اي پادشاه؛ nara-devaاي؛ : چنان مکالمهsaïjalpitäniن ترتيب؛ : و به هميitiخاندان کورو؛ 

hådi قلب؛ :spåçäni لمس کردن؛ :smartuù با يادآوري آنها؛ :luöhanti :  

  ترجمه

 يييباز يند و با لبخندهايار خوشاياو (خداوند) بس يهايو شوخ ييگوي پادشاه! رکا
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پسر خاندان  يدوست، ا يتها، ايپرپسر  يا" او به من مانند يهاخطاب بود. آراسته

را در افکارم سان منيد و بديآيادم مه ياکنون ب ،ييهاتيمين صميچن يو تمام کورو"

  کند.يغرق م

 19آيه 

çayyäsanäöana-vikatthana-bhojanädiñv 
aikyäd vayasya åtavän iti vipralabdhaù 

sakhyuù sakheva pitåvat tanayasya sarvaà 
sehe mahän mahitayä kumater aghaà me 

çayyä: ؛ک تختي يدن رويخواب äsana: ؛يک صندلي ينشستن بر رو aöana:  راه رفتن با
؛ ن روابطيا يو در تمام :ädiñu ؛با هم غذا خوردن :bhojana؛ ييخودستا :vikatthana؛ گريکدي

aikyät: ؛ يگانگيل يبه دلvayasya: ؛دوست من يا åtavän: ؛ راستگوiti: ؛نيبرابنا 

vipralabdhaù: ؛ رفتاربدsakhyuù:  ؛ک دوستيبه sakhä iva:  ؛ک دوستيدرست همانند 
pitåvat:  ؛ک پدريدرست همانند tanayasya:  ؛ ک کودکيازsarvam: ؛ تمامsehe: ؛تحمل 

mahän:  بزرگ؛mahitayä: ؛ شکوه و جالل يلهيبوسkumateù: يکه هوش کمتر ياز کس 
  مال من. :me ؛اهانت :agham؛ دارد 

  ترجمه

م و وقت ينيم، بنشيبخواب يم،کن يهم زندگ م که بايما هر دو عادت داشت معموًال

-يمواقع اگر ب يبعض ش،يخو ياعمال سلحشورانهنشان دادن . و در زمان يمگذرانب

او  ،يي"يار راستگودوست من، تو بسداشت، من عادت داشتم که با گفتن " وجود ينظم

عنوان  افت، او، بهييي که ارزشش کاهش مزماناوقات، در آن  يرا سرزنش کنم. حت

که دوست  يواقع يمانند دوست و مرا کامًال هرا تحمل کرد اظهاراتم ي، تماممتعالروح 

  د.يبخشيکه پسرش را ببخشد، م يا پدري ،را ي خودواقع

  شرح

در هر  ن پاکشيابدبا ع يمتعال و يهايکل کامل است، باز، شنايکر يکه خداوند شر يياز آنجا
دوستانش،  يها. خداوند از مالمتندارد ينقصا عاشق هرگز يک دوست، پسر ي، مانند يارابطه

توسط که  ي،موثق و رسم يبه شکل ي،يي وداهاشتر از سرودهيب ،شيهاا معشوقهينش يوالد
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  .بردي، لذت ماو سروده شده بودند ي، برانيروان متعصب ديدانا و پو دانشمندان بزرگ 

 20آيه 

so 'haà nåpendra rahitaù puruñottamena 
sakhyä priyeëa suhådä hådayena çünyaù 

adhvany urukrama-parigraham aìga rakñan 
gopair asadbhir abaleva vinirjito 'smi 

saù :؛آن aham :؛خودم را nåpa-indra :؛ پادشاه ياrahitaù ؛ :uttamena : توسط خداوند

 ؛رخواهميتوسط خ: suhådä؛ نميزتريعز يلهيوسه ب: priyeëa؛ توسط دوستم: sakhyä ؛متعال
hådayena :؛ قلب و روح يلهيبوسçünyaù :؛اشغال شده adhvani :؛ رًاياخurukrama-

parigraham :؛همسران قدرت مطلق aìga :؛هابدن rakñan :؛در حال محافظت gopaiù :

 ؛فيک زن ضعيهمانند : abalä iva؛ مانيايشخاص بتوسط ا: asadbhiù؛ گاوچرانان يلهيبوس
vinirjitaù asmi :اممن شکست خورده.  

  ترجمه

جدا  ،پروردگار يت اعاليزم، شخصيرخواه عزيامپراطور، اکنون من از دوست و خ يا

 يزمان ،اب اويز است. در غياز همه چ يرسد که قلبم عارينظر مه ن بيام و بنابرشده

از  يتوسط تعداد ،دمنمويشنا محافظت ميهمسران کر يتمام يهابدناز که داشتم 

  شکست خوردم. مانياينان بگاوچرا

  شرح

ان ناز گاوچرا يان است که چگونه امکان داشت آرجونا توسط دستهآ ،هين آيمهم در ا ينکته
همسران  يهاتوانستند بدنيم گونهنيا يشکست بخورد و چگونه مردان گاوچران ماد ،پست
 يشوانات چاکراوارتيال ويلمس کنند. شر ،شنا را که تحت محافظت آرجونا بودنديد کرخداون

 ن پوراناها آمدهيد. در ايمانيه مين تناقض را توجيا ،پورانا و براهماپورانايشنوق از ويتهاکور با تحق
و کنند يم يق خدمتشان راضيرا از طر يمون آشتاواکرا يبهشت يبايشهروندان ز يکه زمان ،است

 يمون کنند. آشتاواکرايرا کسب م همسرشان متعال، به عنوانخداوند داشتن برکت  ي،توسط مون
کرد. دختران يحرکت م يبيسان او به صورت کج و عجنيکج بود و بد ،بدنش از هشت بند
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از  يکنند و مون يريشان جلوگيهاقادر نبودند تا از خنده ي،دن حرکات مونيخداوندگاران با د
همسر داشته  به عنواناگر آنها خداوند را  يکه حت ،ن کرديشد و آنها را نفر يا عصباندست آنه

 يرا راض يشان مونيق دعاهاياز طر ا دختران مجددًاهباشند، توسط ولگردان ربوده شوند. بعد
افراد نکه توسط يبعد از ا يتا آنها همسر خود را حت ن لطف را اعطا نموديابه آنها  يساختند و مون

 ،خود ،بزرگ، خداوند يقول مون به خاطردست آورند. پس ه دوباره بشدند،  رد ربودهولگ
که نيصورت آنها به محض انير ايربود، در غ ند،شديهمسرانش را که توسط آرجونا محافظت م

 ها که دعا کردهياز گوپ ي. بعالوه بعضگشتنديد مياز صحنه ناپد ،شدنديل لمس مذتوسط ارا
 ،شد شان برآوردهينکه آرزويت مخصوص خود بعد از ايبه موقع ،ران خداوند شوندبودند تا همس

ان گردند و آنازباو به نزد  ،همراهانش يشنا، او خواست تا همهيمت خداوند کريدند. بعد از عزيرس
  فرا خوانده شدند. يخاصط يتحت شراتنها 

 21آيه 

tad vai dhanus ta iñavaù sa ratho hayäs te 
so 'haà rathé nåpatayo yata änamanti 

sarvaà kñaëena tad abhüd asad éça-riktaà 
bhasman hutaà kuhaka-räddham ivoptam üñyäm 

 tat: ؛همان vai: ؛حتمًا dhanuù: همان کمان؛ te iñavaù: رها؛يت saù: ؛همان rathaù: ارابه؛ 

hayäù te: ها؛همان اسب saù aham: ؛من همان آرجونا هستم rathé: سوار؛ارابه يجنگجو 
nåpatayaù: ؛پادشاهان يتمام yataù: را؛ يچه کس änamanti: ؛م کردندياحتراماتشان را تقد 

sarvam: ؛تمام kñaëena:  ؛ک لحظه توجهيدر tat: آنها؛ يتمام abhüt: شدند؛ asat: ؛دهيفايب 
éça: به خاطر خداوند؛ riktam: ؛اعتبار بودنيب bhasman: خاکسترها؛ hutam: ؛م کرهيتقد 

kuhaka-räddham: ؛جاد شدهيا ييک حرکت بزرگ جادوي يلهيکه به وس يپول iva: ؛مانند آن 
uptam: قسمت سوم؛ üñyäm: حاصلين بيدر سرزم.  

  ترجمه

- يکه توسط همان اسبان رانده م يارها، همان ارابهيو، همان تيمن همان کمان گاند

که پادشاهان احترامات خودشان  ييوان همان آرجونابه عنند، را دارم و من از آنها شد

در آنها  يهمه ،شناياب خداوند کريکنم. اما در غيکردند، استفاده ميم ميرا به او تقد
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- ناب به خاکستر، جمع يم کرهيمانند تقده ن کامالً ي. انددياعتبار گرديپوچ و بک آن ي

  است. حاصليين بزم يا کاشتن تخم بر رويپول با دستگاه سحر و جادو  يآور

  شرح

 يمغرور شود. همه ياهيعار هيرايد با پيم، شخص نبايکبار مطرح کرديشتر از يکه بهمچنان
که او (خداوند)  يد و تا زماننشويشنا حاصل ميخداوند کرمتعال  اءها از منشيقدرتها و انرژ

ستند. يايل کردن باز منکه او بخواهد آنها از عميکنند و به محض ايآنها عمل مخواهد، يم
 ،متوقف شوديروگاه ن يرسانبرقنکه يشود و به محض ايافت ميروگاه درياز ن ،برق يانرژ يهمه

 ياله يتواند توسط ارادهيم ين انرژيک چنيک لحظه يندارد. در  يچ کاربرديالمپ برق ه
که  يست. تا زمانا ياگانهبچه يبدون لطف خداوند فقط باز ي،د. تمدن مادگردا قطع يد يتول

ن اجازه را ينکه والديز خوب است. به محض ايکند، همه چ يبچه باز ،دهندين اجازه ميوالد
ق متعّل يهاتيفعال يو تمام ين انساند. تمّديمارا متوقف ن يکه باز يستيبايسلب کنند، فرزند م

ن تمدّ  يهارفتشيپ يهمه ،ن لطفيخداوند همسو شود و بدون امتعال با لطف  يدبايم ،به آن
ن مرده و شود که تمدّ ينجا گفته ميبدن مرده است. در ا يش بر رويهمانند آرا ي،انسان
خاکستر، اندوختن پول با دستگاه سحر و  يبر رو يگروغن ختن يمانند ر يزيش چيهاتيفعال

  است.حاصل يبن يزم يبر رو يجادو و کاشتن تخم

 23-22آيات 

räjaàs tvayänupåñöänäà 
suhådäà naù suhåt-pure 
vipra-çäpa-vimüòhänäà 

nighnatäà muñöibhir mithaù 
väruëéà madiräà pétvä 
madonmathita-cetasäm 
ajänatäm ivänyonyaà 
catuù-païcävaçeñitäù 

räjan: ؛پادشاه يا tvayä: ؛توسط تو anupåñöänäm: ؛ يکه تو خواست گونهآنsuhådäm:  از
توسط  :çäpa؛ برهماناها :vipra؛ در شهر دواراکا :suhåt-pure ؛ل ماما :naù؛ دوستان و بستگان

 ؛شدنمربوط به کشته :nighnatäm ؛ک احمقيمربوط به  :vimüòhänäm ؛نينفر
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muñöibhiù: ؛ چماق ياريتعداد بسmithaù: ؛ان خودشانيم väruëém: ؛دهيبرنج گند 

madiräm: ؛شراب pétvä: ؛ يخوارمشروبmada-unmathita: ؛ ت شدنمسcetasäm: 
 :anyonyam ؛همانند :iva ؛صيتشخمربوط به عدم :ajänatäm ؛يت ذهنيمربوط به آن موقع

  مانده. ياکنون باق :avaçeñitäù؛ پنج :païca؛ چهار :catuù ؛يگريپس از د يکي

  ترجمه

شاوندان در شهر دوارکا سوال يدوستان و خو يبارهکه شما درييي پادشاه، از آنجاا

جه يو در نت ن شدنديآنها توسط برهمنان نفر يرسانم که همهيه اطالع مد، بيکرد

نکه يمست شدند و بدون ا ،بود ده درست شدهيکه از برنج گند يشراب شان بايهمگ

ا پنج نفر مرده و يجز چهار ه آنها ب يدند. اکنون همهيگر را بشناسند با چماق جنگيهمد

  اند.ن رفتهياز ب

 24آيه 

präyeëaitad bhagavata 
éçvarasya viceñöitam 

mitho nighnanti bhütäni 
bhävayanti ca yan mithaù 

präyeëa etat :؛بًا توسطيتقر bhagavataù :؛پروردگار يت اعاليمربوط به شخص éçvarasya :
؛ کشتن: nighnanti ؛گريکدي: mithaù؛ يخواسته يلهيبوس: viceñöitam؛ مربوط به خداوند

bhütäni :؛ دات زندهموجوbhävayanti :؛کنديهمانگونه که حفاظت هم م ca :؛ زينyat : از چه
  .گريکدياز : mithaù ؛يکس

  ترجمه

مواقع  يت پروردگار است. بعضيخداوند، شخص ياراده به خاطرنها همه يا قتًايحق

  کنند.يمحافظت م گر آنها از هميکشند و در مواقع ديگر را ميدکيها  انسان

  شرح

ماندن ستن و زندهيز يگستيکه شا يکس يعت برايشناسان، در قانون طبانسان يهيظرن بر طبق
 ياعال يينماراه ،عتيقانون طب يستند که در ورايمبارزه وجود دارد. اما آنها آگاه ن ،استرا دار
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يعت تحت است که قانون طب د شدهيييتا تأگ- پروردگار وجود دارد. در بهاگاوادمتعال ت يشخص
د آگاه بود که يبا ،ا وجود دارديندکه صلح در  ين هر زمانيشود. بنابرايداوند اجرا مخ ييراهنما

ز ينن يا ،ا وجود دارديدر دن يکه تحول و انقالب ياست و هر زمان يخوب اله ياراده به خاطرن يا
که توسط خداوند وضع  ينين هر وقت از قواني. بنابراباشديمخداوند  يخواست و اراده به خاطر

 يق قطعين طري. بنابرادهديرخ مجنگ  هاتها و ملان انسانيدر م ،شود يچيسرپ ،است دهش
ن است ين وضع شده از طرف خداوند است. قانون وضع شده ايز به قوانيصلح، ربط همه چ يبرا

م يکنيم يرا که قربان يزيم، هر چيخوريرا که م يزيم، هر چيده يکه ما انجام م يکه هر عمل
رد. يت کامل خداوند انجام گيرضا يد برايبام، يپردازيصدقه م به عنوانرا که  يزيا هر چي
 يرا قربان يزيرا بخورد، هر چ يزيرا انجام دهد، هر چ يل خداوند کاريخالف مد بريکس نباچيه

و  ين بخش از ارزش شخصيرت بهتريدهد. بص يصدقه به کس به عنوانرا  يزيا چيکند 
 را جلب وندت خدايتواند رضايکه م ين اعمالياموزد که چگونه بيب دياست و شخص با ياجتماع

توسط  ،ک عملين يقائل شود. بنابرافاوت ت ،آورديت او را فراهم نميکه رضا يو آن اعمال کند
 يو هوس شخص يهو يبرا يگاهيچ جايشود. هيت خداوند قضاوت ميرضاعدم ا يت يرضا

 هاوگاي ين عمليم. چنيشو يييت خداوند راهنمارضاق يشه از طريهم يدبايوجود ندارد، ما م
خوانده  ،ارتباط داردمتعال که با خداوند  يا انجام اعمالي )۲/۵۰(ب.گ.  6کارماسو کوشاالم

  ب است.يبدون ع ي،ن هنر انجام کاريشود. ايم

 26-25آيات 

jalaukasäà jale yadvan 
mahänto 'danty aëéyasaù 
durbalän balino räjan 
mahänto balino mithaù 

 
evaà baliñöhair yadubhir 
mahadbhir itarän vibhuù 
yadün yadubhir anyonyaà 
bhü-bhärän saïjahära ha 

                                                
6 yogaù karmasu kauçalam 
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jalaukasäm :؛انيمربوط به آبز jale :؛در آب yadvat :؛ همانگونه که هستmahäntaù :

 ؛تريقو: balinaù؛ فيضع: durbalän؛ کوچکتر را: aëéyasaù ؛بلعنديم: adanti؛ بزرگتر
räjan :؛ پادشاه ياmahäntaù :؛نيقدرتمندتر balinaù :؛ ترکم قدرتmithaù : ؛ک مبارزهيدر 
evam :؛نيبنابرا baliñöhaiù :؛نيتريتوسط قو yadubhiù :؛ ادوي ينسل سلسله يلهيوسه ب

mahadbhiù :؛ را داراست يشتريکه قدرت ب يکسitarän :؛يافراد عاد vibhuù :ت يشخص

؛ گريکديان يم: anyonyam ؛ادوهايتوسط : yadubhiù؛ ادوهاي يتمام: yadün؛ پروردگار ياعال
bhü-bhärän :؛اين دنيبار سنگ saïjahära :؛ شده يخالha :در گذشته.  

  ترجمه

بلعند، يف را ميان کوچک و ضعيآبز يان قويآبز ،انوسيگونه که در اقپادشاه، همان يا

 يادوهاي ،نيزم يسبک کردن بار کره يراپروردگار ب يت اعاليشخصب ين ترتيبه هم

گمارده ترها کشتن کوچک يبزرگ را برا يادوهايو  نفاين بردن ضعياز ب يرا برا يقو

  است.

  شرح

به خاطر  ي،ماد يايرا در دنياست ز حّق ي،افراد قو يات و زندگيح يا براتقلّ  يماّد يايدر دن
ن ياختالف است. ا دين ارواح مقيب را دارند، يمنابع ماد يکردن بر رو ييي خدانکه همه آرزويا

به و  باشد،يم باراسارت يزندگ ياصل يشهير ي،عت ماديطب يکردن بر رو ييکر خداطرز تّف
افراد ق خلق يخداوند از طر يتوهم يانرژ ،يدان مقّلين خدايک چنيالت به يدادن تسه خاطر

 يکردن بر رو يييت خدااست. ذهن ا بوجود آوردهر ي، تنوعاز زندگ يادر هر گونه فيي و ضعقو
وجود  ن قانون تنازع بقاياست و بنابرا جاد کردهيرا ا اتياختالف عتًايطب ،نشيو آفر يعت ماديطب

 يروحان يايوجود ندارد. در دن يروحان يايدر دن ،بقا يبرا يتنازعو  ن اختالفيک چني. دارد
تنها کس رهرا يز ،وجود ندارد ياختالفو . جاودانندجا همه در آنست، چرا که ينبقا  يبرا يتنازع

 خداوندنکه ياخواهد از يکس نميچانجام دهد و همتعال خداوند  يرارا ب يخواهد خدمتيم
و  بوده موجودات زنده يهمهز، شامل يد کند. خداوند خالق همه چيتقل متعال است، يسودبرنده

ا يا، يما يهاتّيق جذابي، از طريماد ياياما در دنست، وامطلق،  يبرندهقت مالک و لذتيدر حق
سان موجود نيپروردگار فراموش گشته و بد يت اعاليبا شخص يابد ين رابطهي، ايتوهم يانرژ

  ، در اسارت است. يات و زنده ماندن افراد قويح يبرا ء،ن بقايزنده تحت قوان
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 27آيه 

deça-kälärtha-yuktäni 
håt-täpopaçamäni ca 

haranti smarataç cittaà 
govindäbhihitäni me 

desha :؛فضا kala: ؛زمان artha :؛ تياهمyuktani :؛ اشباع کردنhrt :؛قلب tapa :؛ سوختن
upasamani :؛ خاموش کردنca :؛و haranti :؛ شونديجذب مsmaratah :؛اد آوردنيه با ب 

cittam :؛ ذهنgovinda :؛برندهلذت يت اعاليشخص abhihitani :؛نقل کردن توسط me :ه ب
  .من يسو

  ترجمه

ندا) به من يت پروردگار (گوويکه توسط شخص ي هستمماتياکنون من جذب آن تعل

سوزان،  يهاقلب يتسّل يبرامناسب  ييهادستورالعملمملو از که آنها چرا  ،ان شدهيب

  .باشنديم يو مکان يط زمانيدر هر شرا

  شرح

کند که توسط خداوند در جنگ کوروکشترا به يتا اشاره ميگ-گاوادنجا آرجونا به دستورات بهايدر ا
 يهمه يبلکه برا ،نفع آرجونا يتا را نه تنها برايگ-د. خداوند دستورات بهاگاواديان گردياو ب

 يت اعاليتا که توسط شخصيگ- به جا گذاشت. بهاگاواد ، از خودهانيسرزم يها و همهزمان
 ييي آنهااست و توسط خداوند برا ييي خرد و معرفت وداتمامجوهر  ،ان شده استيپروردگار ب

 يخوببه شادها، پوراناها و ودانتا سوترا دارند، يمانند اوپان يمراجعه به متون يبرا يکه وقت کم
 يبرا که مخصوصًا ،م ماهابهاراتايعظ يخيتار يان حماسهيدر من سروده، يااست.  ارائه شده

اها و ي، کشاتراناهاارزش برهميب يهاکه نواده ييرگران و آنهاي زنان، کاعنيخرد، کم يطبقه
که در قلب آرجونا در جنگ کوروکشترا  ياست. مشکل آمده ،اها هستنديشيوا يباال يطبقه

دگان يدمقابل مت خداوند از ياز عز پس. شدتا حل يگ-بهاگاواد يهابرخاست، توسط آموزش
 ،ديروبرو گرد شهرتشبا از دست دادن قدرت و که آرجونا  يزمانن، يزم يکره يهاانسان

که در ارتباط  يآنان ياد آورد تا به همهه يتا را بيگ- يم بهاگاوادعظ يهاخواست تا دوباره آموزش
دردها و  يي تمامتسلّ  ي، نه تنها برايط حساسيآموزش دهد که در هر شرا ،دهستن نآ اب
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د شخص را در نتوانيکه م يميعظ يهايراز گرفتا ييي رها، بلکه برايذهن ي گوناگونهارنج
  .بهره برد تايگ-بهاگاوادتوان از مشورت يمد، نبرآشفته کن يبحران يهاتين موقعيچن

 يزمان ي، حتتا شخص ،جا گذاشته تا را از خود بيگ- م بهاگاواديعظ يهاخداوند بخشنده، آموزش
آموزش ي، الهمات يتعلکمک از با  ست، بتوانديت نيقابل رو يدگان ماّديق ديکه خداوند از طر

قادر است داشته باشند، اما خداوند متعال از خداوند  يچ برآورديتوانند هينم يرد. حواس ماديگب
که فرم  ي خودماد يندهيق نماياز طر يبه روش مناسب ،دّيقمادراک حواس ارواح  يخود را برا

سان ني. بدديآشکار نما اش،ينکردنيق قدرت باوراز طرو  ،ي استبارز اله ياز انرژ يگريد
ظهور خداوند ز يو ن ياله يکالم مؤثق يندهينما ي،متون مقدس اله ک ازي ا هريتا يگ- بهاگاواد

تواند يا خود خداوند وجود ندارد. شخص مي ياله يصوت يندهين نمايب يچ تفاوتي. هباشنديم
  تا ببرد. يگ- اداز بهاگاو، خداوند برد يرا که آرجونا از حضور شخص يهمان منفعت
تواند از يم يسادگه ب ،رها شود يماد تيوجودمکه آرزو دارد از چنگال  ،مانيبا ا يموجود زنده

به  يکه ونيمانند ا ،ن مورد، خداوند آن را به آرجونايببرد، و با در نظر گرفتن ا سودتا يگ- دابهاگاو
، متعال) خداوند ۱شامل ( دانشي تا پنج عامل اصليگ-وادآموزش داد. در بهاگا ،اج داشتيآن احت

ان ياست. از م ت، مشخص شدهيروش فعال )۵و ( ،زمان و مکان )۴عت، (يطب )۳) موجود زنده، (۲(
صورت ه ن دو بيان ايهستند. تفاوت م يکيت يفيو موجود زنده از نظر کمتعال نها، خداوند يا

ه بر هم کنش سه وجه روح است کيب يماده ،عتينفک است. طبين کل و اجزاء اليتفاوت ب
عت يطب تيوجودم يورا ديکران هم بايب يو فضا يگذارد و زمان ابديش ميمختلف را به نما

د نتوانياست که م يگوناگون ياستعدادها ،موجودات زنده يهاتيد. فعالنشو در نظر گرفته ي،ماد
ن موضوعات يا ي. تمامدنا رها سازکرده يدر بند  ي،عت ماديان و خارج از طبيموجود زنده را در م

 يسازروشن يبرا ،بهاگاواتام- يمادات در شريتا و بعد با جزئيگ-مختصر در بهاگاواد مجددًا به طور
عت و زمان و ي، موجود زنده، طبمتعالان پنج موضوع، خداوند ي. از ماندشدهواقع بحث افکار، مورد 

که مطلق و  يکسمتعال، داوند ت خيتحت هدا ،عت و زمانياما موجود زنده، طبجاودان،  ،مکان
 يهاتياست. فعال ييغا يکننده، کنترلخداوند .باشنديماست،  يمستقل از هر کنترل کامًال

ت يفيک سمت ت بهيق هدايتوان آن را از طريبدون آغاز است اما م ،موجودات زنده يماد
. هم خداوند و برد ني، از بآن را يت ماديفيتوان بازتاب کيسان منيح کرد. بديتصح ي،روحان

 يزندگ يروين به عنوانند، شابيم يتيحس هو يهم موجودات زنده آگاهند، و هر دو دارا
ه تاتوا، به غلط خودش را ب-ي، بنام ماهاتعت ماديط طبيارند. اما موجود زنده تحت شرايهش

 دنکن کريشهر ي،يدانش ودا و هدف ريکند. تدبيمتفاوت از خداوند تصور م يصورت موجود
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 ي. وقتباشديم يت ماديموجود زنده از توهم هورها ساختن ن يو بنابرا، غلط ين تصوريچن
مسئول و  يگرانيکن شود، موجودات زنده بازشهير ،ق دانش و انقطاعياز طر ين توهميچن

در  ين حسيچن ، امااست يقين لذت برنده هستند. حس لذت بردن در خداوند حقيهمچن
 يعنيت، ين دو هويفرق ب ي،ن تفاوت در آگاهيست. ايش نيآرزو بل و يم يموجودات زنده نوع

وجود  ن موجود زنده و خداونديب يچ تفاوتيصورت ه نيا ريخداوند و موجود زنده است. در غ
 يهان حال متفاوت است. کل آموزشيو در ع يکي با او يابد به طورزنده  ن موجودي. بنابراندارد

  قرار دارد.ن اصل يا ساسا تا بريگ- بهاگاواد
اند، و ف شدهيتوص يا ابديساناتانا،  به عنوانتا خداوند و موجودات زنده هر دو يگ- در بهاگاواد

است. موجود زنده  ف شدهيتوص "ساناتانا" ز به عنوانين، يملکوت خداوند، فراتر از آسمان ماد
کمک به او د توانيکه م يکند، و روش يخداوند زندگ ياست تا در وجود ساناتانا دعوت شده

-و ساناتانا ،شده ش گذاردهيبه نما رهاشده ت روحيکه فعال يي، جاتا به ملکوت خداوندد ينما
نکه از تصور اشتباه يتواند بدون اين وجود، شخص نمي. با اک گرددي، نزدشوديدهارما خوانده م

به  يابيدست ديتا به ما کليگ- خداوند برسد، و بهاگاواد يبه ملکوت ابد ،رها شود يت ماديهو
 يبه غلط در مراحل مختلف ي،ت ماديروش رها شدن از هو. دهديم ئهرارا ا از تکامل ن مرحلهيا
درک  يبه مرحلهدن يرستا  ،و خدمت عاشقانه يتجرب يبخش، فلسفه، اعمال ثمريهانامه ب

موارد باال  يسو کردن همهکيق ياز طر ين ادراکات روحانياست. چن شده، در نظر گرفته کمال
که در گونه موجودات زنده، همان يشدهيزف تجوي. وظاباشديمر يپذامکان ،در ارتباط با خداوند

را تا  يو و هدرج پاک کيتدره را ب ،آلود ارواح در بندد ذهن گناهنتوانيم ،ه شدهيوداها توص
عاشقانه به خدمت  يهيپا ،کسب دانش قيطر از نپاک شد يدانش ارتقا دهد. مرحله يمرحله

است، دانش  يمشکل زندگ يحل براراه يجستجوکه شخص مشغول  يشود. تا زمانيخداوند م
درک شود، شخص در  ييي که راه حل نهاشود، اما زمانيخوانده م ،ا دانش پاک شدهي ا"انيگ"او 

تن توسط مجزا ساخ يبا مشکالت زندگ ،تايگ- يرد. بهاگاوادگيخداوند قرار مبه  يخدمت عاشقانه
 يطيکند که روح در هر شرايثابت م يو بحث يشود و با هر منطقيشروع م يروح از عناصر ماد

در  يگريد زمان مدت يبرا، هستند يو ماد يرونيو بدن و ذهن که پوشش ببوده ر يناپذفنا
به منظور  ،تايگ- بهاگاوادن يبنابراشوند. يض ميعوت ،از درد و رنج استمملو که  ي،ماد تيوجودم
که در زمان جنگ ، مين دانش عظيابه انواع مختلف دردهاست و آرجونا در دن يان بخشيپا

  گرفت.، پناه ان شديبش يراکوروکشترا ب
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 28آيه 

süta uväca 
evaà cintayato jiñëoù 
kåñëa-päda-saroruham 
sauhärdenätigäòhena 
çäntäséd vimalä matiù 

sutah uvaca :؛فرمود يسوتاگوسوامevam  :؛نيبرابناcintayataha  :ها گه به آموزش يمادام
 ؛شنايقدوم کر: krisna-pada؛پروردگار يت اعاليمربوط به شخص: jisnoh ؛شديانديم

saroruham :؛لوفريهمچون گل ن sauhärdena :؛يق دوستيبا حس عم gäòhena-ati : در
 ؛يماد ين آلودگيکوچکتر بدون: vimalä ؛گونه شدنيا: äsét ؛افتين يتسک: çäntä ؛اريبس يتيميصم

matiù :ذهن.  

  ترجمه

ار يکه بس ،مجذوب دستورات خداوند قًايفرمود: ذهن آرجونا عم يسوتا گوسوام

 ،ن خداونديلوفريفکر کردن به قدوم ن زين بود و ان شدهيبش يراو دوستانه بانه ميصم

  .افتين يو تسک شده رها يماد يهايآلودگ يسان از تمامنيد و بديگرد

  شرح

است. خداوند  يييوگا يخلسه يخوبه ب ،يق بر ويعم يکه خداوند مطلق است، مراقبهي يااز آنج
 به نکرد فکرست. آرجونا يجدا ن ،ن و اعمال خاص خوديها، معاشرياز نام، فرم، صفات، باز

 ،اهآموزشن يهم تنها تمرکز بر. آغاز نموددان نبرد کوروکشترا يدر ماو را خداوند به  يهاآموزش
د يد است، ظهور خورشي. خداوند مانند خورشدکمرنگ در ذهن آرجونا را زدودن يماد يهايآلودگ

تواند يم ،ان ذهن عابديا جهل است، و ظهور خداوند در مي يکيتار يپراکنده شدن فور يبه معنا
خداوند را  مقدسنام  يذکر دائم ،ايتانين خداوند چين ببرد. بنابراياز ب را فورًا يبدبخت ياثرات ماد

از خداوند بدون  يياست. حس جدا کرده هيي، توصماد يهايآلودگ يمحافظت از تمام يبرا
ي اثر متعال خاصباشد، يمدر ارتباط با خداوند ن حس ياعابد دردناک است، اما چون  يشک برا

و هستند،  ين منشاء شعف روحانيهمچن ييبه همراه دارد. احساسات جداقلب  يسازآرام يبرا را
  .باشنديمسه نيقابل مقا يماد يياحساسات جداهرگز با 
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 29آيه 

väsudeväìghry-anudhyäna- 

paribåàhita-raàhasä 
bhaktyä nirmathitäçeña - 

kañäya-dhiñaëo 'rjunaù 

väsudeva-aìghri  :؛ن خداونديلوفريقدوم ن anudhyäna : ؛مداوم يادآوريبا 
paribåàhita: ؛بسط داده شده raàhasä :؛اديار زيبا سرعت بس bhaktyä: ؛تيدر عبود 

nirmathita :؛فرو نشستن açeña :؛نامحدود kañäya :؛زور dhiñaëaù :؛تصور و ادراک 
arjunaù :آرجونا.  

  ترجمه

 يت ويتوسط آرجونا، عبود ،شنايکر ين خداوند شريلوفريقدوم نمداوم اد آوردن ه يب

  در افکارش فروکش کرد.ها يآلودگ يمآن تما يجهيو در نت هش داديسرعت افزاه را ب

  شرح

، موجود ييهاين آلودگيهستند. با چن يماد يهايآلودگ يهازباله ،در ذهن يماد يهاخواسته
را سست  يت روحانيت هويکه خود موجودهماهنگ و ناهماهنگ،  يزهاياز چ ياريزنده با بس

ند و ياز عوامل خوشا يرايروح در اسارت بس ،يپس از زندگ يزندگروبرو است.  ،دنکنيم
 به خاطرافتد. آنها يمدام به هستند،  ين و موقتيآنها دروغ يکه همه ينديناخوشا
توسط  ،ما يشوند، اما وقتيمانباشته هم  يرو مان،يماد يهاما به خواسته يهاالعملعکس

 يهااستهخو يقيحقم، شکل يدر تماس باشخداوند متعال گوناگون  يهايبا انرژ ،خدمت عاشقانه
نکه يابد. به محض ايين ميخود تسک يقيد و شعور موجود زنده در رنگ حقنکنيظهور م يماد

 ان شدهيتا بيگ- که در بهاگاوادگونه همان ،خداوند يهاش را نسبت به آموزشيآرجونا توجه خو
از  يسان و نيو بد هديان گرديبا خداوند نمايش ابد تمعاشر يقيمعطوف کرد، رنگ حق ،است
  .افتي ييرها يماد يهايآلودگ يتمام

 30آيه 

gétaà bhagavatä jïänaà 
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yat tat saìgräma-mürdhani 
käla-karma-tamo-ruddhaà 
punar adhyagamat prabhuù 

gétam :؛آموخته bhagavatä :؛پروردگار يت اعاليتوسط شخص jïänam :؛يدانش روحان yat :
 ؛زمان و اعمال: karma- käla ؛جنگ يانهيدر م: mürdhani-saìgräma ؛نيکدام

ruddham- tamaù :؛گرفتار شدن يکين تاريدر چن adhyagamat punaù :ا يدوباره آنها را اح
  .خداوند حواسش: prabhuù ؛کرد

  ترجمه

که  آمديمطور به نظر  نيبت او، ايغل يه دلخداوند و ب يهاتيها و فعاليباز به خاطر

 فراموش کرده، جا گذارده شدهه ت خداوند بيشخص که توسطرا  ييهاآموزش ،آرجونا

  د.يارباب حواس خود گرد مجددًا ينبود و وگونه نيقت اي. اما در حقاست

  شرح

 است. اما زمان يابد يروين گرفتارش، يبخش خوي ثمرهاتيق فعالياز طر، ديک روح مقي
گذشته، حال  يدراک مادا ايکند، توسط کاال يمن ظهور يزم يبر رومتعال خداوند  هنگام کهآن
 يرويا نيا يما-ي و ظهورات آتماابد ،خداوند يهاتيرد. فعاليگير قرار نميتحت تأث ،ندهيو آ
 يشخص يهستند، اما برا يروحان ذاتًا ،خداوند يهايا بازيها تيفعال ي. تمامباشنديم يو يدرون
د که آرجونا و يرسيمنظر ه طور ب ني. اشونديتصور م يماد يهاتيسطح با فعالآنها هم ي،عاد

خداوند  ،قتيدر جنگ کوروکشترا هستند، اما در حقمبارزه مشغول  مقابل، ي، همانند جبههخداوند
ن يک چنين يآورد. بنابرايرا بجا م ،آرجونا ،شيخو يت ظهور خود و معاشرت با دوست ابديمأمور

لعکس اببلکه د دور نساخت، خو يت روحانيآرجونا، او را از موقع يبه ظاهر ماد يهاتيفعال
- ا کرد. در بهاگاوادياز نو اح ،آنها را سرود که خداوند شخصًاگونه همان، ياله يشعورش را با آوا

  است: ن شدهيتضم گونهني، توسط خداوند اشعور ياياح )۱۸/۶۵(تا يگ

man-manä bhava mad-bhakto 
mad-yäjé mäà namaskuru 
mäm evaiñyasi satyaà te 
pratijäne priyo 'si me 
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عابد  ديبا. شخص دينمااو را فراموش د ي، ذهن نباهدهمواره به خداوند فکر کر ديشخص با
بدون شک از د ينما ين روش زندگيکه به ا يد. فردکن يخود را نثار و يهاسجدهو  هخداوند شد

 يچ شکيه گردد.يبخشوده م يبا الطاف اله ،ن خداونديلوفريدست آوردن پناه قدوم نه ق بيطر
ن راز يا ،محرم خداوند بودو آرجونا دوست  ل کهين دليه اوجود ندارد. ب يقت ابدين حقيدر مورد ا

  د.ياو فاش گرد يبرا
به واره د. او هميت خداوند جنگيمأمور يدن با اقوامش را نداشت، اما برايجنگ يآرجونا آرزو

 يد که تماميرسيمنظر ه ه بنکين با وجود ايمشغول بود، و بنابرا ت خداونديمأمور ياجرا
ت يدر همان موقع باز هم مت خداوندياست، بعد از عز تا را فراموش کردهيگ-ي بهاگاوادهاآموزش

ت خداوند يرا با مأمور يزندگ يهاتيفعال، يد در هر قدميبارو شخص نيماند. از ا يباق ي،روحان
ن کمال ين باالتريا .گردديم دگار باز، نزد پروربه خانه ن عمل مطمئنًايم کند، و با انجام ايتنظ

  است. يزندگ

 31آيه 

viçoko brahma-sampattyä 
saïchinna-dvaita-saàçayaù 
léna-prakåti-nairguëyäd 
aliìgatväd asambhavaù 

viçokaù :؛تياز محروم ييرها brahma sampattyä: ؛يروحان ييتصرف دارا يلهيوسه ب 
saïchinna :؛کامًال محروم کردن saàçayaù -dvaita :؛دوگانه يهامربوط به شک léna :

به : aliìgatvät ؛بودن يوابسته به روحان: nairguëyät ؛يعت ماديطب: prakåti ؛شدن با يکي
  .رها شدن از تولد و مرگ: asambhavaù ؛يبودن از بدن ماد يل عاريدل

  ترجمه

قطع  اش، کامالً يروحان يهاييف داشتن دارادر تصرّ  يواسطهه دوگانه ب يهاشک

-ت قراريو در روحانده يردرها گ يعت ماديطب ينهوگسه  يسان او از تمامنيد. بديگرد

ش وجود ي، برادشونکه گرفتار تولد و مرگ يا يبرا يفرصتگاه چيگر هيگرفت. د

  د.يگردرها  يمادت يموجوداز فرم  يو رايز، نداشت

  شرح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٥٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

قبول  " موردشيخو" به عنوانخرد وسط افراد کمي، که تگانه از ادراک غلط بدن مادي دوهاشک
با  ين بدن ماديت دانستن ايهوين بخش جهالت ما، همترشود. احمقانهيشروع م ،گردديمواقع 

. شوديرفته ميپذ "مال خود" به عنوانجاهالنه  ي، به شکلز در ارتباط با بدنيذات است. همه چ
، "اقوام من"، "بدن من"گر يعبارت دهبا ي "مال من"و  "خودماز "تصور غلط  يواسطهه ب ييهاشک
 مشابه، ي، و هزاران تفکرات توهم"اجتماع"، "کشورم"، "ثروتم"، "ميهابچه"، "همسرم"، "اميي"دارا
شخص  گيتا،- بهاگاواد يهاق جذب آموزشيکند. از طريم يجاد سردرگميا ،روح در اسارت يبرا

ت ياست که شخص ي، دانشيقيدانش حقرا يز ،شوديرها م ييهاين سردرگمياز چن مطمئنًا
ز ظهور يجمله خود ذات است. همه چز، منيشنا، همه چيپروردگار، واسودوا، خداوند کر ياعال
ن رو يستند، از ايمتفاوت ن يياو توان يياتوان ينفک است. دارندهيجزء ال به عنوان ،او يياتوان

نکه آرجونا يکند. به محض ايدا مين پيتسک ًافور متعال،دست آوردن دانش ه ا بت، بيدوئتصور 
از  يکرد، توانست تصور ماد يآورگرد نه،ين زمي، با مهارتش در ارا گيتا- بهاگاواد يهاآموزش

که خداوند از  ،دينماکند. او توانست درک يشه براز ر فورًا اش رايشنا، دوست ابديخداوند کر
ش يهاتوسط آموزشهم هنوز  ،ر ارتباط با اوستکه ده چآن يها، صفات و همهيق فرم، بازيطر
چ يگر هيحضور دارد و د ش،يبا خومتفاوت  يهايانرژه شکل بخود  يق حضور روحانياز طرو 
ر زمان يگر تحت تأثيد يق عوض کردن بدنياز طر ،دست آوردن معاشرت خداونده ب يبرا يليدل

ق ياز طر يسادگه تواند بيم دست آوردن دانش مطلق، شخصه با . بوجود نداشت ،و مکان
در معاشرت با  دائمًا ،يکنون ين زندگيدر ا يحتمتعال، دن، ذکر کردن و پرستش خداوند يشن

ق ياز طر يسادگه ب ين زندگيدر ا يند، حضور او را حتيتواند او را ببيخداوند باشد. شخص م
دن در يه شروع آن شنق روش خدمت عاشقانه کياز طرو ا خداوند مطلق، ي، 7اانيگ-يادرک ادوا
 ،خداوندمقدس ق ذکر نام ياز طرفقط د که يفرمايا ميتانيحس کند. خداوند چ باشد،يممورد او 

دارد، يان براز موجود دارد، بالفاصله خالص  يآگاه يهينيي آرا که بر رو يتواند غباريشخص م
د. رها شدن گرديم رها ي،ط ماديشرا ياز همه نکه غبار پاک گردد، شخص فورًايو به محض ا

نکه فرد در دانش مطلق ين رو، به محض ايرها ساختن روح است. از ا ايبه معن يط مادياز شرا
د. يآيرون ميب يزندگاز ا از تصور غلط ي، رفته يبه کنار ياو از زندگ يرد، تصور ماديقرار گ

د زنده از عکس موجوچون شود. يا مياز نو اح ي،سان عملکرد روح ناب در ادراک روحاننيبد
 ين درک عملياست، ا ، شهوت و جهل رها شدهيکين يعني، يعت ماديطب ينهوگسه  يهاالعمل
افته، و يارتقاء به سطح مطلق بالفاصله  ،ک عابد پاکي. توسط لطف خداوند، گردديمر يپذامکان

                                                
7 advaya-jïäna 
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 درکه  يمانگر وجود ندارد. شخص تا زيد يماّد يگونهاسارت يشانس قرار گرفتن عابد در زندگ
در  ذکر شده يق خدمت عاشقانهياز طربه آن،  يدسترسکه از، ينمورد  يروحاندانش موهبت 

 ط حضور خداوند رايشرا يست در همهيرد، قادر نيقرار نگ ،ر استيپذامکان ي،کتب مقدس مذهب
و  دا کرده بود،ين مرحله دست پيش در جنگ کوروکشترا به ايوقت پ يليآرجونا خ .دينما اسحسا

و  هرا گرفت گيتا-بهاگاواد يهاپناه آموزش بت خداوند را حس کرد، فورًايغظاهرًا که  يزمان
رها بودن از  يا مرحلهي 8شوکايت وين موقعي. اواقع شدخود  يت اصليدر موقع سان مجددًانيبد

  است.  هااضطرابات و اندوه يتمام

  32آيه 

niçamya bhagavan-märgaà 
saàsthäà yadu-kulasya ca 
svaù-pathäya matià cakre 
nibhåtätmä yudhiñöhiraù 

niçamya :؛يبررس bhagavat: ؛بزرگداشت خداوند märgam :؛متشيظهور و عز يهاراه 
saàsthäm :؛انيپا yadu-kulasya :؛ادويپادشاه  يمربوط به سلسله ca :؛نيهمچن svaù :
که و ي: nibhåta-ätmä ؛توجه کرد: cakre ؛خواسته: matim ؛در راه: pathäya ؛منزلگاه خداوند

  .رايشتيودهيپادشاه : yudhiñöhiraù ؛تنها

  ترجمه

دن يدن بازگشت خداوند به ملکوتش و با درک به اتمام رسيرا با شنيشتيودهيماهاراج 

 تا به خانه، به نزد خداوند، بازگردد. رديگيم ميادو، تصمي يسلسله ينيظهورات زم

 شرح

را، يشتيودهي، ماهاراج ينيزم يهادگان انسانيدمعرض مت خداوند از يورد عزدن در ميبعد از شن
ظهور و  ينحوه يدارد. او دربارهيمعطوف م گيتا- بهاگاوادز توجه خودش را به دستورات ين

به  يبستگ ي، کامالً فان يايت ظهور و بازگشت خداوند در دنيد. مأمورنمومت خداوند تعمق يعز
شوند تا يمجبور م يعين طبيهمانند موجودات زنده که توسط قوان خداوند، دارد. متعالش ياراده

                                                
8 viçoka 
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. دشدن ندارديا ناپديبه ظهور  ي، اجباريباالتر يچ انرژي، توسط هندگردد يناپد اي ظهور کنند و
خود  يهامتيو عز هم زدن ظهورات، بدون برهر کجا درتواند يم ،هر زمان که خداوند بخواهد

هم زدن يل خودش بدون برد با ميد است. خورشيد. او مانند خورشيمار نوهها ظمکانگر يدر د
د صبحگاهان در هند يشود. خورشيد ميکند و ناپديظهور م ييجاها در گر مکانيحضورش در د

 يد در هر کجا و همه جايد شود، خورشيناپد يغرب يمکرهينکه از نيبدون اشود، يآشکار م
د در صبح يخورش يرسد که در مکان خاصينظر مه ن بيچن نياما ا ،حضور دارد يمنظومه شمس

 يبرا يحت يت زمانيشود. محدوديد ميدر عصر ناپد ين زمان مشخصيچنکند و هميظهور م
د يخورش يکنندهننده و کنترليکه آفر يکس متعال،خداوند به ت است تا چه رسد ياهميد بيخورش

د شدن خداوند را که يهر کس ظهورات و ناپدکه ده ان شيب گيتا-بهاگاوادن در ي. بنابراباشديم
ن تولد و مرگ ياز قوان د،ينمادرک  يقيحق به طور ،رديگيانجام م شقابل تصورريغ يتوسط انرژ

شود. يمنتقل م ،کونتها قرار دارنديارات وايکه س ييجاودان، جا يروحان يفضابه  شود ويرها م
 يريو پ يمارينکه در چنگال تولد، مرگ، بينند بدون اتوايم ياشدهاد رهان افريک چنيدر آنجا 

جاودان،  يشکلهکه ب ييي، خداوند و آنهاروحان يايکنند. در دن يزندگ يابد ر شوند، به طورياس
 يند. چون مرگمانيمجوان  يابد به طور ،متعال به خداوند هستند يمشغول خدمت عاشقانه

ظهورات  يقيکه با درک حق ،شوديم يريگجهينتن يپس چنست. يهم ن يپس تولد ،دروجود ندا
ن يکند. بنابرا دايدست پ ،جاودان يکمال زندگ يتواند به مرحلهيشخص م ،شدن خداوندديو ناپد

ه با راود. خداوند همبازگشت نزد خداوند، را آغاز نمو ييز تعمق دربارهرا نيشتيودهيماهاراج 
 يزندگ يگريد يفان يارهيا هر سين يکره زم يبر رو ي،با خود و يابد يبه شکلکه  شنيمالزم

بودند متعال  يهايل کردن بازيادو که مشغول تکمي يخانواده يو اعضا .کنديکنند، ظهور ميم
ي خداوند نبودند. از ن ابدياز معاشر يجدا ،گرانيرا، برادرانش، مادرش و ديشتيودهيماهاراج ز ينو 

متعال هستند، شخص  يهمگ يش،ن ابديد و معاشرد شدن خداونيکه ظهورات و ناپد ييآنجا
 زده شود.شگفت ،خداوند يويد شدن دنيظهورات و ناپدبروز  يچگونگبا د ينبا

 33آيه 

påthäpy anuçrutya dhanaïjayoditaà 
näçaà yadünäà bhagavad-gatià ca täm 
ekänta-bhaktyä bhagavaty adhokñaje 

niveçitätmopararäma saàsåteù 
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påthä: ؛يکونت api: ؛زين anuçrutya: ؛دنيار شنيبس dhanaïjaya: ؛آرجونا uditam:  فاش

مربوط به  :bhagavat ؛ادوي يمربوط به سلسله :yadünäm ؛انيپا :näçam ؛کردن توسط
 ؛رمجازيغ :eka-anta ؛تمام آنھا :täm ؛زين :ca ؛مت کردنيعز :gatim ؛خداوند يت اعاليشخص

bhaktyä: ؛تيعبود bhagavati: ؛شنايکر يخداوند متعال، شر يبه سو adhokñaje: ؛تيروحان 
niveçita-ätmä: ؛با تمام توجه upararäma: ؛خالص شدن از saàsåteù: يت ماديموجود.  

  ترجمه

د شدن خداوند يادو و ناپدي يان سلسلهيدن گفتار آرجونا در مورد پاياز شن، پس يکونت

د يپروردگار گرد يت اعاليشخص به عاشقانه مشغول به خدمت ،با توجه کامل يشنا،کر

 د.يرها گرد يات ماديسان از حنيو بد

 شرح

د خارج از ياست که خورش ين معنيست. به ايد نيان خورشيپا يد به معنايغروب کردن خورش
فقط  ،ا در جهانيخاص  ياارهيت خداوند در سيان ماموريپا است. مشابهًا، قرار گرفتهدگان ما يد

 يافتن سلسلهيان ين پاي. همچنباشديمدگان ما يکه او (خداوند) خارج از د ،است ان معنيبه ا
دگان ما خارج و يست. بلکه آن سلسله همراه با خداوند از ديآن سلسله ن ينابود ايبه معن ،ادوي

 يسوبه بازگشت  يبرارد تا يگيم ميرا تصميشتيودهيگونه که ماهاراج است. همان د شدهيناپد
به خدمت مشغول  خودش را کامًالسان نيبد و، رديگيم ميتصمز ين يگردد، کونتماده آخداوند 
بازگشت  يبرا يقو ينيتضم، يپس از ترک بدن مادکه  د،ينمايم متعال به خداوند يعاشقانه

و  يکردن بدن فعل يروحان ياست برا يشروع ،آغاز خدمت عاشقانه به خداوند نزد خداوند است.
 دهد.ياز دست م يرا در بدن فعل يماد يهاتماس ،الص خداوندسان عابد خنيبد

ست. با يافسانه ن ،کنندين تصور ميديا افراد بينادان  يهاکه انسان يبه طور ،ن خداونديسرزم
ما به آنجا برود. يپا فضايک يمانند اسپوتن يهر روش ماد يلهيبه وستواند ين وجود شخص نميا

ن خدمت يبا تمر يدبايماو اش به آنجا برسد و يعد از ترک بدن فعلتواند بياما به طور قطع م
که  ،کندين ميرا تضم يمجوزن يخداوند باز گردد و انزد ش را آماده سازد تا به يخو ،عاشقانه

  .رفتيپذآن را  يکونت

 34آيه 

yayäharad bhuvo bhäraà 
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täà tanuà vijahäv ajaù 
kaëöakaà kaëöakeneva 
dvayaà cäpéçituù samam 

yayä :؛کسآن يلهيکه به وس aharat :؛با خود برد bhuvaù :؛ايمربوط به دن bhäram :؛ينيسنگ 
täm: ؛آن tanum :؛بدن vijahau : ؛دنيپوشچشم ajaù :؛افتهيتولدن kaëöakam :؛خار 

kaëöakena :؛غيتوسط ت iva :؛همانند آن dvayam :؛هر دو ca :؛زين api :؛اگرچه éçituù :
  .برابر: samam ؛ترل کردنکن

  ترجمه

ادو ي يخانواده يد تا اعضايمتعال، باعث گرد يافتهيشنا، آن تولد نيکر خداوند شري

ن يجهان را کاهش داد. ا نيسنگ بار سان او (خداوند)نيشان را ترک کنند وبديبدنها

نظر و در بود، گرچه هر د يگريغ ديبا کمک ت يغيا تيرون آوردن خار يعمل همانند ب

 هستند. يکي ،کنندهکنترل

 شرح

ن که در يريوناکا و ساچون ش ييهايشيکه ر، دارديتهاکور اظهار م يشوانات چاکراواتيال ويشر
 يادوها که ناشيدن مرگ يدند، از شنيشنيم يگوسوام بهاگاواتام را از سوتا- ماديا، شريرانشايمينا

، يذهن ين محاورهيآرام ساختن آنها از ا يخوشحال نبودند. برا ،بود يحاصل از مست يوانگياز د
شان ادو بدني يخانواده يد تا اعضايگرد سبب نان داد که خداوندياطمشان يابه  يگوسوام سوتا

اش ين ابديخداوند و معاشر يا را همراه خودشان ببرند.دن نيسنگ ق بارين طريو از انند را ترک ک
کمک کنند.  ،ايکن کردن بار دنشهير يبرا يي،اجران ظاهر گشتند تا به خداوندگاران يزم يدر رو
و به ده ادو ظاهر شي ياز خداوندگاران محترم خواست تا در خانواده ين او (خداوند) از بعضيبنابرا

 يد، خداوندگاران با ارادهيت به انجام رسينکه مأموريت بزرگش کمک کنند. بعد از اياو در مأمور
ن يدن در بيبا جنگو  ياز مست يناش يوانگيق دياز طر ،خودشان را يماد يها، بدنياله

ن يسوما راسا داشتند و بنابرا يدنين بردند. خداوندگاران عادت به خوردن نوشياز ب ،خودشان
 يروادهيز به خاطرمواقع آنها  يست. بعضيآنها ناشناخته ن يگر مسکرات برايخوردن شراب و د

نکه مست بودند دچار خشم يا به خاطرن کوورا پسرا يشدند. روزيدچار دردسر م ،در مسکرات
- يافتند. ميشنا باز يکر يق لطف خداوند شريخودشان را از طر ينارادا شدند، بعدها آنها فرم اصل
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م. آسوراها و خداوندگاران هر دو در نظر خداوند يدا کنيپ ۱۰ي ن داستان را در کنتويم ايتوان
ستند. ينفرمانبردار که آسوراها  يدر صورتند، خداوندع يکسان هستند. اما خداوندگاران مطمتعال ي

 يغ که در پايک تينجا کامأل مناسب است. يدر ا ،گريتوسط خار د ين، مثال درآوردن خاريبنابرا
گر که آن عامل يغ دي. و تدينمايت مين خداوند را اّذيقي به طورکند، يجاد ميک ايتحر ،خداوند

دهد. پس اگر چه هر يرا انجام م ين به خداوند خدمتيقي سازد به طوريرا خارج مآزاردهنده 
 ، کهکنديک ميخداوند را تحر يکين وجود يباشد، با ايخداوند م ياز اعضا يموجود زنده عضو

- يا خداوندگار خطاب ميدواتا  ،که خادم داوطلب خداوند است يگريشود و ديآسورا خطاب م
 ،آسوراهاچنگال از واره جنگند و دواتاها هميشه ميآسوراها و دواتاها هم يماد يايد. در دنگرد

هر ا پر است از يآنها تحت کنترل خداوند هستند. دن يکنند و هر دويدا ميتوسط خداوند نجات پ
ن يا چنيکه در دن يهر زمانواره و ن است که هميت خداوند ايو مأمور ،دو نوع موجودات زنده

آنها  يو آسوراها را نابود کند و به هر دو هدادفاظت حباشد، دواتاها را  وجود داشته ياجاتياحت
  .دينما يکين

  35آيه 

yathä matsyädi-rüpäëi 
dhatte jahyäd yathä naöaù 
bhü-bhäraù kñapito yena 
jahau tac ca kalevaram 

 yathä: ؛که يابه اندازه matsya-ädi:  ؛رهي، و غيک ماهيظهور در فرم rüpäëi: ؛هاشکل 
dhatte: ؛شدهرفتهيور جاودان پذبط jahyät: ؛کردن يپوشظاهرًا چشم yathä: ؛قًامشابهيدق 
naöaù: ؛بازشعبده bhü-bhäraù: ؛نيبار زم ينيسنگ kñapitaù: ؛دادن يتسل yena: يلهيبوس 

  .بدن :kalevaram ؛نيهمچن :ca ؛آن :tat ؛میا برویب :jahau ؛آنچه

  ترجمه

د. نموترک  بود، دهکر يلتّجم ،نيزم يکاهش بار کره يبراکه را  ي، که بدنمتعالخداوند 

، مانند رديبپذرا  يگريکند تا بدن ديرا ترک م يباز، او بدنک شعبدهيمانند هدرست 

  .شگر ظهوراتيو د يظهور ماه

  شرح
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ت و نه فاقد فرم است، بلکه بدن او با يپروردگار، نه فاقد شخص يت اعالي، شخصمتعالخداوند 
است. در  شده شناخته ،ت و شعفيم دانش، ابدن او تجّسيندارد و بنابرا يتچ تفاويخودش ه

 يشنا از انرژيفرم خداوند کر ،که تصور کند يکس به وضوح ذکر شده، هر ،9تانترايشناوا وا- يهادبر
ن يک چنياق صورت طرد شود و اگر بر حسب اتّف يشکلبه هر  دياست با ساخته شده يماد

ز کند. خداوند يو خودش را تم هديرودخانه پر ونبا لباسش در ديباشخص شود،  دهيد يخدانشناس
، مردن يطياست. تحت شرا يماد يکه او فاقد بدنچرا است،  ف شدهيتوص "تايآمر"ا يفاقد مرگ 

ش يرفندهايق تباز از طرماند. شعبدهيباز مک شعبدهي ي کردنبازشعبدهبه ا ترک بدنش يخداوند 
م شده، سوخته و به خاکستر يتقس يدهد که به قطعاتينشان م ،زميپنوتيرات هيق تأثيو از طر

باز قت شعبدهيهستند. در حقن يدروغ يهاشيآنها فقط همه نما يول ،است هوش شدهيا بيل يتبد
و نه  ،م شدهيتقس تينه به قطعا ،نه سوخته و خاکستر شده ،اشييش جادويدر هر مرحله از نما

گوناگون و جاودان است  يهاشمار فرميب يخداوند خود دارا مشابهًااست.  هوش شدهيا بيمرده 
از  يکي ،شدهيش گذاشته ا به نماين دنيکه در ا ي،ماهشکل ان آنها ظهور او به يکه در م
 ييتوقف، از جابدون  يشمار، ظهور او به صورت ماهيب يهاهکشانوجود ک به خاطرآنهاست. 

قبول  يبه معنا( 10خاص دهاته يه کلمهين آيشود. در ا ش گذاردهيبه نما ديبا يگريد يجابه 
ن ياست. مقصود ا ) به کار رفتهيموقت يقبول شده يبه معنا 11توايجاودان و نه کلمه ده يشده

باشد يم ين فرميک چني يدارا يبه طور ابد ، بلکهکنديرا خلق نم ياست که خداوند ظهور ماه
/ ۷(تا يگ-ي است. در بهاگاوادبه منظور هدف خاص ي،ن ظهوريک چنيد شدن يدار و ناپديو پد
 شکل ندارم و فاقد يچ فرميکنند که من هيان فکر ميگراتيهوي"ب :ديفرمايخداوند م )۲۵و  ۲۴

ن يک چني قتًايام. اما حقرا قبول و ظهور کرده يفرم يانجام مقصود يهستم، و اکنون برا
هوش رت و يبدون بص ،متبحر باشند ييامکن است در متون ودکه م يبا وجود يشمندانياند

ستند. يمن آگاه ن يتيشخص يابد يهاقابل تصور و فرميرغ يهايدر مورد انرژ هستند. آنها عمالً 
پنهان باشم.  ي،يجادو يق پردهين از طريعابديرغ يل است که من قادرم براين به آن دليا

 شود و زاده نشدهيقت نابود نمچ ويمن که ه ينسبت به فرم ابد ،خردي کمهان احمقيبنابرا
شه نسبت به خداوند يکه هم يياست، حسودان و آنها ستند. در پادما پورانا گفته شدهيآگاه ن ،است

. در بهاگاواتام فهمندو جاودان خداوند را ب يقيکه فرم حق ستندين يهستند، افراد مناسبن يخشمگ

                                                
9 Båhad-vaiñëava Tantra 
10 dhatte 
11 dhitvä 
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د. يپهلوانان به صورت رعد ظاهر گردران و يگيکشت ياست که خداوند برا ن گفته شدهيهمچن
ي وتيجي نور برهمادرخشندگ به خاطر ،شديکه توسط خداوند کشته م يشوپال زمانيش
 يبرا ،ن ظهور موقت خداوند به عنوان رعديند. بنابرايشنا ببياو را به عنوان کر توانستينم

خداوند در مقابل  ياندار شدن نوريا پديبودند و  که از طرف کامسا انتخاب شده يرانيگيکشت
حضور  ِي،به طور ابد ،بازشعبدهک يد، اما خداوند همانند يترک گرد خود خداوندتوسط  ،شوپاليش

موقت به  به طورفقط  ييهان فرميک چنيشود. ينابود نم يطيچ شرايدارد و هرگز تحت ه
آسوراها همانند  ،دنرويبه کنار م ييهايشن نمايکه چنگاه شود، و آنيآسوراها نشان داده م

 م شدهيتقس يا به قطعاتيل يباز سوخته و به خاکستر تبدکنند شعبدهيفکر م ،احمق انييتماشاچ
چ وقت از ين او هيندارد و بنابرا ينکه خداوند بدن ماديجه ايگر خداوند وجود ندارد. نتيدو است، 

  . دينماير نميييا تغ نشده ق بدن متعال خود کشتهيطر

  36آيه 

yadä mukundo bhagavän imäà mahéà 
jahau sva-tanvä çravaëéya-sat-kathaù 

tadähar eväpratibuddha-cetasäm 
abhadra-hetuù kalir anvavartata 

yadä: ؛که يزمان mukundaù: ؛شنايلرد کر bhagavän: ؛خداوند يت اعاليشخص imäm: ؛نيا 

mahém: ؛نيزم jahau: ؛سمت چپ sva-tanvä:  ؛خودشبا همان بدن çravaëéya-sat-
kathah: ؛خداوند ارزنده است يدن در بارهيشن tadä: ؛در آن زمان ahaù eva: ؛از روز اول 

aprati-buddha-cetasäm: ؛استرشد نکرده يکاف يشان به اندازهيهاکه ذهن ياز آنان 
abhadra- hetuù: ؛فيشانس و اقبال ضع يعلت تمام kaliù anvavartata: کامالً  يکال 

  .افتي يتجّل

  ترجمه

ن يزم يارهّيس ،در همان فرم خود ،شنايپروردگار، خداوند کر ياعالت يکه شخص يزمان

کامل  به طوربود،  شده ظاهر يتا حد که قبًال يکس ي،کال ،را ترک کرد، از همان روز

جاد يرا ا ياط ناخجستهيشرا ،هستند يدانش اندک يکه دارا يآنان يتا برا ،دنمو ظهور

  .کند
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 شرح

رگذار ي، تأثاندرا در خود پرورش نداده يآگاهخدا که کامًال يانکس آن يبر روتواند يمفقط  ي،کال
 ،ت پروردگاريشخص يتحت محافظت اعالخود کامل  يدارق نگهيتواند از طري. شخص مباشد

ر به خاطد، اما ياز جنگ کوروکشترا آغاز گردپس درست  ي،کند. عصر کال يرا خنث ياثرات کال
 يارهّيس ،خود يچند خداوند در بدن متعال نتوانسته بود نفوذ خود را نشان دهد. هر ،حضور خداوند

شترا قبل از يودهيگونه که توسط ماهاراج همان ،وگاي يعالئم کالالفاصله ن را ترک کرد و بيزم
زمان را يشتيهوديماهاراج  .دنمو شدن هرابود، شروع به ظ شده ينيبيشپ ،دن آرجونا از دوارکايرس

م، ياح دادهيتوض گونه که ما قبًالبود. همان حدس زده يدرستبه خداوند را  ن توسطيزم ترک
ما دور  دياز د ،شوديمد يناپد کند و از نظرهايد غروب ميکه خورش يمانند زمانهدرست  ،خداوند

  د.يگرد

 37آيه 

yudhiñöhiras tat parisarpaëaà budhaù 
pure ca räñöre ca gåhe tathätmani 

vibhävya lobhänåta-jihma-hiàsanädy - 

adharma-cakraà gamanäya paryadhät 

yudhiñöhiraù : ؛رايشتيودهيماهاراج tat :؛آن parisarpaëam :؛بسط budhaù : کامًال تجربه
 مانند: tathä ؛در خانه: gåhe ؛و: ca ؛در مملکت: räñöre ؛زين نيچن: ca ؛تختيدر پا: pure ؛کرد

 ؛يقيحقريغ :anåta ؛حرص و طمع: lobha ؛مشاهده: vibhävya ؛شخصًا: ätmani ؛شهيهم
jihma :؛استيس hiàsana-ädi :؛يخشونت، دشمن adharma :؛ينيديب cakram :ک ي

  .دي: بر طبق آن لباسش را پوشparyadhätخروج؛  ي: براgamanäya؛ يتبهکار يرهيدا

  ترجمه

ياد شدن زبا را که  ير عصر کاليتا تأث ،باهوش بود يکاف ياندازههرا بيشتيودهيماهاراج 

ان يالت، منازل و در ميو خشم در سراسر مرکز، ا ي، کالهبردارييحرص، دروغگو

ترک خانه  ين رو، او عاقالنه خودش را برايدرک کند. از ا ،تک افراد وجود داشتتک

  د.يآماده نمود و بر طبق آن لباس پوش



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقع پانداواهاگيری بهفصل پانزدهم: کناره                                                        ٨٦٦

 

 

  شرح

جنگ کوروکشترا، در  ياز زمان روزها قرار دارد. ي،ر صفات خاص کاليتحت تأث ،عصر حاضر
و از کتب مقدس معتبر،  کرد شروع به ظاهر شدن ير عصر کاليش، تأثيحدود پنج هزار سال پ

داشت. عالئم  گر ادامه خواهديسال د ۴۲۷۰۰۰ يبرا فعًال يشود که عصر کاليمک درگونه نيا
يب، ، فريبازاستي، سييي حسادت، دروغگوعنيد، يد گرديقهمانطور که در باال  ،وگاي يکال

تواند يچ کس نمين متداول شده، و هيش از ايکه پ يييزهان چي، خشم و همه چنيپرستنژاد
امت اتفاق يتا روز ق يشتر کالير مجدد و بيبا تأث جًايممکن است تدر يزيچه چ که تصور کند

ه اصطالح متمدن فاقد خدا انسان ب يبرا يعصر کال ريم که تأثيآگاه شد . ما قبًالباشديمفتد، يب
ن عصر مخوف ندارند. ماهاراج ياز ا يچ ترسيکه تحت حفاظت خداوند هستند، ه يياست، آنها

ح داد ينبود، اما او ترج ياو از عصر کالبه ترس  يازينچ يرا عابد بزرگ خداوند بود و هيشتيودهي
خداوند،  خانه، نزد بازگشت به يشود و خودش را برا هخود بازنشست يفعال متأهالنه يتا از زندگ

 شتريب گر،يد يزهاينسبت به چ ن آنهايخداوند هستند و بنابرا ين ابداآماده کند. پانداواها معاشر
 يپادشاه به عنوانرا يشتيودهين، ماهاراج يگذشته از ا همراه بودن با خداوند هستند. مند بهعالقه

نکه فرد يبازنشسته شود. به محض ا خواستي، مگرانيد يبرا الگو بودن جهتفقط  ،لآدهيا
 يريگکناره يخانوادگ ياز زندگ ديشخص فورًا با دارد، خانه وجود يمراقبت از کارها يبرا يجوان
 ،اماراجي يکه توسط اراده يد تا زمانينبا يو دهد. ءارتقا يتا خودش را در ادراک روحان ه،دکر

از ماهاراج  يدبايم ياستمداران امروزيبپوسد. س يمتأهل يک زندگيدر چاه تار ،شود بزور برده
 يرا برا يييرند و جااد بگيرا  يي، درسهافعال ياز زندگ يارياخت يدر مورد بازنشستگ ،رايشتيودهي

اد يرا  ييهايد از او درسبايم ،رمردان محترم بازنشستهين پيجاد کنند. همچنينسل جوان ا
ترک  يادراکات روحان يده شوند منزل را برايه زور به طرف مرگ کشنکه بآرند و قبل از يبگ

  کنند.

 38آيه 

sva-räö pautraà vinayinam 
ätmanaù susamaà guëaiù 
toya-névyäù patià bhümer 
abhyañiïcad gajähvaye 

sva-räö: ؛امپراطور pautram: ؛اشنوه يبه سو vinayinam: ؛ت شدهيترب يبه طور مناسب 
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ätmanaù: ؛خودش su-samam: ؛احترامات يبرابر در تمامguëaiù: ؛اتيفيک يلهيبه وس 

toya- névyäù: ؛اها محصور شدهيبا در patim: ؛ارباب bhümeù: ؛نياز زم abhyañiïcat:  بر
  .ناپوريدر مرکز هاست :gajähvaye ؛تخت سلطنت نشاندن

  ترجمه

 دهيم ديسته و تعليکسان شاي که به طور خود يناپور، او نوهين در مرکز هاستيبنابرا

به ، اهايتوسط دراحاطه شده  يهانيسرزم يامپراطور و ارباب تمام به عنوانرا  ،بود

  نشاند. يشاهپادتخت 

 شرح

پادشاه تحت حکومت  ،اها احاطه شده بودين توسط دريزم يکه در رو ييهانيمجموع سرزم
خود  ينسبت به شهروندان، نوه ياهف شيرا، در خصوص وظايشتيودهيناپور بود. ماهاراج يهاست

- ينبد م داد.يتعل، داشت يستگيشا ت مملکتيهمان اندازه در هدات را که به يکشيماهاراج پار

بر تخت  ،خداوند يسوبه  يرا و بازگشت ويشتيودهيت قبل از ترک ماهاراج يکشيسان پار
کار ه ت بيکشيپار ماهاراج يبارهکه در ناميينايخاص و ينشست. واژه قدرت سلطنت و مسند

 به عنوانت، يکشيتا زمان ماهاراج پارحداقل ناپور، ي. چرا پادشاه هاستت استي، حائز اهمرفته
توسط امور  خوب ياداره به خاطرا يل آن است که مردم دنيد؟ تنها دليا قبول گرديامپراطور دن

محصوالت  يزهش از اندايد بيتول به خاطرشهروندان  يخوشحال بودند. خوشبخت ،امپراطور
اج يکه مردم احت يزيو هر چ ي، مواد معدنيمتيق يهار، سنگيها، شوهيل غالت، مياز قب يعيطب

که توسط  يو اختالالت يذهن يهاطرابض، ايبدن يهايبدبخت ياز همه يآنها حت بود. ،داشتند
 يکه بعضنيا وجود رها بودند. با ،آمديوجود مه ب يعيطب يهادهيگر و پديد يموجودات زنده

چ نوع ي، هشديي، جنگ واقع ماسيل سيدالا به يقدرت و  يبرا يالتين پادشاهان ايمواقع ب
 به دست آوردن يبراهمه  .ي خوشبخت بودندانهيوجود نداشت، چون همگان در هر زم يرنجش
ا ش پيدر مورد امور پ که فکر بودندروشن يابه اندازه مردم وده يم ديي، تعلن هدف زندگيباالتر
ر يشهروندان تأث پادشاهان وک ينبر صفات  ي،ج نفوذ عصرکالينزاع نکنند. به تدر ، با همافتاده

در  يحت ن حال،يبا ا يجاد شد،ا شو فرمانبردارانحاکم ن يب يميت وخين موقعيو بنابراگذاشت 
 داردوجود ت يو روحان يخداآگاهز امکان ين يان و فرمانبردارانن فرمانرواين عصر عدم توافق بيا

  .ديآيم ه شمارژه بيواز يک امتي که
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 39آيه  

mathuräyäà tathä vajraà 
çürasena-patià tataù 

präjäpatyäà nirüpyeñöim 
agnén apibad éçvaraù 

mathuräyäm :؛در ماتهورا tathä :؛زين vajram :؛واجرا çürasena-patim :؛پادشاه شوراسنا 
tataù: ؛از آن به بعد präjäpatyäm :؛ايپراجاپات يربانق nirüpya :؛استانجام شده iñöim :؛هدف 
agnén :؛آتش apibat :؛داد يدر خود جا éçvaraù: توانا.  

  ترجمه

را به عنوان پادشاه شوراسنا در ماتهورا  ،شنا)يکر يرودها (نوهيواجرا، پسر آن ،سپس او

داد و آتش ترک  ا را انجاميپراجاپات يرا قربانيشتيودهيگماشت. بعد از آن ماهاراج 

 .ش افروختيهالنه را در خوي متأزندگ

 شرح 

 يجهينت ،ناپور و بعد از گماشتن واجرايهاست يت بر تخت پادشاهيکشيماهاراج پارردن بعد از گما
ار کرد. يرا اخت ياسيسان يرا مرحلهيشتيودهيبه عنوان پادشاه ماتهورا، ماهاراج  ،شنايخداوند کر

شرام ها، بنام وارناتيخصوصکار و  يو چهار بخش در مرحله يزندگ يستم چهار مرحلهيس
ستم ين سيحافظ ا به عنوانرا يشتيودهياست و ماهاراج  يانسان يزندگ يقيشروع حق ،دهارما

 يدر زمانت، يکشيماهاراج پار ،دهيم ديعهد تعليامور به ول يل ادارهي، با تحويانسان يهاتيفعال
وارناشرام  يستم علميفعال خود بازنشسته شد. س يز زندگا ي،اسيک سانيبه عنوان مناسب، 

کند. چهار يم ميتقس ي،زندگ يو چهار مرحله يتيرا به چهار بخش فعال يانسان يزندگ ،دهارما
توسط  يستيبايم ي،اسيهاستا، واناپراستا و ساني، گريبه عنوان، براهماچار يزندگ يمرحله

 اري، بساگر ياستمداران مدرن حتيد. سنشو يرويپ يمات شغليهمگان بدون درنطر گرفتن تقس
ال، دهيک پادشاه ايبازنشسته شوند، اما به عنوان  فعال خود يخواهند از زندگير باشند، نميپ

 يتا خودش را براشد خود، داوطلبانه بازنشسته  يحکومت يفعاالنه يرا در زندگيشتيودهيماهاراج 
، آن ين مرحلهيم شود که آخريتنظ يد به طوريه باهم يآماده کند. زندگ يزندگ يبعد يمرحله

 ،خداوند به خدمت عاشقانه يبرا کامالً  ديبايست سال قبل از مرگ، مين پانزده تا بيحداقل آخر
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قتأ احمقانه است که ين حقيوقف شود. ا يزندگ کمال ين مرحلهيدست آوردن باالتره ب يبرا
مشغول  بخش،ثمر يهاتيو فعال يماّد يهاتّذدر ل مان،يزندگ يروزها يتمامخودمان را در 

گر يبماند، د يجذب و باق يماّد يهاتلّذ يانه برايکه ذهن در کار ثمرجو يتا زمانرا يزم، يکن
چ کس يوجود نخواهد داشت. ه يا اسارت ماّديد ّيمق يرون آمدن از زندگيب يبرا يچ شانسيه
، به ين کمال زندگيالتربدست آوردن با يمتعال خود برا يفهياز وظ ،مخرب ياستيس د باينبا

 .ورزدغفلت  خداوند، يعنوان بازگشت به خانه، بازگشت به سو

 40آيه 

visåjya tatra tat sarvaà 
duküla-valayädikam 

nirmamo nirahaìkäraù 
saïchinnäçeña-bandhanaù 

visåjya: ؛ترک کردن tatra: ؛آنها يتمام tat: ؛آن sarvam: ؛زيچهمه duküla: ؛کمربند 
valaya-ädikam: ؛ورآالت يو ز nirmamaù: ؛درک شده nirmamaù: ؛روابستهيغ 

saïchinna: ؛شدهدهيبر يعال açeña-bandhanaù: نامحدود يوابستگ.  

