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  گيتا-بهاگاواد
  گونه كه هست همان
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    به تقديم

  شريال باالدوا ويديابهوشانا
   ودانتا  تفسير گوويندا ـ بهاشيا را بر فلسفه كه

  .  داشت  عرضه  عالي چنين
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  پيشگفتار
 

   عنـوان  به  در اصل ، ولي است   قرار گرفته  و مورد مطالعه  منتشر شده  وسيعي  در سطح  طور مستقل هرچند بهاگاواد ـ گيتا به
   به  را كه  وقايعي ماهابهارات. گردد  مي ــ محسوب  سانسكريت  زبان  به  كهن  دنياي  حماسي  ــ تاريخ  از ماهابـهارات بخشي

، خداوند   پيش  قرن50 حدود   عصر، يعني ، و در آغاز همينكند مي گردند بازگو  ــ منجر مي عصر حاضر ــ عصر كالي
  . نمود  و عابد خود، آرجونا، بيان دوست  كريشنا بهاگاواد ـ گيتا را براي

   صورت  از آغاز جنگ  پيش درست ،  بشر شده  شناخته  و مذهبي  فلسفي  مكالمات  از بزرگترينبه عنوان يكي   آنان گفتگوي
 ــ   آنان  سو، و پسرعموهاي صد پسر دهريتاراشترا، از يك   بين  بود كه  خانوادگي  بزرگ  جنگ مذكور يكنبرد .   است گرفته

  .  پيوست  وقوع  ديگربه  پاندو ــ از سوي پانداواها يا پسران
   زمين د بر كره خو  درزمان  بود كه  بهارات  مذكور، شاه سرسلسله.  كورو بودند دهريتاراشترا و پاندو دو برادر از سلسله

 برادر بزرگتر ــ دهريتاراشترا  تاً به قاعد بايست مي   و تخت تاج.   است  شده  از او گرفته“ ماهابهارات”  كرد و نام  مي فرمانروايي
  . پاندو، شد  برادر كوچكتر،  از آن  وتخت  بود، تاج  شده  نابينا زاده  او چون رسيد، ولي ــ مي
   سرپرستي ساهادوا ــ تحت هيرا، آرجونا، ناكوال و  فرزند او ــ بهيما، يودهيشت ، پنج  جواني در سنين پاندو   از درگذشت پس

 پاندو   دهريتاراشترا و پسران ، پسران  ترتيب  اين به . بود، قرار گرفتند  رسيده  سلطنت  به  طور موقت  به عمالً دهريتاراشترا، كه
 ــ   قوم  و پدربزرگ  آنها آموخت  به، درونا،  را استاد بزرگ و جنگاوري   نظامي فنون. د شدن  بزرگ  سلطنتي  خانواده در يك

  .  گرفت  عهده  را به  آنان  راهنمايي بود وظيفه  بسيار  مورد احترام بهيشما ــ كه
. زيدند و از آنها متنفر بودندور مي  پانداواها حسد ، دوريودهانا ــ به  آنان  بزرگترين خصوصه  دهريتاراشترا ــ ب  پسران ولي

.  برسند  پادشاهي  پاندو به  پسران  نبود كه  و مايل دانست مي  خود  پسران  را حق  نابينا و پليد فكر، سلطنت دهريتاراشتراي
   لحاظ حفاظت  نمود، و فقط به  پاندو توطئه  جوان  پسران  بردن  از بين دهريتاراشترا براي  ، دوريودهانا با موافقت  سبب بدين
  .بدر بردند   سالم  جان  بسياري هاي  آنها از توطئه  ــ خداوند كريشنا ــ بود كه شان آنها ــ ويدورا ــ و پسردايي   عموي دقيق

   را در آن اي  شاهزاده  ونقش  هبوط كرده  زمين او بر كره.  بود  الهي  متعال  خود شخصيت ، كه  معمولي  انسان  يك كريشنا نه
 پريتها، و مادر پانداواها   ديگرش  نام  كه  همسر پاندوــ كونتي  برادرزاده ، او نقش  موقعيت در اين.  بود  گرفته  عهده  به لسلهس

، از   دين  حافظ ابدي  عنوان  به  و هم  از افراد خانواده  يكي  عنوان به  ، كريشنا هم  ترتيب  اين به.   داشت  عهده بود ــ را نيز به
  . نمود محافظت  پاندو  پرهيزكار و متقي سرانپ

ساز، دوريودهانا و  سرنوشت   مبارزه  كرد، و در آن  دعوت بندي  شرط  مسابقه  يك ، پانداواها را به  زيرك  دوريودهاناي سرانجام
 با   و شاهزادگان شهرياران   مجمع آوردند و در مقابل   چنگ  پانداواها ــ را به  و عفيف  ــ همسر نجيب ، دروپادي برادرانش

   قلمروي بندي  شرط  با آن  داد، ولي  نجات  وضع  كريشنا او را از اين  الهي دخالت  البته.  سازند اش  كوشيدند برهنه  موهني حالت
  .بسر برند در تبعيد   سال  سيزده  مدت  شد و آنها مجبور شدند به  خارج  از چنگشان  و نيرنگ فريب  پانداواها با شهرياري

   دوريودهانا با گستاخي ولي  را بازگرداند،  آنان  قرار از دوريودهانا خواستند قلمروي  از تبعيد، پانداواها طبق  از بازگشت پس
   اين به باشند و   داشته  شركت  امور اجتماع ند در ادارهتداش   بودند وظيفه  شاهزاده  پانداوا چون پنج.  ورزيد  امر امتناع  از اين تمام
   دوريودهانا با غرور فراوان  واگذار گردد، ولي  آنان  به  دهكده  پنج  حداقل كردند كه  و تقاضا  داده  خود را تقليل  درخواست دليل
  . آنها نخواهد داد  به  نيز زمين  سر سوزن  يك اندازه  به  حتي  داد كه پاسخ

   سخت  چنين  اين در موقعيتي   خود را حفظ كنند، ولي  و شكيبايي  بودند بردباري ، پانداواها كوشيده  گذشته  وقايع  تمام در طول
  .رسيد  نظر مي  به  اجتناب  غير قابل ، جنگ و ناجوانمردانه
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 پانداواها   ياري  به  دهريتاراشترا را گرفتند وبرخي  جانب  شدند، برخي  تقسيم  دو دسته  به ، شاهزادگان  جنگ  به  اقدام براي
 با رد   كرد، ولي  مصالحه  و تقاضاي دهريتاراشترا رفت  دربار  و به  گرفت  عهده  پاندو را به  پسران  پيك كريشنا نقش. شتافتند

  . محرز شد  جنگ  تقاضا ديگر وقوع اين
، در   خداوند است المتع  كريشنا همانا شخصيت  شدند كه  بودند، متوجه  اخالقي  مرتبه  در واالترين  انسانهايي پانداواها كه

 هر   بنا بر خواسته  كه  داشت ، كريشنا اعالم اين  با وجود ولي.  نبردند  پي  نكته  اين  دهريتاراشترا به  ناپاك  پسران  كه صورتي
از    هر يك  پيشنهاد كرد كه جنگيد، ولي صاً نمي خداوند شخ او درمقام.  وارد كارزار خواهد شد  متخاصم  از دو طرف كدام

اور و راهنما  مش  عنوان تواند از او به  ديگر مي  گيرد و طرف  او بهره  نظامي  و نيروي تواند از نظرات  باشد مي  مايل  كه طرفين
  پانداواها با شوق  كه  كرد، در صورتي  كريشنا را انتخاب  نظامي  بود نيروي العاده  خارق  سياستمداري دوريودهانا كه . گيرد كمك
  . خود كريشنا را برگزيدند فراوان
  ران  كريشنا ارابه ترتيب  اين  گيرد، و به  را بر عهده اي  كمانگير افسانه  آن  ارابه  راندن  كه  قرار گرفت  خداوند بر آن و اراده

اند و   كرده آرايي  يكديگر صف روبروي  نبرد  آماده  دو سپاه گردد كه  آغاز مي بهاگاواد ـ گيتا از آنجايي. آرجونا گرديد
  “ كردند؟ آنها چه”:پرسد  مي  خود، با نگراني دهريتاراشترا از سانجايا، منشي

   متداول روال.  شود داده   و شرح  ترجمه  اين  درباره  مختصري  فقط توضيح  است ، الزم  نبرد آشنا شديم  با صحنه  كه حال
   فلسفه  بيان  براي  كافي كنار بگذارند تا فضاي  كريشنا را  كه  است  بوده ن آ  انگليسي  بهاگاواد ـ گيتا به  در برگرداندن مترجمان
 در نظر   قديمي اي  افسانه  اثر ادبي  يك  عنوان  را به  ماهابهارات تاريخ ،  ترتيب بدين.  وجود آيد  به  آنان  شخصي و ادراكات

   يك  عنوان اكثر، او را بهكنند و يا حد مي   مبدل  ناشناخته اي كار نابغه اف  بيان  براي  اديبانه اي وسيله  گيرند و كريشنا را به مي
  . دهند  نشان اهميت  بي  تاريخي شخصيت
 و   هدف  و هم است  بهاگاواد ـ گيتا  جوهر و عصاره  كريشنا، هم دارد، شخص  مي  خود بيان  آنچه  گيتا طبق  كه در صورتي
  . مقصود آن
   سوي  او را به دارد كه  بر آن  را از كريشنا دور سازد، سعي  خواننده  آنكه  جاي ، به  آن  مربوط به  و شرح حاضر ، ترجمه بنابراين

 اثر از   اين همچنين. باشد  فرد مي منحصر به “  هست  كه  گونه گيتا همان-بهاگاواد”   كه  خاطر است بدين.  كند كريشنا هدايت
 و   گوينده  كريشنا هم  اينكه  به ، با توجه بنابراين.   است نامتناقض  و  درك  قابل كامالً كه، چرا  همتاست  نيز بي  ديگري جهت
   آن  و حقيقي  اصيل  صورت  را به  بزرگ  اثر مقدس  اين  كه  است اي حاضر، تنها ترجمه  ، ترجمه  گيتا است  غايي  هدف هم

  .دارد  مي عرضه
 

                 انگليسيان ناشر-
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   ديباچه
 

  هنگامي.  درآوردم  تحرير  رشته  به  است  شده  ارائه  اكنون  كه  شكلي  را به “ هست  كه  گونه بهاگاواد ـ گيتا همان”در آغاز كار، 
ود و  تصوير ب ، بدون  يافت  تقليل صفحه 400 كمتر از   به  اصلي  نسخه  شد، متأسفانه  بار چاپ  نخستين  براي  كتاب  اين كه

،   شريماد ـ بهاگاواتام  ــ از جمله  ديگر من كتابهاي در تمام.   شريماد بهاگاواد ـ گيتا فاقد توضيح  اصلي هاي اكثر آيه
   را به  سانسكريت هاي  تلفظ واژه شود، سپس  مي  آورده  آيه ابتدا اصل  كه  است  كار چنان  ــ ترتيب ايشوپانيشاد و غيره شري
   عرضه  و شرح  ترجمه  از آن شود و پس  مي  قرار داده  آن  انگليسي  معادل  سانسكريت  هركلمه  و براي كنم  مي  بيان التين
   كه ،زماني بنابراين. سازد  مي  را آشكار و بديهي  و مفهوم گرداند و معني  مي  را بسيار معتبر و موثق  امر كتاب اين .شود مي

 تقاضا   كه ، هنگامي  از آن  پس ليكن .  نبودم  و راضي  خوشحال ، چندان  دهم  تقليل  حداقل  خود را به  اصلي  نسخه مجبور شدم
   از من  و عابدان  از محققان ، بسياري  يافت افزايش  اي  مالحظه  نحو قابل  به  هست  كه  گونه  بهاگاواد ـ گيتا همان براي

   اصلي  از نسخه  است  عبارت  كه  اثر كنوني سان بدين.   كنم  عرضه دشخو  اصلي  را در شكل  كتاب  اين  كردند كه درخواست
 طور صحيحتر، سالمتر  به)  خدا آگاهي (  كريشنا آگاهي  جنبش  آنكه  پارامپارا ــ براي  كامل  باتوضيح  دانش  بزرگ  كتاب اين

  . شد تر پا برجا گردد ــ ارائه وپيشرونده
 بهاگاواد ـ گيتا  باشد، زيرابر مبناي  معتبر مي  و از نظر تاريخي ، روحاني  ، خالص ساده)  يخدا آگاه (  كريشنا آگاهي جنبش
صاً در شود، مخصو  مي  در سراسر جهان جنبش  محبوبترين  تدريج  دارد به  جنبش اين.   است  بنا شده  هست  كه  گونه همان
  اند، به  داده  خود را نشان مندي  عالقه افراد سالخورده: يابد  مي خاصي  نيز گيرايي  كهنسال  نسل، و براي  جوان  نسل ميان

 كريشنا  المللي  بين  انجمن ، يعني  بزرگ  انجمن  در اين ، ما را با عضو شدن  من رهروان  و پدربزرگان  پدران  كه نحوي
   به  من  به نسبت  خود  ابراز قدرداني ، براي  و مادران  از پدران  بسياري آنجلس در لس. سازند  مي ، دلگرم) خدا آگاهي( آگاهي

   براي  گفتند كه  از آنان برخي. آمدند مي  ديدنم ، به در سراسر جهان)  خدا آگاهي (  كريشنا آگاهي  جنبش خاطر هدايت
  اما در حقيقت.  ام رده ك گذاري را در آمريكا پايه)  خدا آگاهي ( كريشنا آگاهي  جنبش  كه  است  خوشبختي  بسي  جاي آمريكاييان
 در   پيران  سلسله  و از طريق  بسيار دور آغاز شده  از زماني  جنبش ، زيرا اين ، خودخداوند كريشنا است  جنبش  اين پدر اصلي

،   نيست  من شخص  به  گردد، متعلق  من نصيب  امتيازي  هر گونه  رابطه  در اين چنانچه. يابد  و مي  يافته  تداوم انساني جامعه
   شريماد بهاكتي  شري108پاريوراجاكاآچاريا   ويشنوپاد پاراماهامسا  ام ، حضرت  ابديم  پير روحاني  به  مربوط است بلكه

  . پرابهوپاد  ماهاراج  گوسوامي سيدهانتا سارسواتي
   بدون  هست  كه  گونه د ـ گيتا راهمان بهاگاوا ام  كوشيده  كه  است، تنها آن  باشم  حائز امتيازي  موضوع صاً در اين شخ چنانچه
   زبان  به  مختلف هاي شمار و چاپ  بي هاي ترجمه ،  هست  كه  گونه  بهاگاواد ـ گيتا همان  از ارائه قبل.   كنم  ارائه  تغييري هيچ

.  بود  آن  و مفسران  مترجمان شخصي  هاي  تأثير گرايش  آنها تحت باً تمام تقري  بود كه  گرديده  از بهاگاواد ـ گيتا ارائه انگليسي
 و   اراده  كه  هستيم ما بر آن.   خداوند، كريشنا، است  متعال  شخصيت  پيام  ابالغ  مادر جهت  حاضر در تالش  كتاب مزيت

   عمل  مادي اندانشمند  يا ، فالسفه مداران  سياست ، همچون  دنيوي  انديشمندان سان  به  آنكه ، نه  كنيم كريشنا را مطرح خواست
 كريشنا   الهي  از شخصيت  بسيار اندكي دانش  ، داراي  مختلف  در قلمروهاي  دانش  در اختيار داشتن  رغم  به ، زيرا آنان كنيم
  :فرمايد مي) 65/18 . گ.  ب( كريشنا   كه هنگامي .باشند مي

man-manä bhava mad-bhakto mad-yäjé mäà namaskuru  
   و هيچ  است كريشنا مطلق . هستند  كريشنا متفاوت  درون  كريشنا و روح  كه گوييم ، نمي  انديشمندان الح اصط ما مانند به

   مطلق  موقعيت  اين ادراك.  وجود ندارد و غيره  كريشنا  الهي  كريشنا، شئون  كريشنا، صفات  كريشنا، شكل  نام  بين تفاوتي
   اصطالح ماً افراد بهعمو. باشد  مي  مشكل نيست)   پيران سلسله(  پارامپارا نظام عابد كريشنا در   كه  فردي كريشنا براي
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نويسند،   بر بهاگاواد ـ گيتا تفسير مي  كه مي از كريشنا، هنگا  كامل  دانش ، بدون  و سوامي انديشمند، سياستمدار، فيلسوف
ماياوادا ـ بهاشيا    عنوان  بر بهاگاواد ـ گيتا به  غيرمعتبري  تفسيرهاي چنين.  كنند و يا كنار بگذارند كوشند كريشنارا حذف مي

   وضوح خداوند چيتانيا به.   است كرده حذر  بر  افراد غير معتبري  آثار چنين شود و خداوند چيتانيا ما را از مطالعه  مي شناخته
  نتيجه.   است  شده  مرتكب  بزرگي  نمايد، اشتباه  ادراك ماياوادي   كند بهاگاواد ـ گيتا را از ديدگاه  سعي  كه فرمايد كسي مي