  ترجمه

ه و ترک کرد خود را فورًا يورآالت پادشاهيپوشش، کمر و ز تمام ،رايشتيودهيماهاراج 

 شد. يو بدون وابستگعالقه يز بينسبت به همه چ کامالً 

 شرح

 ين است که از تماميا ،ن خداوند گرددياز معاشر يکيبتواند  ينکه فرديا يشرط الزم برا
ا نزد ي هدي معاشر خداوند شن پاکسازيتواند بدون چنيچ کس نميد. هشوپاک  يماد يهايآلودگ

و لباس  يدشاهشکوه و جالل پا يرا فورأ تماميشتيودهين ماهاراج يخداوند بازگردد. بنابرا
گ ي رنپاک شود. لباس زعفران يروحان يشکلتا به  ،نهاد يو پوشش خود را به کنار ييفرمانروا

سان او نيکند و بديان ميرا ب يماد يهاپوشش ياز تمام ييا، رهايا کاشاي ياسيمانند سان
از گونه نياعالقه و ياش بير داد. او نسبت به خانواده و پادشاهيين اساس تغيلباسش را بر ا

ن هستند، يمردم وابسته به انواع مختلف عناو ي رها شد. عمومًان ماّديا عناوي هايآلودگ يتمام
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که فرد  يزها. تا زمانيگر چيجامعه، کشور، شغل، ثروت، مقام و د ه،داخانو مربوط به ينيعناو
اصطالح رهبر ه ب يهاشود. انسانيناپاک محسوب م ين باشد، از لحاظ ماّدين عناويوابسته به ا

 ين آگاهيستند که چنيوابسته هستند. اما آنها آگاه ن يمال يآگاه يلهي، به وسدر عصر مدرن
بازگشت  يستگيشا ،نکه شخصي. قبل از اباشديم هر در ماّدياز روح اس يگريعنوان د زين يکاذب

را پرستش  يافراد ،ي نادانهارا ترک کند. انسان ينين عناويچن يدبايم ،به خداوند را داشته باشد
 ي،سلطنت يپادشاه ،رايشتيودهينجا مثال ماهاراج يرند، اما در ايميم يويي دنکنند که در آگاهيم

ن وجود يقرار داد و با ا يي مادن آگاهيبدون چن ،ايدن نيترک ا يوجود دارد که خودش را برا
ت يسطح با شخصر و همبراب بًايتقر ي،پادشاه بزرگ و متّق ،نکه اويا به خاطر امروز هم يحت

 يرهبر ين پادشاهيک چنيا توسط يو چون مردم دن شود.يم ادياز او  ،راما بود يخداوند شر
جهان، کامًال  يي، رهبرن امپراطوران بزرگيچن يبرا .موارد خوشبخت بودند يند، در همهدشيم

  ر است.يپذامکان

 41آيه 

väcaà juhäva manasi 
tat präëa itare ca tam 

måtyäv apänaà sotsargaà 
taà païcatve hy ajohavét 

väcam :؛سخنان juhäva :؛ترک کرد manasi :؛در ذهن tat präëe :؛ذهن در تنفس itare 
ca :؛زيگر حواس نيد tam :؛نيدر ا måtyau :؛در مرگ apänam :؛تنفس sa-utsargam : با

آن : ajohavét ؛حتمًا: hi ؛پنج عنصر ساخته شده از يبه بدن: païcatve ؛آن: tam ؛يفداکار يتمام
  .ختيرا آم

  ترجمه

را در نفس،  ي، زندگيرا در ذهن، ذهن را در زندگ يحس ياعضا يپس از آن او تمام

سپس به خت و يو بدن را در مرگ آم ،م پنج عنصرخودش را در تجسّ  يهست يتمام

 رها گشت.  اتيح ي، از ادراک مادّ ک شخص پاکي عنوان

 شرح

 يهااسارت يتمام ج ازيتدره کرد و ب به تمرکز را شروعيشتيودهيش آرجونا، ماهاراج مانند برادر
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ا يخت، يذهن آم باد و آنها را نمورا متمرکز  يحس يهاتيفعال يتمام يو بتدارها گشت. ا يماّد
که ي يبه خداوند معطوف کرد. از آنجاخدمت متعال  يسو ش را بهيذهن خو ،گريبه کالم د

گردد، يتوسط ذهن انجام م ي،العمل حواس ماّدبر حسب عمل و عکس يمادّ  يهاتيفعال يتمام
ف اش را متوّقيماد يهاتيفعال ،ذهن تاگشت، دعا کرد ينکه او نزد خداوند باز ميو نظر به ا

گونه نيا يبرا يازيچ نيگر هيخداوند معطوف گرداند. دبه خدمت متعال  يبه سوو آن را  هگرداند
، چون آنها بازتاب روح نمودتوان متوقف يذهن را نم يعملکردهاقت ي. در حقنبود هاتيفعال
ابد. رنگ ير ييتغ ،خداوندبه به خدمت متعال  ،هتواند از ماّديم ،هاتيت فعالّيهستند، اما ماه يابد
جه آن را يو در نتفته اير ييتغ، ديشويمات يح يهايکه شخص آن را از آلودگ يزمان ،ذهن يماّد
 ي. همهسازديمستقر م ،پاک يروحان يو در زندگکرده مکرر رها  يتولدها و مرگ هارت اسااز 

کند و اگر يظهور م ،که حاصل ذهن در زمان مرگ است ،موقت يم بدن ماّدنها توسط تجّسيا
وسته در خدمت به قدوم يپاک شود و پ ،متعال به خداوند ين خدمت عاشقانهيق تمريذهن از طر

 يبدن مادّ  جاديي جهت اچ فرصتيه يشگر برايبعد از مرگ د ،مشغول باشد ن خداونديلوفرين
شود تا يو روح پاک قادر م هرها گشت ي،ماد يت آلودگّيوجود نخواهد داشت. از مجذوب يگريد

  .باز گردد ، نزد خداوندبه خانه

 42آيه 

tritve hutvä ca païcatvaà 
tac caikatve 'juhon muniù 
sarvam ätmany ajuhavéd 

brahmaëy ätmänam avyaye 

tritve :؛يفيدر سه وجه ک hutvä :؛م شدهيتقد ca :؛زين païcatvam :؛پنج عنصر tat :؛آن ca :
 ؛طيشرا يهمه: sarvam ؛متفکر: muniù ؛ختنيآم: ajuhot ؛يک فراموشيدر : ekatve ؛زين

ätmani :؛در روح ajuhavét :؛گرفته يجا brahmaëi :؛درون روح ätmänam :؛روح 
avyaye :ريناپذيخستگ.  

  ترجمه

 کرده فنا ي،عت ماّديطب يفيسپس او بدن زمخت متشکل از پنج عنصر را در سه وجه ک

 يرا در خود "برهمن" که در همه يمحو و آن فراموش ي،ک فراموشيو آنها را در 
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 د.نمورق غمست ،ر استيناپذي، خستگطيشرا

 شرح

که به  ييزهاياست و چ ياکتاآو- تاتوا- تماها ظهور کرده يماّد يايکه در دن ييزهايچ يتمام
 ين محصوالت گوناگون مادّ يل چنيب و تبديجز ترک يزيچ ،ان استيما نما يدگان ماّديد
کردن  فراموش به خاطراست و  ين محصوالت ماّديمتفاوت از چن ،. اما موجود زندهندستين

اصطالح ارباب ه ب به عنوانلط او خداوند و درک به غ يخادم ابد به عنوانش جاودانعت يطب
که ذهن  يسان علت اصلنيد. بدگرديات حواس کاذب ملّذ يطهيح واردباالجبار  ي،عت ماّديطب
سپس بدن  .است يمادّ  يهايانرژ يوستهيد پيتول ،رديگيمير قرار تحت تأث يماّد يشکلبه 

و پنج  هدنموعکوس عمل م يبه شکلرا يشتيودهيشود. ماهاراج يد ميتول ينصرزمخت پنج ع
بدن به عنوان خوب، بد  يفيکص يتشخمستغرق کرد.  يعت ماّديطب يهگونعنصر بدن را در سه 

د يناب تول يکه از حواس کاذب موجود زنده ي،فيو دوباره ظهورات کن رفته ياز ب ،و متوسط
ارات، ّياز س يکيل است در يکه شخص ما يگردد. زمانيرق مغمست يمادّ  ي، در انرژشوديم

 پروردگار، ياعالت يشخص ،با خداوند متعال ،نانداويدر گولوکا ور ي، مخصوصًاروحان يفضا
با آن ندارد. او  يکاريچ و هبوده متفاوت  يماّد يکه او از انرژ شدينديبد همواره يمعاشر شود، با

 يفيرت کصوه ب ،شوارايمانند برهمن بداند، که با برهمن کل پارام اهپاک  يد خود را روحيبا
به خودش را  ،ت و واجرايکشين پارياش بيم پادشاهيرا بعد از تقسيشتيودهياست. ماهاراج  يکي

ز يو ن، ياز روابط ماّد ين آزادين چنيکورو ندانست. ا يس سلسلهيا رئيامپراطور جهان  عنوان
-يرها م يماّد ياين دنيدر ا يشخص را حت ،ف و زمختيلط يطهيحدر  ياز قفس ماّد ييرها

 يي،رها يا مرحلهيوان موکتا يج ين مرحله، مرحلهيا خدمت کند. ،خادم خداوند به عنوانتا سازد 
 دي. شخص نبايات مادّ يان دادن حين است روش پايشود. اي، خوانده ميماّد ياين دنيدر ا يحت

کند يکه فکر م ي. شخصدينماد مانند برهمن عمل يبلکه با ،ر کند که او برهمن استتّصو
 پاک است. يعابد ،کنديک برهمن عمل ميکه مانند  يگرا و کستيهويک بي ،همن استبر

 43آيه 

céra-väsä nirähäro 
baddha-väì mukta-mürdhajaù 

darçayann ätmano rüpaà 
jaòonmatta-piçäcavat 
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anavekñamäëo niragäd 
açåëvan badhiro yathä 

céra-väsäù :؛رفتيلباس پاره را پذ nirähäraù :؛جامد را کنار گذاشت ييمواد غذا يتمام 
baddha-väk :؛ستادياز سخن گفتن باز ا mukta-mürdhajaù :؛ش را باز کرديموها 

darçayan :؛شروع به نشان دادن کرد ätmanaù :؛از خودش rüpam :؛يات بدنيخصوص jaòa :

 ؛طانيش يک بچهيدرست مانند : piçäca-vat ؛وانهيد: unmatta ؛جانيب
anavekñamäëaù: ؛يبدون صبر کردن برا niragät :؛بودقرار گرفته açåëvan : بدون گوش

  .اگرچه: yathä ؛ک شخص کريدرست مانند : badhiraù ؛کردن

  ترجمه

جامد  يتن و از خوردن غذاها رب يارا، لباس کهنه و پارهيشتيودهيبعد از آن ماهاراج 

نها او را يا يب همهيرا باز کرد. ترک شيالل شد و موها خود، اريکرد. به اخت يخوددار

هر  يساخت. او به برادرانش برا انيکاره، نمايو ب سر و پايب يا فرديوانه يک ديمانند 

 د.ينشنرا  يزيچ چيه گري، دک مرد کريوابسته نشد و مانند  يزيچ

 شرح

 يآبروا يشاهانه  يبا زندگ يچ کاريگر هيو دته شگرها  يرونياعمال ب يسان از تمامنياو بد
اهداف  يهمه يبرا ،وانهيسر و پا و د يب ،تنبل ينداشت و خودش را کامأل مانند آدم يخانوادگ

نگفت. او به برادرانش که همواره به او کمک  يسخن يو در مورد امور ماّدان کرد ينما ي،واقع
-يپاک ب يز، مرحلهيمستقل از همه چ کامًال ين مرحلهينداشت. ا يچ وابستگيه ،کرده بودند

 شود.يخوانده م ي،باک

 44آيه 

udécéà praviveçäçäà 
gata-pürväà mahätmabhiù 
hådi brahma paraà dhyäyan 

nävarteta yato gataù 

udécém: ؛يقسمت شمال praviveça-äçäm: ؛خواستند وارد آنجا شونديکه م يآنان gata- 
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pürväm: ؛اکانش مورد قبول واقع شديکه توسط ن يراه mahä-ätmabhiù: يذهن يلهيبه وس 

 ؛همواره فکر کردن به :dhyäyan ؛خداوند :param ؛متعال :brahma ؛ان قلبيدر م :hådi ؛عيوس
na ävarteta: ؛ش را گذرانديروزها gataù: رفت.  

  ترجمه

 يراه ،پروردگار کند يت اعالينکه خودش را کامأل وقف افکار شخصيا يسپس او برا

 ،شده بودواقع قبول  ، مورداکانش و افراد بزرگيتوسط نکه  يريمسبه و شمال شد 

 قدم گذاشت.

 شرح

ن بزرگ خداوند را ياکانش و عابدين رييرا مسشتيودهيتوان درک کرد که ماهاراج يه مين آياز ا
 به طورا ين دناکه توسط ساکن را ستم وارناشرام دهارمايس، از مواقع ياريبسدر  بًالدنبال کرد. ما ق

د بر يتأک زين ساکن بودند و "اوارتايآر"که در استان  ييتوسط آنها شد، مخصوصًايم دنبال يجّد
م و يم. تعلياداده قراربحث مورد  ي،از زندگ يخاص يدر مرحله يت ترک روابط خانوادگياهم
مانند ماهاراج  يت محترميسان شخصنيو بد بودهن گونه داده شديبدو آموزش، ت يترب

 به نو بازگشت يدرک خودشناس يرا برا يخانوادگ اتارتباط يت که تمامسيبايرا ميشتيودهي
و سپردن صد در صد  يموانع خانوادگ يرها بودن از تمام به خاطرترک کند.  ،خداوند يسو
 ،شوديه ميهمگان توص يشه برايستم همين سيشنا، ايش در خدمت عاشقانه به خداوند کريخو

 يدبايکه شخص م ،دهديمآموزش  )۱۸/۶۲( گيتا- بهاگاوادي است. خداوند در ن راه موثقيا رايز
مانند ماهاراج ه ييخداخالص ک روح يد. گردعابد خداوند  ،اشيزندگ ين مرحلهيحداقل در آخر

  کند.  يرويپن دستورات خداوند يااز ش يي نفع خوکه برا ديبارا يشتيودهي
 )،۱۳/۱(تا گي- ين در بهاگاوادکند. ايم انيشنا را بيکر يخداوند شر "،براهما پارام"خاص  يهاواژه

سان نيشود. بديد ميياسا تأيناردا و و- دواال-يامانند آست يتوسط آرجونا با عطف به مراجع بزرگ
ه منزل را ب، ن بزرگان عابدياکانش و همچنيقدوم ن از يرويبه پ که يزمان ،رايشتيودهيماهاراج 

   .آوردياد ميش بيشنا را در درون خويکر ي، همواره خداوند شرکرديمشمال ترک سمت 

 45آيه 

sarve tam anunirjagmur 
bhrätaraù kåta-niçcayäù 
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kalinädharma-mitreëa 
dåñövä spåñöäù prajä bhuvi 

sarve :؛تمام برادران کوچکترش tam :؛او را anunirjagmuù :؛از بزرگترها يرويترک خانه با پ 
bhrätaraù :؛برادران kåta-niçcayä: ؛مصمم kalinä :؛يدر دوران کال adharma : روش

: prajäù ؛سبقت گرفته شده: spåñöäù ؛مشاهده: dåñövä ؛توسط دوست: mitreëa ؛خدانشناسانه

  .نيزم يبر رو: bhuvi ؛نساکنا يتمام

  ترجمه

از قبل به درون  يدوران کال را مشاهده کردند کهيشتيودهيبرادران کوچکتر ماهاراج 

قرار  يرمذهبينات غير تمريتحت تأث ي،پادشاه يقلمرون يساکن وارد شده وا يدن

شان را دنبال ترقدوم برادر بزرگر يگرفتند تا مسم يتصم زين نن آنايبنابرا بودند.گرفته

  کنند.

  شرح

م يتعل يع امپراطور اعظم بودند و به قدر کافيروان مطيپ را، قبًاليشتيودهيبرادران جوانتر ماهاراج 
شان، برادر بزرگتر تا ازم گرفتند يتصم ن رو با هميرا بدانند. از ا يزندگ ييدف نهايده بودند تا هد

 ،ارماهکنند. بر طبق اصول ساناتانا د يرويپ ،شنايکر يبه خداوند شر يدر انجام خدمت عاشقانه
رد و يکناره بگ يخانوادگ ي، از زندگافتيان يپا شاز مدت عمر يمين که نيبعد از ا يدفرد با

 يست. بعضين يشه قطعي. اما موضوع مشغول کردن خود همديي نماخودشناسمشغول  خودش را
مشغول نگه  يزندگ ين روزهاينکه چگونه خودشان را در آخريدر مورد ا ،مواقع افراد بازنشسته

آنها  يوجود دارد. همه يميتصم ،مانند پانداواها ينجا توسط منابع موثقيج هستند. در ايگ ،دارند
 يت اعاليشنا، شخصيکر يخدمت عاشقانه به خداوند شرمناسب پرورش  خودشان را در

-تيا فعاليا، کاما و موکشا ه، دهارما، آرتاارهديشريسوام نظر مشغول کردند. بر طبق ،پروردگار
ي در مورد که اطالعات يش از طرف افراديست. آنها کم و بين يزندگ ييبخش، هدف غاثمر يها

 قبًال يزندگ يي، هدف غا)۱۸/۶۴( گيتا- بهاگاوادشوند. در يام مانج ،ندارند يزندگ ييهدف غا
 يرويآن پاز  است و پانداواها آنقدر باهوش بودند تا بدون درنگ ان شدهيب ،توسط خود خداوند

  کنند.
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te sädhu-kåta-sarvärthä 
jïätvätyantikam ätmanaù 
manasä dhärayäm äsur 

vaikuëöha-caraëämbujam 

te :؛آنان يامتم sädhu-kåta :؛ک فرد مقدس انجام گرفته استيباارزش  يزهايچ يهمه sarva- 
arthäù :؛شوديز باارزش ميآنچه که شامل همه چ jïätvä :؛درک خوب آن ätyantikam :

 ؛داشتندنگه: dhärayäm äsuù ؛درون ذهن :manasä ؛از موجود زنده: ätmanaù ؛يينها
vaikuëöha :؛يحانخداوند آسمان رو caraëa-ambujam :نيلوفريقدوم ن.  

  ترجمه

ح يصح به طورآن  يجهيرا انجام داده بودند و در نت ينياصول د يتمام يآنها همگ

است. کامل  يي، هدف غاشنايکر ين خداوند شريلوفريکه قدوم ن ،م گرفتنديتصم

  مراقبه کردند. يبر قدوم و ياچ وقفهين آنها بدون هيبنابرا

  شرح

شان اعمال گذشته يهايکه در زندگ ييهاد که فقط آنيفرمايخداوند م ،)۷/۲۸( گيتا-دبهاگاوادر 
 يتوانند بر رويم ،اندرها شده ،انهيمتقرياعمال غ يج همهياند و از نتارا انجام داده ياانهيمتق

در  بلکه ين زندگيکنند. پانداواها نه تنها در ا راقبهشنا ميکر يشرمتعال، ن خداوند يلوفريقدوم ن
از واره سان همنياند و بدرا انجام داده يياعال يانهيشه اعمال متقيهمز ينشان يقبل يهايزندگ
که رسد يعاقالنه به نظر م کامًالين انه رها هستند. بنابرايمتقرياعمال غ يهاالعملعکس يتمام

 . بر طبقردندکز کمتمر ،شنايکر ين خداوند متعال شريلوفريقدوم ن يآنها ذهن خود را بر رو
که از  يتوسط افراد ،ا، کاما و موکشاهاصول دهارما، آرت ي،شوانات چاکراوارتيو يشر يگفته

 يهاير آلودگيتحت تأث ين افراديشوند. چنيمرفته يپذ ،اندانه رها نشدهيمتقريج اعمال غينتا
قبول  يدر آسمان روحانن خداوند را يلوفريقدوم ن توانند فورًاينم ،چهار اصل ذکر شده در باال

ت يريتحت مد ياست. آسمان ماّد قرار گرفته يفراتر از آسمان مادّ  ،اهکونتين وايکنند. سرزم
 ،خداوند يشخص يا توسط انرژهکونتين وايخداوند است، اما سرزم يمادّ  يا انرژي، يدودورگا 
  شود.ياداره م
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tad-dhyänodriktayä bhaktyä 
viçuddha-dhiñaëäù pare 
tasmin näräyaëa-pade 
ekänta-matayo gatim 
aväpur duraväpäà te 

asadbhir viñayätmabhiù 
vidhüta-kalmañä sthänaà 

virajenätmanaiva hi 

tat :؛آن dhyäna :؛مثبت يمراقبه utriktayä :؛رها شدن از bhaktyä : ؛ک رفتار عابدانهيتوسط 
viçuddha :؛پاک شده dhiñaëäù :؛شعور يلهيبوس pare :؛تيروحان يبسو tasmin :؛درآن 
näräyaëa :؛شنايکر يخداوند شر يت اعاليشخص pade :؛نيلوفريبه قدوم ن ekänta-
matayaù :؛گانه است، متمرکزنديکه به متعال که  يياز آنها gatim :؛مقصد aväpuù :؛نائل شدن 

duraväpäm :؛بدست آوردن يار سخت برايبس te :؛آنها يلهيوسه ب asadbhiù :يلهيوسه ب 
شسته شده؛ : vidhüta ؛يماد يازهايجذب شده در ن: viñaya-ätmabhiù ؛انيگرايماد

kalmañäù: ؛يماد يهايآلودگ sthänam :؛منزلگاه virajena :؛ياق ماديبدون اشت ätmanä 
eva :؛توسط همان بدن خودش hi :حتما.  

  ترجمه

که توسط  يروحان يفضابه ، عابدانه يادآوري يطهواسهبپاک،  يبا آگاهسان آنها نيبد

ين مرحله توسط . ادا کردنديپ ي، دسترسشوديماداره شنا يخداوند کرمتعال،  ياانينارا

دست ه ب ،کننديتمرکز ممتعال ک خداوند ي يبر رو ، فقطيچ انحرافيبدون ه که ييآنها

که  ينام دارد، توسط افرادنداون يشنا که گولوکا وريکر ين مکان خداوند شريد. ايآيم

 ياز همه . اما پانداواها کامالً ستين يقابل دسترسهستند،  يزندگ يمجذوب ادراک ماّد

  افتند.يبه آن مکان دست  ،شانيهاشده و در همان بدنپاک  يماّد يهايآلودگ

  شرح

شهوت صفات ماّدي، يعني نيکي،  يفردي که از سه گونه ي،گوسوامشريال جيوا يبر طبق گفته
تواند بدون عوض کردن بدنش، به باالترين کمال و جهل، رها شده، در جذبه قرار دارد و مي

يک فرد  ،فرمايدزندگي دست يابد. شريال ساناتانا گوسوامي در "بهاکتي هاري ويالس" خود مي
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هاي يک استاد ييتحت نظر راهنما تواند با تحمل اعمال انظباطي روحاني،هر چه که باشد مي
دان کمال برهمن دوبار زاده شده، دست يابد. درست مانند يک شيمي يثق روحاني، به مرحلهمو

 يقيحق ييي، فلز آهن را به طال تبديل کند. پس اين راهنماياتواند از طريق تغييرات شيميکه مي
ک برهمن، حتي بدون تعويض بدن، يا بازگشتن نزد خداوند ياست، که در روش تبديل شدن به 

(هي) که در  يشود واژهت است. شريال جيوا گوسوامي متذکر مييعويض بدن، حائز اهمبدون ت
کند و در مورد اين موقعيت يد مييمطلق تأ اين ارتباط به کار گرفته شده، اين حقيقت را به طور

د ييشريال جيوا گوسوامي را تأ يز اين بيانيهي) ن۱۴/۲۶گيتا (- ست. بهاگاوادين يچ شکيواقعي، ه
فرمايد هر کس که خدمت عاشقانه را بدون انحراف و به طور د، که وقتي خداوند مييمانيم

طبيعت ماّدي، به کمال برهمن دست  يتواند با عبور از سه گونهمند به انجام رساند، ميقاعده
-افته و زماني که کمال برهمن توسط انجام همان خدمت عاشقانه، پيشرفت بيشتري کند، بهي

روحاني متعال گولوکا  يست که شخص قادر است بدون تعويض بدن، به سّيارهينوجه شکي هيچ
ابد، همانگونه که ما پيش از اين در ارتباط با بازگشت خداوند به منزلگاه يورينداوان، دست 

  ش شرح داديم. يخو

 49آيه 

viduro 'pi parityajya 
prabhäse deham ätmanaù 
kåñëäveçena tac-cittaù 

pitåbhiù sva-kñayaà yayau 

viduraù :؛را)يشتيودهيماهاراج  يدورا( عمويو api :؛زين parityajya :؛پس از ترک کردن بدن 

prabhäse :؛در پرابهاسا يارتيدر مکان ز deham ätmanaù :؛بدنش kåñëa :يت اعاليشخص 
همراه : pitåbhiù ؛افکار و اعمال: cittaù ؛مال او: tat ؛در آن فکر جذب شده: äveçena ؛پروردگار
  .خارج شد: yayau ؛منزلگاه خودش: sva- kñayam ؛ترلوکاين پيبا ساکن

  ترجمه

نکه غرق در افکار يا به خاطرترک کرد. او  "پراباسا"ارت، بدنش را در يدورا هنگام زيو

 ي که به منزلگاهييرفته شد، جاترلوکا پذيپ يارهّيشنا بود، توسط ساکنان سيخداوند کر

  شت.بازگ شيي خواصل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٧٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

  شرح

 ياعالت يشخص ،خداوند ين ابدان است که پانداواها معاشريدورا در اين پانداواها و ويتفاوت ب
 ست، کهترلوکاياره پّيس يادارهاز خداوندگاران مسئول  يکيدورا يکه و يدر حال ،پروردگار هستند

ه اشخاص ن اوست کيکه اچرا  ،ترسندياماراج ميها از انسان اماراج مشهور است.ي به نام
 يز برايچ چين خداوند هستند هاکه عابد ييکند، اما آنهايمجازات مرا  يماّد يايخدانشناس دن

ت ين او شخصار عابديغ ياما برا ،است يميک دوست صمي يو ،ناعابد يترس از او ندارند. برا
اماراج توسط يکه  گونه مشخص است نيم ايابحث کرده که قبًال يترس است. همانطور

دورا ظهور ين ويو بنابرا ،کنددا يپک شودرا تنزل ي به عنوانشود تا ين مينفر يکامونموندا
ار يکرد و با شوق بس يزندگ يک فرد متقّ ي. او مانند ، بودخداوند يبه عنوان خادم ابد، اماراجي
مانند ه يگرائيکه فرد ماّد يي، تا آنجاش گذاشتيش را به نمايخو ياد اعمال عاشقانهيز

اش انهيقتوسط اعمال مّتواره د. پس او هميرس يبه رهائ يو يهايي، توسط راهنماشتراراتايدهر
سان از نياورد و بدياد بين خداوند را به يلوفريقدوم ند تا ي، قادر گرددر خدمت عاشقانه به خداوند

ترلوکا ين پيتوسط ساکن مجددًاانتها در  د.يپاک گرد ييشودرا يک زندگي يهايآلودگ يتمام
 ي، ازبدون تماس شخصز ينخودش قرار گرفت. خداوندگاران  يت اصليو در موقعشد رفته يپذ

 يوبا ثابت  يدر تماس شخص ،م خداوندين مستقاکه معاشر يدر حالن خداوند هستند، امعاشر
کنند، ياز کائنات بدون انقطاع ظهور م ياريدر بس يو ين شخصا. خداوند و معاشرقرار دارند

ار خرد خداوند ينفک بسيکه اجزاء النيا يواسطه هنش بامعاشراما  ،اد دارديرا ب آنها يخداوند تمام
 )۴/۵گيتا(- بهاگاوادن در ي. ادارندرا  يعين وقايچن ياستعداد فراموشت کوچک هستند، ينهايو ب
  است. د شدهييتأ

 50آيه 

draupadé ca tadäjïäya 
paténäm anapekñatäm 
väsudeve bhagavati 

hy ekänta-matir äpa tam 

draupadé :(زن پانداواها )؛ ca :؛و tadä :؛در آن زمان äjïäya :؛شنا را شناختنيکامًال خداوند کر 

paténäm :؛مربوط به شوهران anapekñatäm :؛کرديکه به او توجه نم يکس väsudeve : به
 ؛قتًايحق: eka-anta ؛قًايدق: hi ؛خداوند يت اعاليشخص: bhagavati ؛شنا)يلرد واسودوا (کر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقع پانداواهاگيری بهفصل پانزدهم: کناره                                                        ٨٨٠

 

 

matiù :؛تمرکز کردن äpa :؛گرفت tam :(خداوند) مال او.  

  ترجمه

- يهمسرانش منزل را ترک م ي،ن مشاهده کرد که بدون توجه به ويهمچن يدروپاد

آگاه بود. هم او  يخوبه ت پروردگار بيشنا، شخصيکنند. او در مورد خداوند واسودوا، کر

را که  ياجهيهمان نتز يآنان نشنا شدند و يکردر مورد  تفکرمجذوب  ،و هم سوبهادرا

  کسب کردند. ،دست آوردنده همسرانشان ب

  شرح

ست. يماها نيگر هواپيم، شخص قادر به مراقبت از ديآوريرا به پرواز در م مايک هواپيکه  يوقت
گر يط ديدر آن شرا ،وجود داشته باشد يخود مراقبت کند و اگر خطر يماياز هواپ بايدکس ره

به  يستيکه فرد با يوقت ي،زندگ يدر انتها گر کمک کنند. مشابهًايدکيتوانند به يماها نميهواپ
خودشان مراقبت کنند. از  يگرياز د گرفتن بدون کمکد يباهمه ، گرددباز ، نزد خداوند،خانه

، ير روحانيپ شود. مشابهًاين داده ميزم يبر رو ،بهرحال کمک قبل از به پرواز در آمدن در فضا
 يبه و ي،فرد يتوانند در مدت زمان زندگيم يگران همگيپدر، مادر، وابستگان، همسر و د

ي و دستوراتد ينمااز خودش مراقبت  يدشخص با ،ميکنيا عبور ميکه از در ياما زمان ،کمک کنند
چکدام از او درخواست يپنج همسر داشت و ه يرد. دروپاديرا به کار بگ ،افت کردهيدر که قبًال

از خودش مراقبت کند و  ،شيبدون انتظار از همسران واال يستيبا يند تا با آنها برود. دروپادنکرد
 ،ن خداوند واسودويلوفريقدوم ن يبر رو فورًا ،بود دهيم دين تعليش از ايپ يول که ين دليابه 
که  يمشابه يجهيهمان نتز به ينپروردگار مراقبه کرد. همسران  ياعال تيشخص ،شنايکر

بدون نائل شدن به مقصد پروردگار،  يعني، به همان روش، بودند افت کردهيشان درانشوهر
 يشود که هم دروپاديتهاکور متذکر م يشوانات چاکراواتيال وي. شردندييشان، رسهاض بدنيتعو

چ کدام يافت کردند. هيرا در يکساني يجهيان نشده، نتين جا بياگرچه نام او در ا ،و هم سوبهادرا
  بدنشان را ترک کنند. يستيباينها نماز آ

 51آيه 

yaù çraddhayaitad bhagavat-priyäëäà 
päëòoù sutänäm iti samprayäëam 
çåëoty alaà svastyayanaà pavitraà 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٨١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

 

labdhvä harau bhaktim upaiti siddhim 

yaù: ؛که يهرکس çraddhayä :؛ت و عشقيبا عبود etat :؛نيا bhagavat-priyäëäm : از

: sutänäm ؛مربوط به پاندو: päëòoù ؛زنديار عزيپروردگار بس يت اعاليشخص يکه برا يکسان
: alam ؛شنوديم: çåëoti ؛ييخروج هدف نها: samprayäëam ؛نيبنابرا: iti ؛مربوط به پسران

با کسب کردن؛ : labdhvä ؛کامًال پاک: pavitram ؛يبختخوش: svastyayanam ؛فقط
harauند متعال؛ خداو يسوه : بbhaktim خدمت عابدانه؛ :upaitiها؛ : بهرهsiddhim .کمال :  

  ترجمه

 کامالً  ،، بازگشت به خداونديزندگ ييي کسب هدف غامت پسران پاندو برايموضوع عز

مان و يف را با اين تعارين هر کس که ايکامل پاک است. بنابرا به طورخجسته و 

ه خدمت عاشقانه به خداوند را ب يعني ي،ن کمال زندگيباالتر قطعًا ،ت بشنوديعبود

  آورد.يدست م

  شرح

ن خداوند مانند پانداواها. ات پروردگار و عابديدر مورد شخصاست  يفيتوص ،بهاگاواتام-يمادشر
دن آن با حالت ين شنيدر خود مطلق است و بنابرا ين ويت پروردگار و عابديفات شخصيتوص

- يماددن شريق روش شنيست. از طروا يشگيهمن اشرمانند معاشرت با خداوند و معا ،عاشقانه
نزد بازگشت به خانه  يعني ي،ن کمال زندگيباالترشکست، به تواند بدون يفرد م ،بهاگاواتام

  .ابديخداوند، دست 
  

 بهاگاواتام، با عنوان-صل پانزدهم از کنتوي نخست شريمادبر ف ودانتاهاي بهاکتيسان شرحبدين
  يابد.پايان مي ا"،نداواهگيري به موقع پاکناره"

 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٨٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

ها به معناي خوشگذراني مربوط به خوردن، نوشيدن، ازدواج کردن و لذت بردن نداشتند. آن
ي انساني به خوبي آگاهي داشتند. تحت تمامي واقعي فيلسوف بودند و نسبت به ماموريت زندگ
نمايد و پادشاه يا مدير هاي صحيحي را ارائه مياين شرايط، شوراي مشورتي پادشاه، راهنمايي

ها براي خير و رفاه خداوند است، به دقت از اين راهنمايي ياجرايي، که خود يک عابد شايسته
پاريکشيت کشوري پر از  يودهيشتيرا يا ماهاراج کند. کشور در روزگار ماهاراجکشور استفاده مي

ها و نه براي خير و رفاه به معناي واقعي کلمه بود، چرا که هيچ مورد ناخوشايندي نه براي انسان
آل براي يک حکومت خير و پر پاريکشيت پادشاهي ايده حيوانات در کشور وجود نداشت. ماهاراج

  از رفاه در سراسر جهان بود.

  2آيه 

sa uttarasya tanayäm 
upayema irävatém 

janamejayädéàç caturas 
tasyäm utpädayat sutän 

saù :؛ اوuttarasya :؛ پادشاه اوتاراtanayäm :؛ دخترupayeme :؛ ازدواج کردirävatém :

از : tasyäm؛ چهار: caturaù؛ جاياترين آنها ماهاراج جاناِمهبزرگ: janamejaya-ädén؛ ايراواتي

   پسران.: sutän؛ صاحب فرزند شد: utpädayat ؛او

  ترجمه

پادشاه پاريکشيت با دختر پادشاه اوتارا ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند به سرکردگي 

  جايا شد.ماهاراج جانامه

  شرح

دايي ماهاراج اوتارا پسر ويتارا و دايي ماهاراج پاريکشيت بود و ايرواتي دختر ماهاراج اوتارا و دختر
پاريکشيت، اما ازدواج دختر دايي و پسر عمه در شرايطي که از يک گوترا يا خانواده  ماهاراج

بود. در قواعد ازدواج ودايي بر اهميت گوترا تأکيد شده است. آرجونا نيز با سوبهادرا  نباشند، مجاز
  داييش بود.  ازدواج کرد اگرچه او دختر

عروف ماهاراج پاريکشيت. نام مادرش ايرواتي يا و پسر م جايا: يکي از پادشاهان راجاريشيجانامه
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هاي جناتايکا و جايا دو فرزند به ناماست. ماهاراج جانامه به استناد بعضي مادراواتي بوده
سانکوکارنا داشت. او در مکان زيارتي کوروکشترا چندين مراسم قرباني برگزار کرد و سه برادر 

ور بهيماسناي دوم داشت. او به تاکساال (آجانتا) حمله هاي سروتاسنا، اوگراشنا وکوچکتر به نام
شدن نامشروع پدرش را بگيرد. وي قرباني بزرگي تحت شد و تصميم گرفت تا انتفام نفرين

ياگيا انجام داد تا نژاد مارها را، از جمله تاکاساکا که پدرش را با گزيدن کشته بود، - عنوان سارپا
ز خداوندگاران و حکيمان صاحب نفوذ، او مجبور شد تصميم از بين ببرد. با درخواست بسياري ا
ها تغيير دهد و اگرچه مراسم قرباني متوقف شد، اما او تمامي خود را مبني بر از بين بردن نژاد مار

نمود. ماهاموني وياسادو نيز  افرادي را که در مراسم قرباني نقش داشتند، با پاداشي مناسب راضي
کرد. مدتي  شخصًا داستان جنگ کوروکشترا را در مقابل پادشاه بازگودر مراسم حضور داشت و 

نمود. او  بعد به دستور وياسادو، شاگرد او وايسامپايانا، ماهابهارات را در مقابل پادشاه بازگو
تأثير قرار گرفته و مشتاق ديدار مجدد او گشت و  (پادشاه) از مرگ نابهنگام پدرش بسيار تحت

ساخت.  اش را برآوردهکرد. وياسادو نيز خواسته در مقابل حکيم وياسادو بيان اش رااين خواسته
پدرش در مقابل او حاضر گشت و وي نيز هم پدر و هم وياسادو را در کمال احترام و شکوه 

کرد با بخشندگي تمام به برهماناهاي حاضر در پرستش نمود. او که کامًال احساس رضايت مي
  هدا کرد.مراسم قرباني، صدقه ا

  3آيه 

äjahäräçva-medhäàs trén 
gaìgäyäà bhüri-dakñiëän 
çäradvataà guruà kåtvä 
devä yaträkñi-gocaräù 

 

äjahära :؛ انجام دادaçva-medhän :؛ قرباني اسبtrén سه؛ :gaìgäyäm :؛ ساحل گنگ

bhüri :؛ به طور کافيdakñiëän :؛ هداياçäradvatam :؛ به کريپاچارياgurum :؛ير روحانيپ 

kåtvä :؛ انتخاب کردهdeväù :؛ خداوندگارانyatra :؛ جايي کهakñi :؛هاچشمgocaräù : در
  ديدرس.

  ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٨٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

ماهاراج پاريکشيت پس از انتخاب کريپاچاريا به عنوان استاد روحاني خود، براي 

داد که همگي دريافت راهنمايي، سه مراسم قرباني اسب در ساحل رود گنگ، انجام 

ها حتي افراد عادي هم با هداياي کافي براي حاضرين همراه بودند. در اين قرباني هاآن

  توانستند خداوندگاران را مشاهده نمايند.مي

  شرح

ن کرات باالتر آسان است. در يساکن ين کرات برايشود که سفر بيطور مشخص منيه اين آياز ا
که  ييهايشرکت در قربان يندگاران برام که خداويادر بهاگاواتام مشاهده کرده يجمالت مختلف

ن ينجا همچنيآمدند. در اين ميشد، به زميصاحب نفوذ انجام م يتوسط پادشاهان و امپراطورها
گر، يت، خداوندگاران از کرات ديکشياسب ماهاراج پار يم که در زمان مراسم قربانيابييم در
ت يقابل رو يافراد عاد ياران معموًال براز قابل مشاهده بودند. خداوندگين يافراد عاد يبرا يحت

غ خود يدريلطف ب يست. اما خداوند به واسطهيدن، نيگونه که خداوند قابل دستند، همانين
توانند طبق لطف يز ميدن باشد. مشابهًا خداوندگاران نيقابل د يافراد عاد يکند تا برايهبوط م
رمسلح قابل يچشم غ يبرا يودات آسمانت شوند. اگرچه موجيقابل رؤ يافراد عاد يخود برا

ت شوند. يرفتند تا قابل رؤيت خداوندگاران پذيکشيل قدرت ماهاراج پاريستند، اما به دليدن نيد
کردند. ابر يپراکند، به وفور خرج ميگونه که ابر باران را مها، همانين قربانيا يپادشاهان ط

ر شکل يين به حالت ابر تغيزم يهاآب گريا به عبارت دياز آب  يگريست جز شکل دين يزيچ
 ياتياز همان مال يگريدهد، شکل ديها مين قربانيکه پادشاه در ا يراتيدهند. مشابهًا خيم

شتر از يبارد و به نظر بيوفور مگونه که باران بهاست. اما هماناست که از شهروندان جمع شده
از يش از مقدار مورد نينظر بشد، بهيه مداد ين پادشاهانيکه توسط چن يارسد، صدقهياز مين

ن ياندازند، و بديراه نمه پادشاه آشوب بهيگاه علچي، هيد. شهروندان راضيرسيشهروندان م
  ر سلطنت در مملکت نبود. ييبه تغ يازيب نيترت

حتي براي پادشاهي همچون ماهاراج پاريکشيت نيز به استادي روحاني جهت راهنمايي نياز بود. 
چنين راهنمايي، فرد قادر به پيشرفت در زندگي روحاني نخواهد بود. استاد روحاني بايد  بدون

بايد نزد استاد روحاني مؤثقي برود و پناه او مؤثق باشد و کسي که خواهان خودشناسي است، مي
  يابد. را بگيرد تا به موفقيت واقعي دست

  4آيه 

nijagrähaujasä véraù 
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kalià digvijaye kvacit 
nåpa-liìga-dharaà çüdraà 
ghnantaà go-mithunaà padä 

nijagräha: ؛ به ميزان کافي مجازات نمودojasä :؛ با قدرتvéraù :؛ قهرمان شجاعkalim : به

-nåpa ؛روزي روزگاري: kvacit؛ در مسير خود براي فتح جهان: digvijaye؛ کالي: ارباب اين عصر

liìga-dharam :؛ کنده عبور ميفردي که با لباس پادشاçüdram :؛ ترطبقه پستghnantam :

  به پا. : padä؛ يک گاو نر و ماده: mithunam؛ آسيب رساندن

  ترجمه

، ارباب پاريکشيت در مسير خود براي فتح جهان قرار داشت که ماهاراجيکبار، هنگامي

ده و در هاي يک پادشاه را پوشيتر از يک شودرا بود، اما لباسکالي يوگا را که پست

حال آسيب رساندن به پاهاي يک گاو نر ويک گاو ماده بود، مشاهده نمود. پادشاه فورًا 

  او را دستگير کرد تا به ميزان کافي مجازات کند.

  شرح

 ماهاراج ست.يبزرگ کردن شخص خود ن ياقدام به فتح جهان، برا يک پادشاه برايهدف 
تجاوز  ين به معنايهان اقدام نمود، اما افتح ج يت پس از جلوس بر تخت سلطنت برايکشيپار

کوچک در همان زمان هم تحت  يکشورها ير کشورها نبود. او امپراطور جهان بود و تماميبه سا
 ياوهين اقدام، نظارت بر آن بود که چگونه امور به شياز ا يبودند. قصد و يم ويقدرت رژ

 يفه خود، ارادهيد برحسب وظي، باخداوند است يندهيشود. پادشاه که نمايخداگونه انجام م
 ن، بهيست. بنابراينجا مطرح نيدر ا يم شخصيو تکر بينيموضوع خودبزرگاده سازد. يخداوند را پ

د که يک پادشاه ديتر را در لباس پست ياز طبقه يت فرديکشيپار که ماهاراجنيمحض ا
ر و مجازات نمود. يرا دستگ ک گاو ماده بود، فورا اويک گاو نر و يب رساندن به يمشغول آس

ها برهمانا ن انسانيتربه مهم ياحتراميوانات، گاو ماده و بين حيترتواند اهانت به مهميپادشاه نم
حفظ آن،  ياست و برا ييبرهماناني به معناي پيشرفت اهداف فرهنگ را تحمل کند. تمدن انسا

الزم  يهانيتامير تمام ويکه ش چرار وجود دارد، يدر ش يااست. معجزه يحفاظت از گاوها ضرور
باالتر را داراست. فرهنگ  يهاتيبه موفق يابيدست يانسان برا يکيولوژيزيط فيحفظ شرا يبرا

را به  يکيت نيفيشبرد کيپ يکند که انسان آموزش الزم برايشرفت ميپ يتنها هنگام ييبرهمانا
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ها و غالت وهير، ميه شده از شيته يها، به غذاياز ضرورين منظور نيدست آورده باشد و بد
 يپوست، ملبس به لباساهيس يک شودراين امر که يا يت از مشاهدهيکشياست. ماهاراج پار

 يوان در جامعهين حيترک گاو ماده، مهمينادرست با  يهمچون حاکمان، در حال انجام رفتار
تمام  يشهياست و ر ت و نزاعيريمدسوء يبه معنا يبود. عصر کال است، متعجب شده يانسان

واالتر را در  يارزش از گونه مردان پست که آرزويب يها آن است که مردها و نزاعتيريسوءمد
ک پادشاه در ابتدا يت يدر موقع ين افراديرسد. چنيک حکومت ميت يريخود ندارد، به مد يزندگ

رانند. يسمت جهنم م ب کل جامعه را بهين ترتيب رسانده و بديآس ييبه گاوها و فرهنگ برهمانا
 يهانزاع يتمام يبرا ياشهين علت ريده بود، متوجه ايگونه که آموزش دت، آنيکشيماهاراج پار
  ن علت او در همان آغاز خواستار توقف آن بود.يهمبود. به جهان شده

  5آيه 

çaunaka uväca 
kasya hetor nijagräha 
kalià digvijaye nåpaù 

nådeva-cihna-dhåk çüdra - 

ko 'sau gäà yaù padähanat 
tat kathyatäà mahä-bhäga 
yadi kåñëa-kathäçrayam 

çaunakaù uväca :؛ گفت يشيشوناکارkasya :؛ به چهhetoù :؛ منظورnijagräha : به اندازه

: nåpaù ؛خود يدر زمان گردش جهان: digvijaye؛ يارباب عصر کال: kalim؛ مجازات کرد يکاف

ن در يترنييپا: çüdrakaù؛ يشخص سلطنت: nå-deva؛ آراسته همچون: cihna-dhåk؛ پادشاه

؛ ضربه خورده يبا پا: padä ahanat ؛که يفرد: yaù؛ گاو ماده: gäm؛ او: asau؛ ان شودراهايم

kathyatäm :؛ ح بدهيلطفًا توضmahä-bhäga :؛ فرد خوشبخِت بزرگوار ياyadi : ؛ اگر، اما

kåñëa :؛ شنايدر مورد کرkathä-äçrayam :(خداوند) مرتبط با موضوعات او.  

  ترجمه

شوناکا ريشي پرسيد: چرا ماهاراج پاريکشيت صرفًا او را مجازات نمود، چراکه او 

ترين شودراها، و ملبس به لباس يک پادشاه و به پاي يک گاو ماده ضربه زده پايين

  .، توضيح بدهيدط دارندبه موضوعات خداوند کريشنا ارتباها را اگر بود؟ لطفا تمام اين
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  شرح

آن شرور را  ار، صرفًاکزيت پرهيکشين موضوع که ماهاراج پاريدن ايها از شنيشيرو  شوناکا
 يانگر آن است که پادشاهين موضوع بيمجازات کرده و نکشته است، تعجب کرده بودند. ا

عموم جامعه با ب يرا که خواهان فر ياکنندهد اهانتيت بايکشيار همچون ماهاراج پارکزيپره
ک گاو يوانات، ين حيترکند که به پاکيت ماست و در عين حال جرأ ک پادشاهيدن لباس يپوش

توانستند تصور کنند که در روزگار ينم ي، حتها در آن زمانيشيبکشد. ر ماده، اهانت کند، فورًا
 يهاتارگاهران، منتخب خواهند شد و کشين شودراها به عنوان مديترنيي، پايعصر کال يآت

ک يدن در مورد يکشتن گاوها افتتاح خواهند کرد. به هر حال، گرچه شن يبرا ياافتهيسازمان
ن حال ينداشت، با ا يتيها جذابيشير يک گاو بود، برايکننده به شودراکا که متقلب و اهانت

ا دارند، شنيبا خداوند کر ين موضوعات اگر هر ارتباطيها خواستار آن بودند که در مورد اآن
شنا بودند، چراکه هر آنچه در يعالقمند به موضوعات در مورد خداوند کر بشنوند. آنان صرفًا

موضوعات در بهاگاواتام در مورد  ياريدن دارد. بسيشنا باشد، ارزش شنيف کريارتباط با توص
اط با ها در ارتبره موجود است، اما تمام آنيو غ يفرهنگ است، اقتصاد، اموري، سيشناسجامعه

موارد،  يشنا در تماميدن را دارند. کريها ارزش شنآن ين همهيشنا هستند و بنابرايکر
ل يز به دلي، همه چيها چه هستند. در جهان مادنکه آنيکننده است، بدون توجه به ايپاکساز

 يشوند. اما، مادهيهستند، ناپاک محسوب م يعت ماديطب ينکه محصول سه گونهيا
  .شنا استي، کرکنندهيپاکساز

  6آيه 

athaväsya padämbhoja- 
makaranda-lihäà satäm 
kim anyair asad-äläpair 
äyuño yad asad-vyayaù 

athavä :؛ در غير اين صورتasya :) کريشنا )؛ خداوندمتعلق به اوpada-ambhoja : قدوم

؛ چشندنيلوفري ميکه شهد عسل را ازچنين گل  مربوط به کساني: makaranda-lihämنيلوفرين؛ 

satäm :؛ که همواره وجود دارند مربوط به کسانيkim anyaiù :؛ ي چيز ديگر چيستفايدهasat :

-asat؛ آن چه هست: yat؛ مربوط به دوره زندگي: äyuñaù؛ موضوعات: äläpaiù؛ توهمي
vyayaù :.اتالف غير ضروري زندگي   
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  ترجمه

ز قدوم نيلوفرين خداوند را دارند. عابدان خداوند عادت به چشيدن عسل موجود، ا

  ي موضوعاتي که صرفًا اتالف زندگي ارزشمند افراد است، چه خواهد بود؟فايده

  شرح

خداوند کريشنا و عابدانش هر دو در سکوي روحاني قرار دارند، بنابراين موضوعات در مورد 
را، سرشار از خداوند کريشنا و عابدان پاکش به صورت يکساني اعال هستند. نبرد کورکشت

سياست و ديپلماسي بود، اما از آنجايي که اين موضوعات مربوط به خداوند کريشنا هستند، 
شود. هيچ نيازي به حذف سياست، اقتصاد، گيتا در سراسر جهان محترم شمرده مي- بهاگاواد

 باشد. براي يک عابد، نميگرايان موضوعات مادي هستندشناسي و غيره که براي ماديجامعه
پاک، که واقعًا در ارتباط با خداوند است، چنين موضوعاتي، اگر با خداوند يا عابدان پاکش همراه 

ايم و حاال با هاي پانداواها شنيده و صحبت کردهباشند، همگي روحانيند. ما در مورد فعاليتشده 
بوط به خداوند پاريکشيت سروکار داريم، اما از آنجايي که تمام اين موارد مر موضوعات ماهاراج

ي زيادي به شوند، و عابدان پاک عالقهشان روحاني محسوب ميکريشنا هستند، همگيشري
  ايم.هيشمادو مورد بحث قرار دادهب يدعاهاها دارند، ما اين موضوع را در ارتباط با شنيدن آن

شود امر مي ي زندگي ما بسيار طوالني نيست و هيچ قطعيتي در مورد اينکه چه زماني به مادوره
ي بعدي زندگي ترک کنيم، وجود ندارد. بنابراين اين وظيفه که همه چيز را براي رفتن به مرحله
مان در مورد موضوعاتي که مرتبط به خداوند اي از زندگيما است که دقت کنيم هيچ لحظه

شنا باشد، کريشنا نيستند، تلف نشود. هر موضوعي هرچقدر هم مطبوع، اگر عاري از ارتباط با کري
  ارزش شنيدن ندارد.

ي گل گاه ابدي خداوند کريشنا، شکلي همچون کاسهي روحاني گولوکاورينداوان، سکونتسياره
نمايد، اين کار را با که خداوند در هر يک از سيارات مادي هبوط مي نيلوفر دارد. حتي هنگامي

رتيب قدوم خداوند همواره بر تدهد. بدينگونه که هست انجام ميتجلي سکونتگاه خويش، همان
ماند. قدوم خداوند نيز همچون گل نيلوفر زيباست. ي بزرگ گل نيلوفر باقي ميهمان کاسه

  است که خداوند کريشنا قدومي نيلوفرين دارد. بنابراين چنين بيان شده
ي هتوان گفت که او به دليل تماس با انرژي مادي در چرخيک موجود زنده، ذاتًا ابدي است. مي

ي بازگشت شود و شايستهتولد و مرگ است. موجود زنده با آزادي از چنين انرژي مادي، رها مي
هاي گردد. کساني که خواستار زندگي ابدي بدون تغيير بدنبه خانه، بازگشت به نزد خداوند مي
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وند مادي خود هستند، نبايد زمان ارزشمند خود را با موضوعاتي غير از موضوعات مرتبط با خدا
 کريشنا و عابدانش، تلف کنند.

  7آيه 

kñudräyuñäà nåëäm aìga 
martyänäm åtam icchatäm 

ihopahüto bhagavän 
måtyuù çämitra-karmaëi 

kñudra :؛ ار کوچکيبسäyuñäm :؛ يزندگ يمربوط به دورهnåëäm :؛ هامربوط به انسانaìga 
: åtam؛ کننديقطعا مرگ را مالقات مکه يمربوط به کسان:  martyänäm؛يسوتا گوسوام يا: 

: upahütaù؛ نجايدر ا: iha؛ آن را دارند يکه آرزويمربوط به کسان: icchatäm؛ يابد يزندگ

؛ اماراجيمرگ،  يکنندهکنترل: måtyuù؛ گر خداوندانيب: bhagavän؛ حضور يخطاب شده برا

çämitra :؛ متوقف شدنkarmaëi :اعمال.  

  ترجمه

ها وجود دارند که متمايل به رهايي از مرگ و افرادي در ميان انسان اي سوتاگوسوامي،

ي مرگ، کنندهها با مخاطب قرار دادن کنترلخواستار دريافت حيات جاودان هستند. آن

  ياماراج، از فرايند کشته شدن، مي گريزند.

  شرح

ر انساني، رشد تر زندگي حيواني به زندگي واالتهاي پستطور که از گونهموجود زنده، همان
آورد، در مورد رهايي از چنگال مرگ نگران يابد و به تدريج شعور باالتري را به دست ميمي
شيميايي دانش، در تالش براي اجتناب از مرگ -شود. دانشمندان مدرن با پيشرفت فيزيکيمي

د شخص ي مرگ، ياماراج، چنان خشن است که حتي از جان خوکنندههستند. اما متأسفانه کنترل
اي در مورد توقف مرگ با پيشرفت دانش علمي را گذرد. دانشمندي که نظريهدانشمند نيز نمي

شود. جايي گيرد، شخصًا قرباني مرگ ميکند، زماني که مورد خطاب ياماراج قرار ميمطرح مي
 ي کوتاه زندگي راتواند دورهبراي صحبت در مورد توقف مرگ وجود ندارد، چراکه هيچ کس نمي

آميز ي کوتاه متوقف کند. تنها اميد براي تأخير فرايند کشتار خشونتي يک لحظهحتي به اندازه
ياماراج، فراخواندن وي براي شنيدن و ذکرکردن نام مقدس خداوند است. ياماراج عابد بزرگ 
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هاي انجام شده توسط عابدان پاک که و قرباني خداوند است و دوست دارد به مراسم کيرتان
اره مشغول خدمت عابدانه به خداوند هستند، دعوت شود. بنابراين حکيمان بزرگ، به همو

سرکردگي شوناکا و ديگران، ياماراج را دعوت کردند تا در قرباني برگزار شده در نايميشرانيا 
  خواهند بميرند، خوب است.حضور يابد. اين امر براي کساني که نمي

  8آيه 

na kaçcin mriyate tävad 
yävad ästa ihäntakaù 

etad-arthaà hi bhagavän 
ähütaù paramarñibhiù 
aho nå-loke péyeta 

hari-lélämåtaà vacaù 

na :؛ نهkaçcit :؛ يهرکسmriyate :؛ خواهد مردtävat :؛ قدر درازآنyävat :؛ کهيتا زمانäste :

 ؛نيا: etat؛ دشويرا سبب م يان زندگيکه پا يفرد: antakaù؛ نجايدر ا: iha؛ حاضر است

artham :؛ ليدلhi :؛ قطعاbhagavän :؛  خداوند يندهينماähütaù :؛ دعوت شدparama-

åñibhiù :؛ مان بزرگيتوسط حکaho :؛ آهnå-loke :؛يدر جامعه انسان péyeta :؛ اجازه بده بنوشد

hari-lélä :؛  خداوندمتعال  يهايبازamåtam :؛ يابد يشهر زندگvacaù :فاتيتوص.   

  جمهتر

کس شود، در اينجا حاضر است، هيچتا هنگامي که ياماراج، که دليل مرگ ديگران مي

ي مرگ، ياماراج را که کنندهبه مالقات مرگ نخواهد رفت. حکيمان بزرگ کنترل

اند. موجوداتي که تحت نفوذ او هستند از شنيدن ي خداوند است، دعوت کردهنماينده

  د.گردنمند ميهاي متعال خداوند، بهرهزيشهدي جاودان، به شکل توصيفات با

  شرح

تواند از مرگ خالصي يابد. داند چگونه ميکند، اما نميهر انساني مرگ را مالقات مي
ي خداوند گونههاي شهدترين عالج براي رهايي از مرگ، عادت دادن خود به شنيدن بازيقطعي

است. بنابراين بهاگاواتام توصيف شده -اي منظم و سيستماتيک در متن شريماداست که به گونه
در اينجا توصيه شده که، هر انساني که خواهان رهايي از مرگ است، بايد اين مرحله از زندگي را 
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  است، بگذراند.گونه که توسط حکما، به سرکردگي شوناکا، توصيه شده آن

  9آيه 

mandasya manda-prajïasya 
vayo mandäyuñaç ca vai 
nidrayä hriyate naktaà 

divä ca vyartha-karmabhiù 

mandasya :؛ مربوط به فرد تنبلmanda :؛ يجزئprajïasya :؛ مربوط به شعورvayaù :؛ سن

manda :؛ کوتاهäyuñaù :؛ يزندگ يمربوط به دورهca :؛ وvai :؛ قايدقnidrayä :؛ دنيبا خواب

hriyate :؛ رديميمnaktam :؛ شبdivä :؛ زمان روزca :؛زين vyartha :؛ چيه يبرا

karmabhiù :ها.تيبا فعال  

  ترجمه

ها را در خواب و روزها را ي کوتاه زندگي، شبهاي تنبل با شعور اندک و در دورهانسان

  کنند.هايي براي هيچ، سپري ميبه انجام فعاليت

  شرح

يژه از ي وداند. فرم انساني يک هديهخرد ارزش واقعي شکل انساني حيات را نميانسان کم
بال بر موجود زنده است. دستيابي به  و اي از قوانين محکم رنجسوي طبيعت مادي در ميان دوره

ي زندگي، يعني رهايي از تولد و مرگ مکرر، يک فرصت است. انسان برنده برگترين بزرگ
ي مهم و ارزشمند مراقبت خردمند با تالش جدي براي خالصي از اين قيود، از اين هديه

توانند ارزش بدن انساني را براي دستيابي به خرد تنبل بوده و نميهاي کمد. اما انسانکنمي
شوند و در طول مند ميي اقتصادي عالقهها بيشتر به توسعهرهايي از قيود مادي بشناسند، آن

ي کنند. قوانين طبيعت، اجازهحيات صرفًا براي لذت حواس اين بدن موقتي، بسيار سخت کار مي
اند و بدين ترتيب براي انسان نيز مقدار مشخصي از لذت تر را دادهحواس به حيوانات پست لذت

است. اما شخص بايد قطعًا براي درک اين  حواس بر مبناي زندگي گذشته و حال وي مقدر شده
که در  شدهموضوع تالش کند، که هدف غايي حيات انساني، لذت حواس نيست. در اينجا گفته 

توانيم کند، چراکه هدف چيزي جز لذت حواس نيست. ما ميخص براي هيچ کار ميطول روز ش
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به طور ويژه مشاهده کنيم که چگونه در شهرهاي بزرگ و صنعتي انسان ها مشغول براي به 
ي شود، اما مقصود از همهآوردن هيچ هستند. اشياء بسيار زيادي با انرژي انساني توليد ميدست 

باشد. پس از کار سخت در طول روز، يک فرد ه خالصي از قيود مادي ميها لذت حواس و نآن
ي زندگي شود. اين برنامهي جنسي ميخوابد و يا مشغول رابطهخسته، در هنگام شب يا مي

ها در اينجا به عنوان تنبل، بدبخت خرد است. بنابراين آنگرايانه براي اشخاص کممتمدن مادي
  شوند.مي و داراي عمري کوتاه ناميده

  10آيه 

süta uväca 
yadä parékñit kuru-jäìgale 'vasat 
kalià praviñöaà nija-cakravartite 
niçamya värtäm anatipriyäà tataù 
çaräsanaà saàyuga-çauëòir ädade 

sütaù uväca :؛ سوتا گوسوامي گفتyadä :؛ هنگاميparékñit :؛ پاريکشيت  ماهاراجkuru-

jäìgale :؛ يتخت سلطنت کورودر پاavasat :؛ سکونت داشتkalim :هاي عصر نشانه

ترتيب با  بدين: niçamya؛ در قلمروي او: nija-cakravartite؛ داخل شد: praviñöam؛کالي

: çaräsanam؛ از آن پس: tataù؛ نه خيلي مطبوع: anati-priyäm؛ اخبار : värtäm؛ شنيدن

: ädade؛ هاي ماديفعاليت: çauëòiù؛ به دست آورده فرصتي براي آن: saàyuga؛ تيرها و کمان
  برداشت.

  ترجمه

پاريکشيت در پايتخت سلطنت کورو،  سوتا گوسوامي گفت: هنگامي که ماهاراج

هاي عصر کالي، نفوذ به قلمروي حکومت او را آغاز کردند. وقتي سکونت داشت، نشانه

افت. اما، فرصتي براي نبرد به او ، آن را بسيار مطبوع و راحت نياو متوجه اين امر گشت

  ي اقدامات نظامي شد.داد. او تيرها و کمان خود را برداشت و آماده

  شرح

پاريکشيت چنان کامل بود که با آرامش کامل در پايتخت خود مستقر  مديريت حکومت ماهاراج
نفوذ  هاي عصر کالي، به قلمروي حکومتي ويبود. اما او اخباري را دريافت کرد که نشانه
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- ) رابطه۱هاعبارتند از: (هاي عصر کالي چيست؟ آناند. او اين اخبار را دوست نداشت. نشانهکرده

) لذت از قمار. عصر کالي ۴) مستي و (۳) مشغول شدن به گوشتخواري، (۲ي نامشروع با زنان، (
بشري  يالذکر در جامعهي فوقاللفظي به معناي عصر نزاع است و چهار نشانهبه صورت تحت

شنيد که برخي از مردم کشور دچار  پاريکشيت ماهاراجها هستند. نزاع ياي براي تمامعلل ريشه
هاي خواست تا اقداماتي فوري براي مقابله با اين ريشهها گرديده و بنابراين مياين نشانه

چنين پاريکشيت،  معناست که حداقل تا زمان حکومت ماهاراجناآرامي، انجام دهد. اين بدان
ها به صورت آنکه اين نشانهاند و به محضهايي از زندگي اجتماعي عمًال ناشناخته بودهنشانه

کن نمايد. اين اخبار براي وي خوشايند و مطبوع ها را ريشهخواست تا آنخفيفي آشکار شوند، مي
داد. گيدن ميپاريکشيت فرصتي براي جن نبود، اما به طريقي هم خوشايند بود، چرا که به ماهاراج

هيچ نيازي به جنگ با کشورهاي کوچک نبود، زيرا همگان در صلح و آرامش فرمانبردار او 
ي جنگاوري او، فرصتي براي نمايش دادند. يک پادشاه بودند، اما شروران کالي يوگا به روحيه

شود، درست کشاترياي کامل، همواره از به دست آوردن فرصتي براي جنگيدن خوشحال مي
ي ورزشي خوشحال طوري که يک ورزشکار از فرصتي براي شرکت در يک مسابقهنهما
هايي از قبل مقدر شده بودند. اگر چنين شود. هيچ بحثي نيست که در عصر کالي چنين نشانهمي

هايي وجود دارد؟ چنين مباحثي از سوي اشخاص است، پس چه دليلي براي جنگ با چنين نشانه
است و با اين حال،  ود. در فصل باران، باران از قبل مقدر شدهشتنبل و بدبخت مطرح مي

هاي مورد اشاره شوند. مشابهًا، در عصر کالي، نشانههايي براي حفاظت از خود، انجام مياحتياط
ي حکومت است که شهروندان را از کنند، اما اين وظيفهقطعًا در زندگي اجتماعي نفوذ مي

پاريکشيت خواهان مجازات شروران مشغول به  ظ کند. ماهاراجمعاشرت با اعمال عصر کالي حف
ي فرهنگ ديني داراي ترتيب او شهروندان معصوم را که به واسطههاي کالي بود و بديننشانه

 ي پادشاه است که چنين حفاظتي بدهد و ماهاراجرفتارهاي پاکي بودند، حفظ نمود. اين وظيفه
  کرد.ا براي جنگيدن آماده ميخود رکه پاريکشيت کامًال حق داشت 

  11آيه 

svalaìkåtaà çyäma-turaìga-yojitaà 
rathaà mågendra-dhvajam äçritaù purät 

våto rathäçva-dvipa-patti-yuktayä 
sva-senayä digvijayäya nirgataù 
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su-alaìkåtam :؛ بسيار آراستهçyäma :؛ سياهturaìga :؛ هااسبyojitam :؛ افسار شده

ratham :؛ ارابهmåga-indra :؛ شيرdhvajam :؛ پرچم برافراشتهäçritaù :؛ تحت حفاظت

purät :؛ از پايتختvåtaù :؛ احاطه شده باratha :؛ رانانارابهaçva :؛ سواره نظامdvipapatti :

به : digvijayäya؛ نظامهمراه با پياده: sva-senayä؛ بدين شيوه مجهز شده: yuktayä؛ هافيل

  رفتند. : nirgataù؛ قصد فتح

  ترجمه

شد، نشست. پرچم او اي که با اسبان سياه کشيده ميپاريکشيت بر ارابه ماهاراج

رانان، ي يک شير بود. اين چنين آراسته و احاطه شده با ارابهمزين به نشانه

  نظام، پايتخت را براي فتح تمام جهان ترک نمود.ها و سربازان پيادهنظام، فيلسواره

  شرح

 هاي سفيد،ي به جاي اسبمشک ييهااسبي وسيله هاز پدربزرگش آرجونا، ب پاريکشيت هاراجما
ر کرده بود و يک شين به نشان يشود. او پرچم خود را مزيشناخته مکشيدند، را مياش ارابهه ک

مانند  يسلطنت يجمعک حرکت دستهي ي.جن به نشان هانومانيپدربزرگش پرچم خود را مز
نظام، ، سوارهبودندن شدهيمز ييبايبه زکه  ييهاشده با ارابهاحاطهپاريکشيت،  راجماهاحرکت 

ي تمدني است که حتي نواز است بلکه نشانهي موسيقي، نه تنها چشمنظام و دستهو پيادهها ليف
  ي جنگ نيز زيباست.در جبهه

   12آيه 

bhadräçvaà ketumälaà ca 
bhärataà cottarän kurün 
kimpuruñädéni varñäëi 
vijitya jagåhe balim 

bhadräçvam :؛ بهادراسواketumälam :؛ کتوماالbhäratam :؛ بهاراتاuttarän : کشورهاي

ي کشوري در جبهه: kimpuruña-ädéni ؛ي کوروقلمروي پادشاهي سلسله: kurün؛ شمالي

؛ تحميل کرد: jagåhe؛ فتح: vijitya؛ هايي از سياره زمينبخش: varñäëi؛ هاي هيماالياشمالي کوه

balim :.قدرت  
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  ترجمه

بهادراسوا، کتوماال، بهاراتا،  - هاي سياره زمينپاريکشيت تمام بخش گاه ماهاراجآن

  ها خراج گرفت.کوروي شمالي، کپمپوروشا و غيره را فتح نمود و از حاکمان آن

  شرح

ا پارواتا يا اقيانوس آب شور بسط مادان- و از گاندها 12بهادرسوا سرزميني است نزديک مرو پارواتا
وجود دارد. سانجايا اين  (Bhisma-parva 7.14.18)يابد. توصيفي از وارسا در ماهابهارات مي

  است.توصيفات را براي دهريتاراشترا بيان کرده
ي قلمروي ترتيب اين استان ضميمهيودهيشترا اين وارسا را نيز فتح کرد و بدينماهاراج

هايي که توسط پاريکشيت پيشتر خود را امپراطور تمامي سرزمين رديد. ماهاراجامپراطوري او گ
که بيرون از بود، اما با اين حال هنگامي شد، اعالم کردهها حکمروايي ميپدربزرگش بر آن

ها بايست برتري خود را بر آنپايتخت خود قرار داشت، براي گرفتن خراج از اين کشورها مي
  نمود.اثبات مي

فت اقيانوس، اين سرزمين را به هفت دويپا و هشت کوه بزرگ، دويپاي مرکزي يا جامبو دويپا ه
بوده و کتوماال نيز به  اند. بهارات وارشا، يکي از نه وارشاي مورد اشارهرا به نه وارشا تقسيم کرده

اترين زنان است که در کتوماال وارشا، زيب است. آمدهعنوان يکي از وارشاهاي باال توصيف شده 
حضور دارند. آرجونا نيز اين وارشا را فتح نمود. توصيف اين بخش از جهان در 

  وجود دارد. (Sabha28-6)مهابهارات
و ساکنان آن پيشتر حدود  که اين بخش از جهان در بخش غربي مروپاروانا قرار گرفته شده گفته

کن اين بخش از سياره، هاي سا. انسان(Bhisma-parva 6-31)زيستندده هزار سال مي
ها طاليي رنگ و زنان شبيه فرشتگان بهشت هستند. ساکنان اين وارشا به دور از انواع رنج

  باشند.ها ميوغصه
بهارات وارشا: اين بخش از جهان نيز يکي از نه وارشاي جامبودويپاست. توصيف بهارات وارشا 

  ).Bhisma-parva ۱۰و ۹است (فصول در ماهابهارات ارائه شده
وارشا، هاري وارشا قرار دارد. توصيف -وارشا و در جنوب ايالوريتا- در مرکز جامبودويپا، ايالوريتا

  :(Sabha-varta 28.7-8)استاين وارشاها در مهابهارات چنين ارائه شده 
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nagaraàç ca vanaàç caiva 
nadéç ca vimalodakaù 

puruçan deva-kalpaàç ca 
naréç ca priya-darçanaù 

 
adåñöa-pürvän subhagän 
sa dadarça dhanaïjayaù 
sadanäni ca çubhräëi 

näréç cäpsarasäà nibhäù 

در اينجا بيان گرديده که زنان هر دوي اين وارشاها زيبا بوده و برخي از آنان با آپساراها يا زنان 
  کنند.بهشتي، برابري مي

اوتاراکورو وارشا ناميده  جامبودويپا،ترين بخش اوتاراکورو: براساس جغرافياي ودايي شمالي
شود. اقيانوس آب شور از سه جبهه، اين وارشا را در بر گرفته و کوه شرينگاوان باعث جدائي مي

  است.وارشا شده - آن از هيرانمايا
وارشا: گفته شده که اين وارشا در شمال کوه هيمالياي بزرگ واقع گرديده که حدود - کيمپوروشا

هاي جهان نيز هزار مايل است. اين بخش۱۶ارتفاع دارد و عرض آن حدود هشتاد هزار مايل 
کيمپوروشاها اوالد دختر داکشا هستند.  .(Sabha-varta 28.1-2)توسط آرجونا فتح شدند

که ماهاراج يودهيشتيرا قرباني اسب را انجام داد، ساکنان اين کشورها نيز در اين هنگامي
کردند. اين بخش و به امپراطور، خراج و ماليات پرداخت ميها نقش داشته و حضور داشتند جشن

شوند. گفته شده که وارشا يا در برخي موارد هيماليايي (هيماواتي) ناميده مي- از جهان کيمپوروشا
- گوسوامي در اين ايالت هيماليايي متولد شد و با عبور از کشورهاي هيماليايي به بهاراتشوکادو

  وارشا رفت.
پاريکشيت سرتاسر جهان را فتح نمود. وي تمامي کشورهاي نزديک  ، ماهاراجبه کالمي ديگر

هاي شرقي، غربي، شمالي و جنوبي جهان را ها، در تمامي جهات يعني بخشدرياها و اقيانوس
  فتح کرد.

 

  15-13آيات 

tatra tatropaçåëvänaù 
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sva-pürveñäà mahätmanäm 
pragéyamäëaà ca yaçaù 
kåñëa-mähätmya-sücakam 

 
ätmänaà ca pariträtam 
açvatthämno 'stra-tejasaù 
snehaà ca våñëi-pärthänäà 
teñäà bhaktià ca keçave 

 
tebhyaù parama-santuñöaù 
préty-ujjåmbhita-locanaù 
mahä-dhanäni väsäàsi 

dadau härän mahä-manäù 

tatra tatra :؛ کردهرجايي که پادشاه سرکشي ميupaçåëvänaù: ؛ شنيدهمواره ميsva-

pürveñäm :؛ در مورد اجدادشmahä-ätmanäm :؛ که همگي عابدان بزرگ خداوند بودند

pragéyamäëam :؛ شدندگونه خطاب ميکه اين به آن کسانيca :؛ نيزyaçaù :؛ شکوهkåñëa :

؛ خود شخص او: ätmänam ؛گربيان: sücakam؛ اعمال پرشکوه: mähätmya؛ کريشنا  خداوند

ca :؛ نيزpariträtam :؛ رها شدaçvatthämnaù :؛ مربوط به آشواتهاما، شاسترا، سالح

tejasaù :؛ هاي قدرتمنداشعهsneham :؛محبت ca :؛ نيزvåñëi-pärthänäm— : ميان

به : keçave؛ نيز: ca؛ عبوديت: bhaktim؛ از همه جا: teñäm؛ نوادگان وريشني و نوادگان پريتها

؛ جذب: préti؛ راضي شد: santuñöaù؛ به شدت: parama؛ به آنها: tebhyaù؛ خداوند کريشنا

ujjåmbhita :؛ به طور خوشايندي آزادlocanaù :؛ فردي که چنين چشماني داردmahä-
dhanäni :؛ هاي ارزشمندثروتväsäàsi :؛ لباسdadau :؛ به خيرات دادhärän :؛ گردنبند

mahä-manäù :داردتري انداز گستردهفردي که چشم.   

  ترجمه

شنيد، که کرد، همواره شکوه نياکان بزرگ خود را ميپادشاه به هرجايي که سرکشي مي

هاي پرشکوه خداوند کريشنا بودند. او همگي عابدان خداوند و نيز عابدان فعاليت

ي سالح آشواتهاما حفظ العادههمچنين شنيد که چگونه خداوند وي را از گرماي فوق

ا محبت فراوان ميان نوادگان وريشني و نوادگان پريتها، به دليل کرد. و نيز مردم ب
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عبوديت فراوان نوادگان پريتها به خداوند کشاوا، اشاره نمودند. پادشاه که از 

سرايندگان چنين شکوهي بسيار خرسند شده بود، چشمانش از رضايت زياد، روشن 

  ايشان هديه کرد. هاي ارزشمندي بهها و لباسشده و از سر بزرگواري گردنبند

  شرح

شوند. اين سيستم از پادشاهان و اشخاص بزرگ حکومتي با سخناني خوشايند استقبال مي
پاريکشيت از آنجايي که يکي از امپراطورهاي  است و ماهاراج هاي بسيار دور متداول بودهزمان

ندي مورد هاي جهان با چنين سخنان خوشايمشهور جهان بود، هنگام بازديد از تمامي بخش
اش، ها، کريشنا بود. کريشنا يعني کريشنا و عابدان ابديشد. موضوع اين خطابهمي استقبال واقع

  به همان ترتيب که پادشاه يعني پادشاه و معاشران محرم او.
توان از هم مجزا کرد و بنابراين پرشکوه کردن يک عابد به کريشنا و عابدان پاکش را نمي

پاريکشيت از شنيدن شکوه اجداد خود،  اوند است و برعکس. ماهاراجمعناي پرشکوه کردن خد
هاي ها مرتبط با فعاليتشد، اگر که آنهمچون ماهاراج يودهيشتيرا و آرجونا خوشحال نمي

  خداوند کريشنا نبودند.
). عابدان ۴/۸نمايد تا عابدانش را نجات دهد (پاريترانايا سادهونام ب.گ خداوند به ويژه هبوط مي

توانند شوند چراکه آنان نميهاي مختلفش، پرشکوه ميي حضور خداوند و انرژيبه واسطه
هاي مختلفش زندگي کنند. خداوند براي عابدان به همراه اي بدون حضور خداوند و انرژيلحظه

ي پاريکشيت هنگامي که خداوند به واسطه اعمال و شکوهش، حاضر است و بنابراين ماهاراج
کرد، به ويژه هنگامي که خداوند او را در رحم شد، حضورش را حس ميوه مياعمالش پرشک

گيرند، اما در دنياي مادي که در هر مادرش حفظ نمود. عابدان خداوند هرگز در خطر قرار نمي
گيرند، و هنگامي گام پر از خطرات مختلف است، عابدان به وضوح در شرايطي خطرناک قرار مي

گردد. اگر عابديني همچون پانداواها، شوند، خداوند پرشکوه ميحفظ مي که ايشان توسط خداوند
ي ي جنگ کوروکشترا درگير نشده بودند، خداوند کريشنا، به عنوان گويندهدر صحنه

هاي زمان استقبال، ذکر شده و شد. تمام اين اعمال خداوند، در خطابهبهاگاوادگيتا، پرشکوه نمي
کردند، هديه هايي را ارائه ميت کامل به کساني که چنين خطابهپاريکشيت، در رضاي ماهاراج

داد. تفاوت ميان تقديم بيانات استقبال امروزي و روزگاران گذشته، آن است که پيشتر چنين مي
هاي زمان شد. سخنرانيپاريکشيت عرضه مي هايي براي اشخاصي همچون ماهاراجخطابه

في هديه اک ينمودند به اندازهرا ارائه ميها که آنکساني استقبال، پر از حقايق و آمار بودند و
امروزه چنين سخناني با بيانات واقعي همراه نبوده، بلکه تنها براي که  کردند. درحاليدريافت مي
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باشند و به آميز و سرشار از دروغ ميي آن پست و شغل، مهم است و اغلب تملقرضايت دارنده
ي فقير و بيچاره نمايند از سوي استقبال شوندههايي را ايراد ميندرت اشخاصي که چنين خطابه

  کنند.اي دريافت ميهديه

  16آيه 

särathya-pärañada-sevana-sakhya-dautya- 
véräsanänugamana-stavana-praëämän 

snigdheñu päëòuñu jagat-praëatià ca viñëor 
bhaktià karoti nå-patiç caraëäravinde 

särathya :؛ رانپذيرش مسئوليت يک ارابهpärañada :؛ پذيرش رياست در جمع قرباني راجاسويا

sevana : ؛ خداونداشتغال دائمي ذهن در خدمتsakhya : ؛ به عنوان يک دوست خداوندانديشيدن به

dautya :؛ برپذيرش مسئوليت يک پيغامvéra-äsana : پذيرش مسئوليت يک محافظ با شمشير

: praëämän؛ تقديم دعاها: stavana؛ پيروي از قدوم: anugamana ؛بدون غالف در شب

؛ نرم و منعطف هستند خداوندي به کسانيکه در مقابل اراده: snigdheñu؛ تقديم احترامات

päëòuñu :؛به پسران پاندو jagat :؛ جهانيpraëatim :؛ فردي که مطيع استca :؛ وviñëoù :

-caraëa ؛پادشاه: nå-patiù؛ دهدانجام مي: karoti؛ عبوديت: bhaktim؛ مربوط به ويشنو

aravinde :.به قدوم نيلوفرينش   

  ترجمه

پاريکشيت شنيد که خداوند کريشنا که همواره مورد اطاعت جهاني است، از  ماهاراج

ي آنان، دليلش، تمامي انواع خدمات را به پسران پاندو، براساس خواستهسر لطف بي

بري، دوستي، محافظ راني تا رياست، تا پيغامتفاوت، از ارابههاي مبا پذيرش مسئوليت

شب و غيره، پذيرفت و از ايشان همچون يک خادم اطاعت نمود و احترامات خود را 

پاريکشيت اين موضوع  که ماهاراج تر به آنان تقديم کرد. هنگاميهمچون فردي جوان

  رديد.را شنيد، سرشار از عبوديت به قدوم نيلوفرين خداوند گ

  شرح

خداوند کريشنا همه چيز عابدان پاکي همچون پانداواهاست. خداوند براي ايشان، خداوند متعال، 
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بر و هر آنچه که ايشان فکر ران، دوست، خادم، پيغامپير روحاني، تمثال پرستيدني، راهنما، ارابه
ريکشيت، به عنوان يک پا داد. ماهاراجترتيب به احساسات پانداواها پاسخ ميکنند، بود و بدين 

گويي اعالي خود به احساسات عابدانش را تحسين کند و توانست پاسخعابد پاک خداوند، مي
ترتيب او شخصًا از ارتباط با خداوند مشعوف شده بود. صرفًا با قدرداني و تحسين روابط بدين

ط خداوند با عابدانش رسد روابتواند به رهايي دست يابد. به نظر ميخداوند با عابدانش، فرد مي
ي ها را در حقيقت ذاتي، درک کند، فورا شايستهروابط عادي انساني است، اما فردي که آن
باشد. پانداواها چنان در برابر اراده و خواست خداوند بازگشت به خانه، بازگشت به نزد خداوند مي

قرباني کرده و با چنين توانستند هر ميزان انرِژي را براي خدمت خداوند منعطف بودند که مي
  عزم پاکي، لطف خداوند را به هر شکلي که آرزو داشتند، به دست آورند.

  17آيه 

tasyaivaà vartamänasya 
pürveñäà våttim anvaham 
nätidüre kiläçcaryaà 
yad äsét tan nibodha me 

tasya :؛ پاريکشيت مربوط به ماهاراجevam : ترتيب؛بدين vartamänasya :ب در چنين جذ

روزي : anvaham؛ اشتغال نامناسب: våttim؛ مربوط به اجدادش: pürveñäm؛ فکري باقي ماندن

؛ آن: yat؛ برانگيزتعجب: äçcaryam؛ واقعا: kila؛ دور از: ati-düre ؛نه: na؛ پس از روز ديگر

äsét :؛ بودtat :؛ کهnibodha :؛ دانستآن را ميme :.از من   

  ترجمه

پاريکشيت مشغول گذران روزگار خود با شنيدن  و در حالي که ماهاراجحال از من بشن

 اعمال نياکانش و جذب شدن در افکار ايشان بود، چه اتفاقي افتاد.

  18آيه 

dharmaù padaikena caran 
vicchäyäm upalabhya gäm 
påcchati smäçru-vadanäà 
vivatsäm iva mätaram 
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dharmaù :؛ شخصيت اصول مذهبيpadä: ؛ پاekena :؛ تنها روي يکcaran :؛ سرگردان

vicchäyäm :؛ ي غممحزون از سايهupalabhya :؛ مالقات کردهgäm :؛ گاوpåcchati :

فردي که : vivatsäm؛ هايي بر صورتبا اشک: açru-vadanäm؛ با: sma؛ درخواست کرد

  مادر.: mätaram؛ مانند: iva؛ فرزندان خود را از دست داده

  ترجمه

ت اصول ديني، دهارما، به شکل يک گاو نر سرگردان بود. و او شخصيت زمين شخصي

نمود که فرزندانش را به شکل يک گاو ماده مالقات کرد که به نظر همچون مادري مي

را از دست داده است. او اشک در چشمانش داشت و زيبايي بدنش از بين رفته بود. 

  بدين ترتيب از زمين چنين پرسيد.

  شرح

که گاو نر و ماده در ي زمين است. هنگامينشان اصول اخالقي است و گاو ماده نماينده گاو نر
حال شادي باشند، بايد فهميدکه مردم جهان نيز در حال شادي هستند. دليل اين امر آن است 

ي کند و گاو ماده شير، معجزههاي کشاورزي کمک ميکه گاو نر به توليد غالت در مزرعه
ي بشري اين دو حيوان مهم ترتيب، جامعهکند. بدين هاي غذايي را تأمين ميي ارزشمجموعه

ها بتوانند در هرجا با خوشحالي کامل کنند، به نحوي که آنرا با دقت زيادي نگهداري مي
شوند. گاو حرکت کنند. اما در حال حاضر در اين عصر کالي، هم گاو نر و هم گاو ماده قصابي مي

ي گسترش فرهنگ ي انساني صرفا به واسطهتوانند براي خير و رفاه جامعهنر و گاو ماده مي
ترين سيستم فرهنگي، حفاظت شوند. با پيشرفت چنين فرهنگي، برهمانايي، به عنوان کامل

اخالق جامعه به طرز مناسبي حفاظت شده و آنگاه صلح و شکوفايي نيز بدون هيچ تالش 
شود، با گاو نر و گاو ماده گ برهمانايي منحرف مييابد. هنگامي که فرهنمضاعفي تحقق مي

  گردند.هاي ذيل آشکار ميي نشانهاقدامات منتج از آن به واسطهشود و رفتار نامناسبي مي

  19آيه 

dharma uväca 
kaccid bhadre 'nämayam ätmanas te 
vicchäyäsi mläyateñan mukhena 
älakñaye bhavatém antar-ädhià 
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düre bandhuà çocasi kaïcanämba 

dharmaù uväca :؛ ديدهارما پرسkaccit :؛ ايآbhadre :؛ خانمanämayam : کامال سالم

غم شما  يهيرسد که سايبه نظر م: vicchäyä asi؛ به شما: te؛ ذات، شخص: ätmanaù؛ يوقو

 ؛با صورت: mukhena؛ يبه آرام: éñat؛ شود يک ميکه تار: mläyatä؛ استرا دربرگرفته

älakñaye :؛ يرسيتو به نظر مbhavatém :؛ به شماantarädhim :؛ در درون يضيمرdüre :

   مادر. يا: amba؛ يبرخ: kaïcana؛ دن بهيشياند :çocasi؛دوست: bandhum ؛دور يفاصله

 ترجمه

ي غم دهارما (در شکل يک گاو نر) پرسيد: اي خانم، آيا سالم و قوي نيستي؟ چرا سايه

اي. آيا از بيماري رسد که بيمار شدهفته است؟ از صورتت به نظر ميتو را در برگر

  کني؟اي دور است فکر ميبري يا به خويشاوندي که در فاصلهدروني رنج مي

  شرح

ي مردم به نوعي مريضند. از مردم دنيا در اين عصر کالي همواره سرشار از نگراني هستند. همه
هاي ذهني فرد را کشف کند. همه تواند شاخصيهاي تمامي مردم اين دنيا، شخص مصورت

ي خاص اين عصر کالي آن است که کنند. نشانهغيبت فردي که دور از خانه است را حس مي
مند نيست. براي کسب معاش، پدر در مکاني اي از برکت زندگي در کنار هم بهرههيچ خانواده

، فراغ از افراد يداخل يهايضيرنج از مرکند و يا زن دور از شوهر و غيره. دور از پسر زندگي مي
هاي نشانه يبرخ ني، وجود دارد. ايفعل تينگهداشتن وضع يبرا يک، و نگرانيو نزد يميصم

 دارد.مهم هستند که مردم اين عصر را همواره در نارضايتي نگه مي

  20آيه 

pädair nyünaà çocasi maika-pädam 
ätmänaà vä våñalair bhokñyamäëam 

äho surädén håta-yajïa-bhägän 
prajä uta svin maghavaty avarñati  

  

pädaiù :؛ با سه پاnyünam :؛ نابود شدهçocasi :؛ يآن سوگوار ياگر تو براmä :؛ مال منeka-

pädam : ؛ ک پايتنهاätmänam :؛بدن خود vä :؛اي våñalaiù :؛ قانونيتوسط گوشتخواران ب
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bhokñyamäëam :؛ ده قرار گرفتهمورد سوءاستفاähoù :؛ يدر قربانsura-ädén:  خداوندگاران

؛ ندهيفزا: uta؛ موجودات زنده: prajäù؛ سهم: bhägän؛ ياز قربان يعار: håta-yajïa؛ معتبر

svit :؛ايآ maghavati :؛ يابيو کم يدر قحطavarñati :دن باران.يبه خاطر نبار  

  ترجمه

ام. آيا تو به حال من روي يک پا ايستادهام و حال من سه پاي خود را از دست داده

قانون کني؟ و يا بسيار نگراني به اين دليل که از اين پس گوشتخواران بيسوگواري مي

بار، که در حال حاضر هيچ ي تأسفاز تو سوءاستفاده خواهند کرد؟ و يا در اين مخمصه

ها محروم انيپذيرد و خداوندگاران از سهم خود از اعطاي قربقرباني انجام نمي

هاي موجودات زنده، ناشي از قحطي و اي؟ آيا تو نگران رنجاند، گرفتار شدهشده

  خشکسالي هستي؟

  شرح

ات، لطف، يح ين خواهند رفت: دورهيج از بيتدرژه، به يز به وي، چهار چيشرفت عصر کاليبا پ
به نسبت سه از چهار، ن، يا اصول ديکه دهارما  يي. از آنجايو مذهب يقدرت تفکر و اصول اخالق

ت کل يکه سه چهارم جمع ياست. هنگامستاده يک پا اي ين تنها روين رفته، گاو نر نمادياز ب
 يها، تمدنيگردد. در عصر کاليم يوانات جهنميح يت برايشوند، وضعين ميديجهان ب

ا يم و يقت خداوند مستيها شخصرا خلق خواهند کرد که در آن يخدا به اصطالح جوامع مذهبيب
بخش  ي، جهان را براين انسانيديب جوامع بيترتنيشود. و بديده ميم به مبارزه طلبيمستقريغ

ت يبه شخص يمان نسبيت بر حسب اياز بشر يکنند. درجاتيقابل سکونت مريغ يتر انسانمعقول
گاه آن شناواها و برهماناها هستند،يک، وايمومن درجه  يهاخداوند وجود دارد. انسان ياعال

اواناها و در آخر چانداالها. نزول ياها، سپس شودراها، سپس ملچاها، يشياها، سپس وايکشاتر
 ين کالم در نزول و پستيات، آخريح يت چاندااليشود. وضعياز ملچاها آغاز م يض انسانيغرا

ا ياع گاه اجتمچياند هذکر شده يياست. مقصود از تمام اصطالحات باال که در متون ودا يانسان
تواند يهستند. فرد م يها به صورت عمومات مختلف انسانيفيآنها کاست. نبوده يتولد خاص

ک ملچا يتواند يشناو ميک وايب يترتنيکسب کند و بد يات مربوطه را با تالش شخصيفيک
ل ينها به دليا يک برهمانا گردد و تماميفراتر از  يتواند فرديک چانداال ميا پسر يشود و 

  شود.يک با خداوند متعال ممکن مينزد يشان و رابطهيرت امعاش
که يستند. آن کسانيگوشتخواران ملچا ن يشوند. اما همهيده ميگوشتخواران عمومًا ملچا نام
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که گوشت را بدون ي ستند، اما کسانيرند ملچا نيپذياساس قواعد کتب مقدس م گوشت را بر
روان ياست و پ . گوشت گاو در کتب مقدس منع شدهشونديده ميرند، ملچا ناميپذيت مديمحدو

مردم از بدن  ين عصر کالينر و ماده بدهند. اما در ا يبه گاوها ياژهيد حفاظت ويوداها با
 يهاب رنجين ترتياستفاده خواهند کرد و بدخواهند، سوءيگونه که م نر و ماده آن يگاوها
  خوانند.يخود فرا م يرا به سو يمتنوع

ها يبه انجام قربان يبرگزار نخواهند کرد. جمع ملچاها توجه اندک يچ قربانيعصر ه نيمردم ا
مشغول لذت حواس  يکه به لحاظ ماد ياشخاص يبرا يخواهند داشت. گرچه انجام قربان

 .است(ب.گه شدهيبه شدت توص يتا انجام قربانياست. در بهاگاوادگ يار ضروريهستند، بس
۳/۱۴-۱۶.(  

 ياز موجودات زنده ينگهدار ياست و تنها براودات زنده را خلق کردهخالق، موج يبرهما
 مقرر يز توسط وين يستم انجام قربانيشرفت به سمت خداوند، سيپ يجير تدريشده، در مسخلق
کنند و با يم يجات زندگيد غالت و سبزيستم آن است که موجودات زنده با تولياست. س دهيگرد

آورند يدست مبه يالزم بدن را به شکل خون و من ياتيح يروين هاآن ين محصوالتيخوردن چن
د يآورد. اما تول وجوده را ب يگريد يک موجود زنده قادر است موجود زندهي، يو از خون و من

 يهاين باران با انجام قربانيشود و بارش ايره تنها توسط باران ممکن ميجات و غيغالت، سبز
گ و آتهاروا ياجور، ريساما،  يعنيبا مناسک وداها  ييهاين قربانيه شده، امکان دارد. چنيتوص
ها در محراب آتش، خداوندگار يانجام قربان گفته شده که با يتياسمر-شوند. در مانويت ميهدا

آب را از  ياستهيشد، به طرز شا يد راضيکه خداوندگار خورشي شود. هنگاميم يد راضيخورش
بارد. پس يشوند و باران ميدر آسمان جمع م يکاف يب ابرهايترتنيو بد کنديم يآورا جمعيدر

وانات وجود خواهد داشت و يها و تمام حانسان ياز غالت برا يد کافي، تولياز بارش باران کاف
موجود زنده، وجود خواهد داشت. اما ملچاها  يروندهشيت پيفعال يبرا يب انرژيترت نيبد

وانات يگر حينر و ماده به همراه د يکشتار گاوها يها براگاهجاد کشتاريا يبرا ييهابرنامه
وانات بدون توجه به يبا گوشت ح يها و زندگش تعداد کارخانهيکنند با افزايزند و فکر ميريم

 يبرا يد بدانند که حتيها باخواهند داشت. اما آن يپررونق يد غالت، زندگيها و توليانجام قربان
توانند زنده بمانند. يوانات نميصورت ح نير ايد کنند، در غيجات توليزد علف و سبيوانات بايح

شان به لطف يت اين در نهايهستند. بنابرا يازمند باران کافيوانات، آنان نيد علف حيتول يبرا
 ين خداوندگارانيباشند و چنيندرا و چاندرا وابسته ميد، ايهمچون خداوندگار خورش يخداوندگاران

  شوند. يراض يقرباند با انجام يبا
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م. خداوندگاران، خادمان يان موضوع را بارها ذکر کردهياز زندان است و ما ا ينوع يماد يايدن
ن خداوندگاران خواستار آن يمناسب زندان هستند. ا يمراقبت و نظارت از نگهدار يخداوند برا

ج به يتند، به تدرمان هسيا بدون ي، که خواستار زندگياغي ينند موجودات زندهيهستند که بب
در متون مقدس  يستم انجام قربانين سيگردانند. بنابرايم بر سمت قدرت متعال خداوند رو

  است. ه شدهيتوص
حواس هستند.  يارضا يج ثمرات برايگرا خواهان کار سخت و لذت از نتايماد يهاانسان
ها که آگاهانه . اما آنشونديمرتکب م يرا در هر گام از زندگ يها گناهان مختلفن آنيبنابرا

 يباشند. برايها ملتيگناهان و فض يهمه يمشغول انجام خدمت عابدانه به خداوند هستند، ورا
-خود عابد نماد و نشانه يکه زندگ ست چرايشده، نزيتجو يهايبه انجام قربان يازيچ نيعابدان ه

 يدواس هستند باح يارضا يکه مشغول اعمال ثمربخش برا ياست. اما افراد يقربان ي
 يتمام يهااز واکنش يخالص يله براين تنها وسيا رايز ،شده را انجام دهندزيتجو يهايقربان

ن ينمودن ا يخنث ياجر و ثمر است. منظور از قربان يان برايگراگناهان انجام شده توسط عمل
اوندگاران ت خديشوند، رضايانجام م ييهاين قربانيکه چني گناهان است. هنگام يمجموعه
شوند، يل ميتبد يعيها به افراد مطيزندان يکه وقت يبيگردد، درست به همان ترتيحاصل م

ا، ذکر ياگي- رتانيسانک يعني يا قربانيا ياگيک يا تنها يتانيشوند. اما خداوند چيم يزندانبانان راض
ب يترتنياشند. بدب توانند حضور داشتهياست، که در آن همگان م ه کردهيشنا را توصيهاره کر

 يمساو ياا بهرهياگي-رتانيتوانند از انجام سانکياجر و ثمر، م يان برايهم عابدان و هم عملگرا
  ببرند.

  21آيه 

arakñyamäëäù striya urvi bälän 
çocasy atho puruñädair ivärtän 

väcaà devéà brahma-kule kukarmaëy 
abrahmaëye räja-kule kulägryän  

arakñyamäëäù :؛ بدون محافظتstriyaù :؛ زنانurvi :؛ نيزم يروbälän :؛کودکان 

çocasi :؛يتو احساس رحم دارatho  :؛نيچننيا puruña-ädaiù :؛ توسط مردانiva : مانند

؛ خداوندگار(مونث): devém؛ فرهنگ لغات: väcam؛ که ناراحت هستند يکسان: ärtän؛آن

brahma-kule :؛ برهمانا يدر خانوادهkukarmaëi :؛ نيعمل برخالف اصول د
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abrahmaëye :؛ييمخالف فرهنگ برهمانا ياشخاص räja-kule :؛رگونهيمد يدر خانواده kula-

agryän :ها (برهماناها)تمام خانواده بًايتقر.  

  ترجمه

پروا ترک توجه و بيآيا تو نسبت به زنان و کودکان ناخرسندي که توسط اشخاص بي

کني؟ يا از آن جهت ناراحتي که خداوندگار آموزش در حم مياند، احساس ترشده

اند؟ معرض رفتار ناپسند برهماناهايي است که به عمل خالف اصول دين عادت کرده

اند که به هاي مديريتي را گرفتهکه برهماناها پناه خانواده آيا تو از ديدن اين ناراحتي

  گذارند؟فرهنگ برهمانايي احترام نمي

  شرح

توجهي قرار ر کالي، زنان و کودکان به همراه برهماناها و گاوهاي ماده به شدت مورد بيدر عص
شود که تعداد مانند. در اين عصر، ارتباط نامشروع با زنان، سبب ميگيرند و بدون حفاظت ميمي

زيادي از زنان و کودکان تحت مراقبت الزم قرار نگيرند. برحسب اين موقعيت، زنان تالش 
که مستقل از حفاظت مردان باشند و ازدواج به عنوان يک توافق رسمي ميان زن و مرد  کنندمي

انجام خواهد شد. در اغلب موارد، از کودکان نيز به طور مناسب نگهداري نخواهد شد. برهماناها 
توانند آموزش مدرن را تا باالترين ها ميترتيب آنبه صورت سنتي افرادي باهوش هستند و بدين

ترين خواهند بود. آموزش دست آورند، اما در مورد اصول مذهبي و اخالقي آنان فروافتادهبهدرجه 
و شخصيت بد با يکديگر ناسازگارند، اما به صورت موازي با هم حرکت خواهند کرد. سران 

ي خرد ودايي خواهند بود و ترجيح ميدهند تا يک کشور کنندهي تقبيحکننده، به عنوان طبقهاداره
آموخته توسط چنين دين) را هدايت کنند و برهماناهاي به اصطالح دانشاصطالح سکوالر(بيبه 

ي پروايي خريداري خواهند شد. حتي ممکن است يک فيلسوف و يا نويسندهمديران بي
هاي متعدد در مورد اصول مذهبي، مقامي باال در دولتي را بپذيرند که تمامي اصول اخالقي کتاب

هايي بر حذر داشته کند. برهماناها به طور اخص از پذيرش چنين مقامذيب ميشاستراها را تک
ترين ها را قبول خواهند کرد، بلکه حتي اگر پائينها نه تنها اين مقاماند. اما در اين عصر آنشده

هاي ها بعضي نشانهباشد، آن را خواهند پذيرفت. اين ها وجود داشتهکيفيت نيز در اين جايگاه
 باشند.، مضر ميي بشريکالي هستند که براي خير عمومي جامعهعصر 

  22آيه 
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kià kñatra-bandhün kalinopasåñöän 
räñöräëi vä tair avaropitäni 
itas tato väçana-päna-väsaù - 

snäna-vyaväyonmukha-jéva-lokam 

kim :؛ آياkñatra-bandhün :؛ مديران نااليقkalinä :؛ تحت تأثير عصرکاليupasåñöän :

نظم بي: avaropitäni؛ توسط ايشان: taiù؛ يا: vä؛ امورحکومتي: räñöräëi؛ گيج و سرگشته

: väsaù؛ نوشيدن: päna؛ پذيرش غذا: açana؛ يا: vä؛ آنجا: tataù؛ اينجا: itaù؛ استشده

ي جامعه: jéva-lokam؛ متمايل: unmukha؛ امور جنسي: vyaväya؛حمام: snäna؛ سکونتگاه
   ري.بش

  ترجمه

امروزه، به اصطالح مديران، تحت تأثير عصر کالي گيج و سرگشته هستند و 

اند. آيا تو از اين نظمي و اغتشاش گذاشتهترتيب تمام امور حکومتي را در بيبدين

تنها از قواعد و قوانين نظمي ناراحت و سوگوار هستي؟ امروزه عموم مردم نهبي

کنند بلکه تمايل دارند گيري کردن و غيره پيروي نميخوردن، خوابيدن، نوشيدن و جفت

  ها را در هرکجا و در همه جا انجام دهند؟ آيا تو از اين موضوع ناراحت هستي؟که آن

  شرح

تر، نيازهاي حياتي شامل خوردن، خوابيدن، ترسيدن و در تشابه با نيازهاي حيوانات پست
ي بشر و هم براي حيوانات هستند. اما بشر گيري، وجود دارند. اين نيازهاي بدني هم براجفت

تواند بدون بايد اين آرزوها را نه شبيه حيوانات بلکه شبيه يک انسان برآورده کند. يک سگ مي
گيري کند، اما اگر يک انسان اين کار هيچ درنگي در مقابل چشم عمومي با يک سگ ماده جفت

شخص تحت پيگرد قانوني قرار شود و را انجام دهد، عملش اغتشاشي عمومي محسوب مي
ي خواهد گرفت. بنابراين حتي براي نيازهاي اصلي بشر، قوانين و مقرراتي وجود دارد. جامعه

گيرد از چنين قوانين و مقرراتي اجتناب بشري هنگامي که تحت تأثير عصر کالي قرار مي
ساختن نيازهاي خود  کند. در اين عصر مردم بدون پيروي از قوانين و مقررات مشغول برآوردهمي
شوند و اين انحراف از قواعد اجتماعي و اخالقي به دليل تأثيرات مخرب چنين رفتارهاي مي

برانگيز است. در اين عصر، پدران و اوليا از رفتار افراد تحت سرپرستي خود حيواني بسيار تأسف
معاشرت بد حاصل از  گناه قربانيها بايد بدانند که بسياري از کودکان بيخوشحال نيستند. آن
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فهميم که آجاميال، پسر معصوم يک بهاگاواتام مي-شوند. ما از شريمادتأثيرات عصر کالي مي
رفت و ديد يک زوج شودرا به صورت جنسي يکديگر را در آغوش اي پياده ميبرهمانا، در جاده

گرديد. او از  اند. اين امر باعث جذب پسر شد و بعدها اين پسر قرباني انواع فسادهاکشيده
ها ي بدذات بدبخت، فرو افتاد و تمام اينموقعيت يک برهماناي پاک به موقعيت يک بچه

دليل معاشرت بد ايجاد شد. در آن زمان تنها يک قرباني همچون آجاميال وجود داشت، اما در به
را تنها  شوند که بشرآموزان معصوم بيچاره، روزانه قرباني سينماهايي مياين عصر کالي دانش

نمايند. به اصطالح مديران امروزي همگي در حال انجام امور يک ي جنسي ميجذب رابطه
گونه که برهماناها هاي الزم هستند. کشاترياها بايد مديريت کنند همانکشاتريا، بدون آموزش

اصطالح مديران يا اشخاص باندهو به آن به-ي کشاترامشغول دانش و هدايت هستند. کلمه
قا يافته به پست مديريتي اشاره دارد که آموزش مناسب بر مبناي فرهنگ و سنت را کسب ارت

ي قوانين و مقررات فروافتاده هستند، به ها با رأي مردمي که خود در زمينهاند. امروزه آننکرده
توانند شخص مناسبي را اند. چگونه چنين مردمي مييافتههاي بااليي در جامعه دستپست

اند؟ بنابراين با تأثير عصر کالي، ي استاندارد زندگي فروافتادهکنند زماني که خود در زمينهانتخاب 
چيز درهم و برهم بوده و بنابراين براي هر جا، به لحاظ سياسي، اجتماعي يا مذهبي، همههمه

  انسان سليمي، جاي تأسف است.

  23آيه 

yadvämba te bhüri-bharävatära- 
kåtävatärasya harer dharitri 
antarhitasya smaraté visåñöä 
karmäëi nirväëa-vilambitäni 

yadvä :؛ آن ممکن استamba :؛ اي مادرte :؛ به شماbhüri :؛ سنگينbhara :؛ بارavatära :

متعلق به خداوند : hareù؛ کندفردي که هبوط مي: avatärasya؛ انجام داده: kåta؛ کاهش بار

متعلق به فردي(خداوندي) که در حال حاضر : antarhitasya؛ اي زمين :dharitri؛ شري کريشنا 

؛ تمام آنچه انجام شده بود: visåñöä؛ انديشددر حالي که مي: smaraté؛ قابل رويت نيست

karmäëi :؛ هافعاليتnirväëa :؛ رهاييvilambitäni :.آنچه شامل است   

  ترجمه
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د به عنوان خداوند شري کريشنا زمين، شخصيت اعالي خداوند هاري، خواي مادر 

ي هاي او در اينجا متعال و همههبوط نمود تا بار سنگين تو را سبک نمايد. تمام فعاليت

باشند. حال تو از حضور او محرومي و ها براي ايجاد پيوستگي در مسير رهايي ميآن

ها آن باشي و از غيبتها مياحتماًال در حال حاضر مشغول انديشيدن به آن فعاليت

 کني.احساس غم مي

  شرح

ها لذيذتر از لذت حاصل از نيروانا يا رهايي ي رهايي است، اما آندربرگيرنده خداوندهاي فعاليت
ي مورد استفاده هستند. براساس نظر شريال جيوا گوسوامي و ويشواناتها چاکراوارتي تهاکور کلمه

شود. به حداقل رساندن ارزش رهايي مي ويالمبيتاني" است يعني آنچه باعث- در اينجا "نيروانا
 خداوندبراي دستيابي به نيروانا رهايي فرد بايد متحمل نوع سختي از تاپاسيا، رياضت شود اما 

کند. صرفًا با به يادآوردن چنين چنان پرلطف است که براي از بين بردن بار زمين، هبوط ميآن
را رد کرده و به سکونتگاه متعال خداوند براي تواند لذت حاصل از نيروانا هايي، فرد ميفعاليت

  ي پرشعفش گردد.معاشرت با او دست يابد و به صورت ابدي مشغول خدمت عاشقانه

  24آيه 

idaà mamäcakñva tavädhi-mülaà 
vasundhare yena vikarçitäsi 
kälena vä te balinäà baléyasä 

surärcitaà kià håtam amba saubhagam 

idam :؛ اينmama :؛ به منäcakñva :؛ لطفا بگوtava :؛ مال توädhimülam : دليل اصلي

کاهش : vikarçitä asi؛ توسط آن: yena؛ هااي منبع تمام ثروت: vasundhare؛ آشفتگي تو

؛ بسيار قدرتمند: balinäm؛ با تو: te؛ يا: vä؛ تحت تأثير زمان: kälena؛ يافته با ضعفي زياد

baléyasä :؛ دتربسيار قدرتمنsura-arcitam :؛مورد تحسين خداوندگاران kim :؛ آياhåtam :

  بخت و اقبال.: saubhagam؛ مادر: amba؛ گرفته شده

  ترجمه

کنم به من دليل اصلي آشفتگيت را که ها هستي. خواهش ميمادر، تو منشأ تمام قدرت

ثير کنم تأاي توضيح بده. من فکر ميي آن به چنين ضعفي دچار گشتهبه واسطه
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کند، بخت و اقبال تو را با خود برده ها نيز غلبه ميترينقدرتمند زمان، که بر قدرتمند

  کردند.است، بختي که حتي خداوندگاران هم آن را تحسين مي

  شرح

ي است. بنابراين نه فقط اين کرهاي به صورتي کامال مجهز خلق شده، هر سيارهخداوندبا لطف 
به روي  خداوند، بلکه هنگاميکه ها مجهز شدهانش به تمام ثروتزمين براي نگهداري از ساکن

شود که حتي ها سرشار ميسراسر زمين، چنان از تمامي انواع توانگرينمايد، زمين هبوط مي
، کل زمين خداوندي پرستند. اما براساس ارادهي احساسات خود آن را ميساکنان بهشت با همه

ي شيرين خود، موضوعي را انجام دهد، خنثي و يا تواند با ارادهو ميتواند تغيير يابد. افورًا مي
 اثر کند. بنابراين هيچکس نبايد خود را مستقل از خداوند و يا خودکفا بداند.بي

  25آيه 

컖쓖뎽 bhavän hi veda tat sarvaà 
bhavän hi veda tat sarvaà 
yan mäà dharmänupåcchasi 

caturbhir vartase yena 
pädair loka-sukhävahaiù 

dharaëé uväca :؛ مادر زمين پاسخ دادbhavän :؛ خود شخصيت اعاليتhi :؛ قطعاveda :

اي : dharma؛ از من: mäm؛ آن: yat؛ تمام آنچه از من پرسيدي: tat sarvam؛ دانيمي

با : caturbhiù؛ تو يکي پس از ديگري پرسيدي: anupåcchasi؛ شخصيت دهارما (اصول ديني)

  ؛ در هر سياره: loka؛ توسط پاها: pädaiù؛ توسط آن: yena؛ ود داريتو وج: vartase؛ چهار

sukha-ävahaiù :.افزايش دادن شادي  

  ترجمه

گونه به شخصيت دهارما يا اصول مذهبي (در تمثال زمين (در شکل يک گاونر) بدين

شکل يک گاو ماده) پاسخ داد: اي دهارما، آنچه از من پرسيدي براي تو آشکار خواهد 

کنم که به اين سؤاالت پاسخ دهم. زماني بود که تو روي چهار پايت ن سعي ميشد. م

  .افزوديايستادي و به لطف خداوند شادي را در سرتاسر جهان ميمي
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  شرح

است و مجري اين قوانين دهاماراج يا ياماراج است. شده بنا نهاده  خداونداصول دين توسط خود 
چهارم آن کسر يوگا يک-شد. در عصر ترتايوگا عملي مي-چنين اصولي به صورت کامل در ساتيا

چهارم کاهش يوگا ميزان آن به يک- يوگا نيمي از آن کاسته شد، و در کالي- گرديد. در دواپارا
دهد. ي صفر خواهد رسيد و در آن زمان انهدام و نابودي رخ مييافت که به تدريج به نقطه

دين، به صورت فردي يا جمعي بستگي دارد. بهترين شادي در دنيا به ميزان نگهداري از اصول 
ترتيب، فرد هاست. بدينرغم بسياري از مخالفتهاي شخصي، حفاظت اصول عليبخش ارزش

  بازگردد. خداوندي زندگي شاد باشد و در نهايت به سمت تواند در طول دورهمي

  30-26آيه 

satyaà çaucaà dayä kñäntis 
tyägaù santoña ärjavam 

çamo damas tapaù sämyaà 
titikñoparatiù çrutam 

 
jïänaà viraktir aiçvaryaà 
çauryaà tejo balaà småtiù 

svätantryaà kauçalaà käntir 
dhairyaà märdavam eva ca 

 
prägalbhyaà praçrayaù çélaà 

saha ojo balaà bhagaù 
gämbhéryaà sthairyam ästikyaà 

kértir mäno 'nahaìkåtiù 
 

ete cänye ca bhagavan 
nityä yatra mahä-guëäù 

prärthyä mahattvam icchadbhir 
na viyanti sma karhicit 

 
tenähaà guëa-pätreëa 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩١٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

çré-niväsena sämpratam 
çocämi rahitaà lokaà 
päpmanä kalinekñitam 

satyam :؛ صداقتçaucam :؛ يزگيپاکdayä :؛ گرانيد يعدم تحمل ناخشنودkñäntiù : کنترل

: santoñaù؛ يو بزرگوار يجوانمرد: tyägaù؛ خشم وجود دارد يبرا يليکه دل يمواقع يحت يشخص

 يکنترل اعضا: damaù؛ ثبات ذهن: çamaù؛ يصداقت و درست: ärjavam؛ يت درونيرضا

؛ ان دوست ودشمنيز ميعدم تما: sämyam؛ يت شخصيت در قبال مسئوليخلوص ن: tapaù؛ يجنس

titikñä :؛ گرانيد يمل اهانت از سوتحuparatiù :؛ ان برد وباختيز ميعدم تماçrutam :يرويپ 

؛ حواسيانقطاع از ارضا: viraktiù؛ يشناسدانش خود: jïänam؛ از قواعد کتب مقدس

aiçvaryam :؛ يرهبرçauryam :؛ يو جوانمرد يريدلtejaù :؛ ريتأثbalam : ممکن نمودن کار

؛ گرانيبه د يعدم وابستگ: svätantryam؛ يمناسب فرد يفهيوظ دا کردنيپ: småtiù؛ رممکنيغ

kauçalam :؛هاتيدر تمام فعال يچابک käntiù :؛ ييبايزdhairyam :؛ از اغتشاش يآزاد

märdavam :؛ يخوش قلبeva :؛ بيترتنيبدca :؛ زينprägalbhyam :؛ هوشpraçrayaù :

؛ مناسب ياجرا: balam؛ دانش کامل: ojaù؛ هعزم و اراد: sahaù؛ ت بودنيبا ترب: çélam؛ نجابت

bhagaù :؛ هدف از لذتgämbhéryam :؛ يشادsthairyam :؛ يسکون و استوارästikyam :

 ؛بدون غرور بودن: anahaìkåtiù؛ پرستش يارزشمند برا: mänaù؛ شهرت: kértiù؛ يوفادار

ete :؛ نهايتمام اca anye :؛ گريد يهايليز خينca :؛ وbhagavan :؛ ت خداونديشخصnityäù :

ارزش تعلق و : prärthyäù؛ ميات عظيفيک: mahä-guëäù ؛کهييجا: yatra؛ يو ابد يدائم

 ؛هرگز: na؛ کنندين آرزو مين چنيکه ايکسان: icchadbhiù؛ يبزرگ: mahattvam؛ ت داشتنيمالک

viyanti :؛ شونديمنحرف مsma :؛ هرگزkarhicit :؛ يدر هر زمانtena :؛ (خداوند)يتوسط و

aham :؛ خودمguëa-pätreëa :؛ اتيفيمنبع تمام کçré :؛ بخت يالههniväsena : در مکان

؛ اراتيس: lokam؛ محروم از: rahitam؛ شم بهيانديم: çocämi؛ راياخ: sämpratam؛ استراحت

päpmanä :؛ ره کردن تمام گناهانيبا ذخkalinä :؛يتوسط کال ékñitam :شوديده ميد.  

  ترجمه

) قدرت ۴خشنودي ديگران، () عدم تحمل نا۳) پاکيزگي، (۲) صداقت، (۱رون وي (د

) کنترل اعضاي ۸) ثبات ذهن، (۷) درستي، (۶) رضايت دروني، (۵کنترل خشم، (

) خلوص ۱۳) متانت، (۱۲) تحمل، (۱۱) مساوات، (۱۰پذيري، () مسئوليت۹حسي، (
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) موثر ۱۸) دليري، (۱۷) رهبري، (۱۶) به دور از ارضاي حواس، (۱۵) دانش، (۱۴نيت، (

) استقالل ۲۱) انجام وظايف مناسب، (۲۰چيز، () قدرت ممکن نمودن همه۱۹بودن، (

) ماليمت و ۲۵) وقار، (۲۴ها، () سرشار از تمام زيبايي۲۳) چاالکي، (۲۲کامل، (

) کمال در ۳۰) عزم راسخ، (۲۹) عظمت، (۲۸) نجابت، (۲۷) باهوشي، (۲۶مهرباني، (

) شادي، ۳۳) دارا بودن تمام اهداف لذت، (۳۲) اجراي مناسب، (۳۱ها، (دانشتمام 

غرور ) بي۳۸) پرستش، (۳۷) شهرت، (۳۶) وفاداري، (۳۵) ثبات و استواري، (۳۴(

) ابديت و بسياري از کيفيات ۴۰عنوان شخصيت خداوند )، ( ) موجوديت (به۳۹بودن، (

، وجود داشته و هرگز از وي مجزا روحاني ديگر که به صورت ابدي در وي حاضرند

ها، خداوند شري کريشنا، ها و زيباييشوند. آن شخصيت خداوند، منبع تمام نيکينمي

است. در غياب وي عصر ي زمين خاتمه داده هاي متعالش را روي سطح کرهحال، بازي

رايط کالي تأثيرات خود را در تمام جهات پراکنده نموده، بنابراين من از ديدن اين ش

  غمگين هستم.

  شرح

هايش را شمرد، با اين حال حتي اگر ممکن باشد که پس از پودر شدن زمين، بتوان تعداد اتم
آنانتادوا، تالش  خداوند، غيرممکن است. گفته شده که خداوندتخمين ژرفاي کيفيات روحاني 

هايت خود مبادرت نهاي بيمتعال با زبان خداوندکند تا به تشريح و تفصيل کيفيات روحاني مي
ممکن است. بيان باال در مورد غير خداوندهاي بيشمار تخمين کيفيات نمايد و با گذشت سال

کيفيات خداوند، فقط براي تخمين کيفيات وي تا حدودي است که انسان قادر به رؤيت وي 
هاي يرشاخهتوانند به زقدر نيز باشد، اين کيفيات ميهمين خداوندباشد. اما حتي اگر کيفيات مي

متعددي تقسيم شوند. براساس نظر شريال جيوا گوسوامي، کيفيت سوم، يعني عدم تحمل 
) ۲شده و () حفاظت از ارواح تسليم۱تواند به دو زير شاخه قسمت شود: (ناخشنودي ديگران مي

تنها  دارد که خواستار آن است که تمام ارواح،بيان مي خداوندگيتا - خيرخواه عابدان. در بهاگاواد
او را از تمام  خداونددهد که اگر فرد چنين کند تسليم وي شوند و به همگان تضمين مي

کند. ارواح تسليم نشده، عابدان خداوند نيستند و بدين ترتيب هاي گناهان محافظت ميواکنش
اي براي همگان وجود ندارد. او تمام آرزوهاي خوب را براي عابدان طالب است و حفاظت ويژه

اي دارد. او چنين هستند، توجه ويژه خداوندبه  ساني که واقعًا مشغول انجام خدمت عابدانهبه ک
هايشان در مسير بازگشت به کند تا به ايشان در انجام مسئوليتعابدان پاکي را هدايت مي

)، خداوند در قبال همگان يکسان است، ۱۰خداوند، کمک کند. با مساوات و يکسان بودن(
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خورشيد در انتشار انوار خود نسبت به همگان يکسان است. با اين حال بسياري  گونه کههمان
کند که تسليم بيان مي خداوندباشند. مشابهًا، افراد هستند که قادر به استفاده از انوار خورشيد نمي

ها از سوي وي است، اما افراد بيچاره قادر به پذيرش به وي، تضميني براي دريافت تمام حفاظت
ترتيب اگرچه برند. بدين هاي مادي رنج ميها از تمامي رنجپيشنهاد نيستند و بنابراين آناين 

ي بدبخت، تنها به دليل به صورتي يکسان، خيرخواه همگان است، اما موجودات زنده خداوند
هاي وي به صورت کامل نيستند و به همين خاطر خداوند معاشرت بد، قادر به پذيرش آموزش

رسد که او جانبدار شود. به نظر ميسرزنش شود. او تنها خيرخواه عابدان ناميده مي نبايد هرگز
را  خداوندي موجود زنده است که برخورد يکسان امر بر عهدهعابدانش است، اما در واقع اين 

  بپذيرد و يا رد کند.
د تحت دهد، اين تعهکه وي تضمين حفاظت ميزند. هنگاميهرگز زير قول خود نمي خداوند

ي عابد پاک است که در انجام وظايف محوله به وي، توسط شود. اين وظيفهتمام شرايط اجرا مي
ي معتبر خداوند، ثابت قدم باشد. باقي موضوع بدون هيچ لغزشي يا پيرروحاني، نماينده خداوند

  پذيرد.توسط خداوند انجام مي
چ مسئوليتي ندارد چراکه تمام کارهاي هي خداوندفرد است. پذيري خداوند نيز منحصربهمسئوليت

هاي شوند. با اين حال، مسئوليتي وي انجام ميهاي به کار گمارده شدهاو توسط انرژي
پذيرد. به عنوان يک پسر هاي متعالش ميهاي مختلف در بازياي را در نمايش نقشداوطلبانه

راج، مسئوليتش را به طور کامل کند. به عنوان پسر نانداماهانقش پسر يک گاوچران را بازي مي
کرد، که نقش يک کشاتريا را به عنوان پسر ماهاراج واسودوا، بازي ميانجام داد. مشابهًا هنگامي

ي جنگاوري يک کشاتريا را نشان داد. در اکثر موارد، پادشاه هاي ناشي از روحيهتمام مهارت
ت آورد. اين نوع رفتار براي يک کشاتريا، بايد از طريق جنگ يا ربودن همسر خود را به دس

برانگيز است، بدين معني که يک کشاتريا بايد قدرت دالوري خود را به همسر کشاتريا تحسين
اش را ببيند. حتي شخصيت اش نشان دهد تا دختر يک کشاتريا بتواند دليري همسر آيندهآينده

ترين کمان به شان داد. او قويي دالوري را در زمان ازدواج خود نراما چنين روحيهشري خداوند
ي ها را به دست آورد. روحيهرا شکست و دستان سيتادوي، مادر تمامي توانگري 13نام هارادهانور

شود و هيچ عيبي در چنين جنگي وجود ندارد. هاي ازدواج نشان داده ميکشاتريا در زمان جشن
د، چراکه گرچه وي بيش از شري کريشنا چنين مسئوليتي را به صورت کامل انجام دا خداوند

هزار همسر داشت، اما براي هر يک از ايشان همچون يک کشاتريا دليرانه جنگيد و شانزده 
                                                

13
 haradhanur 
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هزار همسر تنها آوردن شانزده  دستهزار بار جنگيدن براي به همسرش را به دست آورد. شانزده
هاي ر عمل از بازيممکن است. مشابهًا، او مسئوليت کامل در ه خداوندبراي شخصيت اعالي 

  متعال متفاوتش را نشان داد.
) ۳) قدرداني (۲) شعور (۱تواند به پنج زيرشاخه بسط يابد يعني (کيفيت چهاردهم يعني دانش مي

) دانش ذات. تنها ۵) دانش کامل از همه چيز و (۴قدرت درک شرايط مکان، هدف و زمان (
کس جز د نيازمند هيچ چيزي از سوي هيچنعمت خويش نيستند. اما خداوننادانان قدردان ولي

کند که از خدمت پاک عابدانش خود نيست، چرا که او در خود کامل است. با اين حال فکر مي
قيد و شرطي، قدردان عابدانش است به دليل چنين خدمات صادقانه و بي خداوندشود. منتفع مي

د، هر چند عابد در قلب خود چنين ها را با انجام خدمت متقابل پاسخ دهکند که آنو تالش مي
خود يک منفعت متعال براي عابد است و عابد متعال به خودي خداوندآرزويي ندارد. خدمت به 

توانيم مي 14ي مشهور ودايي ساروام کهالو ايدام برهماانتظاري از خداوند ندارد. در تأييد جمله
چيز م برهماجيوتي، بر درون و برون همهناجا حاضر خود، بهبا انوار در همه خداونددرک کنيم که 

  ترتيب خداوند داناي مطلق است.و بدين ،جا حاضردرست مانند آسمان مادي همه ،غالب است
هاي خاصي که وي را از ساير موجودات زنده متمايز جنبه خداونددر مورد موضوع زيبايي، 

که توسط آن حتي ذهن  کند، داراست و بيش از همه آن که وي وجوه جذاب زيبايي داردمي
يا  15موهانا-کند. بنابراين به وي مادانارادهاراني، زيباترين خلقت خداوند، را مجذوب خويش مي

شود. شريال جيوا گوسوامي کند، گفته ميي زيبايي را مجذوب خود ميفردي که حتي ذهن الهه
 خداوندکند که تأييد مي پرابهو، به دقت ديگر کيفيات متعال خداوند را مورد بررسي قرار داده و

هاي غيرقابل ي انرژي(پارابرهمن) است. او به واسطه خداوندشري کريشنا شخصيت متعال 
هاي ماورايي است. با درکش قادر مطلق است و بنابراين يوگيشوارا يا ارباب متعال تمام قدرت

ي است. طبقهيوگيشوارا بودن، فرم ابدي او روحاني و ترکيبي از جاودانگي، شعف و دانش 
ها از دستيابي به فرم توانند ماهيت پوياي دانش خداوند را درک کنند، چراکه آنغيرعابدان نمي

شوند. تمام ارواح بزرگ آرزومندند که در دانش با وي برابر شوند. اين ابدي دانش او راضي مي
هستند، در حالي که  گيريهاي ديگر ناکافي، غيراستوار و قابل اندازهبدان معناست که تمام دانش

گيري است. شريال سوتاگوسوامي در بهاگاواتام تأييد باثبات و غيرقابل اندازه خداونددانش 
کردند، با اين حال به صورت کند، که گرچه شهروندان دواراکا هر روز خداوند را مالقات ميمي
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ي تحسين کنندهتوانند اي مشتاق رؤيت مجدد و مجدد وي بودند. موجودات زنده ميفزاينده
توانند وضعيتي مشابه و برابر در اين کيفيات به عنوان هدف غايي باشند، اما نمي خداوندکيفيات 

تاتواست، که حالتي از شرايط خواب - با خداوند به دست آورند. اين دنياي مادي توليد ماهات
حال به نظر نيدراي او در اقيانوس عليت است، با اين - در حالت چرت ماورايي يوگا خداوند

رسد که کل جهان، نمايشي واقعي از خلقت اوست. اين بدان معناست که شرايط چرت زدن مي
چيز را تحت کنترل متعال خويش درآورد تواند همه نيز تجلياتي واقعي هستند، پس او مي خداوند
  دهد.نمايد، اين کار را به کمال انجام ميترتيب هر زمان و هرکجا که ظهور ميو بدين
نمايد و با انجام اين کار، ، به همانگونه که در باال توصيف شده، امور خلقت را هدايت ميخداوند

بخشد. او حتي براي اعالترين ارواح شوند، رهايي ميحتي به دشمناني که توسط وي کشته مي
 گاران، نيز او راخداوندرهايي يافته نيز جذاب است و بدين ترتيب برهما و شيوا، باالترين 

انرژي خلقت است. انرژي خلقت  خداوندآواتاراي خويش، - پرستند. او حتي در تجلي پوروشامي
است. او ) تأييد شده ۹/۱۰گيتا (-کند. اين موضوع در بهاگاوادمادي تحت هدايت او عمل مي

هاي بيشمار، وي علت کليد فرماندهي انرژي مادي است و براي کنترل اين انرژي در جهان
هاي مختلف، هاست. عالوه بر ديگر تجليات در جهاننامحدود در تمامي جهان غايي تجليات

تاتوا، نه -بيش از پانصدهزار مانو، تنها در يک جهان موجود است. در دنياي روحاني، وراي ماهات
در  خداوندهاي کامل تنها هيچ ابهامي در مورد تجليات خداوند وجود ندارد، بلکه در آنجا بسط

هاي برابر تعداد جهانتها وجود دارند. تعداد سيارات در آسمان روحاني حداقل سه سيارات وايکون
هاي وجه واسودواي او باشند. و تمام اشکال ناراياناي خداوند، بسطتاتوا مي- بيشمار در ماهات

شري کريشنا گوويندا هاره نارايانا و کريشنا است. او  ،همزمان واسودوا يترتيب وبدين ،هستند
تواند توسط ، هي ناتها نارايانا واسودوا، همگي در يکي است. بنابراين، کيفيات خداوند نميموراري

  کسي محاسبه شود، هر چقدر هم که آن شخص بزرگ باشد.

  31ه يآ

ätmänaà cänuçocämi 
bhavantaà cämarottamam 
devän pitèn åñén sädhün 

sarvän varëäàs tathäçramän 

ätmänam :؛ خودمca :؛نيز anuçocämi :؛ سوگوار و پشيمانbhavantam :؛ خودتca : به
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؛ در مورد خداوندگاران: devän؛ بهترين در ميان خداوندگاران: amara-uttamam؛ همان خوبي

pitèn :؛ در مورد ساکنان سياره پيترالوکاåñén :؛ در مورد حکيمانsädhün :؛ در مورد عابدان

sarvän :؛ هاتمام آنvarëän :؛ هابخشtathä :؛ همچنينäçramän :ي بشري.مراتب جامعه  

  ترجمه

انديشم و نيز، اي بهترين در ميان خداوندگاران، به تو و همچنين من در مورد خودم مي

به تمام خداوندگاران، حکيمان، ساکنان پيترالوکا، عابدان خداوند و تمامي پيروان 

  ي بشري.آشراما در جامعه سيستم وارنا و

  شرح

ها و خداوندگاران، حکيمان، رگذاري بر کمال زندگي بشري، همکاري ميان انسانبراي تأثي
ساکنان پيترالوکا، عابدان خداوند و احکام زندگي مربوط به سيستم علمي وارنا و آشراما وجود 
دارد. تمايز ميان زندگي انساني و زندگي حيواني بدين ترتيب با سيستم علمي وارنا و آشراما و 

-شود و به تدريج به مرحلهي حکما در ارتباط با خداوندگاران آغاز مياساس تجربههدايت شده بر

يابد. ي ابدي ما با حقيقت مطلق متعال، شخصيت خداوند، شري کريشنا ارتقا ميي احياي رابطه
، که مشخصًا هدف آن ارتقاي آگاهي خداونددهارماي ايجاد شده توسط - هنگامي که وارناشراما

ي انساني و ارتقاي آگاهي انساني به آگاهي خدايي است، با پيشرفت جهل و حيواني به آگاه
شود. آميز و پيشرو، فورًا مغشوش و ناآرام ميشود، کل سيستم زندگي صلححماقت شکسته مي

صورت  خداونددهارماي ايجاد شده توسط -ي مار سمي به وارناشرامادر عصر کالي اولين حمله
به خوبي صاحب کيفيات و صفات يک برهمانا است، شودرا  گرفت و بدين ترتيب شخصي که

شود و تمام ناميده شده و فردي که صالحيت شودرا را دارد، همچون يک برهمانا شناخته مي
افتد. برهمانا شدن براساس ادعاي حق تولد، به ها براساس ادعاي کاذب حق تولد، اتفاق مياين

وان يکي از شرايط آن در نظر گرفته شود. اما هيچ وجه معتبر نيست، گرچه ممکن است به عن
صالحيت واقعي يک برهمانا کنترل ذهن و حواس و پرورش صبوري، سادگي، پاکيزگي، دانش، 

هاي ضروري صداقت، عبوديت، ايمان به خرد ودايي است. در عصر حاضر در نظرگيري صالحيت
ط يک شاعر خردمند مشهور، است و ادعاي کاذب حق تولد، حتي توستوجهي واقع شده مورد بي
شود، دليل اين امر تأثير عصر کالي است. بنابراين پشتيباني مي 16ماناسا-چاريتا- ي رامانويسنده
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  بار سوگوار است.مادر زمين، که به صورت يک گاو نمايش داده شده از اين شرايط رقت

  33-32آيات 

brahmädayo bahu-tithaà yad-apäìga-mokña- 
kämäs tapaù samacaran bhagavat-prapannäù 
sä çréù sva-väsam aravinda-vanaà vihäya 
yat-päda-saubhagam alaà bhajate 'nuraktä 

 
tasyäham abja-kuliçäìkuça-ketu-ketaiù 
çrémat-padair bhagavataù samalaìkåtäìgé 
trén atyaroca upalabhya tato vibhütià 

lokän sa mäà vyasåjad utsmayatéà tad-ante 

brahma-ädayaù :؛ خداوندگاراني همچون برهماbahu-titham :؛ براي زماني طوالنيyat :

؛ هارياضت: tapaù؛ آرزومند: kämäù؛ نظرلطف: apäìga-mokña؛ مربوط به الکشمي

samacaran :؛ انجامbhagavat :؛ به شخصيت خداوندprapannäù :؛ تسليمsä :ي او (الهه

هاي جنگل گل: aravinda-vanam ؛گاهشسکونت: sva-väsam ؛جييالکشم: çréù؛ بخت)

: alam؛ شعف مطلق: saubhagam ؛قدوم: päda؛ کساني: yat؛ کنار گذاشته: vihäya؛ نيلوفر

خود : aham ؛مال او: tasya ؛دلبسته به: anuraktä ؛کندپرستش مي: bhajate؛ بدون درنگ

 ؛پرچم: ketu ؛هاچوب براي راندن فيل: aìkuça ؛رعد و برق: kuliça ؛گل نيلوفر: abja ؛شما

ketaiù :؛تأثيرات çrémat :؛هامالک تمام توانگري padaiù :؛ با تسلي قدومbhagavataù :

 ؛سه: trén ؛فردي که بدنش بسيار آراسته است: samalaìkåta-aìgé ؛مربوط به شخصيت خداوند

ati :؛ جايگزين کردنaroce :؛به زيبايي آراسته شده upalabhya :؛دست آوردهبه tataù : از آن

 ؛به من: mäm ؛او: saù ؛ايهاي سيارهسيستم: lokän؛ هاي خاصقدرت: vibhütim ؛پس

vyasåjat :؛ترک کرد utsmayatém :؛کرددرحاليکه احساس غرور مي tat-ante :در پايان.   

  ترجمه

گاراني چون مورد جستجوي خداوند ي بخت، آن که نظر لطفشجي، الههالکشمي

اند، برهماست، و براي دستيابي به لطف او آنان مدت زماني طوالني تسليم خداوند شده

کند و خود را مشغول خدمت به هاي نيلوفر را ترک ميگاهش در جنگل گلسکونت

بود تا بتوانم بخت و نمايد. به من قدرتي خاص اعطا شده قدوم نيلوفرين خداوند مي
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هاي پرچم، ي آراسته شدن به نشانهاي را به وسيلهسياره اقبال تمامي سه سيستم

هاي قدوم نيلوفرين خداوند راندن فيل و گل نيلوفر، که همگي نشانه صاعقه، چوب

کردم بسيار خوشبخت . اما در پايان هنگامي که احساس ميهستند، جايگزين نمايم

  هستم، خداوند مرا ترک کرد.

  شرح

تواند ريزي ايجاد شده توسط بشر، ميو نه با هيچ برنامه خداوندا با نظر زيبايي و توانگري دنيا تنه
ي هاي ويژهافزايش يابد. هنگامي که خداوند شري کريشنا بر روي زمين حاضر بود، اثر نشانه

ي اين لطف ويژه، کل زمين تا حد ممکن ماند و در نتيجهقدوم نيلوفرينش روي خاک باقي مي
ها و معادن که عوامل ها، تپهها، درياها، جنگلمي ديگر رودخانهگرديد. به کالکامل مي

ي خود را به صورت کامل ها و حيوانات هستند، وظايف مربوطهي ضروريات انسانکنندهتأمين
هاي سيارات ديگر در سه سيستم هاي دنيا، بر تمامي ثروتدهند. بنابراين ثروتانجام مي

همواره بر  خداوندفرد بايستي طالب آن باشد که لطف  يافت. پساي جهان برتري ميسياره
سطح زمين حاضر گردد به نحوي که ما با به دست آوردن تمامي نيازهاي زندگي، مورد لطف 

توانيم دليلش قرار بگيريم و شاد باشيم. ممکن است اين سوال مطرح شود که چگونه ميبي
ين انجام گرفته و اينجا را به مقصد خداوند متعال را ، پس از اينکه ماموريتش بر روي زم

روي  خداوندسکونتگاه خويش ترک کرده، نگاه داشت. پاسخ آن است که نيازي به نگه داشتن 
تواند با ما باشد. توسط جا حاضر است، اگر ما او را واقعًا بخواهيم، ميدر همه خداوندزمين نيست. 

ا بماند اگر با شنيدن، ذکر کردن و به ياد تواند همواره همراه مدر همه جا، او مي خداوندحضور 
  ي خدمت عابدانه به وي باشيم.آوردن و غيره، دلبسته

هيچ چيزي در دنيا وجود ندارد که بدون اتصال به خداوند باشد. تنها چيزي که ما بايد بياموزيم، 
توانيم با خدمت بدون اهانت است. ما مي خداوندچگونگي اکتشاف منبع ارتباط و سپس اتصال به 

يکسان هستند.  خداوندو خود  خداوندبا فرم صوت متعال خداوند، به او متصل شويم. نام مقدس 
تواند درک را در حالتي بدون اهانت ذکر کند فورًا مي خداوندتواند نام مقدس و فردي که مي

انيم تونمايد که خداوند در مقابلش حاضر است. حتي با ارتعاش صداي راديو به صورت جزيي، مي
توانيم حضور خداوند را حس نماييم. صدا را نسبتًا درک کنيم و با انعکاس صوت متعال، واقعًا مي

چيز تحت تأثير کالي آلوده است، در کتب مقدس چنين آموزش در اين عصر، هنگامي که همه
س است که با ذکر نام مقدداده شده و توسط خداوند شري چيتانيا ماهاپرابهو چنين موعظه شده 

توانيم از آلودگي پاک شويم و به تدريج به موقعيت متعال ارتقا يابيم و به ما فورًا مي خداوند
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 خداوندبه همان خجستگي خود  خداوندسمت خداوند بازگرديم. ذکر بدون اهانت نام مقدس 
ي رنجور جهان را تغيير تواند چهرهاست و جنبش عابدان پاک خداوند در سراسر جهان، فورًا مي

  توانيم از تمام اثرات عصر کالي مصون بمانيم.ما مي خداوندهد. تنها با پخش ذکر نام مقدس د

  34آيه 

yo vai mamätibharam äsura-vaàśa-räjñäm 
 akñauhiëé-çatam apänudad ätma-tantraù 
tväà duùstham üna-padam ätmani pauruñeëa 
 sampädayan yaduñu ramyam abibhrad aìgam 

yaù: ؛او که vai :؛قطعا mama :؛ مال منati-bharam :؛بسيار سنگين äsura-vaàça :

صدها : çatam ؛يک بخش نظامي: akñauhiëé ؛مربوط به پادشاهان: räjïäm ؛ايمانکافران بي

 ؛به تو: tväm ؛نيازمستغني و بي: ätma-tantraù ؛کن شدريشه: apänudat ؛بخش اين چنيني

duùstham: ؛دبه مشکل افتا üna-padam: ؛ عاري از قدرت ايستادنätmani :؛دروني 

pauruñeëa :؛ با اندکي انرژيsampädayan: ؛براي انجام yaduñu: ؛ ي يادودر سلسله

ramyam: ؛ زيبايي متعالabibhrat: ؛مقبول aìgam: بدن.  

  ترجمه

اي شخصيت دين، من به شدت از قشون نظامي ترتيب داده شده توسط پادشاهان 

کردم و با لطف شخصيت خداوند، رهايي يافتم. مشابهًا تو احساس سنگيني مي کافر،

نيز در شرايط پررنجي قرار داشتي و قدرت ايستادن تو، تضعيف شده بود و اين چنين 

ي يادو متجلي گشت، تا تو را رهايي ي انرژي دروني خود در خانوادهاو به واسطه

  بخشد.

  شرح

ي لذت حواس، حتي به قيمت ناخشنودي ديگران زندگي، بوسيله آسوراها، خواستار لذت بردن از
هستند. براي برآورده ساختن اين تمايل آسوراها به ويژه پادشاهان و يا روساي جمهور خدا 

هاي مرگبار تجهيز کرده تا بتوانند جنگي را در يک کنند خود را به انواع سالحنشناس تالش مي
ها هيچ تمايلي جز بزرگي و عزت خود ندارند و نند. آني پر از صلح و آرامش آغاز کجامعه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هم: پاريکشيت چگونه عصر کالی را دريافتفصل شانزد                                     ٩٢٤

 

کند. با افزايش دليل قدرت نظامي احساس سنگيني ميبنابراين مادرزمين از چنين افزايش بي
کنند و به خصوص عابدان يا جمعيت خدانشناسان، کساني که از اصول دين پيروي مي

  شوند.خداوندگاران ناراضي مي
براي از بين بردن خدانشناسان ناخواسته و احياي مجدد  خداونددر چنين شرايطي، شخصيت 
کند. اين مأموريت خداوند شري کريشناست و او آن را برآورده اصول واقعي دين، ظهور مي

   سازد.مي

  35آيه 

kä vä saheta virahaà puruñottamasya 
premävaloka-rucira-smita-valgu-jalpaiù 

sthairyaà samänam aharan madhu-mäninénäà 
romotsavo mama yad-aìghri-viöaìkitäyäù 

kä :؛ چه کسيvä :؛ آياsaheta :؛ تواند تحمل کندميviraham :؛ جداييpuruña-
uttamasya :؛ از شخصيت اعالي خداوندprema :؛ عاشقانهavaloka :؛ نظارهrucira-smita :

همراه با : sa-mänam؛ وقار: sthairyam؛ هاي قلبيدرخواست: valgu-jalpaiù؛ لبخند مطبوع

زناني همچون : mäninénäm؛ هامعشوقه: -madhu؛ مغلوب شده: aharat؛ خشم شديد

؛ مال کساني: yat؛ مال من: mama؛ موهاي ايستاده ناشي از لذت: roma-utsavaù؛ ساتيابهاما

aìghri :؛پاviöaìkitäyäù :.منقوش به  

  ترجمه

ايي از آن شخصيت اعالي خداوند را تحمل کند؟ او تواند درد جدبنابراين چه کسي مي

هاي قلبي، بر سنگيني و خشم شديد تواند با لبخند شيرين، نگاه مطبوع و درخواستمي

که وي بر سطح من (زمين)  هاي خود، مانند سايتابهاما، غلبه کند. هنگاميمعشوقه

ها، سطح ب چمنترتيگشتم و بدينکرد، غرق در غبار قدوم نيلوفرينش ميحرکت مي

  پوشاندند.است، ميمن را همچون موهايي که به دليل لذت بر تنم راست ايستاده

  شرح

داد، اما در مورد يبتش از خانه رخ مياو، به خاطر غ يان خداوند و هزاران ملکهيم يياتفاقات جدا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٢٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                    -شريماد

 

چ ين هيبراکرد و بناين سفر ميزم ين خود بر رويلوفرين، خداوند با قدوم نيبا زم يارتباط و
بازگشت به  ين را برايسطح زم خداوندکه ي ، وجود نداشت. پس هنگامييجدا يبرا يفرصت

  دتر بود. ين شديزم ييسکونتگاه متعالش ترک نمود، احساس جدا

  36آيه 

tayor evaà kathayatoù 
påthivé-dharmayos tadä 
parékñin näma räjarñiù 

präptaù präcéà sarasvatém 

tayoù : ؛ آنهاميانevam :؛ پسkathayatoù :؛ مشغول به مکالمهpåthivé :؛ زمين

dharmayoù :؛ و شخصيت دينtadä :؛ در آن زمانparékñit :؛ پادشاه پاريکشيتnäma :

حرکت به سمت : präcém؛ رسيد: präptaù؛ قديسي در ميان پادشاهان: räja-åñiù؛ مربوط به اسم

  رودخانه ساراسواتي.: sarasvatém؛ شرق

  رجمهت

ترتيب مشغول مکالمه بودند، پادشاه قديس در حاليکه زمين و شخصيت دين بدين

  ي ساراسواتي، که به سمت شرق جريان داشت، رسيد.پاريکشيت به کنار رودخانه

  

  

بهاگاواتام با عنوان -شريمادکنتوي اول فصل شانزدهم از  ودانتا برهاي بهاکتيشرح سانبدين
  به پايان رسيد. رفت"،ي را پذي"چگونه پاريکشيت عصر کال



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  فصل هفدهم

  مجازات و پاداش كالي
  

  

  

  1آيه 

süta uväca 
tatra go-mithunaà räjä 
hanyamänam anäthavat 
daëòa-hastaà ca våñalaà 
dadåçe nåpa-läïchanam 

sütaù uväca: ؛ شري سوتاگوسوامي گفتtatra :؛ پس از آنgo-mithunam : يک گاو ماده و

رسيد که از به نظر مي: anätha-vat ؛زده شده: hanyamänam ؛پادشاه: räjä ؛و نريک گا

: våñalam ؛همچنين: ca ؛با چماقي در دست: daëòa-hastam ؛اندصاحب خود دور افتاده

  ملبس همچون.: läïchanam ؛يک پادشاه: nåpa ؛مشاهده کرد: dadåçe ؛شودرايي از طبقه پايين

  ترجمه
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ود: بعد از رسيدن به آن محل، ماهاراج پاريکيشيت شودرايي از سوتاگوسوامي فرم

ي پائين را ديد که همچون يک پادشاه لباس پوشيده، و با يک چماق، آن چنان در طبقه

  حال زدن يک گاو ماده و يک گاو نر بود، که گويي هيچ مالکي ندارند.

  شرح 

بدون فرهنگ  يافراد يعني، نيطبقه پائ ين است که شودراهايا يدوران کال ياصل ينشانه
 نيچن يپوشند و کار اصل ي، همانند دولتمردان و پادشاهان لباس ميوتشرف روحان يبرهمن

ماده و نر است، که توسط  ،يگناه، به خصوص گاوهايوانات بي، کشتن حيياير کشاتريحاکمان غ
در  شوند.يبازرگانان هستند، محافظت نم ياها،هاکه همان طبقهيشيوا يعنيصاحبان خود 

است که وايشياها بايد به کشاورزي، محافظت از گاوها و بازرگاني ) گفته شده۱۸/۴۴بهاگاوادگيتا (
بپردازند. در دوره کالي، اين وايشياهاي خوارشده، اين مردان بازرگان، به فراهم کردن گاوها براي 

ظت کنند. در حالي که ها مشغول هستند. کشاترياها بايد ساکنان آن سرزمين را محافکشتارگاه
ها، غالت و شير، از آنان از گاوهاي نر و ماده محافظت نمايند و براي توليد دانه وايشياها بايد

ها کمک نمايد. اما در استفاده کنند، گاو ماده بايد شير توليد کند و گاو نر بايد در توليد دانه
اند و گاوهاي نر و ماده، يا مادران و کنندگان قرار گرفتهي کالي، شودراها در مقام ادارهدوره

هايي که توسط شودراهاي شوند، در اختيارکشتارگاهپدران، که توسط وايشياها محافظت نمي
  گيرند.اند، قرار ميي جامعه (مدير) ساخته شدهکنندهاداره

  2آيه 

våñaà måëäla-dhavalaà 
mehantam iva bibhyatam 
vepamänaà padaikena 
sédantaà çüdra-täòitam 

våñam :گاو نر؛ måëäla-dhavalam :لوفر؛يگل ن يديبه سف mehantam : در حال ادرار

ستاده يا: padä ekena لرزان؛: vepamänam ده؛يار ترسيبس: bibhyatam ؛ييگو: iva کردن؛

  ک شودرا.يزده شده توسط : çüdra-täòitam زده؛ار وحشتيبس: sédantam ک پا؛يفقط  يبر رو

  ترجمه 
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قدر ترسيده بود  زد، آنبه سفيدي يک گل نيلوفر بود. و از شودرايي که او را مي گاو نر

  کرد.لرزيد و ادرار ميکه برروي يک پا ايستاده، مي

  شرح

ي بعدي دوره کالي اين است که اصول دين، که به رنگ سفيد خالص (بدون لک) هستند، نشانه
دين در اين دوره مورد حمله قرار اهاي بيهمچون گل نيلوفري سفيدرنگ، توسط جمعيت شودر

ي کالي، چنين گيرند. ممکن است آنان از نوادگان برهماناها يا کشاترياها باشند، اما در دورهمي
اي، بر عليه قوانين دين، به علت کمبود آموزش کافي و فرهنگ خرد ودايي، جمعيت شودرا گونه

هايي خواهند ترسيد. آنها خود را طرفدار انسان جنگند و افرادي که وقف دين هستند، از چنينمي
آيند، هاي بسياري در کالي يوگا به وجود ميها و فرهنگهيچ قوانين مذهبي نخوانده و گرايش

گونه نامد يا بدون هيچونقِص دين را از بين ببرند. دولت خودش را سکوالر ميعيبتا گاو نر بي
آيد. شهروندان زيادي در قبال قوانين دين به وجود مي تفاوتيقوانين ديني خاص، و در نتيجه بي

گونه احترامي براي سادوها، شاسترا و خواهند رفتار کنند، بدون هيچآزاد هستند تا هر جور که مي
کم در حال ناپديد ي آن است که قوانين دين کمدهندهگورو، گاونر ايستاده برروي يک پا، نشان

شوند، مثل انده از قوانين دين، توسط موانع فراواني بر آشفته ميهاي باقيمشدن هستند. حتي تکه
  حالت لرزيدن، که هر آن ممکن است سقوط کند.

  3آيه 

gäà ca dharma-dughäà dénäà 
bhåçaà çüdra-padähatäm 
vivatsäm äçru-vadanäà 

kñämäà yavasam icchatém 

gäm :؛ گاوdharma-dughäm : ؛ او دين به دست آوردسودمند چون شخص مي تواند ازdénäm :

ضربه خوردن به : pada-ähatäm طبقه پايين؛: çüdra؛ پريشان شده: bhåçam؛ حاال فقير شده

خيلي : kñämäm با اشک در چشمانش؛: äçru-vadanäm بدون گوساله؛: vivatsäm؛ هاپا

  .آرزوي داشتن کمي علف براي خوردن: icchatém؛ علف: yavasam ضعيف؛

  ترجمه 
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باشد، و فرد قادر است قوانين دين را از او استخراج کند، نکه گاو بسيار سودمند ميبا آ

. است. پاهايش توسط يک شودرا ضربه خورده بود اکنون بيچاره و بدون گوساله شده

چشمانش مملو از اشک و پريشان و ضعيف شده بود و تنها آرزوي کمي علف در مرتع 

 را داشت.

  شرح

وضعيت پريشان گاو است. دوشيدن گاو به معناي گرفتن قوانين دين  کاليي نشانه بعدي دوره
کنند، شوکادو ي بزرگ فقط با خوردن شير زندگي ميهايها و مونيشياست. ربه فرم مايع 

رفت و مقدار کمي شير فقط گوسوامي، نزد يک شخص متأهل که در حال دوشيدن شير بود مي
   گرفت.جهت رفع گرسنگي مي

سوم موجودي شير خود چهارم يا يکسال قبل، هيچ کس يک سادهو را از يک حتي پنجاه
(  17ساناتانيست کرددند. براي يککرد همه متأهالن شير را همانند آب تقديم ميمحروم نمي

ي تمام متأهالن است که گاو ماده و گاو نر، کند ) اين وظيفهکسي که قوانين ودايي را دنبال مي
، نه فقط براي نوشيدن شير، بلکه براي گرفتن قوانين ديني. اشدهايشان بجزو دارايي
گذارند. نمايند و به برهماناها احترام ميها گاوها را از روي قوانين دين پرستش ميساناتانيست

تواند خوشحال باشد. ها فرد متأهل ميشير گاو براي آتش قرباني الزم است و با انجام قرباني
نتيجه گاو تا جايي که ممکن است  دهد و در، بلکه به گاو رضايت ميگوساله نه تنها زيباست

ترين زمان ممکن، براي اهدافي که بهتر ها در کوتاهي کالي، گوسالهدهد. اما در دورهشير مي
شوند. گاو با اشک در چشمانش گاواتام ذکر نشود، جدا ميبها- است در صفحات شريماد

گيرد و زماني که رت مصنوعي و غيرطبيعي از او شير ميايستد، شودراي شيرفروش به صومي
آلود مسئول تمامي شود، اين اعمال گناهديگر شيري وجود ندارد براي سالخي فرستاده مي

دانند تحت نام پيشرفت اقتصادي، مشکالتي هستند که امروز در جامعه وجود دارند. مردم نمي
دارد. عليرغم تمامي ا را در تاريکي جهل نگه ميدهند. تأثير کالي آنهچه کاري دارند انجام مي

، آنها بايد تالش کنند تا گاوهاي نر و ماده را از هر جهت ها براي صلح و پيشرفتتالش
تواند دانند چگونه فرد با خوشحال کردن گاوهاي نر و ماده ميخرد نميخوشحال ببينند. افراد کم

- ست. بيايد اين اصل را از مرجعيت شريمادشاد شود، اما اين يک اصل از قوانين طبيعت ا
  بهاگاواتام کسب کرده و قوانيني براي شادي تمام بشريت اتخاذ نماييم.