  ر نخواهد بود به و قاد  شده  گمگشته  روحاني  سلوك ماً در راه بهاگاواد ـ گيتا حت گمراه  رهرو  خواهد بود كه  آن  اشتباهي چنين
  .نزد خداوند بازگردد  خود،  اصلي مأمن

   همان  سمت  رابه  تا رهرو اسير ماديات  كنيم  را ارائه  هست  كه  گونه مان بهاگاواد ـ گيتا ه  اين  كه  است تنها قصد ما آن
 هبوط   سياره  در اين  سال8600000000، يكبار در روز برهما يا هر  هدف  خاطر آن  كريشنا به  گرداند كه  هدايت هدفي
  ، سعي  صورت ؛ در غير اين  بپذيريم  هست  كه  گونه ان را هم بايد آن  و ما  است  شده  در بهاگاواد ـ گيتا بيان  هدف اين. كند مي

   بار، صدها ميليون  نخستين خداوند كريشنا براي.  ندارد ، خداوند كريشنا، امكان  آن گوينده   بهاگاواد ـ گيتا و درك  درك براي
  تاريخي   اهميت سان  و بدين را بپذيريم   حقيقت ما بايد اين.  نمود  خداوندگار خورشيد بيان بهاگاواد ـ گيتا را به  پيش سال

   استناد به بهاگاواد ـ گيتا بدون  تفسير نمودن.   نماييم  كريشنا درك  مرجعيت  تفسير غلط، بر مبناي بهاگاواد ـ گيتا را بدون
   عنوان  خداوند را بهبايد  مي ، انسان  گناه از اين   نجات براي. شود  مي  محسوب  اهانت  كريشنا بزرگترين  و اراده خواست

  چنين.  كرد  مريد خداوند كريشنا، درك ماً آرجونا، نخستينمستقي   كه  گونه  نمايد، همان  پروردگار درك  متعال شخصيت
  .باشد ، مفيد و معتبر مي  زندگي  رسالت  در تحقق  انساني  جامعه سعادت تاً برايا حقيق از بهاگاواد ـ گيت ادراكي
. رسد  نظر مي  به ضروري   انساني در جامعه)  خدا آگاهي (  كريشنا آگاهي ، جنبش  زندگي  كمال  باالترين  داشتن  ارزاني به علت
 از بهاگاواد ـ گيتا در   متعصب گرايان  مادي متأسفانه .  است  شده  داده  در بهاگاواد ـ گيتا توضيح  طور كامل  امر به  اين چگونگي

   گمراه  زندگي  ساده  از اصول  صحيح  با ادراك  را در رابطه اند و مردم جسته   خود بهره وصفتانه دي  پيشبرد تمايالت جهت
  همه.  ببرند  زنده  موجودات  حقيقي  موقعيت  به  نيز پي  كنند و در كنار آن خداوند يا كريشنا را درك   بايد بزرگي همه. اند نموده

صورت   بايد به  كريشنا سر باز زند،  به كردن  از خدمت  انسان  كه  و در صورتي  است دم تا ابد خا  موجود زنده بايدبدانند كه
   گمگشته  طور ابدي  به  وزندگي  مرگ  در دايره سان  كند و بدين  خدمت  مادي  طبيعت گونه  سه  گوناگون  درتنوعات يوهمت

   حاوي  دانش اين.  روند قرار دارند نفوذ و انقياد اين  پندارند تحت  مي  از آن  خود را رهاشده  كه  ماياوادي  متفكران شود؛ حتي
  . را بشنود  خود آن  نفع بايد درجهت  مي اي  و هر موجود زنده  است  عظيم علمي
 با   انسان پندارند كه مي   اشتباه اند و به  كريشنا گرديده  بروني  انرژي ، شيفته  عصر كالي  در اين ويژهه ، ب  طور كلي  به مردم

   عمل  خداوند بسيار قوي  بيروني  يا انرژي مادي  طبيعت  كه  موضوع  اين آنها به.  خواهد شد  خوشبخت  مادي  آسايش پيشرفت
 از  اي  جزء و ذره  همواره موجود زنده.  نيستند دهد واقف  خود قرار مي  ودقيق  سخت  قوانين  را در بند و اسارت كند، و همه مي

 و  درنگ بي  خدمت ، اعطاي  انسان  و فطري  رو، عملكرد طبيعي از اين.   است آميز او سهيم  سعادت سرشت باشد و در ميخداوند 
   خود در شكلهاي  شخصي  حواس ارضاي  به  كند با خدمت  مي  سعي  زير نفوذ توهم انسان.   خداوند است  خود به خود به
بايد   خود،   مادي  حواس  ارضاي  جاي او به. سازد  نمي خوشبخت  او را  امر هيچگاه ن اي  كه  گردد، در حالي  كامياب مختلف
. طلبد  مي  را از انسان خواهد و اين  را مي خداوند اين.   است  زندگي  كمال  باالترين اين.  كند  خداوند راراضي  روحاني حواس
خدا  ( كريشنا آگاهي  جنبش  و سعي  كنيم  را درك  ما بايد آن  كه ست بهاگاواد ـ گيتا  و پيام  محور اصلي“ خداوند رضايت” اصل

   را با تعبيرها و تفسيرهاي  هست كه  گونه گيتا همان- ما بهاگاواد از آنجا كه.   است  جهانيان  به  اصل  اين در آموزش)  آگاهي
خدا  (  كريشنا آگاهي گيتا باشد، بايد از جنبش-گاواد بهاةمطالع مند به  عالقه  با جديت  كه ، هر كسي سازيم  نمي  آلوده شخصي
- بهاگاواد  با مطالعه  مردم  كه ، ما اميدواريم بنابراين.  جويد  خداوند بهره  مستقيم هدايت   تحت  آن  عملي  ادراك براي)  آگاهي
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  تنها فقط  كه  را برگيرند و در صورتي ره به ، بزرگترين ايم  داشته  در اينجا عرضه  كه  صورتي ، به  هست كه   گونه گيتا همان
  . كرد  خواهيم آميز تلقي  خود را موفقيت  خداوند گردد، تالش  و خالص  فرد، عابد پاك يك
 
 
 
 

                  ودانتا سوامي بهاكتي.  چ. آ
                          1971  مي 12

                           ، استراليا سيدني
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  قدمهم
oà ajïäna-timirändhasya 

jïänäïjana-çaläkayä 
cakñur unmélitaà yena 

tasmai çré-gurave namaù 
 

çré-caitanya-mano-’bhéñöaà 
sthäpitaà yena bhü-tale 

svayaà rüpaù kadä mahyaà 
dadäti sva-padäntikam 

 ههاي محترمان سجده. ا با پرتو دانش روشن ساخت پير روحانيم چشمان مرين ظلمات جهل متولد شده بودم، ومن در ژرفتر
  .كنم خود را به او تقديم مي

كي آن هنگام فرا خواهد رسيد كه شريال روپا گوسوامي پرابهوپادا، كه مأموريت تحقق بخشيدن به آرزوي خداوند چيتانيا را 
   گرفته است، مرا در قدوم نيلوفرين خود پناه دهد؟هدر اين جهان برعهد

 
vande ’haà çré-guroù çré-yuta-pada-kamalaà çré-gurün vaiñëaväàç ca 

çré-rüpaà sägrajätaà saha-gaëa-raghunäthänvitaà taà sa-jévam 
sädvaitaà sävadhütaà parijana-sahitaà kåñëa-caitanya-devaà 
çré-rädhä-kåñëa-pädän saha-gaëa-lalitä-çré-viçäkhänvitäàç ca 

 همچنين به قدوم نـيلوفرين شريال روپا گوسوامي .كنم  پير روحانيم و به قدوم تمامي وايشناواها سجده ميبه قدوم نيلوفرين
در مقابل . گوسواميراگهوناتها بهاتا، گوپاال بهاتا و شريال جيوا  و برادر بزرگـتر ايـشان ساناتانا گوسوامي، راگهوناتها داسا و

 آچاريا، گادادهارا، شري واسا و ديگر معاشران ايشان سر تعظيم فرود ندا همراه با ادويتاچيتانيا و خداوند نيتيانا خداوند كريشنا
 اداي احترام و ويشاكها  همچـنـين در برابر شريماتي رادهاراني و شري كريشنا همراه با معاشران ايشان شري الليتا.آورم مي
  .نمايم مي

he kåñëa karuëä-sindho 
déna-bandho jagat-pate 

gopeça gopikä-känta 
rädhä-känta namo ’stu te 

 احترامات .باشي رادهاراني ميعاشق ها و   گوپياربابتو . اي كريشناي عزيزم، تو دوست درماندگان و منشاء آفرينش هستي
  .كنم  ميتقديم به تو خود را

tapta-käïcana-gauräìgi 
rädhe våndävaneçvari 
våñabhänu-sute devi 

praëamämi hari-priye  
تو دختر . و خود ملكه ورينداوان است  همچون طالي مذابش، كه رنگ بدننمايم تقديم مي رادهاراني احترامات خود را به

  .وريشابهانو هستي و براي خداوند كريشنا بسيار عزيزي شاه
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väïchä-kalpatarubhyaç ca 
kåpä-sindhubhya eva ca 
patitänäà pävanebhyo 

vaiñëavebhyo namo namaù  
 آنان مملو از رحم و شفقت براي ارواح فروافتاده .كنم  ميتقديمبه تمامي عابدان وايشناواي خداوند احترامات خود را 

  .هاي همگان را همچون درختان آرزو برآورده سازند باشند و قادرند خواسته مي
çré-kåñëa-caitanya 
prabhu-nityänanda 

çré-advaita gadädhara 
çréväsädi-gaura-bhakta-vånda  

واسا و تمام كساني كه راه عشق و  ادويتا، گادادهارا، شري نيتياناندا، شري كريشنا چيتانيا، پرابهو  شرياحترامات خود را به
  .كنم  مي تقديماند، عبوديت را پيش گرفته

hare kåñëa hare kåñëa 
kåñëa kåñëa hare hare 
hare räma hare räma 
räma räma hare hare 

  
.  استدانش ودايي ترين اوپانيشادها و جوهر يكي از مهماين كتاب  .شود گيتا به عنوان گيتوپانيشاد نيز شناخته مي-بهاگاواد
 ديگري بر آن تفسيرگيتا به زبان انگليسي وجود دارد وشايد اين سؤال مطرح گردد كه وجود -سير زيادي بر بهاگاواداالبته تف

 اخيراً بانويي آمريكايي درخواست نمود كه يك .توان توضيح داد اين كتاب را بدين گونه ميانتشار كنوني . چه ضرورتي دارد
 در گيتا-هاي انگليسي بسياري از بهاگاواد البته در آمريكا ترجمه. گيتا را براي مطالعه توصيه كنم-بهاگاواد ترجمه انگليسي از

توان دقيقاً  هيچ يك از آنها را نمي، مريكا بلكه در هندوستان نيزام، نه تنها در آ ، ولي تا آنجا كه مالحظه نمودهدسترس است
گيتا را همان گونه كه هست لمس نمايد، عقايد -كه روح بهاگاواد آن معتبر دانست، زيرا تقريباً در يكايك آنها مفسر بي

  .يش را بيان نموده استشخصي خو
 بخواهيم داروي خاصي را مصرف اگر : امر شبيه مثال زير استاين. ده استش بيان گيتا- بهاگاوادگيتا در خود-روح بهاگاواد
توانيم دارو را طبق نظر خود يا راهنمايي يك دوست به كار  ما نمي.  برگه راهنماي دارو پيروي نماييمدستوراتكنيم، بايد از 

گيتا را بايد - بهاگاواد،بهاًمشا.  موجود در برگه راهنما يا طبق تجويز پزشك مصرف گردددستورات دارو بايد بر اساس .ببريم
 در هر وي .باشد كريشنا مي خداوند شري گيتا-گوينده بهاگاواد. همان گونه پذيرفت كه خود گوينده آن آموزش داده است

 واژه بهاگاوان گاهي البته. گيتا به عنوان شخصيت اعالي پروردگار، بهاگاوان، نام برده شده است-يك از صفحات بهاگاواد
كريشنا   گردد، و در اينجا قطعاً بهاگاوان معرف خداوند شري  شخص قدرتمند يا هر فرشته نيرومندي اطالق مياوقات به هر

كريشنا شخصيت اعالي  به عنوان شخصيتي بزرگ است، ولي در عين حال بايد به اين نكته آگاه باشيم كه خداوند شري
همانند شانكاراچاريا، رامانوجاچاريا، مادهاواچاريا، ) يران روحانيپ(كه اين امر را تمام آچارياهاي بزرگ  ناپروردگار است، چن

خود خداوند نيز خود را . اند ماهاپرابهو و بسياري ديگر از مراجع دانش ودايي در هند تأييد نموده چيتانيا نيمباركاسوامي، شري
، به ويژه و در تمام پوراناها سامهيتانمايد، و در برهماـ  گيتا به عنوان شخصيت اعالي پروردگار معرفي مي-در بهاگاواد

 (kåñëas tu bhagavän svayam). چنين پذيرفته شده استنيز  ، بهاگاواتاپوراناشده با عنوان شناخته شريماد بهاگاواتام
  .گيتا را بايدهمان گونه بپذيريم كه خود شخصيت پروردگار آن را بيان نموده است-بنابراين، بهاگاواد

  :فرمايد مي) 1/4-3(م گيتا خداوند در فصل چهار
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imaà vivasvate yogaà 
proktavän aham avyayam 
vivasvän manave präha 
manur ikñväkave ’bravét 

 
]evaà paramparä-präptam 

imaà räjarñayo viduù 
sa käleneha mahatä 

yogo nañöaù parantapa 
 

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

rahasyaà hy etad uttamam 
گيتا، نخست به خداوندگار خورشيد بيان -سازد كه اين روش يوگا، يا به عبارتي بهاگاواد خداوند در اينجا آرجونا را آگاه مي

ترتيب اين روش  داد و به اين وضيحگرديد و سپس خداوندگار خورشيد آن را به مانو توضيح داد و مانو آن را به ايكشواكو ت
 ولي با گذشت زمان صورت حقيقي اين معرفت از بين رفت و .يوگا از طريق سلسله پيران، سينه به سينه نازل گرديده است

  . بازگو نمايد، در اين زمان به آرجونا در ميدان جنگ كوروكشترا،آنراديگر  بار بايددر نتيجه خداوند 
مفهوم . باشد دوست خداوند مي دارد، زيرا آرجونا مريد و ن راز متعال، براي وي برميفرمايد كه پرده از اي خداوند به آرجونا مي

، ها گياني: دن وجود داراز روحانيونسه دسته . باشد  خداوند ميان عابدراي است كه باثريگيتا -اين امر آن است كه بهاگاواد
خداوند در اينجا به وضوح به آرجونا اعالم . نعابداگان و كنند مراقبهگرايان،  هويت اند از بي ، كه عبارتها  و بهاكتاها يوگي
دهد، چرا كه سلسله كهن گسسته شده  جديد قرار مي) سلسله پيران(كننده پارامپارا  دارد كه او آرجونا را نخستين دريافت مي

ديگران نازل گرديده  پارامپاراي ديگري در همان خطي كه از خداوندگار خورشيد به  كه مشيت الهي آن بودبنابراين. است
خواست  خداوند مي. دتوسط آرجونا دوباره پراكنده شو ويهاي   و اراده خداوند بر آن تعلق گرفت كه آموزشايجاد شودبود، 

گيتا بخصوص به او آموزش داده -بينيم كه بهاگاواد بنابراين، مي. گيتا مرجع باشد-كه آرجونا در فهم و درك بهاگاواد
گيتا را به بهترين -بنابراين، شخصي بهاگاواد. مريد خداوند، شاگرد كريشنا و دوست صميمي خداوند بودشود، زيرا آرجونا  مي

كه انسان  به مجرد آن.  عابدي كه در رابطه مستـقيم با خداوند است؛كند كه واجد صـفاتي مشابه آرجونا باشد نحو درك مي
اي است، ولي به طور  اين موضوع بسيار گسـترده. وردار خواهد شدعابد خداوند گردد، از رابطه مستـقيمي با خداوند نيز برخ

  : قرار گيردزيرتواند در يكي از پنج رابطه  توان گفت كه عابد در رابطه با شخصيت اعالي پروردگار مي اجمال مي
  .اي خنثي باشد فرد ممكن است عابد خداوند در رابطه
  .اي فعال باشد فرد ممكن است عابد خداوند در رابطه

 .فرد ممكن است عابد خداوند به صورت يك دوست باشد
 .فرد ممكن است عابد خداوند به صورت يكي از والدين باشد

  .صورت يك عاشق خداوند باشد فرد ممكن است عابد خداوند به
وجود ي هاي دنياي ماد دوستياين دوستي و  بين زياديالبته تفاوت . بودبه صورت يك دوست آرجونا در رابطه با خداوند 

 هر كس داراي رابطه خاص خود با البته. تواند باشد  نميگان اين نوع دوستي متعال و روحاني است و در دسترس هم.دارد
ليكن ما در حالت كنوني زندگي خود، نه تنها . گردد  از طريق كمال خدمت عابدانه متجلي مي واين رابطهخداوند است