                                                

17
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  4آيه 

papraccha ratham ärüòhaù 
kärtasvara-paricchadam 
megha-gambhérayä väcä 
samäropita-kärmukaù 

papraccha :؛ ق کردنيتحقratham:ارابه؛ ärüòhaù :؛ ينشسته برروkärtasvara :؛طال 

paricchadam :؛برجسته megha :؛ ابرgambhérayä :؛ تبرئه کردنväcä :؛ صدا

samäropita :ز شده؛يخوب تجه kärmukaù :ر و کمانيت.   

 ترجمه

اي ي طاليي نقش برجستهماهاراج پاريکيشيت که مجهز به تير و کمان بود و روي ارابه

  همانند رعد، صحبت کرد. نشسته بود، با آن شودرا با صدايي ژرف

  شرح

يک مدير اجرايي يا يک پادشاه مانند ماهاراج پاريکشيت، با مرجعيت شاهانه و مجهز به 
، قادر است عوامل دوران کالي را به مبارزه دعوت کند. تنها به هايي براي تنبيه افراد خبيثسالح

غياب چنين مديران اجرايي  و در پذير خواهد بود.اين طريق مقابله با اين دوران پست امکان
شود. يک مدير اجرايي انتخاب شده به عنوان قدرتمندي، همواره آرامش درهم شکسته مي

تواند با پادشاهي قدرتمند مانند ماهاراج پاريکشيت برابري ي پست، نميي يک جامعهنماينده
ست که به شمار شود، بلکه اين اعمال فرد احساب آورده نمينمايد. لباس و ظاهر سلطنتي به

  آيند.مي

  5آيه 

kas tvaà mac-charaëe loke 
baläd dhaàsy abalän balé 

nara-devo 'si veñeëa 
naöavat karmaëädvijaù 

kaù :هستند؛ tvam :؛ تو، شماmat :؛ مال منçaraëe :تحت حفاظت؛ loke :؛ اين دنيدر اbalät :
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-nara؛ هرچند پر از قدرت: balé ستند؛پناه ه يکه ب ييآنها: abalän؛ کشتن: haàsi؛ به زور

devaù : ؛ انسان -فرشتهasi :رسد که؛يبه نظر م veñeëa :با لباست؛ naöa-vat :؛ گر تئاتريک بازي

karmaëä :؛ با اعمالadvi-jaù :ک انسان دوبار زاده شده توسط فرهنگ؛ي  

  ترجمه

کني کساني مي رأتحال جرسد که قدرتمند هستي و با اين اوه، تو کيستي؟ به نظر مي

کني گويا باشند بکشي! با لباست چنان تظاهر ميپناه و تحت حفاظت من ميرا که بي

که يک مرد خدايي (پادشاه) هستي، اما اعمالت برخالف قوانين کشاترياهاي دوبار 

  است.متولد شده 

  شرح

 ،ن مردان طبقات باالتريا يبرازيرا د نشويده ميشده نام، دوبار زادهاهايشيوا ها،ايکشاتر ،برهماناها
 ،است يبا تشرف روحان ي،فرهنگاحياي گر يتولد د رد ويگين صورت ميب والديبا ترک ،ک تولدي

يک ز مانند يا نيک کشاترين ي. بنابراپذيردميصورت  ير روحانيا پمعتبر ي يايکه توسط آچار
ا در يک کشاترباشد. يميپناه ياو حفاظت از افراد ب يهفياست و وظ شده متولددوبار  ،براهمانا
در  هايييهرگاه ناهنجار .ران استيه شريپناهان و تنبيحفاظت ب يخداوند برا يندهيواقع نما

ک حکومت ين يکند تا قوانيظهور م ًاخداوند شخص ،ديايش بيران پيمد يکارها يروال عاد
 ،پناه به خصوص گاوهايب يهارچيوانات بيح ي،کال ينمايد. در دورهخداشناسانه را دوباره برقرار 

ت کشته يبدون محدود ،دنافت کنيحکومت در يياجرا ريد همه گونه حفاظت را از طرف مديکه با
نام تنها  ،افتدياتفاقات ماين گونه چشم آنها  يکه جلو يرانين مدين چنيبنابرا. دنشويم

ا يچاره را با لباس يشهروندان ب مردان قدرتمندين يچن .هستند را داراخداوند يندهينما
ن و بدون فرهنگ دوباره يپائ يهارزش و طبقيدر واقع افراد باما  ،کنندياداره مشان بصامن

بار زاده شده (تشرف روحاني  از شخصي که يک توانديکس نمچيه باشند.گي ميشدمتولد
 ن دريبنابرا .باشد هعادالنه داشت يانتظار عدالت و رفتار ،دارد تر قراري پاييندر طبقه ) ونگرفته

 يبشر يهو ناخشنود هستند. جامع يمملکت ناراض يهسوء ادار همه به خاطر ي،کال يهن دوريا
که  يبا مردم ي،ن حکومت مردمي. بنابرااندي، دوباره متولد نشدهتوسط فرهنگ روحان ي،امروز

  د.نباشياست که همه در آن ناخشنود م يحکومت کال ،انددوباره زاده نشده

  6آيه 
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yas tvaà kåñëe gate düraà 
saha-gäëòéva-dhanvanä 
çocyo 'sy açocyän rahasi 
praharan vadham arhasi 

yaù :؛ درحسابtvam:؛ دغل باز ياkåñëe :؛ شنايلرد کرgate :رفتن؛ düram :؛ دوراز چشم

saha :؛ همراهgäëòéva :وا؛يبه نام گاند يکمان dhanvanä :حمل کننده، آرجونا؛ çocyaù :

 متروک؛ يک جايدر : rahasi معصوم؛: açocyän ؛ياتو درنظر گرفته شده: asi مقصر؛

praharan :؛ زدنvadham :کشته شده؛ arhasi :سزاوار. 

  ترجمه

ي، به اين دليل که خداوند کريشنا گناه را بزنيک گاو بي يکنيت مأجرتو،  ،بازنيرنگ يا

گناه يک بيتو از آنجا که  ؟، از نظر پنهان هستندي کمان گانديوکنندهو آرجونا، آن حمل

ن سزاوار کشته يو بنابرا يشويک مجرم شناخته مي ي،زنيمکتک متروک محلي را در 

  ي.شدن هست

  شرح

آرجونا وجود انند م يعابد يچ جنگجويآشکار مطرود شده و ه يکه خداوند به صورت يتمدن در
وانات يکشتن ح يکنند و براياستفاده مءقانون سو يبن قلمرو ياز ا يکال يهمعاشران دور ،ندارد

توسط  ،واناتين قاتالن حيا کنند.ريزي ميبرنامه ،دورافتادههاي در کشتارگاه ،مثل گاو يگناهيب
دار و نيک پادشاه دي يبرا .شونديت محکوم به مرگ ميکشيماهاراج پارهمچون  يپادشاه زاهد

 قًايدق سزاوار مجازات مرگ است، ،بکشدخلوت  يهمنطقک ي را در يوانيک مجرم که حي ي،متق
  بکشد.خلوت  يهک منطقيگناه را دريبکودک ک يکه  يمانند قاتله

  7آيه 

tvaà vä måëäla-dhavalaù 
pädair nyünaù padä caran 
våña-rüpeëa kià kaçcid 
devo naù parikhedayan 
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tvam :؛ توvä :؛ هردوmåëäla-dhavalaù :لوفر؛ين گل يديبه سف pädaiù :؛از سه پا 

nyünaù : محروم شده؛padä: ک پا؛ ي يروcaran: متحرک؛ våñavåña :گاو نر؛ rüpeëa : در

 .ل غميدل: parikhedayan؛ مابه : naù ؛فرشته: devaù؛ يکس: kaçcit؛ چه: kimشکل؛ 

  ترجمه

گاو نر به ک يا تو ي؟ آيستيک تو ،اوه :دسي) از گاو نر پرسپس او (ماهاراج پاريکشيت

و  يات را از دست دادهي؟ تو سه پاايک فرشتهيا ي يهست سپيدي لوفريگل ن يديسف

، موجب ک گاو نريکه در فرم  يهست يا خداوندگاريآ ي.کنيک پا حرکت مي يتنها رو

  ؟ايغم و رنجش ما شده

  شرح

و نر و ماده را بار گاتوانست تصور کند که موقعيت اسفکس نميتا زمان ماهاراج پاريکشيت، هيچ
خواست بداند ي ناگواري متحير شده، ميببيند. بنابراين ماهاراج پاريکشيت از ديدن چنين صحنه
- ي گاو ماده و نر، که چنين وضعيت اسفکه آيا گاو نر خداوندگاري است براي نشان دادن آينده

  باري را پذيرفته است.

  8 هيآ

na jätu kauravendräëäà 
dordaëòa-parirambhite 

bhü-tale 'nupatanty asmin 
vinä te präëinäà çucaù 

na :؛نه jätu :؛در هر زمانkaurava-indräëäm :؛از پادشاهان سلسله کورو dordaëòa :

: anupatanti ؛نيبر سطح زم: bhü-tale ؛حفاظت توسط: parirambhite ؛قدرت بازوان

 ؛مربوط به موجود زنده: çucaù ؛تو: te ؛رشيو پذ ينگهدار: vinä ؛تا حاال: asmin ؛نيغمگ

präëinäm :.اشک در چشمان  

 ترجمه

ي اکنون براي نخستين بار در يک قلمروي فرمانروايي، که در دستان پادشاه سلسله

بينم. اي از اشک ميکورو، به خوبي محافظت شده، من تو را ناالن و در چشمانت حلقه
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پادشاه، هرگز اشک نريخته  توجهيتا به حال بر روي زمين، هيچ کس به دليل بي

  است.

 شرح

هر حکومت است. يک  يترين وظيفهها و حيوانات، نخستين و مهمحفاظت از زندگي انسان
حکومت نبايد در اجراي چنين اصولي، تبعيض قائل گردد. در اين عصر کالي، براي يک روح با 

وحشتناک است. ماهاراج ي حيوانات توسط دولت، بسيار يافتهقلبي پاک، ديدن کشتار سازمان
خورد و از ديدن هايي که در چشمان آن گاو نر جمع شده بود، تأسف ميپاريکشيت براي اشک

زده گرديد. تا آنجايي که به موضوع حيات چنين اتفاقي در دوران پادشاهي خوب خود، شگفت
شوند. اين ها و حيوانات به يک اندازه حفاظت ميشد، در قلمرو پادشاهي او انسانمربوط مي

  ي عمل در قلمرو خداوند است.شيوه

  9 هيآ

mä saurabheyätra çuco 
vyetu te våñaläd bhayam 

mä rodér amba bhadraà te 
khalänäà mayi çästari 

mä :؛ستين يازين saurabheya :؛يپسر سورابه يا atra :؛من يدر پادشاه çucaù :؛يزار 

vyetu :؛بگذار باشد te :؛مال تو våñalät :؛شودرا يلهيبوس bhayam :؛علت ترس mä : انجام؛

rodéù :؛هيگر amba :؛مادر گاو bhadram :؛خوب کامل te :؛به تو khalänäm :؛ياز حسود 

mayi :؛کنميم يکه من زندگ يمادام çästari : ع کنندهيا مطيحاکم.  

  ترجمه

راي فرومرتبه اي پسر سورابهي، ديگر نيازي به زاري کردن تو و هراس از اين شود

ي تمامي نيست. اي مادر گاو، تا زماني که من، به عنوان فرمانروا و تربيت کننده

هاي حسود، در قيد حيات باشم، ديگر هيچ دليلي براي گريه کردن تو وجود انسان

  نخواهد داشت. همه چيز براي شما خوب خواهد بود.

  شرح
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حکومت که  ،سر خواهد بوديم يتنها زمان ديگر، واناتيح يتمام و ماده و نر يحفاظت از گاوها
توسط فرمانروايي همچون ماهاراج پاريکشيت اداره شود. ماهاراج پاريکشيت، ماده گاو را همچون 

است.  مادر خود خطاب نمود، زيرا وي يک پادشاه کشاترياي بافرهنگ و دوبار زائيده شده
د و به طور خاص توسط شخص ي نام گاوهايي است که در سيارات روحاني وجود دارنسورابه

هاي خداوند متعال يابند. همان گونه که بشر بر اساس فرم و ويژگيخداوند کريشنا پرورش مي
هاي گاوهاي سورابهي در قلمرو روحاني خلق است، گاوها نيز مطابق فرم و ويژگيآفريده شده 

ايد، اما هيچ قانوني براي نمها حفاظت کامل ميي بشري از انساناند. در جهان مادي، جامعهشده
اي همچون شير، به العادهتواند با فراهم نمودن غذاي فوقحفاظت از نسل سورابهي که مي

ها حفاظت کامل دهد، وجود ندارد. اما ماهاراج پاريکشيت و پانداواها کامًال از اهميت وجود انسان
، از جمله يهيتنب يهاوهيش يتمامبه ي مجازات کشندگان گاوها، گاوهاي نر و ماده، آگاه، و آماده

ه است، اما ب نر و ماده مطرح شده يدر مورد حفاظت از گاوها ييهابحث يمرگ، بودند. گاه
از گاوهاي نر و ماده  ن مناسب،يشناس و قوانيي پرهيزکار و وظيفهران اجرايل فقدان مديدل

و  نر و ماده آگاه گردد يت گاوهاياز اهم يدبا يانسان يد. جامعهيآيبه عمل نم يگونه حفاظتهيچ
وانات مهم محافظت کامل به عمل ين حيت، از ايکشيماهاراج پار يوهياز ش يرويب با پيترتبدين

ان است ار با گاوها و برهماناها مهربخداوند که بسي آورد. با حفاظت از گاوها و فرهنگ برهماناها،
  خواهد نمود.  يرا به ما ارزان يو صلح واقع از ما خشنود گشته 18ا)يتايه- برهمانا-گو(

  11-10ات يآ

yasya räñöre prajäù sarväs 
trasyante sädhvy asädhubhiù 
tasya mattasya naçyanti 
kértir äyur bhago gatiù 

 
eña räjïäà paro dharmo 
hy ärtänäm ärti-nigrahaù 
ata enaà vadhiñyämi 

bhüta-druham asattamam 
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yasya :؛که يکس räñöre :؛در قلمرو prajäù :؛موجودات زنده sarväù :؛و همه يکي 

trasyante :؛اندد شدهيتهد sädhvi :؛پاکدامن يا asädhubhiù :؛افراد شرور يلهيبوس tasya :

 ؛طول عمر: äyuùشهرت : kértiù ؛شوديد ميناپد: naçyanti ؛زدگاناز توهم: mattasya ؛مال او

bhagaù :؛يخوشبخت gatiù : ؛خجسته يدوبارهتولد eñaù :؛هستند räjïäm :؛مربوط به پادشاهان 

paraù :؛نيباالتر dharmaù :؛فه، شغليوظ hi :؛حتمًا ärtänäm :؛دگانيدمربوط به رنج ärti :

 ؛د بکشميمن با: vadhiñyämi ؛ن مرديا: enam ؛نيبنابرا: ataù ؛رام کردن: nigrahaù ؛هارنج

bhüta-druham :؛ر موجودات زندهگيستم در برابر د asat-tamam :ن.يترچارهيب 

  ترجمه

مام موجودات تکه  يزمان ،اشطول عمر و تولد خجسته ،ک پادشاهينام ن ،پاکدامن يا

قطعًا  .دنردگينابود م ،د شونديافراد شرور تهد ياو از سو يپادشاه يزنده در قلمرو

درد است که  يانکس هايف دادن رنجيتخف ،پادشاه يفهين وظيترين و اصلينخست

ر موجودات يرا او به سايز ،را بکشمانسان ن يدترين پليد اين من بايکشند. بنابرايم

  نمايد.يزنده ستم و تجاوز م

  شرح

افراد،  ريا ساپليس ي ،ديد آيپد يوانات وحشيح ياز سو يمزاحمت ،ا شهريروستا يک در  يوقت
عناصر  ياست که تمامآن دولت ي هفيوظ ،کنند. به طور مشابه ياقدام منها ت به کشتن آنسب

مشابه در  يدر آورد. مجازات يراهزنان مسلح و قاتالن را از پا، همچون دزدان يخطرناک ياجتماع
 19ز پراجايکنند نيم ين زندگيک سرزميکه در  يواناتيرا حيز ،وانات استيخور کشندگان ح

ها و هم است و اين، هم انسان پراجا به معناي کسي است که دريک سرزمين متولد شده .هستند
گردد اين حق اساسي اي که دريک سرزمين متولد ميگردد. هر موجود زندهحيوانات را شامل مي

را دارد که تحت حفاظت پادشاه زندگي نمايد. حيوانات جنگل نيز رعيت پادشاه هستند و آنها نيز 
  و ماده. حق زندگاني دارند؛ چه برسد به حيوانات اهلي همچون گاوهاي نر

ترين رعيت است و پادشاه بايد فورًا اي که ساير موجودات زنده را بيازارد، پستهر موجود زنده
گونه که وقتي يک حيوان وحشي مزاحمتي پديد آوري را به قتل برساند. همانچنين عنصر زيان

ا ساير ضروري حيوانات جنگل يشود، مشابها هر انساني هم که به طور غيرآورد، کشته ميمي
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حيوانات را بکشد يا بترساند، بايد بالفاصله مجازات گردد. طبق قانون خداوند متعال، تمامي 
باشند، پسران خداوند هستند و موجودات زنده، در هر شکلي که ممکن است وجود داشته 

گونه اقتضا کند. يک که قانون طبيعت اينکس حق ندارد حيوان ديگري را بکشد، مگر آنهيچ
تواند يک تر از خود را براي بقاي خويش، بکشد. اما يک انسان نميتواند حيواني پايينيببر م

حيوان را براي امرار معاش خود به قتل برساند. اين قانون خداوند است، که خود اين قانون را 
دهد. ي ديگر به حيات خود ادامه ميوضع نموده است؛ يک موجود زنده با خوردن موجود زنده

ي حيات مي دهند. بنابراين ي ديگر، ادامهرتيب، گياهخواران نيز با خوردن موجودات زندهبدين ت
ي خاصي که توسط قانون خداوند قانون اين است که شخص تنها بايد با خوردن موجودات زنده

کند که شخص بايد تحت هدايت خداوند، و اند، زندگي کند. ايشوپانيشاد راهنمايي ميتعيين شده
ها و شير، که توسط تواند با انواع غالت، ميوهلخواه خويش زندگي نمايد. يک انسان مينه به د

خداوند مقرر گرديده، امرار معاش کند، و هيچ نيازي به غذاي حيواني وجود ندارد؛ به جز در 
  مواردي استثنايي.

يک پادشاه يا حکمران گمراه، حتي اگر گاهي به عنوان يک فيلسوف بزرگ و يا حکيمي 
دهد، بدون آنکه ها را در کشور خود ميي برپايي کشتارگاهفرهيخته شناخته شده باشد، اجازه

ي حيوانات، راه رسيدن به جهنم را براي چنين پادشاهان يا حکمرانان ناداني هموار بداند شکنجه
ت، ها و چه حيوانانمايد. يک مدير اجرايي بايد همواره نسبت به ايمني پراجاها، چه انسانمي

اي ي خاص در مکاني خاص، توسط موجود زندههشيار باشد، و راجع به اينکه يک موجود زنده
وجو نمايد. موجود مزاحم، درست ، تحقيق و پرساست يا خيرديگر مورد آزار و اذيت قرار گرفته

 شود.گونه که توسط ماهاراج پاريکشيت نشان داده شد، بايستي فورًا دستگير و کشتههمان
ي گناه را به ارادهي کشتار حيوانات بيت مردمي، يا فرمانروايي مردم، نبايد اجازهحکوم

گونه که در کتب مقدس ذکر دولتمردان نادان صادر کند. آنها بايد از قوانين خداوند، همان
کند، که بر اساس قوانين خداوند، پادشاه اند، آگاه باشند. ماهاراچ پاريکشيت در اينجا نقل ميشده

مديراجرايي غيرمسئول، نام خوب، طول عمر، قدرت و در نهايت سلوک تدريجي خود به سمت  يا
هاي ناداني حتي سازد. چنين انساندار مييک زندگي بهتر و رستگاري پس از مرگش را خدشه

 به وجود زندگي بعدي نيز اعتقادي ندارند.
بزرگ مدرن، که به تازگي در  ي يک سياستمداري خاص، بيانيهدر حال نوشتن شرح براين آيه

ي ناچيز آگاهي خود از قوانين گذشته است، در اختيار ما قرار گرفت. وي در اين بيانيه سرمايه
سازد. اين خداوند را که توسط ماهاراج پاريکشيت در اينجا مورد اشاره قرار گرفته، آشکار مي
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نويسد: "من هيچ اعتقادي به چنين سياستمدار به قدري نسبت به قوانين الهي نادان بوده، که مي
مراسمي ندارم و تسليم شدن به آنها حتي به عنوان امري صوري را نوعي نفاق و تالش براي 

  اي نسبت به اين موضوع ندارم."دانم ... من هيچ احساس مذهبيفريب دادن خود و ديگران مي
هاراج پاريکشيت، ي اظهارات اين سياستمدار بزرگ عصر مدرن، با بيانات مادر مقايسه

هاي وسيعي آشکار مي شود. ماهاراج پاريکشيت بر اساس قوانين مقدس الهي، فردي تفاوت
رود، در حالي که اين سياستمدار مدرن، تابع باور و احساسات شخصي پرهيزکار به شمار مي
مردي در جهان مادي، به هر حال يک روح مقيد است. دستان و پاهاي او خويش است. هر بزرگ

هاي طبيعت مادي، بسته شده، ولي روح مقيد نادان همچنان خود را براي عمل ي طناببه وسيله
توان چنين نتيجه گرفت، که مردم پندارد. ميي خود، آزاد ميکردن، تحت احساسات بوالهوسانه

آمد، زيرا در زمان ماهاراج پاريکشيت خوشحال بودند، و از حيوانات، حفاظتي مناسب به عمل مي
ايمان خبر از قانون خداوند نبود. مخلوقات نادان و بيدير اجرايي حکومت، فردي بوالهوس يا بيم

دين (سکوالر) کنند وجود خداوند را انکار و به بهاي حيات ارزشمند انساني، خود را بيسعي مي
است، معرفي کنند. حيات انساني، به طور خاص، براي آگاهي از دانش خداوند در نظر گرفته شده 

ولي مخلوقات نادان به ويژه در اين عصر کالي، با وجود اينکه همواره در بند قوانين خداوند قرار 
گردند، به جاي شناخت هايي همچون تولد، مرگ، پيري و بيماري ظاهر ميدارند که با نشانه

  اندازند.علمي خداوند، تبليغات ضدباورهاي ديني و انکار وجود خداوند را به راه مي

  12 هيآ

ko 'våçcat tava pädäàs trén 
saurabheya catuñ-pada 

mä bhüvaàs tvädåçä räñöre 
räjïäà kåñëänuvartinäm 

kaù :؛است ياو کس avåçcat :؛قطع کرده tava :؛مال تو pädän :؛پاها trén :؛سه 

saurabheya :؛يپسر سورابه يا catuù-pada :؛ييتو چهارپا mä :؛سنيهرگز ن bhüvan :

 ؛مربوط به پادشاهان: räjïäm ؛در قلمرو: räñöre ؛مانند خودت: tvädåçäù ؛گونه اتفاق افتادهنيا

kåñëa-anuvartinäm :کنند.يرا دنبال م ،خداوند يت اعاليشخص ،شناين کريآنان که قوان   

  ترجمه
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او (ماهاراج پاريکشيت)، به طور مکرر آن گاو نر را مورد خطاب قرار داده و از او  

است؟ در سراسر قلمرو  د: اي پسر سورابهي، چه کسي سه پاي تو را قطع نمودهپرسي

پادشاهان مطيع قوانين شخصيت اعالي خداوند کريشنا، هيچ کس به غمگيني تو 

  نيست.

  شرح

گيتا و -پادشاهان يا مديران اجرايي تمام کشورها بايد از قوانين خداوند کريشنا (عمومًا بهاگاواد
) آگاه باشند و بر اساس آنها عمل کنند تا بتوانند مأموريت حيات انساني خود را بهاگاواتام-شريماد

هاي موقعيت مادي است، به انجام رسانند. کسي که از قوانين که پايان دادن به تمامي رنج
گيتا، -تواند بدون هيچ دشواري به اين نتيجه دست يابد. در بهاگاوادخداوند کريشنا آگاه باشد، مي

- شريمادتوانيم از قوانين خداوند، آگاهي يابيم، و در ي مختصر، مييک خالصهدر قالب 
  شوند.همان قوانين بيشتر شرح داده مي بهاگاواتام

کس غمگين نيست. در جايي گردد، هيچدر کشوري که تمامي قوانين کريشنا، در آن رعايت مي
ي دين قطع شده، پاي نمايندهشود، نخستين نشانه آن است که سه که چنين قوانيني رعايت نمي

ها را در پي دارد. آن هنگام که کريشنا شخصًا حضور داشت، قوانين و همين امر تمامي بدبختي
شد، اما در غيبت او، به منظور هدايت اشخاص کوري که کريشنا، بدون هيج ترديدي رعايت مي

بهاگاواتام ارائه -فحات شريماداتفاقًا سکان تمامي امور را نيز در دست دارند، چنين قوانيني در ص
  اند.شده

  13 هيآ

äkhyähi våña bhadraà vaù 
sädhünäm akåtägasäm 
ätma-vairüpya-kartäraà 
pärthänäà kérti-düñaëam 

äkhyähi :؛فقط بگذار بدانم våña :؛گاو نر يا bhadram :؛خوب vaù :؛تو يبرا sädhünäm :

 ؛ردادن خودييتغ: ätma-vairüpya ؛گناهنديب از آنان که: akrta-ägasäm ؛صداقت ياز رو

kartäram :؛دهندهانجام pärthänäm :؛تهايمربوط به پسران پر kirti-dusanam :د يتهد
 .کردن شهرت
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  ترجمه

کنم. گناه و کامًال صادق هستي، بنابراين خير کامل را برايت آرزو مياي گاو نر، تو بي

دار شدن شهرت عضوها، که موجب لکه لطفًا براي من از کسي که مرتکب اين قطع

  پسران پريتها گرديده، بگو.

  شرح

 يپا جا که همچون پانداواها و نوادگان آنها نيچاندرا و پادشاهاهاراج راماما ييشهرت حکمروا
ي هآنها موجودات زند يپادشاه يرا در قلمرويز ،هرگز فراموش نخواهد شد ،او گذاشتندپاي 

ن موجودات زنده يترگناهه نماد بيافتادند. گاو نر و گاو ماديدسر نمگناه و صادق هرگز به دريب
 .رديگي انساني مورد استفاده قرار ميوانات به نفع جامعهين حيار و مدفوع اراد يرا حتيز ،هستند

در  .نگران از دست دادن شهرت خود بودند ،تيکشيپارج تها همچون ماهاراينوادگان پسران پر
ندارند. تفاوت  يز هراسين يگناهبي واناتين حياز کشتن چن يرهبران حت ي،روزگار مدرن امروز

 يياجرامديران ت يمدرن تحت هدا هايو دولت زکاريآن پادشاهان پره ييان حکمروايم
 د.گردينجا آشکار ميدر ا ،ن خداونديرمسئول و ناآگاه از قوانيغ

14 هيآ  

jane 'nägasy aghaà yuïjan 
sarvato 'sya ca mad-bhayam 
sädhünäà bhadram eva syäd 

asädhu-damane kåte 

jane :؛به موجودات زنده anägasi :؛گناهنديآنان که ب agham :؛هارنج yuïjan :؛کار بردنهبا ب 

sarvataù :؛هرجا و همه جا asya :؛ين گناهکارانيمربوط به چن ca : ؛و mat-bhayam : مرا

: syät: حتمًا؛ evaبخت خوب؛ : bhadram ؛سياص قدمربوط به اشخ: sädhünäm ؛ترسانديم

 ن گونه انجام شد.ي: اkrte: تحت کنترل؛ damane: افراد شرور متقلب؛ asädhuاتفاق خواهد افتاد؛ 

 ترجمه 

، ن جهان که باشديا يگناه شود، در هر کجاکس که موجب رنج موجودات بيآن هر

ث متقلب، شخص خود به يخب يهاناز من بترسد. با تحت کنترل در آوردن انسا بايد
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  رساند.يگناهان سود مبي خود به

 شرح

اما  .کننديشرفت ميپ ،قيترسو و ناال ييران اجرامديل وجود يبه دل ،ث و متقلبيخب هايانسان
قدرتمند باشند تا بتوانند انواع موجودات پست متقلب در  يکاف يبه اندازه يياجرامديران  يوقت

افراد  يوقت .ت نخواهند بودفشريقادر به پ قطعًا آنها، ت کنترل در آورندتح کشور را يهر کجا
 .آمد خواهدبه وجود  يبختخود نيک، خودبهمجازات شوندنمونه و  يستودن ياوهيث به شيخب

کشور است که از  يياجرامدير ا يپادشاه  ياصلي هفين وظيا ،تر گفته شدطور که پيشهمان
-د. عابدان خداوند ذاتًا صلحينما، حفاظت جانبهبه طور کامل و همهجو گناه و صلحيشهروندان ب

ل شدن يتبد يبرا يداتيفراهم نمودن تمه ،دولت ياصل يفهين وظيگناه هستند و بنابرايجو و ب
گناه وجود يجو و بصلح يب خود به خود شهروندانيترتخداوند است. بدين همگان به عابدان

ن يا .متقلب است ِثيتحت کنترل در آوردن افراد خب ،پادشاه يفهيوظآنگاه تنها  .خواهند داشت
  به ارمغان خواهد آورد. يبشري هجامع يصلح و توازن را در تمام ،کار

15 هيآ  

anägaùsv iha bhüteñu 
ya ägas-kån niraìkuçaù 
ähartäsmi bhujaà säkñäd 
amartyasyäpi säìgadam 

anägaùsu iha : ؛نگناهابيبه bhüteñu :؛موجودات زنده yaù :؛شخص ägaù-kåt : مرتکب

 ؛ش خواهم آورديپ: ähartä asmi ؛دهيتازه به دوران رس: niraìkuçaù ؛شوندياهانت م

bhujam : ؛بازوان säkñät :؛مًايمستق amartyasya api :؛ک خداوندگار استيکه  يکس يحت 

sa-aìgadam :ورآالتيآراسته به زره و ز. 

 ترجمه

گناهان، مرتکب اي که با شکنجه نمودن بيدوران رسيدهي متکبر و تازه بههموجود زند

گردد، حتي اگر از ساکنان بهشت و آراسته به زره و زيورآالت باشد، بايد جرم و گناه مي

 مستقيمًا توسط من نابود شود.
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 شرح

دراز،  شوند، بدين دليل که طول عمرييا جاودان خوانده مي 20ساکنين پادشاهي بهشت، آمارا
ها دارند. براي يک انسان که حداکثر طول عمري صد ساله دارد، طول عمر بسيار بيشتر از انسان

آموزيم گيتا مي- شود. براي مثال از بهاگاوادها سال قطعًا جاودانگي محسوب ميبيش از ميليون
به سال خورشيدي محاس ۴۳۰۰۰۰۰ ×۱۰۰۰ي برهمالوکا, طول عمر يک روز برابر که در سياره

گردد شود. به طور مشابه در ساير سيارات بهشتي، يک روز معادل شش ماه زميني برآورد ميمي
ميليون سال خود دارند. بنابراين از آنجا که ساکنان تمامي  ۱۰و ساکنان آن، عمري معادل 

ه شوند، اگرچها دارند، به تصور ما جاودان ناميده ميسيارات باالتر، طول عمري بيشتر از انسان
  مرگ نيست.که در دنياي مادي هيچ کس حقيقتًا جاودان و بي

گناهان شوند، ماهاراج پاريکشيت، حتي ساکنان سيارات بهشتي را اگر مرتکب شکنجه و آزار بي
طلبد. اين بدان معناست که مدير اجرايي کشور بايد به قدرتمندي ماهاراج به مبارزه مي

ترين گناهکاران عزمي راسخ داشته باشد. اين بايد قويپاريکشيت باشد تا بتواند براي مجازات 
اصل اساسي حکمران يک کشور باشد، که افراد متخطي از قوانين خداوند، هميشه مجازات 

  شوند.مي

16 هيآ  

räjïo hi paramo dharmaù 
sva-dharma-sthänupälanam 
çäsato 'nyän yathä-çästram 

anäpady utpathän iha 

räjïaù :؛يير اجرايا مديه پادشاه مربوط ب hi :؛قطعًا paramaù :؛متعال dharmaù :يفهيوظ 

: anupälanam ؛ي خودي تجويزشدهظيفهبه و فرد با ايمان: sva-dharma-stha ؛ ياشتغال

: بر اساس؛ yathä ؛گرانيد: anyän ؛در هنگام حکومت: çäsataù ؛دهديهمواره حفاظت م

çästram : قواعد کتب مقدس؛anäpadi : بدون خظر؛utpathän اشخاص منحرف؛ :iha.واقعًا : 

 ترجمه

                                                

20
 amara 
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وجود  يچ اضطراريکه ه يطور معمول و هنگامه متعال پادشاه حکمفرما، ب يفهيوظ

است که از احکام متون  يخ کسانيع قانون و توبيندارد، حفاظت کامل از افراد مط

  شوند.يمقدس منحرف م

 شرح

اي در مواقع بروز وقايع غيرمترقبه اشاره شده وظايف حرفه يا 21دهارما- در متون مقدس، به آپاد
العاده، هاي فوقاست. گفته شده که حکيم بزرگ ويشواميترا گاهي اوقات در برخي موقعيت

داد. در موارد اضطراري، به شخص اش ادامه ميبايست با خوردن گوشت سگ به زندگيمي
اش ادامه دهد، اما اين بدان معنا ، به زندگيشود که با خوردن گوشت هر حيوانياجازه داده مي

خواران وجود داشته باشد و ي گوشتهايي براي تغذيهنيست که به طور معمول بايد کشتارگاه
کس نبايد در شرايط عادي و فقط به دليل اين سيستم توسط دولت مورد تشويق واقع شود. هيچ

، پادشاه يا رئيس اجرايي بايد به دليل ذائقه، با خوردن گوشت زندگي کند. اگر کسي چنين کند
  آور، وي را مجازات کند.راني شرماين لذت

احکام مقدس عادي زيادي براي افراد مختلف و مشغول به وظايف شغلي متفاوت وجود دارند، و 
ي يا با ايمان به وظايف تجويز شده 22استها- کند، سوادهارمکسي که از اين فرامين پيروي مي

ي است که شخص نبايد وظيفه) توصيه شده ۱۸/۴۸گيتا (-شود. در بهاگاواديخود، خوانده م
عيب و نقص نباشند. اش را ترک نمايد، حتي اگر اين وظايف هميشه هم بيشغلي تجويزشده

-دهارمايي در مواردي اضطراري که شخص تحت اجبار شرايط قرار گيرد، قابل چشم- چنين سوا

توان از آنها تخطي نمود. رئيس اجرايي دولت، خود موظف يپوشي است، ولي در مواقع عادي نم
باشد و دهارماهايي، هرچه که باشند، از سوي پيروان آنها مي- به نظارت بر عدم تغيير چنين سوا

دهارما، حفاظت کامل دهد. خطاکار بايد بر اساس مقررات شاسترا مجازات - بايد به پيروان سوا
اي بر پيروي جدي همگان از وظايف اشتغالي خود به گونه ي پادشاه است کهگردد و اين وظيفه

 که در متون مقدس تجويز شده است، نظارت کند.

17 هيآ  

dharma uväca 

                                                

21
 äpad-dharma 

22
 svadharma-stha 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٤٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

etad vaù päëòaveyänäà 
yuktam ärtäbhayaà vacaù 
yeñäà guëa-gaëaiù kåñëo 
dautyädau bhagavän kåtaù 

dharmaù uväca :؛شخصيت دين گفت etat :؛تمام اينها vaù :؛توسط تو päëòaveyänäm :

آزاد : abhayam ؛برندهرنج: ärta ؛شايسته است: yuktam ؛از کساني که در خاندان پانداوها هستند

: حتي kåñëaù؛ هابا صالحيت: gaëaiù ؛کساني که: yeñäm ؛سخنان: vacaù ؛هااز تمام ترس

: kåtaù؛ شخصيت خداوند: bhagavän؛ آور، غيرهي پياموظيفه: dautya-ädau؛ خداوند کريشنا
 .انجام داد

 ترجمه

ي فردي از اعضاي شخصيت دين فرمود: کلماتي که بر زبان تو جاري شد شايسته

ي خاندان پانداواهاست. حتي خداوند کريشنا، شخصيت اعالي خداوند، که شيفته

نجام آور به اي پانداواها شده بود، وظايف خود را به عنوان يک پيامکيفيات عابدانه

  رسانيد.

 شرح

قدرت  يبارهدر ياغراقهيچ  ،تيکشيماهاراج پار هايدنيو به مبارزه طلب هانان خاطر دادنياطم
 ،ندينما يتخط ينيز اگر از اصول ديساکنان بهشت ن يماهاراج گفت که حت .ستين يو يواقع

ک يرا يز ،او دچار غرور کاذب نبود .را نخواهند داشت ير ويگختن از حکومت سختيگر ياراي
خود خداوند دارد و حتي ش از يب يقدرت ،به لطف خداوندگاهي ا ي ،برابر يقدرت ،عابد خداوند

 ،ار دشوار باشدياگر به طور معمول انجام آن بس يحت ،شود ک عابد دادهيکه توسط  يقول يوعده
م يو تسل پاکي هپانداواها با خدمت عابدان .خواهد شد يمناسب عمل يبه شکل ،به لطف خداوند

توسط خداوند ممکن  را رسان خودغاميپ يا گاهو يران نقش ارابهانجام به  ،کامل خود به خداوند
را يز ،همواره موجب مسرت خداوند است ، براي عابد،توسط خداوند يفين وظاينچانجام  .نمودند

ز خدمت با به ج ي،گريد يچ مشغلهياش هياگر در زندگ ،خواهد که به عابد پاک خوديخداوند م
خادم  ،آرجونا ينوه ،تيکشيد. ماهاراج پاريخدمت نما ،نداردبه خداوند را ت کامل يعشق و عبود

ن يعابد پاک خداوند بود و بنابرا ،بزرگشي، همچون پدردوستي هسرشناس خداوند در رابط
تحت ده بود و ير در رحم مادرش آرمزيدرمانده ناگ يکه در حالت زمانآن  يحت ،خداوند همواره
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ک عابد همواره تحت ي .همراه او بود ،سوزان آشواتهاما قرار گرفت يبرهماسترا يهتهاجم اسلح
توانست يت نميکشينان خاطر دادن توسط ماهاراج پارين اطميحفاظت خداوند قرار دارد و بنابرا

تين جا و راسپابر ين از پادشاه برايرفت و بنابرايقت را پذين حقين ايت ديشخص .باشد يمعنيب
  ر نمود.ياش تقدمرتبهبودن در موقعيت بلند

18 هيآ  

na vayaà kleça-béjäni 
yataù syuù puruñarñabha 
puruñaà taà vijänémo 
väkya-bheda-vimohitäù 

na :؛نه vayam :؛ما kleça-béjäni :؛ هاي اصلي رنجريشه yataù :؛که از آنجا syuù : اتفاق

 ؛که: tam ؛شخص: puruñam ؛هاان تمام انسانين در ميتربزرگ يا: puruña-åñabha ؛افتديم

vijänémaù :؛بداند väkya-bheda :؛ هااختالف نظرvimohitäù :شده باگيج. 

 ترجمه 

 ها، مشخص کردن يک فرد شرور که موجب آزار ما شدهاي بزرگ ترين در ميان انسان

پرداز يلسوفان نظريهي عقايد مختلف فباشد، کار سختي است، چرا که ما به واسطه

  .ايمسرگشته شده

 شرح

پردازي در دنيا وجود دارند که نظريات علت و معلولي خود را به ويژه در مورد فيلسوفان نظريه
کنند. معموًال شش فيلسوف بزرگ ي مختلف مطرح ميعلت رنج و تاثيرات آن در موجودات زنده

ي منطق، پاتانجالي، گائوتاما، نويسنده ي وايششيکا،ي فلسفهوجود دارند: کانادا، نويسنده
 –ي کارما ي سانکهيا، جايميني، نويسندهي فلسفهي يوگاي ماورايي، کاپيال، نويسندهنويسنده

  دارشانا.  - ي ودانتاميمامسا، و وياسادو، نويسنده
دانستند که "کالي" دليل گرچه گاو نر، يا شخصيت دين، و گاو، شخصيت زمين، به خوبي مي

چنين به خوبي آگاه بودند که لي رنج ايشان است، با اين حال، به عنوان عابدان خداوند، هماص
اساس پادما پورانا، کس قادر نيست که براي آنان مشکلي ايجاد نمايد.. بربدون تأييد خداوند، هيچ
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جام مشکل فعلي ما، به دليل بارور شدن بذرهاي گناه است، اما حتي آن بذرهاي گناه نيز با ان
بينند، روند. بنابراين حتي اگر عابدان، افراد شرور را ميي پاک، به تدريج از بين ميخدمت عابدانه

کنند که هاي متحمل شده، آنها را متهم کنند. آنها اين موضوع را تصديق مينبايد به خاطر رنج
بنابراين آنان  اند، پسافراد شرور بدطينت به دليلي غيرمستقيم مجبور به انجام اين عمل شده

انديشند، چرا که کنند و به آنها به عنوان هداياي خداوند در ميزان کوچک ميها را تحمل ميرنج
  بودند.صورت دردها بايستي بسيار بزرگتر مياين  در غير

خواست که دليلي در مورد اتهام عليه فرد شرور به دست آورد، اما آنان به ماهاراج پاريکشيت مي
دهند، ي پندارگرا، تأييد خداوند را تشخيص نمياز پاسخ به آن سر باز زدند، ولي فالسفهدليل باال 

گونه که در آيات بعدي شرح ها را به روش خويش کشف کنند، همانکنند دليل رنجآنها سعي مي
داده خواهد شد. بر اساس نظر شريال جيوا گوسوامي، چنين افراد پندارگرايي، خود سرگشته 

توانند درک کنند که علت نهايي تمامي علل، خداوند متعال، شخصيت دين ترتيب نميهستند و ب
  اعالي پروردگار است.

19 هيآ  

kecid vikalpa-vasanä 
ähur ätmänam ätmanaù 
daivam anye 'pare karma 
svabhävam apare prabhum 

kecit :؛بعضي از آنها vikalpa-vasanäù : ؛کنندرا رد ميآن کساني که هر نوع دوگانگي ähuù :

مافوق : daivam ؛مربوط به خود را: ätmanaù ؛شخص خود را: ätmänam ؛کنندبيان مي

؛ طبيعت مادي: svabhävam ؛فعاليت: karma ؛فردي ديگر: apare ؛ ديگران: anye ؛بشري

apare :؛ بسياري ديگرprabhum :مراجع. 

 ترجمه

دارند که خود شخص، کنند، بيان مييبعضي از فالسفه، که هر نوع دوگانگي را رد م

هاي مافوق گويند قدرتمسئول شادي و رنج شخصي خويش است. ديگران مي

کنند که عمل، مسئول است اي ديگر اظهار ميبشري، مسئول هستند، در حالي که عده

  پردازند که طبيعت، علت غايي است.گرايان زمخت به اين عبث ميو مادي
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 شرح

اال اشاره شده است، فيلسوفاني مانند جايميني و پيروانش اين استدالل را همان طور که در ب
ها است و حتي اگر مرجعيتي ها و شاديي اصلي تمامي رنجداشتند که عمل ثمربخش، ريشه

متعال، يک خداوند قدرتمند فراانساني يا خداوندگاراني، وجود داشته باشند، او يا آنها نيز تحت 
-کنند. آنان ميستند، چرا که آنها نتيجه را مطابق با عمل فرد اعطا ميتأثير اعمال ثمربخش ه

دهنده، شود، بنابراين خوِد انجامگويند عمل، مستقل نيست، چرا که عمل توسط عاملي انجام مي
) نيز تأييد شده، که فرد با ذهن خود، ۶/۵گيتا (- علت شادي و رنج خويش است. در بهاگاواد

هاي مادي رها کند. بنابراين فرد نبايد تواند خويش را از چنگال رنجميعاري از احساسات مادي، 
ي تاثيرات مادي ذهن، خود را به ماده، مشغول نمايد. بدين ترتيب، ذهن، دوست يا به واسطه

  .دشمن شخص در شادي و رنج مادي است
عت مادي کنند که طبيگيري ميگرايي و الحادي سانکهيا، چنين نتيجهي مادياهالي فلسفه

العلل است. براساس نظر ايشان، ترکيب عناصر مادي، دليل شادي و رنج مادي بوده و علت
باشد. گائوتاما و کانادا، متوجه شدند که ترکيب ي ماده، علت رهايي از چنگال مادي ميتجزيه

ن، کشف کردند که انوار روحاني برهم چون آشتاواکرا،گراياني اتمي، علت همه چيز است و مادي
دارد که وي، منبع برهمن فاقد گيتا، خود خداوند بيان مي-العلل هستند. اما در بهاگاوادعلت

باشد. همچنين شخصيت است و بنابراين او، شخصيت اعالي خداوند، علت غايي تمامي علل مي
 است که خداوند کريشنا، علت غايي تمامي علل است.سامهيتا تأييد شده -در برهما

20 هيآ  

apratarkyäd anirdeçyäd 
iti keñv api niçcayaù 
atränurüpaà räjarñe 
vimåça sva-manéñayä 

apratarkyät :؛قدرت استدالل يورا anirdeçyät :؛شهيقدرت اند يورا iti :؛نيچننيا keñu :

: anurüpam ؛نجايدر ا: atra ؛کردند يريگجهيقطعًا نت: niçcayaù ؛زين: api ؛افراد يبعض

خودت قضاوت کن؛ : vimåça ؛ان پادشاهانيم در ميحک يا: räja-åñe ؛ح استيها صحک از آنيکدام

sva توسِط؛ :manéñayä.قدرت شعور : 
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 ترجمه

تواند علت رنج را با يکس نمچيز هستند که معتقدند کهنه هيگر نيمتفکران د يبرخ

م کال يلهيوسد، نه بهيبا تصورات آن را درک نما يبحث کردن، مشخص کند، نه کس

نها توسط يشه در مورد تمام ايان پادشاهان، با انديم در ميحک يان کند. ايآن را ب

  خودت قضاوت کن. يش، برايشعور خو

 شرح

تواند ينم زيچچيشناواها، عابدان خداوند، معتقدند که هيطور که در باال شرح داده شد، واهمان
 تايگ-وادگات، همان طور که در بهاخداوند متعال رخ دهد. او کارگردان متعال اس بدون تأييد

در همه جا حاضر، در قلب همگان سکونت دارد و  يشده که او به عنوان پاراماتما تأييد) ۱۵/۱۵(
ن که يا بر يکند. بحث خدانشناسان مبنيها را نظاره متيفعال ياعمال است و تمام يمراقب تمام

ک دادگاه ين موضوع در يآنکه ا د، مگرتواند مجازات شويخود نم يل اعمال شرورانهيفرد به دل
موجود زنده را  يشگيو معاشرت هم يشود، چرا که ما نظارت ابدينجا رد ميمعتبر ثابت شود، در ا

انجام  يا فعليگذشته  يرا که در زندگ ييک موجود زنده ممکن است تمام کارهايم. يريپذيم
و روح متعال  ي، روح فرديبه بدن مادمشا يدرخت يد بداند که بر رويداده، فراموش کند، اما با

درخت  يهاوهياز آنها، موجود زنده، از م يکياند. به صورت پاراماتما، همچون دو پرنده نشسته
ها، در آنجا حضور دارد. تيفعال ينظارت و مشاهده يکه وجود متعال، برا يبرد، در حاليلذت م

باشد و تنها با يموجود زنده م يهاتيفعال يمامن وجه پاراماتما، روح متعال، واقعًا شاهد تيبنابرا
ا ياد آورده يتواند آنچه را در گذشته انجام داده است، به يت اوست که موجود زنده ميهدا

مکان  يت در همه جا حاضر و هم پاراماتماي، هم برهمن فاقد شخصين، ويفراموش کند. بنابرا
تواند از نظرش پنهان يز نميج چيده است و هنيگذشته، حال و آ يتمام ياست. او داننده افتهي

 ي، برايفشان را صادقانه، بدون نگرانين وظايدانند و بنابرايقت را مين حقيبماند. عابدان ا
-شيخداوند را پ يهاست، واکنشين، فرد قادر نيا بر رسانند. عالوهيافت پاداش به انجام ميدر
کند و يرا دچار مشکل م يو تفحص. چرا او، برخ قيو چه با تحق يد، چه با پندار ذهنينما ينيب

باشد. يم يست واقعيودانت يب وين ترتياست و بد ييمتعال دانش ودا ير؟ او دانندهيرا خ يبعض
ست و همگان مشغول خدمت به او ين يکس مستقل از وچيلف ودانتاست. هؤن حال او ميدر هم

 يروي، تحت نتوسط موجودات زنده ين خدماتيد، چنيمق ياز طرق مختلف هستند. در مرحله
افته، موجودات زنده، توسط ي ييرها يکه در مرحله يشوند، در حاليانجام م يعت ماديطب
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ا عمل ي يچ ناسازگاريشوند. هيم ييدواطلبانه، راهنما ي، به خدمت عاشقانهيعت روحانيطب
قت مطلق قرار دارند. ير حقيآنها در مس ياو وجود ندارد. همه يهاتيدر فعال ياسرخوشانه

جه آن است که ين نتينمود. بنابرا ينيبشيقابل درک خداوند را پبه درستي اعمال غير شمادويبه
ت ظاهر شده يکشين، آن گونه که در مقابل ماهاراج پاريزم يندهين و نمايد يندهينما يهارنج

ل آدهيا ييک مسئول اجرايت يکشيشده بود تا ثابت کند، ماهاراج پار يزيربودند، چنان برنامه
)، دو نه از گاوها (زمين) و برهماناها (اصول مذهبيدانست چگويم يخوبه است، چرا که او ب

که  ي، حفاظت کند. همگان تحت کنترل کامل خداوند قرار دارند. ، هنگاميشرفت روحانيستون پ
خاص، انجام  ي، بدون در نظر گرفتن مالحظات در موردي، توسط فرديابد تا کارييل ميتما
 يت در آزمون بزرگيکشيب ماهاراج پارين ترتياو کامًال در عملکرد خود درست است. بد ،رديپذ

  کند.يچگونه با ذهن هوشمند خود موضوع را حل م يم وينيد ببيقرار گرفت. حال بگذار

21يهآ  

süta uväca 
evaà dharme pravadati 
sa samräò dvija-sattamäù 

samähitena manasä 
vikhedaù paryacañöa tam 

sütaù uväca :؛ي گفتماسوتا گوسو evam :؛بنابراين dharme :؛شخصيت دين pravadati :

اي بهترين در ميان : dvija-sattamäù ؛امپراطور: samräö ؛او: saù ؛با اينچنين سخن گفتن

؛ اشتباهي بدون هيچ: vikhedaù ؛با ذهن: manasä ؛با توجه مناسب: samähitena ؛ هابرهمن

paryacañöa :پاسخ متقابل داد؛ tam :به او. 

 ترجمه

دن يت، که با شنيکشيان برهماناها، امپراطور پارين در ميبهتر يگفت: ا يسوتاگوسوام

  پاسخ داد. يمانيا پشيچ اشتباه يشده، بدون ه ين، کامًال راضيت ديسخنان شخص

 شرح

را متوجه يشد، ز يو دانش بود پادشاه راضن، که سرشار از فلسفه يت ديبا جمالت گاو نر، شخص 
آگاه  به قانون خداوند متعال، کامًال ،که فرد يست. تا هنگامين يعاد يد که رنج گاو نر، رنجيگرد
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، صحبت کند. امپراطور، که از يق فلسفي، با لمس حقاييزهاين چيچن يبارهدرتواند ينباشد، نم
  ن نکته پاسخ داد.ي، به ايا اشتباهيچ شک يه برخوردار بود، بدون يمشابه يذکاوت و هوشمند

22 هيآ  

räjoväca 
dharmaà bravéñi dharma-jïa 
dharmo 'si våña-rüpa-dhåk 
yad adharma-kåtaù sthänaà 

sücakasyäpi tad bhavet 

räjä uväca: ؛پادشاه گفت dharmam :؛نيد dharma-jïa :ن آگاه يکه از قواعد د يکس يا

افه داده به شکل ير قييتغ: våña-rüpa-dhåk ؛يتو هست: asi ؛نيت ديشخص: dharmaù ؛يهست

 ؛ديعمل نما ينيکه بر خالف اصول د يکس: adharma-kåtaù ؛هرآنچه : yat ؛ک گاوي

sthänam :؛مکان sücakasya : ؛ شناسدکسي که موضوعي را به رسميت ميمربوط بهapi :

 شود.يل مي: تبدbhavet: آن، که؛ tatن؛ يهمچن

جمه تر  

و  يدانين را ميقت دي! تو حقينر هست ک گاويکه به شکل  يتو، کس يپادشاه گفت: ا

شونده به اعمال مرتکب يکه مقصد مورد نظر برا ييگويسخن م يبر اساس اصل

کسان در نظر يشناسد را يت ميشونده را به رسمکه آن مرتکب يو کس يرمذهبيغ

  .يستين نيت ديشخص جز يرد. تو کسيگيم

حشر  

 بودنمفيد يا شرور مًا مسئول يمستقکس بدون تأييد خداوند، استنتاج يک عابد اين است که هيچ
داند. اما در هر دو کس را مستقيمًا مسئول انجام چنين عملي نميخود نيست؛ بنابراين او هيچ

مورد گيرد که چه نفع و چه ضرر فرستاده شده، از سوي خداوند است. اما در مورد، او در نظر مي
تواند اين قدر نامهربان باشد که ها، فرد اين شک را دارد که چگونه خداوند ميضرر و مخالفت

اي قرار عابد خود را در چنين مشکل بزرگي قرار دهد. عيسي مسيح نيز در چنين مشکل عمده
شد، اما او هرگز نسبت به اين افراد شرور، خشمگين داده و توسط جاهالن به صليب کشيده 

، چه مطلوب و چه نامطلوب است. بنابراين براي يک عابد، ت. اين روش پذيرش موضوعاتنگش
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به رسميت شناسنده يک گناهکار با خود فرد گناهکار برابر است. با لطف خداوند، عابد تمام 
توانست درک کند. ماهاراج پاريکشيت اين را مشاهده نمود و بنابراين ميها را تحمل ميمخالفت

و نر کسي غير از خود شخصيت دين نيست. به کالمي ديگر، يک عابد در مجموع کند که گا
کند، چرا که اين به اصطالح رنج، لطف خداوند به عابدي است که خدا را در رنجي تحمل نمي

بيند. گاو نر و ماده هرگز به دليل شکنجه شدن توسط شخصيت کالي، شکايتي به هر چيزي مي
کنند. رفتار ن چنين شکاياتي را در حضور مراجع دولتي ارائه ميپادشاه نکردند، اگرچه همگا

چنين نتيجه بگيرد که گاو نر قطعًا شخصيت دين ي گاو نر باعث شد تا پادشاه اينالعادهخارق
گونه کشف هاي ظريف قوانين دين را اينتوانست پيچيدگياست؛ چرا که هيچکس ديگر نمي

 کند.

23 هيآ  

athavä deva-mäyäyä 
nünaà gatir agocarä 
cetaso vacasaç cäpi 

bhütänäm iti niçcayaù 

athavä :؛متناوبًا deva :؛خداوند mäyäyäù :؛هايانرژ nünam :؛ار اندکيبس gatiù :؛حرکت 

agocarä :؛يناشدندرک cetasaù :؛ا توسط ذهني vacasaù :؛با کلمات ca :؛اي api :ن؛ يهمچن

bhütänämه؛ : از تمام موجودات زندitiب؛ يترتني: بدniçcayaùنمود. يريگجهي: نت 

 ترجمه

ناشدني هستند. هاي خداوند درکشود که انرژيگيري ميترتيب، چنين نتيجهبدين

  تواند آنها را با پندار ذهني يا بازي کالمي تخمين بزند.کس نميهيچ

 شرح

 کنندهاختن يک عملشناين پرسش ممکن است مطرح شود که چرا يک عابد بايد از به رسميت
داند که خداوند فاعل غايي همه چيز است. با [به اعمال گناه] پرهيز نمايد، اگرچه او به خوبي مي

ي واقعي، نادان نشان دهد. در پاسخ شناختن فاعل غايي، فرد نبايد خود را نسبت به انجام دهنده
انجام شده، مسئول نيست، چرا چه که به اين پرسش بايد گفت که خداوند نيز مستقيمًا براي آن
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گردد. انرژي يا همان انرژي مادي انجام مي، يا شاکتيما يعنيتوسط مأمور خداوند چيز که همه
کند. شخصيت دين به ي مرجعيت متعال خداوند ايجاد ميهايي را دربارهمادي همواره شک

و با اين حال انرژي مادي افتد چيز بدون تأييد خداوند متعال اتفاق نميدانست که هيچخوبي مي
کند، بنابراين او از ذکر علت غايي پرهيز نمود. اين شکاک بودن، به هايي ايجاد ميبراي او شک

دليل آلودگي ناشي از کالي و انرژي مادي است. کل جّو عصر کالي تحت تأثير انرژي توهمي 
 ناپذير است.است و ميزان آن توصيف

24 هيآ  

tapaù çaucaà dayä satyam 
iti pädäù kåte kåtäù 

adharmäàçais trayo bhagnäù 
smaya-saìga-madais tava 

tapaù :؛رياضت çaucam :؛پاکيزگي dayä :؛لطف satyam :؛راستگويي iti :؛ترتيببدين 

pädäù :؛پاها kåte: ؛در عصر ساتيا kåtäù :؛بنا کرد adharma :؛ دينيبيaàçaiù : توسط

معاشرت بيش از اندازه با : saìga؛ غرور: smaya؛ شکسته: bhagnäù؛ سه تا: trayaù؛ اجزاي

  : مال تو.tava: مستي؛ madaiùزنان؛ 

 ترجمه

 ي، لطف و راستياضت، پاکيتو توسط چهار اصل ر يصداقت)، چهار پاا (يدر عصر سات

به شکل غرور،  ينيدياد بيل ازديبه دل ي تورسد که سه پايبنا شده بود. اما به نظر م

 .، شکسته استيزنان و مست يراشهوت ب

 شرح

ا بر يما يتوهم يذبهاقرارگرفتن تحت ج تواند به تناسِبيم ي،عت ماديا طبي يهمتو يانرژ
 يب آنها طعمهيترتنيبدو شوند يکننده مرهيمجذوب نور خ هاپروانه .عمل کند ،موجودات زنده

ل شدن يتبد هد بيساختن ارواح مقور جبهمواره مشغول م يتوهم يانرژ ،مشابهًا .ندگرديآتش م
 يکيدهند که به تاريد هشدار ميبه ارواح مق ييآتش توهم است و متون ودابراي  ايبه طعمه
 زيبه سمت نور گام بردارند. خود خداوند ن يجيشرفت تدرير پيمسدر بلکه  ؛نروندفرو جهالت 
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اما  ،است دشوارار ين بساد و غلبه بر آيار زيبس يماد يانرژ يدهد که قدرت توهميهشدار م
توسط  يمين تسليست. چنين ياار سادهيز کار بسين خداوند نيلوفريم شدن به قدوم نيتسل

چهار  ،شرفتهين چهار اصل تمدن پيممکن است. ا يلطف و راست ي،پاک ،اضتياشخاص اهل ر
ت از يالحبا ص يک برهمانايعمًال  يهر انسان ،در آن عصر .ا بودنديوجه قابل توجه در عصر سات

 ين در مرحلهيا اعالتريا سپاراماهام يها همگي، آنزندگ ياعالتر بود و در طبقات اجتماع يطبقه
گرفت. يقرار نم يتوهم يانرژفريب تحت  ،انسان در مجموع ي،ثبات فرهنگ اين انقطاع بودند. با

 ،جيبه تدر اماا بودند. ياز چنگال ما ييرها يستهيشا ي،تيبه لحاظ شخص ين مردان قدرتمنديچن
توسط  يلطف و راست ي،پاک ،اضتير يعني ييفرهنگ برهمانا يبه محض آنکه اصول اساس

ر شعف يا مسي ير رستگاريمس ،ده شديپوش مستيبه زنان و  يدلبستگ ،غرور يشرفت نسبيپ
زنان  يمردم مغرور، دلبسته ي،شرفت عصر کاليدورتر و دورتر شد. با پ يانسان ياز جامعه يروحان

زنان  ،شونديخود مغرور م ياندوخته افراد گدا به يحت ي،رات عصر کاليث. با تأشونديم مستيو 
 انخود سازند و مرد يپوشند تا ذهن مردان را قربانيروز مبه شدت جذاب و به هايلباسواره هم

ن يشوند. تمام ايره ميدن تنباکو و غييو جو يدن چاينوش، دنيگار کشيس ،دن مشروبيمعتاد نوش
 ،ن کنترل فساديهستند و بنابرا هاينيديب يتمام يعلل اصل ،شرفت تمدنيبه اصطالح پ ها،رفتار

ن و يتواند صرفًا وضع قوانيانسان نمشوند. يممکن مغير ،يرشوه و انتصاب اقوام به مشاغل ادار
ت از يحما يعنيمناسب  يذهن را با دارو يتواند دردهاياما م ،پليسي آنها را کنترل کند کنترل

  نمايد.معالجه  يلطف و راست ي،پاک ،اضتيا اصول ري يياصول فرهنگ برهمانا
که  ،را به وجود آورده است بياياز فقر و کم يديت جديوضع ي،اقتصاد يتمدن مدرن و توسعه 
، اگر رهبران و ثروتمندان جامعه .است ياز مشتريمورد ن يدر قبال کاالهارشوه آن اخذ  يجهينت

 شان رايگمراه مردم بپردازند و ا يخود را با لطف به توده يشده يآورثروت جمعاز د پنجاه درص
به دام  يدر تالش خود برا يقطعًا عصر کال ،آموزش دهند ،دانش بهاگاواتامو  يشنا آگاهيدر کر

ا ي ،م که غرور کاذبياد داشته باشيه يد يماهمواره با .د شکست خواهد خورديانداختن ارواح مق
مواد و  ،شانيبه زنان و معاشرت با ا يضروري دلبستگ ي،زندگ هايار باال از ارزشيارات بسانتظ

ي هر چقدر هم که مردم برا گرديد، ر صلح خواهدياز مس يانسان يباعث انحراف جامعه ،مخدر
انتقال اندازند. آموزش اصول بهاگاواتام به صورت خودکار باعث يو صدا به راه ب ا سريصلح در دن

 يدگان و راستيکشلطف نسبت به رنج ،درون و برون را پاک ،بشر خواهد شدهاي مي سختيتما
 يصينقا، است يبشر يص جامعهير اصالح نقاين مسيت خواهد کرد و ايدر رفتار روزانه را تقو

  د.نشويده ميا ديکه در حال حاضر به صورت غالب در دن
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25 هيآ  

idänéà dharma pädas te 
satyaà nirvartayed yataù 

taà jighåkñaty adharmo 'yam 
anåtenaidhitaù kaliù 

idäném :؛در حال حاضر dharma :؛نيت ديشخص يا pädaù :؛پا te :؛مال تو satyam :

: jighåkñati ؛آن: tam ؛که به موجب آن :yataù ؛لنگديم يبه نوع :nirvartayet ؛صداقت

: edhitaù: با مکر؛ anåtenaن؛ ي: اayam؛ ينيديت بي: شخصadharmaùب؛ يتخر يتالش برا

  افته.يتي: نزاع شخصkaliùشده؛ هيتغذ

 ترجمه

اي، و آن صداقت تو است و به طريقي بدون تو در حال حاضر تنها روي يک پا ايستاده

-اي. اما نزاع شخصيت يافته (کالي)، تغذيه شده از مکر و حيله، تالش ميحرکت شده

  .کند که آن پا را از بين ببرد

 شرح

لکه آنها بر ب ،ستيبشر ن ياختهس هايا فرموليز يآمچند اصل تعصب يبر مبنا ،نياصول د
د يمردم با ي. تودهاندايستاده يلطف و راستي، پاک ،اضتير يعنيکننده اساس چهار اصل تنظيم

است که  ييزهايرش چيپذ ياضت به معناي. رموزندابي يکودک زن اصول را اين ايتمر يوهيش
يا دو  .ه گرفتنمثل روز ،مساعد هستند يدرک روحان ياما برا ،ستنديار راحت نيبدن بس يبرا

تنها و داوطلبانه  يصورت امکان دارد بهاضت است که ير ينوع ،در ماه روز روزه گرفتنچهار 
 ياانجام شود و روزه ،رهيا غو ي ياسيچه س ي،گريچ مقصود ديه يو نه برا يادراک روحان يبرا

تا يگ- در بهاگاواد ،از آن مد نظر است يگريست بلکه مقصود دين يز آن خودشناسکه قصد ا
تنها  ،بدن الزم است يذهن و هم برا يهم برا يزگيپاک ،است. مشابهًاه شد حيتقب) ۶ و ۱۷/۵(
امر با ن ياست و ا يذهن ضرور ياما پاک ،کمک کند يممکن است تا حدود ،بدن يزگيکاپ

تواند بدون پرشکوه کردن خداوند يکس نمچيه .دگرديمحقق مپرشکوه کردن خداوند متعال 
تواند ذهن را يمن ،خدابدون ک تمدن ي د.ينما يانباشته شده را پاکساز يذهن يغبارها ،متعال

 ين تمدنيمردم تحت چن ،ل سادهين دليبه هم از خداوند ندارد و يادهيچ ايد چرا که هيپاک نما
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 د هريمجهز باشند. ما با يممکن است به لحاظ ماد ندهر چ ،دتوانند صفات خوب داشته باشنينم
عدم  ي،در عصر کال ياقدام منتج از تمدن بشر. مينيرا برحسب اقدامات منتج از آن بب زيچ

 ي،ن آرامش ذهنيهستند. ا يبه آرامش و صلح ذهن يابين همه نگران دستيبنابرا ،ت استيرضا
در  هايژگين ويج ايبه تدر کامل بود.، بشر در الذکرقفو هاييژگيل وجود ويوگا به دليا يدر سات

که به  ه،افتيک چهارم کاهش يبه  يدر دواپارا به نصف و در عصر کال ،وگا به سه چهارميترتا 
ا ي يچه مصنوع ،د. با غرورگرديخواهد  هايناراست تسلطن خواهد رفت و موجب يکامًال از ب جيتدر
ن ياز ب يپاکبا احساسي شديد،  زنان معاشرت بادر  ،رودين ميباز  ،اضتيمنتج از ري ثمره ي،واقع

 ًاديت شداغيبا تبل ،ن خواهد رفتيلطف و محبت از ب ها،اد به مخدرياد زيبا اعت ،خواهد رفت
ي را از قربان يتواند تمدن بشريدهارما م- بهاگاواتا ياين خواهد رفت. احياز ب يتسرا، نيدروغ

  .بخشدنجات  ،ف شدهيتوص يطانين موضوعات شيا شدن توسط

26 هيآ  

iyaà ca bhümir bhagavatä 
nyäsitoru-bharä saté 

çrémadbhis tat-pada-nyäsaiù 
sarvataù kåta-kautukä 

iyam :؛نيا ca :؛و bhümiù :؛نيسطح زم bhagavatä :؛ت خداونديتوسط شخص nyäsita :

 ؛شدهن انجاميچننيا: saté ؛وزن :bharä ؛بزرگ: uru ؛گرانيانجام شده شخصًا مانند د

çrémadbhiù :کامل؛  يتوسط خجستگtat آن؛ :pada-nyäsaiù ردپا؛ :sarvataù در تمام :

  : بخت خوب.kautukä: انجام شد؛ kåtaاطراف؛ 

 ترجمه 

ن خواهد رفت. يگران از بين ديت خداوند و همچنين قطعًا توسط شخصين زميبار سنگ

ش، بر روي زمين حاضر بوده، به دليل رد پاي يکي از ظهورات به صورت يکه ويهنگام

 شدند. ها انجام ميي نيکيخجسته وي همه

27 هيآ  

çocaty açru-kalä sädhvé 
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durbhagevojjhitä saté 
abrahmaëyä nåpa-vyäjäù 
çüdrä bhokñyanti mäm iti 

çocati :؛سوگوار açru-kalä :؛با اشک در چشمان sädhvé :؛معصوم durbhagä : گويي

: abrahmaëyäù ؛اينچنين انجام شد :saté ؛بيچاره و مفلوک :ujjhitä ؛مانند: iva ؛تريندبختب

؛ طبقه پايين: çüdräù؛ ژستي همانند حاکم: nåpa-vyäjäù ؛عاري از فرهنگ برهمانايي

bhokñyanti :؛ بردلذت ميmäm :؛ مراiti :اينچنين.  

  ترجمه

داوند، او را ترک کرده است، با اشک حال او، آن فرد معصوم، که بدبختانه شخصيت خ

ي خود است، چرا که طبقات فروتر بشر که ژست حاکمان را به در چشم، نگران آينده

  برند.کنند و لذت مياند بر او حکمراني ميخود گرفته

  شرح

ي پست ي حفاظت از رنج ديدگان است، بايد حاکم باشد. طبقهکشاتريا، يا فردي که شايسته
توانند در جايگاه يک هايي بدون تمايل به حفاظت از رنج ديدگان، نمييا انسان آموزش نديده،

ي پست انساني، بدون آموزش، جايگاه حاکم و يا مدير بنشينند. متأسفانه، در عصر کالي طبقه
آورند و به جاي حفاظت از ي قدرت رأي مردم، به اشغال خود در ميوسيلهيک حکمران را به

نمايند. چنين گونه افراد، موقعيتي کامًال نامطلوب را براي همگان ايجاد ميديدگان، اين رنج
سازند و ي رفاه و آسايش شهروندان، راضي ميقانوني، خود را با هزينهحاکماني به صورتي غير

ها و انگيز فرزندان خود، هم انسانبدين ترتيب مادر زمين معصوم، از رؤيت اين موقعيت ترحم
ديني کامًال غالب ي جهان در عصر کالي است، هنگامي که بيگريد. اين آيندههم حيوانات، مي

ديني، آموزش سيستماتيک مردم با ميشود و در غياب يک پادشاه مناسب براي مهار تمايالت غير
خواهي و غيره را از بين خواهد بهاگاواتام، جّو مبهم فساد، رشوه، تهديد، باج- هاي شريمادآموزه
  برد.

28 هيآ  

iti dharmaà mahéà caiva 
säntvayitvä mahä-rathaù 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هفدهم: مجازات و پاداش کالی                                                                ٩٥٨
 

 

niçätam ädade khaògaà 
kalaye 'dharma-hetave 

iti :؛ترتيببدين dharmam :؛شخصيت دين mahém :؛نيزم ca :؛نيز eva :؛مانند 

säntvayitvä :؛پس از تسلي mahä-rathaù: توانست با هزاران دشمن ژنرالي که به تنهايي مي

يافته را تا کالي شخصيت: kalaye؛ شمشير: khaògam؛ گرفت: ädade ؛تيز: niçätam ؛بجنگد

  .دليل اصلي: hetave؛ دينيبي: adharma؛ بکشد

  ترجمه

ب ين ترتيبد ،ددشمن بجنگ توانست به تنهايي با هزارماهاراج پاريکشيت، که مي

 شمشير تيزش را به دست گرفت تا داد. سپسرا تسکين ن ين و زميت ديشخص

  ها بود را از بين ببرد.دينيشخصيت کالي، که دليل تمام بي

  شرح

انواع اعمال  يتمامعمدًا که خود کسي است  ي،ت کاليشخص ،ح شديهمان طور که در باال تشر
تمام  از قطعًا سرشاردوران ن ي. ارسانديبه انجام م را که در کتب مقدس ممنوع شده، آلودگناه
م يافراد حک يي،ران اجرامديست که رهبران جامعه و ين بدان معنا نياما ا ،است يکال هايتيفعال

 يخنث يعصر کال هايند و نسبت به واکنشيند بنشيبا ،ا باالتر از همه عابدان خداونديهوشمند و 
ن بدان معنا ياما ا ،اتفاق خواهد افتاد ياديزش باران زيقطعًا ر يباشند. در فصل بارانتفاوت يو ب

ن يرد. ايحفاظت از خود در مقابل باران را به کار گ يالزم براکافي و د ابزار ياست که فرد نبين
هاي تيه فعالياقدامات الزم را عل يگران است که تماميحکومت و د ييران اجرايمد يفهيوظ

 ينمونه يير اجرايمد ،تيکشيماهاراج پار .انجام دهند ير عصر کاليثکالي يا اشخاص تحت تأ
د يران نبايخود شد. مدبّران ر يبا شمش يت کاليکشتن شخص يه فورًا آمادهچرا ک ،حکومت بود

 يآماده ،زيت هايريبا شمشيد بلکه با ،ب کننديصوهايي را براي مبارزه با فساد تصرفًا مصوبه
توانند يران نميشوند. مديموجب فساد م ،معتبر هايدگاه شاستراياز د که باشند يکشتن اشخاص

آنان بايد بالفاصله تمامي  ها، از فساد جلوگيري نمايند.فروشي مشروب به اعطاي مجوزبا 
-ي هرگونه رفتار اعتيادهاي مواد مخدر و مشروبات را بسته و براي کساني که در اشاعهفروشگاه

ت يساختن فعالقف متو يقهين طرياکنند، حتي مجازات مرگ در نظر بگيرند. آور فعاليت مي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٥٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  .ف شده استيتوص ،23راتها- ماها ،تيکشيماهاراج پار توسطنجا يکه در ا ،است يکال

29 هيآ  

taà jighäàsum abhipretya 
vihäya nåpa-läïchanam 
tat-päda-mülaà çirasä 
samagäd bhaya-vihvalaù 

tam :؛به او jighäàsum :؛عزم کشتن abhipretya :؛دانستبه خوبي مي vihäya : کنار

 ؛به قدومش: tat-päda-mülam ؛پادشاه لباس يک: nåpa-läïchanam ؛گذاشت

çirasä: ؛با سر samagät :؛شدهکامًال تسليم bhaya-vihvalaù :تحت فشار ترس.  

 ترجمه

هنگامي که شخصيت کالي متوجه شد که پادشاه قصد کشتن وي را دارد، فورًا لباس 

  پادشاهي را در آورد و از ترس با تعظيم، کامًال به او تسليم شد.

 شرح

 ايک پادشاه يبر تن  يلباس پادشاه .بود يو ساختگ يتصنع ي،ت کاليشخص يادشاهلباس پ
خود را  يتصنع يبه صورت و ترپست ياز طبقه يکه انسان ياما هنگام، ا برازنده استيکشاتر

 ييايده شدن توسط کشاتريالش کشچا به ب يو يت واقعيهو ،کنديپادشاه م هايجامهملبس به 
-يم نميهرگز تسل يواقع يايک کشاتري ؛شوديمشخص م ،تيکشيپارمعتبر همچون ماهاراج 

روز يا پيرد يبميا که تا وقتي  ،جنگديرند و ميپذيخود را م يايب کشاتريشود. او مبارزه با رق
 ياديمقلدان ز يناشناخته است. در عصر کال يامر ي،واقع يايک کشاتري يم برايتسل ،شود

اما  ،رنديپذيخود م يبرارا ران و رهبران حکومت يمد همچون يگاهيو جا هاهستند که لباس
مشخص  ،شونديبه مبارزه دعوت م يواقع يايک کشاتريکه توسط  يشان زمانيا يت واقعيهو
 با که مبارزهفهميد  ،خود يبا لباس تصنع يت کاليکه شخص ين هنگاميد. بنابراگرديم

نمود خم م يتعظ به عالمت خود را رمريد سک يهمچون  ،توان اوست يورا ماهاراج، تيکشيپار
  ورد.آرا در  دخو يسلطنت سو لبا

                                                

23
 mahä-ratha 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هفدهم: مجازات و پاداش کالی                                                                ٩٦٠
 

 

30 هيآ  

patitaà pädayor véraù 
kåpayä déna-vatsalaù 

çaraëyo nävadhéc chlokya 
äha cedaà hasann iva 

patitam :؛سقوط کرده pädayoù :؛بر پاي véraù :؛قهرمان kåpayä :؛از مهرباني déna-

vatsalaù :؛انمحبت به بدبخت çaraëyaù :؛فردي که شايسته پذيرش تسليم است na: ؛نه 

avadhét :؛کشت çlokyaù :؛ فردي که ازش پرشکوه شدن را داردäha :؛ گفتca :؛ نيزidam :

  .مانند: iva؛ خنده: hasan؛ اين

 ترجمه

ي پذيرش تسليم و ارزشمند براي پرشکوه شدن در ماهاراج پاريکشيت، که شايسته

، کالي را نکشت، بلکه با ترحم به او تسليم شده بيچاره و فرو افتادهتاريخ بود، فرد 

  لبخندي زد، چرا که وي نسبت به تمامي افراد بدبخت، مهربان بود.

 شرح

ت که يکشيه ماهارج پاربچه برسد  ،کشديشده را نمميز فرد تسلين يمعمول يايک کشاتري يحت
را به  يکه لباس تصنع يکال زيراد يخندياو م .دپرلطف بو ،ذاتًا مهربان و نسبت به افراد بدبخت

د که يشيانديم يو .دنموفرودست آشکار  ياز طبقه يت خود را به عنوان فرديهو ،تن داشت
قصد  يکه و يهنگام بود،زش در امان نير تيکس از شمشچيگرچه هاکه بود ز يآمکنايهچقدر 

 ني. اهايي يابدچالش راز د توانست م به موقع خويفرودست با تسل بدبخِت يکال داشت،کشتن 
ک امپراطور يشده است. او سروده و پرشکوه خ يت در تاريکشيماهاراج پار يشکوه و مهربان

ن يبد .داشتدشمن خود  يوساز  يحت را ميرش تسليبود که کامًال ارزش پذبخشنده مهربان و 
 افت. ير نجات يبرحسب تقد يت کاليب شخصيترت

31 هيآ  

räjoväca 
na te guòäkeça-yaço-dharäëäà 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٦١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

baddhäïjaler vai bhayam asti kiïcit 
na vartitavyaà bhavatä kathaïcana 
kñetre madéye tvam adharma-bandhuù 

räjä uväca :؛پادشاه گفت na :؛نه te :؛مال تو guòäkeça :؛آرجونا yaçaù-dharäëäm :

 :vai ؛فرد با دستان برهم گذاشته: baddha-aïjaleù ؛ايممرئبط به ما که شهرت را به ارث برده

تواند مي: vartitavyam؛ نه: na؛ حتي اندکي: kiïcit ؛وجود دارد: asti ؛ترس :bhayam قطعًا؛

؛ در زمين: kñetre؛ با تمام وسايل: kathaïcana؛ توسط شما: bhavatä؛ اجازه زندگي دهد

madéye ؛ پادشاهي من: درtvam :؛ توadharma-bandhuùديني.وسِت بي: د  

 ترجمه

 يين از آنجايبنابرا ،مياراث بردهيما شهرت آرجونا را به م :ب پادشاه گفتين ترتيبد

ست که از جانت ين يازين ي،ام کردهيتسلرده برهم گذا يکه تو خودت را با دستان

  .يهست ينيديبکفر و  داررا تو دوستيز ي،من بمان يدر پادشاه يتوانياما نم ي.بترس

 شرح

اما  ،ده شوديم بخشيممکن است در صورت تسل ،نان استيديکه دوست انواع ب يت کاليصشخ
رفاه  ر وياز حکومت خ يک شهروند در هر بخشيد که به عنوان بايه زتواند اجاينمبه هر ترتيب 

هستند که  ،شنايکر ، لردخداونداعالي ت يندگان مورد اعتماد شخصيپانداواها نما .نديگز يسکن
ن بود که يخواستار ا يو ي.چ نفع شخصيه ياما نه برا ،به ارمغان آورد ا راکوروکشتر عمًال جنگ

، بر دنيا تيکشيهمچون ماهاراج پار يرا و نوادگان ويشتيودهيل مانند ماهاراج آدهيا يپادشاه
توانست به ينم پذير همچون ماهاراج پاريکشيتحکومت کنند و بنابراين پادشاهي مسئوليت

 يهادشاپ يدر قلمرو ،شهرت خوب پانداواها ينهياجازه دهد تا به هز ي و کافري،نيديب داردوست
ان دارست. دوستين نير از ايفساد در کشور است و غ يازسن روش پاکيا .دماينمو ن رشد و يو
  کرد. را از فساد حفظ خواهدسرزمين ن امر يا از کشور اخراج شوند ويد باي نيديب

32 هيآ  

tväà vartamänaà nara-deva-deheñv 
anupravåtto 'yam adharma-pügaù 

lobho 'nåtaà cauryam anäryam aàho 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هفدهم: مجازات و پاداش کالی                                                                ٩٦٢
 

 

jyeñöhä ca mäyä kalahaç ca dambhaù 

tväm :؛تو vartamänam :؛در زمان حضور nara-deva :؛خدا يا يک پادشاه-يک انسان 

deheñu :؛در بدن anupravåttaù :؛دهدهرجايي رخ مي ayam :؛تمام اينها adharma: 

؛ دزدي: cauryam؛ دروغ: anåtam؛ حرص: lobhaù ؛ي مردمدر توده: pügaù ؛دينياصول بي

anäryam :؛ وحشيگريaàhaù :؛ خيانتjyeñöhä بدبختي؛ :ca :؛ وmäyä :؛ تقلب

kalahaù :؛ نزاعca و؛ :dambhaù :.غرور   

 ترجمه

ر يا مدي وانساني ي ک خدايابد که به عنوان ياجازه  ي،نيديب ي،ت کالياگر شخص

، انتيخ ،خشونت ي،دزد، تيمن، همچون حرص ينيديقطعًا اصول ب ،عمل کند يياجرا

  د.يد رسنخواهاز راه به کثرت و وفور  ينزاع و پوچ ،تقلب ي،بدبخت

  شرح

 ،مياشتر بدان پرداختهپينه که وگهماني، راست شفقت و ،لطف ي،پاک ،اضتير يعني ،نياصول د
به اسالم، ن از هندو به ير دييبه تغ يازيچ نيه .ت شوديرعا ينيهر د رويتوسط پممکن است 

ن يد .ستين نيکردن اصول دنت يشدن و رعامرتد ب ين ترتيگر و بدين ديا دي يتحيمس
 ينييآ يکنندهميا اصول تنظيب تعّص ،نياصول د .دنماييد ماگاواتام بر رعايت اصول دين تأکيبه

متفاوت  بوطه،زمان و مکان مر يممکن است بر مبنا ياکنندهمين اصول تنظينچ .ستندين يخاص
دن به ين محقق شده است. چسبيا اهداف دين موضوع باشد که آياب د مراقيباشند. فرد با

ممکن  ،ک حکومت سکوالري .ستين يکاف ي،به اصول واقع يابيبدون دست هاا فرموليبات تعّص
تواند نسبت به يمناما حکومت  ،طرف باشديب و يخنث ياژهين و مذهب ويياست نسبت به هر آ

 ييران اجرايمد ي،اما در عصر کال تفاوت باشد.يبآن گونه که در باال ذکر گرديد،  ،نياصول د
 ،شانيت اين با حمايتفاوت خواهند بود و بنابرايب ين اصول مذهبيحکومت نسبت به چن

چ ين هيو بنابراخواهند شد  دنبال يب و دزدتقّل ،تيمن ،مانند حسد ي،نياصول د هايتضاد
 وجود نخواهد داشت.کشور توقف فساد در جهت غ يتبل يبرا ييمعنا

33 هيآ  

na vartitavyaà tad adharma-bandho 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٦٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

dharmeëa satyena ca vartitavye 
brahmävarte yatra yajanti yajïair 
yajïeçvaraà yajïa-vitäna-vijïäù 

na :؛نيا vartitavyam :؛دني مانشايسته tat :؛بنابراين adharma :؛دينيبي bandho :

؛ قرارگرفته در: vartitavye ؛نيز: ca ؛با حقيقت :satyena ؛با دين: dharmeëa ؛دوست

brahma-ävarte :؛ شودمکاني که در آن قرباني انجام ميyatra :؛ جاييyajanti : به موقع

: به خداوند متعال، شخصيت yajïa-éçvaram؛ ها يا خدمت عابدانهبا قرباني: yajïaiù؛ شدهانجام

  : افراد متبحر.äù: پراکندن؛ vitäna: قرباني؛ yajïaخداوند؛ 

  ترجمه

در حال ، متبحر که افرادديني، تو شايستگي ماندن در مکاني بنابراين، اي دوستدار بي

ها بر اساس حقيقت و اصول ديني، براي رضايت شخصيت اعالي خداوند انجام قرباني

  ، را نداري.هستند

  شرح

نفع تمامي انواع مراسم قرباني است. چنين مراسم ياگشوارا، يا شخصيت اعالي خداوند، ذي
قرباني به صورت متفاوتي در کتب مقدس، براي اعصار مختلف، تجويز شده است. به کالمي 

آنها،  يديگر، قرباني به معناي پذيرش تعالي خداوند، و بنابراين انجام اعمالي است که بواسطه
شود. خدانشناسان به وجود خداوند اعتقاد ندارند و هيچ عمل خداوند از تمام جهات راضي مي

هر مکان يا کشوري که در آن تعالي و برتري  دهند.قرباني را براي رضايت خداوند انجام نمي
شود. مي ناميده برهماوارتاگردد، شود و بنابراين عمل قرباني در آن انجام ميخداوند پذيرفته مي

هاي مختلف دنيا وجود دارند و هر کشوري ممکن است انواع کشورهاي گوناگوني در بخش
ي اصلي در رضايت او، در مختلفي از قرباني را براي رضايت خداوند متعال داشته باشد. اما نکته

ي دين، راستي است و بهاگاواتام مشخص شده است و آن صداقت و راستي است. اصل و پايه
ترين فرمول ايي تمامي اديان، راضي ساختن خداوند است. در اين عصر کالي، بزرگهدف غ

ياگياست. اين نظر افراد متبحري است که چگونگي انتشار فرايند - کيرتاناعمومي قرباني، سان
دانند. خداوند چيتانيا اين روش ياگيا را موعظه نمود و بايد از اين آيه درک کرد که ياگيا را مي
تواند در همه جا و به منظور دور کردن شخصيت کالي و حفظ ياگيا مي- کيرتاناني سانروش قربا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هفدهم: مجازات و پاداش کالی                                                                ٩٦٤
 

 

  ي انساني از قرباني شدن تحت تأثيرات اين عصر، انجام شود.جامعه

34 هيآ  

yasmin harir bhagavän ijyamäna 
ijyätma-mürtir yajatäà çaà tanoti 
kämän amoghän sthira-jaìgamänäm 

antar bahir väyur ivaiña ätmä 

yasmin :؛در چنين مراسم قرباني hariù :؛خداوند متعال bhagavän :؛شخصيت خداوند 

ijyamänaù :؛شدهپرستش ijya-ätma :؛هاي قابل پرستشروح تمام تمثال mürtiù : به

؛ شودپخش مي: tanoti ؛رفاه: çam ؛کنندکساني که پرستش مي :yajatäm ؛هايشکل

kämän :؛ هاآرزوهamoghän :؛ مقدسsthira-jaìgamänäm : از تمام اجسام متحرک و

: از ميان همه eñaù: ششش؛ iva: هوا؛ väyuù: خارج؛ bahiù؛ در ميان: antaù؛ غيرمتحرک

  : روح.ätmä آنها؛

 ترجمه

در تمامي مراسم قرباني، گرچه گاهي ممکن است خداوندگاري مورد پرستش قرار 

شود، چرا که او روح متعال همگان است و يده ميگيرد، شخصيت اعالي خداوند پرست

چون هوا، هم در درون و هم در بيرون وجود دارد. بدين ترتيب، اين تنها اوست که هم

  کند.کننده اعطا ميتمامي خير و نيکي را به پرستش

 شرح

 شود که خداوندگاراني همچون ايندرا و چاندرا مورد پرستش قرارحتي گاهي از اوقات ديده مي
هايي توسط شود، اما پاداش تمام چنين قربانياي تقديم ايشان ميشدهگيرند و هداياي قربانيمي

توانند شوند، نميگردد. خداوندگاران، گرچه پرستش ميکننده اعطا ميخداوند متعال، به پرستش
چه  هيچ عملي را بدون تأييد خداوند متعال انجام دهند، چرا که خداوند، روح متعال همگان،

  جنبنده و چه غير جنبنده است.
  کند:) خود خداوند اين موضوع را تأييد مي۹/۲۳گيتا (- در بهاگاواد

ye 'py anya-devatä -bhaktä 
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yajante çraddhayänvitäù 
te 'pi mäm eva kaunteya 
yajanty avidhi-pürvakam  

تنها  آنمقصود در واقع  ،کنديم ميگر تقديبه خداوندگاران د ،هر آنچه انسان ي،کونت پسر ي"ا
  شود."يم ميتقدبدون درک حقيقي  زياما آن چ م،ستهمن 
ر از خود خداوند يغ يگريد يچ خداياست. ههمتا يو ب يکيقت آن است که خداوند متعال يحق

اما افراد  .است يمتعال بر خلقت ماد ي،ب خداوند متعال به صورت ابدين ترتيبد و وجود ندارد
کنند که تنها يندرا را پرستش ميماه و ا ،ديهمچون خورش يکه خداوندگارانوجود دارند  ياديز

خداوند متعال  يفيندگان کينمامستقيمًا  ،ن خداوندگارانيخداوند هستند. ا يندگان مادينما
مًا خداوند ين او مستقيداند اوضاع از چه قرار است. بنابرايم ،ا عابديک محقق دانا ياما  .هستند

تند يسکه چندان دانا ن يشود. افراديگمراه نم با نمايندگان کيفيتًا مادي، و ستدپريمتعال را م
اصول و چرا که خارج از  ،استغيررسمي شان ياما پرستش ا ،پرستنديرا م يندگان مادين نمايچن

 باشد.يقاعده م

35 هيآ  

süta uväca 
parékñitaivam ädiñöaù 
sa kalir jäta-vepathuù 
tam udyatäsim ähedaà 
daëòa-päëim ivodyatam 

sütaù uväca :؛شري سوتا گوسوامي گفت parékñitä :؛توسط ماهاراج پاريکشيت evam :

 ؛آنجا بود :jäta ؛شخصيت کالي: kaliù ؛او: saù ؛دستورگرفته: ädiñöaù ؛ترتيببدين

vepathuù :؛لرزان tam :؛ او راudyata :؛ بلند کردasim :؛ شمشيرäha :؛ گفتidam :؛ پس

daëòa-päëim ياماراج، شخصيت دين؛ :iva مانند؛ :udyatam.کامًال آماده :  

  ترجمه

ت دستور يکشين از ماهاراج پاريچن نيکه ا ي،ت کاليشخص :گفت يسوتا گوسوام يشر

 چنان ،قابل خودمت پادشاه در ؤيدن کرد. با ريلرزبه از شدت ترس شروع  ،گرفته بود
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  ن گفت.يبه پادشاه چن يکال ،بود آماده کشتن او اماراجکه گويي ي

  شرح

در  .بود وي کشتن يآمادهکرد، به محض آن که شخصيت کالي از فرمانش سرپيچي ميپادشاه 
ت يخود ادامه دهد. شخص يبه زندگ ينداشت که و يچ اعتراضين پادشاه هيصورت ا نير ايغ

م يم گرفت که تسليمتص ،مختلف هاياز مجازات به روش يخالص يپس از تالش برا ،زين يکال
 يقدر قود آنيبا يي،ا مقام اجرايپادشاه  .کرد دنيب از شدت ترس شروع به لرزين ترتيشود و بد

د يستد. دستور پادشاه بايبا يت کاليدر مقابل شخص ،اماراجي ،ت مرگيباشد که همچون شخص
بر  ن روش حکومتيافتد. ايفرد شرور به خطر م يصورت زندگنير ايدر غ ،اطاعت شود

 آورند.مي شهروندان اغتشاش به وجود يعاد يکه در زندگ ،است يکال هايتيشخص

36 هيآ  

kalir uväca 
yatra kva vätha vatsyämi 
särva-bhauma taväjïayä 
lakñaye tatra taträpi 

tväm ätteñu-çaräsanam 

kaliù uväca :؛شخصيت کالي گفت yatra :؛هرجايي kva :؛جاو همه vä :؛يا atha : متعلق به

: tava ؛اي خداوند (يا امپراطور) زمين :särva-bhauma ؛سکونت خواهم کرد: vatsyämi ؛آن

؛ نيز: api؛ جاهرکجا و همه: tatra tatra؛ بينممي: lakñayeبا دستور؛ : äjïayä ؛متعلق به تو

tväm :؛ عالي شما مقامätta :؛ کردهغلبهiñu :؛ تيرهاçaräsanam :ها.کمان  

  هترجم

اي عالي مقام، گرچه ممکن است من هر جايي تحت فرمان و حکم تو زندگي کنم، اما 

  کنم تو را با کمان و تيرهايت خواهم ديد.به هر طرف که نظاره مي

  شرح

ها در سرتاسر توانست ببيند که ماهاراج پاريکشيت امپراطور تمامي سرزمينشخصيت کالي مي
رو بهزندگي کند، مجبور است با همان حالت پادشاه رو دنياست و بدين ترتيب هر جايي که او
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شود. هدف شخصيت کالي، بروز شرارت بود. هدف ماهاراج پاريکشيت سرکوب کردن تمام 
شروران، به ويژه شخصيت کالي. بنابراين براي شخصيت کالي بهتر بود تا توسط پادشاه، در 

يگري از بين برود. با اين حال، او يک همان مکان و همان زمان، کشته شود، تا اينکه در جاي د
ي پادشاه قرار داشت که آنچه مورد نياز روح تسليم شده در مقابل پادشاه بوده و اين بر عهده

 است را به انجام رساند. 

37 هيآ  

tan me dharma-bhåtäà çreñöha 
sthänaà nirdeñöum arhasi 
yatraiva niyato vatsya 

ätiñöhaàs te 'nuçäsanam 

tat :؛بنابراين me :؛به من dharma-bhåtäà :؛در ميان تمام حافظان دين çreñöha :؛اي رهبر 

sthänaà :؛مکان nirdeñöum :؛ثابت arhasi : ؛کنم چنين کنميخواهش yatra :؛جايي eva :

؛ به تو: te شدهقطعًا واقع: ätiñöhan بتوانم بمانم؛: vatsye؛ همواره: niyataù ؛قطعًا

anuçäsanam: .تحت کنترل تو 

  ترجمه

بنابراين، اي رهبر در ميان محافظان دين، تمنا دارم براي من مکاني را مشخص نمايي، 

  جايي که من بتوانم تحت حفاظت حکومت شما زندگي کنم.

  شرح

داري کنندگان از دينشخصيت کالي ماهاراج پاريکشيت را به عنوان رهبر در ميان محافظت
ورزد. به شاه از کشتن شخصي که به او تسليم شده است، اجتناب ميکند، چرا که پادخطاب مي

شده، بايد حفاظت کامل داده شود. اگرچه ممکن است که او دشمن باشد. اين يک روح تسليم
توانيم نوع حفاظتي را که توسط شخصيت خداوند سريعًا به وي، نه به اصل دين است و ما مي

کند، تصور کنيم. خداوند ارواح شده، اعطا ميي تسليمعنوان دشمن بلکه به عنوان خادم فداي
 .نمايد. (ب.گهاي ناشي از اعمال گناه آلود حفظ ميشده را از تمامي گناهان و واکنشتسليم

۱۸/۶۶ (  
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38 هيآ  

süta uväca 
abhyarthitas tadä tasmai 
sthänäni kalaye dadau 

dyütaà pänaà striyaù sünä 
yaträdharmaç catur-vidhaù 

sütaù uväca :؛سوتا گوسوامي گفت abhyarthitaù :؛ترتيب مورد درخواست قرار گرفتبدين 

tadä :؛در آن زمان tasmai :؛به او sthänäni :؛هاييمکان kalaye :؛به شخصيت کالي 

dadau: ؛به او اجازه داد dyütam :؛قمار pänam :؛ مشروبstriyaù : معاشرت نامشروع با

-catuù؛ آلودهاي گناهفعاليت: adharmaù؛ هرجايي: yatra؛ حيوان کشار: sünä؛ زنان
vidhaù :چهار نوع.  

  ترجمه

بنا بر تقاضاي شخصيت کالي، به وي اجازه  ،تيکشيماهاراج پار :گفت يسوتاگوسوام

هايي زندگي کند که قمار، مشروب، فاحشگي و کشتار حيوانات اجرا داد که در مکان

 شود.مي

  شرح

ن يدر تضاد با چهار اصل د ،ت کاذبيو هواعتياد  ي،فاحشگ ،مانند غرور ي،نيديب يهياصول پا
در چهار  تاشد  هاجازه داد يت کاليشخصبه  .هستند يرحم و شفقت و راست ي،پاک ،اضتير يعني

مکان  ي،مکان فاحشگ ،مکان قمار يعني گرديد،که به طور خاص توسط پادشاه ذکر  يمکان
  کند. يوانات زندگيتار حو مکان کش بدن مشروينوش
نوشيدن مشروب برخالف اصول کتب مقدس، که دهد آموزش مين يچن يوا گوسواميال جيشر

وانات بر خالف يو کشتن ح ،م ازدواجيخارج از حر ،معاشرت با زنان ،24اياگي- يسائوترامان مانند
 يت برادر وداها دو نوع متفاوت مقررا هستند. ينيديبکفر و  يهمگ ،مقررات کتب مقدس

                                                

24
 sauträmaëé-yajïa 
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که رها از يا کساني  26تاهايورين يو برا ،هستند يکه مشغول لذات ماد يا کساني ، 25تاهايپراور
آنها به  هايتيفعال يجيم تدريتنظ ها،تايپراور يبرا ييودااصول  .اندارائه شده ،هستند يود ماديق

قرار دارند و جهالت جايگاه ن يترنييکه در پا يکسان يبرا ،نيبنابرا .است يير رهايسمت مس
معاشرت با زنان بر  ،ايگيا -سائوترامانيدن با انجام ينوش ،گوشت هستند ، وزنان ،مشغول شراب

ن يچن .شوديه ميموارد توص يبعض ي، درقربان ي انجاماساس ازدواج و خوردن گوشت به واسطه
 يياما از آنجا .باشدمي ،و نه همگان هاخاص از انسان ايطبقه يبرا ييدر متون ودا هاييهيتوص

 ،تاهايتوسط پراور هاييتين فعالينچ ،از اشخاص هستند يانواع خاص يبرا ييکه آنها مقررات ودا
 ،باشد گران سّميد يممکن است برايک شخص،  يغذا .دنشويدر نظر گرفته نمهارما، آد

ر که د يافراد يممکن است برا ،ه شده استيجهل توص يافراد در گونه يآنچه برا مشابهًا
کند يم تأييد ،پرابهو يوا گوسواميال جيشر ،نيمحسوب شود. بنابرا سّم ،قرار دارند يکين يگونه

در نظر  ي،نيديا بيد آدهارما يهرگز نبا ،خاص از افراد ايطبقه يکتب مقدس برا هايهيکه توص
قرار ق يتشومورد گاه چينها را هآد يآدهارما هستند و نبا هاييتين فعاليچندر واقع گرفته شود. اما 

م يتنظهدف، بلکه  ،ستين هايين آدهارماينچق يتشوبه منظور کتب مقدس  هايهيتوص داد.
 ر دهارماست.يبه سمت مس يجيبه صورت تدر يضرور يآدهارما

است که  يران دولتيتمام مد يفهين وظيا ،تيکشيشده توسط ماهاراج پار ير طيت از مسيبا تبع
در کشور برقرار شود و  يتسشفقت ورا رحم و ي،پاک ،اضتير ينعين ياصول د تاد نمراقب باش

ت يمصرف موادمخدر و هوي، ا فاحشگيمعاشرت نامشروع با زنان  ،غرور يعني ينيدياصول ب
 يت کاليشخص ،بد هاياز معامله ي درستاستفاده يمتوقف شوند و برا ، به هر منظوري،کاذب

و  يفاحشگ الکلي، مشروباتن دينوش ،رقمابراي  هاييمکاندر صورت وجود ممکن است 
اند ممکن است توسط . کساني که به رفتارهاي کافرانه معتاد شدهابديانتقال  ي، به آنجاقصاب

ي، به اين گونه چ حکومتيد توسط هيآنها نبا يطيچ شرايدر هقواعد کتب مقدس، تنظيم شوند. 
 خواري،مشروب ،انواع قمار يمد قاطعانه تمايحکومت با ،گريد يبه کالم ،ق شونديتشو اعمال
اصول رد که ادن امکا ،فساد است يازسه خواستار پاکک يمتوو تقلب را متوقف کند. حک يفاحشگ

  :ر مستقر سازديز هاين را به روشيد
از نقطه نظر  يحت). از اين به صالح نباشد (رياضت شتريب که اگر ،ک ماهيروزه در  يروز اجبار ود

ن يا را حفظ خواهد کرد و ييغذاهزاران تن مواد ،ر ماه در هر کشوردو روز روزه د ي،اقتصاد
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 .دنموشهروندان عمل خواهد  يسالمت عموم يرو بر ي نيزن به صورت مناسبيستم همچنيس
ست و چهار سال و يب بيبه ترت مناسب، دن به سنيپسران و دختران جوان با رس يازدواج اجبار
 ،ستين هادر آموزش مشترک در مدارس و دانشکده يازينچ يافتد. هيد اتفاق بيبا ،شانزده سال
 يکه رابطه يقع الزم ازدواج کنند و در مواردکه پسران و دختران در مو نيا مشروط بر

گر يکديبا  ينامشروع يچ رابطهيد بدون هيبا ،آموز باشدان پسران و دختران دانشيم يامانهيصم
 ود.شممنوع يد ن امر بايا کند ويق ميرا تشو يازدواج کنند. عمل طالق فاحشگ

ا يدر کشور  يروحان يد تا پنجاه درصد درآمد خود را به منظور خلق فضايشهروندان کشور با
د اصول بهاگاواتام يد. آنها بانبپرداز ي،صورت جمعه هم ب ي وهم به صورت فردي انساني، جامعه

(ب) استماع  ،ت خداونديبر اساس رضاکارها  يا انجام همهي ،وگاي- (الف) کارماموعظه کنند با را 
(ج)ذکر شکوه خداوند به صورت  ،ا ارواح خودشناختهيگاواتام از اشخاص معتبر بها- ماديمستمر شر

مشغول  ، کهبهاگاواتا افراد (د) انجام تمام انواع خدمت به، پرستش هايدر خانه و مکان ي،جمع
سرشار از خدا فضاي آن که  يمکان ) سکونت دره(هستند، و  بهاگاواتام- ماديشر يموعظهبه 

در  يخداآگاه ي،عيطبه طور ب ،م شوديتنظي فرايندهاي مذکور به وسيلهاگر کشور  .است يآگاه
 همه جا وجود خواهد داشت.

-يمحسوب مدليل فروافتادن  ،همراه با حدس و گمان ياقدامات تجار يحت شکلي،قمار به هر 
-يده ممشاه يکامل راستعدم حضور  ،شوديق ميکه در کشور قمار تشو يهنگام يد و حتنشو

ذکر شده در باال و مجاز دانستن  هايش از سنيشود. اجازه دادن تجرد پسران و دختران جوان ب
رفتن گوشت يد مجاز به پذيد. گوشتخواران باند فورًا متوقف شويبا ،بيوانات به هر ترتيکشتار ح

 يحت ،اد به هر نوعياعت .ر از آنيو نه غ ندباشمي ،در کتب مقدس شده بر اساس موارد اشاره
 ممنوع شود.يد با، جويدن تنباکو يا نوشيدن چاي، گاريدن سيکش

39 هيآ  

punaç ca yäcamänäya 
jäta-rüpam adät prabhuù 

tato 'nåtaà madaà kämaà 
rajo vairaà ca païcamam 

punaù :؛دوباره ca :؛نيز yäcamänäya :؛کنندهبه درخواست jäta-rüpam :؛طال adät :؛داد 

prabhuù :؛پادشاه tataù: ؛به موجب آن anåtam :؛سخن کذب madam :؛ مستيkämam :
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  .پنجمين: païcamam؛ نيز: ca؛ دشمني: vairam؛ به دليل گونه شهوت: rajaù؛ شهوت

 ترجمه

شخصيت کالي درخواست ديگري نيز داشت، و به خاطر گدايي کردنش، پادشاه به او 

تا در جايي زندگي کند که طال وجود دارد، زيرا هر جا که طال وجود داشته  اجازه داد

  باشد، خيانت، اعتياد، شهوت، حرص و عداوت نيز وجود دارد.

  شرح

گرچه ماهارج پاريکشيت به کالي اجازه داد که در چهار مکان زندگي کند، براي کالي بسيار 
ي حکومت ماهاراج پاريکشيت چنين دورهها را بيابد، چرا که در طول سخت بود که اين مکان

اش، هايي وجود نداشت. بنابراين کالي از پادشاه خواست که براي استفاده از اعمال شرورانهمکان
مکاني واقعي به او بدهد. پس ماهارج پاريکشيت به او اجازه داد در مکاني زندگي کند که طال 

شد، چهار امر مورد اشاره در باال و فراتر از وجود دارد، بدين خاطر که هر جا طال وجود داشته با
آنها، دشمني و عداوت، نيز وجود خواهند داشت. بنابراين شخصيت کالي در طال پنهان شد. بر 

بهاگاواتام، طال مشوق خيانت، اعتياد، فاحشگي، شهوت و دشمني است. حتي -اساس نظر شريماد
رايج بر اساس طالي استاندارد، مبناي دروغ  معامالت استاندارد با طال و پول رايج، بد است. پول

و کذب است، چرا که پول رايج، معادل ارزش طالي ذخيره شده نيست. اصل اوليه دروغ است، 
شود. اين تورم ميي واقعي طال چاپ زيرا اسکناس رايج بر اساس ارزشي بيش از پشتوانه

گردد. قيمت کاالها، به ر ميمصنوعي پول رايج، توسط مسئوالن، باعث فساد در اقتصاد کشو
شوند. پول بد، صورت مصنوعي به دليل پول بد يا اسکناس رايج بدون پشتوانه، دچار تورم مي

هاي طالي واقعي بايد براي معامله کند. به جاي اسکناس کاغذي، سکهپول خوب را دور مي
ها، آالت طال براي خانمکند. زينتمورد استفاده قرار بگيرند، اين امر هرزگي طال را متوقف مي

ممکن است بر اساس کميت نه کيفيت، مجاز شود. اين امر موجب کاهش شهوت، حسادت و 
شود. هنگامي که پول طالي واقعي رايج، به شکل سکه وجود داشته باشد، تأثير طال دشمني مي

ي يه گيري خيانت، فاحشگي و غيره به صورت خود به خود متوقف خواهد شد. هيچ نيازدر شکل
 ي مبارزه با فساد، براي انواع ديگر فاحشگي يا تقلب نخواهد بود.يک موسسه

40 هيآ  

amüni païca sthänäni 
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hy adharma-prabhavaù kaliù 
auttareyeëa dattäni 

nyavasat tan-nideça-kåt 

amüni :؛تمام آن païca :؛پنج sthänäni :؛مکان hi :؛قطعًا adharma :؛دينياصول بي 

prabhavaù :؛مشوق kaliù: ؛عصر کالي auttareyeëa :؛توسط پسر اوتارا dattäni :؛ رها شد

nyavasat: ؛ سکونت کندtat :؛ توسط اوnideça-kåt :هدايت شد.  

  ترجمه

اجازه  ،پسر اوتارا ،تيکشيماهاراج پار هايييبا راهنما ي،ت کاليشخص ،بين ترتيبد

  کند. ين پنج مکان زندگيافت که در اي

  شرح

 و واناتيکشتار ح ،ادياعت ،تقلب ،نابراينشدن طال آغاز شد و ب متعارفبا  يب عصر کالين ترتيدب
. کن کردن فساد استشهيو بخش غافل جامعه مشتاق ر ،ع استيا شايدر سراسر دن يفاحشگ

شنهاد بهره ين پيتوانند از ايشنهاد شده است و همگان مين موارد در باال پيکردن ا يند خنثيفرا
  .رندبب

41 هيآ  

athaitäni na seveta 
bubhüñuù puruñaù kvacit 
viçeñato dharma-çélo 
räjä loka-patir guruù 

atha :؛نيابنابر etäni :؛تمام آنها na :؛هرگز seveta :؛گيرنددر تماس قرار نمي bubhüñuù :

 ؛خصوصًا: viçeñataù ؛در هر شرايطي :kvacit شخص؛: puruñaù ؛آنهايي که خواستار رفاه هستند

dharma-çélaù :؛ کساني که در مسير پيشرفت تدريجي رهايي هستندräjä :؛ پادشاهloka-

patiù :؛ رهبر عوامguruùها.: برهماناها و سانياسي  

 ترجمه
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بنابراين هرکس، به ويژه پادشاهان، روحانيون، رهبران اجتماعي، برهماناها و 

در جامعه است، هرگز نبايد در تماس با  ها، که آرزومند رفاه و خير پيشروسانياسي

  ديني مورد اشاره قرار بگيرد.چهار اصل کفر و بي

 شرح

ها پيران روحاني تمامي طبقات و برهماناها معلمان مذهبي تمام طبقات ديگر جامعه و سانياسي
مراتب جامعه هستند. همين امر در مورد پادشاهان و رهبران اجتماعي نيز صادق است که 

ها باشند. مذهبيون پيشرو و کساني که مسئوليت انسانخير و رفاه مادي تمامي مردم ميمسئول 
خواهند زندگي ارزشمند انساني را نابود کنند، بايد از اصول را بر عهده دارند و يا کساني که نمي

 ي نامشروع با زنان، پرهيز کنند. اگر يک برهمانا صادق نباشد، تماميديني، به خصوص رابطهبي
شود. اگر يک سانياسي، ارتباطي ادعاهاي وي به عنوان يک برهمانا فورًا پوچ و خنثي مي

نامشروع با زنان داشته باشد، تمامي ادعاهاي وي به عنوان يک سانياسي فورًا کذب و دروغ 
گردند. مشابهًا، اگر پادشاه و رهبر اجتماع، به صورتي غيرضروري مغرور و يا معتاد به نوشيدن مي

هاي عمومي و وبات الکلي و استعمال دخانيات باشد، قطعًا صالحيت خود براي انجام فعاليتمشر
دهد. صداقت و راستي، اصل اساسي تمامي اديان است. چهار رهبر رفاهي را از دست مي

ها، برهماناها، پادشاه و رهبر عمومي، بايستي با دقتي زياد تحت ي انساني، يعني سانياسيجامعه
يت و صالحيت، قرار بگيرند. پيش از اينکه شخص به عنوان پير روحاني يا پير آزمون شخص

مادي جامعه پذيرفته شود، بايد آزمون معيارهاي شخصيت را که در باال ذکر شد، پشت سر 
هاي کمتري بگذارد. چنين رهبران عمومي، ممکن است در تحصيالت دانشگاهي، صالحيت

ست که از چهار آلودگي: قمار، نوشيدن مشروبات الکلي، داشته باشند، اما ضرورتًا الزامي ا
 فاحشگي و کشتار حيوانات عاري باشند.

42 هيآ  

våñasya nañöäàs trén pädän 
tapaù çaucaà dayäm iti 
pratisandadha äçväsya 

mahéà ca samavardhayat 

våñasya :(شخصيت دين) ؛مربوط به گاو نر nañöän :؛رفته از دست trén :؛سه pädän :؛پاها 
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tapaù :؛رياضت çaucam :؛پاکي dayäm: ؛رحم و شفقت iti :؛ترتيببدين pratisandadhe :

: samavardhayat؛ و: ca؛ زمين: mahém؛ هاي مشوقبا فعاليت: äçväsya؛ دوباره مستقر شد
  .کامًال ارتقا يافت

 ترجمه

 ، وا نموديا دوباره احگاو نر) ر، (نيت ديشخص يرفتهپس از آن پادشاه پاهاي از دست

  د.ين را بهبود بخشيط زميشراي الزم ي اعمال مشتاقانه، وي به اندازهوسيلههب

 شرح

ب يرا فر يت در واقع کاليکشيماهاراج پار ي،ت کاليشخص يخاص برا هايص مکانيبا تشخ
انست او تو ،)ي، دهارما (در شکل يک گاو نر) و زمين (در شکل يک گاو مادهدر حضور کال .داد

 يب فورًا اقدامات الزم براين ترتديداشته باشد و باش يپادشاه يط عمومياز شرا يواقع يبرآورد
او  ،مردم جهان ينفع عموم يانجام دهد. و برارا و رحم  يپاک ،اضتير يعنينر  گاو يپاها ياياح

 ،تقلبمولد  کار گرفته شود. طال قطعًابايد به  ي هرچه بيشتر،داريپا يبرا ،طال يرهيکه ذخديد 
 اي اجتماعي، ا رهبريک پادشاه يت ياما تحت هدا، خصومت و خشونت است ي،فاحشگ ،ادياعت

- از دست رفته يپاها ياياح يتواند به صورت مناسب برايهمان طال م ي،اسيا سانيک برهمانا ي

  شود. به کار گرفته ،نيت ديشخصيا  ،گاو نر ي
شده  ينامشروع نگهدار يتمام طال ،زرگش آرجوناهمچون پدرب ،تيکشيماهاراج پار ،نيبنابرا

-سان يبهاگاواتام آن را برا-ماديرا ضبط کرد و مطابق با آموزش شر يکال ييشکوفا يبرا

فرد  يشده يآورثروت جمع ،ميان کرده بوديشتر بپيهمان طور که  .ا به کار گرفتياگي-رتانيک
ست يب ،خداوندبه خدمت  يجاه درصد براپن يعني ،م شوديخش تقسببه سه  ،عيتوز يتواند برايم

نه کردن ي. هزيمصارف ضرور يست و پنج درصد برايخانواده و ب ياعضا يبرا درصد و پنج
- سان يدر جامعه به واسطه يانتشار دانش روحان يا برايخداوند به خدمت  يپنجاه درصد برا

معموًال در مورد دانش  مردم جهان .است ياز لطف انساناي العادهنمايش فوق ،اياگي- انيريک
ک يستماتين پخش سيدر جهل هستند و بنابرا ،ژه در مورد خدمت عابدانه به خداونديبه و يروحان

ن جهان از خود يتواند در اياست که فرد م ين مرحمتيتربزرگ ،دانش متعال خدمت عابدانه
 يخود را برا يهشديآورثروت جمعاز د که پنجاه درصد ناموزيکه همگان ب يهنگام .نشان دهد

آن به  يدر پ ،رحم به صورت خود به خودو  ي،پاک ،اضتيقطعًا ر ،کنند يخدمت خداوند قربان
به صورت خود به خود  ،نيت ديشخص يرفتهاز دست يب سه پايترتنيبد وجود خواهد آمد و
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وجود  يراست و ،شفقت رحم و ي،پاک ،اضتير يزان کافيکه به م يمستقر خواهد شد. هنگام
نفوذ  يبرا يکال يبرا يار اندکيخواهد شد و فرصت بس ين کامًال راضيذاتًا مادر زم ،دشاشته باد

 در ساختار جامعه اتفاق خواهد افتاد.

43-44 هيآ  

sa eña etarhy adhyästa 
äsanaà pärthivocitam 
pitämahenopanyastaà 
räjïäraëyaà vivikñatä 

 
äste 'dhunä sa räjarñiù 
kauravendra-çriyollasan 
gajähvaye mahä-bhägaç 
cakravarté båhac-chraväù 

saù :؛او eñaù :؛نيا etarhi :؛در حال حاضر adhyäste :؛کند بريحکومت م äsanam : تخت

توسط  :pitämahena ؛ک پادشاه استيسته يکه تنها شا: pärthiva-ucitam ؛يپادشاه

: vivikñatä: جنگل؛ araëyamادشاه؛ توسط پ: räjïä ؛ل شدهيتحو: upanyastam ؛پدربزرگ

ان پادشاهان؛ يم در مي: حکräja-åñiù: آن؛ saù: در حال حاضر؛ adhunä: وجود دارد؛ ästeل؛ يتما

kaurava-indra :؛ان پادشاهان کورويرهبر در م çriyä :؛شکوه ullasan :؛پخش 

gajähvaye :؛ناپوريدر هاست mahä-bhägaù :؛نيترخوشبخت cakravarté :؛مپراطورا 

båhat-çraväù: .به شدت معروف  

 ترجمه

ترين امپراطور، ماهاراج پاريکشيت، که پادشاهي هاستيناپور، توسط ماهاراج خوشبخت

ازنشسته شود و به جنگل برود، به وي واگذار شده بيودهيشتيرا، زماني که خواست تا 

پرشکوه شدن  بود، اينک، با موفقيتي بسيار مشغول حکومت بر جهان است و دليل آن

 ي کورو است.وي توسط اعمال پادشاهان سلسله

  شرح
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ماهاراج فوت  قبل از کيا انديرانيشاميان نايممدت انجام شده توسط حکيطوالن يمراسم قربان
بديهي بود  و ،ابديادامه  هزار سالکي يبرا ي،قربانقرار بود که مراسم  .ت آغاز شده بوديکشيپار

را مالقات  يز مکان قربانين ،شنايتر خداوند کربرادر بزرگ و،ران باالدعصاز هم يکه در ابتدا برخ
ترين نشان دادن نزديک ينجا برايزمان حال در ا ،از مراجع ينموده بودند. بر اساس نظر برخ

تفاوت زماني از گذشته است. بر اين اساس، در اينجا براي دوران حکومت پاريکشيت ماهاراج از 
مورد استفاده تواند ميزمان حال  ،زين ،قت مستمريک حقي يبرااست.  زمان حال استفاده شده

 يانسان يد و جامعهبنايد استمرار نتوانيمهم ت هنوز يکشيماهاراج پار و قواعد رد. اصوليقرار گ
م يتوانيما هنوز هم م .نه داشته باشندين زميدر ا يعزم راسخمراجع موثق اگر  ،ابديتواند ارتقا يم

راسخ  يعزم اگر ،ميخارج شو ي،ت کاليشده توسط شخص يمعرف ياخالقاعمال غيرقعيت وماز 
شخصيت را به  هامکان ياو برخ .ميت داشته باشيکشيهمچون ماهاراج پار کردن، عمل يبرا
چرا  ،دا کنديجهان پکل را در  هايين مکانيتوانست چنياما در عمل او نم ،اختصاص داد يکال

 دن مشروباتينوش ،قمار يبرا يچ مکانين امر بود که هيقت مراقب ادبا ت يکشيج پاراکه ماهار
د فساد از يخواستار تبع يران امروزيوانات وجود نداشته باشد. مديو کشتار ح گيفاحش الکلي،

ن کار را انجام دهند. آنها يدانند چگونه اينمکه  قدر نادان هستندآناما  باشند،ميحکومت خود 
 ،مصرف مواد مخدر هايگر مکانيو د هايفروشها، مشروبهنقمارخا يبرا ييخواهند مجوزهايم

در معامالت  يحت ،و تقلب در هر معامله هانمايو س يفاحشگ هاي مخصوصهتل ها،کشتارگاه
آنان  .رون کننديش بيخواهند فساد را از حکومت خوين حال ميصادر کنند و در ع شان،خود

، چگونه ممکن ن دو موضوع متضاديخواهند. انطباق ايم يخداوند را بدون خودآگاه يپادشاه
رش يپذ يد در ابتدا جامعه را برايبا ،مي؟ اگر ما خواستار خارج کردن فساد از کشور هستخواهد بود

ط يجاد شرايا يم و برايکن يدهمانزسا يرحم و شفقت و راست ي،پاک ،اضتير يعنين ياصول د
 .ميتقلب را ببند هايو مکان هاخانهفاحشه ها،خانه، مشروبقمار يهاد تمام مکانيبا ،مطلوب

  .است بهاگاواتام-مادياز صفحات شر يعمل هايآموزهاينها برخي از 

45 هيآ  

ittham-bhütänubhävo 'yam 
abhimanyu-suto nåpaù 

yasya pälayataù kñauëéà 
yüyaà saträya dékñitäù 
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ittham-bhüta :؛نيچننيا anubhävaù :؛تجربه ayam :؛نياز ا abhimanyu-sutaù :

: kñauëém ؛يبر اساس حکومت و :pälayataù ؛يکسان: yasya ؛پادشاه: nåpaù ؛ويمانيپسر آبه

  شده.ي: معرفdékñitäù؛ ي: در انجام قربانsaträyaتمام شما؛ : yüyam ؛نيبر زم

 ترجمه

اندکي  ي ميزانآبهيمانيو، چنان متخصص است که به واسطهپسر  ،تيکشيماهاراج پار

  از مديريت ماهرانه و حمايتش، امکان انجام چنين قرباني براي تو وجود دارد. 

  شرح

ها در پيشبرد روحاني جامعه تبحر دارند، در حالي که کشاترياها يا مديران، برهماناها و سانياسي
هاي شادي کامل ي انساني متبحرند و هر دوي آنها ستوندر صلح و شکوفايي مادي جامعه

کنند. ماهاراج ، و بنابراين آنان با يک همکاري کامل براي رفاه عمومي تالش ميهستند
هاي خود دور سازد و ي فعاليتي کافي تبحر داشت که کالي را از حوزهپاريکشيت به اندازه

ي دريافت ادارکات روحاني سازد. اگر عموم مردم آماده نباشند، نشان ترتيب جامعه را آمادهبدين
شود. رياضت، پاکي، رحم و راستي، اصول تنوير روحاني به ايشان بسيار مشکل مي دادن ضرورت

سازند و ماهاراج ي الزم براي پذيرش پيشرفت در دانش روحاني را آماده ميي دين، زمينهپايه
هاي نايميشرانيا قادر به انجام پاريکشيت اين شرايط مطلوب را ممکن ساخت. بنابراين ريشي

-اند. به کالمي ديگر، بدون حمايت حکومت، هيچ عقيدهمدت يک هزار سال بوده هايي بهقرباني

تواند به تدريج پيشرفت کند. بايد هماهنگي کاملي ميان ي فسلفي يا اصول مذهبي نمي
برهماناها و کشاترياها براي اين خير عمومي وجود داشته باشد. حتي تا زمان ماهاراج آشوکا، اين 

د. خداوند بودا به ميزان کافي تحت حمايت پادشاه آشوکا قرار گرفت و روحيه همچنان غالب بو
  بدين ترتيب نوع خاصي از دانش در سرتاسر جهان گسترش يافت.

  
  

بهاگاواتام با عنوان -ودانتا بر فصل هفدهم از کنتوي اول شريمادهاي بهاکتيشرح سانبدين 
  رسد."مجازات و پاداش کالي" به پايان مي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  مهجده فصل

   تيكشيپار ماهاراج شدن نفرين

  برهمانا پسر كي توسط

  

  1 آيه

süta uväca 
yo vai drauëy-astra-vipluñöo 

na mätur udare måtaù 
anugrahäd bhagavataù 

kåñëasyädbhuta-karmaëaù 

sütaù uväca: گفت؛ي گوسوام سوتاي شر yaù: که؛ي فرد vai: قطعًا؛ astra -drauëi: با 

 :måtaù رحم؛ در :udare مادر؛ از :mätuù هرگز؛ :na از؛ سوخته :vipluñöaù درونا؛ پسر سالح

 :kåñëasya خداوند؛ تيشخص :bhagavataù لطف؛ با :anugrahä کرد؛ مالقات را خود مرگ

.کنديم عمل العادهخارقي طرز به که :-adbhuta karmaëaù شنا؛يکر

  ترجمه

 به که ،کريشنا شري خداوند، شخصيت لطف علت به فرمود: گوسوامي سوتا شري



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٨٠
 

 

 مورد مادرش، رحم در پاريکشيت ماهاراج گرچه کند،مي عمل العادهخارق طرزي

  .نداشت وجود سوختنش امکان اما گرفت، قرار درونا پسر سالح اصابت

  شرح

 با ارتباط در ويژه به پاريکشيت، ماهاراج يالعادهخارق مديريت شنيدن از پس شرانياينايم حکيمان

 شده متعجب پادشاهيش، درون يمشکل هر ايجاد در او کردن ناتوان و کالي شخصيت هتنبي

 ماهاراج يالعادهخارق مرگ و تولد تا بود مشتاق ميزان همان به نيز گوسوامي سوتا .بودند

 حکيمان يعالقه افزايش براي گوسوامي سوتا توسط آيه اين و کند توصيف را پاريکشيت

  .ستا شده ابيانيشرانيمينا

  2 آيه

brahma-kopotthitäd yas tu 
takñakät präëa-viplavät 
na sammumohorubhayäd 
bhagavaty arpitäçayaù 

brahma-kopa: برهمانا؛ کي خشم utthität: ل؛يدل به yaù: بود؛ آنچه tu: اما؛ takñakät: 

 شده شتهسرگ :sammumoha هرگز؛ :na ؛يزندگ انيپا از :präëa-viplavätپرنده؛-مار توسط

 :äçayaù م؛يتسل :arpita خداوند؛ تيشخص به :bhagavati اد؛يز ترس :uru-bhayät بود؛

  .يآگاه

  ترجمه

 خداوند شخصيت تسليم آگاهانه يصورت به همواره پاريکشيت ماهاراج اين، بر عالوه

 نيش را او بود قرار برهمانا، پسر يک خشم دليل به که ايپرنده مار از بنابراين و بوده

  .بود شده چيره او بر ترس نه ترسيدمي نه زند،ب

  شرح

 يا مکان هيچ از هرگز شخصي چنين .شودمي ناميده 27پارايانا-نارايانا خداوند، تسليم عابد

                                                

27
 Narayana-parayana 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٨١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 و نيست اهميت حائز متعال خداوند همچون چيز هيچ او براي .ترسدنمي مرگ حتي شخصي،

 و بهشت که داندمي خوبي به او .ستا قايل يکسان اهميتي جهنم و بهشت براي او بنابراين

 باشنديم يمختلف يهاتيموجود مرگ، و زندگي مشابها و هستند خداوند مخلوق دو هر جهنم

 حياتي امري نارايانا آوردن ياد به هاموقعيت و شرايط تمام در اما .اندشده خلق خداوند توسط که

 بود پاکي عابد چنين پاريکشيت ماهاراج .کندمي تمرين دائما را امر اين پارايانا-انارايان فرد .است

 قرار کالي تأثير تحت که گرفت، قرار برهمانا يک يتجربهبي پسر نفرين مورد اشتباهًا ولي

 او .رفتيپذ نارايانا، سوي از شده فرستاده تقدير عنوانبه را امر اين پاريکشيت ماهاراج و داشت

 .بود داده نجات را او )کريشنا خداوند( نارايانا ،مادرش رحم در شدن سوخته هنگام که دانستمي

 .افتاد خواهد اتفاق خداوند اراده حسب بر نيز آن شود، کشته مار نيش توسط که است مقّدر اگر و

 براي شود، فرستاده خداوند توسط آنچه هر .کندنمي حرکت خداوند ياراده خالف بر هرگز عابد

 .بود شده گيج موضوعاتي چنين از نه و ترسيده، نه يکشيتپار ماهاراج بنابراين .است برکت عابد

  .است خداوند پاک عابد ينشانه اين

  3 آيه

utsåjya sarvataù saìgaà 
vijïätäjita-saàsthitiù 
vaiyäsaker jahau çiñyo 

gaìgäyäà svaà kalevaram 

utsåjya: ؛يريگکناره از پس sarvataù: جهات؛ تمام saìgam: معاشرت؛ vijïäta: ؛درک شده 

ajita: ؛شود (شخصيت اعالي خداوند)کسي که هرگز تسخير نمي saàsthitiù: ؛جايگاه واقعي 

vaiyäsakeù: ؛به پسر وياسا jahau: ؛تسليم شد çiñyaù: ؛به عنوان يک شاگرد gaìgäyäm: 

  .بدن مادي :kalevaram ؛مال خودش :svam ؛ي رود گنگدر کناره

  ترجمه

 به شاگرد يک صورت به را خود پادشاه معاشران، يتمام رکت از پس اين، بر عالوه

 موقعيت درک به قادر او ترتيب بدين و نمود تسليم )گوسوامي شوکادو( وياسا پسر

  .شد خداوند شخصيت واقعي

  شرح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٨٢
 

 

 غير يا آجيتا عنوان يه کريشنا، شري خداوند، شخصيت .است اهميت حائز اينجا در 28آجيتا يواژه

 را او واقعي جايگاه کس هيچ .است گونههمينبه  لحاظ هر از او و شودمي هشناخت تسخير، قابل

 گولوکا او، مکان يا ،"دهام" مورد در ما .است تسخير قابل غير نيز دانش کمک با او .داندنمي

 مختلف طرق به را گاهسکونت اين که هستند محققان از بسياري اما ايم،شنيده ابدي ورينداوان

 يک صورت به پادشاه که گوسوامي، شوکادو همچون روحاني پير لطف با اما .کنندمي ريتفس

 خداوند، واقعي جايگاه که است قادر فرد کند،مي وي تسليم را خود ،متواضع کامالً  شاگرد

 موقعيت دانستن با .کند درک را مکان يا دهام آن در روحانيش، مالزمان و او يابد گاهسکونت

 ،يابد دست روحاني مکان آن بهتوانست مي آن، انجام با که يومعن روش و خداوند روحاني

 ءاشيا يتمام توانستمي موضوع، اين دانستن با و بود مطمئن خويش نهايي مقصد از پادشاه

 گيتا-بهاگاواد در .بگذارد کنار دلبستگي، از ناشي مشکلي، هيچ بدون را خويش بدن حتي مادي،

 را مادي يهادلبستگي اي ارتباطات تمام تواندمي فرد :29"رتاتهنيوا دريشتوا پارام" :است شده بيان

 متوجه گيتا،- بهاگاواد از .بشود آنها اعالتر کيفيت يا پارام يتؤر به قادر که هنگامي کند، ترک

 روحاني پير يک لطف با و است اعالتر مادي يانرژ کيفيت از خداوند، انرژي کيفيت که شويممي

 آن توسط که خداوند، اعالتر انرژي مورد در چيز همه دانستن وامي،گوس شوکادو همچون معتبر،

  .شودمي ممکن سازد،مي متجلي را خويش ابدي تنوعات و مالزمان ها،بازي کيفيت، نام، خداوند،

 انرژي ترک به قادر نکند، درک را خداوند ابدي يا تراعال انرژي اين کامال فرد که هنگامي تا

 حقيقت يواقع عتيطب مورد در تفکر به نظري، لحاظ به فرد که هم چقدر هر نيست، مادي

 شخصيتي از لطف دريافت به قادر پاريکشيت ماهاراج کريشنا، خداوند لطف با .بپردازد مطلق،

 را يتسخيرناشدن خداوند واقعي موقعيت توانستيم ترتيب بدين و بود گوسوامي شوکادو همچون

 يک لطف با وي شناخت اما است، مشکل بسيار ودايي، ونمت انيم از خداوند افتني .دينما درک

  .است آسان بسيار گوسوامي، شوکادو همچون رهاشده عابد

  4 آيه

nottamaçloka-värtänäà 
juñatäà tat-kathämåtam 

syät sambhramo 'nta-käle 'pi 

                                                

28
 ajita 

29
 param drstva nivartate 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٨٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

smaratäà tat-padämbujam 

na: ؛هرگز uttama-çloka:  هاي وداهايي ي سرودهسرچشمهشخصيت اعالي خداوند، آن کس که

از آنان که به او مشغول  :juñatäm ؛کنداز آنهايي که بر رويشان زندگي مي :värtänäm ؛است

- گونه اتفاق مياين :syät ؛ي اوموضوعات روحاني در باره :kathä-amåtam ؛مال او :tat هستند

بياد  :smaratäm ؛نيز :api ؛به موقع :käle ؛در پايان :anta ؛تصور غلط :sambhramaù ؛افتد

  .قدوم نيلوفرين :pada-ambujam ؛مال او :tat ؛آوردن

  ترجمه

 خداوند شخصيت روحاني موضوعات وقف را شانزندگي که کساني رايز بود، گونهاين

 ياد به همواره که کساني و خوانندمي را اشودايي يهاسروده که يآنان اند، نموده

 ادراک عدم و تفاهمسوء در يگرفتار خطر هستند، دخداون نيلوفرين قدوم آوردن

  .پذيرندنمي خويش، زندگي يلحظه آخرين در حتي را حيصح

  شرح

 حاصل فرد، زندگي يلحظه آخرين در خداوند متعال ذات آوردن ياد به با زندگي کمال باالترين

 از را وندخدا واقعي متعال ذات که است حصول قابل فردي توسط زندگي کمال اين .شودمي

 فردي يا گوسوامي شوکادو همچون يافته رهايي روحي توسط شده خوانده ودايي هايسروده

 از ودايي، هايسروده شنيدن در سودي هيچ .باشد کرده درک شاگردان، يسلسله همان در ديگر

 شنيده واقعي و خودشناخته روحي از سروده، همان که هنگامي .ندارد وجود ذهني پندارگراي يک

 شفاف وضوح به چيز همه گردد، درک تواضع، و خدمت با همراه مناسب، يصورت به و شده

 تا ان استمرار و متعال، يصورت به کردن زندگي به قادر متواضع شاگرد يک بنابراين .شودمي

 زندگي پايان در حتي خداوند يادآوردن به قادر فرد علمي، انطباق با .ستهازندگي دوران پايان

 کاهش کامال بدن اعضاي در نظميبي دليل به آوردن ياد به قدرت که هنگامي باشد،يم

 کار مرگ زمان در هستند که گونهآن موضوعات آوردن ياد به عادي، فرد يک براي يابد،مي

 اين تواندمي فرد روحاني، پيران معتبرش، عابدان و خداوند لطف به اما است، سختي بسيار

  .افتاد اتفاق پاريکشيت ماهاراج مورد در امر اين و دکن کسب مشکل بدون را فرصت

  5 آيه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٨٤
 

 

tävat kalir na prabhavet 
praviñöo 'péha sarvataù 
yävad éço mahän urvyäm 
äbhimanyava eka-räö 

tävat: ؛مادامي که kaliù: ؛شخصيت کالي na: ؛تواندنمي prabhavet: ؛پيشرفت کردن 

praviñöaù: ؛وارد شد...به api: ؛ي اگرحت iha: ؛اينجا sarvataù: ؛همه جا yävat: ؛مادامي که 

éçaù: ؛خداوند mahän: ؛بزرگ urvyäm: ؛قدرتمند äbhimanyavaù: ؛پسر آبهيمانيو eka-
räö: تنها پادشاه.  

  ترجمه

 کالي شخصيت بماند، باقي جهان امپراطور آبهيمانيو، قدرتمند و بزرگ پسر که يمادام

  .داشت نخواهد نمايي خود و پيشرفت براي فرصتي هيچ

  شرح

 زمين اين يقلمرو وارد دور بسيار يهازمان در کالي شخصيت م،يداد توضيح پيشتر که همانطور

 کار اين اما .دهد گسترش جهان سراسر در را خود تأثير تا گشتمي فرصتي دنبال به و بود شده

 روش اين .دهد انجام بخشيرضايت صورت به توانستنمي کشيتيپار ماهاراج حضور خاطر به را

 تا کنندمي تالش همواره کالي، شخصيت همچون ايآزاردهنده عناصر .است خوب حکومت کي

 تمام با که تواناست حکومت يک يوظيفه اين اما دهند، گسترش را خود شرورانه يهافعاليت

 کالي شخصيت به را ييهامکان پاريکشيت ماهاراج اگرچه .شود آنها مانع وسايل، وها ابزار

 تحت را شهروندان کالي شخصيت که دادنمي فرصتي هيچ حال همين در بود، داده اختصاص

  .دهد قرار خود نفوذ

  6 آيه

yasminn ahani yarhy eva 
bhagavän utsasarja gäm 
tadaivehänuvåtto 'säv 

adharma-prabhavaù kaliù 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٨٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

yasmin: ؛بر آن ahani: ؛همان روز yarhi eva: ؛مان لحظهدر ه bhagavän:  شخصيت اعالي

در  :iha ؛حتمًا، محققًا :eva ؛در آن زمان :tadä ؛زمين :gäm ؛کنار گذاشت :utsasarja ؛پروردگار

سرعت  :prabhavaù ؛خدانشناسي :adharma ؛او :asau ؛پيروي کرد :anuvåttaù ؛اين دنيا

  .شخصيت جنگ و ستيز :kaliù ؛بخشيدن

  ترجمه

 شخصيت نمود، ترک را زمين کريشنا، شري خداوند، شخصيت که يزمان همان در

 پا جهان اين به دهد،مي گسترش را ردينييغ يهافعاليت انواع يتمام که کالي،

  .گذاشت

  شرح

 کالي شخصيت .هستند يکسان همگي مقدس، متعلقات ديگر و کيفيات نام، و خداوند شخصيت

 ذکر براي ترتيبي اگر .نبود زمين يمروقل به ورود به قادر خداوند، شخصيت حضور خاطر به

 ورود براي فرصتي هيچ مجموع در باشد، خداوند اعالي شخصيت کيفيات وها نام مستمر

 يجامعه در .است جهان از کالي شخصيت کردن دور تکنيک اين .بود نخواهد کالي شخصيت

 براي ار راديو نهاآ و .است شده حاصل بشري دانش در يفراوان يهاپيشرفت بشري، يمدرنيزه

 ارضاي براي ناخوشايند اصوات بعضي ارتعاش جاي به پس .اند کرده اختراع هوا در صوت پخش

 يهافعاليت و شهرت نام، کردن منعکس با متعال صوت انتشار براي ترتيبي دولت اگر حواس،

 آنگاه است، شده مشخص معتبر، بهاگاواتام- شريماد يا گيتا- بهاگاواد در که گونهآن بدهد، خداوند

 بدين و گرديد، خواهد مستقر دوباره دنيا سرتاسر در دين اصول شد، خواهد جاديا مناسبي شرايط

 هيچ .بود خواهند موفق هستند، دنيا در فساد بردن بين ازبه  مشتاق که اجرايي، والنئمس ترتيب

   .بگيرد ارقر استفاده مورد خداوند،به  خدمت براي مناسب، يصورت به اگر نيست بد چيز

  7 آيه

nänudveñöi kalià samräö 
säraìga iva sära-bhuk 
kuçaläny äçu siddhyanti 
netaräëi kåtäni yat 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٨٦
 

 

na: ؛هرگز anudveñöi: ؛حسادت ورزيدن kalim: ؛به شخصيت کالي samräö:امپراطور؛ 

säram-ga: ؛گرا، همچون زنبورهاواقع iva: ؛مانند sära-bhuk: ؛پذيرديکسي که اجسام را م 

kuçaläni: ؛موضوعات خحسته äçu: ؛بالفاصله siddhyanti: ؛موفق شدن na: ؛هرگز itaräëi: 

  .به هر ميزان :yat ؛انجام شده :kåtäni ؛آنهايي که نامبارکند

  ترجمه

 را }گل يک{شهد تنها که ييهازنبور همچون بود، گراواقع يک تيکشيپار ماهاراج

 اثرات بالفاصله خجسته، ءاشيا کالي، عصر اين در که نستدامي خوبي به او .پذيرندمي

 تا ،شوند انجام واقعًابايستي  ،ناخجسته اعمال حاليکه در کنند،مي توليد را خوبي

   .ورزيدنمي حسادت کالي شخصيت به هرگز او بنابراين .بگذارند باقياز خود  را اثراتي

  شرح

 شرايط در موجودات اينکه ليدل به سقوط، رعص اين در .شودمي ناميده سقوط عصر کالي، عصر

 بر بنابراين، .است داده قرار ايشان اختيار در را ياويژه تسهيالت متعال خداوند، هستند نامناسبي

 نآ قرباني باشد، نداده انجام را عملي واقعًا که زماني تا زنده موجود يک خداوند، ياراده اساس

 به زين آنها ثمرات پرهيزکارانه، اعماله ب انديشيدن با تنها آن، برخالف .شودنمي آلودگناه عمل

 ترينباتجربه و ترينحکيم خداوند، لطف با که پاريکشيت ماهاراج .شد خواهد اعطا زنده موجود

 به فرصتي هيچ نداشت قصد او زيرا ورزيد،نمي حسادت کالي شخصيت به جهتبي بود، پادشاه

 اعمال در فروافتادن از را خويش مردم و رعايا او .شود آلودناهگ اعمال مرتکب يو که بدهد کالي

 به خاص يهامکان بعضي تخصيص با همزمان، يصورتبه و نمود محافظت کالي عصر آلودگناه

 که است، شده بيان بهاگاواتام شريماد پايان در .نمود اعطا کالي عصر به را کاملي تسهيالت وي،

 در عظيم يتيموقع حال اين با دارند، حضور کالي شخصيت يرانهشرو يهافعاليت يتمام گرچه

 .يابد دست رهايي به خداوند، مقدس نام ذکر با صرفًا بتواند فرد تا است موجود کالي عصر

 انجام را خداوند مقدس نام ذکر پخش براي شده، سازماندهي تالشي پاريکشيت ماهاراج بنابراين

 است مزيت اين خاطر به تنها .نمود محافظت کالي چنگال زا را شهروندانش ترتيب بدين و داد،

 در .کنندمي آرزو کالي عصر براي را خيرات و برکات يتمام بزرگ، حکيمان مواقع بعضي که

 يتمام از تواندمي فرد کريشنا، خداوند يهافعاليت مورد در بحث با که است شده گفته نيز وداها

 خواندن با که است شده بيان بهاگاواتام-شريماد آغاز در نيهمچن .يابد رهايي کالي عصر مضرات

 وجود کالي عصر در بزرگ مزاياي برخي .شودمي رياس فرد، قلب در بالفاصله متعال خداوند ،آن



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٨٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 چيه به خود، وايشناوايي فرهنگ دليل به و دنمو استفاده آنها يتمام از پاريکشيت ماهاراج و دارد

  .نکرد فکر يي عصر کالي در بارهمنف ينکته

  8 آيه

kià nu bäleñu çüreëa 
kalinä dhéra-bhéruëä 
apramattaù pramatteñu 
yo våko nåñu vartate 

kim: ؛چه nu: ؛ممکن است bäleñu: ؛تردر ميان افرادي با شعور پايين çüreëa: ي به وسيله

ي کسي که لهبه وسي :bhéruëä ؛خوددار :dhéra ؛ي شخصيت کاليبه وسيله :kalinä ؛قدرتمند

 :yaù ؛توجهدر ميان افراد بي :pramatteñu ؛کسي که مراقب است :apramattaù ؛ترسدمي

  .وجود دارد :vartate ؛ميان افراد بشر :nåñu ؛ببر :våkaù ؛کسي که

  ترجمه

 بسيار را کالي شخصيت است ممکن خرد،کم افراد که شد متوجه پاريکشيت ماهاراج

 پادشاه .دهندمين راه خود به را ترسي هيچ خودشناخته، افراد اما .کنند تصور قوي

 عهده به را نادان و فکربي اشخاص از مراقبت مسئوليت و .بود قوي ببر يک همچون

   .گرفت

  شرح

 آنکه مگر گردد، خداوند عابد تواندنمي فرد .خردندکم و فکربي نيستند، خداوند عابدان که افرادي

 قرار کالي اعمال در فروافتادن معرض در نيستند، خداوند عابد هک آنهايي .باشد خردمند کامًال

 يعني کشيت،يپار ماهاراج توسط شده انجام اعمال انواع پذيرش يآماده ما که زماني تا .گيرندمي

 ممکن جامعه در بهتر شرايط ايجاد نباشيم، عادي، افراد انيم در خداوند به عابدانه خدمت پخش

  .بود نخواهد

  9 آيه

upavarëitam etad vaù 
puëyaà pärékñitaà mayä 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٨٨
 

 

väsudeva-kathopetam 
äkhyänaà yad apåcchata 

upavarëitam: ؛تقريبًا همه چيز شرح داده شده etat: ؛تمام اينها vaù: ؛به شما puëyam:  با

از خداوند  :väsudeva ؛ي منبه وسيله :mayä ؛ي ماهاراج پاريکشيتدر باره :pärékñitam ؛تقوي

 ؛چه :yat ؛توضيحات :äkhyänam ؛در ارتباط با :upetam ؛توصيفات :kathä ؛ريشناک

apåcchata: شما از من پرسيديد.  

  ترجمه

 کريشنا خداوند يهاداستان يهمه حال د،يکرد سوال من از که آنجايي از !حکيمان اي

   .امهداد توضيح پرهيزگار، پاريکشيت ماهاراج يزندگ يتاريخچه با ارتباط در را

  شرح

 عابدان با رابطه در خداوند، اعمال و .است خداوند يهافعاليت يتاريخچه بهاگاواتام، شريماد

 تفاوتي خداوند، اعمال يتاريخچه با عابدان فعاليت يتاريخچه بنابراين .شودمي اجرا خداوند

 گيرد،مي نظر در حسط يک در را پاکش عابدان يهافعاليت و خداوند اعمال خدا، عابد يک .ندارد

   .هستند روحاني يهمگ آنها که چرا

  10 آيه

yä yäù kathä bhagavataù 
kathanéyoru-karmaëaù 

guëa-karmäçrayäù pumbhiù 
saàsevyäs tä bubhüñubhiù 

yäù: ؛هرچه yäù: ؛و هرچقدر kathäù: ؛موضوعات bhagavataù: ي شخصيت اعالي در باره

العاده عمل از او که فوق :uru-karmaëaù ؛ن گفته شده استتوسط م :kathanéya ؛پروردگار

 ؛شرکت داشتن :äçrayäù ؛اعمال غيرمعمول :karma ؛هاي روحانيکيفيت :guëa ؛کندمي

pumbhiù: ؛توسط اشخاص saàsevyäù: ؛شدبايستي شنيده مي täù: ؛تمامي آنها 

bubhüñubhiù: ندخواهتوسط آنهايي که خير و سعادت خودشان را مي.  

  ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٨٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 متواضعانه يستيبا هستند، زندگي اين در مطلق کمال به دستيابي مشتاق که کساني

 به که را خداوند ياعال شخصيت روحاني صفات و اعمال با مرتبط موضوعات يتمام

  . بشنوند کند،مي عمل انگيزاعجاب يصورت

  شرح

 سمت به را شخص ريشنا،ک شري خداوند روحاني يهانام و صفات ،هافعاليت ياصول شنيدن

 واقعي و حقيقي صورت به وي شناخت معناي به ،ياصول شنيدن .کندمي رهنمون جاودانه زندگي

 به خداوند، حقيقي و واقعي شناخت اين است، شده بيان گيتا- دگاوابها در که گونه همان و است

 کريشنا، شري وندخدا از پرشکوهي و روحاني اعمال چنين .است ابدي زندگي به دستيابي معناي

 براي مادي ييهاپاداش که بيماري و پيري مرگ، تولد، فرآيند با مقابله براي درماني عنوان به

 هدف زندگي، از تکاملي يمرحله چنين اوج .است شده تجويز اند، شده گرفته نظر در مقيد ارواح

   .است متعال شعف تحقق و بشري زندگي

  11 آيه

åñaya ücuù 
süta jéva samäù saumya 
çäçvatér viçadaà yaçaù 

yas tvaà çaàsasi kåñëasya 
martyänäm amåtaà hi naù 

åñayaù ücuù: ؛حکيميان نيک گفتند süta: ؛اي سوتاگوسوامي jéva: کنيم ما براي تو آرزوي مي

 ؛بخصوص :viçadam ؛جاودان :çäçvatéù ؛موقر :saumya ؛هاي بسيارسال :samäù زندگي؛

yaçaù: ؛هرتدر ش yaù tvam: ؛زيرا شما çaàsasi: ؛به زيبايي سخن گفتن kåñëasya:  از

 ؛حتمًا :hi ؛جاودانگي زندگي :amåtam ؛ميرنداز آناني که مي :martyänäm ؛خداوند شري کريشنا

naù: مال ماشده انجام.  