   
12 

هر موجود زنده، از ميان . ايم رابطه جاودان خود با خداوند را نيز به فراموشي سپردهايم، بلكه  خداوند متعال را فراموش كرده
 انسان با  وشود  خوانده ميسواروپان رابطه اي.ستا رابطه ابدي خاصي با خداوند داراي ، موجودات زندهها ها وميليون ميليارد

 يا كمال موقعيت فطري موجود زنده سواروپا ـ سيدهيله را تواند اين سواروپا را احيا نمايد و اين مرح روند خدمت عابدانه مي
  .خوانند مي
 بيان شده 14 تا 12طريقه پذيرش او در فصل دهم، آيات . دشوگيتا را پذيرفت بايد ذكر -كه آرجونا چگونه بهاگاواد اين
  :است

arjuna uväca 
paraà brahma paraà dhäma 
pavitraà paramaà bhavän 
puruñaà çäçvataà divyam 
ädi-devam ajaà vibhum 

 
ähus tväm åñayaù sarve 
devarñir näradas tathä 

asito devalo vyäsaù 
svayaà caiva bravéñi me 

 
sarvam etad åtaà manye 
yan mäà vadasi keçava 

na hi te bhagavan vyaktià 
vidur devä na dänaväù 

شخص ازلي، روحاني،  تو. ت مطلق، مأمن غايي و پاكترين هستيتو شخصيت اعالي پروردگار، حقيق: آرجونا گفت”
دواال و وياسا اين حقيقت را درباره تو تصديق  تمامي حكماي بزرگ همانند نارادا، آسيتا،. تولدنيافته و بزرگترين هستي

اي ، به عنوان حقيقت  هچه را كه به من گفت اي كريشنا، تمامي آن. نمايي اند و اكنون تو خود آن را به من بازگو مي نموده
  “.خداوندا، نه فرشتگان و نه ديوسيرتان را ياراي آن نيست كه شخصيت تو را دريابند. پذيرم كامل مي

هر . ، برهمن متعال پذيرفتپارام برهماگيتا از شخصيت اعالي پروردگار، كريشنا را به عنوان -آرجونا پس از شنيدن بهاگاواد
پارام دهاما يعني . باشد آن وجود متعال، يا شخصيت اعالي پروردگار، برهمن متعال مياي برهمن است، ولي  زندهموجود 

 يعني خداوند پاك و منزه و مبري از آلودگي مادي است؛ پوروشام يعني م،خداوند مأوي يا مأمن متعال هر چيز است؛ پاويترا
 خداوند؛ آجام، تولدنيافته؛ اعاليم، شخصيت وادِ-لي؛ ديويام، متعال؛ آديصبرنده متعال است؛ شاشواتام، ا خداوند لذت

  .ويبهوم، بزرگترين
ها پرداخته  چون كريشنا دوست آرجونا بود، وي از روي تملق به بيان تمامي اينكه ر كند فك ممكن است انسان چنين حال

 دليل به اثبات حقانيت گيتا، در آيه بعد با-اي از ذهن خوانندگان بهاگاواد است، ولي آرجونا درست براي زدودن چنين شبهه
دارد كه كريشنا نه تنها از طرف او، بلكه از طرف مراجع معتبري همانند نارادا،  آرجونا بيان مي. پردازد هايي مي چنين ستايش

اي هستند كه  هاي برجسته اينان شخصيت. آسيتا، دواال و وياسادوا به عنوان شخصيت اعالي پروردگار پذيرفته شده است
به همين جهت آرجونا به كريشنا اظهار . اند آنرا پذيرفته  تمامي آچارياها؛ پيامي كهپيام ودايي را بر عهده دارندرسالت ابالغ 

من ” Sarvam etad åtaà manye .پذيرد فرمايد، به عنوان حقيقت كامل مي چه را خداوند مي دارد كه تمامي آن مي
دارد كه درك شخصيت خداوند بسيار مشكل  ا همچنين اعالم مي آرجون“.پذيرم گويي، به عنوان حقيقت مي ميرا چه  آن
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هاي فراانساني نيز قادر  اين بدان مفهوم است كه حتي شخصيت. است و حتي فرشتگان بزرگ قادر به شناخت وي نيستند
يد و فدايي او كه مر كريشنا را بدون آن تواند خداوند شري بنابراين، چگونه انسان مي. به فهم آن وجود كامل متعال نيستند

  گردد، درك كند و بفهمد؟
انسان نبايد گمان كند كه با كريشنا برابر است و يا .  و عبوديت جذب كردبايد با روحيه عشق گيتا را -بنابراين، بهاگاواد

كريشنا، شخصيت  باشد، بلكه خداوند شري كه كريشنا يك شخصيت معمولي يا حتي يك شخصيت بسيار بزرگ مي آن
گيتا را درك كند، ما -كوشد بهاگاواد گيتا يا اظهارات آرجونا كه مي-از اين رو بر اساس بيانات بهاگاواد. گار استاعالي پرورد

اي بتوانيم  كريشنا را به عنوان شخصيت متعال خداوند بپذيريم تا با روحيه متواضعانه بايد حداقل از نظر تئوري، شري
اي سرشار از تواضع نخواند، ادراك آن بسيار  گيتا را با روحيه-ان بهاگاواددر صورتي كه انس. گيتا را درك كنيم-بهاگاواد

  .مشكل خواهد شد و اين كتاب به صورت رازي بزرگ باقي خواهد ماند
گيتا نجات بشريت از تاريكي موجوديت -كند، چيست؟ هدف بهاگاواد گيتا دنبال مي-اكنون ببينيم هدفي را كه بهاگاواد

ا مشكالت بسياري روبرو است، همان گونه كه آرجونا نيز با مشكل جنگ در نبرد كوروكشترا مواجه هر انساني ب. مادي است
نه تنها آرجونا، بلكه هر . گيتا بيان گرديد-آورد و در نتيجه آن بهاگاواد كريشنا سر تسليم فرود ولي آرجونا در برابر شري. بود

عدم ” ما در فضاي “موجوديت”زيرا . و پريشاني هستيم از اضطراب سرشاريك از ما به علت اين موجوديت مادي، 
در حقيقت مراد از آفرينش ما آن نيست كه با عدم موجوديت مورد تهديد قرار بگيريم، زيرا موجوديت .  واقع است“موجوديت

يقي  عطف به عدم موجوديت است يا چيزي كه وجود حقآسات. ايم  واقع شدهآساتاي در  ولي به گونه. ما جاودانه است
  . ندارد

گردند و يا در مورد  برند، ولي تعداد نادري هستند كه در مورد علت رنج كشيدن خود دچار سؤال مي ها رنج مي تمام انسان
تا هنگامي كه شخص به آن مرحله از بيداري نرسيده باشد كه در پي . پردازند موقعيت و طبيعت حقيقي خود به تفكر مي

هاست، نبايد  ي كه درنيابد كه او خواهان رنج نيست، بلكه در طلب راه حلي براي تمامي رنجعلل رنج خود برآيد، و تا هنگام
اين . شود كه چنين جستجويي به ذهن شخص متبادر گردد انسان بودن هنگامي آغاز مي. او را كامالً انسان به شمار آورد
چنانچه انسان به پرسش و . جيگياسا-رهماآتهاتو ب. شود جيگياسا خوانده مي-سوترا، برهما-پرسش و جستجو در برهما

بنابراين، كساني كه پيرامون اين نكته سؤال . جستجو درباره حقيقت مطلق نپردازد، هر عمل وي بايد شكست محسوب شود
اي براي درك  اند و يا پس از مرگ به كجا خواهند رفت، رهروان شايسته برند يا از كجا آمده  كه چرا رنج ميكنند مي

آرجونا چنين . بايد كمال احترام را براي شخصيت متعال خداوند واجد باشد عالوه بر آن، رهرو صادق . باشند گيتا مي-بهاگاواد
  .رهرويي بود

. نمايد سپارد، خداوند كريشنا براي احياي مجدد آن هدف هبوط مي هنگامي كه انسان هدف حقيقي حيات را به فراموشي مي
اند، ممكن است يك فرد باشد كه حقيقتاً به روح قضيه در  زيادي كه به بيداري دست يافتهآنگاه حتي در ميان افراد بسيار 

در حقيقت ببر جهالت سراپاي همه ما را . گيتا براي او بيان شده است-شناخت موقعيت خود واقف شود، و اين بهاگاواد
ر مهربان است، براي پايان بخشيدن به اين ها، بسيا خصوص انسانبه بلعيده است، ولي خداوند كه نسبت به موجودات زنده، 

 براي تمام ويبه تبع  گيتا را براي او و-امر، آرجونا دوست خود را تبديل به شاگرد نمود تا بدين وسيله بتواند بهاگاواد
  .جهانيان به ارمغان آورد

يكن در ميدان جنگ كوروكشترا در آرجونا كه از معاشرت خداوند كريشنا برخوردار بود، در وراي جهل و تاريكي قرار داشت، ل
مشكالت حيات مادي پرسش نمايد و بدين ترتيب خداوند  نسيان و جهل قرار داده شد تا از خداوند كريشنا پيرامون مسائل و

هاي آينده و ترسيم برنامه حيات، آنها را به تفصيل توضيح دهد با اين هدف كه انسان بتواند بر  مندي نسل بتواند براي بهره
  .اي آن عمل كند و رسالت حيات انساني را به كمال رساندمبن
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 علم شناخت خداوند و سپس موقعيت نهادي و ،نخست. گيتا مشتمل بر فهم پنج حقيقت بنيادين است-موضوع بهاگاواد
ن بر كننده متعال و حكمرا را است، يعني ادارهاخداوند متعال ايشو. فطري جيواها يا موجودات زنده توضيح داده شده است

اي مدعي شود  اين عين نابخردي است اگر موجود زنده. همه چيز، و موجودات زنده يا جيواها در قلمروي حاكميت او هستند
. موجود زنده حداقل در حيات مادي مقيد خود از هر نظر تحت كنترل قرار دارد. كه تحت كنترل قرار ندارد و آزاد و رهاست

كننده متعال و جيواها يا موجودات زنده تحت كنترل، پيرامون پراكريتي  وارا يا كنترلگيتا، عالوه بر ايش-موضوع بهاگاواد
از آنجا كه كل عالم مشهود . زند دور مي) عملكرد(و كارما ) طول عمر جهان يا عالم كائناتكاال يا (، زمان )طبيعت مادي(

گيتا بياموزيم - از بهاگاوادبايد ميلف هستند، ما هاي مخت مملو از اعمال گوناگون است و تمام موجودات زنده مشغول فعاليت
شود و  كه مفهوم خداوند چيست، موجود زنده كيست، پراكريتي چيست، عالم كائنات چيست و چگونه با زمان اداره مي

  . ماهيت اعمال موجودات زنده كدام است
، پايه و اساسي هستند كه بر روي آن اصل برتر گيتا، يعني ايشوارا، جيوا، پراكريتي، كارما و كاال-پنج موضوع اصلي بهاگاواد

توانيد هر نامي را كه   شما مي-كننده متعال، يا پاراماتما  بودن خداوند، يا پروردگار متعال، يا كريشنا، يا برهمن، يا كنترل
ز نظر صفت و كيفيت در ميان موارد فوق بايد دانست كه موجودات زنده ا. رسد  بر هر چيز به اثبات مي-مايليد به كار بريد 

گيتا توضيح داده خواهد شد كه خداوند بر امور عوالم طبيعت -در فصول آتي بهاگاواد .كننده متعال هستند همانند كنترل
همانگونه كه . كند مادي كنترل دارد و از اين رو طبيعت مادي مستقل نيست، بلكه طبق خواست خداوند متعال عمل مي

پراكريتي يا طبيعت مادي، تحت ”:mayädhyakñeëa prakåtiù süyate sa-caräcaram:فرمايد خداوند كريشنا مي
پيوندند بايد همواره ما را به ياد خالق  انگيزي كه در طبيعت كيهاني به وقوع مي هاي شگفت  پديده“.كند هدايت من كار مي

 ،تواند تجلي يابد زيرا هيچ چيز نمي. دكننده حضور دارد، بينداز آنها و اين نكته كه در وراي اين تجلي كيهاني يك كنترل
براي مثال كودك ممكن است . كننده را ناديده انگاريم نگرش ما به هستي كودكانه است اگر كنترل. كه كنترل شود آن بي

انگيز پندارد، ليكن انساني كه از عقل   شگفتشود، كامالً حركت اتومبيلي را كه از سوي اسب يا حيوان ديگري كشيده نمي
داند كه در داخل ماشين، همواره يك انسان يا يك  م برخوردار است، به ماهيت نظام فني اتومبيل واقف است و ميسلي

  .كند گري است كه همه چيز تحت هدايت او عمل مي به همين نحو خداوند متعال نيزآن هدايت. كننده وجود دارد هدايت
 و ذرات الينفك او ءدهد كه جيواها يا موجودات زنده اجزاء يهمان گونه كه در فصول آتي خواهيم ديد، خداوند آموزش م

اي از اقيانوس نيز همچون كل اقيانوس حاوي نمك است و ما موجودات زنده نيز  جزئي از طال نيز طالست، قطره. باشند مي
 صفات خداوند متعال در كريشنا هستيم، از تمام كننده متعال، ايشوارا، يا بهاگاوان، خداوند شري كه اجزاء و ذرات آن كنترل

ما در صدديم تا طبيعت مادي را مقهور اراده . كميت جزئي برخورداريم، زيرا ما ايشواراهاي جزء يا ايشواراهاي تابع هستيم
سازيم، و وجود چنين  كوشيم فضا يا سيارات جهان را مسخر فرمان خود خويش كنيم، همان گونه كه در حال حاضر مي

ليكن هرچند . كريشنا نيز اين تمايل وجود دارد  و تسلط خويش قرار دادن طبيعت از آنجاست كه درتمايلي براي تحت اراده
كننده متعال  بايد به اين نكته آگاه باشيم كه ما آن كنترل ما از تمايل خدايي كردن بر طبيعت مادي برخوردار هستيم، ولي 

  .گيتا توضيح داده شده است-اين امر دربهاگاواد. نيستيم
عت مادي چيست؟ اين مطلب نيز در گيتا به عنوان پراكريتي سفلي يا طبيعت سفلي توضيح داده شده است و عالوه بر طبي

. علي همواره تحت كنترل استاپراكريتي چه سفلي يا . علي توضيح داده شده استاآن، موجود زنده به عنوان پراكريتي 
گردد، همان گونه كه اداره امور زن به دست  ف خداوند كنترل ميپراكريتي وجه مؤنث يا جنبه غيرفاعليت دارد كه از طر

. پراكريتي همواره در تبعيت و تحت سيطره خداوند قرار دارد، خداوندي كه حكمفرمايي مطلق از آن اوست. شوهر است
ه اجزاء و چند كه نفوس زند طبق گيتا هر. موجودات زنده و طبيعت مادي هر دو تحت سلطه و سيطره حاكميت الهي هستند

گيتا بيان شده -اين نكته درفصل هفتم بهاگاواد. بايد جزو پراكريتي محسوب گردند اند، ولي  ذرات الينفك خداوند متعال
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اين طبيعت مادي، پراكريتي ”:Apareyam itas tv anyäà prakåtià viddhi me paräm/ jéva-bhütäm .است
  “.د وجود دار-هوتام يا موجود زندهب -جيوا -سفلي من است، ولي در وراي آن، پراكريتي ديگري

ها وجود  در فراسوي اين گونه. گونه جهل و گونه شهوت، گونه نيكي: خود طبيعت مادي متشكل از سه حالت يا كيفيت است
د  هستنهاي طبيعت و تحت كنترل و در قلمروي زمان ابدي، اعمال متجلي زمان ابدي مترتب است و با تركيبي از اين گونه

اند و ما از نتايج و ثمرات اعمال خود دچار رنج و يا لذت  اين اعمال از زماني بسيار كهن روي داده. شوند ميكارما خوانده كه 
گيري از شعور خود سخت كار كرده و مبالغ هنگفتي در بانك  براي مثال، فرض كنيم من تاجر هستم و با بهره. شويم مي
در اين . ولي در نظر بگيريم تمام ثروت خود را در تجارت از دست داده باشم. ستمبرنده ه در اين صورت لذت. ام آورده گرد

اين را . بريم هاي زندگي خود از نتايج و ثمرات اعمال خود رنج يا لذت مي به همين نحو ما در كليه جنبه. برم صورت رنج مي
  .گويند ميكارما 

گيتا -تماماً در بهاگاواد) عملكرد(و كارما ) زمان ابدي(، كاال )طبيعت(، پراكريتي ) زندهموجود(، جيوا )خداوند متعال(ايشوارا 
 تجلي .شوند مي اين پنج موضوع، خداوند، موجودات زنده، طبيعت مادي و زمان، ابدي محسوب در ميان. اند توضيح داده شده

كاذب است و حقيقت ندارد، اند كه اين جهان  بعضي از فالسفه مدعي.  كاذب نيستاما، ي باشدموقتممكن است پراكريتي 
بلكه واقعيت  تجلي اين دنيا امري كاذب نيست،. اين چنين نيستگيتا يا طبق فلسفه وايشناواها - طبق فلسفه بهاگاواداما

گذرد، يا همانند فصل باران  اين دنياي مادي موقت همانند ابري است كه در آسمان مي. دارد اما ممكن است موقتي باشد
گذرند، تمام محصولي كه باران رويانده  يابد و ابرها مي كه فصل باران خاتمه مي به مجرد آن. روياند ها را مي ماند كه دانه مي

. شود يابد و سپس ناپديد مي گردد، براي مدتي بقا مي مشابهاً اين تجلي مادي در زمان معيني ايجاد مي. شود بود، خشك مي
خداوند . بنابراين، پراكريتي ابدي است و كاذب نيست.  تا ابد ادامه دارداينها طرز عمل پراكريتي است و گردش اين دايره

 اين طبيعت مادي انرژي جداشده خداوند متعال است و به همين نحو .كند  مطرح مي“من  پراكريتي”اين امر را به عنوان 
 الينفك او يند، بلكه تا ابد اجزاباش اند، ولي آنها جزو انرژي جداشده خداوند نمي موجودات زنده نيز انرژي خداوند متعال

اند، در حالي كه كارما  خداوند، موجود زنده، طبيعت مادي و زمان همگي با يكديگر مرتبط هستند و همگي ابدي. هستند
انسان همواره تحت تأثير كارما است و از نتايج و ثمرات عملكردهاي خود، حتي چنانچه آنها را در زمانهاي . ابدي نيست

توانيم كارماي خود يا نتايج اعمال خود را تغيير  ولي مي. برد شود و يا لذت مي نيز انجام داده باشد، دچار رنج ميدور  بسيار
دانيم چگونه  شك نمي ما به اعمال گوناگوني مشغول هستيم و بي. دهيم و اين تغيير به ميزان كمال معرفت ما بستگي دارد

  .گيتا توضيح داده شده است-ولي اين نيز در بهاگاواد. ماز كنش و واكنش كليه اين اعمال رهايي يابي
اند نيز آگاه   جيواها يا موجودات زنده كه اجزاء و ذرات خداوند متعال.ايشوارا يا خداوند متعال آگاهي متعال استموقعيت 
اند كه يكي از آن دو،  موجود زنده و طبيعت مادي هر دو به عنوان پراكريتي يا انرژي خداوند متعال توضيح داده شده. هستند

شود، زيرا جيوا داراي  علي خوانده ميابدين سبب جيوا، پراكريتي . چنين است تفاوت. يعني جيوا، آگاه و پراكريتي ناآگاه است
اما آگاهي خداوند آگاهي متعال است و انسان نبايد ادعا كند كه جيوا يا موجود زنده نيز . باشد آگاهي مشابه آگاهي خداوند مي

تواند واجد آگاهي متعال گردد و فرضيه  اي از كمال خود نيز نمي اي آگاهي متعال است، زيرا موجود زنده در هيچ مرحلهدار
  .تواند آگاه باشد، ولي داراي آگاهي كامل يا متعال نيست او مي. كننده است اي گمراه متعال بودن آگاهي موجود زنده فرضيه
گيا يا آگاه است، همان گونه -خداوند كِشِترا. گيتا توضيح داده خواهد شد-دهم بهاگاوادتمايز بين جيوا و ايشوارا در فصل سيز

كه موجود زنده آگاه است، ليكن موجود زنده در محدوده كالبد جسماني خاص خود آگاه است، در حالي كه خداوند نسبت به 
 و ات زنده سكني دارد و بدين ترتيب از گرايشما نبايد فراموش كنيم كه خداوند در قلب هر موجود.  آگاه استها بدنكليه 

اين نكته نيز توضيح داده شده است كه پاراماتما، شخصيت متعال پروردگار، در قلب همه . تمايالت روحي جيواها آگاه است
نمايد  ميكند تا آن گونه كه آرزو  كننده سكني دارد و خداوند موجود زنده را هدايت مي موجودات به عنوان ايشوارا يا كنترل
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گيرد به نحو معيني عمل كند، ولي  نخست تصميم مي. كند چه انجام دهد به عمل بپردازد، زيرا موجود زنده فراموش مي
گردد و بدين ترتيب، پس از كنار گذاردن كالبد  هاي كارماي خود گرفتار مي ها و واكنش سپس به دنبال آن در كنش

. آوريم كنيم و از تن درمي هايي بر تن مي شود، همان گونه كه ما جامه يجسماني خود، به كالبد جسماني ديگري داخل م
 .برد هاي اعمال گذشته خود همواره رنج مي ها و واكنش ، روح با سير انتقالي از يك كالبد به كالبد ديگر، از كنشسان بدين
، در عقل سليم قرار گيرد و گونه نيكيپذيرد كه موجود زنده در  توانند تغيير كنند، و اين هنگامي تحقق مي اعمال مياين 

هاي  ها و واكنش بدين نحو عمل نمايد، آنگاه كليه كنشوي  در صورتي كه .درك نمايد چه نوع اعمالي بايد اختيار كند
توان نتيجه گرفت كه كارما ابدي نيست و به همين جهت مطرح نموديم كه از  پس مي. تواند تغيير يابد اعمال گذشته او مي

  .بجز كارما همگي ابدي هستند) كارما ايشوارا، جيوا، پراكريتي، كاال، و(رد پنج مو
اين بدان مفهوم . اند كيفيت آگاهي در ايشوارا و موجود زنده يكسان است، زيرا آگاهي خداوند و موجود زنده هر دو روحاني

ش نيست كه بپذيريم آگاهي در چنين طرز فكري، گمان خطايي بي. است كه آگاهي از تركيبات مادي پديد نيامده است
به آگاهي ممكن است . گيتا نيز اين موضوع پذيرفته نشده است-در بهاگاواد. آيد شرايط خاصي از تركيبات مادي پديد مي

، درست همان گونه كه نوري كه از شيشه رنگي منعكس بازتاب نمايد اي را شده انعكاس منحرف مادي هاي وقعيت مواسطه
خداوند كريشنا  .گيرد گاه تحت تأثير ماده قرار نمي آگاهي خداوند هيچ اماگر شود،  ه رنگ متفاوتي جلوهتواند ب گردد مي مي

نمايد،   حتي هنگامي كه خداوند به جهان مادي هبوط مي.mayädhyakñeëa prakåtiù :فرمايد مي) 10/9. گ. ب(
 شايسته آن  ويگرفت، وند تحت تأثير ماده قرار مياگر آگاهي خدا. گيرد  قرار نميي مادهاي وقعيتآگاهي او تحت تأثير م

تواند هيچ چيز  شخص نمي. گويد گيتا سخن مي-كه در بهاگاواد چنان نبود كه درباره موضوعات متعال و روحاني سخن گويد،
 مادي قرار بنابراين، خداوند در معرض آلودگي. كه از آگاهي آلوده مادي رها شده باشد  بگويد بدون آندنياي روحانيدرباره 
آموزد كه اين آگاهي آلوده مادي را پاك  گيتا به ما مي-بهاگاواد.  آگاهي ما از نظر مادي آلوده است،در حال حاضر. گيرد نمي
در آگاهي خالص، اعمال ما با اراده ايشوارا منطبق خواهند شد و اين چيزي است كه ما را خوشحال و خوشبخت . كنيم

، بلكه بر عكس، اعمال ما بايد پاك شوند و اعمال پاك را متوقف سازيم تمام اعمال  بايدماچنين نيست كه . خواهد ساخت
آيند، ليكن دچار  د، همانند اعمال عادي به نظر مينگير اعمالي كه در بهاكتي صورت مي. شود و خالص بهاكتي خوانده مي

كند، ولي چنين   مي يا فعاليتسان معمولي عملشخص نادان ممكن است ببيند كه عابد خدا نيز مانند يك ان. آلودگي نيستند
. داند كه اعمال عابد همانند اعمال خداوند با ماده يا آگاهي ناپاك آلوده نيستند شخصي كه بهره اندكي از دانش دارد، نمي

  .ما آلوده استهي  آگا،ايم  بايد بدانيم تا زماني كه به بهاكتي دست نيافته اما. مادي قرار دارندسه گونه طبيعتآنها در وراي 
آگاهي كاذب تحت تأثير اين . شويم هنگامي كه ما تحت تأثير آلودگي مادي هستيم، روح مقيد به اسارت مادي خوانده مي

كسي كه در افكار دنيوي . خوانند را منيت كاذب مي اين. شود گر مي گمان موهوم كه من محصول طبيعت مادي هستم جلوه
گيتا بيان گرديد تا انسان را از ادراك بدني -بهاگاواد. تواند موقعيت حقيقي خود را درك كند يادراكات بدني فرو رفته است نم

 از ادراك بايد ميانسان . از حيات رها سازد و آرجونا خود را در اين موقعيت قرار داد تا اين معرفت را از خداوند دريافت كند
خواهد  انساني كه مي. گردد جو محسوب مي راي يك سالك و حقبدني حيات آزاد و رها گردد و چنين عملي گام مقدماتي ب

موكتي يا رهايي به معني آزاد شدن از . آزاد شود و رهايي يابد، قبل از هر چيز بايد فرا گيرد كه او اين كالبد مادي نيست
-Muktir hitvänyathä .نيز داده شده است) 6/10/2. گ. ش(تعريف رهايي در شريماد ـبهاگاواتام . آگاهي مادي است

rüpaà svarüpeëa vyavasthitiù:شدن در آگاهي پاك  موكتي به مفهوم رهايي از آگاهي آلوده اين جهان مادي و واقع
گيتا براي احياي اين آگاهي خالص تدوين شده است و به همين دليل در آخرين -كليه تعاليم بهاگاواد. باشد و خالص مي

آگاهي . پرسد كه آيا او اكنون در آگاهي خالص قرار گرفته است يشنا از آرجونا مييابيم كه كر مرحله آموزشهاي گيتا مي
آگاهي هم اكنون وجود دارد، زيرا . اين چكيده و جوهر آگاهي خالص است. خالص يعني عمل كردن طبق آموزشهاي خداوند
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ولي .  تحت تأثير قرار داده استهاي پست طبيعت ما را ما اجزاءي الينفك خداوند هستيم، ليكن تمايل به تماس با گونه
گيرد و چنين است تفاوت ميان خداوند متعال و  باشد، هرگز تحت اين گونه تأثيرات قرار نمي خداوند كه شخص متعال مي

  .ارواح منفرد كوچك
ه  و اما چ“.من هستم”:كند كه اين آگاهي چيست؟ اين آگاهي عبارت است از ادراكي كه انسان از خود دارد و گمان مي

 جهان در حركت و “.برنده هستم من لذت .من خدا و ارباب كليه چيزها هستم”، يعني “من هستم”هستم؟ در آگاهي آلوده 
آگاهي مادي داراي دو بخش روانشناختي . پندارد كه ارباب وخالق جهان مادي است اي مي گردش است، زيرا هر موجود زنده

اما در حقيقت اين خداوند متعال است كه هم . برنده هستم ن لذتكه م و ديگر آن كه من خالق هستم يكي آن. است
برنده، بلكه  باشد و موجود زنده كه جزو الينفك خداوند متعال است، نه خالق است و نه لذت برنده مي آفريدگار و هم لذت

ماشين در تعاون و براي مثال، قسمتي از ماشين با كل . او مخلوق است و مورد لذت. جزئي است كه نقش تعاونگري دارد
دست، پا، چشم و اعضاي ديگر جملگي . همكاري است همان گونه كه قسمتي از بدن با كل بدن در تعاون و همكاري است

، دستها به فراهم كنند ميپاها حركت . برنده شكم است لذت. برنده نيستند گردند، ولي حقيقتاً لذت اجزاءي بدن محسوب مي
پردازند، زيرا شكم عامل اصلي تغذيه در نظام  جوند و تمام اعضاي بدن به ارضاي شكم مي ها ميپردازند، دندان آوردن غذا مي

كند و با  انسان با آب دادن به ريشه درخت آن را تغذيه مي. شود به همين دليل، همه چيز به شكم داده مي. بدن است
رد نظر باشد، اعضاي بدن بايد در رساندن غذا به كند، زيرا چنانچه سالمتي بدن مو رساندن غذا به شكم، بدن را تغذيه مي

مشابهاً خداوند متعال لذت برنده و آفريدگار است و مراد از آفرينش ما موجودات زنده آن است .شكم كمك و همكاري كنند
ندن غذا اين تعاون در حقيقت به خود ما كمك خواهد كرد، همانگونه كه با رسا. كه براي رضايت خداوند با او تعاون نماييم

چنانچه انگشتان دست گمان كنند به جاي رساندن غذا به شكم، آن را . گردند مند مي به شكم، تمام اعضاي ديگر بدن بهره
خداوند متعال، آن محور اصلي خلقت و لذت است و موجودات . به خود برسانند، به نتيجه نرسيده و دچار يأس خواهند شد

اي كه موجودات زنده را  كيفيت رابطه. كنند و به موجب اصل تعاون خود نيز لذت برند تعاون بايد ميزنده آحادي هستند كه 
عليرغم تمايل به . خشنودي خادم در گرو رضايت ارباب است: كند همانند رابطه ارباب و خادم است به خداوند متصل مي

ته آنان بايد در رضايت فقط خداوند بردن كه در موجودات زنده همانند خداوند متعال وجود دارد، خواس شدن و لذت خالق
  .خالصه گردد

كننده متعال، موجودات زنده تحت كنترل، تجلي   شامل كنترل“كل كامل”گيتا پي خواهيم برد كه -بنابراين، در اين بهاگاواد
ا از كل كامل تمام اينه. كيهاني، زمان ابدي و كارما يا اعمال است كه درباره كليه آنها در اين كتاب توضيح داده شده است

تمام تجليات . كريشنا است شود، شخصيت كامل پروردگار، شري گرفته شده و كل كامل، كه حقيقت مطلق متعال خوانده مي
  .او آن كل كامل است. باشد ناشي از نيروهاي گوناگون او مي

كه  اوند است، همانند اينعالوه بر اين، در گيتا توضيح داده شده است كه منشاء برهمن فاقد هويت نيز شخصيت الهي خد
درباره برهمن فاقد هويت كه عبارت است از brahmaëo hi pratiñöhäham) (.خورشيد منشاء امور ساطع شده از اوست

درك برهمن . گردد در برهما ـ سوترا مفصالً توضيح داده شده است انوار درخشاني كه از شخصيت متعال پروردگار ساطع مي
در فصل پانزدهم . پردازد اي از او مي اماتما، درك ناقصي از كل مطلق است، چون فقط به جنبهفاقد هويت همچون درك پار

. پي خواهيم برد كه شناخت شخصيت متعال خداوند، پوروشوتاما، در وراي درك برهمن فاقد هويت و پاراماتما است
 éçvaraù :گردد ـ سامهيتا چنين آغاز ميبرهما . شود شخصيت متعال پروردگار ساچ ـ چيد ـ آناندا ـ ويگراها خوانده مي

paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù/ anädir ädir govindaù sarva-käraëa-
käraëam.”او علت ازلي است و همان مظهر جاودانگي، دانش و شعف است. گوويندا، كريشنا علت تمامي علتهاست.“ 

باشد و درك پاراماتما عبارت است از درك سات و   خداوند ميدرك برهمن فاقد شخصيت، درك سات يا جنبه جاودانگي
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سات، چيت : هاي متعال در حالي كه درك كريشنايا شخصيت الهي، درك تمامي جنبه. هاي جاودانگي و دانش چيت يا جنبه
  .درويگراها يا شكل كامل است) جاودانگي، دانش و شعف(و آناندا 

كنند، در حالي كه خداوند يك  تند، حقيقت مطلق را فاقد شخصيت تلقي ميافرادي كه از شناخت چنداني برخوردار نيس
 :تأييد شده است) 13/2/2(شخص متعال و روحاني است و اين امر در تمام متون مقدس ودايي از جمله كاتها اوپانيشاد 

Nityo nityänäà cetanaç cetanänäm.تيم، حقيقت همان گونه كه همه ما موجودات زنده منفرد داراي فرديت هس
مطلق متعال نيز در نهايت امر يك شخص است و شناخت شخصيت الهي عبارت است از شناخت تمام مظاهر متعال در 

شكل بود يا چنانچه در هر مورد ديگري از مخلوقاتش  اگر او بي. شكل نيست از اين رو، كل كامل بي. شكل كامل خداوند
يستي واجد تمامي آن چيزهايي باشد كه در حوزه يا وراي تجارب ما قرار كل كامل با. توانست كامل باشد كمتر بود، نمي

 .شماري برخوردار است كل كامل يا شخصيت خداوند از قدرتهاي بي. تواند كامل باشد در غير اين صورت، او نمي. دارد
(paräsya çaktir vividhaiva çrüyate [ كند نيز در بهاگاواد كه چگونه كريشنا با نيروهاي گوناگون خود عمل مي اين -

نفسه كامل است، زيرا طبق  ايم نيز في اين عالم كائنات يا دنياي مادي كه ما در آن قرار گرفته. گيتا توضيح داده شده است
فلسفه سانكهيا، بيست و چهار عنصري كه اين جهان مادي مظهر موقتي آن است، به طور كامل از استعداد تأمين ضروريات 