  ترجمه

 و کني زندگي طوالني يهاسال که باشد !باوقار سوتاگوسوامي اي :گفتند نيک حکيمان

 شخصيت کريشنا، خداوند يهافعاليت مورد در تو که چرا باشي، داشته ابدي يشهرت

 همانند قطعًا ما، همچون يفان افرادي براي اين. ييگويم سخن بايز اريبس ،پروردگار



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٩٠
 

 

   .است شهد

  شرح

 که را آنچه همواره بايد شنويم،مي خداوند شخصيت صفات وها فعاليت مورد در ما که هنگامي

 وي اعمال .باشيم داشته خاطر به است، شده بيان )۹/۴( گيتا-دبهاگاوا در خداوند خود سطتو

 بر هيتک با آنها يتمام که چرا. متعالند همگي کند،مي عمل انساني يجامعه در که هنگامي حتي

 در که طور همان .باشنديم زيمتما کامًال او مادي انرژي از که، بوده خداوند روحاني انرژي

 او که است امعن آن به اين .شوندمي ناميده 30ديويام اعمالي نيچن است، شده بيان گيتا- دگاوابها

 .شودنمي متولد يا .کندنمي عمل مادي، انرژي يقلمرو تحت عادي، يزنده موجود يک همانند

 ا،ر حقيقت اين که فردي و نيست رييتغ قابل اي يماد زنده، موجودات يهابدن همانند نيز او بدن

 ديگر خود، فعلي مادي کالبد ترک از پس کند، درک گريد معتبر منابع طريق از يا خداوند از چه

  .شودنمي متولد

 خداوند، به روحاني يعاشقانه خدمت در و شده پذيرفته روحاني قلمرو در يارهاشده روح چنين

 در که همانطور بشنويم، ندخداو روحاني يهافعاليت مورد در بيشتر چه هر بنابراين، .رديگميقرار 

 و کنيم درک را او متعال ذات توانيممي بيشتر است، شده بيان بهاگاواتام-شريماد و گيتا- بهاگاواد

   .باشيم داشته خداوند نزد به بازگشت مسير در يقطع يپيشرفت ترتيب بدين

  12 آيه

karmaëy asminn anäçväse 
dhüma-dhümrätmanäà bhavän 

äpäyayati govinda- 

päda-padmäsavaà madhu 

karmaëi: ؛عملکرد asmin: ؛در اين anasvase بدون اطمينان؛ :dhüma: ؛دود dhümra-
ätmanäm: ؛شدهبدن و ذهن رنگ bhavän: ؛ذات خوب تو äpäyayati: ؛بخشبسيار زياد لذت 

govinda: ؛شخصيت اعالي پروردگار päda: ؛پا padma-äsavam: ؛شهد گل نيلوفر madhu: 

  .عسل

                                                

30
 divyam 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٩١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  ترجمه

 به آن، نتايج از قطعيت بدون را ،قرباني آتش يک ثمربخش، عمل اين انجام صرفًا ما

 اما، اندشده سياه دود، از ما يهابدن .ايمکرده اغاز اعمالمان، در فراوان يهانقص دليل

 آن کردن پخش حال در شما که گوويندا، خداوند، شخصيت نيلوفرين قدوم شهد با

  .شديم راضي قعًاوا، ديهست

  شرح

 و دود از پر زياد، نقايص دليل به قطعًا شرانياينايم حکيمان توسط شده افروخته بر قرباني تشآ

 چنين آميز موفقيت اجراي در توانمند و ماهر برهماناهاي جدي کمبود آن، نقص اولين .بود شک

 و کندمي تخريب را مراسم کل ييهاقرباني چنين در نقصي هر. است کالي عصر در مراسمي

 بستگي ،يکاريشال مثبت ينتيجه .است مبهم کشاورزي يهاگذاريسرمايه همچون نيز نتيجه

 اين در قرباني نوع هر انجام مشابهًا و است مبهم کامًال نتيجه ،بنابراين و دارد کافي باران به

 را جاهل مردم ومعم، عصر اين در متقلب، و صيحر يهابرهمن .باشديم مبهم نيز کالي عصر

 کتب يقاعده اين مردم براي آنکه بدون کنند،مي تشويق مبهم قرباني يهانمايش اين انجام به

 جمعي دسته قرباني جز بخشيثمر قرباني مراسم هيچ کالي عصر در که کنند آشکار را مقدس

 در خداوند، عالمت هايفعاليت گرروايت سوتاگوسوامي .ندارد وجود خداوند، مقدس يهانام ذکر

 فرد .بودند روحاني هايفعاليت اين شنيدن نتايج دريافت حال در واقع در آنها و بود حکيمان جمع

 خوردن ينتيجه است قادر فرد که همانطور کند، حس عملي صورت به را موضوع اين تواندمي

 .کندمي عمل طريق اين به روحاني ادراک .کند درک را غذا
 مشکوک نيز آن ينتيجه به نسبت و بردنديم رنج يقربان آتش دود از واقعًا شرانياينايم حکيمان

 رد .شدند راضي کامالً  آنها گوسوامي، سوتا همچون شناخته خود شخصي از شنيدن با اما بودند؛

 گوناگون انواع از مملو يانسانها کالي، عصر در که ديفرمامي شيوا به ويشنو، پورانا، وارتايوا برهما

 شوند، ذهني پندارهاي و ثمربخش اعمالانجام  به ، مشغولبيهوده يشکل به توانندمي ،هانگراني

 اتالف هيچ و است قطعي و مطمئن نتيجه، ،مبادرت ورزند عابدانه خدمت به آنان کههنگامي اما

 بدون مادي، منفعت براي يا روحاني ادراک براي چيز هيچ ديگر، کالمي به .ندارد وجود انرژي

  .باشد موفق تواندنمي خداوند، به عابدانه خدمت

  13 آيه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٩٢
 

 

tulayäma lavenäpi 
na svargaà näpunar-bhavam 
bhagavat-saìgi-saìgasya 
martyänäàkim utäçiñaù 

tulayäma: ؛متعادل شدن با lavena: ؛در يک لحظه api: ؛حتي na: ؛هرگز svargam:  سيارات

 ؛عابد خداوند :bhagavat-saìgi ؛ماده رهايي از :apunaù-bhavam ؛نه :na ؛بهشتي

saìgasya: ؛از معاشرت martyänäm: ؛آنهايي که مقصودشان مرگ است kim:  چه چيز وجود

  .برکات دنيوي :äçiñaù ؛صحبت کردن از :uta ؛دارد

  ترجمه

 اي و بهشتي سيارات به دستيابي با تواندنمي خداوند، عابد با معاشرت لحظه يک ارزش

 مادي، يدستاوردها شکل به دنيوي، برکات به رسد چه شود، مقايسه اده،م از رهايي با

  .است مرگ مقصودشان که است کساني نظر مد که

  شرح

 فرد .شودمي فراهم ديگري با چيزي قياس امكان باشند، داشته وجود يمشابه نكات كه هنگامي

 يهاشادي معتاد كه افرادي .كند قياس مادي چيز هيچ با را پاك عابد با معاشرت تواندنمي

 و هستند ايندرالوکا و ونوس ماه، همچون بهشتي سيارات به دستيابي آرزومند اند،شده مادي

 .باشنديم مادي قيود از رهايي خواستار اند،كرده پيشرفت مادي ذهني پندارهاي در كه افرادي

 از متضادي نوع رخواستا شود،مي نااميد مادي يهاپيشرفت انواع يتمام از فرد كه هنگامي

 خداوند پاك عابدان اما .شودمي خوانده "مجدد تولد بدون" يا 31بهاوا – آپونار كه دگردمي رهايي

 مادي قيود از رهايي به تمايلي همچنين و نيستند بهشتي سيارات از حاصل شادي جستجوي در

 سيارات در حصول قابل مادي يهالذت خداوند، پاك عابدان براي ديگر، كالمي به .ندارند نيز

 مادي ادراكات از ،ترپيش آنها كه آنجايي از و هستند بيغر و بيعج التيتخ همچون بهشتي،

 معناست بدان اين .شوندمي محسوب رها مادي جهان اين در حتي واقعًا اند،شده رها ،رنج و لذت

 دنياي در مه خداوند،به  عاشقانه خدمت در يعني متعال،ه وج يك در خداوند پاك عابدان كه

 در چه همواره دولت خادم يك كه طور همان .هستند مشغول روحاني دنياي در هم و مادي

                                                

31
 apunar – bhava 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٩٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 مادي چيز هيچ با كاري و سر نيز عابد است، يكسان ديگر مكان هر در يا و خانه در يا كار محل

 با او كه آنجايي از .است خداوند به روحاني خدمت مشغول خاص يصورت به او كه چرا ندارد،

 از يديگر نوع هر يا ،پادشاهي مانند ،مادي بركات از لذتي چه ندارد، يارتباط مادي چيز هيچ

 به تواننديم رسند،مي پايان به بدن اين پايان در سرعت به كه اموري، ديگران بر كردن سروري

 از ن،بنابراي .است روحاني كه چرا ندارد، پاياني هيچ؛ است ابدي ،عابدانه خدمت ببخشند؟ لذت او

 ياسهيمقا هيچ است، مادي يهادارايي از متفاوت كامال پاك عابد يك يهادارايي كه آنجايي

 با او معاشرت بنابراين و بود خداوند پاك عابد يك سوتاگوسوامي .ندارد وجود دو اين ميان

 به ،زمخت گرايان مادي معاشرت مادي، جهان در .است فرد به منحصر شرانياينايم حكيمان

 ساير و زنان( مادي تعلقات به دلبسته شدت به كه فردي يا و، گرا مادي .است شده تقبيح دتش

 و بركات كه چرا است، مقيد دلبستگي، چنين. شودمي ناميده "يوسيت سانگي" است، )اموال

 كه است فردي يا و 32سانگي – بهاگاواتا عكس به درست و بردمي بين از را زندگي شكوفايي

 خواستني همواره معاشرتي چنين .دارد قرار خداوند صفات و شكل نام، با اشرتمع در همواره

   .بپذيرد زندگي هدف باالترين عنوان به را آن بايدمي فرد .است پرستش قابل؛ است

  14آيه  

ko näma tåpyed rasavit kathäyäà 
mahattamaikänta-paräyaëasya 

näntaà guëänäm aguëasya jagmur 
yogeçvarä ye bhava-pädma-mukhyäù 

kaù: ؛او چه کسي است näma: ؛بويژه tåpyet: ؛لذت کامل دريافت کردن rasa-vit:  متخصص در

بزرگترين در ميان موجودات  :mahat-tama ؛يدر سرلوحه :kathäyäm ؛چشيدن شهد لطيف

 :antam ؛هرگز :na ؛از کسي که پناه است :paräyaëasya ؛به شکلي ويژه :ekänta ؛زنده

 ؛توانست معين کندمي :jagmuù ؛از روحانيت :aguëasya ؛از افتخارات :guëänäm ؛پايان

yoga-éçvaräù: ؛هاي ماوراييخداوندگاران قدرت ye: ؛تمامي آنانشده انجام bhava:  خداوندگار

  .سرها :mukhyäù ؛لرد برهما :pädma ؛شيوا

  ترجمه

                                                

32
 bhagavata – sangi 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٩٤
 

 

 زنده، موجودات يتمام براي ويژه پناه ،)گوويندا( كريشنا خداوند خداوند، شخصيت

 همچون ماورايي، يهاقدرت استادان توسط حتي متعالش يهاويژگي و است بزرگ

 شهد چشيدن متخصص كه فردي آيا .نيست گيرياندازه قابل برهما، و شيوا خداوندگار

   برسد؟ كامل رضايت به وي يدرباره يسخنان شنيدن با تواندمي است، )راسا(

  شرح

 از سرشار آنها .هستند خداوندگاران يسركرده و رهبر دو ،برهما خداوندگار و شيوا دگارخداون

 آن يقطره يك كه را، سم از اقيانوسي شيوا خداوندگار مثال، براي .باشندمي ماورايي يهاقدرت

 رانخداوندگا بسياري تواندمي برهما مشابهًا، .دينوش بود، كافي عادي ايزنده موجود كشتن براي

 جهان خداوندگاران يا ايشوارا آنها بنابراين .آورد وجود به را شيوا خداوندگار شامل قدرتمند،

 است متعال او .كريشناستشري  خداوند گوويندا، ،متعال قادر .نيستند متعال قادر آنها اما .هستند

اندازه ابلق برهما و شيوا مانند قدرتمندي ايشواراهاي چنين توسط حتي متعالش يهاويژگي و

 از برهما .است زنده موجودات ترينبزرگ خاص پناه كريشنا خداوند بنابراين .نيست گيري

 چرا و است ترينبزرگ ،زنده موجودات تمام ميان در او اما شود،مي محسوب زنده موجودات

 بدين كريشناست؟ خداوند مورد در متعال موضوعات مجذوب قدر اين ،زنده موجودات ترينبزرگ

 افزايش را شدهپاك شنوندگان پذيرش حالت مباحثي، چنين .است لّذات تمام منبع او كه اطرخ

   .دهدمي

  15 آيه

tan no bhavän vai bhagavat-pradhäno 
mahattamaikänta-paräyaëasya 
harer udäraà caritaà viçuddhaà 
çuçrüñatäà no vitanotu vidvan 

tat: ؛بنابراين naù: ؛از ما bhavän: ؛ذات خوب تو vai: ؛واقعًا bhagavat:  در ارتباط با شخصيت

 ؛بويژه :ekänta ؛بزرگترين بزرگان :mahat-tama ؛مخصوصًا :pradhänaù ؛اعالي پروردگار

paräyaëasya: ؛از پناه hareù: ؛از خداوند udaram؛ : منصفانهcaritam: ؛هافعاليت 

viçuddham: ؛روحاني çuçrüñatäm: ؛يرا هستندآنهايي که پذ naù: ؛مال خودمان vitanotu: 

  اي حکيم. :vidvan ؛لطفًاشرح بدهشده انجام



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٩٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  ترجمه

 هدف خداوند شخصيت كه چرا هستي، خداوند پاك عابد و حكيم تو سوتاگوسوامي، اي

 كه را خداوند متعال يهابازي ما براي كنيممي خواهش بنابراين .توست خدمت اصلي

 پيامي چنين دريافت مشتاق ما رايز كني، بيان هستند، اديم ادراكات يتمام از اعالتر

   .هستيم

  شرح

 خداوند به خدمت و پرستش يعني هدف، يك تنها بايد ،خداوند متعال يهافعاليت يگوينده

 مشتاق بايد ،موضوعاتي چنين يشنونده و .باشد داشته را خداوند اعالي شخصيت كريشنا،

 صالحيت داراي يگوينده يعني باشد، ممكن تركيبي چنين كه هنگامي .باشد او مورد در شنيدن

 بسيار متعال مورد در گفتگو استمرار احتمال مكان، و زمان آن در صالحيت، داراي يشنونده و

 مزيتي توانندنمي مادي لحاظ به شده، مجذوب شنوندگان و ايحرفه گويندگان .بود خواهد باال

- بهاگاوات از نمايشي است ممكن ايحرفه ندگانگوي .كنند كسب مباحثي چنين از واقعي

 از مباحثي چنين نيز مادي شنوندگان و دهند انجام خانواده تيريمد خاطر به ،33ساپتاها

 رهايي و حواس ارضاي ثروت، داري،دين يعني مادي مزاياي برخي براي را ساپتاها-بهاگاوات

 اما .نيست مادي كيفيت يهالودگيآ از عاري بهاگاواتام مورد در مباحثي چنين .بدهند انجام

 ايانگيزه هيچ .هستند متعال سطح در سوتاگوسوامي شري و شرانياينايم حكيمان ميان مباحث

 هم و شنونده توسط همنهايتًا  ،متعال لذت مباحثي، چنين در .ندارد وجود مادي منفعت براي

 .دهند ادامه سال هزاران براي دتواننمي را موضوع آنها بنابراين و شودمي چشيده ،گوينده توسط

 هم نمايش، پايان از پس و شودمي برگزار روز هفت براي تنها ساپتاها- بهاگاوات حاضر، حال در

 گونهنيا توانندمي آنها .شوندمي مادي يهافعاليتبه  مشغول قبل مانند گوينده هم و شنونده

 شنونده و 34پرادهانا- بهاگاوات وينده،گ شد، داده حيتوض باال در که همانطور كه چرا كنند، عمل

  . نيستند ،35اتامشروشوش نيز

  16 هيآ

                                                

33
 bhagavata – saptaha 

34
 bhagavat – pradhana 

35
 susrusatam 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٩٦
 

 

sa vai mahä-bhägavataù parékñid 
yenäpavargäkhyam adabhra-buddhiù 

jïänena vaiyäsaki-çabditena 
bheje khagendra-dhvaja-päda-mülam 

saù: ؛او vai: ؛حتمًا mahä-bhägavataù: ؛يک عابد درجه parékñit: ؛پادشاه yena: وسيلهبه -

 ؛شعور :buddhiù ؛متمرکز :adabhra ؛نام رهاييبه :apavarga-äkhyam ؛ي چيزي که

jïänena: ؛توسط دانش vaiyäsaki: ؛پسر وياسادو çabditena: ؛مرتعش شده توسط bheje: 

هاي پاشنه :päda-mülam ؛پرچم :dhvaja ؛گارودا، پادشاه پرندگان :khaga-indra ؛برده شده

  .پا

  ترجمه

 توسط كه نما بازگو را كريشنا خداوند به مربوط موضوعات آن لطفًا گوسوامي، سوتا اي

 خداوندي نيلوفرين قدوم بوده، رهايي بر متمركز شعورش كه پاريشكيت، ماهاراج آنها

 پسر توسط موضوعات اين. است پرندگان پادشاه گارودا، پناه كه آورد دست به را

  .بود درآمده ارتعاش به )كادواشو شريال( وياسا

  شرح

 با متعالي، رهروان چنين .دارد وجود رهايي مسير رهروان ميان در نظرهااختالف و مباحث بعضي

 را خداوند متعال شكل خداوند، عابد .شوندمي شناخته خداوند عابدان و گرايانهويتبي عناوين

 عنوان به كه ،خداوند بدني انوار يا درخشان انوار بر ،گراهويتبي كه حالي در كند،مي پرستش

 ماهاراج كه است شده گفته آيه اين در اينجا .كندمي تمركز شود،مي شناخته برهماجيوتي

 شوكادو شريال وياسادو، پسر توسط شده ارائه دانش يهاآموزش يواسطه به پاريكشيت

 گراهويتبي يك آغاز در هم يگوسوام شوكادو .يافت دست خداوند نيلوفرين قدوم به گوسوامي،

 مجذوب بعدها اما كند،مي تأييد )۲/۱/۹( بهاگاواتام-شريماد در شخصه به را موضوع اين و بود

- ماها ،كامل دانش با عابداني چنين .شودمي عابد بنابراين و شده خداوند متعال هايبازي

-ماها و مادهياما پراكريتا، يعني عابد نوع سه .شوندمي ناميده يك، درجه عابدان يا بهاگاواتاها
 خاصي دانش بدون معابد، در كنندگانپرستش سوم، درجه عابدان يا پراكريتا، .دارد وجود بهاگاواتا

 خداوند، عابدان خداوند، دوم، هدرج عابد يا مادهياما، .هستند خداوند عابدان و خداوند مورد در

 چيز همه يك درجه عابد يا بهاگاواتا،-ماها اما .شناسدمي خوبي به را غيرعابدان و مبتدي عابدان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٩٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 بنابراين، .كندمي درك يشخص هر با ارتباط در را خداوند حضور و بيندمي خداوند با ارتباط در را

 پاريكشيت ماهاراج .شودنمي قائل غيرعابد، و عابد ميان ويژه به تمايزي، هيچ بهاگاواتا- ماها

 گوسوامي، شوكادو بهاگاواتا،-ماها عابد يك توسط او كه اچر بود، بهاگاواتي-ماها عابد چنين

 رسد چه بود مهربان نيز كالي، شخصيت به نسبت حتي يكسان، يصورت به او .بود يافته تشّرف

  .ديگران به نسبت

 به گراهويتبي يك كه شودمي ديده جهان روحاني تاريخ در فراوان طوره ب ييهامثال چنين اين

 اثبات حقيقت اين .شودنمي گراهويتبي هرگز عابد يك اما .شودمي ديلتب خداوند عابد يك

 در همچنين .گراستهويتبي يك گاهيجا از اعالتر عابد يك گاهيجا متعال، مراحل در كه كندمي

 در ،هستند دلبسته گرايانههويتبي مراحل به كه اشخاصي است شده بيان )۱۲/۵( گيتا- بهاگاواد

 شوكادو توسط شدهمنتقل دانش بنابراين .شوندمي بيشتري يهارنج متحمل واقعيت، به دستيابي

 اين و .كرد كمك او به خداوند، خدمت به وي دستيابي در پاريكشيت ماهاراج به گوسوامي

 دانشي رهايي، يساده دانش .شودمي ناميده رهايي، كمال يمرحله يا آپاوارگا، كمال، يمرحله

 متعال خدمت به دستيابي اما ،شودمي ناميده رهايي مادي، قيود زا واقعي آزادي .است مادي

 شود،مي حاصل انقطاع و دانش با يگاهيجا چنين .شودمي گفته رهايي كمال يمرحله خداوند،

 كه گونه آن كامل، دانش و )۱/۲/۱۲ .ب.ش( ايمكرده بيان را آن ما نيز پيشتر كه طور همان

 يمنته خداوند،به  متعال خدمت به دستيابي به شود،مي ائهار گوسوامي شوكادو شريال توسط

   .گرددمي

  17 آيه 

tan naù paraà puëyam asaàvåtärtham 
äkhyänam atyadbhuta-yoga-niñöham 
äkhyähy anantäcaritopapannaà 
pärékñitaà bhägavatäbhirämam 

tat: ؛بنابراين naù: ؛به ما param: ؛متعال puëyam: ؛پاکسازي asaàvåta-artham: همان-

بهم  :yoga-niñöham ؛عالي :adbhuta ؛بسيار :ati ؛توصيف :äkhyänam ؛گونه که هست

 ؛هافعاليت :äcarita ؛نامحدود :ananta ؛شرح :äkhyähi ؛پيوسته در بهاکتي يوگا

upapannam: ؛مملو از pärékñitam: ؛گفته شده به پاريکشيت ماهاراج bhägavata: انجام 

  .به شکلي خاص عزيز :abhirämam ؛عابد پاک ازشده



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ٩٩٨
 

 

  ترجمه

 بنما، روايت را محدودنا شخص آن يهاداستان ما براي كنممي خواهش؛ ترتيب بدين

 به و شدند بيان پاريكشيت ماهاراج يبرا آنها .هستند متعال و كنندهپاك آنها كه چرا

 عزيز بسيار اص،، به شکلي خپاك عابدان براي يوگا- بهاكتي از بودن سرشار دليل

   .هستند

  شرح

-شريماد است، عزيز بسيار پاك عابدان براي آنچه و شد بيان پاريكشيت ماهاراج براي آنچه

 محدودنا شخص يهافعاليت يهاداستان از سرشار اصوالً  بهاگاواتام-شريماد .باشدمي بهاگاواتام

 اين ترتيب بدين .است ندخداو به عابدانه خدمت يا يوگا- بهاكتي علم بنابراين و است متعال

 به بلکه است، دين وها دانش يتمام از سرشار کهنيا بر عالوه رايز است، متعال يا پارا كتاب،

   .باشديم نيز خداوند به عابدانه خدمت از سرشار ياويژه صورت

  18 آيه

süta uväca 
aho vayaà janma-bhåto 'dya häsma 
våddhänuvåttyäpi viloma-jätäù 

dauñkulyam ädhià vidhunoti çéghraà 
mahattamänäm abhidhäna-yogaù 

sütaù uväca: ؛سوتاگوسوامي گفت aho: ؛چگونه vayam: ؛ما janma-bhåtaù:  در تولد ارتقا

با خدمت به آناني  :våddha-anuvåttyä ايم؛شده :äsma ؛به وضوح :ha ؛امروز :adya ؛يافتيم

 :dauñkulyam ؛اي ترکيبيتولد در طبقه :viloma-jätäù ؛رچهاگ :api ؛اندکه در دانش پيشرفته

-mahat ؛به زودي :çéghram ؛پاک کردن :vidhunoti ؛هارنج :ädhim عدم صالحيت تولد؛

tamänäm: ؛از آناني که بزرگ هستند abhidhäna: ؛مکالمه yogaù: ارتباط.  

  ترجمه

 با ايم،شده متولد تركيبي ايطبقه در ما گرچه خداوند، اي :گفت سوتاگوسوامي شري

 تولد حق در هستند، شرفتهيپ دانش در كه بزرگاني از پيروي و خدمت با صرفًا حال اين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٩٩٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 خود، درنگيب تواندمي فرد بزرگي، ارواح چنين با صحبت با حتي .ايميافته ارتقا خود،

   .كند پاكست پ تولدهاي از ناشي يهاصالحيتيب يتمام از را

  شرح

 يا و تركيبي يطبقه از ايخانواده در او .بود نشده متولد برهمانا يخانواده يك در يگوسوام سوتا

 شري مانند باالتر، معاشرت خاطر به اما .بود افتهي تولد پاييندر سطح  يبافرهنگ خانواده يك

 شده پاك او ترپايين تولد صالحيت عدم قطعًا شرانيا،ينايم بزرگ حكيمان و گوسوامي شوكادو

 معاشرت با و نمود پيروي ودايي، در تأييد اصول اصل، اين از پرابهوماها چيتانيا شري خداوند .ودب

 ،عمل يا تولد برحسب ،صالحيت بدون اشخاص ياست پ تولد در اشخاص از بسياري وي، متعال

 او .مودن مستقر معتبر مراجع يا آچارياها جايگاه در را ايشان و رساند عابدانه خدمت موقعيت به را

 يك يا تولد، برحسب شودرا يا برهمانا يك باشد، كه چه هر فردي، هر كه كندمي بيان وضوح به

 گورو، آچاريا، عنوان به تواندمي باشد، آگاه كريشنا علم به اگر ،ياجتماع نظام در منقطع يا هلأمت

  .شود پذيرفته روحاني پير يك اي

 و آموخت وياسادو و شوكادو همچون مراجعي و رگبز حكيمان از را كريشنا علم گوسوامي، سوتا

 علم شنيدن خواستار مشتاقانه شرانياينايم حكيمان حتي كه گرديد صالحيت صاحب چنان آن

 موعظه و شنيدن يواسطه به او بنابراين .بودند وي از بهاگاواتام،-شريماد شكل به كريشنا

 بايد كريشنا، علم يا متعال، علم .بود ورداربرخ بزرگ ارواح با معاشرت از برابر دو زانيم به كردن،

 صالحيت داراي كند،مي موعظه را علم اين فرد كه هنگامي و شود آموخته معتبر مراجع از

 شك بدون ترتيب بدين و بردمي بهره دو هر مزاياي از گوسوامي سوتا بنابراين .شودمي بيشتري

 به آيه اين .بود ذهني انحراف وست پ تولد به مربوط هايناشايستگي هرگونه از عاري كامًال او

 متعال علم مورد در گوسوامي سوتا به آموزش گوسوامي شوكادو شريال نه كه كندمي اثبات ويژه

 از آموختن از پايين، ياجتماع يطبقه در تولدش خاطر به شرانيا،ينايم حكيمان نه و نمود رد را

 يا آموختن يبرا ييتمحدود هيچ پيش سال رانهزا كه معناست بدان امر اين. کردند ممانعت وي

 سخت .است نداشته وجود ياجتماع ترپايين طبقات در تولد دليل به متعال علم كردن موعظه

 كه زماني از و پيش سال صد حدود از تنها و هند يجامعه در ،كاست اصطالح به سيستم بودن

 يافت، افزايش باالتر طبقات يهاخانواده در صالحيت بدون اشخاص يا 36باندوها-دويجا تعداد

 را تهاكور داسا ريها او و نمود احيا را ودايي اصيل سيستم چيتانيا شري خداوند .است شده غالب

                                                

36
 dviga – bandhus 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٠٠
 

 

 حضرت گرچه رساند، خداوند مقدس نام شكوه يموعظه در مرجعيت يا 37ناماچاريا موقعيت به

 پاك عابد قدرت .بود شحالخو مسلمان يخانواده يك در ظهور از تهاكور داسا هاري شريال

آب در استحمام از پس تواندمي فرد و شودمي شمرده پاك گنگ آب .است چنين اين خداوند

 يك توانندمي آنها شود،مي مربوط خداوند بزرگ عابدان به كه جايي تا اما .شود پاك گنگ هاي

 معاشرت به رسد چه نمايند، پاك ه،يفروما روح توسط شدن دهيد يلهيوس به حتي ،را پست روح

  .آنان با

-موعظه فرستادن با جهان يآلوده يفضا كل پاكسازي خواهان پرابهو چيتانياماها شري خداوند

 مسئوليت اين كه است هاهندي يبرعهده اين و بود جهان نقاط يتمام به صالحيت با کنندگان

 .دهند انجام را دوستانه انسان فعاليت نوع بهترين ترتيب بدين و بپذيرند علمي اي شيوه به را

 يموعظه كه است شايسته هستند، بدني هايبيماري از بيشتر حاضر نسل ذهني هايبيماري

 معناي به نيز 38آبهيدانا ماهاتمانام .پذيرد صورت تاخير بدون دنيا سرتاسر در شريمادبهاگاواتام

 فرهنگ چنين .است بزرگ عابدان براي كلمات از سرشار كتابي يا بزرگ عابدان لغات فرهنگ

- شريماد در ويژه به مقدس، متون ساير و وداها در خدا، مردان و بزرگ عابدان براي واژگاني،

   .است موجود بهاگاواتام

  19 آيه

kutaù punar gåëato näma tasya 
mahattamaikänta-paräyaëasya 
yo 'nanta-çaktir bhagavän ananto 

mahad-guëatväd yam anantam ähuù 

kutaù :؛چه برسد punaù :؛دوباره gåëataù :؛ کندکسي که ذکر ميnäma :؛ نام مقدسtasya :

از کسي که : paräyaëasya؛ ويژهبه: ekänta؛ عابدين بزرگ: mahat-tama ؛مال او (خداوند)

: bhagavän؛ توانايي: çaktiù ؛نامحدود: ananta؛ او( خداوند) کسي که: yaù ؛پناه گرفته از

براساس : guëatvät ؛بزرگ: mahat ؛گيرياندازهقابلغير: anantaù ؛خداوند شخصيت اعالي

  .شوديم دهينام: ähuù ؛اآنانت نام به: anantam؛ چه کسي: yam؛ چنين خواصي

                                                

37
 namacarya 

38
 mahattemanam abhidhana 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٠١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  ترجمه

 نام ذكردر حال  بزرگ، عابدان هدايت تحت كه كساني مورد در گفت توانمي چه و

 است؟ قدرت نهايت بي رايدا كه هستنداعالي پروردگاري  تيشخص مقدس

   .شودمي ناميده آنانتا متعال، يهاويژگي و قدرت در خداوند، شخصيت

  شرح

 زيادي مباحث باالتر، طبقات در شدهزاده تمدن،يب يهاانسان خرد،كم اشخاص يا باندهو،- دويجا

 .كنندمي مطرح ،دشونمي برهمانا زندگي اين در كه ترپايين طبقات در شده زاده مردان عليه بر را

 اعمال دليل به شودرا، از ترپايين اي شودرا يخانواده يك در تولد كه پردازندمي بحث اين به آنها

 اين دليل به موجود مضرات بايد فرد آن بنابراين و است شده ممكن ،شخص يگذشته آلودگناه

 كند،مي تأييد بهاگاواتام-ريمادش كاذب، دانانمنطق اين به پاسخ در و كند تحمل را ترپايين تولد

 مضرات از فورًا تواندمي كند،مي ذكر پاك عابد يك هدايت تحت را خداوند مقدس نام كه فردي

 ذكر هنگام در خداوند، پاك عابد يك .شود رها ياجتماع ترپايين يطبقه در تولد دليل به موجود

 خداوند مقدس نام ذكر هنگام در انتاه ده .شودنمي مرتكب را اهانتي هيچ خداوند، مقدس نام

 اهانتبدون  ذكر .است اهانت بدون ذكر ،پاك عابد يك هدايت تحت مقدس نام ذكر .دارد وجود

 انواع يتمام اثرات از را فرد فورًا تواندمي ذكري چنين بنابراين، و است متعال خداوند، مقدس نام

 ذات كامل، صورت به فرد كه است آن رگبيان ،اهانت بدون ذكر اين .كند پاك پيشين گناهان

 خود و خداوند مقدس نام .است شده خداوند تسليم بنابراين و كرده درك را مقدس نام متعال

 خداوند قدرتمندي همان به خداوند مقدس نام .هستند مطلق و يكسان متعال، صورت به خداوند

 بدون وي خود با كه دارد يشمارش قابلغير يهانام و است متعال قادر شخصيت خداوند، .است

 خداوند گيتا،- بهاگاواد كالم آخرين در .هستند قدرتمند يكسان يصورت به نيز همگي و تفاوت

 حفظ گناهان يتمام از خداوند لطف به كند،مي وي تسليم را خود كامًال كه فردي داردمي بيان

 از را عابد تواندمي خداوند مقدس نام هستند، يكسان خداوند خود و او نام كه آنجايي از .شودمي

 در تولد مضرات از را فرد شك بدون خداوند مقدس نام ذكر .كند حفظ گناهان اثرات تمام

 در خداوند، تجليات و عابدان منا بسط توسط خداوندم نا قدرت. رهانديم ياجتماع پايين يطبقه

 صورت به تواندمي نيز خداوند تجلي هر و عابد هر ترتيب بدين و است دائمي گسترش حال

 خداوند قدرت از عابد كه آنجايي از .سازد خود نصيب بيشتري يبهره خداوند قدرت از يكسان

 مانعي تواندنمي ،ترپايين تولد مضرات خرد،اندک و  بسيار صورت به حتي است، شده مندبهره



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٠٢
 

 

   .شود محسوب

  20آيه 

etävatälaà nanu sücitena 
guëair asämyänatiçäyanasya 
hitvetarän prärthayato vibhütir 

yasyäìghri-reëuà juñate 'nabhépsoù 

etävatä :؛ اکنونalam :؛ غيرضروريnanu :؛ اگر هيچsücitena: ؛ توسط شرح و توصيف

guëaiù :؛هاتوسط نشانه asämya :؛ گيرياندازهغيرقابلanati-çäyanasya : از کسي که

از کساني که درخواست : prärthayataù؛ ديگران: itarän ؛کنار گذاشتن: hitvä؛ برتري ندارد

: reëum ؛پا: aìghri ؛مال آن کسي که: yasya ؛ي بختتمايل الهه: vibhütiù؛ کنند برايمي

  .ندارد يليتما که يفرد: anabhépsoù؛ خدمات: juñate؛ خاک

  ترجمه

 برابر وي با چيز هيچ و است محدودنا ]خداوند شخصيت[ او كه شودمي تأييد اين حال

 .كند صحبت وي يدرباره كافي ياندازه به تواندنمي كس هيچ نتيجه در. ستين

 اما كنند، كسب را اقبال و بخت يالهه لطف توانندنمي دعا با حتي بزرگ خداوندگاران

 دريافت به تمايلي خداوند اگرچه است، پروردگار به خدمت يارائهدر  خداوندگار همين

   .ردندا خدماتي چنين

  شرح

 دادن انجام براي كاري هيچ ،هاشروتي براساس پارابرهمن، ايشواراپارام يا خداوند، شخصيت

 به او اقدام هر و دارد محدودينا يهاقدرت او .بگيرد يشيپ تواندنمي او از زين كس هيچ .ندارد

 اعالي شخصيت ترتيب بدين .پذيردمي انجام كاملش و ذاتي مسيرهاي در ياصول صورت

 يبزرگ خداوندگاران شامل ،ديگران از چيزي پذيرش نيازمند و است كامل خود در خداوند

 او دعاهايي چنين رغمعلي و هستند بخت يالهه لطف خواستار ديگران .نيست ،برهما همچون

 به خدمت انجام در حال او وجود اين با اما .كندمي پرهيز الطاف گونهنياي اعطا از (الکشمي)

 خداوند شخصيت .نيست او از چيزي پذيرش نيازمند خداوند اگرچه است، خداوند عالمت شخصيت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٠٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 از را مادي دنياي در شده خلق شخص اولين برهما، خود، ويشنوي يگاربهوداكاشا وجه در

 ابدي خدمت در كه اقبال و بخت خداوندگار رحم از نه و ،خويش ناف از برخواسته نيلوفر يساقه

 او كه اين .است وي كامل كمال و استقالل از ييهامثال اينها .آورديم وجوده ب است، وي به

 متعال صورت به او .است هويت فاقد او كه نيست معنا بدين ندارد، دادن انجام براي كاري هيچ

 تالش بدون چيز همه او، خواست با صرفًا كه است، درك غيرقابل يهاقدرت از سرشار چنان

 ماورايي يهاقدرت تمام خداوند يا يوگشوارا او بنابراين، .پذيردمي انجام شخصي يا كالبدي

  .شودمي ناميده

  21 آيه

athäpi yat-päda-nakhävasåñöaà 
jagad viriïcopahåtärhaëämbhaù 

seçaà punäty anyatamo mukundät 
ko näma loke bhagavat-padärthaù 

atha :؛ بنابراينapi :؛ حتمًاyat :؛ مال کسي کهpäda-nakha :؛ هاي پاهاناخنavasåñöam :

: arhaëa ؛آوري شدهجمع: upahåta؛ برهماجي: viriïca؛ تمام جهان: jagat ؛متجلي شدن

: anyatamaù ؛کندپاک مي: punäti ؛لرد شيوا: éçam؛ همراه با: sa ؛آب: ambhaù؛ پرستش

: näma؛ يچه کس: kaù؛ در کنار شخصيت اعالي شري کريشنا: mukundät ؛چه کس ديگري

  .ارزشمند: arthaù ت؛يموقع: pada متعال؛ خداوند: bhagavat جهان؛ در: loke نام؛

  ترجمه

 را متعال خداوند نام ارزش تواندمي كريشنا شري خداوند شخصيت جز كسي چه

 خداوندگار به آن اعطاي براي خداوند، قدوم ناخن از که را يآب برهماجي، باشد؟ داشته

   .كندمي آوري جمع گرفته، تنشأ گونه،پرستش مقدم رخي يك عنوان به شيوا

  شرح

 خداوند .است اشتباه كامًال نادان، اشخاص توسط ار،يبس خداوندگاران مفهوم دايي،و متون در 

 .است شده تأييد وداها در امر اين و دهدمي بسط يبسيار طرق به را خود اما است، گانهي و يكي

 موجودات .باشنديم زنده موجودات آنها از بعضي اما هستند دح بدون خداوند از ييهابسط چنين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٠٤
 

 

 وجود بسط مختلف نوع دو بنابراين و نيستند خداوند كامل يهابسط قدرتمندي همان به زنده،

 ميان حد واسط يك ،شيوا خداوندگار و است زنده موجودات از يكي معموًال برهما خداوندگار .دارد

 لرد و برهما لرد همچون خداوندگاراني حتي ديگر، كالمي به .باشديم زنده موجودات و خداوند

 خداوند از اعالتر يا برابر هرگز هستند، خداوندگاران يتمام ميان در پيشرو و رهبر كه شيوا،

 قدرتمند خداوندگاران يتمام و الكشمي، بخت، يالهه .باشندنمي خداوند متعال شخصيت ويشنو،

 تواندمي كسي چه بنابراين .هستند كريشنا خداوند يا ويشنو تشپرس ، مشغولشيوا و برهما مانند

 ناميد؟ خداوند اعالي شخصيت واقعًا را وي بتوان كه ،باشد )كريشنا خداوند( موكوندا از ترقوي

 به آنها نيستند، قدرتمند مستقل صورت به شيوا، لرد و برهما لرد جي، الكشمي بخت، يالهه

 به متعال يعاشقانه خدمت در حال آنان همگي و بوده قدرتمند لمتعا خداوند يهابسط عنوان

 خداوند پرستش قابل عابدان از طبقه چهار .باشنديم چنين نيز زنده موجودات هستند، خداوند

 نازل ترتيب به ،سامپرادايا-شري و سامپرادايا- رودرا سامپرادايا،- برهما آنها، ميان در و دارند وجود

 شده، ذكر سامپراداياي سه جز به .هستند الكشمي، بخت، يالهه و شيوا دلر برهما، لرد از شده

 چهار يتمام. است شده نازل شاگردان به كومارا-سانات از كه دارد وجود زين سامپرادايا- کومارا

 و هستند خداوند به عاشقانه خدمت مشغول دقت با همچنان ، تا به امروزاصلي سامپراداياي

 هيچ و است خداوند متعال شخصيت موكوندا، كريشنا، خداوند كه نندكمي اعالم آنها يتمام

   .نيست وي از بزرگتر يا برابر شخصيتي

  22 آيه

yatränuraktäù sahasaiva dhérä 
vyapohya dehädiñu saìgam üòham 

vrajanti tat pärama-haàsyam antyaà 
yasminn ahiàsopaçamaù sva-dharmaù 

yatra :؛ به کسيanuraktäù: ؛ سخت وابستهsahasä :؛ ناگهانeva :؛ حتمًاdhéräù : کنترل

 ؛مربوط به: ädiñu؛ بدن زمخت و ذهن لطيف: deha؛ کنار گذاردن: vyapohya ؛ي خودکننده

saìgam :؛ وابستگيüòham :؛دستيابي vrajanti :؛ دور شدنtat: ؛آن pärama-

haàsyam :؛ي رهاييباالترين مرحله antyam :؛و وراي آن yasmin :؛ در آنکهahiàsä :

  .مهم اشتغال: sva-dharmaù انقطاع؛ و: upaçamaù؛ بدون خشونت

  ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٠٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 هستند، كريشنا شري متعال خداوند به دلبسته كه نفس، يكنندهكنترل اشخاص

 رها را لطيف، ذهن و زمخت بدن شامل مادي، يهادلبستگي دنياي ناگهان توانندمي

 آن در كه دور، مكاني به زندگي، از انقطاع يمرحله ترينكامل به دستيابي براي و كنند

  . بروند هستند، مهم و تياهم يدارا انقطاع و خشونت عدم

  شرح

 .شود خداوند اعالي شخصيت يدلبسته تدريج به تواندمي نفس، يكنندهكنترل شخص تنها

 كه اشخاصي و .است ،ضروري حد از بيش ،حواس ارضاي در اشتغال عدم معناي به نفس كنترل

 ارضاي يك ،خشك فلسفي پندار .شوندمي كشيده حواس ارضاي سمت به ندارند نفس بر كنترل

 كه افرادي .كندمي رهنمون تاريكي مسير به را فرد حواس، ارضاي .است ذهن ظريف حواس

 فتپيشر مادي موجوديت اين در مقيد زندگي از رهايي مسير در توانندمي دارند، نفس بر كنترل

 بلكه بپردازد، تاريكي مسير در حركت استمرار به نبايد فرد كه كنندمي تأييد وداها بنابراين، .كنند

 مصنوعي توقف با واقع در نفس كنترل .باشد داشته رهايي يا نور مسير در تدريجي پيشرفتي بايد

 توسط لمتعا خداوند به واقعي دلبستگي ايجاد با بلكه شودنمي حاصل مادي لذات از حواس

 زور به تواننمي را حواس .گرددمي حاصل خداوند، خدمت در فرد يشده پاك حواس اشتغال

 در همواره ،شده پاكسازي حواس بنابراين، .داد آنها به مناسب اشتغال توانمي بلكه كرد، مهار

 دهنامي يوگا-بهاكتي حواس، اشتغال كمال يمرحله اين .گيرندقرار مي خداوند به متعال خدمت

 ندانفس يكنندهكنترل واقعا ،هستند يوگا-بهاكتي اهداف به دلبسته كه كساني بنابراين .شودمي

 ترك خداوند به خدمت براي را خود خانگي يا بدني يهادلبستگي يتمام ناگهان به توانندمي و

 را شير تنها شير، و آب مخلوط از قوها، يا مساهاها .شودمي ناميده "پاراماهامسا" مرحله اين .كنند

 ،رنديپذمي مايا به خدمت جاي به را خداوند به خدمت كه كساني مشابهًا، .كنندمي جدا

 از رهايي تواضع، مانند خوب يهاويژگي يتمام يشايسته ذاتًا آنها .شوندمي ناميده پاراماهامساها

 صداقت و تعبودي پرستش، احترام، سادگي، صبر، و تحمل خشونت، عدم ،ينيخودب و غرور

 چنين .دارند وجود خداوند عابد در خودجوش صورت به كيفيات اين يتمام .هستند

 آنها .نادرند بسيار ،اندكرده ترك خداوند به خدمت براي را چيز همه كامالً  كه پاراماهامساهايي،

 تحساد از رهايي معناي به واقعي خشونت عدم .هستند نادر نيز يافتهرهايي ارواح ميان در حتي

 يك اما .ورزندمي حسادت خويش همتايان به نسبت افراد يهمه جهان اين در .است

 بدون كامالً  است، كرده ترك خداوند به خدمت براي را چيز همه كه كامل، پاراماهامساي

 واقعي انقطاع .داردمي دوست متعال خداوند با ارتباط در را زنده موجودات تمام او .است حسادت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٠٦
 

 

 او كه چرا است، ديگري به وابسته ايزنده موجود هر .است خداوند به كامل تگيوابس معناي به

 كه هنگامي اما هستند، متعال خداوند لطف به وابسته همگان واقع در .است شده خلق گونهاين

 معناي به انقطاع .شودمي مادي طبيعت شرايط به وابسته كند،مي فراموش را خداوند با رابطه فرد

 لطف به شخص كامل وابستگي ترتيب بدين و مادي طبيعت از فرد يهاوابستگي از شدن رها

 شرايط به وابستگي بدون خداوند لطف به كامل ايمان معناي به واقعي استقالل .است خداوند

 خدمت فرايند يوگا،- بهاكتي در كمال يمرحله اعالترين ،پاراماهامسا مرحله اين .است مادي

   .است متعال خداوند به عابدانه

  23 آيه

ahaà hi påñöo 'ryamaëo bhavadbhir 
äcakña ätmävagamo 'tra yävän 

nabhaù patanty ätma-samaà patattriëas 
tathä samaà viñëu-gatià vipaçcitaù 

aham :؛ ذات متواضع منhi :؛ حتمًاpåñöaù :؛ شده توسط شما پرسيدهaryamaëaù : به

-ätma؛ ممکن است توصيف شود: äcakñe ؛وسط شمات: bhavadbhiù؛ قدرتمندي خورشيد
avagamaù :؛ دهدتا جايي که دانشم اجازه ميatra :؛در اين ميان yävän :؛ دوردستnabhaù :

: tathä ؛پرندگان: patattriëaù ؛تا جايي که بتواند: ätma-samam؛ پرواز: patanti ؛آسمان

  .هستند ميحک گرچه: vipaçcitaù؛ ودانش ويشن: viñëu-gatim؛ مشابهًا: samam ؛بنابراين

  ترجمه

 توصيف جهت من؛ هستيد يامقتدرانه پاكي داراي د،يخورش همچون كه حكيمان، اي

 .كرد خواهم تالش دهد،مي اجازه دانشم كه جايي تا ،شما براي خداوند متعال يهابازي

 كنند،مي پرواز آسمان در دهدمي اجازه شانظرفيت كه جايي تا پرندگان كه طور همان

   .كنندمي توصيف دهد،مي اجازه شانادراك كه جايي تا را خداوند نيز حكيم عابدان

  شرح

 خويش ظرفيت با را محدودنا تواندنمي ايزنده موجود هيچ .است محدودنا متعال مطلق حقيقت

 در برهمن او خود، هويت فاقد وجه با .است يافتهمكان و شخصي هويت، فاقد خداوند .بشناسد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٠٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 حاضر متعال روح صورت به همگان قلب در او خود، ييافتهمكان وجه با است، گسترده جا همه

 معاشران توسط متعال يعاشقانه خدمت هدف او خويش، شخصي غايي وجه با و است

 تواندمي مختلف وجوه در خداوند يهابازي از بخشي تنها .است پاك عابدان خويش، خوشبخت

 در را موقعيت اين درستي به سوتاگوسوامي شريال بنابراين .شود هردبرآو حكيم عابدان توسط

 خداوند خود تنها واقع به .پذيردمي است، كرده درك او كه جايي تا ،خداوند يهابازي توصيف

 به توصيف قدرت خداوند كه ميزاني به تواندمي نيز او حكيم عابد و كند توصيف را خود تواندمي

   .بپردازد او صيفتو به كند،مي اعطا وي

  25-24 اتآي

ekadä dhanur udyamya 
vicaran mågayäà vane 
mågän anugataù çräntaù 
kñudhitas tåñito bhåçam 

 
jaläçayam acakñäëaù 
praviveça tam äçramam 
dadarça munim äsénaà 
çäntaà mélita-locanam 

ekadä :؛ روزي روزگاريdhanuù :؛ کمان و تيرهاudyamya :؛ حکم گرفتهمvicaran : دنبال

در : anugataù؛ هاگوزن: mågän؛ در جنگل: vane ؛گردش جهت شکار: mågayäm؛ کردمي

: bhåçam؛ تشنه شد: tåñitaù ؛گرسنه: kñudhitaù؛ خسته شد: çräntaù ؛کردحالي دنبال مي

: praviveça ؛کردمادامي که جستجو مي: acakñäëaù ؛ي آبذخيره: jala-äçayam ؛کامًال

: munim؛ ديد: dadarça ي ساميکا ريشي؛کلبه: äçramam ؛مشهور آن: tam؛ وارد شد به

  .چشمان: locanam؛ بسته: mélita ؛کامًال در سکوت: çäntam؛ نشسته است: äsénam؛ حکيم

  ترجمه

 در بود، ، در جنگل به شکار رفتهكمان و تيرها با پاريكشيت، ماهاراج روزگاري روزي

 به كه هنگامي .شد تشنه و گرسنه، خسته، شدت به كرد،ميها گوزن الدنب كه حالي

 با حكيم كه ديد و شد مشهور ريشي ساميكا يكلبه وارد گشت،مي آبي منبع دنبال



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٠٨
 

 

  .است نشسته آرام بسته، چشماني

  شرح

 چنين ،مناسب زمان در كه است مهربان چنان خويش پاك عابدان به نسبت متعال خداوند

 فراهم عابد براي را ايخجسته شرايط ترتيب بدين و خواندمي فرا خود سوي به را عابداني

 يا گرسنه خسته، حد از بيش براي دليلي هيچ و بود خداوند پاك عابد پاريكشيت ماهاراج .آوردمي

 آشفته بدني نيازهاي چنين توسط هرگز خداوند عابد كه چرا نداشت، وجود بودنش تشنه

 شرايط تا شود تشنه و خسته وضوح به تواندمي عابدي چنين حتي خداوند، آرزوي با اما .شودنمي

 روابط برايها دلبستگي يتمام بايد فرد .شود آماده دنيوي يهافعاليت از او انقطاع براي مطلوب

 هنگامي ترتيب بدين و بازگردد خداوند قلمروي به بتواند آنكه از پيش كند ترك را خود دنيوي

 را تفاوتيبي تا نمايدمي خلق را شرايطي خداوند باشد، دنيوي امور مجذوب ربسيا عابد يك كه

 ممكن گرچه كند،نمي فراموش را خود پاك عابدان هرگز متعال خداوند .آورد وجود به او براي

 خلق را بدي شرايط خداوند مواقع بعضي .باشد شده دنيوي امورمشغول  اصطالح به او است

 درك را خداوند هشدار تواندمي عابد .شودمي دنيوي امور يتمام از انقطاع به ملزم عابد و كندمي

 يواسطه بايد پاريكشيت ماهاراج .يابندمي نااميدكننده و نامطلوب را شرايط اين ديگران اما كند،

 آرجونا پدربزرگش كه طور همان شد،مي كريشنا شري خداوند توسط بهاگاواتام- شريماد بيان

 خواست به ،فاميلي احساسات توهم درگير آرجونا اگر .بود شده گيتا-بهاگاواد يانب براي ايواسطه

 .شدنمي ممكن افراد تمام خير براي خداوند خود توسط گيتا-بهاگاواد بيان امكان شد،نمي خداوند

 بهاگاواتام-شريماد شد،نمي تشنه و گرسنه خسته، زمان آن در پاريكشيت ماهاراج اگر مشابهًا،

 ايندرواقع  .ديگردنمي بيان بهاگاواتام- شريماد اصلي مرجعيت گوسوامي، ادوکشو يالشر توسط

 .گرديد بيان افراد يتمام نفع براي بهاگاواتام-شريماد آن تحت كه است شرايطي يمقدمه

  .شودمي آغاز »روزگاري روزي« كلمات با مقدمه بيترتنيبد

  26 آيه

pratiruddhendriya-präëa - 

mano-buddhim upäratam 
sthäna-trayät paraà präptaà 
brahma-bhütam avikriyam 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٠٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

pratiruddha :؛ مهارشدهindriya :؛ هاي حسياندامpräëa :؛ هواي تنفسيmanaù :؛ ذهن

buddhim :؛شعور upäratam :؛ غيرفعالsthäna :؛ هامکانtrayät :؛از سه param :؛ روحاني

präptam :؛يافتهدست brahma-bhütam :؛ لحاظ کيفي برابر با متعال مطلق ازavikriyam :

  .غيرساختگي

  ترجمه

 بازداشته مادي يهافعاليت از همگي موني، شعور و ذهن تنفس، حسي، يهاارگان

 دستيابي با ،)يناخودآگاه و ايرو ،يداريب( حالت سه از يجدا ،خلسه در او و بودند شده

  .داشت كيفي، اظلح از مطلق، متعال با برابر متعال يموقعيت به

  شرح

 موقعيت .بود يوگايي ياخلسه در شد، اشكلبه وارد پادشاه كه موني، آن كه رسدمي نظر به

 ادراك يا يوگا، فرايند متعال، نظري دانش يا گيانا فرايند ترتيب به يعني فرايند، سه از متعال

 كامالً  فرايند و بدن شناختيروان و فيزيولوژيكي يهافعاليت يماهرانه كاريدست با تعالي واقعي

 گيتا- بهاگاواد در .شودمي حاصل عابدانه، خدمت در حواس اشتغال يا يوگا-بهاكتي يشده تأييد

 و ذهن .داريم اختيار در را زنده موجود به ماده از ادراك تدريجي رشد مورد در اطالعات ما نيز

 واقعي هويت ما مادي، كيفيت ثيرتأ تحت و يابدمي رشد روح، اي زنده، موجود از ما مادي بدن

 روح واقعيت مورد در انديشه و پندار به نظري لحاظ به گيانا فرايند .كنيممي فراموش را خود

-لطيف يهاوضعيت .كندمي وارد مختلف يهافعاليت در را روح واقعًا يوگا-بهاكتي اما .پردازدمي

 يهافعاليت سمت به سپس و برتر سحوا ازتر لطيفذهن  .برترند ماده ادراك از حواس تر

 يوگا سيستم مكانيكي يهافعاليت با زنده روح .شعور وراي و شعور، سمت به تدريج به و تنفسي

 موقعيتي به ارتقاء براي شعور كارگيري به و تنفسي سيستم تنظيم حواس، كردن تمركز تمرين يا

 .كندمي متوقف را مادي يهايتفعال يتمام متعال، يخلسه موقعيت اين .شودمي درك متعال،

  .نمود مشاهده زير حالت به را موني همچنين او .ديد حالت آن در را موني پادشاه،

  27 آيه

viprakérëa-jaöäcchannaà 
rauraveëäjinena ca 

viçuñyat-tälur udakaà 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠١٠
 

 

tathä-bhütam ayäcata 

viprakérëa :؛ تمامًا پخش شده بودjaöa-äcchannam :لند در هم فرو رفته، پوشيده با موهاي ب

کامًال : viçuñyat ؛نيز: ca؛ توسط پوست :ajinena؛ توسط پوست گوزن: rauraveëa؛ شده بود

: ayäcata؛ در آن موقعيت: tathä-bhütam ؛آب: udakam؛ سقف دهان: täluù؛ خشک شده

  .تقاضا کرد

  ترجمه

 در اشفشرده و بلند موهاي و شده پوشانده آهو يك پوست با تمركز، در حكيم،

 او از بود، دهيگرد خشک يتشنگ از دهانش كه پادشاه، .بود شده پخش او پيرامون

   .كرد آب تقاضاي

  شرح

 حكيم از بزرگي پادشاه و عابد چنين كه اين .كرد آب درخواست حكيم از بود، تشنه كه پادشاه،

 هيچ صورت، اين غير در .است تقدير برحسب قطعًا ،نمايد آب تقاضاي ،خلسه در شده جذب

 در ترتيب بدين پاريكشيت ماهاراج .ندارد وجود فردي به منحصر اتفاق چنين براي شانسي

   .شود بيان بتواند بهاگاواتام-شريماد تدريج به تا گرفت قرار ناهنجار موقعيتي

  28 آيه

alabdha-tåëa-bhümy-ädir 
asampräptärghya-sünåtaù 
avajïätam ivätmänaà 
manyamänaç cukopa ha 

alabdha :؛ دريافت نکردهtåëa :؛ زيرانداز حصيريbhümi :؛ مکانädiù :؛ و غيره

asampräpta :؛بطور مناسبي دريافت نکرد arghya :؛ آب براي پذيراييsünåtaù : کلمات

 ؛شخصًا: ätmänam؛ مانند آن: iva ؛بنابراين غفلت شده است: avajïätam؛ شيرين

manyamänaù :؛ نگونه فکر کرداينcukopa :؛عصباني شد ha :به اين صورت.  

  ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠١١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 براي جايگاهي تقديم همچون ييهاروش با رسمي استقبال هيچ مورد كه پادشاه،

 با يافت، شده فراموش و افتاده نظر از را خود شيرين، خوشامدگويي و آب نشستن،

   .شد خشمگين ايانديشه چنين

  شرح

 بايد، شود خانه وارد دشمن اگر حتي كه است آن گرنبيا ودايي اصول قواعد در استقبال قانون

 يك يخانه به كند فكر كه بيابد را امکان نيا نبايد او .كند دريافت را الزم احترامات يتمام

 ماگادها در جاراساندها به بهيما، و آرجونا همراه به كريشنا، خداوند كه هنگامي .است آمده دشمن

 دشمن .كردند دريافت جاراساندها پادشاه از سلطنتي ياستقبال محترم، دشمنان شد، نزديك

 هنگام در .آمد عمل به آنها از شاياني استقبال حال اين با و جنگيدمي جاراساندها با بايد مهمان،

 خطر پذيرش با روز هنگام در و نشستندمي يكديگر كنار همانيم و دوست صورت به آنان شب

 كه كندمي حكم استقبال قانون .بود استقبال قانون ينا .جنگيدندمي يكديگر با مرگ و زندگي

 يك كه باشد خيرخواه قدر آن بايد ندارد، خود مهمان به تقديم براي چيزي كه فقير، فرد يك

 .ببرد كار به را خوشايند كلماتي و نوشيدن براي آب ليوان يك نشستن، براي كاهي حصير

 خوب رفتار به مربوط فقط اين .ندارد ايهزينه چهي دشمن، يا دوست مهمان، از استقبال بنابراين،

 از را سلطنتي استقبالي انتظار شد، ريشي ساميكا منزل وارد پاريكشيت ماهاراج كه هنگامي .است

 .نيستند ثروتمندي افراد مادي لحاظ بهها ريشي و حكيمان كه دانستمي او زيرا ،نداشت حكيم

 وي از استقبال براي جمالتي و آب ليوان يك تن،نشس جاي يك كه نداشت انتظار هرگز او اما

 سرد استقبال بنابراين و .نبود نيز ريشي دشمن همچنين و نبود عادي مهمان يك او .شود دريغ

 شدت به حكيم از كه داشت حق پادشاه واقع، در .كرد متحير شدت به را پادشاه ريشي، توسط

 چنين در شدن عصباني .بود آب نليوا يك نيازمند شدت به وي كه زماني باشد، عصباني

 از تراهميت كم جايگاهي پادشاه خود كه آنجايي از اما نبود، غيرطبيعي پادشاه براي بدي موقعيت

 پذيرفت بايد بنابراين .بود آورحيرت نيز او كردن اقدام و شدن عصباني نداشت، بزرگ قديس يك

 بزرگ عابد يك پادشاه .بود شده داده يبترت خداوند متعال ياراده و عزم به موارد اين يتمام كه

 خورد رقم ايگونه به شرايط خداوند ياراده با اما .بود پادشاه خوبي همان به نيز قديس و خداوند

 ترتيب بدين و حكومتي يهافعاليت و خانوادگي ارتباط از پادشاه جدايي براي مسيرهايي آنها كه

 مواقع بعضي مهربان خداوند .شدند خداوند، وفريننيل قدوم به شدهتسليم روح يك به شدن تبديل

 سمت به مادي موجوديت باتالق از را آنها تا كندمي ايجاد خود پاك عابدان براي را بدي شرايط

 عابدان .رسندمي نظر به نااميدكننده عابدان براي شرايط اين بيروني لحاظ به اما .بكشاند خود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠١٢
 

 

 خداوند موفقيت، يا نااميدي شرايطي، هر در و هستند خداوند حفاظت تحت همواره خداوند

 عنوان به را نااميدكننده شرايط يتمام پاك، عابدان بنابراين، .است عابدان متعال گرهدايت

   .پذيرندمي خداوند سوي از يبركات

  29 آيه

abhüta-pürvaù sahasä 
kñut-tåòbhyäm arditätmanaù 

brähmaëaà praty abhüd brahman 
matsaro manyur eva ca 

abhüta-pürvaù :؛ سابقهبيsahasä :؛ بر حسب شرايطkñut :؛ گرسنهtåòbhyäm : همينطور

در : prati؛ به يک برهمانا: brähmaëam؛ از خودش: ätmanaù ؛پريشان بودن: ardita؛ تشنه

: eva ؛خشم: manyuù؛ حسادت: matsaraù ؛اي برهماناها: brahman؛ شد: abhüt ؛مقابل

  .و: ca ؛بنابراين

  ترجمه

 آن زيرا بود سابقه بي برهمانا، حكيم به نسبت پادشاه، حسادت و خشم برهماناها، اي

  .بود كرده تشنه و گرسنه را او شرايط،

  شرح

 يك به نسبت خصوص به شدن، حسود و خشمگين پاريكشيت ماهاراج همچون پادشاهي براي

 حكيمان، برهماناها، كه دانستمي بيخو به پادشاه .بود سابقهبي شك بدون برهمانا، و حكيم

 اشتباهي اگرچه پادشاه، مشابهًا، .دارند قرار تنبيه قلمروي وراي همواره سالمندان، و زنان ،هابچه

 خداوند، خواست به مورد اين در اما شود،نمي محسوب خطاكار يك هرگز شود، مرتكب بزرگ

 پادشاه .شد حسود و خشمگين ،حكيم به نسبت گرسنگي، و تشنگي خاطر به پاريكشيت ماهاراج

 تنبيه وي، به نسبت پوشيچشم يا و سردش استقبال براي را خود رعيت كه داشت را حق اين

 سابقهبي يامر اين بود، برهمانا يك و حكيم يك خطاكار شخص كه آنجايي از اما كند،

 نيز خداوند بدعا ورزد،نمي حسادت كسي به نسبت هرگز خداوند كه آنجايي از .شديم محسوب

 امر اين كه است اين پاريكشيت ماهاراج رفتار توجيه تنها .ورزدنمي حسادت كسي به نسبت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠١٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  .بود شده داده ترتيب خداوند توسط

  30 آيه

sa tu brahma-åñer aàse 
gatäsum uragaà ruñä 

vinirgacchan dhanuñ-koöyä 
nidhäya puram ägataù 

saù :؛ پادشاهtu :؛ اگرچهbrahma-åñeù :؛ از حکيم برهماناaàse :؛ بر روي شانهgata-asum :

-dhanuù ؛در حال ترک کردن: vinirgacchan؛ در خشم: ruñä؛ مار: uragam ؛جان، مردهبي
koöyä :؛ با نوک کمانnidhäya :؛با گذاشتن آن puram :؛ مکانägataù :برگشت.  

  ترجمه

 با را جانبي مار يك بود، فتهگر قرار اهانت مورد كه پادشاه ،آن مکان ترك حال در

   .بازگشت خود قصر به آنگاه .انداخت حكيم يشانه بر خشمگينانه و كرد بلند خود كمان

  شرح

 به عادت هرگز او گرچه كرد، رفتار حكيم با »است هوي هاي جواب« يشيوه به پادشاه بنابراين

 مار يك آنجا، از خروج حال در پادشاه، خداوند، ياراده با .نداشت اياحمقانه رفتارهاي چنين

 با بايد بود، كرده او از سردي استقبال كه حكيم، كرد فكر خود با و يافت، خود مقابل در را مرده

 اين ،يارتباط معمول شرايط در .كند دريافت سرد پاداشي مرده، مار يك از ايحلقه شدن تقديم

 يك با پاريكشيت ماهاراج يرابطه ردمو در اما د،يرسينم نظره ب غيرطبيعي بسيار اتفاقي امر،

   .افتاد اتفاق گونهنيا خداوند ياراده يواسطهه ب امر اين .بود سابقهبي قطعًا برهمانا، حكيم

  31 آيه

eña kià nibhåtäçeña - 

karaëo mélitekñaëaù 
måñä-samädhir ähosvit 

kià nu syät kñatra-bandhubhiù 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠١٤
 

 

eñaù :؛ اينkim: ؛ آياnibhåta-açeña :؛ حالت مراقبهkaraëaù :؛ حواسmélita :؛بسته 

ékñaëaù :؛ چشمانmåñä :؛ اشتباهsamädhiù :؛خلسه äho :؛ باقي ماندsvit :؛گونه استاگر اين 

kim :؛ حتيnu :؛ولي syät :؛ممکن است kñatra-bandhubhiù :ترتوسط کشاترياي پايين.  

  ترجمه

 مراقبه، در واقعًا حكيم آيا كه کرد، خود با بحث و تمركز به شروع او بازگشت، هنگام در

 از استقبال از اجتناب براي ايبهانه را خلسه يا و بوده بسته چشمان و متمركز حواس با

   .است داده قرار ترپايين كشاتريايي

  شرح

 آيا كه بود، شده سردرگم بنابراين و كرد،نمي تأييد را خود عمل بود، خداوند عابد يك كه پادشاه،

 و كشاتريا يك كه پادشاه، از استقبال از تا كردمي وانمود را آن يا و بود خلسه در واقعًا يمحك

 و تهاكور چاكراوارتي ويشواناتها شريال .ورزد اجتناب داشت، قرار ترپايين سطحي در بنابراين

 رخ اشگذشته غيرصحيح اعمال دليل به پادشاه، عمل كه ندارند اعتقاد گوسوامي جيوا شريال

 به بازگشت خانه، سمت به پادشاه تا است شده داده ترتيب خداوند ياراده با ماجرا اين .باشد داده

 ياراده با برنامه چاكراوارتي، ويشواناتها شريال نظر براساس .شود فراخوانده خداوند، قلمروي

پادشاه  كه بود آن برنامه .ديگرد ايجاد نااميدي شرايط خداوند، ياراده با و شد داده ترتيب خداوند

 اثرات تأثير تحت كه تجربه،بي برهماناي پسر يك توسط ناصحيح، عمل اصطالح به خاطر به

 .كند ترك غايي خير براي را خود يخانه و مايملك تمام ترتيب بدين و شود نفرين است، كالي

 كه ساخت،مي ممكن را عظيم بهاگاواتام-شريماد يارائه گواسوامي، شوكادو شريال با وي ارتباط

 بسيار اطالعات خداوند، كتابي فرم ظهور اين .شدمي محسوب کتاب، فرم در خداوند ظهور

 روحاني گاوچران دوشيزگان با او ليالي- راسا مانند خداوند متعال يهابازي مورد در را جذابي

 طور به كس هر كه چرا دارد، زيادي اهميت خداوند خاص بازي اين .كندمي ارائه وراجابهومي،

 شد خواهد قطع اشمادي جنسي تمايالت قطعًا بياموزد، خداوند خاص بازي اين مورد در مناسب

 پاك عابد مادي نااميدي از هدف .گرفت خواهد قرار خداوند به متعال عابدانه خدمت مسير در و

 نااميدي در پانداواها و آرجونا قرارگيري با .است اعالتري متعال جايگاه به عابد ارتقاي خداوند،

 خداوند توسط كوروكشترا جنگ يمقدمه برادرانشان، – پسرعموها با ايشان گرفتاري از ناشي

 قرارگيري با بنابراين .گيتاست-بهاگاواد خداوند، صوتي ظهور تجلي براي امر اين .شد ايجاد

 .شد ايجاد خداوند ياراده به بهاگاواتام-شريماد ظهور نامطلوب، وضعيتي در پاريكشيت پادشاه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠١٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 مادرش، رحم در حتي او كه چرا بود، نمايش يك تنها تشنگي و گرسنگي دليل به پادشاه تنش

 آزرده ،آشواتهاما توسط رهاشده برهماستراي يكنندهخيره گرماي از هرگز او .بود صبور فردي

 آن پاريكشيت ماهاراج همچون عابداني .بود سابقهبي قطعًا پادشاه آلودتنش شرايط .نشد خاطر

 .نشوند آزرده هرگز و كنند تحمل خدا ياراده به را ييهاتنش چنين كه هستند قدرتمند قدر

   .بود شده ريزيبرنامه خداوند توسط همگي شرايط مورد اين در بنابراين،

  32 آيه

tasya putro 'titejasvé 
viharan bälako 'rbhakaiù 
räjïäghaà präpitaà tätaà 
çrutvä tatredam abravét 

tasya :(برهمانا )؛ مال اوputraù :؛ پسرati :؛ کامًالtejasvé :؛ قدرتمندviharan : در حال بازي

توسط : räjïä؛ گانه داشتکسي که کامًال رفتار بچه: arbhakaiù؛ با پسران: bälakaù ؛کردن

: tatra ؛با شنيدن: çrutvä؛ پدر: tätam ؛وجود آمدهه ب: präpitam؛ ناراحتي: agham ؛پادشاه

  .سخن گفت: abravét ؛اين: idam ؛آنگاه

  ترجمه

 در حال وي كههمانطور . بود برهمانا کي پسر که چرا، قوي بسيار داشت پسري حكيم

 آمده وجود به پادشاه توسط كه را پدرش ناراحتي و اندوه بود، تجربهبي پسران با بازي

   .گفت چنين پسر آنگاه .، شنيدبود

  شرح

 با بازي حال در كه سال و سن كم پسر يك حتي پاريكشيت، راجماها خوب حكومت دليل به

 پسر اين .گردد قدرتمند شايسته، برهماناي يك همچون توانستمي بود، تجربهبي پسران ديگر

 بود، آموخته خويش پدر از برهماچاريا در را مناسبي يهاآموزش و شدمي شناخته 1شرينگي نام با

 آنجايي از اما .بشود برهمانا يك قدرتمندي به سال و نس آن در حتي توانستمي بنابراين بود،

 زندگي يمرحله چهار فرهنگي ميراث تخريب براي فرصت جستجوي در کالي عصر كه
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  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠١٦
 

 

 .شود ودايي فرهنگ يحوزه وارد كه داد كالي عصر به را فرصت اين تجربهبي پسر بود، اجتماعي

 اين به و شد آغاز برهمانا پسر اين از الي،ك تأثير تحت اجتماعي، زندگي ترپايين مراحل از نفرت

 ماهاراج برهمانايي، عدالتيبي قرباني اولين .گرديد مضمحل تدريج به فرهنگي زندگي ترتيب

 بود، شده داده كالي محروميت براي پادشاه توسط كه حفاظتي ترتيب بدين و بود پاريكشيت

   .گرديد اثربي و سست

  33 آيه

aho adharmaù pälänäà 
pévnäà bali-bhujäm iva 

sväminy aghaà yad däsänäà 
dvära-pänäà çunäm iva 

aho :؛ تنها بنگرadharmaù :؛ خدانشناسيpälänäm :؛ مربوط به حاکمانpévnäm : از کسي که

: agham؛ به ارباب: svämini؛ مانند: iva ؛هاهمچون کالغ: bali-bhujäm؛ پرورش داده شده

محافظت از در ورودي، : dvära-pänäm ؛از خدمتگزاران: däsänäm؛ چه هست: yat ؛گناه

   : مانند.iva ؛هااز سگ: çunäm؛ نگهباني

  ترجمه

 وها كالغ همچون كه باش حاكمان گناهان گرنظاره تنها :)گفت برهمانا پسر شرينگي،(

 اربابان عليه گناه مرتكب حاكم، خادمان اصول برخالف در، مراقب نگهبان يهاسگ

   .شوندمي خويش

  شرح

 كه است الزم. بدن نيا بازوان كشاترياها و شوندمي محسوب جامعه، بدن مغز و سر برهماناها

 و سر يهاراهنمايي با مطابق بايد بازوان اما .باشند بدن مراقب خطرات، يتمام مقابل در بازوان

 گيتا- اگاوادبه در زيرا است، متعال نظم توسط شده ايجاد طبيعي آرايش اين .كنند حركت مغز

 و وايشياها كشاترياها، برهماناها، يعني كاست، يا اجتماعي يمرحله چهار كه است شده تأييد

 يك پسر طبيعتًا. اندشده داشته مقرر ايشان توسط شده انجام كار و كيفيت برحسب شودراها،

 همانطور دارد، خويش معتبر پدر هدايت با برهمانا يك به شدن تبديل براي خوبي فرصت برهمانا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠١٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 .داشت خواهد مجرب پزشك يك به شدن تبديل براي خوبي فرصت پزشك يك پسر كه

 تبديل بنابراين و ببرد بهره پدر صالحيت از بايد پسر .است علمي كامالً  كاست سيستم بنابراين

 برهمانا يك تواندنمي فرد صالحيت، اخذ بدون .بشود ديگري چيز نه و پزشك يا برهمانا يك به

 يك شرينگي، اينجا، در .است اجتماعي مراحل و مقدس متون تمام تأييد اين و شود پزشك يا

 قدرت به آموزش، يواسطه به و تولد يواسطه به بزرگ، يبرهماناي به متعلق صالحيت با پسر

 يواسطه به .بود تجربهبي پسر يك او فرهنگ، كمبود دليل به اما يافت، دست الزم برهمانايي

 ماهاراج اشتباه، به بنابراين و شد شيخو برهمانايي قدرت از مغرور برهمانا رپس كالي، تأثير

 حكومت نگهبان سگ قطعًا پادشاه .نمود مقايسه نگهبان يهاسگ وها كالغ با را پاريكشيت

 نگاه حكومت مرزهاي از دفاع و حفاظت منظور به را خود ناظر چشمان او كه معنا بدين است،

 پايين يفرهنگ با يپسر ينشانه نگهبان، سگ عنوان به وي دادن قرار مخاطب اما دارد،مي

 بدون تولد حق به ايشان كه هنگامي شد، آغاز برهمانايي يهاقدرت سقوط ترتيب بدين .است

 يتمام هستند، اجتماعي گاهيجا هايرس برهماناها كه آنجايي از .دادند اهميت فرهنگ ايجاد

 اين ديد خواهيم كه همانگونه .نمودند انحراف و اضمحالل به شروع نيز اجتماع مراتب ديگر

   .گيردمي قرار شرينگي پدر سفأت مورد شدت به برهمانايي، ينابود شروع

  34 آيه

brähmaëaiù kñatra-bandhur hi 
gåha-pälo nirüpitaù 

sa kathaà tad-gåhe dväù-sthaù 
sabhäëòaà bhoktum arhati 

brähmaëaiù :؛ اييتوسط دستور برهمkñatra-bandhuù :؛ پسران کشاترياهاhi :؛ حتمًا

gåha-pälaù :؛ سگ نگهبانnirüpita :؛ برگزيدهsaù :؛ اوkatham :؛هاييدر چه زمين tat-

gåhe:؛ ي او( ارباب )در خانهdväù-sthaù :؛داشتني در نگاهدر آستانه sa-bhäëòam : در همان

  .لياقت: arhati ؛خوردن: bhoktum؛ ظرف

  هترجم

 و شوندمي منصوب محافظان و نگهبانان عنوان به قطعًا پادشاهي، يهاسلسله نوادگان

 خانه وارد توانندميها سگ اساسي چه بر .دارند نگاه درها يآستانه در را خود بايد آنها



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠١٨
 

 

   باشند؟ داشته را ظرف يك در ارباب با خوردن غذا ادعاي و شوند

  شرح

 پاسخ پدرش و كرده آب درخواست پدرش از پادشاه كه دانستمي قطعًا برهمانا، يتجربهيب پسر

 كه گستاخانه، ايشيوه به را پدرش نوازيمهمان و استقبال عدم كردمي تالش او .است نداده

 مورد خوبي به پادشاه كه امر اين از واقعًا او .دهد توضيح ،بود فرهنگبي پسري يشايسته

 يشيوه به را غلط رفتار اين او برعكس، .نبود ناراحت و غمگين بود، نگرفته قرار استقبال

 و كرد مقايسه محافظ يك با را پادشاه او .كردمي توجيه يوگا كالي برهماناهاي مخصوص

 يتقاضا آبش، ظرف از و شود برهمانا کي يخانه وارد که بود اشتباه يامر پادشاه يبرا نيبنابرا

 ادعا يدبا سگ که ستين معنا نابد نيا يول شود،يم تيترب اربابش توسط سگ، مطمئنًا .کند آب

 اصول سقوط علت کاذب، تيشخص از يناش تفکر طرز نيا .بنوشد ظرف همان از که کند

 کي يتجربهيب پسر يلهيوسبه آغاز در موضوع، نيا که مينيبب ميتوانيم و ست،يعال ياجتماع

 چند هر ندارد، را سکونت و اتاق به ورود ياجازه هرگز سگ کي که ييآنجا از .شد آغاز برهمانا

 کلبه به ورود يبرا يحق چيه پادشاه ،ينگيشره نظر ب مشابهًا باشد، شده تيترب اربابش توسط او

 يو نيبنابرا پدرش، نه و بود اشتباه در پادشاه پسربچه، نظر براساس .نداشت را يشير کايسام

  .نمود تبرئه را خود ساکت پدر

  35 آيه 

kåñëe gate bhagavati 
çästary utpatha-gäminäm 
tad bhinna-setün adyähaà 
çäsmi paçyata me balam 

kåñëe :؛ لرد کريشناgate :؛ کرداين دنيا را ترک ميbhagavati :؛ شخصيت اعالي پروردگار

çästari :؛ فرمانرواي متعالutpatha-gäminäm :؛از کساني که تازه بدوران رسيده هستند tat 

bhinna :؛ جدا شدهsetün :؛ محافظadya :؛امروز aham :؛ خودمçäsmi :؛بايد تنبيه کنم 

paçyata :؛ فقط بنگرme :؛مال من balam:دالوري.  

  ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠١٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 نيا همه، متعال يفرمانروا و خداوند تيشخص شنا،يکر يشر خداوند خروج از پس

 شخصًا من نيبنابرا .دانرفته ما نيمحافظ اند،کرده نمو و رشد هادهيرس دورانهبتازه

  .نما مشاهده مرا قدرت فقط .کنم هيتنب را آنان و داده خاتمه از را موضوع نيا ديبا

  شرح

 قرار يوگا كالي نفوذ تأثير تحت، 1تجاس-برهما يك توسط شده مغرور تجربه،بي برهماناي

 كند، زندگي ،شد ذكر پيشتر كه مكاني چهار در تا داد اجازه كالي به پاريكشيت ماهاراج .گرفت

 شده داده اختصاص يهامكان توانستمي سختي به كالي شخصيت، اشمتبحرانه حكومت با اما

 و اعتبار كسب براي فرصتي جستجوي در بنابراين، يوگا، كالي شخصيت .دماين پيدا را وي به

 .افتي برهمانا يك يتجربهبي و مغرور پسر در را ايروزنه او خداوند، لطف با و بود مرجعيت

 كه داشت را گستاخي اين و دهد نشان تخريب در را خود قدرت خواستمي كوچك برهماناي

 موقعيت و جايگاه خواستمي او .كند مجازات را پاريكشيت ماهاراج همچون بزرگي پادشاه

 كه است گانينوكيسه اصلي مئعال اينها .آورد دست به وي عزيمت از پس را كريشنا خداوند

 با ده،يرسدورانهبتازه يك .هستند كريشنا شري جايگاه غصب خواستار وگا،ي يکال نفوذ تحت

 يكره روي از خداوند عزيمت از پس .بشود خداوند ظهورات از يکي كه خواهدمي اندك قدرتي

 براي مردم يتوده روحاني اطاعت پذيرش با آنها و شوند،مي ديده کاذب، ظهورات يبرخ زمين،

 كالي شخصيت ديگر، كالمي به .كنندمي گمراه را معصوم اشخاص ،خود كاذب اعتبار حفظ

  .آورد دست به شرينگي، يعني برهمانا، يك پسر طريق از را حكومت فرصت

  36 آيه

ity uktvä roña-tämräkño 
vayasyän åñi-bälakaù 
kauçiky-äpa upaspåçya 
väg-vajraà visasarja ha 

iti :؛ بنابراينuktvä :؛ گفتنroña-tämra-akñaù :؛ با چشمان قرمز شده از خشمvayasyän :

؛ آب: äpaù؛ ي کاشيکارودخانه: kauçiké ؛پسر يک ريشي: åñi-bälakaù؛ هابه سوي همبازي

upaspåçya :؛با لمس کردن väk :؛ کلماتvajram :؛صاعقه visasarja :؛ پرتاب کردha : در

                                                

1
 brahma – tejas 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٢٠
 

 

  .گذشته

  ترجمه

 هايانطور كه در حال گفتگو با همبازيهم خشم، از شده قرمز چشماني با ريشي، پسر

 بيان را ريز يگونهصاعقه كلمات و .نمود لمس را اشيکاك يرودخانه ود، آبب خويش

  .نمود

  شرح

 كامًال شد، نفرين پاريكشيت ماهاراج آن تحت كه شرايطي است، مشخص آيه اين از كهچنان

 انسان هر .داد نشان را اشگستاخي ،شيخو معصوم يهاهمبازي ميان در شرينگي .بود گانهبچه

 پادشاهي كشتن با .داشتمي باز انساني، يجامعه به بزرگي ضرر چنين از را وي قطعًا عاقلي

 يتجربهبي پسر شده، حاصل برهمانايي قدرت نمايش براي فقط پاريكشيت، ماهاراج همچون

   .شد مرتكب را بزرگ اشتباهي برهمانا، يك

  37 آيه

iti laìghita-maryädaà 
takñakaù saptame 'hani 

daìkñyati sma kuläìgäraà 
codito me tata-druham 

iti :؛ بنابراينlaìghita :؛ برتري جستنmaryädam :؛ آداب معاشرتtakñakaù :؛ مار پرنده

saptame :؛در هفتمين ahani :؛ روزdaìkñyati :؛ نيش خواهد زدsma :؛حتمًا kula-
aìgäram :؛ لسلهترين آن سپستcoditaù :؛انجام گرفته me :؛ مال منtata-druham :

  .دشمني نسبت به پدر

  ترجمه

 پرنده، ماري امروز، از پس روز هفتمين در :كرد نفرين چنيناين را پادشاه برهمانا، پسر

 آداب قوانين از تخطي دليل به را )پاريكشيت ماهاراج( سلسله آن فرد ترينپست

   .گزيد خواهد ن،م پدر به اهانت و معاشرت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  شرح

 عاري كالي، عصر در برهماناها تدريج به و شد آغاز برهمانايي قدرت از استفادهسوء ترتيب، بدين

 فردي يا 2كوالنگارا را پاريكشيت ماهاراج برهمانا، پسر .شدند فرهنگ و برهمانايي يهاقدرت از

 برهمانا يطبقه او خاطر به زيرا د،بو چنيناين خود برهمانا پسر واقع در اما ناميد، سلسله از پست

 ترسناك هنگامي تا مار باشد. شده كشيده نيشش دندان كه ماري مانند درست شدند، ناتوان

. است ترسناك كودكان براي تنها صورت اين غير در باشد، داشته را اشسمي دندان كه است

 كل ترتيب بدين د.نمو غلبه طبقات ديگر بر تدريج به و برهمانا پسر بر ابتدا كالي شخصيت

 است، گرفته خود به را فاسد كاست سيستم يك فرم ،عصر اين در جامعه طبقات علمي سيستم

 قرار كالي رصعتأثير  تحت مشابه طرزي به كهها انسان از ديگري يطبقه توسط نيز آن خود كه

 نه و باشد سادف اصلي علت يتؤر به قادر بايد فرد. باشنديم شدن كن ريشه حال در ،اندگرفته

   كند. تقبيح، اشعلمي مندارزش دانش بدون هست، که گونهآن را ستميس اينكه

  38 آيه

tato 'bhyetyäçramaà bälo 
gale sarpa-kalevaram 

pitaraà vékñya duùkhärto 
mukta-kaëöho ruroda ha 

tataù :؛ پس از آنabhyetya :؛ بعد از وارد شدن بهäçramam :؛ جايگاه، مکانbälaù :؛ پسر

gale sarpa :؛مار روي شانه kalevaram :؛ بدنpitaram :؛ به سوي پدرvékñya :؛ديده شده 

duùkha-ärtaù :؛ در يک مخمصهmukta-kaëöhaù :؛بلند ruroda :؛ گريه کردha : در

  .گذشته

  ترجمه

 از و ديد پدرش يشانه روي را ماري بازگشت، كلبه به پسر كه هنگامي ترتيب، بدين

  .گريست بلند صداي با ناراحتي و غصه سر

  شرح

                                                

2
 kulangara 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٢٢
 

 

 روي سنگين بار خواستمي و بود شده مرتكب را بزرگي اشتباه كه چرا نبود خوشحال پسر 

 با وضعيت، آن در پدرش رويت و كلبه به ورود از پس بنابراين .كند تخليه گريستن با را قلبش

 شدت به ماجرا كل از پدر .بود هشد دير خيلي اما شود، راحت كمي كه شايد ،گريست بلند صداي

   .بود پشيمان

  39 هيآ

sa vä äìgiraso brahman 
çrutvä suta-viläpanam 
unmélya çanakair netre 
dåñövä cäàse måtoragam 

saù :؛ اوvai :؛ نيزäìgirasaù :؛ ي آنگيراشده در خانواده حکيم متولدbrahman :؛ اي شاناکا

çrutvä :؛در شنيدن suta :؛پسرش viläpanam :؛ گريه از سر ناراحتيunmélya :؛باز کردن 

çanakaiù :؛ به تدريجnetre :؛توسط چشمان dåñövä :؛ با ديدنca :؛همچنين aàse :؛روي شانه 

måta :؛مرده uragam :مار.  

  ترجمه

 يگريه صداي شنيدن با بود، شده متولد آنگيرا يخانواده در که ريشي برهماناها، اي

  .ديد خويش گردن دور را مرده مار و کرد باز را يشهاچشم يجتدر به پسرش،

  40 آيه

visåjya taà ca papraccha 
vatsa kasmäd dhi rodiñi 
kena vä te 'pakåtam 

ity uktaù sa nyavedayat 

visåjya :؛ پرتاب کردنtam: ؛ آنca :؛ همچنينpapraccha :؛ پرسيدvatsa :؛پسر عزيزم 

kasmät :؛ براي چهhi ؛ مًاحت:rodiñi :؛گريه کردن kena :؛ توسط کسي کهvä :؛صورتدر غير اين 

te :؛ آنهاapakåtam :؛ادبيبي iti :؛بنابراين uktaù :؛مورد سؤال قرار گرفت saù :؛ پسر

nyavedayat :همه چيز را اطالع داد.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  ترجمه

 کسي آيا و کندمي گريه چرا که پرسيد پسرش از و کرد پرتاب کناري به را مرده مار او

 پدرش براي بود داده رخ را آنچه پسر سخن، اين شنيدن با .است کرده اذيت را او

  .داد توضيح

  شرح

 در .کرد پرتاب کناري به را آن تنها .نگرفت جدي خيلي گردنش روي بر را مرده مار وجود پدر

 بسيار را آن احمق پسر اما نداشت، وجود پاريکشيت ماهاراج عمل در جدي اشتباه هيچ واقع

  .رساند پايان به را تاريخ از خوش فصلي و کرد نفرين را پادشاه کالي، تأثير تحت و گرفت جدي

  41 آيه

niçamya çaptam atad-arhaà narendraà 
sa brähmaëo nätmajam abhyanandat 
aho batäàho mahad adya te kåtam 
alpéyasi droha urur damo dhåtaù 

niçamya :؛ پس از شنيدنçaptam :؛ نفرينatat-arham :؛ هرگز سرزنش نشدنnara-
indram :؛ هابه پادشاه، بهترين انسانsaù :؛آن brähmaëaù :؛ برهمانا ريشيna :؛ نهätma-

jam :؛پسر خودش abhyanandat :؛ تبريکaho :؛افسوس bata :؛ نگرانيmahat :amhah :

 ؛امروز: adya؛ غير قابل توجه: alpéyasi؛ انجام شد: kåtam ؛خودت: te ؛امروز: adya ؛بزرگ

drohe :؛توهين uruù :؛ بسيار بزرگdamaù :؛ تنبيهdhåtaù :اعطا کرده.  

  ترجمه

سرزنش  نبايد هرگز او گرچه است، شده نفرين پادشاه که شنيد پسرش از پدر

 بلکه نگفت، تبريک پسرش به ريشي .بودها انسان ميان در بهترين او رايز شد،مي

 انجام پسرم توسط بزرگي گناه چه افسوس، :گفت و هکرد پشيماني اراظه برعکس،

 داشته مقدر اهميت،بي و ناچيز اهانتي براي را سنگين بسيار تنبيهي او .است شده

  .است

   شرح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٢٤
 

 

 از يک هيچ خاطر به نبايد هرگز و است خداوند ينماينده او .ستهاانسان ميان در بهترين پادشاه

 پادشاه .دهد انجام اشتباهي کار تواندنمي هرگز پادشاه ديگر، الميک به .شود سرزنش اعمالش

 برهمانا يک کشتن خاطر به او اما بدهد، را برهمانا يک شرور پسر اعدام دستور است ممکن

 هرگز او باشد، داشته وجود پادشاه با ارتباط در اشتباهي مورد اگر حتي .شود نمي گناه مرتکب

 هرگز قاتل اين اما بکشد، را مريضي غلط، درماني با است ممکن پزشک يک .شود هيتنب نبايد

 ماهاراج همچون پرهيزکار و صالح پادشاهي مورد در بنابراين .شود مجازات مرگ با نبايد

 تا گيرد،مي قرار آموزش تحت پادشاه زندگي، ودايي مسير در گفت؟ توانمي چه پاريکشيت

 با تنها .کندمي حکومت پادشاه يک ونهمچ گرچه باشد، بزرگ حکيم يک يا يراجاريش

 .کنند زندگي ترس بدون و آرامش در توانندمي شهروندان که است پادشاه مناسب ييفرمانروا

 ايشان رعاياي و دادندمي ترتيب پرهيزکارانه و مناسب نحوي به را خود پادشاهي ،هاراجاريشي

 .وداهاست آموزش اين .هستند خداوند نايشا گويي که کردندمي برخورد آنان با احترامي چنان با

 همچون پادشاهي ترتيب بدين .شودمي ناميده يا نارندرا، ،هاانسان ميان در بهترين پادشاه،

 و سرزنش مورد مغرور، و تجربهبي برهماناي پسر يک توسط توانستمي پاريکشيت ماهاراج

 يافته دست صالحيت صاحب برهماناي يک يهاقدرت به وي اگر حتي گيرد، قرار نکوهش

  باشد؟

 را خود پسري نکوهيده اعمال بود، خوب و باتجربه برهماناي يک ريشي، ساميکا که آنجايي از

 يک عنوان به .کرد پشيماني اظهار بود، داده انجام پسرش که کارهايي خاطر به او .نکرد تأييد

 ماهاراج همچون خوب يپادشاه به رسد چه است، هانينفر يقلمرو يورا پادشاه کلي، يقاعده

 بزرگ گناهي قطعًا مرگ به او محکوميت و بود اهانت تريناهميتبي پادشاه، اهانت پاريکشيت؟

  .بود أثرمت رخداد کل از ريشيساميکا بنابراين .شديم محسوب شرينگي براي

  42 آيه

na vai nåbhir nara-devaà paräkhyaà 
sammätum arhasy avipakva-buddhe 

yat-tejasä durviñaheëa guptä 
vindanti bhadräëy akutobhayäù prajäù 

na :؛ هرگزvai :؛ حقيقتًاnåbhiù :؛ توسط هر انسانيnara-devam :؛ به انساني خداگونهpara-

äkhyamکسي که روحاني است:؛ sammätum :؛ جايگاهي در يک سطحarhasi: ؛ با دالوري



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢٥                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

avipakva :؛خام و ناپخته buddhe :؛ شعورyat :؛از کسي که tejasä :؛ با دالوري

durviñaheëa :؛غير قابل برتري guptäù :؛محافظت شده vindanti :؛هالذت bhadräëi: 

  .موضوعات: prajäù؛؛ کامًال دفاع شد: akutaù-bhayäù؛ تمامي موفقيت

  ترجمه

 ميان در بهترين پادشاه .نداري دانشي هيچ بنابراين و است خام تو شعور پسرم اي

 معادل جايگاهي در نبايد هرگز او .است خداوند شخصيت خوبي همان به نهاست،انسا

 يزندگ شکوفايي و رونق در که حکومت شهروندان .بگيرد قرار عادي يهاانسان با

   .اندشده حفاظت او برتري غيرقابل شجاعت تحت کنند،يم

  43 آيه

alakñyamäëe nara-deva-nämni 
rathäìga-päëäv ayam aìga lokaù 
tadä hi caura-pracuro vinaìkñyaty 
arakñyamäëo 'vivarüthavat kñaëät 

alakñyamäëe :؛ از ميان رفته، منسوخ شدهnara-deva :؛ پادشاهيnämni :؛ از نامratha-

aìga-päëau :؛ ي خداوندنمايندهayam :؛اين aìga :؛ اي پسرمlokaù :؛ اين جهانtadä hi :

؛ در هم مي شکند: vinaìkñyati بسيار زياد؛: pracuraù؛ دزدان: caura ؛فورًا

arakñyamäëaù :؛محافظت نشده avivarütha-vat :؛مانند گوسفندان kñaëät :درنگبي.  

  ترجمه

 حمل خود با را ايارابه چرخ کهاست  خداوندي ي نمايندهسلطنت ميرژ عزيزم، پسر

- بي که شودمي يدزدان از پر دنيا کل برود، بين از رژيمي چنين که هنگامي و کند،مي

  .برندمي بين از پراکنده گوسفنداني همچون را نشدهحفاظت موارددرنگ 

  شرح

 اعالي شخصيت متعال، خداوند ينماينده ،سلطنتي رژيم بهاگاواتام،- شريماد نظر براساس

 براي او که چرا است، خداوند مطلق شخصيت ينماينده پادشاه که شودمي گفته .است خداوند

 کوروکشترا جنگ .است ديده آموزش زنده موجودات از حفاظت منظور به الهي کيفيات کسب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٢٦
 

 

 .بنشيند تخت به راييودهيشت ماهاراج خداوند، واقعي ينماينده تا شد ريزيبرنامه خداوند توسط

 شجاعانه، ياروحيه با عابدانه خدمت و فرهنگ طريق از ديده، آموزش کامًال آلايده پادشاه يک

 و آموزش بدون دموکراسي از بهتر بسيار شخصي نيچن سلطنت .سازدمي را يکامل يپادشاه

 ءآرا در تقلب با شدن،انتخاب براي تالش در مدرن دموکراسي غارتگران و دزدان .است مسئوليت

 بهتر بسيار ديده، آموزش پادشاه يک بلعند،مي را مردم عموم موفق، غارتگران و دزدان و هستند

 يک رفتن بين از با که است، شده داده هشدار اينجا در و است فايدهبي اجرايي گرغارت صدها از

 عصر متعدد حمالت معرض در مردم يتوده پاريکشيت، ماهاراج رژيم همچون سلطنتي رژيم

 خوشحال و شاد همواره شده، تبليغ يدموکراس از شکل اين در هرگز آنها .گيرندمي قرار کالي

  .شودمي تشريح بعدي آيات در پادشاهي، بدون مديريت چنين ينتيجه .بود نخواهند

  44 آيه

tad adya naù päpam upaity ananvayaà 
yan nañöa-näthasya vasor vilumpakät 
parasparaà ghnanti çapanti våïjate 

paçün striyo 'rthän puru-dasyavo janäù 

tat :؛ براي اين منظورadya :؛ از اين روزnaù :؛ از مابر فرpäpam :؛ العمل گناهعکسupaiti :

مربوط : näthasya ؛برانداختن: nañöa؛ زيرا: yat؛ قطع شدن: ananvayam ؛شکست خواهد داد

 ؛بين يکديگر: parasparam؛ غارت شدن: vilumpakät ؛مربوط به ثروت: vasoù؛ به سلطنت

ghnanti :؛کشته خواهد شد çapanti :؛صدم خواهد زد våïjate :؛ يده خواهد شددزدpaçün :

: janäù ؛دزدان: dasyavaù ؛بزرکان: puru ؛ثروتمندان: arthän؛ زنان: striyaù؛ حيوانات

  .ي مردمتوده

  ترجمه

 دزدان، و غارتگران توسط مردم ثروت غارت و سلطنتي يهارژيم يخاتمه دليل به

 زنان و اتحيوان و خمي، ز و کشته مردم .افتاد خواهد اتفاق اجتماعي بزرگ شکست

  .ميباشيم گناهان اين يتمام مسئول ما و شد خواهند دزديده

   شرح

 جامعه، يک عنوان به برهماناها، مسئوليت حقهب حکيم .است مهم بسيار آيه اين در "ما" يکلمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢٧                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 که ،هادموکرات مثًال به فرصت يهئارا ترتيب بدين و سلطنتي حکومت بردن نيب ازي برارا 

 ماشينها دموکرات اصطالح به .گيردمي برعهده هستند، اجتماع رعاياي ثروت غارتگران عمومًا

 در ريتسخ به بپذيرند، را شهروندان شکوفايي شرايط براي واقعي مسئوليت آنکه بدون را، اجرايي

 يک جاي به ترتيب بدين و کندمي تسخير حواس ارضاي براي را منصبي کسي هر .آورنديم

 در .يابندمي رشد شهروندان از ماليات دريافت براي مسئوليتبي شاهانپاد از تعدادي پادشاه،

 غارت با افراد، يهمه خوب، سلطنتي حکومت يک غياب در که است شده بينيپيش اينجا

  .شوندمي گرانيد يآشفتگ باعث غيره، و زنان و حيوانات ثروت،

  45 آيه

tadärya-dharmaù praviléyate nåëäà 
varëäçramäcära-yutas trayémayaù 
tato 'rtha-kämäbhiniveçitätmanäà 
çunäà kapénäm iva varëa-saìkaraù 

tadä :؛ در آن زمانärya :؛ تمدن پيشرفتهdharmaù :؛ اشتغالpraviléyate : بطور اصولي

؛ احکام اجتماعي: äçrama؛ ي اجتماعيطبقه: varëa ؛از نوع بشر: nåëäm؛ شکست خورده

äcära-yutaù :؛شي خوب نوشته شدهبه رو trayé-mayaù :؛ به نظام احکام وداييtataù : پس

 ؛کامًال در ارضاي حواس غرق شده: käma-abhiniveçita؛ پيشرفت اقتصادي: artha ؛از آن

ätmanäm :؛از انسان çunäm :؛هامانند سگ kapénäm :؛ هامانند ميمونiva :؛ بنابراين

varëa-saìkaraù :جمعيت ناخواسته.  

  هترجم

 حسب بر پيشرو، يپيشرفت و تمدن مسير از ،ياصول يصورت به مردم عموم زمان آن در

 .افتاد خواهند فرو ودايي، مقررات واجتماعي  يهانظام و طبقات در باکيفيت اشتغال

 در و شد خواهند حواس ارضاي براي اقتصادي پيشرفت جذب بيشتر آنها ترتيب بدين

  .آمد خواهد وجود بهها ميمون وها گس سطح در ناخواسته جمعيتي نتيجه

  شرح

 جمعيتيبه شکل  مردم، عموم سلطنتي، رژيم يک غيبت در که است شده بينيپيش اينجا در



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٢٨
 

 

 جنسي لحاظ بهها ميمون که طور همان .بود خواهندها ميمون وها سگ همچون ،ناخواسته

 عموم هستند، حيا و شرمبي ياربس جنسي يرابطه در نيزها سگ و قوي بسيار تمايالت داراي

 اشتغاالت و مناسب حاالت ودايي، مسير از ياصول يصورت به نامشروع، روابط از متولدشده مردم

  .شوندمي منحرف ،اجتماعي يهانظام و طبقات در باکيفيت

 .هستند پيشرو ودايي تمدن درها آريان .ستهاآريان تمدن تدريجي پيشرفت زندگي، ودايي مسير

 مرگ، نه تولد، نه که جايي است، خانه به بازگشت خداوند، نزد به بازگشت ودايي، تمدن صدمق

 مادي دنياي تاريکي در که کنندمي هدايت را همگانها ودا .دارد وجود پيري نه و بيماري نه

 .بروند مادي، آسمان از دورتر بسيار روحاني، پادشاهي قلمروي نور سمت به بلکه نمانند، باقي

 يهاريشي نمايندگانش، و خداوند توسط علمي، صورت به زندگي مراتب و کيفي طبقاتي تمسيس

 را روحاني و مادي يهاآموزش انواع يتمام زندگي، کامل مسير .است شده ريزيبرنامه بزرگ،

 حکومت يک محصول اقتصادي، پيشرفت و حواس ارضاي از پست تمدن يک .کندمي ارائه

ين مردم نبايد به بنابرا .است مردم براي و مردم توسط مردم، از ه،پادشا بدون يا خدا بدون

  .کنند انتقاد، اندحکومت ضعيفي که خودشان رأي داده

  46 آيه

dharma-pälo nara-patiù 
sa tu samräò båhac-chraväù 
säkñän mahä-bhägavato 
räjarñir haya-medhayäö 
kñut-tåö-çrama-yuto déno 
naiväsmac chäpam arhati 

dharma-pälaù :؛ محافظ دينnara-patiù :؛ پادشاهsaù :؛ اوtu :؛ وليsamräö :؛امپراطور 

båhat :؛ عاليçraväù :؛ تجليل کردsäkñät :؛مستقيمًا mahä-bhägavataù : عابد درجه يک

- ي بزرگ قربانيانجام دهنده: haya-medhayäö ؛قديس به حکم پادشاهي: räja-åñiù؛ خداوند

: na؛ دچار: dénaù ؛خسته و فرسوده: çrama-yutaù ؛تشنگي: tåö ؛گرسنگي: kñut ؛هاي اسب

  .شايسته است :arhati؛ نفرين: çäpam؛ توسط ما: asmat؛ بنابراين: eva؛ هرگز

  ترجمه

 يدرجه عابد يک و مشهور شدت به او .است پرهيزکار پادشاهي پاريکشيت امپراطور



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٢٩                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 يهاقرباني و است قديس سلطنتي، يقهطب ميان در او .است خداوند شخصيت يک

 به و کوفته و خسته پادشاهي چنين که هنگامي .است داده انجام را ياريبس اسب

  .نيست ،شدن نفرين يشايسته است، تشنه و گرسنه شدت

  شرح

 کار تواندنمي پادشاه که اين تأييد و سلطنت جايگاه به مربوط عمومي قوانين تشريح از پس

 به چيزي خواستمي ساميکا حکيم شود، محکوم نبايد هرگز بنابراين و دهد انجام اشتباهي

 اينجا در پاريکشيت ماهاراج يويژه کيفيات .کند بيان پاريکشيت امپراطور يدرباره خاص صورت

 به بگيرد، قرار ارزيابي مورد ،فرمانروا يک عنوان به تنها اگر حتي پادشاه، .است شده بنديجمع

 در .است فرد مشهورترين کند،مي اجرا را سلطنتي يطبقه ديني اصول که حاکمي عنوان

 که کشاتريا يک کيفيات تمام .است شده تعيين جامعه مراتب و طبقات يتمام وظايف شاستراها،

 بزرگ عابد همچنين او .داشت وجود امپراطور شخصيت در است شده بيان گيتا- بهاگاواد در

 و گرسنگي از او که هنگامي پادشاهي، چنين کردن فرينن .بود خودشناخته روح يک و خداوند

 تمام از ترتيب بدين ريشي ساميکا .نيست شايسته وجه هيچ به است، کوفته و خسته تشنگي،

  .است بوده ناعادالنه شدت به پاريکشيت ماهاراج شدن نفرين که نمود تأييدها جنبه

 پسر يک يکودکانه عمل خاطر به حال اين با بودند، کنار به ماجرا اين ازها برهمانا يتمام گرچه

 يتمام بامسئوليت، يبرهمانا يک ،يشيساميکار سان بدين .کرد تغيير دنيا کل شرايط برهمانا،

  .پذيرفت را جهان صحيح اصول انحرافات

  47 آيه

apäpeñu sva-bhåtyeñu 
bälenäpakva-buddhinä 

päpaà kåtaà tad bhagavän 
sarvätmä kñantum arhati 

apäpeñu :؛ به کسي که از تمامي گناهان مبرا استsva-bhåtyeñu : به کسي که تابع است و

توسط : buddhinä؛ که نابالغ است: apakva؛ توسط يک بچه: bälena؛ ي محافظت شدنشايسته

بنابراين شخصيت : tat bhagavän؛ استانجام شده: kåtam؛ آلودعمل گناه: päpam ؛شعور

 ؛فقط براي عذرخواهي: kñantum؛ کسي که در همه جا حاضر است: sarva-ätmä ؛اعالي خداوند



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٣٠
 

 

arhati :لياقت.  

  ترجمه

 را نابالغش فرزند که .کرد دعا خداوند، حاضر جا همه شخصيت به حکيم، ريشي آنگاه

 فردي کردن نفرين با و بوده شعور يقوه بدون که فرزندي .دهد قرار بخشش مورد

 مرتکب را يبزرگ گناه، حمايت يشايسته و زيردست، اهانگن يتمام از عاري کامًال

  .بود شده

  شرح

 کرديم درک يشير ساميکا .است گناهکارانه يا پرهيزکارانه چه خويش، عمل مسئول فردي هر

 بود، برهمانا سوي از حفاظت يشايسته که پاريکشيت، ماهاراج کردن نفرين با پسرش که

 از بودن، خداوند يک درجه عابددليل  به و پرهيزکار اکميح او که چرا شده، يبزرگ گناه مرتکب

 بر غلبه گيرد،مي صورت خداوند عابد به نسبت اهانتي که هنگامي .بود يبر گناهان يتمام

 به بايد دارند، قرار جامعه مراتب سأر در که برهماناها، .بود خواهد سختي بسيار کار آن واکنش

 يک که دارد وجود مواردي .کنند نفرين را ايشان اينکه نه و دهند حفاظت خود زيردستان

 ماهاراج مورد در اما کند، نفرين را خود زيردست و وايشيا، کشاتريا، يک زياد خشم با برهمانا

 عمل اين نادان پسر .نداشت وجود يازمينه پيش هيچ شد، داده توضيح که همانطور پاريکشيت،

 مجازات يشايستگ ترتيب بدين و بود داده جامان بودن، برهمانا کي پسر محض غرور سر از را

 .بخشدنمي کند،مي محکوم را پاکش عابد که فردي هرگز خداوند. داشت را خداوند قانون توسط

بزرگ بلکه بود، شده مرتکب را گناهي تنها نه احمق شرينگي پادشاه، يک نفرين با بنابراين،

 شخصيت تنها که کند درک توانستمي ريشي اوصاف اين با .بود داده انجام را اهانت ترين

 مستقيمًا يو بنابراين .دينما محافظت اش گناهکارانه عمل از را پسرش تواندمي خداوند اعالي

 غيرقابل که را چيزي تواندمي که است کسي تنها که متعال، خداوند درگاه به عذرخواهي براي

 شعوري هيچ مجموع در که احمقي رپس نام به درخواست اين .کرد دعا دهد، تغيير است، تغيير

   .گرفت صورت نداشت،

 ماهاراج که بود خداوند خواست اين که آنجايي از که، شود مطرح سوال اين است ممکن اينجا در

 پس يابد، رهايي مادي تيموجود از که نحوي به بگيرد قرار نامطلوب شرايط اين در پاريکشيت

 آميزاهانت عمل که است اين پاسخ است؟ يشخو آميزاهانت عمل مسئول برهمانا پسر چرا

 و بگيرد قرار بخشش مورد راحتي به بتواند او که ياگونه به تنها شده، انجام کودک يک توسط



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٣١                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

 يجامعه کل چرا که، شود مطرح الؤس اين اگر اما .باشد مقبول نيز پدر دعاي ترتيب بدين

 بيان پورانا واراها در پاسخ است، شده دنيا امور به ورود براي کالي به دادن اجازه مسئول برهمانا

 خداوند توسط اما کنندمي رفتار دشمني با خداوند شخصيت به نسبت که ياهريمنان که است شده

 کالي عصر مزاياي از تا شوند متولد برهمانا يهاخانواده در که بنديامي اجازه شوند،نمي کشته

 يهاخانواده در گريد تولدي که دهدمي را فرصت اين آنها به پرلطف خداوند .گردند مندبهره

 اما .کنند پيشرفت رهايي مسير در بتوانند که نحوي به باشند، داشته پرهيزکار برهماناهاي

 برهمانا، به شدن تبديل از ناشي غرور دليل به مناسب، فرصت اين از استفاده جاي به اهريمنان

 يتمام به و است ريشي ساميکا پسر خوب، مثال .دکننمي استفادهسوء برهمانايي فرهنگ اين از

 همواره و نباشند نادان شرينگي مانند که دشومي داده هشدار ترتيب بدين برهمانا احمق پسران

 البته .کنند حفاطت پيشين، يهازندگي در خود اهريمني صفات و کيفيات مقابل در را خود

 در، ندارند ريشي ساميکا همچون پدري که نگرايد است ممکن اما ،بخشيد را نادان پسر خداوند

 سختي گرفتاري دچار برهمانا، يخانواده يک در تولد از حاصله مزاياي از استفادهسوء صورت

  .دنشو

  48 آيه

tiraskåtä vipralabdhäù 
çaptäù kñiptä hatä api 
näsya tat pratikurvanti 

tad-bhaktäù prabhavo 'pi hi 

tiraù-kåtäù :؛ شدن اعتباربيvipralabdhäù :؛ فريب خوردنçaptäù :؛ نفرين شدن

kñiptäù :؛ توجهيآزرده شدن با بيhatäù :؛يا حتي کشته شدن api :؛ نيزna :؛ هرگزasya : براي

 :bhaktäù؛ مال خداوند: tat ؛العملعکس: pratikurvanti؛ مال آنها: tat ؛تمامي اين اعمال

  .حتمًا: hi ؛گرچها: api ؛قدرتمند: prabhavaù؛ عابدين

  ترجمه

 شوند، داده فريب شوند، اعتباربي اگر يحت که هستند، صبور چنان خداوند عابدان

 تمايل هرگز شوند، کشته حتي يا گيرند قرار توجهيبي مورد شوند، آزرده شوند، نفرين

  .ندارند انتقام به



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٣٢
 

 

  شرح

 شده عابد يک قدوم به تاهان مرتکب که را فردي خداوند، که دانستمي نيز يشير ساميکا 

 خود در او .بگيرد را عابد پناه تا کند هدايت را يفرد تواندمي تنها خداوند .بخشدنمي است،

 وي پسر است ممکن کند، مثل به مقابله پسر برابر در پاريکشيت ماهاراج اگر که انديشدمي

 دنيوي مضرات يا ايامز مورد در پاک عابد يک که دانستمي همچنين ريشي آن اما .يابد نجات

 شدن، بدنام قبال در شخصي مثل به مقابله به تمايل هرگز عابدان ترتيب، بدين .است تفاوتبي

 امورات در شود،مي مرتبط موضوعات اين به که جايي تا .ندارند غيره و توجهيبي نفرين،

 و خداوند عليه بر امور اين افتادن اتفاق مورد در اما .ندارند خودشان به توجهي عابدان شخصي،

 و بود شخصي موضوع يک اين .دهندمي انجام يمحکم بسيار اقدام عابدان آنگاه عابدانش،

 ديگري حلراه هيچ پس .کرد نخواهد مثل به مقابله پادشاه، که دانستمي ريشي ساميکا بنابراين

  .نداشت وجود ،نابالغ پسر يباره در خداوند از درخواست جز

 را زيردستان به دادن برکت يا کردن نفرين براي کافي قدرت برهماناها تنها که نيست گونه اين

 .برهماناست يک از قدرتمندتر نباشد، برهماناها يک است ممکن گرچه خداوند عابد .باشند داشته

 هر عابد .کند نمي استفادهسوء خود، شخصي منافع براي قدرت از هرگز قدرتمند، عابد يک اما

  .دگيرمي کار به عابدانش و خداوند به خدمت در همواره اشدب داشته که قدرتي

  49 آيه

iti putra-kåtäghena 
so 'nutapto mahä-muniù 
svayaà viprakåto räjïä 
naiväghaà tad acintayat 

iti :؛ بنابراينputra :؛ پسرkåta :؛ انجام شده توسطaghena :؛ ي گناهبوسيلهsaù :(حکيم )؛او 

anutaptaù :؛ ن بودنپشيماmahä-muniù :؛ حکيمsvayam :؛شخصًا viprakåtaù : مورد

 ؛آن: tat ؛گناه: agham ؛حتمًا: eva؛ نه: na؛ توسط پادشاه:räjïä؛ احترامي واقع شدنبي

acintayat :فکر آن.  

  ترجمه

 صورت توهين او .بود پشيمان پسرش، توسط شده مرتکب گناه از حکيم بيترت نيبد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٣٣                                        بهاگاواتام، جزء اول                                 -شريماد

 

  .بود نگرفته جدي خيلي را پادشاه توسط گرفته

  شرح

 در حکيم، گردن بر پاريکشيت ماهاراج توسط مرده مار انداختن .شد مشخص اينجا در واقعه کل

 جدي اهانت .بود جدي اهانت شرينگي توسط ،پادشاه نفرين اما نبود، جدي چندان اهانت مجموع

 بود، خداوند توسط شدن بخشيده يشايسته او بنابراين گرفت، صورت نادان کودک توسط تنها

 نفرين به چندان نيز پاريکشيت ماهاراج .نبود ممکن آلودگناه اعمال واکنش از رهايي گرچه

 بهترين بد موقعيت اين از او برعکس، .نکرد توجه احمق برهماناي يک توسط گرفته صورت

 طريق از را زندگي کمال باالترين پاريکشيت ماهاراج خداوند، عظيم ياراده با و برد را نتيجه

 ماهاراج و بود خداوند يخواسته اين واقع در .آورد دست به گوسوامي شوکادو شريال لطف

 يخواسته ساختن برآورده در ييهاابزار همگي ،شرينگي پسرش و ريشي ساميکا پاريکشيت،

 در چيز همه که چرا ،نگرفتند قرار ناگوار وضعيت در ايشان از يک هيچ بنابراين .بودند خداوند

  .بود گرفته صورت متعال شخص با رتباطا

  50 آيه

präyaçaù sädhavo loke 
parair dvandveñu yojitäù 
na vyathanti na håñyanti 
yata ätmäguëäçrayaù 

präyaçaù :؛ معموًالsädhavaù :؛ حکيمانloke :؛ در اين جهانparaiù :؛ توسط ديگران

dvandveñu :؛در دوئيت yojitäù :؛ مشغول بودنna: ؛ هرگزvyathanti :؛مضطرب na :؛ هرگز

håñyanti :؛لذت بردن yataù :؛ زيراätmä :؛ذات aguëa-äçrayaù :روحاني.  

  ترجمه

 شده مادي دنياي يهادوگانگي و درددچار  ديگران توسط اگرچه روحانيون، معموال

 اچر برند، نمي لذت مادي ضوعاتمو از آنها همچنين .نيستند مضطرب و نگران باشند،

  .هستند ان روحانيآن که

  شرح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نفرين شدن ماهاراج پاريکشيتفصل هجدهم:                                            ١٠٣٤
 

 

 ،تجربي يهفالسف هدف .شوندمي خداوند عابدان وها يوگي تجربي، يفالسفه شامل روحانيون

 و حاضر، جا همه در متعال روح ادراک درها يوگي هدف مطلق، وجود در شدن درغرق کمال

 از .است دخداون اعالي شخصيتبه  عابدانه و عاشقانه خدمت در شدن مشغول عابدان هدف

 يتمام هستند، ماورايي موضوع يک از يمختلف مراحل بهاگاوان و پاراماتما برهمن، که آنجايي

 وها اضطراب چنين علل بنابراين و گيرندمي قرار مادي طبيعت يگونه سه وراي روحانيون اين

 يوگي کي ريشي و خداوند عابد يک پادشاه .ندارد روحانيون با ارتباطي هيچ مادي يهاشادي

 متعال ياراده اساس بر ،شده ايجاد تصادفي رخداد با تماس معرض در ايشان دو هر بنابراين .بود

  .بود خداوند ياراده ساختن آورده بر در ابزاري بازيگوش پسر .نگرفتند قرار

  

 عنوان با واتامابهاگ- شريماد ازاول  کنتوي هجدهم فصل بر ودانتابهاکتي يهاشرح سانبدين
  .رسدمي پايان به" برهمانا پسر يک توسط پاريکشيت ماهاراج شدن ننفري"



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  نوزدهمفصل 

   ظهور شوكادو گوسوامي
  

 

 1آيه 

süta uväca 
mahé-patis tv atha tat-karma garhyaà 
vicintayann ätma-kåtaà sudurmanäù 
aho mayä nécam anärya-vat kåtaà 

nirägasi brahmaëi güòha-tejasi 

sütaù uväca سوتاگوسوامي گفت؛ :mahé-patiù پادشاه؛ :tu اما؛ :atha بنابراين (هنگام :

: پس انديشيد؛ vicintayan: ممنوع؛ garhyam: عمل؛ karma: آن؛ tatبازگشت به خانه)؛ 

ätma-kåtam انجام شده توسط خود؛ :su-durmanäù بسيار پشيمان؛ :aho واي؛ :mayä :

: انجام شده؛ kåtam: شبيه؛ vatغيرمتمدنانه؛ : anärya: زشت؛ nécamتوسط من؛ 

nirägasi نسبت به کسي بي تقصير است؛ :brahmaëi به يک برهمانا؛ :güòha بزرگ، مهم؛ :

tejasi.به فرد قدرتمند :  

 ترجمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور شوکادو گوسوامیفصل نوزدهم:                                                             ١٠٣٦
 

 

پاريکشيت  شاه ماهاراجگوسوامي گفت: هنگام بازگشت به خانه، پاد شري سوتا

گناه مرتکب شده، زشت و قدرتمند و بيعملي که نسبت به برهماناي  احساس کرد

 درنتيجه پشيمان شد. ؛است غيرمتمدنانه بوده

 شرح

تقصير بود، پادشاه پرهيزگار از رفتار نامناسب اتفاقي خود در قبال برهماناي قدرتمندي که بي
پشيمان شد. چنين پشيماني براي انساني خوب همچون پادشاه پاريکشيت طبيعي است و چنين 

سازد. يک شود، رها ميصورت اتفاقي مرتکب ميابد را از تمامي انواع گناهاني که به پشيماني ع
کند و به لطف ي خود، صادقانه احساس ندامت و پشيماني ميعابد در قبال گناهان ناآگاهانه

شده، در آتش ندامت و پشيماني  اي که يک عابد مرتکبخداوند تمامي گناهان ناخواسته
  سوزد.مي

  2آيه 

dhruvaà tato me kåta-deva-helanäd 
duratyayaà vyasanaà näti-dérghät 

tad astu kämaà hy agha-niñkåtäya me 
yathä na kuryäà punar evam addhä 

dhruvam قطعي و مشخص؛ :tataù پس؛ :me از آن من؛ :kåta-deva-helanäd به خاطر :

: ati: نه؛ na: بدبختي؛ vyasanamشکل؛ : بسيار مduratyayamنافرماني از دستورات خداوند؛ 

: agha: قطعا؛ hy: آرزوي بدون درنگ؛ kämaà: باشد؛ astu: آن؛ tat: دور از؛ dérghätبسيار؛ 

: آن را kuryäm: هرگز؛ naکه؛ : آنyathä: از آن من؛ me: آزاد شدن از؛ niñkåtäyaگناهان؛ 

 : مستقيمًا.addhäام؛ جام دادهطور که ان: همانevam: مجددا؛ punarانجام خواهم داد؛ 

  ترجمه

پاريکشيت انديشيد: به دليل غفلت من از دستورات خداوند متعال، من بايد  ماهاراج

باشم. حال بدون درنگ  اي نزديک داشتهقطعًا انتظار بروز برخي مشکالت را در آينده

اعمال  طريق ممکن است از نتايجآرزو دارم که بال و فاجعه رخ دهد، چراکه بدين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠٣٧                                                                        بهاگاواتام، جزء اول -شريماد

 

 

  آلود خود آزاد شوم و چنين اهانتي را دوباره مرتکب نشوم.گناه

  شرح

کند که برهماناها و گاوها بايد تحت حفاظت کامل قرار بگيرند. خود خداوند متعال حکم مي
- برهمانا-خداوند تمايل زيادي به انجام کارهاي نيک نسبت به برهماناها و گاوها دارد (گو

گرفت که دانست و بنابراين نتيجه ريکشيت اين موضوع را به خوبي ميپا هيتاچايا). ماهاراج
شد و او در انتظار اهانت او به يک برهماناي قدرتمند، حتمًا توسط قوانين خداوند، مجازات مي

تر، اي بسيار نزديک بود. بنابراين آرزو کرد تا فاجعه هرچه سريعبروز چيزي بسيار سخت، در آينده
اش اش حادث شود. يک عمل ناصحيح انسان، تمام اعضاي خانوادهعضاي خانوادهبر او و نه بر ا

پاريکشيت آرزو کرد تا فاجعه و بال تنها بر سر خود او  دهد. پس ماهاراجتأثير قرار مي را تحت
حال، گناهي که وي شد و در عيننازل شود. با رنج بردن شخصي، او از گناهان بعدي آزاد مي

هاي بعدي نبايد از آن رنج ببرند. اين روش نحوي که نسلگرديد، به خنثي مي بود مرتکب شده
ي يک عابد نيز از اثرات خدمت عابدانه پذير است. اعضاي خانوادهانديشيدن يک عابد مسئوليت

ي شخصي، شوند. پراهالد ماهاراج پدر ديوصفت خود را با خدمت عابدانهمند ميبه خداوند، بهره
  ترين برکت يا نعمت از سوي خداوند است.ک پسر عابد در خانواده، بزرگحفظ نمود. ي

  3آيه 

adyaiva räjyaà balam åddha-koçaà 
prakopita-brahma-kulänalo me 

dahatv abhadrasya punar na me 'bhüt 
päpéyasé dhér dvija-deva-gobhyaù 

adya اين روز؛ :eva در همان؛ :räjyam پادشاهي؛ :balam åddha قدرت و ثروت :koçam :

: آتش؛ analaù: توسط اجتماع برهماناها؛ brahma-kula: روشن شد توسط؛ prakopitaگنج؛ 

me dahatu اجازه بده بسوزم؛ :abhadrasya ناخجستگي؛ :punar دوباره؛ :na نه؛ :me به :

: devaناها؛ : برهماdvija: شعور؛ dhéùآلود؛ : گناهpäpéyasé: ممکن است رخ دهد؛ abhütمن؛ 

  : و گاوها.gobhyaùخداوند متعال؛ 
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  ترجمه

دليل ناديده انگاشتن فرهنگ برهمانايي خداآگاهي و حفاظت از گاوها، غيرمتمدن من به

ام، قدرتم و ثروتم، فورًا در آتش کنم که پادشاهيو گناهکار هستم. بنابراين آرزو مي

ر اين روحيات غيرخجسته قرار نحوي که در آينده، تحت تأثيخشم برهمانا بسوزد، به

  نگيرم.

  شرح

تمدن انساني پيشرو، مبتني بر فرهنگ برهمانايي، خداآگاهي و حفاظت از گاوهاست. تمام 
ي تجارت، بازرگاني، کشاورزي و صنايع، بايد در ارتباط با ي اقتصادي حکومت به واسطهتوسعه

-ي اقتصادي، مايهاصطالح توسعهم به صورت تمااصول باال مورد استفاده قرار بگيرد، درغير اين 

ي فرهنگ برهمانايي است، کنندهي نزول و پستي خواهند بود. حفاظت از گاوها به معناي تغذيه
شود. ترتيب کمال تمدن انساني محقق ميشود. بدين که خود به سمت خداآگاهي رهنمون مي

شدت در پاريکشيت به هدف عصر کالي، کشتن اصول اعالي زندگي است و گرچه ماهاراج 
ي مقتضي رخ داده ي شخصيت کالي بر دنيا، مقاومت کرد، اثرات عصر کالي در لحظهمقابل غلبه

دليل اندکي تحريک ناشي از گرسنگي و پاريکشيت به  و حتي پادشاه قدرتمندي مانند ماهاراج
از اين رخداد پاريکشيت  احترامي به فرهنگ برهمانايي ترغيب شد. ماهاراجتشنگي، به بي

دليل اش، به شدهآوريتصادفي ناراحت بود و تمايل داشت تا تمام پادشاهي، قدرت و ثروت جمع
که قدرت و ثروت در پيشبرد  کارگيري در فرهنگ برهمانايي و غيره بسوزد. هنگاميعدم به

قطعًا کار گرفته نشود، مملکت و خانه، فرهنگ برهمانايي، خداآگاهي و حفاظت از گاوها به
محکوم به تقديري ناخوشايند است. اگر ما خواستار صلح و رونق در جهان هستيم، بايد 

اي بايد براي پيشبرد هدف فرهنگ هايي را از اين آيه فرا بگيريم؛ هر کشور و هر خانهآموزه
دست برهمانايي، جهت پاکسازي فردي، خداآگاهي براي خودشناسي و حفاظت از گاوها براي به

  ير و بهترين غذاها جهت استمرار يک تمدن کامل تالش کند.آوردن ش

  4آيه 

sa cintayann ittham athäçåëod yathä 
muneù sutokto niråtis takñakäkhyaù 
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sa sädhu mene na cireëa takñakä - 

nalaà prasaktasya virakti-käraëam 

saù،پادشاه؛  : اوcintayan انديشه؛ :ittham مانند اين؛ :atha:  حاال؛açåëot شنيد؛ :yathä :

-takñaka: مرگ؛ niråtiù: گفته شده توسط پسر؛ suta-uktaù: حکيم؛ muneùمانند؛ 

äkhyaù در ارتباط با مار پرنده؛ :saù پادشاه؛ :sädhu خير و نيک؛ :mene پذيرفت؛ :na نه؛ :

cireëa مدت بسيار طوالني؛ :takñakä مار پرنده؛ :analam آتش؛ :prasaktasya براي کسي :

  .: دليلkäraëamعالقگي؛ : بي-viraktiکه بسيار دلبسته است؛ 

  ترجمه

دليل نيش الوقوع خود که بهکه پادشاه چنين پريشان بود، اخباري از مرگ قريبدرحالي

داد، را دريافت نمود. پادشاه اين را به يک مارپرنده، در اثر نفرين يک برهمانا رخ مي

عالقگي او به توانست دليلي خوب براي بيکرد، چرا که مي عنوان خبري خوب دريافت

  امور دنيوي شود.

  شرح

تواند شود. فرد ميشادي واقعي، با موجوديت روحاني و يا با توقف تکرار تولد و مرگ حاصل مي
تکرار تولد و مرگ را تنها با بازگشت به نزد خداوند متوقف کند. در دنياي مادي، حتي با رسيدن 

تواند از شرايط تولد و مرگ مجدد رهايي يابد، اما با اين رين سياره (برهمالوکا)، فرد نميبه باالت
هاي پذيريم. مسير کمال فرد را از تمام دلبستگيحال باز هم ما مسير دستيابي به کمال را نمي

شود. بنابراين ي ورود به پادشاهي روحاني ميترتيب شخص شايستهکند و بدينمادي رها مي
زده و فقير هستند، نسبت به آنان که به لحاظ مادي غني که به لحاظ مادي محنت رادياف

پاريکشيت، عابد بزرگ و يک کانديداي  شوند. ماهاراجباشند، کانديداهاي بهتري محسوب ميمي
هاي وي به عنوان امپراطور حال، داراييمعتبر براي ورود به پادشاهي خداوند بود، اما با اين

عنوان يکي از معاشران خداوند در موانعي در جهت دستيابي کامل به موقعيت واقعيش، بهجهان، 
توانست درک کند که نفرين پسر برهمانا، عنوان عابد خداوند، او ميشد. بهآسمان روحاني، مي

شود که سبب انقطاع او از امور دنيوي، گرچه غيرعاقالنه بوده، اما برکتي براي وي محسوب مي
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عنوان يک ي نيز، پس از پشيماني از اين رخداد، بهمون کايسامو اجتماعي خواهد شد. سياسي 
نحوي که ايشان بتواند خود را براي بازگشت به  وظيفه، اخبار مربوط به پادشاه را منتقل نمود، به

نزد خداوند آماده کند. ساميکا موني اين اخبار را به پادشاه رساند که پسرش شرينگي احمق، 
توجيه پادشاه، متأسفانه از قدرت کردن غيرقابل پسر يک برهماناي قدرتمند است، با نفرين گرچه

ي انداختن مار مرده بر گردن موني توسط پادشاه، دليل کافي است. حادثهخود سوءاستفاده کرده 
کردن نفرين وجود نداشت، حلي براي خنثيکه هيچ راهبراي نفرين مرگ نيست، اما از آنجايي

پاريکشيت هر  دشاه خود را براي مرگ، در مدت يک هفته، آماده کرد. ساميکا موني و ماهاراجپا
پاريکشيت يک عابد بود.  اي بودند. ساميکاموني يک يوگي و ماهاراجدو ارواح خودشناخته

يک از مالقات با مرگ  دو وجود نداشت. هيچ بنابراين هيچ تفاوتي در خودشناسي در ميان اين
توانست براي عذرخواهي به نزد موني برود، اما اخبار مرگ پاريکشيت مي سيدند. ماهاراجترنمي

الوقوع توسط موني، با حال بسيار پريشان، به وي منتقل شد، به نحوي که پادشاه نخواست قريب
که با حضور بيشتر خود در آن مکان، موجب شرمندگي بيشتر موني شود. او تصميم گرفت خود 

  الوقوع آماده کند و مسير خود براي بازگشت به نزد خداوند را بيابد.گ قريبرا براي مر
سازي خود براي بازگشت به نزد خداوند و يا رهايي از موجوديت زندگي انسان فرصتي براي آماده

دهارما، هر مرد و زني، براي - ترتيب در سيستم وارناشراممادي، تکرار تولد و مرگ، است. بدين
دهارما يا -دهارما به عنوان ساناتانا- شود. به کالمي ديگر، سيستم وارناشراممي اين هدف تربيت

دهارما، يک انسان را براي بازگشت به نزد - شود. سيستم وارناشراماشتغال ابدي نيز شناخته مي
شود که به عنوان واناپراستها به ترتيب به يک فرد متأهل امر ميکند و بدينخداوند آماده مي

ناپذير خود، سانياسي اختيار کند. د تا دانش کامل کسب کند و پيش از مرگ اجتنابجنگل برو
پاريکشيت خوشبخت بود که يک اخطار هفت روزه براي مالقات با مرگ دريافت کرد،  ماهاراج

هاي معمولي هيچ اخطار مشخصي وجود ندارد، گرچه مرگ براي همگان غيرقابل اما براي انسان
سازي ي آمادهکنند و از وظيفهاحمق، اين واقعيت قطعي مرگ را فراموش مياجتناب است. افراد 

کنند. آنها زندگي خود را در تمايالت حيواني خوردن، خود براي بازگشت به نزد خداوند غفلت مي
اي توسط مردم در عصر دهند. چنين زندگي غيرمسئوالنهنوشيدن، ازدواج و لذت بردن هدر مي

آلود براي تقبيح فرهنگ برهمانايي، خداآگاهي و و دليل آن تمايل گناهشود کالي انتخاب مي
باشد. حکومت بايد درآمدهاي خود را ها، حکومت مسئول ميحفاظت از گاوهاست که در قبال آن

شدن براي مرگ ترتيب مردم را جهت آمادهبراي پيشبرد اين سه موضوع هزينه کند و بدين
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کند، حکومت خيرخواه واقعي است. حکومت هند بايد به نحو آموزش دهد. حکومتي که چنين مي
آل، پيروي کند، به جاي آنکه به تقليد پاريکشيت، رياست اجرايي ايده بهتري از الگوهاي ماهاراج

گرا که هيچ ايده و نظري در مورد پادشاهي خداوند، هدف غايي هاي مادياز ساير حکومت
هاي تمدن هندي، باعث انحراف زندگي متمدن نه در آلايدهزندگي انساني ندارند، بپردازد. نزول 

  شد. هند بلکه در خارج از آن خواهد

  5آيه 

atho vihäyemam amuà ca lokaà 
vimarçitau heyatayä purastät 

kåñëäìghri-seväm adhimanyamäna 
upäviçat präyam amartya-nadyäm 

athoترتيب؛ : بدينvihäya ترک؛ :imam اين؛ :amum و آتي؛ :ca نيز؛ :lokam سيارات؛ :

vimarçitauها قضاوت شدند؛ : تمام آنheyatayäخاطر پستي؛ : بهpurastät پيش از اين؛ :

kåñëa-äìghriکريشنا؛ : قدوم نيلوفرين خداوند شريseväm :ي متعال؛ خدمت عاشقانه

adhimanyamänaùانديشد؛ : فردي که به بزرگترين دستاوردها ميupäviçat استوار نشست؛ :

präyam براي روزه؛ :amartya-nadyämي متعال (گنگ يا يامونا).: ساحل رودخانه  

  ترجمه

پاريکشيت به صورتي استوار، در کنار ساحل گنگ نشست تا ذهن خود را در  ماهاراج

کريشناآگاهي متمرکز نمايد، و تمام اقدامات ديگر خودشناسي را کنار گذاشت، چرا که 

ترين دستاورد است و بر تمام ي متعال به خداوند کريشنا، بزرگانهخدمت عاشق

  ها برتري دارد.روش

  شرح

ها، پاريکشيت، هيچ يک از سيارات مادي، حتي اعالترين آن براي عابدي همچون ماهاراج
گاه خداوند شري کريشنا، خداوند ازلي و شخصيت برهمالوکا، همچون گولوکا ورينداوان، سکونت

نهايت سيارات مادي در جهان وند مطلوب و خواستني نيست. اين زمين، يکي از بياصلي خدا
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تاتوا وجود دارد. خداوند و نمايندگانش، پيران -ي ماهاتنهايت جهان نيز در حيطهاست و بي
هاي بيشمار، يک از سيارات درون تمامي جهاناند که هيچروحاني يا آچارياها، به عابدان گفته

يک عابد نيست. عابد همواره مشتاق بازگشت به خانه، بازگشت به نزد خداوند و  مناسب سکونت
تنها تبديل شدن به يکي از معاشران خداوند در ظرفيت خادم، دوست، والد و يا عاشق خداوند، 

ي خداوند شري نهايت سيارات بيشمار وايکونتها يا در گولوکا ورينداوان، سيارهچه در يکي از بي
اند، که در ام اين سيارات به صورت ابدي در آسمان روحاني پاراويوما قرار گرفتهکريشناست. تم

پاريکشيت به خاطر کارهاي  باشد. ماهاراجتاتوا مي-آن سوي اقيانوس عليت، درون ماهات
ي عابد سطح باال، وايشناوا، از تمام اين اطالعات ي فراوان و تولد در يک خانوادهپرهيزکارانه
ترتيب او هيچ تمايلي به سيارات مادي نداشت. دانشمندان امروزي بسيار مشتاق دينآگاه بود و ب

توانند اعالترين سياره اين جهان را درک ها نميدستيابي به ماه با اقدامات مادي هستند، اما آن
ي مادي ديگر قائل پاريکشيت، ارزشي براي ماه يا هيچ سياره کنند. اما عابدي همچون ماهاراج

- ي گرفتن روزهکه از مرگ خود در يک تاريخ مشخص آگاه شد، به واسطهبنابراين هنگامي نبود.

(در ايالت دهلي)  ناپوريتي يامونا، که در پايتخت هاسي کامل در کنار ساحل روحاني رودخانه
تر شد. هم گنگ و هم يامونا، ي متعال به خداوند کريشنا مصممجريان داشت، در خدمت عاشقانه

  ، يا متعال هستند، بااين حال يامونا به داليل زير تقدس بيشتري دارد.3هايي آمارتيارودخانه

  6آيه 

yä vai lasac-chré-tulasé-vimiçra - 

kåñëäìghri-reëv-abhyadhikämbu-netré 
punäti lokän ubhayatra seçän 

kas täà na seveta mariñyamäëaù 

yäاي که؛ : رودخانهvai همواره؛ :lasatناور با؛ : شçré-tulaséهاي توالسي؛ : برگvimiçra :

: abhyadhika: غبار؛ reëuکريشنا؛ : قدوم نيلوفرين خداوند شريkåñëa-aìghriمخلوط؛ 

: سيارات؛ lokänها؛ : قربانيpunätiکرد؛ : که حمل ميnetré: آب؛ ambuخجسته؛ 

ubhayatra هم باال و هم پايين يا داخل و خارج؛ :sa-éçänه با خداوند شيوا؛ : همراkaù شخص :
                                                

3
 amartya 
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: فردي که ممکن mariñyamäëaù: پرستيدن؛ seveta: هرگز؛ na: آن رودخانه؛ tämديگري؛ 
  است در هر لحظه بميرد.

  ترجمه

ترين {گنگ، که پادشاه براي روزه گرفتن، در کنار آن نشسته بود} خجسته رودخانه

کرد. توالسي مخلوط بود، حمل مي هايآب را، که با غبار قدوم نيلوفرين خداوند و برگ

آن آب درون و برون سه جهان و حتي خداوند شيوا و ديگر خداوندگاران را نيز  بنابراين

  کند، بنابراين هرکس که مقدر است بميرد، بايد پناه اين رودخانه را بگيرد.تطهير مي

  شرح

ت روز، بالفاصله از ي هفپاريکشيت، درست پس از دريافت خبر مرگ خود در فاصله ماهاراج
ي يامونا منتقل نمود. معموًال زندگي خانوادگي بازنشسته شده و خود را به ساحل مقدس رودخانه

گفته شده پادشاه پناه ساحل گنگ را گرفت، اما براساس نظر شريال جيوا گوسوامي، پادشاه پناه 
نظر تر بهيايي دقيقرود يامونا را گرفت. بيان شريال جيوا گوسوامي به لحاظ موقعيت جغراف

پاريکشيت در پايتخت خود هاستيناپور که نزديک دهلي امروز بود، سکونت  رسد. ماهاراجمي
ي يامونا را کرد. طبيعتًا پادشاه پناه رودخانهي يامونا از کنار اين شهر عبور ميداشت و رودخانه

کرد. و در مورد تقدس نيز ميي قصر او عبور گرفت، چراکه اين رودخانه از کنار دروازهبايد مي
تري نسبت به رود گنگ با خداوند کريشنا دارد. ي يامونا ارتباط مستقيمبايد گفت که رودخانه

هاي متعالش در اين جهان، مطهر و مقدس ي يامونا را از همان ابتداي بازيخداوند رودخانه
دن به مکاني امن در که پدرش واسودوا با خداوند کريشناي کوچک براي رسينمود. درحالي

کرد، خداوند به داخل رودخانه افتاد و با گوکوال در آن سوي ساحل رودخانه در ماتهورا عبور مي
است که صورت ويژه ذکر شده غبار قدوم نيلوفرين ايشان، رودخانه فورًا تطهير شد. در اينجا به

جريان داشت و غبار قدوم ي خاص را گرفت که به زيبايي پاريکشيت پناه آن رودخانه ماهاراج
کرد. قدوم نيلوفرين کريشنا همواره هاي توالسي حمل مينيلوفرين خداوند را در ترکيب با برگ

محض تماس قدوم نيلوفرين او با آب گنگ و ترتيب به هاي توالسي است و بدين مزين به برگ
ي بيش از گنگ، با رودخانه شوند. با اين حال خداوندها فورًا تطهير مييا يامونا، اين رودخانه

طور که توسط شريال جيوا گوسوامي نقل شده يامونا تماس داشت. براساس واراها پورانا، همان
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که آب گنگ صدبار تطهير است، هيچ تفاوتي ميان آب گنگ و يا يامونا وجود ندارد، اما هنگامي
است که هزار نام ويشنو شده شود. مشابهًا در کتب مقدس گفته و تقديس شود، يامونا ناميده مي

  معادل يک نام راما و سه نام خداوند راما معادل با يک نام کريشنا است.

  7آيه 

iti vyavacchidya sa päëòaveyaù 
präyopaveçaà prati viñëu-padyäm 

dadhau mukundäìghrim ananya-bhävo 
muni-vrato mukta-samasta-saìgaù 

itiترتيب؛ : بدينvyavacchidya تصميم گرفت؛ :saù پادشاه؛ :päëòaveyaùي ي شايسته: نواده

: به viñëu-padyäm: به سمت؛ prati: براي روز، تا زمان مرگ؛ präya-upaveçam؛ پانداواها

: خود را تسليم کند؛ dadhauسوي ساحل گنگ (نشأت گرفته از قدوم نيلوفرين خداوند ويشنو)؛ 

mukunda-aìghrimخداوند کريشنا؛  : به قدوم نيلوفرينananya بدون انحراف؛ :bhävaù :

: تمام انواع؛ samasta: رها شده از؛ mukta: با عهد و قول يک حکيم؛ muni-vratoروحيه؛ 

saìgaù.معاشرت :  

  ترجمه

ي پانداواها، به يکباره و براي هميشه تصميم ي شايستهترتيب پادشاه، نوادهبدين

ي گنگ بنشيند و روزه بگيرد و خود را تسليم انهگرفت تا هنگام مرگ خويش کنار رودخ

قدوم نيلوفرين خداوند کريشنا نمايد، که تنها او قادر است تا رهايي را اعطا نمايد. 

ها، تعهدات يک حکيم ها و دلبستگيبنابراين، با آزاد نمودن خود از تمام انواع معاشرت

  را پذيرفت.

  شرح

کند، چراکه اين آب از ن و خداوندگاران را تطهير ميآب گنگ تمام سه جهان، شامل جهان خدايا
-ي اصل ويشنوگيرد. خداوند کريشنا سرچشمهقدوم نيلوفرين شخصيت خداوند ويشنو نشأت مي

تواند فرد را از تمام گناهان، شامل اهانت يک پادشاه ، ميتاتوا است و بنابراين پناه قدوم نيلوفرين
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پاريکشيت تصميم گرفت که بر قدوم نيلوفرين  ابراين ماهاراجنسبت به يک برهمانا، رها سازد. بن
ي رهايي از هر نوع است، تمرکز کند. سواحل خداوند شري کريشنا که موکوندا يا اعطاکننده
 دهد که مستمرًا خداوند را به ياد آورد. ماهاراجگنگ يا يامونا اين فرصت را به شخص مي

مادي رها نموده و بر قدوم نيلوفرين خداوند کريشنا  هايپاريکشيت خود را از انواع معاشرت
هاي مادي به معناي توقف کامل تمرکز کرد و اين، راه رهايي است. رهايي از تمام معاشرت

ارتکاب هر نوع گناهي است. تمرکز بر قدوم نيلوفرين خداوند به معناي رهايي از تأثيرات تمام 
است که فرد به صورت خواسته اي ايجاد شده نهگناهان پيشين است. شرايط دنياي مادي به گو

پاريکشيت است که فردي عاري از  يا ناخواسته بايد مرتکب گناه شود. بهترين مثال خود ماهاراج
گناه و پادشاهي پرهيزگار بود، اما او نيز قرباني يک اهانت شد، گرچه او هيچگاه خواستار آن نبود 

رين هم شد اما از آنجاييکه عابد بزرگ خداوند بود، چنين که چنين اشتباهي را مرتکب شود. او نف
اوضاع نامساعدي به شرايطي مطلوب بدل شد. اصل آن است که فرد نبايد خواستار انجام هيچ 
گناهي در زندگي باشد و بايد دائمًا بدون انحراف، قدوم نيلوفرين خداوند را به ياد آورد. تنها در 

کند تا پيشرفت منظمي در مسير رهايي داشته بد کمک ميچنين حالتي است که خداوند به عا
باشد و در نهايت به قدوم نيلوفرين خداوند دست يابد. حتي اگر گناهان اتفاقي نيز توسط عابد رخ 

طور که در تمام متون کند. هماندهد. خداوند روح تسليم شده را از تمام گناهان حفاظت مي
  .استشدهمقدس نيز بيان 

  8آيه 

tatropajagmur bhuvanaà punänä 
mahänubhävä munayaù sa-çiñyäù 
präyeëa térthäbhigamäpadeçaiù 

svayaà hi térthäni punanti santaù 

tatra آنجا؛ :upajagmuù رسيد؛ :bhuvanam جهان؛ :punänäùتوانند تطهير که مي: کساني

: به sa-çiñyäùن؛ : انديشمنداmunayaùهاي بزرگ؛ : انديشهmahä-anubhäväù؛ کنند

: apadeçaiù: سفر؛ abhigama: مکان زيارت؛ tértha: همگي؛ präyeëaهمراه شاگردانشان؛ 

: تطهير punantiهاي زيارت؛ : تمام مکانtérthäni: قطعا؛ hi: شخصي؛ svayamبنابه درخواست؛ 
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  : حکيمان. santaùکند؛ مي

  ترجمه

راه با شاگردانشان، و حکيماني که در آن زمان تمام انديشمندان و متفکران بزرگ هم

توانستند حتي مکان زيارتي را تنها با حضور خويش مطهر کنند، به قصد سفر مي

  زيارتي به آنجا رسيدند.

  شرح

ي گنگ نشست، اخبار آن در سراسر جهان پاريکشيت در ساحل رودخانه که ماهاراجهنگامي
وضوع را درک کنند، همگي به قصد توانستند اهميت اين مپخش شد و حکيمان بزرگ که مي
پاريکشيت و نه براي استحمام  ها براي مالقات با ماهاراجزيارت به آنجا رفتند. در واقع آن

هاي زيارتي را زيارتي به آنجا رفتند، چراکه تمامي ايشان شايستگي کافي براي تطهير مکان
تمام گناهان پاک سازند.  روند تا خود را ازهاي زيارتي ميداشتند. عموم مردم به مکان

که شوند. اما هنگاميهاي زيارتي با گناهان ديگران بار سنگيني را متحمل ميترتيب مکانبدين
کنند، با حضور ي زيارتي را مالقات ميشدههاي بيش از حد سنگينچنين حکيماني، چنين مکان

پاريکشيت رفتند  ات با ماهاراجنمايند. بنابراين حکيماني که به مالقها را پاک ميخود اين مکان
ي هاي عادي نداشتند، بلکه آنان به وعدهي چنداني به پاکسازي خود همچون انسانعالقه

بيني کنند که توانستند پيشپاريکشيت رفتند زيرا مي استحمام در آن مکان، به مالقات ماهاراج
مندي از اين مي آنها خواستار بهرهنمود. تمابهاگاواتام را بيان خواهد - شوکادو گوسوامي، شريماد

  رخداد عظيم بودند.

  10-9 آيات

atrir vasiñöhaç cyavanaù çaradvän 
ariñöanemir bhågur aìgiräç ca 
paräçaro gädhi-suto 'tha räma 

utathya indrapramadedhmavähau 
 

medhätithir devala ärñöiñeëo 
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bhäradväjo gautamaù pippalädaù 
maitreya aurvaù kavañaù kumbhayonir 

dvaipäyano bhagavän näradaç ca 

atri to näradaهاي مختلف جهان به آنجا هاي اشخاص قديسي است که از بخش: تمامي نام
  بودند.  رسيده

  ترجمه

هاي مختلف جهان حکيمان بزرگي همچون آتري، چياوانا، سارداوان، از بخش

را، ويشواميترا، آنگيرا، پاراشوراما، اوتاتهيا، آريستانمي، بريگو، واسيستا، پاراشا

ايندراپرامادا، ايدماواهو، مدهاتيهتي، دواال، آرتيشنا، بهارادوا، گائوتاما، پيپاالدا، مايترا، 

  آئوروا، کاواشا، کومبهايوني، دوايپايانا و شخصيت بزرگ نارادا به آنجا رسيدند.

  شرح

که مادرش گوموني. وي پيش از موقع و هنگاميچياوانا: يک حکيم بزرگ و يکي از پسران بري
  دزديده شده بود، متولد شد. چياوانا يکي از شش پدر پسرش بود.

داد، ماهارشي بريگو از که برهماجي قرباني عظيمي را از طرف وارونت انجام ميبريگو: هنگامي
توانست مي آتش قرباني متولد شد. وي حکيمي بزرگ بود و همسر عزيزش پولوما نام داشت. او

مانند دورواسا، نارادا و سايرين در فضا سفر کند و به مالقات تمام سيارات جهان برود. پيش از 
جنگ کوروکشترا، او سعي کرد که جنگ را متوقف کند. زماني او به بهارادواجا موني در مورد 

اسبات سامهيتا، کتابي عظيم در مورد مح- ي بريگوتحوالت نجومي آموزش داد و او نويسنده
اند. توضيح داده نجومي است. وي توضيح داد که چگونه هوا، آتش، آب و خاک از اتر توليد شده

کند. به عنوان يک فيلسوف ها را تنظيم ميکند و رودهاست که هوا در معده چگونه عمل مي
شناس بزرگ او به صورتي منطقي، ابديت موجود زنده را اثبات نمود. وي همچنين يک انسان

است. وي يک مروج هاي دور، توسط وي تشريح شده گ است و تئوري تحول در زمانبزر
ي انساني، به عنوان نهاد وارناشرام است. وي پادشاه ي جامعهعملي چهار طبقه و چهار مرتبه

  کشاترياي ويتاهاويا را به برهمانا بدل نمود.
  ) را ببينيد.۱/۹/۶بهاگاواتام (- واسيستها: شريماد
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ي واسيستهاموني و پدر وياسادو است. او پسر ماهاريشي شاکتي است و نام او نوهپاراشارا: 
مادرش آدرشياتي بود. وي زماني در رحم مادرش بود که مادرش تنها دوازده سال سن داشت. و 
از درون رحم مادرش وداها را آموخت. ديوي به نام کالماشاپادا پدرش را کشت و او براي انتقام، 

گاه او نيا را نابود سازد. اما پدربزرگش واسيستها وي را از اين کار منع کرد. آنخواست کل دمي
ياگيايي براي کشتن راکشاساها برگزار کرد، اما ماهاريشي پوالستيا مانعش شد. وي مجذوب 
ساتياواتي شد و وياسادو را به وجود آورد. اما ساتياواتي همسر ماهاراج شانتانو شد. با لطف و 

ارا، ساتياواتي از کيلومترها دورتر باردار شد. همچنين او در زمان مرگ بهيشما حضور رحمت پاراش
ي بسياري از کتب داشت. وي پيرروحاني ماهاراج جاناکا و يک عابد بزرگ خداوند شيوا، نويسنده

  شناختي است.ودايي و راهنماهاي جامعه
قدرت ماورايي. او به عنوان  ي رياضت وسوتا يا ويشواميترا: حکيمي بزرگ در زمينه-گادهي
سوتا معروف است چراکه پدرش گادهي، يک پادشاه قدرتمند در ايالت کانياکوبجا -گادهي

ي قدرت (بخشي از اوتار پرادش) بود. گرچه او برحسب تولد کشاتريا بود، توانست به واسطه
يک پادشاه اقدامات روحاني خود، در همان بدن، تبديل به يک برهمانا شود. هنگاميکه وي 

کشاتريا بود نزاعي با واسيستها موني داشت و قرباني بزرگي را در همراهي با گاناموني برگزار 
ترتيب توانست پسران واسيستها را نابود کند. او يوگي بزرگي شد و با اين حال نمود و بدين

يخ جهان شد. ي زيبايي تارترتيب پدر شاکونتاال، ملکهنتوانست حواس خود را کنترل کند و بدين
ي واسيستهاموني مالقات کرد و پذيرائي که وي يک پادشاه کشاتريا بود، از کلبههنگامي

سلطنتي از وي انجام گرفت. ويشواميترا از واسيستهاموني گاوي به نام نانديني را خواست و موني 
و پادشاه ترتيب نزاعي ميان حکيم از اعطاي آن سر باز زد. ويشواميترا گاو را دزديد و بدين

ترتيب پادشاه تصميم گرفت که درگرفت. ويشواميترا مغلوب قدرت روحاني واسيستها شد و بدين
يک برهمانا شود. قبل از برهمانا شدن او رياضت شديدي را در ساحل کائوشيکا متحمل شد. وي 

  همچنين کسي است که تالش کرد تا جنگ کوروکشترا را متوقف کند.
ر ذهني برهما و پدر بريهاسپاتي واعظ بزرگ خداوندگاران در سيارات آنگيرا: وي يکي از شش پس
ي برهماجي که در خاکستر آتش بود، متولد شد. اوتاتهيا و ساموارتا بهشتي است. وي از نطفه

پسرانش هستند. گفته شده که وي همچنان در حال رياضت و ذکر نام مقدس خداوند در مکاني 
  است.به نام آلوکاناندا در ساحل گنگ 

  ) را ببينيد.۱/۹/۶بهاگاواتام (- پاراشورام: شريماد
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اوتاتهيا: يکي از سه پسر ماهاريشي آنگيرا. او پير روحاني ماهاراج ماندهاتا بود. او با بهادرا، 
دخترسوما (ماه) ازدواج کرد. وارونا همسر وي بهادرا را دزديد و براي تالفي کردن اهانت 

  هان را نوشيد.هاي جخداوندگاران آب، تمامي آب
مدهاتيتهي: حکيمي مسن از يور. يک عضو از مجمع بهشتي پادشاه ايندرادوا. پسرش کانوا موني 
بود که شاکونتاال را در جنگل، بزرگ کرد. وي با پيروي دقيق از اصول زندگي بازنشستگي 

  (واناپراستها) به سيارات بهشتي ارتقا يافت.
وياسادو. نام نيک او در فهرست مراجعي است که در  دواال: مرجعي بزرگ مانند ناراداموني و

عنوان شخصيت متعال گيتا ارائه شده است، زماني که آرجونا، خداوند کريشنا را، به - بهاگاواد
کوروکشترا مالقات کرد. او  رسميت شناخت. وي، ماهاراج يودهيشتيرا را پس از جنگخداوند، به 

ي پانداوا بود. همانند کشاترياها، او به دخترش اجازه داد که برادر بزرگتر دهائوميا، واعظ خانواده
ها همسرش را در يک مراسم سواياموارا انتخاب کند و در آن مراسم تمام پسران مجرد ريشي

  دعوت شدند. براساس نظر برخي، او آسيتا دواال نيست.
  ) را ببينيد.۱/۹/۶بهاگاواتام (- بهارادواجا: شريماد

ت حکيم معظم جهان. شارادوان گائوتاما يکي از پسرانش بود. اشخاص گائوتاما: يکي از هف
ي شاگردان او هستند. برهماناهايي که گوترا يا از اوالد او يا از سلسله- امروزي در گائوتاما

- کنند معموًال اوالد خانوادگي او و کشاترياها و وايشياهايي که گائوتاماگوترا را بيان مي- گائوتاما
ي شاگردان او قرار دارند. او همسر آهالياي مشهور بود، کنند همگي در زنجيرهميگوترا را بيان 

که ايندرادوا، پادشاه بهشت به وي تجاوز کرد تبديل به سنگ شد. آهاليا توسط خداوند هنگامي
  کوروکشترا است. راماچاندرا رها گرديد. گائوتاما، پدربزرگ کريپاچاريا، يکي از قهرمانان جنگ

هاي بزرگ يور و پير روحاني ويدورا و يک مرجع ديني بزرگ بود. او به يکي از ريشي مايتريا:
دهيرتاراشترا توصيه کرد که روابط خوبي با پانداوا داشته باشد. دوريودهانا مخالفت کرد و 

ترتيب وي دوريودهانا را نفرين کرد. او وياسادو را مالقات کرد و با وي مباحثه مذهبي بدين
  داشت.