. هيچ تالشي از طرف هيچ واحد ديگري جهت اين حفظ و بقا الزم نيست. اين جهان برخوردار استبراي حفظ و بقاي 
هنگامي كه اين اجل فرا رسد، اين . عالم، وقت يا اجل خاص خود را دارد كه به دست نيروي كل كامل تعيين شده است

 كوچك، يعني موجودات زنده، از استعداد كافي آحاد كامل. عالم ظاهري فاني، با تدبير كامل آن وجود كامل نابود خواهد شد
كنيم ناشي از شناخت ناقص آن وجود  هاي ناكاملي را كه ما تجربه مي براي شناخت آن وجود كامل برخوردارند و كليه درك

 بين تواند اين شناخت ناقص را از گيتا كه جوهر حكمت و معرفت ودايي را در خود دارد، مي-از اين رو بهاگاواد. كامل است
  .ببرد و درك كاملي از آن وجود كامل به دست دهد

طبق اسمريتي يا احكام ودايي، . اند دانش ودايي كامل و مصون از خطاست و حداقل پيروان ودا، در هندوستان بر اين عقيده
مدفوع گاو به اما در كتب مقدس ودايي از . اگر انسان با مدفوع حيواني تماس يابد، بايد استحمام كامل كند تا پاك شود

از اين رو شخص ممكن است چنين چيزي را تناقض تلقي كند در حالي كه اين . كننده ياد شده است عنوان يك عنصر پاك
انسان در واقع با پذيرش چنين حقيقتي مرتكب اشتباهي . رود موضوع پذيرفته شده است،زيرا جزو احكام ودايي به شمار مي

بنابراين، . كنندگي است به اثبات رسيده كه مدفوع گاو حاوي كليه خواص ضدعفونينخواهد شد، زيرا در علم جديد نيز 
  .گيتا جوهر تمام آن دانش است-دانش ودايي كامل و در وراي هر گونه شك و خطا قرار دارد و بهاگاواد

ها را با حواس  ا پديدهتوانند كامل باشند، به اين دليل كه م گنجد، زيرا تحقيقات ما نمي دانش ودايي در مقوله تحقيق نمي
گردد  نازل مي) سلسله پيران(پس ناگزير هستيم دانش كامل را كه ازطريق پارامپارا . دهيم ناقص خود مورد تحقيق قرار مي

ما بايد دانش را از منبع صحيح در سلسله پيران كه با پير روحاني . گيتا گفته شده است بپذيريم-و همان گونه كه در بهاگاواد
آرجونا بدون مخالفت، تمام چيزهايي را . يابد دريافت نماييم گردد و در اين سلسله تداوم مي ني خود خداوند، آغازميمتعال، يع

طور كامل، بدون  گيتا را به-ما بايد بهاگاواد. آموزد پذيرد و بدين ترتيب حقايق را از خداوند مي فرمايد مي كه خداوند مي
 به عنوان كاملترين مظهر دانش ودايي بايد ميگيتا . هاي شخصي بپذيريم نگيزهتفسير، بدون حذف و بدون دخالت دادن ا

اين كلمات، آپوروشيا . دانش ودايي از منبع متعال تراوش نموده وكلمات آن را شخص خداوند ايراد كرده است. پذيرفته شود
باشد، كامال  هار نقيصه زير مينام دارند، يعني كلماتي كه با كلمات شخصي كه متعلق به اين جهان خاكي و داراي چ

  :متفاوت است
  .شود  مرتكب اشتباه مي

  .گردد  دچار وهم مي
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  . مايل است ديگران را فريب دهد
  . حواس ناقصي دارد

دانش ودايي از چنين موجودات ناقصي . تواند اطالعات كاملي در دانش جامع عرضه نمايد با اين چهار نقصان شخص نمي
ين دانش به قلب برهما، نخستين موجود زنده مخلوق القاء گشت و او آن را همان گونه كه در تراوش نشده است، بلكه ا

كه او در  خداوند پورنام، يعني تام و كامل است و اين. اصل از خداوند دريافت نموده بود، به فرزندان و شاگردان خود آموخت
جهت، انسان بايد به اندازه كافي هوشمند باشد تا دريابد بدين . معرض قوانين طبيعت مادي قرار گيرد محلي از اعراب ندارد

در فصل يازدهم، . باشد خداوند يگانه مالك مطلق همه چيز در جهان است و او همان خالق ازلي و خالق برهما نيز مي
و نيا، و خداوند خداوند با عنوان پراپيتاماها خطاب شده است و اين بدان سبب است كه برهما با عنوان پيتاماها، به معني جد 

از اين رو، هيچ كس را در سراسر گيتي نسزد كه ادعاي مالكيت . با عنوان پراپيتاماها، يعني خالق جد و نيا معرفي شده است
 تنها آن چيزهايي را كه از طرف خداوند به عنوان سهم وي براي حفظ و بقاي او كنار بايد ميبر چيزي را نمايد، بلكه انسان 

  .بپذيردنهاده شده است، 
اين نيز . مثالهاي زيادي ارائه شده است كه ما چگونه بايد آن چيزهايي را كه خداوند برايمان كنار نهاده است، به كار ببريم

در آغاز آرجونا تصميم گرفت كه بايد از نبرد در كوروكشترا اجتناب ورزد و اين . گيتا توضيح داده شده است-در بهاگاواد
. آرجونا به خداوند گفت ممكن نيست كه پس از كشتن اقوام خويش بتواند از پادشاهي لذت ببرد. تصميم از سوي خود او بود

پنداشت كه او اين بدن مادي است و گمان داشت اقوام،  اين تصميم بر اساس ديدگاه مادي وي از حيات بود، زيرا مي
بنابراين، بر .  متعلق به خود او هستند…پدربزرگان و برادران،  خويشان و وابستگان تني او از جمله برادران، برادرزادگان، زن

گيتا را خداوند دقيقاً براي تغيير اين ديدگاه مادي از حيات ايراد -بهاگاواد. هاي بدني خود را ارضاء نمايد آن بود تا خواسته
من طبق ”: چانام تاوافرمايد، كاريشيه وا آرجونا مي. كرد و سرانجام آرجونا تصميم گرفت تحت رهنمودهاي خداوند بجنگد

  “.كالم تو عمل خواهم كرد
آنان بايد آنقدر هوشمند باشند تا اهميت . اند موجودات بشري در اين جهان براي جنگيدن همانند سگ و گربه، آفريده نشده

رت آن در حيات انساني را دريابند و از عمل به شيوه زندگي حيواني اجتناب ورزند و متوجه هدف حيات انساني باشند كه بشا
. ادبيات ودايي خطاب به بشريت است نه حيوانات. گيتا، داده شده است-تمام متون آسماني ودايي، و چكيده آن در بهاگاواد

حيوانات مجازند كه براي تأمين غذا حيوانات ديگر را بكشند و در اين مورد هيچ گناهي متوجه آنان نيست، ولي اگر انسان، 
گيتا به -در بهاگاواد. باشد  سركش خود به قتل رساند، مسئول تخطي از قوانين طبيعت ميحيواني را براي ارضاي ذائقه

گونه ، عمل در گونه نيكيعمل در : هاي مختلف طبيعت وجود دارد روشني توضيح داده شده كه سه نوع عمل طبق گونه
گونه ، خوراكهايي كه در گونه نيكي خوراكهايي كه در: مشابهاً سه نوع خوراك نيز وجود دارد. گونه جهل و عمل در شهوت
- اند و چنانچه ما به آموزشهاي بهاگاواد تمام اينها به وضوح توصيف شده.  هستندگونه جهل، و خوراكهايي كه در شهوت

خواهيم بود به مقصدي كه در  گيتا به طرز صحيح عمل نماييم، آنگاه تمام زندگي ما قرين پاكي خواهد شد و نهايتاً قادر
  )15/6ب گ (. عالم مادي است، واصل گرديموراي اين

اي  هر پديده. در اين جهان مادي همه چيز موقتي است. شود آن مقصد، آسمان ساناتانا يا آسمان روحاني جاودان خوانده مي
 اين .شود رود و سپس نابود مي نهد، رو به زوال مي ماند، آثاري از خود بر جاي مي آيد، مدتي باقي مي كه به عرصه هستي مي

قانون جهان مادي است و به عنوان مثال، چنانچه بدن انسان يا يك ميوه يا هر پديده طبيعي ديگري را در نظر بگيريم، از 
آن . ولي وراي اين جهان گذراي فاني، جهان ديگري وجود دارد كه ما نسبت به آن آگاه هستيم. اين قانون مستثني نيست

جيوا نيز به صورت ساناتانا، يا به عبارتي ابدي، توصيف . ناتانا يا جاودانه استباشد كه سا جهان شامل طبيعت ديگري مي
ما از رابطه نزديكي با خداوند برخورداريم و از .شده است و خداوند نيز در فصل يازدهم با صفت ساناتانا توصيف شده است
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گيتا احياي وظيفه ساناتانا يا ساناتانا ـ -وادايم، تمام هدف بهاگا آنجا كه همگي از نظر صفت و كيفيت ساناتانا يا جاودانه
ما مشغول اعمال موقت گوناگوني هستيم كه تمام آنها . گردد باشد كه وظيفه ابدي موجود زنده محسوب مي دهارماي ما مي

ند قابل پاك و خالص شدن است، آن زمان كه ما از تمام اين اعمال موقت دست برداريم و اعمالي را اختيار كنيم كه خداو
  .شود در آن صورت اين زندگي پاك خوانده مي. متعال تجويز نموده است

اند و  خداوند متعال و جايگاه او كه در اوج تعالي قرار دارد هر دو ساناتانا هستند، همان گونه كه موجودات زنده نيز چنين
خداوند نسبت به . شود ب ميمعاشرت خداوند متعال با موجودات زنده در ملكوت ساناتانا، كمال حيات انساني محسو

 :دارد گيتا اعالم مي-خداوند كريشنا در بهاگاواد. موجودات زنده بسيار مهربان است، زيرا آنها به مثابه فرزندان او هستند
sarva-yoniñu. .. ahaà béja-pradaù pita”البته انواع موجودات زنده طبق كارماهاي گوناگون “.من پدر همه هستم 

كند تاتمام  بنابراين، خداوند هبوط مي. كند كه او به مثابه پدر همه آنهاست ، ولي در اينجا خداوند اظهار ميخود وجود دارند
كه موجودات زنده  اين ارواح فرو افتاده اسير ماديات را نجات بخشد و آنها را به سوي آسمان ابدي ساناتانا فرابخواند تا اين

خود خداوند در ظهورات مختلف . بدي خود را در معاشرت ابدي با خداوند بازيابندساناتانا بتوانند موقعيتهاي ساناتاناي ا
فرستد تا ارواح اسير ماديات را  كه خادمين محرمانه خود را به عنوان پسر، معاشر خود يا آچاريا مي گردد و يا آن متجلي مي

  .نجات بخشند
بلكه عبارت است از عملكرد ابدي . يي ديني تجانسي نداردگرا بنابراين، ساناتانا ـ دهارما با هيچ يك از روندهاي فرقه

ساناتانا ـ دهارما، همان گونه كه قبال بيان شد، به وظيفه ابدي موجود . موجودات زنده ابدي در ارتباط با خداوند متعال ابدي
  . توضيح داده است“نتهاچه نه آغاز دارد و نه ا آن”شريپاد رامانوجاچاريا واژه ساناتانارا به صورت . زنده اشاره دارد

واژه دين مفهوم اعتقاد و ايمان را در بر دارد و اعتقاد و . با ساناتانا ـ دهارما متفاوت است) religion(واژه انگليسي دين 
انسان ممكن است به مورد خاصي اعتقاد و ايمان داشته باشد و ممكن است اين ايمان را تغيير . ايمان ممكن است تغيير يابد

. اما ساناتانا ـ دهارما عطف به آن عملكرد يا خاصيت جوهري است كه قابل تغيير نيست. ه مورد ديگري ايمان آورددهد و ب
توان منفك  توان جدا ساخت، همان گونه كه حرارت را از آتش نمي براي مثال در نظر بگيريد حالت مايع بودن را از آب نمي

ساناتانا ـ دهارما به طور ابدي از . توان از موجود زنده جدا نمود ي را نميكرد، به همين نحو عملكرد ابدي موجود زنده ابد
 طبق مرجعيت شريپاد بايد ميگوييم،  بنابراين، هنگامي كه ما از ساناتانا ـ دهارما سخن مي. ناپذير است موجود زنده جدايي

اي   كه نه آغاز دارد و نه انتها، نبايد فرقهآن چيزي. رامانوجاچاريا قدر مسلم بدانيم كه از آغاز و فرجامي برخوردار نيست
آميز هستند،  گرايانه تعصب آن كساني كه پيرو نوعي ايمان گروه. توان محدود نمود باشد، زيرا آن را با هيچ حد و مرزي نمي

وضوع را عميقاً است، ليكن چنانچه ما م) گرايي فرقه( كه ساناتانا ـ دهارما نيز نوعي گروه گرايي كنند ميبه غلط چنين تصور 
بريم كه ساناتانا ـ دهارما عملكرد تمام مردم جهان و حتي  مورد مداقه قرار دهيم و آن را از ديدگاه علمي ببينيم، پي مي

  .عملكرد تمام موجودات زنده عالم است
اي تاريخ ساناتانا ـ براي هر نوع ايمان ديني غير ساناتانا، ممكن است در تاريخ بشر نقطه شروعي وجود داشته باشد، ليكن بر

شود،  تا آنجا كه به آحاد زنده مربوط مي. دهارما آغازي وجود ندارد، زيرا به طور ابدي با نفوس زنده همراه بوده و خواهد بود
شود و  در گيتا بيان شده كه روح هرگز زاده نمي.  كه موجود زنده نه تولد دارد و نه مرگكنند ميشاستراهاي معتبر بيان 

ميرد، بلكه جاودان و فناناپذير است و پس از نابودي اين كالبد مادي موقت، به حيات خود همچنان ادامه  نميهرگز نيز 
را از طريق ريشه لغوي ) religion(ما براي پي بردن عميق به مفهوم ساناتانا ـ دهارما، بايد بكوشيم مفهوم دين . دهد مي

رد به آن ويژگي جوهري يا چيزي كه همواره مالزم يك شيء خاص دهارما اشاره دا. اين كلمه در سانسكريت درك كنيم
به همين . براي مثال، حرارت و نور منبعث از آتش همواره با آن وجود دارند و بدون حرارت و نور، آتش مفهومي ندارد. است

كه ويژگي دائمي نحو ما بايد آن سرشت طبيعي، يا به عبارت ديگر، ويژگي فطري موجود زنده را كشف كنيم، آن سرشتي 
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گردد كه آن كيفيت و صفت ابدي، همانا دين ابدي او  آن ويژگي دائمي، كيفيت و صفت ابدي او محسوب مي. اوست
  .باشد مي

پرسش نمود، خداوند پاسخ ) ارواح(هنگامي كه ساناتانا گوسوامي از شريچيتانيا ماهاپرابهو درباره سواروپاي موجودات زنده 
اگر ما اين گفته خداوند . يت فطري موجود زنده، اعطاي خدمت به شخصيت متعال پروردگار استگفت كه سواروپا يا موقع

توانيم دريابيم كه موجود زنده با برخورداري از قابليتها و استعدادهاي گوناگون خود  چيتانيا را تحليل كنيم، به آساني مي
حيوانات پستتر به انسانخدمت . ز زندگي لذت ميبردكند و با چنين عملكردي ا همواره به موجودات زنده ديگر خدمت مي

 به ارباب “ج” و “ج” به ارباب “ب”، “ب” به ارباب “الف”. كنند مي، همان گونه كه خادمان به ارباب خود خدمت كنند مي
ر، شوهر توانيم مشاهده كنيم دوستي به دوست ديگر، مادر به فرزند، زن به شوه به اين ترتيب مي. كنند ميخدمت ...  و“د”

و چنانچه به جستجو ادامه دهيم، خواهيم ديد كه در اجتماع موجودات زنده حتي يك مورد را . كنند ميخدمت ... به زن، و
هاي خود  هاي حاوي برنامه توان سياستمداران را مثال زد كه بيانيه مي. توان يافت كه ازخدمت كردن مستثني باشد نمي

بنابراين، مردم آراي خود را به .  را نسبت به قابليت خود در خدمت كردن مطمئن سازند تا آنهاكنند ميرابراي مردم قرائت 
دار  كند و كارگر به سرمايه دار به مشتري خدمت مي مغازه. دهند كه خدمات باارزشتري به جامعه بنمايد سياستمداري مي

كند و اين خدمت به موجب همان توانايي  ميكند وخانواده به دولت خدمت  دار به خانواده خدمت مي سرمايه. كند خدمت مي
توان پي برد كه هيچ موجود  به اين ترتيب مي. گيرد ابدي كه در آحاد زنده ابدي به وديعه قرار داده شده است صورت مي

كه خدمت،  گيري نمود توان با اطمينان نتيجه اي ازخدمت كردن به موجودات زنده ديگر مستثني نيست، و بنابراين مي زنده
  .سرشت ابدي موجود زنده و به تبع آن دين ابدي اوست

با وجود اين، انسان خود را بنا به مقتضيات خاص زماني و مكاني به نوعي اعتقاد مذهبي و ايمان خاص متعلق و وابسته 
 حالي كند، در حامي هر كيش و آيين ديگري محسوب مي داند و در نتيجه خود را يك هندو، مسلمان، مسيحي، بودايي يا مي

هندو ممكن است از ايمان خود روي برتابد و مسلمان شود يا يك . كه اين القاب و عناوين مغاير ساناتانا ـ دهارما هستند
ليكن با تمام . مسلمان ممكن است از ايمان خود روي برتابد و هندو شود يا يك مسيحي ايمان خود را تغيير دهد و الي آخر

مان ديني بر وظيفه ابدي شخص كه عبارت است از اعطاي خدمت به ديگران تأثير اين اوصاف، عوض شدن اعتقاد و اي
در نتيجه، ساناتانا ـ دهارما به . به هر حال هندو، مسلمان يا مسيحي در تمام شرايط خدمتگزار فرد ديگري است. گذارد نمي

  .ه يعني خدمت نمودن استمفهوم تعلق به يك اعتقاد مذهبي خاص نيست، بلكه حاكي از خاصيت جوهري موجود زند
برنده متعال و ما موجودات زنده، خادمان او  او لذت. در حقيقت، ما از طريق خدمت در رابطه با خداوند متعال قرار داريم

ايم و چنانچه در آن لذت ابدي با شخصيت اعالي خداوند سهيم گرديم، شاد و  ما براي لذت خداوند آفريده شده. هستيم
امكان ندارد كه انسان بتواند . توانيم انتظار شادي و خوشبختي را داشته باشيم  غير اين صورت نميدر. شويم مسرور مي

به عبارت . تواند خشنود گردد مستقال خوشبخت شود، همان گونه كه هيچ يك از اعضاي بدن بدون تعاون با شكم نمي
  .وحاني به خداوند متعال وجود نداردديگر، براي موجود زنده امكان خوشبخت شدن بدون انجام خدمت عاشقانه ر

در فصل هفتم آيه بيستم گفته شده . گيتا پرستش فرشتگان گوناگون يا خدمت نمودن به آنها تأييد نشده است-در بهاگاواد
  :است

kämais tais tair håta-jïänäù 
prapadyante ’nya-devatäù 
taà taà niyamam ästhäya 

prakåtyä niyatäù svayä  
آورند و از قواعد و  ها و آرزوهاي مادي شعورشان را ربوده است، سر تسليم به فرشتگان فرود مي ي كه خواستهآن كسان”

اينجا به وضوح گفته شده است كساني كه   در“.كنند ميقوانين خاصي از پرستش كه مطابق طبيعت خود آنهاست پيروي 
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بايد توجه داشت منظور ما از بيان نام . وند متعال كريشنا را و نه خداكنند ميتحت تأثير شهوت هستند، فرشتگان را عبادت 
كريشنا، يعني باالترين لذت، و اين امر تصريح گرديده كه خداوند متعال . اي نيست كريشنا، اشاره به هيچ گونه نام فرقه
  .همه ما در جستجوي لذت هستيم. سرمنشاء يا سرچشمه تمام لذات است

موجودات زنده همانند خداوند پر از آگاهي و در جستجوي شادماني  Änanda-mayo ’bhyäsät). 12/1/1ودانتا ـ سوترا (
خداوند به طور ابدي در شعف است و اگر موجودات زنده با خداوند معاشرت كنند و با او تعاون نمايند، . و خوشبختي هستند

  .آنگاه آنان نيز در شادي و شعف قرار خواهند گرفت
نمايد تا شئون الهي خود را كه مملو از شادي و شعف است در ورينداوانا به نمايش  كي هبوط ميخداوند به اين دنياي خا

كريشنا در ورينداوانا حضور داشت، كليه اعمال الهي او با پسران گاوچران، با دوشيزگان  هنگامي كه خداوند شري. بگذارد
تمام اهالي ورينداوانا چيزي جز كريشنا . و شعف بوددوست خود، با ساكنان ديگر ورينداوانا و با گاوها مملو از شادي 

اي به نام ايندرا بر حذر داشت،  اما خداوند كريشنا حتي پدر خود، موسوم به نانداماهاراجا، را از پرستش فرشته. شناختند نمي
ها عبادت خداوند اي نيست، بلكه تن خواست اين حقيقت را استوار سازد كه احتياجي به پرستش هيچ فرشته زيرا خداوند مي

  .متعال الزم و واجب است، زيرا هدف نهايي انسان بايد بازگشت به ملكوت الهي باشد
  :گيتا فصل پانزدهم آيه ششم توضيح داده شده است-كريشنا در بهاگاواد ملكوت خداوند شري

na tad bhäsayate süryo 
na çaçäìko na pävakaù 
yad gatvä na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
آن كساني كه به آن جايگاه . آن ملكوت متعال من با پرتو آفتاب يا نور ماه، و با آتش يا الكتريسيته روشن نشده است”

  “.كنند ينمر هيچگاه به اين جهان مادي رجعت گردند، ديگ واصل مي
اه كامالً مادي است و به آن در البته ديدگاه ما از آسمان يك ديدگ. دهد اين آيه توصيفي از آن آسمان ابدي به دست مي

دارد كه در آسمان ابدي هيچ احتياجي به  ليكن در اين آيه خداوند بيان مي كنيم، فكر مي... رابطه با خورشيد، ماه، ستارگان و 
اوند خورشيد، ماه، الكتريسيته يا آتش وجود ندارد، زيرا آسمان روحاني همواره با برهماجيوتي، يعني انوار متعالي كه از خد

كه  ما برآنيم تا با سختي و تالش بسيار به سيارات ديگر نائل گرديم، حال آن. گردد، روشن و نوراني شده است ساطع مي
) 37/5(از آن منزلگاه به عنوان گولوكا نام برده شده كه دربرهما ـ سامهيتا . دسترسي به ملكوت خداوند متعال سخت نيست

خداوند به طور جاودان در ملكوت  .goloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù :به طرز زيبايي توصيف شده است
خداوند . توان به خداوند تقرب جست كند، با اين حال، در اين جهان مي خود، گولوكا، اقامت دارد و هرگز آنجا را ترك نمي

د آناندا ـ ويگراها، را متجلي نهد تا سيماي حقيقي خود، ساچ ـ چي براي در دسترس قرار گرفتن پا به عرصه جهان مادي مي
بخشد، ما را از تصورات پندارگرايانه كه خداوند همانند چيست،  هنگامي كه او شكل جاودان خود را تجلي مي. سازد
آميزي جلوگيري كند و خود را همان گونه كه هست به صورت  نمايد تا از چنين پندار توهم خداوند هبوط مي. رهاند مي

متأسفانه كساني كه از خرد چنداني برخوردار نيستند، شخصيت الهي را با فرض كردن او به عنوان . ازدشياماسوندارا ظاهر س
گردد تا با شكل انساني خود با ما به  ، زيرا آن وجود كامل همانند يكي از ما ظاهر ميكنند مييكي از موجودات فاني استهزا 

آيد و ما مجاز  نيست و با بدني از عناصر طبيعت مادي نزد ما نميبا وجود اين، او موجودي فاني . بازيهاي الهي بپردازد
اين به موجب قدرت تصورناشدني آن شخصيت الهي است كه خود را با چهره . نيستيم خداوند را همانند خود بپنداريم

ن است، به اجرا سازد و بازيهاي خود را كه درست برابر شئون الهي او در ملكوت جاودا حقيقي خويش در برابر ما ظاهر مي
  .آورد درمي
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برهماجيوتياز ملكوت متعال، كريشنالوكا، . ي شناور هستندشمار بيكننده آسمان روحاني، سيارات  در فضاي بيكران انوار خيره
) 6/15 (گيتا-بهاگاوادخداوند در . گردد و سيارات غير مادي چين ـ مايا، آناندا ـ مايا در آن انوار متعال شناور هستند ساطع مي

 na tad bhäsayate süryo na çaçäìko na pävakaù/ yad gatvä na nivartante tad dhäma:فرمايد مي

paramaà mama در آسمان مادي . گردد كسي كه بتواند وارد آن عالم روحاني شود، بار ديگر به اين عالم مادي بازنمي
پا نهيم، با همان شرايط مادي حيات )  ماه بسيار واالتر استكه از كره(ترين سياره آن، يعني برهمالوكا  چنانچه حتي به رفيع

اي در جهان مادي از اين چهار اصل موجوديت مادي  يعني تولد، پيري، بيماري و مرگ مواجه ميشويم، زيرا هيچ سياره
  .مستثني و مبري نيست

شود  ايل مادي، همچون فضاپيماها، نمي، ليكن صرفاً با تكيه به وسكنند ميموجودات زنده از يك سياره به سياره ديگر سفر 
چنانچه ما آرزوي سفر به كرات ديگر را داشته باشيم، راه و روشي براي رفتن . اي كه مايل باشيم عزيمت نماييم به هر سياره

در صورتي كه  yänti deva-vratä devän pitèn yänti pitå-vratäù :به آنها وجود دارد كه اين نيز ذكر شده است
آموزش ) 25/9(گيتا . هاي فضاپيما نيست اي بپردازيم، نياز به وسايل مادي از قبيل كشتي  به مسافرتهاي بين سيارهبخواهيم

. اي فوقاني، مياني و تحتاني نظامهاي سياره: اي متفاوت وجود دارد سه نظام سياره. yänti deva-vratä devän :دهد مي
اي مياني تعلق  زمين به نظام سياره. اي فوقاني يا سوارگا لوكا قرار دارند يارهماه، خورشيد و سياراتي از اين قبيل در نظام س

 :سفر كنيم) دوا لوكا(اي فوقاني  سازد كه چگونه با فرمولي بسيار ساده به نظامهاي سياره گيتا ما را آگاه مي-بهاگاواد. دارد
  .هاي فوقاني صعود نمايد ا هر يك از سيارهتواند به ماه، خورشيد ي انسان، تنها با پرستش الهه خاص آن سياره مي

كند به هيچ يك از سيارات اين عالم مادي عزيمت كنيم، زيرا چنانچه حتي  گيتا به ما توصيه نمي-با اين حال، بهاگاواد
دود ترين سياره به نام برهمالوكا صعود نماييم، كه شايد ح موفق شويم با تكيه به بعضي فضاپيماهاي پيشرفته مادي به رفيع

، باز هم با معضالت حيات مادي روبرو خواهيم بود كه )و چه كسي آنقدر عمر خواهد كرد؟(چهل هزار سال به طول انجامد 
ولي كسي كه بخواهد به سياره متعال، يعني كريشنالوكا، يا هر سياره ديگري . تولد، پيري، بيماري و مرگ: اند از عبارت

در ميان تمام سيارات موجود درآسمان روحاني، يك . ئب مادي مواجه نخواهد شددرآسمان روحاني وارد گردد، با اين مصا
سياره متعال به نام گولوكا ورينداوانا يا كريشنالوكا وجود دارد كه سياره اصلي در ملكوت شخصيت ازلي پروردگار 

شويم كه چگونه اين  ن ما آگاه ميگيتا داده شده است و با آموزشهاي آ-تمام اين اطالعات در بهاگاواد. باشد كريشنا مي شري
  .جهان مادي را ترك گوييم و يك زندگي سرشار از شعف حقيقي را در عالم روحاني آغاز كنيم

  :گيتا، تصوير حقيقي عالم مادي داده شده است-در فصل پانزدهم بهاگاواد
ürdhva-mülam adhaù-çäkham 

açvatthaà prähur avyayam 
chandäàsi yasya parëäni 
yas taà veda sa veda-vit 

ما . هايش به سوي پايين امتداد دارند هايش به سوي باال و شاخه عالم مادي به صورت درختي توصيف شده است كه ريشه
تواند  هايش به سوي باال هستند تجربه داريم، يعني اگر شخص در كنار رودخانه يا بركه آبي بايستد، مي از درختي كه ريشه
ها به سمت باال امتداد پيدا  ها به سمت پايين و ريشه ي باشد كه در آب انعكاس يافتهاند، يعني شاخهشاهد تصوير درختان

در سايه، هيچ . اي از حقيقت نيست مشابهاً اين جهان مادي نيز انعكاسي از عالم روحاني است و چيزي جز سايه. اند كرده
. باشد هري است كه به صورت عيني درجاي ديگر موجود ميحقيقت يا جوهري وجود ندارد، بلكه سايه نشانه حقيقت يا جو
آبي كه ما به دنبال آن . دهد كه حقيقتي به نام آب وجود دارد همان گونه كه در بيابان آبي موجود نيست، اما سراب نشان مي

 جاي دگر، يعني ما بايد به دنبال آن در. ناشدني است هستيم، يعني شادي و خوشبختي حقيقي، در بيابان جهان مادي يافت
  .عالم روحاني، بگرديم
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  :به جهان روحاني واصل گرديم) 5/15. گ. ب(كند كه ما از طريق ذيل  خداوند توصيه مي
nirmäna-mohä jita-saìga-doñä 

adhyätma-nityä vinivåtta-kämäù 
dvandvair vimuktäù sukha-duùkha-saàjïair 

gacchanty amüòhäù padam avyayaà tat 
مفهوم اين عبارت . تواند به آن پادام آويايام يا ملكوت جاودان دست يابد كه به مرحله نيرمانا ـ موها رسيده باشد يكسي م

 “حاكم و ارباب”خواهد   باشد، شخصي مي“و سرور آقا”خواهد  شخصي مي. چيست؟ ما در جستجوي عناوين و القاب هستيم
بايد در نظر داشت مادام كه ما به اين عناوين . يا حائز عناوين ديگر گرددخواهد رئيس يا ثروتمند يا پادشاه  شود، شخصي مي

در حاليكه ما . ايم، زيرا عناوين و القاب به اين بدن تعلق دارند و القاب دلبسته هستيم، نشانه آن است كه به اين بدن دلبسته
ما . قت نخستين گام در معرفت روحاني استاين كالبدهاي جسماني مادي يا به عبارتي اين بدنها نيستيم و ادراك اين حقي

هاي   ازطريق خدمت عابدانه به خداوند از اسارت گونهبايد ميكه  ايم و حال آن  مادي ارتباط پيدا كردهسه گونه طبيعتبا 
توانيم از اسارت  بايد در نظر داشت درصورتي كه به خدمت عابدانه خداوند دل نبنديم، نمي. طبيعت مادي رها شويم

عناوين و القاب و دلبستگيها ناشي از شهوت و خواسته و آرزو است و ناشي از گرايشما . هاي طبيعت مادي رهايي يابيم گونه
تا زماني كه ما از چنگ اين تمايل خدايي كردن برطبيعت مادي رها نگرديم، . باشد براي خدايي كردن بر طبيعت مادي مي

هاي لذايذ مادي موقت  كسي كه با جاذبه. اتانا ـ دهارما وجود نخواهد داشتهيچ امكاني براي بازگشت به ملكوت متعال، سان
تواند به آن ملكوت جاودان فناناپذير وارد  شود و وقف خدمت و طاعت خداوند متعال است، مي گمگشته و سرگردان نمي

  :ذكر شده است) 21/8(در بخش ديگري از گيتا .گردد
avyakto ’kñara ity uktas 

tam ähuù paramäà gatim 
yaà präpya na nivartante 

tad dhäma paramaà mama  
هاي آن هنوز براي  بسياري از بخش. تمام حقايق جهان مادي براي ما شناخته شده نيست. نيافته است آوياكتا به معني تجلي
. مادي را رؤيت كنيمحواس ما به قدري محدود است كه حتي قادر نيستيم تمام ستارگان اين جهان . ما تجلي نيافته است

تمام سيارات . خوريم كه در پذيرش آن مختار هستيم ما در متون مقدس ودايي به دانش عظيمي درباره تمام سيارات برمي
اند و عالم روحاني كه وراي اين عالم مادي قرار دارد نيز به عنوان  مهم در وداها، مخصوصاً شريماد بهاگاواتام توصيف شده

انسان بايد جويا و خواستار عزيمت به آن پادشاهي ملكوتي متعال باشد، زيرا . نيافته توصيف شده است ليآوياكتا به معني تج
  .هنگامي كه انسان به آن ملكوت اعال واصل گشت، ديگر مجبور نيست به اين جهان فاني مادي بازگردد

اطالعات كامل . كند  حاصل مياينك شايد اين سؤال مطرح شود كه چگونه شخص به آن جايگاه خداوند متعال تقرب
  :مربوط به آن در فصل هشتم داده شده است

anta-käle ca mäm eva 
smaran muktvä kalevaram 
yaù prayäti sa mad-bhävaà 

yäti nästy atra saàçayaù  
چ شكي گردد و دراين مورد هي هر كسي كه هنگام ترك بدن مرا به ياد داشته باشد، بيدرنگ به طبيعت من واصل مي”