  11آيه 

anye ca devarñi-brahmarñi-varyä 
räjarñi-varyä aruëädayaç ca 
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nänärñeya-pravarän sametän 
abhyarcya räjä çirasä vavande 

anye بسياري ديگر؛ :ca نيز؛ :devarñi خداوندگاران قديس؛ :brahmarñi برهماناهاي مقدس؛ :

varyäù اعالترين؛ :räjarñi-varyäùديس؛ : اعالترين پادشاهان قaruëädayaçي : رتبه

: رهبر در ميان ärñeya-pravarän: بسياري ديگر؛ nänä: و؛ caها؛ خاصي از راجاريشي

: çirasä: امپراطور؛ räjä: با پرستش؛ abhyarcya: گردهم آمدند؛ sametänهاي حکما؛ سلسله

  : خوشامد گفت.vavandeسر خود را به زمين ساييد، سجده کرد؛ 

  ترجمه

اري از خداوندگاران قديس، پادشاهان و اجتماعات سلطنتي خاص به نام همچنين بسي

بودند.  ، آنجامختلف حکما يهاها] از سلسلهيشيخاص از راجار اي[رتبهآروناداياس 

از  يت] را مالقات کنند، ويکشي[پار هم آمدند تا امپراطوري آنها گردکه همهيهنگام

  د.ييسان يشان استقبال نمود و سرخود را به زميا

  شرح

شدت سيستم سجده کردن براي احترام گذاشتن يک رفتار عالي است که ميهمان گرانقدر را به 
ي يک نيز با اين فرايند به راحتي ي درجهکنندهدهد. حتي يک اهانتمورد لطف خود قرار مي

، تمام آن ها و پادشاهان بودپاريکشيت، گرچه مورد احترام تمام ريشي شود و ماهاراجبخشيده مي
مردان بزرگ را با رفتاري متواضعانه خوشامدگويي کرد تا از هر اهانتي عذرخواهي کند. معموًال 

کار گرفته ي زندگي فرد، اين روش متواضعانه توسط هر شخص معقولي بهدر آخرين مرحله
ير پاريکشيت از همگان آرزوي خ ترتيب ماهاراجشود تا پيش از مرگ طلب مغفرت کند. بدينمي

  براي بازگشت به خانه، بازگشت نزد خداوند را نمود.

 12ه يآ

sukhopaviñöeñv atha teñu bhüyaù 
kåta-praëämaù sva-cikérñitaà yat 

vijïäpayäm äsa vivikta-cetä 
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upasthito 'gre 'bhigåhéta-päëiù 

sukha با شادماني؛ :upaviñöeñu همگي نشسته؛ :atha بنابراين؛ :teñu کنندگان)؛ (مالقات: به آنها

bhüyaù دوباره؛ :kåta-praëämaù احترامات تقديم شد؛ :sva مال خود؛ :cikérñitaà تصميم :

: فردي که ذهنش از vivikta-cetäù: تقديم کرد؛ vijïäpayäm äsaکه؛ : کسيyatبه روزه؛ 

: abhigåhéta-päëiù: مقابل ايشان؛ agre: حاضر بود؛ upasthitoامور دنيوي منقطع شده؛ 
  متواضعانه با دستاني برهم گذاشته. 

  ترجمه

ها و سايران در مکان خود به صورتي راحت نشستند، پادشاه، پس از آنکه تمام ريشي

متواضعانه و با دستاني برهم گذاشته در مقابل ايشان ايستاد و در مورد تصميمش براي 

  روزه گرفتن تا هنگام مرگ، سخن گفت.

  شرح

بود که تا هنگام مرگ در ساحل گنگ روزه بگيرد، متواضعانه يم گرفته گرچه پادشاه پيشتر تصم
تصميم خود را بيان کرد که نظرات مراجع بزرگي که در آنجا حضور داشتند را بشنود. هر 

شود امور تصميمي، بدون درنظرگيري اهميت، بايد توسط مرجعيتي تأييد شود. اين امر سبب مي
کردند، ادشاهاني که در آن روزگاران بر دنيا حکومت ميکامل شود. اين بدان معناست که پ

ها با دقتي زياد از تصميمات مرجعيت قديسان و حکما نشناس نبودند. آنديکتاتورهايي وظيفه
عنوان يک پادشاه کامل، با پاريکشيت، به کردند. ماهاراجبرحسب قواعد ودايي، پيروي مي

  کرد.خود، از اصول پيروي ميمشورت مراجع، حتي تا آخرين روزهاي زندگي 

  13آيه 

räjoväca 
aho vayaà dhanyatamä nåpäëäà 

mahattamänugrahaëéya-çéläù 
räjïäà kulaà brähmaëa-päda-çaucäd 

düräd visåñöaà bata garhya-karma 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور شوکادو گوسوامیفصل نوزدهم:                                                             ١٠٥٢
 

 

räjä uväca پادشاه خوشبخت گفت؛ :aho آه؛ :vayam ما؛ :dhanya-tamäù بسيار :

-anugrahaëéya: ارواح بزرگ؛ mahat-tamaز تمام پادشاهان؛ : اnåpäëämشکرگذار؛ 

çéläù آموزش ديد تا لطفي به دست آورد؛ :räjïäà سلطنتي؛ :kulam مراتب؛ :brähmaëa-
päda قدوم برهماناها؛ :çaucäd امتناع پس از پاکسازي؛ :dürädاي؛ : در فاصلهvisåñöam :

  ها.: فعاليتkarmaبيح شده، محکوم کردني؛ : تقgarhya: برحسب؛ bataنظر شده؛ همواره صرف

  ترجمه

براي م که يهست يپادشاهان يار تمامزار شکرگيدر واقع، ما بس: پادشاه خوشبخت گفت

ي سلطنتي را به شما [حکيمان] طبقه . معموًال اند، آموزش ديدهلطف ارواح بزرگکسب 

اي دور نگه داشت، در نظر ها امتناع ورزيد و در فاصلهعنوان پسماندهايي که بايد از آن

  گيريد.مي

  شرح

اي دور نگهداري شود. براساس اصول مذهبي، ادرار، مدفوع، آب شستشو و غيره بايد در فاصله
ها و ساير موارد، ممکن است امکانات آسايش تمدن مدرن هاي استحمام متصل، توالتمحل

قرار بگيرند. همين مثال در اينجا  هاي مسکونياي مناسب از بخشباشند، اما آنها بايد در فاصله
که در مسير بازگشت به نزد خداوند  ي پادشاهان، از کسانيي ميان طبقهدر ارتباط با رابطه
شود. خداوند شري چيتانيا ماهاپرابهو فرمود، که در تماس نزديک بودن با هستند مطرح مي

بازگشت به نزد خداوند دارد بدتر ي پادشاهان، براي کسي که تمايل به مردان ثروتمند و يا طبقه
ي زيبايي خارجي خلقت با افرادي که شيفته کالمي ديگر، روحانيون معموالً . بهاز خودکشي است

دانند که نمايند. با دانش پيشرفته در ادراک روحاني، روحانيون ميخداوند هستند، معاشرتي نمي
واقعيت پادشاهي خداوند، نيست. وار از اين دنياي مادي زيبا، چيزي جز يک انعکاس سايه

 شوند. اما در مورد ماهاراجهاي سلطنتي يا موارد مشابه آن نميبنابراين آنها مسحور توانگري
تجربه، محکوم به پاريکشيت وضعيت متفاوت بود. به روشني پادشاه توسط يک پسر برهماناي بي

به نزد او بازگردد. روحانيون ديگر،  مرگ بود، اما در واقع خداوند وي را مخاطب قرار داده بود تا
پاريکشيت تا هنگام مرگ، در آنجا گرد  ي ماهاراجهاي بزرگ که به دليل روزهحکيمان و يوگي

 گشت. ماهاراجهم آمده بودند، مشتاق مالقات با وي بودند، چراکه او نزد خداوند باز مي
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بودند، همگي نجا گرد هم آمده توانست درک کند که حکيمان بزرگي که در آپاريکشيت نيز مي
ي ايشان به خداوند، مهربان بودند. بنابراين خاطر خدمت عابدانه نسبت به اجداد وي، پانداواها، به

اش، سپاسگزار بود و او نسبت به حکما براي حضورشان در آنجا و در آخرين روزهاي زندگي
اشد. بنابراين احساس غرور باش ميکرد که اين به خاطر عظمت اجداد درگذشتهاحساس مي

ي چنين عابدان بزرگي است. چنين غروري براي عابدان خداوند، قطعًا برابر با کرد که نوهمي
که دومي کاذب و هاي مادي نيست. اولي واقعيت است درحاليحس تکبر پوچ به دليل موفقيت

  پوچ است.

  14ه يآ

tasyaiva me 'ghasya parävareço 
vyäsakta-cittasya gåheñv abhékñëam 

nirveda-mülo dvija-çäpa-rüpo 
yatra prasakto bhayam äçu dhatte 

tasya مربوط به او؛ :eva قطعا؛ :me مال من؛ :aghasya مربوط به فرد گناهکار؛ :parä متعال؛ :

avara مادي؛ :éçaùکننده، خداوند متعال؛ : کنترلvyäsaktaشدت وابسته؛ : بهcittasya مربوط :

: منبع nirveda-mülaù: همواره؛ abhékñëam: مربوط به امور خانواده؛ gåheñvهن؛ به ذ

: prasakto: که درنتيجه؛ yatra: شکل؛ rüpo: نفرين توسط برهمانا؛ dvija-çäpaانقطاع؛ 

  : رخ داد.dhatte: خيلي زود؛ äçu: ترس؛ bhayamتاثير است؛ که تحتفردي

  ترجمه

ي هر دو جهان متعال و مادي، با لطف و فيض دهکننشخصيت اعالي خداوند، کنترل

است. به دليل دلبستگي فراوان، به صورت نفرين يک برهمانا، بر من مستولي شده 

چنين روشي در مقابلم  بيش از حد ما به زندگي خانوادگي، خداوند براي حفظ من، به

  است تا تنها از سر ترس، خود را از جهان منقطع نمايم. ظاهر شده

  شرح

بود و اگرچه مطمئنًا  ي عابدان بزرگ، پانداواها، متولد شدهپاريکشيت گرچه در خانواده ماهاراج



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور شوکادو گوسوامیفصل نوزدهم:                                                             ١٠٥٤
 

 

در دلبستگي متعال به معاشرت با خداوند تعليم يافته بود با اين حال، متوجه شد که اغواي زندگي 
انقطاع  خانوادگي مادي چنان قدرتمند است که او توسط يک برنامه از سوي خداوند، مجبور به

گيرد. است. انجام چنين اقدام مستقيمي توسط خداوند، در مورد يک عابد خاص صورت مي
توانست اين موضوع را همچون واالترين روحانيون جهان درک کند. پاريکشيت مي ماهاراج

خداوند نزد عابدانش سکونت دارد، بنابراين حضور قديسان بزرگ، بيانگر حضور خداوند بود. پس 
  اي از لطف خداوند متعال خوشامد گفت.عنوان نشانه هاي بزرگ را بهحضور ريشيپادشاه 

  15آيه 

taà mopayätaà pratiyantu viprä 
gaìgä ca devé dhåta-cittam éçe 

dvijopasåñöaù kuhakas takñako vä 
daçatv alaà gäyata viñëu-gäthäù 

tam به آن دليل؛ :mä من؛ :upayätam پناه گرفتن؛ :pratiyantu تنها پذيرفت مرا؛ :vipräù :

: گرفتن؛ dhåtaي مستقيم خداوند؛ : نمايندهdevé: نيز؛ ca: مادر گنگ؛ gaìgäاي برهماناها؛ 

cittam قلب؛ :éçe به خداوند؛ :dvija-upasåñöaù خلق شده توسط برهمانا؛ :kuhakas چيزي :

: بدون تاخير بيشتر؛ alamنيش بزند؛  : اجازه بدهdaçatu: يا؛ vä: مار پرنده؛ takñakaùجادوئي؛ 

gäyata لطفا به سرودن ادامه بده؛ :viñëu-gäthäù.توصيف اعمال ويشنو :  

  ترجمه

عنوان يک روح کامًال تسليم شده بپذيريد و اجازه دهيد اي برهماناها، صرفًا من را به 

ن قدوم همين صورت بپذيرد، چراکه م را بهي خداوند، نيز من مادر گنگ، نماينده

ام. اجازه دهيد آن مار پرنده يا هر چيز جادويي نيلوفرين خداوند را در قلبم دربرگرفته

مرا فورًا نيش بزند. تنها آرزومندم که شما به سراييدن  - کندکه آن برهمانا توليد مي

  اعمال خداوند ويشنو ادامه دهيد.

  شرح

وجه از گردد، ديگر به هيچتعال ميمحض آنکه فرد کامًال تسليم قدوم نيلوفرين خداوند م به



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠٥٥                                                                        بهاگاواتام، جزء اول -شريماد

 

 

بود  ترسد. َجّوي که با حضور عابدان بزرگ خداوند در کنار ساحل رود گنگ ايجاد شدهمرگ نمي
پاريکشيت، تضمين کافي بر اين امر  و نيز پذيرش کامل قدوم نيوفرين خداوند از سوي ماهاراج

هاي زمان مرگ، او مطلقًا از تمامي ترسترتيب گردد. بدينبود که پادشاه به نزد خداوند باز مي
  آزاد شد.

  16آيه 

punaç ca bhüyäd bhagavaty anante 
ratiù prasaìgaç ca tad-äçrayeñu 

mahatsu yäà yäm upayämi såñöià 
maitry astu sarvatra namo dvijebhyaù 

punaç دوباره؛ :ca و؛ :bhüyäd بگذار اينگونه باشد؛ :bhagavatyشري کريشنا؛  : به خداوند

anante فردي که قدرت نامحدود دارد؛ :ratiù جذاب؛ :prasaìgaç معاشرت؛ :ca نيز؛ :tat :

 yäm: درون خلقت مادي؛ mahatsuکه عابدان خداوند هستند؛ : با کسانيäçrayeñuمربوط به او؛ 

yämکه؛ : هرجائيupayämi خواهم گرفت؛ :såñöim تولدم؛ :maitréي دوستانه؛ : رابطهastu :

  : به برهماناها.dvijebhyaù: احتراماتم؛ namo: هرجا؛ sarvatraگونه باشد؛ بگذاريد اين

  ترجمه

کنم که اگر بايد دوباره در اين دوباره، با تقديم احترام به تمامي شما برهماناها، دعا مي

جهان مادي تولد بگيرم، دلبستگي کامل به خداوند کريشناي نامحدود، معاشرت با 

  باشم.ي دوستانه با تمام موجودات زنده داشته نش و رابطهعابدا

  شرح

پاريکشيت  ي کامل است، در اينجا توسط ماهاراجکه يک عابد خداوند تنها موجود زندهاين
است. يک عابد خداوند، دشمن هيچکس نيست، گرچه ممکن است دشمناني براي تشريح شده 

ايل به معاشرت با غيرعابدان ندارد، گرچه او هيچ عابد وجود داشته باشد. يک عابد خداوند تم
دشمني با غيرعابدان ندارد. او آرزومند معاشرت با عابدان خداوند است. اين کامًال طبيعي است، 

ترين عملکرد عابد وجود دلبستگي کامل به المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز. و مهمهمچون ضرب
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گونه که پسر خوب پدر، رفتاري ت زنده است، همانخداوند شري کريشنا، پدر تمام موجودا
دوستانه با تمام برادران خود دارد، عابد خداوند نيز که پسر خوب پدر متعال، خداوند کريشناست، 

کند پسران ياغي پدر را به داند. او تالش ميتمامي موجودات زنده را در ارتباط با پدر متعال مي
 ها در پذيرفتن پدر متعال بودن خداوند، کمک کند. ماهاراجتر برساند و به آناي معتدلمرحله

گشت، اما حتي اگر هم چنين مقدر نشد که به نزد خداوند پاريکشيت قطعًا به نزد خداوند باز مي
ترين راه زيستن در جهان مادي است، دعا بازگردد، او براي دريافت الگويي از زندگي که کامل

شرت با شخصيتي به بزرگي برهما نيست، بلکه او معاشرت يک کرد. يک عابد پاک، آرزومند معا
  دهد و کافي است که آن معاشر عابد خداوند باشد.ي حقير را ترجيح ميموجود زنده

  17آيه 

iti sma räjädhyavasäya-yuktaù 
präcéna-müleñu kuçeñu dhéraù 
udaì-mukho dakñiëa-küla äste 

samudra-patnyäù sva-suta-nyasta-bhäraù 

itiترتيب؛ : بدينsmaطور که در گذشته؛ : همانräjä پادشاه؛ :adhyavasäya پشتکار؛ :yuktaù :

: ب زيراندازي از جنس علف کوشا؛ kuçeñu: باريشه؛ müleñu: شرقي؛ präcénaمشغول؛ 

dhéraù کنترل بر نفس؛ :udaì-mukhaù نگاه به سمت شمال؛ :dakñiëa در جنوب؛ :küla :

: پسر؛ suta: مال؛ sva: همسر (گنگ)؛ patnyäù: دريا؛ samudraواقع شد؛  :ästeساحل؛ 

nyasta ترک و واگذار کردن؛ :bhäraùي مديريت.: وظيفه  

  ترجمه

پاريکشيت بر زيراندازي از جنس علف نشست، در  در کنترل کامل نفس، ماهاراج

رفته بود و ها به سمت شرق، و در ساحل شرقي رود گنگ قرار گي چمنحاليکه ريشه

. پيشتر، او مسئوليت پادشاهي را به پسرش سپرده او خود رو به سمت شمال داشت

  بود.

  شرح
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شود. زيرانداز از جنس علف کوشا، تطهير شده عنوان همسر دريا، پرشکوه ميي گنگ، بهرودخانه
ها شود و اگر ريشهصورت کامل خارج مياش به آيد، چراکه اين علف با ريشهبه شمار مي

شوند. رو کردن به سمت شمال نيز براي دستيابي به سمت شرق باشند، خجسته محسوب ميبه
پاريکشيت پيش از ترک خانه، مسئوليت  آيند. ماهاراجموفقيت روحاني مطلوب به شمار مي

ترتيب او کامًال خود را با تمام شرايط مطلوب تجهيز کرده مديريت آن را به پسرش سپرد. بدين
  بود.

  18 آيه

evaà ca tasmin nara-deva-deve 
präyopaviñöe divi deva-saìghäù 

praçasya bhümau vyakiran prasünair 
mudä muhur dundubhayaç ca neduù 

evamترتيب؛ : بدينca نيز؛ :tasmin در آن؛ :nara-deva-deve بر پادشاه؛ :präya-
upaviñöe مشغول به روزه تا هنگام مرگ؛ :diviمان؛ : در آسdeva خداوندگاران؛ :saìghäù تمام :

: پخش شد؛ vyakiran: روي زمين؛ bhümau: پرشکوه کردن اعمال؛ praçasyaايشان؛ 

prasünaiùها؛ : با گلmudä به لطف؛ :muhur مستمرًا؛ :dundubhayaùهاي : طبل

  شد. : زدهneduù: نيز؛ caآسماني؛ 

  ترجمه

يت، تا زمان مرگ، براي آنکه روزه بگيرد، برجاي پاريکش ترتيب، پادشاه، ماهاراجبدين

نشست. خداوندگاران سيارات بااليي، اعمال پادشاه را پرشکوه کرده و در شادي 

  هاي آسماني کوبيدند.هايي را به روي زمين پاشيدند و بر طبلمستمر، گل

  شرح

 ي ماهاراجروزهاي وجود داشته و خبر پاريکشيت، ارتباط ميان سياره حتي تا زمان ماهاراج
پاريکشيت، تا زمان مرگ، براي دستيابي به رهايي، به سيارات اعالي آسمان، جايي که 

ها هستند، اما تر از انسانگذرانکردند، رسيد. خداوندگاران خوشخداوندگاران باهوش زندگي مي
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دانشناس باشند. هيچکس در سيارات بهشتي نيست که خهمگي آنان تابع اوامر خداوند متعال مي
ترتيب هر عابد خداوند بر سطح زمين، همواره توسط ايشان پرشکوه اعتقاد باشد. بدينيا بي

شدت محظوظ شدند. بنابراين با پخش کردن پاريکشيت، ايشان به شود و در مورد ماهاراجمي
 هاي آسماني، آنان احترامات خود را اعالم نمودند. يکروي زمين و کوبيدن بر طبل ها برگل

شود. او همواره از عابد گردد، خوشحال ميخداوندگار، از ديدن اينکه فردي به نزد خداوند باز مي
ها به دايويک خود، ممکن است در تمام زمينههاي آدهيچنان که با قدرتخداوند راضي است، آن

اپيدا از اي نگردد. زنجيرهي اعمالشان، از ايشان راضي ميعابدان کمک کند و خداوند به واسطه
  همکاري کامل ميان خداوند، خداوندگاران و عابد خداوند، بر روي زمين وجود دارد.

  19آيه 

maharñayo vai samupägatä ye 
praçasya sädhv ity anumodamänäù 

ücuù prajänugraha-çéla-särä 
yad uttama-çloka-guëäbhirüpam 

maharñayo حکيمان بزرگ؛ :vai برحسب مورد؛ :samupägatäù در آنجا جمع شدند؛ :ye :

ترتيب؛ : بدينiti: کامال درست؛ sädhu: با پرشکوه کردن؛ praçasyaکه؛ کساني

anumodamänäù تأييد همگاني؛ :ücuù گفتند؛ :prajänugraha انجام خير براي شر؛ :

çéla-säräù لحاظ کيفي قدرتمند؛ : بهyad زيرا؛ :uttama-çlokaب : فردي که با اشعار منتخ

  : به خوبي صفات خدايي.guëa-abhirüpamشود؛ پرشکوه مي

  ترجمه

پاريکشيت را  تمامي حکيمان بزرگي که در آنجا جمع شده بودند، تصميم ماهاراج

تأييد خود را بيان نمودند. طبيعتًا حکيمان تمايل به  "ستوده و با گفتن: "بسيار عالي

هاي کيفي خداوند ها تمامي قدرته آنانجام امور خير براي عموم مردم را دارند، چراک

پاريکشيت، عابد خداوند، بسيار  متعال را دارند. بنابراين آنان از مالقات ماهاراج

  ، و چنين گفتند.خوشحال شده
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  شرح

پاريکشيت  يابد. ماهاراجزيبايي طبيعي موجود زنده، با ارتقاء به سکوي خدمت عابدانه افزايش مي
کريشنا شده بود. با رؤيت اين امر، حکيمان بزرگي که در آنجا گردهم جذب دلبستگي به خداوند 

ي "بسيار خوب" تأييد خود را بيان کردند. چنين آمده بودند، بسيار راضي شدند و با گفتن واژه
ها شخصيتي که آنحکيماني ذاتًا تمايل به انجام امور خير براي عموم مردم را دارند و هنگامي

حد بينند، رضايت ايشان بيکشيت را انساني پيشرفته در خدمت عابدانه ميپاري همچون ماهاراج
ي خداوند، چنان کنند. خدمت عابدانهو حصر شده و تمامي برکاتي که در توان دارند را تقديم مي

شوند خجسته است که تمامي خداوندگاران و حکيمان، تا خود شخص خداوند، از عابد راضي مي
رو کنار يابد. تمامي موانع ناخجسته، از مسير عابد پيشچيز را خجسته ميو بنابراين عابد همه 

پاريکشيت خجسته بود  روند. مالقات تمام حکيمان بزرگ، در هنگام مرگ قطعًا براي ماهاراجمي
  ترتيب او از آن به اصطالح نفرين پسر برهمانا، برکت و لطف دريافت کرد.و بدين

  20آيه 

na vä idaà räjarñi-varya citraà 
bhavatsu kåñëaà samanuvrateñu 
ye 'dhyäsanaà räja-kiréöa-juñöaà 

sadyo jahur bhagavat-pärçva-kämäù 

na نه؛ :vä مانند اين؛ :idam اين؛ :räjarñi پادشاه قديس؛ :varya رئيس؛ :citramآور؛ : شگفت

bhavatsu به تمام شما؛ :kåñëam کريشنا؛ :samanuvrateñuساني که دقيقا در : به آن ک

هاي پادشاهان؛ : تاجräja-kiréöa: نشسته بر تخت؛ adhyäsanamکه؛ : کسيyeمسير هستند؛ 

juñöam آراسته؛ :sadyaù فورًا؛ :jahuù ترک کرد؛ :bhagavat شخصيت خداوند؛ :pärçva-
kämäù.آرزوي دستيابي به معاشرت :  

  ترجمه

ي پاندو، که همگي به در سلسله [حکيمان گفتند] اي رهبر تمامي پادشاهان قديس

آور نيست که تو تخت دقت در مسير خداوند شري کريشنا قرار دارند، اصًال شگفت
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اي، تا معاشرت هاي پادشاهان زيادي بود، ترک کردهسلطنت خود را که آراسته به تاج

  ابدي شخصيت خداوند را به دست آوري.

  شرح

کنند که اين سي را در اختيار دارند، فکر ميسياستمداران احمق که مناصب مديريتي و سيا
ترين دستاورد زندگي هستند و بنابراين اند، بزرگمناصب موقتي را که به اشغال خود درآورده

چسبند، بدون آنکه بدانند دستيابي به رهايي به عنوان ي زندگي، به آن ميحتي تا آخرين لحظه
الترين دستاورد زندگي است. هدف از زندگي يکي از معاشران خداوند در سکونتگاه ابديش، وا

است که گيتا بارها به ما تضمين داده -انساني، دستيابي به اين غايت است. خداوند در بهاگاواد
ترين دستاورد است. پراهالد ماهاراج، در اش، بزرگبازگشت به نزد خداوند، در سکونتگاه ابدي

ي زندگي بسيار گرايانهمن از روش مادي حال دعا به خداوند نرشيمها گفت: "اي خداوندم،
ترسم و اصًال هيچ ترسي از وجه مخوف و ترسناک تو به صورت نرشيمها ندارم. اين روش مي

ايم. ما درون ي زندگي چيزي شبيه سنگ آسياب است و ما توسط آن نفرين شدهگرايانهمادي
خداوندم، به قدوم نيلوفرينت رتيب، تايم و بديناين گرداب وحشتناک امواج متالطم زندگي افتاده

کنم به عنوان يکي از خادمانت، به سکونتگاه ابديت بازگردم. اين اوج رهايي از اين روش دعا مي
ي زندگي دارم. در هر گونه گرايانهي تلخي از روش ماديي زندگي است. من تجربهگرايانهمادي

ي تلخ دو چيز را ام، تجربهتولد شدهاز زندگي، که ناشي از قدرت اعمال خودم بوده است، م
ها ام، يعني جدايي از محبوبم و مالقات آنچه که طالب آن نبودم، و براي خنثي نمودن آنداشته
بدين ترتيب از يک نقطه، به تر بود. هايي را در پيش گرفتم، که از خود مريضي خطرناکدرمان

خواهم تا پناه قدوم نيلوفرينت را به من يسوي تولد پس از تولد، حرکت کردم و بنابراين از تو م
  اعطا نمايي."

ي زندگي را گرايانهپادشاهان پانداوا، که اعالتر از بسياري از قديسان بودند، نتايج تلخ روش مادي
ي تخت سلطنتي که اشغال کرده بودند، نشدند و کنندهگاه مسحور انوار خيرهدانستند. آنها هيچمي

 ي بودند تا توسط خداوند به معاشرت ابدي با وي فرا خوانده شوند. ماهاراجهمواره به دنبال فرصت
اش ي اليق ماهاراج يودهيشتيرا بود. ماهاراج يودهيشتيرا تخت سلطنتي را به نوهپاريکشيت نوه
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واگذار کرد. اين  4پاريکشيت تخت سلطنتي را به پسرش جاناِمجايا واگذار نمود و مشابها ماهاراج
ها دقيقًا در مسير خداوند کريشنا قرار دارند. ان در اين سلسله است، چراکه آنروش پادشاه

طرف، شوند، و به صورت بيگرايانه نميترتيب عابدان خداوند هرگز مسحور زندگي ماديبدين
  کنند.گرايانه و توهمي زندگي ميبدون دلبستگي به موضوعات کاذب مسير مادي

  21آيه 

sarve vayaà tävad ihäsmahe 'tha 
kalevaraà yävad asau vihäya 

lokaà paraà virajaskaà viçokaà 
yäsyaty ayaà bhägavata-pradhänaù 

sarve تمام؛ :vayam مربوط به ما؛ :tävadکه؛ : تا زمانيiha در اين مکان؛ :äsmahe خواهيم :

: ترک؛ vihäyaه؛ : پادشاasau: چه طوالني؛ yävad: بدن؛ kalevaraà: از اين پس؛ athaماند؛ 

lokam سياره؛ :param متعال؛ :virajaskam کامًال آزاد از آلودگي مادي؛ :viçokam کامًال :

: pradhänaù: عابدان؛ bhägavata: اين؛ ayamگردد؛ : بازميyäsyatyآزاد از انواع سوگواري؛ 
  پيشروترين.

  ترجمه

پاريکشيت،  خداوند، ماهاراججا منتظر خواهيم ماند تا پيشروترين عابد ما همگي در اين

ها و هاي مادي و تمامي انواع غصهي متعال، که کامًال عاري از آلودگيبه سياره

  هاست، بازگردد.سوگواري

  شرح

شود، پاراويوما، يا آسمان روحاني، وراي حدود خلقت مادي، که با ابري در آسمان مقايسه مي
سيارات وايکونتها به عنوان پوروشوتاما لوکا، آچيوتا  نام وايکونتها لوکا است.سرشار از سياراتي به

ويکراما لوکا، هريشکشا لوکا، کشاوا لوکا، آنيرودها لوکا، مادهاوا لوکا، پراديومنا لوکا، لوکا، تري

                                                

4
 Janamejaya 
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ها سيارات سانکارشانا لوکا، شريدهارا لوکا، واسودوا لوکا، آلودهيا لوکا، دواراکا لوکا و ميليون
شوند، تمامي موجودات زنده ها شخصيت خداوند غالب است، شناخته ميآنروحاني ديگر که در 

هاي روحاني با کيفيت بدن خداوند هستند، هيچ آلودگي اي با بدنيافتهدر آنجا، ارواح رهايي
ها کامًال سرشار از شعف متعال بوده و بدون تولد، مرگ، پيري و بيماري وجود ندارند، آن

وايکونتها لوکاهاي مورد اشاره، يک لوکاي اعال به نام گولوکا  باشند. و در ميان تماممي
کريشنا و معاشران خاص او است، مقدر بود که گاه خداوند شريورينداوان وجود دارد، که سکونت

هاي بزرگي که در آنجا جمع شده بودند، پاريکشيت به اين لوکاي خاص برود و ريشي ماهاراج
ها در ميان خود، در مورد عزيمت بزرگ پادشاه بيني نمايند. آنتوانستند اين موضوع را پيشمي

توانستند چنين ي آخر ببينند، چراکه ديگر نمياعظم مشورت کردند و خواستند که وي را تا لحظه
کند، هيچ که يک عابد بزرگ خداوند فوت ميخداوند را مشاهده کنند. هنگامي ی ازعابد بزرگ

که مقرر است که عابد به قلمروي پادشاهي خداوند وارد شود، جايي براي سوگواري نيست، چرا
شود، بنابراين دليل انگيز آن اين است که چنين عابد بزرگي از ديد ما خارج مياما بخش غم

طور که خداوند با چشمان امروزي ما به ندرت ديده کافي براي ناراحتي وجود دارد. همان
هاي بزرگ به درستي تصميم گرفتند دين ترتيب ريشيشود، عابدان بزرگ نيز چنين هستند. بمي

  که در آن مکان تا آخرين لحظه بمانند.

  22آيه 

äçrutya tad åñi-gaëa-vacaù parékñit 
samaà madhu-cyud guru cävyalékam 

äbhäñatainän abhinandya yuktän 
çuçrüñamäëaç caritäni viñëoù 

äçrutya تنها پس از شنيدن؛ :tad آن؛ :åñi-gaëa حکيمان اجتماع کرده؛ :vacaù سخن گفتن؛ :

parékñitپاريکشيت؛  : ماهاراجsamamطرف؛ : بيmadhu-cyut شيرين براي شنيدن؛ :guru :

ها؛ : تمام آنenän: گفت؛ äbhäñata: کامًال صحيح؛ avyalékam: نيز؛ caعظيم و با وقار؛ 

abhinandya تبريک گفتند؛ :yuktänائه شد؛ طور مناسب ار : بهçuçrüñamäëaç آرزومند :

  : شخصيت خداوند.viñëoùهاي؛ : فعاليتcaritäniشنيدن؛ 
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  شرح

نظر شد، شيرين و شنيدني، پر از معنا و حقيقت مطلق بهتمام آنچه توسط حکيمان گفته

پاريکشيت که سرشار از  رسيد. بنابراين پس از شنيدن اين سخنان، ماهاراجمي

هاي شخصيت متعال خداوند شري کريشنا بود، به عاليتي فآرزوي شنيدن درباره

  حکيمان بزرگ تبريک گفت.

  23آيه 

samägatäù sarvata eva sarve 
vedä yathä mürti-dharäs tri-påñöhe 
nehätha nämutra ca kaçcanärtha 
åte paränugraham ätma-çélam 

samägatäù جمع شده؛ :sarvata از تمام جهات؛ :eva قطعا؛ :sarve تمام شما؛ :vedäù دانش :

ي برهما (که در : در سيارهtri-påñöheيافته؛ : شخصيتmürti-dharäùعنوان؛ : بهyathäمتعال؛ 

: در اين جهان؛ iha: نه؛ naاست)؛ اي يعني فوقاني، مياني و زيرين قرار گرفته باالي سه سيستم سياره

na نه؛ :amutra در دنياي ديگر؛ :ca نيز؛ :kaçcanärtha ديگر؛ :arthaù نفع؛ :åte حفظ :

  : ذات شخص.ätma-çélam: نيکي به؛ anugraham: ديگران؛ paraکردن؛ 

  ترجمه

هاي دنيا و بسيار پرلطف در اينجا پادشاه گفت: اي حکيمان بزرگ، شما از تمام بخش

ايد. همگي شما به خوبي، دانش متعال شخصيت يافته هستيد که در گردهم آمده

الي سه جهان [ساتيالوکا] سکونت داريد. درنتيجه ذاتًا تمايل به نيکي به ي باسياره

ديگران داريد. اما براي اين کار هيچ نفعي در اين زندگي و نه در زندگي بعدي 

  طلبيد.نمي

  شرح

هاي شش توانگري، يعني ثروت، قدرت، شهرت، زيبايي، دانش و انقطاع، همگي واقعًا ويژگي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور شوکادو گوسوامیفصل نوزدهم:                                                             ١٠٦٤
 

 

هستند. موجودات زنده، که اجزا و ذرات وجود مطلق  خداوندمطلق مختلف متعلق به شخصيت 
باشند، تمامي اين صفات را به صورت جزئي و تا حد غايي هفتادوهشت درصد، دارا هستند. در مي

هاي خداوند) توسط انرژي مادي ها (تا هفتادوهشت درصد ويژگيدنياي مادي، اين انرِژي
ي خورشيد در قياس شدهپوشاند. قدرت پوشيدهخورشيد را ميگونه که ابر شوند. همانپوشانده مي

هايي، با انوار اصلي، بسيار تار و مبهم است و مشابهًا، رنگ اصلي موجودات زنده با چنين ويژگي
اي يعني دنياهاي زيرين، دنياهاي مياني و شود. سه سيستم سيارهتقريبا نابود و منقرض مي

اند، اما ها روي زمين در ابتداي دنياي مياني قرار گرفتهندنياهاي فوقاني وجود دارد. انسا
ها کنند که باالترين آناي مانند برهما و معاشرانش در سيارات فوقاني زندگي ميموجودات زنده

ساتيالوکاست. ساکنان ساتيالوکا، کامًال آگاه به خرد ودائي هستند و ابر ماورائي انرژي مادي، از 
شوند. چنين يافته شناخته ميها به عنوان وداهاي شخصيتابراين آناست. بن آنجا پاک شده

 يو روحاناشخاصي، کامًال آگاه از دانش مادي و روحاني، هيچ تمايل و نفعي در دنياهاي مادي 
آوردن دستها چيزي براي بهآن يماد يايخواسته هستند. در دنيها واقعا عابدان بندارند. آن

ند؟ آنان در يآيم يماد يايند. پس چرا به دنني در خود کامل هستندارند و در دنياي روحا
کنند، تا ارواح فروافتاده را رها يح، هبوط ميخداوند همانند مس يارات مختلف، و به ارادهيس

مردم  يگوناگون، برا يميرات اقليط مختلف و تحت تاثيند و در شرايآين ميزم يسازند. به رو
 يا ندارند به جز بازگرداندن ارواح فروافتادهين دنيبا ا يچ کاريه دهند.ير انجام ميو خ يکين

  .يماد يو متوهم شده توسط انرژ يت ماديسرگردان در موجود

  24آيه 

tataç ca vaù påcchyam imaà vipåcche 
viçrabhya viprä iti kåtyatäyäm 

sarvätmanä mriyamäëaiç ca kåtyaà 
çuddhaà ca taträmåçatäbhiyuktäù 

tataùچنين؛ : اينca و؛ :vaù به شما؛ :påcchyam آنچه بايد پرسيده شود؛ :imam اين؛ :

vipåccheکنم تا از شما بپرسم؛ : خواهش ميviçrabhya معتمد و امين؛ :viprä برهماناها؛ :iti :

: توسط همگان؛ sarvätmanä: از ميان تمام وظايف مختلف؛ kåtyatäyämترتيب؛ بدين
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mriyamäëaiùي مرگ هستند؛ که در آستانهه خصوص کساني: بca و؛ :kåtyam موظف؛ :

çuddham کامًال صحيح؛ :ca و؛ :tatra در آنجا؛ :ämåçataي کامل؛ : با انديشهabhiyuktäù :
  کامًال شايسته و مناسب.

  ترجمه

کنم پرسم. خواهش ميي آني خود مياي برهماناهاي امين، حال از شما در مورد وظيفه

ي خالص همگان در تمام شرايط، به ي مناسب، به من در مورد وظيفهانديشهپس از 

  ي مرگ هستند، بگوييد.که در آستانه ويژه کساني

  شرح

است. سؤال اول اين است که در اين آيه پادشاه دو پرسش براي حکيمان خردمند مطرح نموده 
خاص فرد در حال احتضار  يي همگان در تمام شرايط چيست و سؤال دوم آن که وظيفهوظيفه

ترين است. چرا چيست. در ميان اين دو پرسش، پرسش مربوط به شخص در حال احتضار، مهم
ي زندگي که همه در حال احتضار هستند، چه در کوتاه مدت يا پس از گذشتن صد سال. دوره

اريکشيت اين پ ي فرد در حال احتضار بسيار مهم است. ماهاراجاهميت است، اما وظيفهبسيار بي
- صورت ويژه، کل شريماددو پرسش را در حضور شوکادو گوسوامي نيز مطرح نمود و به

بهاگاواتام از ابتداي کنتوي دوم تا انتهاي کنتوي دوازدهم با اين دو پرسش سروکار دارند. 
طور که توسط شخص ي نهايي آن است که خدمت عابدانه به خداوند شري کريشنا، هماننتيجه

ي ابدي است، آخرين کالم در ارتباط با وظيفهگيتا بيان شده - ، و در مراحل نهايي بهاگاوادخداوند
پاريکشيت از پيش، به اين حقيقت واقف بود، اما خواستار آن بود  شخص در زندگي است. ماهاراج

ي اعتقاد وي، اعالم که حکيمان گردهم آمده در آن مکان، به اتفاق آرا، حکم خود را درباره
ي خود ي تأييدشدهارند، به نحوي که وي بتواند بدون هيچگونه بحث، به استمرار در وظيفهد

کند. براي ادراک متعال ي شودها يا کامًال صحيح را ذکر ميبپردازد. او به صورتي خاص، کلمه
است. برخي از آنها هاي مختلف فالسفه، بيان شده يا خودشناسي، بسياري فرايندها توسط گروه

هاي درجه دو يا سه هستند. روش درجه يک، نيازمند آن هاي درجه يک و برخي روشروش
هاي ديگر را ترک کند و به قدوم نيلوفرين خداوند تسليم شود و است که فرد، تمامي روش

  هاي آنان حفظ گردد.ترتيب از تمامي گناهان و واکنشبدين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظهور شوکادو گوسوامیفصل نوزدهم:                                                             ١٠٦٦
 

 

 25ه يآ

taträbhavad bhagavän vyäsa-putro 
yadåcchayä gäm aöamäno 'napekñaù 

alakñya-liìgo nija-läbha-tuñöo 
våtaç ca bälair avadhüta-veñaù 

tatra آنجا؛ :abhavat حضور يافت؛ :bhagavän قدرتمند؛ :vyäsa-putraù پسر وياسادو؛ :

yadåcchayäکند؛ طور که فرد آرزو مي: همانgäm زمين؛ :aöamäno در حال سفر؛ :

anapekñaùه؛ عالق: بيalakñya غيرمتجلي؛ :liìgaùهاي؛ : نشانهnija-läbha خودشناخته؛ :

tuñöo راضي؛ :våtaù تسليم؛ :ca و؛ :bälaiù توسط کودکان؛ :avadhütaپوشي شده : چشم

  : لباس پوشيده.veñaùتوسط ديگران؛ 

  ترجمه

اي و راضي در آن زمان، پسر قدرتمند وياسادو، که در سراسر زمين بدون هيچ عالقه

ي تعلق به يکي از طبقات کرد، در آنجا حاضر شد. او هيچ نشانهدر خود سفر مي

کرد. زنان و کودکان، او را احاطه کرده اجتماعي يا مراحل زندگي را در خود متجلي نمي

  کردند.پوشي مياي لباس پوشيده بود گويي از او چشمبودند و به گونه

  شرح

ضي عابدان بزرگ خداوند، همچون شوکادو گوسوامي کلمه بهاگاوان، گاهي در ارتباط با بع
ها با اي ندارند، چراکه آناي، به امور دنياي مادي عالقهشود. چنين ارواح رهايي يافتهاستفاده مي

طور که پيشتر توضيح داده شد، دستاوردهاي عظيم خدمت عابدانه، در خود راضي هستند. همان
ي رسمي کنندهسمي را نپذيرفت، و هيچ فرايند اصالحشوکادو گوسوامي هرگز هيچ پير روحاني ر

را نيز متحمل نشد. پدر وي وياسادو، پير روحاني طبيعي او بود، چراکه شوکادو گوسوامي، 
ترتيب او هيچ بهاگاواتام را از وي شنيد. پس از آن وي کامًال در خود راضي شد. و بدين-شريماد

داشت. اين مراحل براي کساني الزم است که وابستگي به مراحل پيشرفت تدريجي و رسمي ن
ي رهايي کامل دست يابند، اما شري شوکادو گوسوامي، پيش از اين به رود به مرحلهانتظار مي

رفت به عنوان يک پسر جوان، از وي انتظار ميلطف پدرش در آن مرحله واقع شده بود. به



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠٦٧                                                                        بهاگاواتام، جزء اول -شريماد

 

 

هاي اجتماعي رد و به سنتکاي مناسب لباس بپوشد، اما وي بدون لباس حرکت ميگونه
گرفتند و پسران کنجکاو و زنان، وي را احاطه عالقه بود. عموم مردم او را در نظر نميبي
که به دلخواه ترتيب وي در آن صحنه حاضر شد، درحاليکردند، گويي او مجنون است. بدينمي

ريکشيت، پا ي زمين بود. مشخص است که با پرسش ماهاراجخود، مشغول سفر روي کره
القول که فرد چه کاري را بايد انجام دهد، متفقحکيمان بزرگ در تصميم خود مبني بر اين

هاي متفاوت اشخاص مختلف نبودند. براي رستگاري روحاني تجويزهاي مختلفي مطابق با گونه
ي خدمت عابدانه به خداوند ترين مرحلهوجود دارد. اما هدف نهايي زندگي دستيابي به کامل

طور که پزشکان نظرهاي مختلفي دارند، حکيمان نيز تجويزهاي متفاوتي ارائه ت. هماناس
  که اين امور در جريان بود، پسر معظم و قدرتمند وياسادو در صحنه ظاهر شد.کنند. در حاليمي

  26آيه 

taà dvyañöa-varñaà su-kumära-päda - 

karoru-bähv-aàsa-kapola-gätram 
cärv-äyatäkñonnasa-tulya-karëa - 

subhrv-änanaà kambu-sujäta-kaëöham 

tam به او؛ :dvi-añöa شانزده؛ :varñam؛ ها: سالsu-kumära حساس؛ :päda پاها؛ :kara :

: cäru: بدن؛ gätram: پيشاني؛ kapolaها؛ : سينهaàsaها؛ : شانهbähuها؛ : رانüruدستان؛ 

ها : ؛گوشkarëa: مشابه؛ tulya: دماغ باال؛ unnasa: چشمان؛ akña: فراخ و وسيع؛ äyataزيبا؛ 

subhrv سيماي زيبا؛ :änanam صورت؛ :kambu بوق صدفي؛ :sujäta به زيبايي ساخته شده؛ :

kaëöham.گردن :  

  ترجمه

ها، ها، بازوان، شانهها، راناين پسر وياسادو تنها شانزده سال سن داشت. پاها، دست

به زيبايي شکل گرفته بودند. چشمان وي به هاي بدن وي پيشاني و ساير بخش

هاي او به سمت باال بود. او صورت بسيار جذابي زيبايي فراخ بود. فرم بيني و گوش

  داشت و گردن وي فرم زيبايي همچون يک بوق صدفي داشت.
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  شرح

شود و اين سيستم محترمانه، در اينجا براي يک شخصيت محترم، ابتدا با پاهايش توصيف مي
اش محترم شود. او تنها شانزده سال سن داشت. يک فرد، با تجربهگوسوامي رعايت مي شوکادو

شود و نه با سن. شري شوکادو گوسوامي، که در اينجا به عنوان پسر وياسادو معرفي شمرده مي
تر از تمام حکيمان حاضر در آنجا بود، گرچه تنها شانزده شود، به دليل دانش خود، با تجربهمي

  داشت.سال سن 

  27آيه 

nigüòha-jatruà påthu-tuìga-vakñasam 
ävarta-näbhià vali-valgüdaraà ca 
dig-ambaraà vaktra-vikérëa-keçaà 

pralamba-bähuà svamarottamäbham 

nigüòha پوشيده؛ :jatrum استخوان ترقوه؛ :påthu فراخ و وسيع؛ :tuìga متورم؛ :

vakñasam سينه؛ :ävarta چرخاني؛ :näbhià ناف؛ :vali-valgu قطع شده؛ :udaram :

: پخش؛ vikérëa: پيچيده؛ vaktra: پوشيده از همه جهات؛ dik-ambaram: نيز؛ caشکم؛ 

keçam مو؛ :pralamba ممتد و کشيده؛ :bähum دستان؛ :su-amara-uttama بهترين در :

  : شکل.äbhamميان خداوندگاران(کريشنا)؛ 

  ترجمه

اش فراخ و سفت، ناف او عميق و شکمش به شخص، سينهي او ماستخوان ترقوه

زيبايي برهنه بود. دستان وي کشيده و موهاي مجعدش برروي صورت زيبايش پخش 

  شده بود. وي برهنه و فرم بدنش بازتاب بدن خداوند کريشنا بود. 

  شرح

شده در ارتباط هاي توصيف کند. تمام نشانههاي بدني وي، او را از افراد عادي متمايز ميويژگي
هايي غيرمعمول هستند، که براساس محاسبات هاي بدني شوکادو گوسوامي، نشانهبا ويژگي
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باشند. شکل بدن وي شبيه به بدن خداوند هاي بزرگ ميشناسي مربوط به شخصيتقيافه
  ترين است.کريشنا بود که در ميان فرشتگان، خداوندگاران و تمامي موجودات زنده، متعال

  28آيه 

çyämaà sadäpévya-vayo-'ìga-lakñmyä 
stréëäà mano-jïaà rucira-smitena 

pratyutthitäs te munayaù sväsanebhyas 
tal-lakñaëa-jïä api güòha-varcasam 

çyämaà مايل به سياه؛ :sadä همواره؛ :apévya به شدت؛ :vayaù سن؛ :aìgaها؛ : نشانه

lakñmyä با توانگري؛ :stréëäm؛ : زنانهmanaù-jïam جذاب؛ :rucira زيبا؛ :smitena :

: مال؛ sva: حکيمان بزرگ؛ munayaù: تمام آنها؛ te: ايستاده؛ pratyutthitäùلبخند؛ 

äsanebhyaù از محل نشستن؛ :tal کساني؛ :lakñaëa-jïäùشناسي؛ : ماهر در هنر قيافهapi :

  : شکوه پوشيده شده.güòha-varcasamحتي؛ 

  ترجمه

اش بسيار زيبا بود. به دليل زيبايي بدن و خاطر جوانيمايل به سياه، و بهرنگ او مت

کرد شکوه نمود. گرچه وي تالش ميلبخند زيبايش، براي زنان بسيار جذاب مي

شناسي اش را بپوشاند، اما حکيمان بزرگ حاضر در آنجا، همگي در هنر قيافهطبيعي

  د به وي احترام گذاشتند.متخصص بوده و بنابراين با برخاستن از جاي خو

  

  29آيه 

sa viñëu-räto 'tithaya ägatäya 
tasmai saparyäà çirasäjahära 

tato nivåttä hy abudhäù striyo 'rbhakä 
mahäsane sopaviveça püjitaù 
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saù او؛ :viñëu-rätaùکند)؛ پاريکشيت (که خداوند ويشنو هميشه از او محافظت مي : ماهاراج

atithayeمان شد؛ : مهägatäya فردي که آنجا رسيد؛ :tasmai به او؛ :saparyäm با کل :

: پس از آن؛ tataù: تقديم احترامات نمودند؛ äjahära: با سران تعظيم کرده؛ çirasäبدن؛ 

nivåttäù متوقف شد؛ :hi قطعا؛ :abudhäù کم خردان؛ :striyaù زنان؛ :arbhakäù پسران؛ :

mahä-äsaneمحل جلوس اعال؛ : sa او؛ :upaviveça نشست؛ :püjitaù .محترم شمرده شده :  

  ترجمه

پاريکشيت که با عنوان ويشنوراتا [فردي که همواره ويشنو از او محافظت  ماهاراج

شود، سرش را به منظور استقبال از مهمان اصلي، شوکادو کند] شناخته ميمي

، دنبال کردن شريال گوسوامي، خم نمود. در آن زمان تمامي زنان نادان و پسران

شوکادو را متوقف کردند. شوکادو گوسوامي با دريافت احترام از همگان، بر مکان 

  جلوس متعال خود نشست.

  شرح

با رسيدن شوکادو گوسوامي به محل مالقات، همگان، به جز شريال وياسادو، نارادا و تعداد اندکي 
بزرگ خداوند، خوشحال بود با تمام بدن پاريکشيت که از ورود عابد  ديگر، ايستادند و ماهاراج

خود به وي تعظيم نمود. شوکادو گوسوامي نيز تشکر کرده و با بغل نمودن، دست دادن، سرتکان 
خصوص در مقابل پدرش و ناراداموني احترامات را پاسخ داد. سپس به او مکان  دادن و تعظيم به

د استقبال پادشاه و حکيمان قرار چنين مورکه اين جلوس رياست آن جمع اعطا شد. هنگامي
زده شدند و ترسيدند. کردند شگفتخردي که وي را دنبال ميگرفت، پسران خياباني و زنان کم

  چيز سرشار از وقار و آرامش شد. ي خود را ترک کردند، و همهبنابراين اعمال جاهالنه

  30آيه 

sa saàvåtas tatra mahän mahéyasäà 
brahmarñi-räjarñi-devarñi-saìghaiù 
vyarocatälaà bhagavän yathendur 
graharkña-tärä-nikaraiù parétaù 
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saù شري شوکادو گوسوامي؛ :saàvåtaù احاطه شده توسط؛ :tatra آنجا؛ :mahän عظيم و :

: räjarñi: قديس در ميان برهماناها؛ brahmarñi: در ميان بزرگترين؛ mahéyasämبزرگ؛ 

: توسط جمع؛ saìghaiù: قديس در ميان خداوندگاران؛ devarñiن؛ قديس در ميان پادشاها

vyarocata شايسته؛ :alam قادر؛ :bhagavän قدرتمند؛ :yathäطور؛ : همانinduù ماه؛ :

graha سيارات؛ :åkña اجرام بهشتي؛ :tärä ستارگان؛ :nikaraiù توسط جمع؛ :parétaù احاطه :
  شده توسط.

  ترجمه

وسط حکيمان قديس و خداوندگاران احاطه شد. درست شوکادوگوسوامي سپس ت

گردد. ها، سيارات و ديگر اجرام بهشتي احاطه ميهمان ترتيب که ماه توسط ستارهبه

  حضور وي پرشکوه و مجلل بود و همگان به وي احترام گذاشتند.

  شرح

ام حاکم هاي قديس، وياسادو برهماريشي، ناراداي دواريشي، پاراشوردر اجتماع بزرگ شخصيت
بزرگ پادشاهان کشاتريا و ديگران حضور داشتند. بعضي از ايشان تجليات قدرتمند خداوند بودند. 

شد و تجلي خداوند عنوان برهماريشي، راجاريشي يا دواريشي شناخته نميشوکادو گوسوامي به
ته شد. اين همچون نارادا، وياسا يا پاراشورام نبود، ولي با اين حال احترام بيشتري به وي گذاش

کند. بنابراين فرد بدان معناست که عابد خداوند، در دنيا احترام بيشتري از خود خداوند دريافت مي
  نبايد هرگز اهميت عابدي همچون شوکادو گوسوامي را دست کم بگيرد.

  31آيه 

praçäntam äsénam akuëöha-medhasaà 
munià nåpo bhägavato 'bhyupetya 

praëamya mürdhnävahitaù kåtäïjalir 
natvä girä sünåtayänvapåcchat 

praçäntamتسلي يافته؛  : کامًالäsénam نشسته؛ :akuëöha بدون درنگ؛ :medhasam :

پاريکشيت)؛  : پادشاه (ماهاراجnåpo: به حکيم بزرگ؛ muniàفردي که شعور کافي دارد؛ 
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bhägavato عابد بزرگ؛ :abhyupetya نزديک شدن به وي؛ :praëamya تعظيم؛ :

mürdhnä سرش؛ :avahitaù به طور مناسب؛ :kåta-aïjaliù با دستان بر هم گذاشته؛ :

natvä به آرامي؛ :girä با کلمات؛ :sünåtayä در صدايي شيرين؛ :anvapåcchat .پرسيد :  

  ترجمه

حکيم شري شوکادو گوسوامي در آرامش کامل، شعور کامل و آماده براي پاسخ به هر 

پاريکشيت، به وي نزديک شد، با  ن درنگ نشست. عابد بزرگ، ماهاراجپرسشي، بدو

تعظيم در مقابل وي احتراماتش را تقديم نمود و با کلماتي شيرين و با دستاني برهم 

  گذاشته از او پرسيد.

  شرح

دهد، بر اساس پاريکشيت براي پرسش از يک ارباب و متخصص انجام مي حالتي که ماهاراج
ي کتب مقدس آن است که فرد بايد متواضعانه ، کامًال شايسته است. قاعدهقواعد کتب مقدس

ي مالقات با پاريکشيت آماده نزد يک پير روحاني برود تا دانش روحاني را درک کند. ماهاراج
فرايند ورود به قلمرو خداوند را  مرگ خويش بود و در زمان بسيار کوتاه هفت روزه بايستي

ارد بسيار مهمي، الزم است که فرد نزد پير روحاني برود. نيازي به نزد پير دانست. در چنين مومي
داند روحاني رفتن وجود ندارد، مگر آنکه فرد نيازمند حل مشکالت زندگي باشد. فردي که نمي

هايي را در حضور پير روحاني مطرح سازد هيچ نيازي به مالقات وي ندارد. چگونه پرسش
صورت کامل در شخص شوکادو گوسوامي متجلي است. هم پير  کيفيات پير روحاني نيز به

- پاريکشيت، از طريق شريماد روحاني و هم شاگرد، يعني شري شوکادو گوسوامي و ماهاراج
بهاگاواتام را از پدرش وياسادو -بهاگاواتام به کمال دست يافتند. شوکادو گوسوامي شريماد

- پاريکشيت ،شريماد وي در مقابل ماهاراج آموخت، اما هيچ فرصتي براي نقل آن پيدا نکرد.
ترتيب پاريکشيت را بدون درنگ پاسخ داد و بدين هاي ماهاراجبهاگاواتام را نقل کرد و پرسش

  پير روحاني و شاگرد هر دو رستگار شدند.

  32آيه 

parékñid uväca 
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aho adya vayaà brahman 
sat-sevyäù kñatra-bandhavaù 

kåpayätithi-rüpeëa 
bhavadbhis térthakäù kåtäù 

parékñid uväcپاريکشيت خوشبخت گفت؛  : ماهاراجaho آه؛ :adya امروز؛ :vayam ما؛ :

brahman اي برهمانا؛ :sat-sevyäùي خدمت به عابد؛ : شايستهkñatraي حاکم؛ : طبقه

bandhavaù : دوستان؛kåpayä : با لطف تو؛ätithi-rüpeëa به حالت يک مهمان؛ :

bhavadbhisعالي؛ : توسط خود حضرتtérthakäù شايسته براي مکان زيارت بودن؛ :kåtäù :
  انجام توسط شما.

  ترجمه

پادشاه پاريکشيت خوشبخت گفت: اي برهمانا، تنها با لطفت، ما را مطهر و پاک کردي 

هاي زيارتي نمودي. با لطفت، ما را که جا آن را همچون مکانو تنها با حضورت در اين

  ي خدمت به عابد کردي.ارزشي بوديم، شايستهاشراف بي تنها

  شرح

ي خصوص طبقهبرندگان مادي، بهعابدان قديس همانند شوکادو گوسوامي، معموًال نزد لذت
که  روند. ماهاراج پراتاپارودرا پيرو خداوند چيتانيا بود. اما هنگامياشرافي و سلطنتي نمي

وند از مالقات با او امتناع ورزيدد، چراکه او يک پادشاه خواست خداوند را مالقات کند، خدامي
شدت ممنوع است: بود. براي عابدي که خواستار بازگشت به نزد خداوند است، دو مورد به

برندگان از امور دنيوي و زنان. بنابراين، عابدان با استاندارد شوکادو گوسوامي، هرگز لذت
پاريکشيت، موضوع ديگري بود. او نه  بته موضوع ماهاراجاي به مالقات پادشاهان ندارند. العالقه

ي زندگي تنها يک پادشاه، بلکه عابد بزرگي نيز بود و بنابراين شوکادو گوسوامي در آخرين مرحله
ي خود، پاريکشيت، به دليل تواضع عابدانه پاريکشيت، به مالقات وي آمد. ماهاراج ماهاراج

دانست، گرچه همانند اجدادش فردي کشاترياي بزرگش ميارزش اجداد ي بيخويش را نواده
طور که شوند، همانباندهاوا ناميده مي- ي سلطنتي، کشاترياارزش طبقهبزرگ بود. پسران بي

 شوند. ماهاراجباندهو ناميده مي-باندهو يا برهما-ارزش برهماناها نيز، دويجاپسران بي
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کرد که با بود. وي احساس مي اشتياق پيدا کرده شدتپاريکشيت، با حضور شوکادو گوسوامي، به
تواند به مکان زيارتي تبديل کند، مطهر و پاک شده حضور قديس بزرگي که هر مکاني را مي

  است.

  33آيه 

yeñäà saàsmaraëät puàsäà 
sadyaù çuddhyanti vai gåhäù 
kià punar darçana-sparça - 

päda-çaucäsanädibhiù 

yeñäm کساني؛ : مربوط بهsaàsmaraëät با يادآوري؛ :puàsäm مربوط به يک شخص؛ :

sadyaù فورا؛ :çuddhyantiکند؛ : پاک ميvai قطعا؛ :gåhäùها؛ : تمامي خانهkim آنچه؛ :

punar آنگاه؛ :darçana مالقات؛ :sparça لمس؛ :päda قدوم؛ :çauca شستن؛ :äsana-

ädibhiù.با تقديم يک جاي نشستن :  

  ترجمه

شود و چه برسد به مالقات با هاي ما فورا پاک و مطهر ميبا يادآوري شما، خانه تنها

  مان.تان و تقديم جاي نشستن به شما در خانهشما، لمس شما، شستن قدوم نيلوفرين

  شرح

که  دليل حضور حکيمان و قديسان بزرگ است. گفته شدهاهميت مکان مقدس زيارتي، به 
کنند و آن گناهان روند و گناهان خود را در آنجا ترک ميس ميهاي مقدگناهکاران به مکان

گردند و شده، خنثي ميشوند. اما با حضور حکيمان بزرگ اين گناهان جمعآنجا جمع مي
هاي مقدس همچنان با لطف عابدان و حکيمان حاضر در آنجا، پاک و مطهر ترتيب مکانبدين

ي اشخاص دنيوي حاضر شوند، قطعًا گناهان مانند. اگر چنين قديساني در خانهباقي مي
شوند. بنابراين، قديسان پاک، واقعًا هيچ برندگان دنيوي، خنثي ميي چنين لذتشدهجمع

ي آنان است و بنابراين اي به متأهالن ندارند. تنها هدف چنين قديساني تطهير خانهعالقه
شوند، بايستي ايشان حاضر ميمتأهالن هنگامي که چنين قديسان و حکيماني در درگاه منزل 
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ي بزرگي است. کنندهکند، اهانتاحترامي ميچنين امر پاکي بيشکرگزار باشند. متأهلي که به 
کند، فورا بايد براي خنثي ، متأهلي که در مقابل يک قديس تعظيم نميبنابراين تأکيد شده

  ساختن اين اهانت بزرگ يک روز را روزه بگيرد.

  34آيه 

sännidhyät te mahä-yogin 
pätakäni mahänty api 

sadyo naçyanti vai puàsäà 
viñëor iva suretaräù 

sännidhyät بر اساس حضور؛ :te شما؛ :mahä-yogin اي يوگي بزرگ؛ :pätakäni گناهان؛ :

mahäntyناپذير؛ : شکستapiرغم؛ : عليsadyo فورًا؛ :naçyanti نابود شد؛ :vai قطعًا؛ :

puàsämبوط به فرد؛ : مرviñëor همانند حضور شخصيت خداوند؛ :iva مانند؛ :sura-itaräù :
  غير از خداوندگاران.

  ترجمه

تواند بماند؛ اي حکيم و طور که يک خدانشناس در حضور شخصيت خداوند نميهمان

  روند.اي يوگي بزرگ! در حضور شما نيز گناهان نابود نشدني يک فرد از بين مي

  شرح

دليل بروز کيفيات ها وجود دارند: خدانشناس و عابد خداوند. عابد خداوند بهانساندو طبقه از 
تواند شود. ديو نميشود، در حالي که خدانشناس، ديو ناميده ميخدايي، خداوندگار ناميده مي

حضور ويشنو، شخصيت خداوند را تحمل کند. ديوها همواره مشغول تالش براي شکست دادن 
ها، ها، بازيمحض ظهور خداوند، چه به صورت نام، شکل، ويژگي ا در واقع بهخداوند هستند، ام

محض ذکر نام  است که بهخورند. گفته شده مالزمين يا تنوعاتش، ديوها فورًا شکست مي
تواند در آنجا باقي بماند. حکيمان و عابدان خداوند در فهرست مقدس خداوند، ديگر جن نمي

شوند. ستند و بنابراين با حضور يک عابد قديس، گناهان، فورًا نابود ميمتعلقات و مالزمان او ه
شود که تنها با عابدان معاشرت کند اين نظر تمامي متون ودايي است. بنابراين به فرد توصيه مي
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  آلود خود را نشان دهند.ها نتوانند تأثيرات گناهنحوي که ديوها و جن به

  35آيه 

api me bhagavän prétaù 
kåñëaù päëòu-suta-priyaù 
paitå-ñvaseya-préty-arthaà 
tad-gotrasyätta-bändhavaù 

api مشخصا؛ :me به من؛ :bhagavän شخصيت خداوند؛ :prétaù راضي شد؛ :kåñëaù خداوند؛ :

päëòu-suta پسران پادشاه پاندو؛ :priya عزيز؛ :paitå در ارتباط با پدر؛ :svaseya پسران :

: مربوط به اجداد؛ gotrasya: مربوط به ايشان؛ tat: در موضوع؛ arthamرضايت؛ : prétiخواهر؛ 

ätta پذيرفت؛ :bändhavaù.به عنوان يک دوست :  

  ترجمه

خداوند کريشنا، شخصيت خداوند، که براي پسران پادشاه پاندو بسيار عزيز است، مرا 

ا و برادرانش، عنوان يکي از بستگان ايشان، تنها براي راضي ساختن پسرعموهبه 

  پذيرفت.

  شرح

ي امور ي خداوند، با چاالکي بيشتري نسبت به ديگراني که دلبستهيک عابد پاک و ويژه
ي امور کند. معموًال مردم، دلبستهاش خدمت ميخانوادگي توهمي هستند، به منافع خانوادگي

کند. دگي حرکت ميي اقتصادي جامعه، تحت تأثير احساسات خانواخانوادگي هستند و کل انگيزه
تواند خدمت چنين اشخاص متوهمي توجه ندارند که فرد با تبديل شدن به يک عابد خداوند، مي

هاي بعدي اي به اعضاي خانواده و نسلي خود ارائه دهد. خداوند حفاظت ويژهبهتري به خانواده
ابد بزرگ خداوند دهد، گرچه چنين افرادي خود غيرعابد باشند. پراهالد ماهاراج عيک عابد مي

بود، اما پدرش، هيرانياکاشيپو، يک خدانشناس واقعي که دشمني با خداوند را اعالم نموده بود. اما 
که پدر پراهالد ماهاراج بود، به رهايي دست هيرانياکاشيپو، به دليل اين رغم اين موارد،علي

ي يک عابد تقديم هيافت. خداوند چنان مهربان است که محافظت کامل را به اعضاي خانواد
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 ي خود را براي انجام خدمت عابدانه، ترک کند. ماهاراجکند، حتي اگر فرد اعضاي خانوادهمي
پاريکشيت  ي خداوند کريشنا بودند و ماهاراجيودهيشتيرا و برادرانش پسران کونتي، پسرعمه
  تأييد نمود. ي پانداواهاي بزرگ بود،حمايت خداوند کريشنا از وي را به دليل آنکه نوه

  36آيه 

anyathä te 'vyakta-gater 
darçanaà naù kathaà nåëäm 

nitaräà mriyamäëänäà 
saàsiddhasya vanéyasaù 

anyathä در غير اين صورت؛ :te متعلق به تو؛ :avyakta-gateùکه حرکاتش : مربوط به کسي

: مربوط nåëämگونه؛ : چkatham: براي ما؛ naù: مالقات؛ darçanamغير قابل رويت است؛ 

که در حال احتضار  : مربوط به کسانيmriyamäëänäm: به صورت ويژه؛ nitarämبه مردم؛ 

  : حضور داوطلبانه.vanéyasaùکه کل کامل است؛  : مربوط به کسيsaàsiddhasyaهستند؛ 

  ترجمه

صورت [بدون الهام گرفتن از خداوند کريشنا ] چگونه ممکن است شما  اين در غير

اي براي عموم مردم اوطلبانه در اينجا حاضر شده باشي، گرچه تو به صورت ناشناختهد

  ي مرگ هستيم غيرقابل رؤيت هستي.کني و براي ما که در آستانهحرکت مي

  شرح

صورت داوطلبانه در بود، که بهحکيم بزرگ شوکادو گوسوامي قطعًا از خداوند کريشنا الهام گرفته 
بهاگاواتام را به - هاي شريمادشيت، عابد بزرگ خداوند ظاهر شود، تا آموزشپاريک مقابل ماهاراج

تواند با لطف پير روحاني و شخص خداوند به اصل و اساس خدمت وي اعطا نمايد. فرد مي
ي متجلي شده خداوند، براي کمک به دستيابي شخص به عابدانه دست يابد. پير روحاني نماينده

تواند پير روحاني توسط خداوند معتبر شناخته نشده باشد نمي موفقيت نهايي است. فردي که
ترتيب وي توسط خداوند شود. شريال شوکادو گوسوامي يک پيرروحاني معتبر است و بدين

بهاگاواتام را به وي - هاي شريمادهپاريکشيت حاضر شود و آموز تشويق شده تا در مقابل ماهاراج
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هايي بازگشت به نزد خداوند دست يابد. اگر مورد لطف تواند به موفقيت نبياموزد. فرد مي
ي واقعي نمايندگان واقعي فرستاده شده توسط خداوند، قرار بگيرد. به محض آنکه نماينده

خداوند، توسط يک عابد خداوند مالقات شود، عابد خداوند به صورتي تضميني، پس از ترک بدن 
موضوع به صداقت خود عابد بستگي دارد. خداوند  حاضر به نزد خداوند باز خواهد گشت. البته اين

 ي حرکات تمامي موجودات را بهترتيب او همهي موجودات حضور دارد و بديندر قلب همه
شود که يک روح خاص براي بازگشت به نزد به محض آنکه خداوند متوجه مي داند.خوبي مي

ترتيب بازگشت به نزد فرستد. و بدينخداوند بسيار مشتاق است، فورًا نمايندگان معتبرش را مي
کند. نتيجه اين که گرفتن کمک و ياري يک پير روحاني خود را براي عابدين صادق، تضمين مي

  معتبر، به معناي دريافت کمک مستقيم از خود خداوند است.

  37آيه 

ataù påcchämi saàsiddhià 
yoginäà paramaà gurum 
puruñasyeha yat käryaà 
mriyamäëasya sarvathä 

ataù بنابراين؛ :påcchämi خواهش براي پرستيدن؛ :saàsiddhià روش کمال؛ :yoginäm :

: iha: مربوط به فرد؛ puruñasya: پير روحاني؛ gurum: متعال؛ paramamمربوط به قديسان؛ 

: مربوط به فردي که در حال mriyamäëasya: وظيفه؛ käryam: هر آنچه؛ yatدر اين زندگي؛ 

  : به هر طريق.sarvathäضار است؛ احت

  ترجمه

کنم تا راه تو پير روحاني حکيمان و عابدان بزرگ هستي. بنابراين من از تو خواهش مي

  خصوص فردي که در حال احتضار است، نشان دهي.کمال را براي تمامي اشخاص و به

  شرح

ازي به رفتن نزد يک پير تا زماني که فرد کامًال نگران پرسش در مورد راه کمال نباشد، هيچ ني
روحاني ندارد. پير روحاني يک نوع زينت و تزئين براي فرد متأهل نيست. معموًال يک فرد 
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کند. شبه پير گرا بدون هيچ نفعي، يک به اصطالح پير روحاني، را به خدمت مشغول ميمادي
پيروانش بدون  ترتيب پير روحاني وگويد و بدينروحاني تملق اين به اصطالح شاگردان را مي

هاي پاريکشيت نوع صحيح شاگرد است، چرا که او پرسش روند. ماهاراجشک به جهنم مي
کند. ويژه براي اشخاص در حال احتضار را مطرح مي اساسي براي نفع تمام بشريت، به

-اي براي تکميل دکترين شريمادپاريکشيت اصل و پايه شده توسط ماهاراجهاي مطرحپرسش
  دهد.ام است. حال اجازه دهيد ببينيم که پيرروحاني بزرگ چگونه هوشمندانه پاسخ ميبهاگاوات

  38آيه 

yac chrotavyam atho japyaà 
yat kartavyaà nåbhiù prabho 
smartavyaà bhajanéyaà vä 
brühi yad vä viparyayam 

yat هر آنچه؛ :chrotavyam ارزش شنيدن؛ :atho درباره؛ :japyaà ذکر شد؛ :yat نيز آنچه؛ :

kartavyam انجام شد؛ :nåbhiù توسط عموم مردم؛ :prabho اي ارباب؛ :smartavyaà :

 yad: لطفا توضيح بده؛ brühi: يا؛ vä: قابل پرستش؛ bhajanéyaàشود؛ آنچه که به ياد آورده مي
vä آنچه ممکن است؛ :viparyayam.برخالف اصول :  

  ترجمه

آنچه را که يک انسان بايد بشنود، ذکر کند، به ياد  کنم اجازه بده بدانمخواهش مي

  ها را برايم توضيح بده.آورد و بپرستد و نيز آنچه که نبايد انجام دهد. لطفًا تمام اين

  

  39آيه 

nünaà bhagavato brahman 
gåheñu gåha-medhinäm 

na lakñyate hy avasthänam 
api go-dohanaà kvacit 
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nünamدليل؛ : بهbhagavato مربوط به تو که قدرتمند هستي؛ :brahman اي برهمانا؛ :

gåheñuهاي؛ : در خانهgåha-medhinäm مربوط به متأهالن؛ :na نه؛ :lakñyate ديده :

: دوشيدن گاو؛ go-dohanaà: حتي؛ api: ماندن در؛ avasthänam: قطعًا؛ hyشود؛ مي

kvacitندرت.: به  

  ترجمه

 هاي افراد حتي بهندرت در خانه است که شما بهده اي برهماناي قدرتمند، گفته ش

  ماني.ي دوشيدن يک گاو، مياندازه

  شرح

که متأهالن گاوها را  هاي زود زمانيي منقطع از زندگي، صبحقديسان و حکيمان در مرحله
ها درخواست روند و مقداري شير براي حفظ حيات خود از آنها ميهاي آندوشند، به خانهمي
هاي ويتاميني الزم، ليتر شير گاو براي تغذيه کردن يک فرد بالغ با تمام ارزشکنند. حدود نيممي

کنند. حتي فقيرترين متأهالن کافي است و بنابراين قديسان و حکيمان تنها با شير زندگي مي
کنند و بنابراين ليتر شير توليد مي ۱۲کنند که هريک حدود حداقل از ده گاو نگهداري مي

ي متأهالن است که از کند. اين وظيفهکس از دادن مقداري شير به افراد سائل درنگ نميچهي
حکيمان و قديسان، مانند کودکان، حمايت کنند. بنابراين يک قديس، مانند شوکادو گوسوامي، 

ماند، به کالمي ديگر، ي يک متأهل ميندرت زماني بيش از پنج دقيقه در هنگام صبح در خانهبه
وي  پاريکشيت به شوند و بنابراين ماهاراجي متأهالن ديده ميندرت در خانهقديساني به چنين

قدر هوشمند  ترين زمان ممکن به وي آموزش دهد. متأهالن بايد ايندعا نمود که در سريع
باشند که مقداري اطالعات روحاني از حکيمان مالقات کننده، دريافت کنند. متأهالن به طور 

ي نبايد از يک قديس درخواست چيزي را بکنند که در بازار وجود دارد. اين بايد رابطهاحمقانه 
  متقابل ميان حکيمان و متأهالن باشد.

  40آيه 

süta uväca 
evam äbhäñitaù påñöaù 
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  sa räjïä çlakñëayä girä 
pratyabhäñata dharma-jïo 

bhagavän bädaräyaëiù 

süta uväcaشري سوتاگوسوامي گفت؛ : evamترتيب؛ : بدينäbhäñitaù چنين گفت؛ :påñöaù :

: زبان؛ girä: با شيرين؛ çlakñëayä: توسط پادشاه؛ räjïä: او؛ saو درخواست کرد؛ 

pratyabhäñata شروع به پاسخ داد؛ :dharma-jïشناسد؛ : فردي که اصول دين را مي

bhagavän شخصيت قدرتمند؛ :bädaräyaëiù .پسر وياسادو :  

  ترجمه

ترتيب پادشاه با زباني شيرين با حکيم سخن گفت و شري سوتاگوسوامي گفت: بدين

گاه شخصيت عظيم و قدرتمند، پسر وياسادو، که از اصول دين از او پرسش نمود. آن

  آگاه بود، شروع به پاسخ گفتن کرد.

  

با عنوان "ظهور بهاگاواتام -مادکنتوي اول شري از ودانتا بر فصل نوزدهمهاي بهاکتيشرح سانبدين
  رسد.شوکادو گوسوامي" به پايان مي
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