 همواره سيماي بايد ميانسان . كسي كه هنگام مرگ در فكر كريشنا باشد نزد كريشنا خواهد رفت) 5/8. گ. ب (“.نيست
متعال كريشنا را به ياد داشته باشد و چنانچه هنگام ترك اين كالبد جسماني به اين شمايل مبارك و متعال بينديشد، يقيناً 
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وجود متعال، ساچ ـ چيد ـ آناندا .  ـ بهاوام به طبيعت اعالي آن وجود متعال اشاره داردماد. گردد به ملكوت روحاني وارد مي
بدن كنوني ماساچ ـ چيد ـ آناندا نيست، . باشد، يعني شكل متعال خداوند، ابدي و مملو از دانش و شعف است ـ ويگراها مي

 ما از ملكوت روحاني ؛، بلكه مملو از جهل استست نيدانش چيت، مملو از ؛است) آسات(نيست، بلكه فناپذير ) سات(ابدي 
هاي  شناختي نداريم و از طرفي حتي درباره اين جهان مادي نيز از دانش كاملي برخوردار نيستيم، جهاني كه حاوي پديده

از شادي و كه سرشار  باشد، يعني به جاي آن عالوه بر اين، بدن، نيرآناندا مي. بسيار زيادي است كه براي ما ناشناخته هستند
كنيم، ناشي از اين بدن  تمام رنجها و مصائبي كه ما در دنياي مادي تجربه مي. بختي است شعف باشد، مملو از رنج و نگون

است، ليكن كسي كه اين بدن را با انديشيدن به خداوند كريشنا، شخصيت متعال پروردگار، ترك كند بيدرنگ از يك بدن 
  .گردد ساچ ـ چيد ـ آناندا برخوردار مي

ميرد  انسان هنگامي مي: روند ترك اين كالبد مادي و كسب كالبد جسماني ديگري در اين عالم مادي نيز تدبير شده است
 كالبد كنند ميشود كه تعيين  كه كالبد حيات بعدي او تعيين شده باشد و اين تصميم از طرف مراجع معتبر باالتر گرفته مي

ما طبق اعمال خود در . كه خود موجود زنده تصميمي در مورد آن اختيار كند ، نه آنحيات بعدي موجود زنده چه بايد باشد
. كنيم، از اين رو، اين حيات كنوني به منزله تداركي براي زندگي بعد است اين زندگي، مدارج صعودي يا نزولي را طي مي

هيا سازيم، آنگاه يقيناً پس از ترك اين كالبد بنابراين، اگر بتوانيم خود را در اين زندگي براي ارتقاء به ملكوت خداوند م
  .مادي، كالبدي روحاني درست همانند خداوند كسب خواهيم كرد

 و - برهما ـ وادي، پاراماتما ـ وادي و بهاكتاها -همان گونه كه پيشتر توضيح داده شد، انواع مختلف عرفا وجود دارند 
تعداد اين سيارات از كل . شماري وجود دارد سيارات روحاني بي) انيآسمان روح(همان گونه كه ذكر گرديد در برهماجيوتي 

 ekäàçena  (چهارم خلقت است در واقع، اين جهان مادي تنها يك. سيارات اين عالم مادي به مراتب بسيار بيشتر است

sthito jagat( ليكن تمام .  ماه وجود دارددر عالم مادي، ميليونها و بيليونها جهان با تريليونها سياره و خورشيد و ستاره و
كسي كه آرزو . قسمت اعظم خلقت در قلمروي آسمان روحاني قرار دارد. اي از كل خلقت است اين خلقت مادي تنها جلوه

بهاكتا يا . گردد داشته باشد غرق در موجوديت برهمن متعال، و با آن يكي شود، بيدرنگ به برهماجيوتي خداوند منتقل مي
شود و با شخصيت الهي كه با  شمار وايكونتها وارد مي از معاشرت خداوند لذت برد به يكي از سيارات بيخواهد  عابد كه مي

بسطهاي كامل خود به صورت نارايانا چهار دست و با اسامي گوناگون همانند پراديومنا، آنيرودها و گوويندا حضور دارد به 
يا به برهماجيوتي، يا پاراماتما و يا به شخصيت متعال خداوند بنابراين، عرفا در پايان زندگي . معاشرت خواهد پرداخت

گردند، ليكن تنها بهاكتا يا كسي كه در تماس با  در تمام موارد، آنها به آسمان روحاني وارد مي. كنند كريشنا فكر مي شري
خداوند عالوه بر آن اضافه . شود شخص خداوند متعال قرار دارد به سيارات وايكونتها يا سياره گولوكا ورينداوانا وارد مي

چه را كه مطابق با  ما نبايد آن.  ايمان داشت كامالًبايد مي و به اين امر “.جاي هيچ گونه شكي نيست”كند كه در اين باره مي
چه فرمودي،  به تمام آن”: ه رفتار ما همانند آرجونا باشدظرفيت محدود تصورمان نيست، رد كنيم، بلكه شايسته است ك

فرمايد هر كسي كه در هنگام مرگ به او به صورت برهمن يا پاراماتما يا   بنابراين، هنگامي كه خداوند مي“.رماايمان د
  .گردد، جاي هيچ شكي در آن وجود ندارد شخصيت پروردگار فكر كند يقيناً به آسمان روحاني واردمي

را صرفاً از طريق انديشيدن به متعال در هنگام همچنين آن اصل كلي را كه وصول به ملكوت روحاني ) 6/8(گيتا -بهاگاواد
  : دهد گرداند، توضيح مي پذير مي مرگ امكان

yaà yaà väpi smaran bhävaà 
tyajaty ante kaleزvaram 

taà tam evaiti kaunteya 
sadä tad-bhäva-bhävitaù 
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يد در زندگي بعد به آن حالت نائل ترد هر حالتي از وجود را كه شخص هنگام ترك بدن كنوني خود به ياد آورد، بي”

در ويشنو . اي از يكي از انرژيهاي خداوند متعال است  درك كنيم كه طبيعت مادي، جلوهبايد مي اكنون نخست “.گردد مي
  :تمام نيروهاي خداوند متعال توصيف شده است) 61/7/6(پورانا 

viñëu-çaktiù parä proktä 
kñetra-jïäkhyä tathä parä 
avidyä-karma-saàjïänyä 

tåtéyä çaktir iñyate 

]Cc. Madhya 6.154[  
 با اين حال، حكماي داناي بزرگ ؛ و گوناگوني برخوردار است كه وراي ادراك ما قرار داردشمار بيخداوند متعال از نيروهاي 

 تمامي نيروها از ويشنو ـ .اند اند و آنها را در سه بخش مشخص گردانده يافته اين نيروها را مطالعه نموده يا ارواح رهايي
موجودات . باشد نخستين نيرو، پارا يا نيروي عليا مي. شاكتي هستند كه بايد گفت آنها قواي مختلف خداوند ويشنو هستند

نيروهاي ديگر يا به عبارتي انرژيهاي مادي . اند زنده نيز، چنانكه پيشتر توضيح داده شد، به همان نيروي عليا يا متعال متعلق
توانيم يا در نيروي سفلي اين جهان مادي باقي بمانيم و يا به سمت انرژي  در هنگام مرگ مي.  واقع هستندنه جهلگودر 

  :فرمايد مي) 6/8(گيتا -از اين رو، بهاگاواد. جهان روحاني رهسپار گرديم
yaà yaà väpi smaran bhävaà 

tyajaty ante kalevaram 
taà tam evaiti kaunteya 
sadä tad-bhäva-bhävitaù  

  “.گردد هر حالتي از وجود را كه شخص هنگام ترك كالبد كنوني خود به ياد آورد، در زندگي بعد به آن حالت نائل مي”
توانيم افكار خود را از  اكنون چگونه مي. ايم يا به نيروي مادي و يا به نيروي روحاني فكر كنيم ما در زندگي عادت كرده

ها، داستانها و غيره وجود دارند  ها، مجله ي معطوف سازيم؟ متون بسيار زيادي از جمله روزنامهانرژي مادي به انرژي روحان
 به دانش ودايي بايد ميتفكر ما كه اينك مجذوب اين متون شده است، . كنند ميكه افكار ما را لبريز از نيروي مادي 

. اند همانند پوراناها را به رشته تحرير درآوردهبنابراين، حكماي بزرگ، متون مقدس ودايي بسيار زيادي . معطوف گردد
چنين آمده )122/20مادهيا (در چيتانيا ـ چاريتامريتا . باشد پوراناها زاييده وهم و خيال نيست، بلكه بيانگر حقايق تاريخي مي

  :است
mäyä-mugdha jévera nähi svataù kåñëa-jïäna 

jévere kåpäya kailä kåñëa veda-puräëa  
 زنده فراموشكار يا ارواح اسير ماديات، رابطه خود با خداوند متعال را فراموش نموده و در تفكر امور مادي غرق موجودات

كه قدرت تفكر آنان را به ملكوت روحاني معطوف گرداند، متون مقدس ودايي  دواي پايانا وياسا براي آن-كريشنا. اند شده
. سپس آنها را در پوراناها توضيح داد. ا را در چهار بخش عرضه كردوي نخست وداه. بسيار زيادي را عرضه داشته است

گيتا ارائه شده -براي افرادي كه ازاستعداد كافي برخوردار نيستند، ماهابهاراتا را به رشته تحرير درآورد، كه در آن بهاگاواد
 شرحي بر آن ارائه نمود كه آن شرح آنگاه تمام متون مقدس ودايي را در ودانتا ـ سوترا خالصه و براي هدايت بيشتر. است

ما بايد همواره ذهن خود را به خواندن اين دانش ودايي مشغول سازيم، درست همان . شود بهاگاواتام خوانده مي-شريماد
 به اين ؛دارند ها و بسياري از متون دنيوي ديگر مشغول مي مجله ها، گرايان ذهن خود را به خواندن روزنامه طور كه مادي
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اين تنها راهي است كه خداوند پيشنهاد . پذير خواهد بود كه هنگام مرگ، خداوند متعال را به ياد آريم  براي ما امكانترتيب
  “.هيچ گونه ترديدي وجود ندارد”: نمايد نموده و نتيجه را تضمين مي

tasmät sarveñu käleñu 
mäm anusmara yudhya ca 
mayy arpita-mano-buddhir 
mäm evaiñyasy asaàçayaù  

بنابراين آرجونا، تو بايد همواره مرا در فكر خود به سيماي جاودان كريشنا به ياد داشته باشي و درعين حال به انجام وظيفه ”
با اعمال خود كه به من هديه شده و ذهن و شعور خود كه بر من متمركز گرديده .  خود مبني بر جنگ ادامه دهيتجويزشده
  )7/8. گ. ب (“.ن نائل خواهي شدترديد به وصال م است، بي

خير، خداوند هرگز هيچ چيز . كند كه صرفاً او را به ياد داشته باشد و وظيفه خود را رها سازد خداوند به آرجونا توصيه نمي
با توجه به اين .  براي حفظ و بقاي بدن خود كار كندبايد ميدر اين دنياي مادي انسان . نمايد غير عملي را پيشنهاد نمي

طبقه . براهمانا، كشاتريا، وايشيا و شودرا: صل، جامعه انساني بر اساس كار به چهار بخش اجتماعي تقسيم شده استا
 و طبقه بازرگانان و كنند ميكند، كشاتريا يا طبقه مديران به طرز ديگري كار  براهمانا يا طبقه خردمند به يك طريق كار مي

در جامعه بشري چه شخص كارگر، تاجر، مدير، كشاورز و يا حتي . مايندن كارگران همگي به وظايف خاص خود عمل مي
 براي حفظ و بقاي موجوديت خود كار بايد ميچنانچه متعلق به باالترين طبقه، يعني اديب، دانشمند يا عالم الهيات باشد، 

ا سازد، بلكه در عين انجام وظيفه بايد فرمايد كه او لزومي ندارد وظيفه و حرفه خود را ره بنابراين، خداوند به آرجونا مي. كند
كند، به ياد داشتن  اگر او در حالي كه براي بقاي موجوديت خود تالش مي). مام آنوسمارا(كريشنا را به ياد داشته باشد 

 چنين خداوند چيتانيا نيز. پذير نخواهد بود كريشنارا تمرين نكند، آنگاه به ياد داشتن كريشنا در هنگام مرگ براي او امكان
  :فرمايد او مي. كند توصيه مي

kértanéyaù sadä hariù: Cc. Ädi 17.31 نامهاي خداوند با .  همواره ذكر اسامي خداوند را تمرين كندبايد ميشخص
خداوند چيتانيا   و دستور“مرا به ياد داشته باش”بنابراين، آموزشهاي خداوند كريشنا به آرجونا كه . خود خداوند تفاوتي ندارد

تفاوتي وجود ندارد زيرا كريشنا و نام كريشنا تفاوتي با .  تعاليم واحدي هستند“همواره نامهاي خداوند كريشنا را ذكر كن” كه
بنابراين، ما بايد همواره در طول بيست وچهار . در بعد مطلق هيچ گونه تفاوتي بين اسم و مسمي وجود ندارد. يكديگر ندارند

ه ياد خدا بودن را تمرين كنيم و فعاليتهاي زندگي خود را به نحوي ترتيب دهيم كه بتوانيم ساعت، با ذكر نامهاي خداوند، ب
  .همواره خداوند را به ياد داشته باشيم

است، نسبت به مرد ديگري  اگر زني كه داراي شوهر: كنند ميپذير است؟ آچارياها مثال زير را ارائه  چگونه اين امر امكان
و يا اگر مردي كه داراي همسر است، نسبت به زن ديگري عالقه و دلبستگي پيدا كند، آنگاه اين مند و دلبسته شود،  عالقه

مندي و دلبستگي پيدا كند، همواره به معشوق خود   بسيار شديد تلقي كرد، زيرا كسي كه چنين عالقهبايد ميدلبستگي را 
داري خود را با دقت بيشتري انجام   او كارهاي خانهحتي هنگام انجام امور خانه،. انديشد كند و به ديدار او مي فكر مي

كريشنا را به ياد  مشابهاً ما بايد همواره آن معشوق متعال، شري. دهد تا مبادا شوهرش نسبت به دلبستگي او شك كند مي
عشق در اينجا يك احساس قوي . داشته باشيم و در عين حال وظايف دنيوي خود را به نحو عالي و شايسته انجام دهيم

توانيم وظيفه خود را انجام دهيم و در عين  چنانچه ما عشق شديدي به خداوند متعال داشته باشيم، آنگاه مي. مورد نياز است
براي مثال، آرجونا همواره به كريشنا فكر .  آن احساس عشق را بپرورانيمبايد ميولي . حال خداوند را نيز به ياد داشته باشيم

كريشنا به او توصيه نكرد كه جنگ را رها سازد و به . ريشنا بود و در عين حال يك جنگجو نيز بود او معاشر دائمي ك؛ميكرد
نمايد، آرجونا اظهار  هنگامي كه خداوند كريشنا روش يوگا رابراي آرجونا توصيف مي. قصد مديتيشن راهي جنگل گردد

  .پذير نيست دارد كه انجام اين روش براي او امكان مي
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arjuna uväca 

yo ’yaà yogas tvayä proktaù 
sämyena madhusüdana 
etasyähaà na paçyämi 

caïcalatvät sthitià sthiräm  
ناپذير  عملي و تحملاي غير  اختصار برايم توضيح دادهاي مادهوسودانا، به نظر من روش يوگايي را كه به: آرجونا گفت”

  )33/6. گ. ب (“.ثبات است باشد، زيرا ذهن بيقرار و بي مي
  :فرمايد ليكن خداوند مي

yoginäm api sarveñäà 
mad-gatenäntarätmanä 

çraddhävän bhajate yo mäà 
sa me yuktatamo mataù  

انديشد و به خدمت  گزيند و در درون خود به من مي در ميان يوگيها، كسي كه با ايمان كامل همواره در من مأوي مي”
اين نظر . رين كسي است كه در يوگا به من پيوسته است و باالترين در ميان همه استپردازد، نزديكت عاشقانه متعال من مي

بنابراين، كسي كه همواره به خداوند متعال فكر كند، بزرگترين يوگي، برترين گياني و در عين ) 47/6. گ. ب (“.من است
تواند از جنگيدن   كه او به عنوان كشاتريا نميفرمايد خداوند، عالوه بر آن، به آرجونا مي. است) عابد(حال بزرگترين بهاكتا 

امتناع ورزد، در حالي كه اگر آرجونا اقدام به جنگ نمايد و وظيفه خود را با به ياد داشتن كريشنا انجام دهد، آنگاه قادر 
اني خداوند  كامال به خدمت عاشقانه روحبايد ميانسان . خواهد بود كه كريشنا را در هنگام مرگ نيز به ياد داشته باشد

  .تسليم شود
بنابراين، اگر شعور و ذهن همواره . پردازيم كنيم، بلكه در حقيقت با ذهن و شعور خود به عمل مي ما با بدن خود كار نمي

با نگاه اول ممكن است . گردد متوجه خداوند متعال باشد، آنگاه حواس نيز به طور طبيعي در خدمت خداوند مشغول مي
- بهاگاواد. اند و يكسان نيستند ه به نظر آيند، ولي بايد بدانيم كه آنها در دو آگاهي متفاوت انجام شدهفعاليتهاي حواس مشاب

آموزد چگونه ذهن و شعور خود را به فكر خداوند معطوف و مجذوب سازد و با چنين حالتي قادر شود خود  گيتا به شخص مي
 قرار گيرد، آنگاه حواس به خوديِ خود به خدمت خداوند مشغول اگر ذهن درخدمت كريشنا .را به ملكوت الهي منتقل گرداند

  .گيتا نيز همين است- هنر است و همانا راز بهاگاواد“ مجذوب فكر كريشنا بودنكامالً”همانا . گردند مي
انسان متمدن معاصركه به تالش سختي متوسل شده است تا به كره ماه دست يابد، هنوز همت چنداني در جهت ارتقاي 

اگر انسان پنجاه سال از عمرش را در پيش داشته باشد، بايد اين زمان كوتاه را در به كمال . اني خود به كار نبسته استروح
  :اين تمرين عبارت است از روشهاي خدمت عابدانه.  صرف نمايد“به ياد داشتن شخصيت اعالي پروردگار”رساندن تمرين 

çravaëaà kértanaà viñëoù 
smaraëaà päda-sevanam 

arcanaà vandanaà däsyaà 
sakhyam ätma-nivedanam  

  )23/5/7شريماد بهاگاواتام (
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گيتا از شخص خود شناخته است، آگاهي انسان را به فكر -نه روش مذكور كه آسانترين آنها شراوانام يعني استماع بهاگاواد
سازد كه در هنگام ترك بدن از  ا قادر ميهمواره به ياد داشتن خداوند متعال شخص ر. سازد آن كمال متعال معطوف مي

  .كالبدي روحاني برخوردار گردد كه سزاوار معاشرتبا خداوند متعال است
  :فرمايد عالوه بر اين خداوند مي

abhyäsa-yoga-yuktena 
cetasä nänya-gäminä 

paramaà puruñaà divyaà 
yäti pärthänucintayan  

ان شخصيت متعال خداوند متمركز است و همواره بدون انحراف مرا در اين راه اي آرجونا، كسي كه ذهنش بر من به عنو”
  )8/8. گ. ب (“.گردد به ياد دارد، يقيناً به من نائل مي

 Tad.اين روش چندان سخت نيست، با اين حال، بايد آن را از شخصي مجرب كه در مرحله عمل قراردارد فرا گرفت

vijïänärthaà sa gurum eväbhigacchet  ذهن خود را كه همواره به اين سو و آن سو در پرواز است بايد ميانسان 
كريشنا، يا به تمركز بر صوت نام او مشغول دارد، زيرا ذهن فطرتاً بيقرار است در  به تمركز بر سيماي خداوند متعال، شري

بر پارامام پوروشام، يعني شخصيت  بايد ميبدين ترتيب، شخص . تواند آرام گيرد حالي كه با ذكر ارتعاش صوتي كريشنا مي
روشها و تمهيدات الزم براي معرفت و . سان به او واصل گردد متعال پروردگار در ملكوت روحاني، متمركز شود و بدين

تمام . گيتا بيان گرديده است و ابواب اين معرفت بر همگان گشوده است-حصول به وصال در سرمنزل نهايي در بهاگاواد
توانند با فكر كردن به خداوند كريشنا بدو واصل گردند، زيرا استماع و تفكر درباره خداوند براي همه  ميها  طبقات انسان

  .پذير است امكان
  ):32/9-33. گ. ب(فرمايد  عالوه بر اين، خداوند مي

mäà hi pärtha vyapäçritya 
ye ’pi syuù päpa-yonayaù 

striyo vaiçyäs tathä çüdräs 
te ’pi yänti paräà gatim  

 
kià punar brähmaëäù puëyä 

bhaktä räjarñayas tathä 
anityam asukhaà lokam 

imaà präpya bhajasva mäm  
ترين مراحل زندگي قرار دارند،  هايي كه در پست افتاده، يك كارگر يا حتي انسانتي يك تاجر و بازرگان، يك زن فروح

نكته اين است كه هر كسي . كه شخص از شعور بسيار متكاملي برخوردار باشدلزومي ندارد . توانند به متعال واصل گردند مي
، يا باالترين هدف يا مقصود نهايي )خير اعال( را بپذيرد و قادر متعال رابه عنوان سوموم بونوم  يوگا-بهاكتيكه حقيقت 

ب، انسان با پذيرش و پيروي از بدين ترتي. تواند به شخصيت الهي در آسمان جاويدان معنوي واصل گردد قبول نمايد، مي
تواند زندگي خود را به كمال رساند و راه حلي دائمي براي كليه مشكالت  گيتا مطرح شده است مي-اصولي كه در بهاگاواد
  .باشد گيتا مي- اين چكيده و جوهر تمام بهاگاواد. حيات مادي خود بيابد

 Gétä-çästram  با دقت بسيار آن را مطالعه نمايدبايد مينسان گيتا يك گنجينه ادبي روحاني است كه ا-در نتيجه بهاگاواد

idaà puëyaà yaù paöhet prayataù pumän تواند  گيتا به درستي پيروي كند، مي-چنانچه انسان از تعاليم بهاگاواد
  .ازتمامي رنجها، پريشانيها واضطرابات زندگي مادي رهايي يابد
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 yaù paöhet prayataù pumän  تمامي ترسها در اين زندگي رها خواهد شد و زندگي آينده او نيز روحاني انسان از
  )1گيتا ـ ماهاتميا . (خواهدشد

  :مزاياي بيشتري نيز در اين باب وجود دارد
gétädhyäyana-çélasya 

präëäyama-parasya ca 
naiva santi hi päpäni 

pürva-janma-kåtäni ca 
صداقت و با جديت تمام مطالعه نمايد، آنگاه با لطف بيكران خداوند، بازتاب گناهان گيتا را در كمال -اگر شخصي بهاگاواد”

) 66/18(گيتا -خداوند با صراحت تمام در آخرين بخش بهاگاواد) 2گيتا ـ ماهاتميا  (“.گذشته او خنثي خواهد گرديد
  :فرمايد مي

sarva-dharmän parityajya 
mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù  
 سان بدين “.نترس. بخشم من تو را از تمام بازتاب گناهان رهايي مي. تمام مذاهب را رها كن و فقط به من تسليم شو”

پذيرد وچنين شخصي را در قبال تمام واكنشهاي گناهان مصون  شود مي خداوند مسئوليت كامل كسي را كه به او تسليم مي
  .دارد مي

maline mocanaà puàsäà 
jala-snänaà dine dine 
sakåd gétämåta-snänaà 
saàsära-mala-näçanam  

توان بدن خود را پاك كرد، ليكن چنانچه انسان حتي يك بار،آگاهي خود را در آبهاي  با استحمام روزانه در آب مي”
ت كه تمام آلودگي زندگي مادي از وي رخت گيتا، كه همانند رود گنگ مقدس است، شستشو دهد، آنگاه بايد دانس-بهاگاواد
  )3گيتا ـ ماهاتميا  (“.بندد برمي

gétä su-gétä kartavyä 
kim anyaiù çästra-vistaraiù 
yä svayaà padmanäbhasya 
mukha-padmäd viniùsåtä  

ن ودايي ديگر را گيتا را شخصيت متعال پروردگار بيان نموده است، شخص احتياجي ندارد كه متو-از آنجا كه بهاگاواد
در عصر حاضر مردم چنان . گيتا را بشنود و بخواند-انسان، تنها الزم است با توجه و دقت و به طور مرتب بهاگاواد. بخواند

ولي اين امر ضرورت ندارد، زيرا . پذير نيست اند كه خواندن تمام ادبيات ودايي براي آنان امكان غرق در امور مادي گرديده
شود كافي است، بخصوص كه  كه جوهر تمام متون مقدس ودايي محسوب مي گيتا- يعني بهاگاوادهمين كتاب واحد،

  )4گيتا ـ ماهاتميا . (شخصيت متعال خداوند نيز آن را بيان فرموده است
  :چنانكه گفته شده است

bhäratämåta-sarvasvaà 
viñëu-vakträd viniùsåtam 

gétä-gaìgodakaà pétvä 
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punar janma na vidyate  
! گيتا را بياشامد-شود حال چه رسد به آنجا كه انسان شهد بهاگاواد انسان با آشاميدن آب گنگ به رستگاري نائل مي”

گيتا ـ ماهاتميا  (“.گيتا شهد اصلي ماهابهاراتا است و آن را شخص خداوند كريشنا، ويشنوي ازلي، بيان داشته است-بهاگاواد
گردد و درباره رود گنگ گفته شده است كه از قدوم  صيت اعالي پروردگار جاري ميگيتا از دهان مبارك شخ-بهاگاواد) 5

البته هيچ گونه تفاوتي بين دهان مبارك خداوند و قدوم نيلوفرين قادر متعال . نيلوفرين خداوند سرچشمه گرفته است
  .تر است اهميتبا  حتي از آب گنگ نيزگيتا-توانيم تصديق كنيم كه بهاگاواد وجودندارد، با اين حال، با مطالعه منصفانه مي

sarvopaniñado gävo 
dogdhä gopäla-nandanaù 

pärtho vatsaù su-dhér bhoktä 
dugdhaà gétämåtaà mahat 

گردد، درست به مثابه گاو شيردهي است كه  گيتا كه جوهر تمام اوپانيشادها محسوب مي-اين گيتوپانيشاد يا بهاگاواد”
دوشد، آرجونا درست به مثابه گوساله آن گاو است و محققان دانا و  به پسري گاوچران آن را ميخداوند كريشنا معروف 

  )6گيتا ـ ماهاتميا  (“.گيتا را بياشامند-بهاگاواد عابدان پاك و خالص به مثابه كساني كه بايد شير شهد گونه
ekaà çästraà devaké-putra-gétam 

eko devo devaké-putra eva 
eko mantras tasya nämäni yäni 

karmäpy ekaà tasya devasya sevä  
  )7گيتا ـ ماهاتميا (

مند هستند كه از طريق يك كتاب مقدس، يك خداوند، و يك دين واحد و يك وظيفه مشترك  مردم در عصر كنوني عالقه
ب مقدس مشترك براي بگذاريد كه آن كتا:ekaà çästraà devaké-putra-gétam:بنابراين. به اتحاد و يگانگي برسند

  .گيتا باشد-تمام جهانيان، بهاگاواد
Eko devo devaké-putra eva: كريشنا باشد بگذاريد كه آن خداوند واحد براي تمام جهان، شري.  

 Eko mantras tasya nämäni  و بگذاريد ترنم يك سرود، يك مانترا، يك نيايش به سمع دل بنشيند، ذكر اسامي آن
  .هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/ كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره هاره: خداوند يكتا

Karmäpy ekaà tasya devasya sevä:  و بگذاريد تنها يك كار و يك وظيفه مشترك كه قادر خواهد بود تمامي افراد
  .ا عبادت عاشقانه به شخصيت اعالي خداوند باشدجهان را به هم پيوند دهد وجود داشته باشد و آن هم خدمت عابدانه ي
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  سلسله پيران

  
  )2/4. گ. ب (“....اين علم متعال بدين گونه از طريق سلسله پيران دريافت گرديد”
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    اولفصل

  مشاهده سپاهيان در ميدان جنگ كوروكشترا

  

  1آيه 
dhåtaräñöra uväca 

dharma-kñetre kuru-kñetre 
samavetä yuyutsavaù 

mämakäù päëòaväç caiva 
kim akurvata saïjaya 

 dhåtaräñöraù uväca :پادشاه دهريتاراشترا گفت ـ dharma-kñetre : در مكان زيارت ـkuru-kñetre : در مكاني كه
من ـ )  پسران(گروه : mämakäù خواستار جنگ ـ: yuyutsavaù گرد آمدند ـ: samavetäùكوروكشترا نام دارد ـ 

päëòaväù : پسران پاندو ـeva : حتماً، محققاً ـca : چه ـakurvata) :انجام دادند ـ آنها)  چه saïjaya :اي سانجايا.  

   ترجمه
اي سانجايا، پسران من و پسران پاندو، پس از گرد آمدن به قصد نبـرد در مكـان                  :  دهريتاراشترا گفت 

  زيارتي كوروكشترا، چه كردند؟

   شرح
تجليل از (ـ ماهاتميا باشد و در گيتا   آن علم خداشناسي است كه در سطح وسيعي مورد مطالعه مردم جهان ميگيتا-بهاگاواد

را بسيار دقيق به كمك يك عابد و فدايي گيتا-بهاگاواددر اين كتاب آمده است كه انسان بايد .  خالصه شده است) گيتا
نمونه و مثال . هاي خودخواهانه شخصي درك نمايد آميخته به انگيزه شري كريشنا بخواند و بكوشد آن را بدون تفسيرهاي

تا را مستقيماً از  كسي كه گي- رد، يعني به آن طريق كه آرجونا وجود داگيتا-بهاگاواددر خود چنين درك و فهم روشني 
، بدون   را در اين خط سلسله پيرانگيتا-بهاگاواداگر كسي چنان خوشبخت باشد كه .  اين تعاليم را درك نمود-خداوند شنيد 

 مطالعات دانش ودايي و تمام كتابهاي  ، آنگاه به تمامهاي خودخواهانه مادي درك كند هيچگونه تفسير مبتني بر انگيزه
 چيزهايي را كه در كتب مقدس ديگر آمده است خواهد   تمام آنگيتا-بهاگاوادانسان در .  مقدس جهان دست يافته است

لم اين معيار بخصوص گيتا آن ع. شود خواهد برد كه هيچ جاي ديگر يافت نمي يافت و در عين حال به چيزهايي نيز پي
  . ، زيرا شخصيت اعالي خداوند، شري كريشنا، آن را مستقيماً بيان نموده است  است كامل خداشناسي

، مبادي و اصول   شده است اند، چنانكه در ماهابهاراتا شرح داده موضوعاتي كه دهريتاراشترا و سانجايا درباره آن گفتگو كرده
 جايي كه از زمانهاي بسيار باستان - كوروكشترا   در ميدان جنگاين فلسفه. دهد اساسي اين فلسفه بزرگ را تشكيل مي

گيرد و آن را خداوند هنگامي كه شخصاً در اين كره ارض   شكل مي-عهد ودايي مكان مقدسي براي زيارت بوده است 
  . ، بيان نموده است براي هدايت بشر حضور داشت
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، زيرا در ميدان جنگ كوروكشترا،  حائز اهميت است) شود گزار ميمكاني كه در آن آيينهاي مذهبي بر(واژه دهارما ـ كشترا 
دهريتاراشترا، پدركوروها، شديداً در مورد پيروزي نهايي پسران خود .  شخصيت متعال پروردگار در كنار آرجونا قرار داشت

كه او اطمينان داشت كه  با وجود آن“آنها چه كردند؟”: خود سانجايا پرسيد ترديد داشت و به واسطه اين ترديد از منشي
  اند، سؤال وي الوقوع اجتماع كرده پسرانش و پسران برادر جوانترش پاندو هر دو در ميدان كوروكشترا براي يك جنگ حتمي

 خواستار آن بود تا از  اي بين عموزادگان و برادران صورت گيرد، بلكه خواست مصالحه ، زيرا او نمي حائز اهميت است
 و اين - نبرد در كوروكشترا ترتيب داده شده بود  چون.  در ميدان جنگ اطمينان خاطر حاصل نمايدسرنوشت پسران خويش

 دهريتاراشترا - بهشت به عنوان يك مكان پرستش نام برده شده است  سرزمين در جاي ديگري از وداها حتي براي ساكنان
دانست كه اين امر بر آرجونا و پسران پاندو تأثير   مياو به خوبي.  جنگ بسيار بيمناك بود از تأثير مكان مقدس بر نتيجه

 همين دليل به  سانجايا يكي از شاگردان وياسا بود و به. ، زيرا آنان همگي ذاتاً باتقوا و پاكدامن بودند خواهد گذاشت مطلوبي
سته بود ببيند و به همين  دهريتاراشترا نش لطف وياسا قادر بود با چشم دل صحنه نبرد كوروكشترا را در حالي كه در اتاق

  .كرد سبب دهريتاراشترا درباره موقعيت ميدان جنگ از او سؤال
. شود پانداواها و پسران دهريتاراشترا هر دو به يك خانواه تعلق داشتند، منتها در اينجا از فكر دهريتاراشترا پرده برداشته مي

در .  و پسران پاندو را از ميراث خانوادگي محروم ساختاو عمداً فقط پسران خويش را به عنوان كوروها به حساب آورد 
.  دهريتاراشترا را در رابطه با برادرزادگان خود، يعني پسران پاندو، درك نمايد تواند ديدگاه و حالت خاص نتيجه انسان مي

  كه سرزمين مذهبيرفت  كشند، از همان آغاز چنين انتظار مي ، گياهان زايد را بيرون مي همانگونه كه از زمين زيركشت
پسر دهريتاراشترا به نام   از لوث وجود گياهان زايدي چون -كريشنا حضور يافته   جايي كه پدر دين يعني شري-كوروكشترا 

اين . هيرا از طرف خداوند منصوب شوند  يودهيشت دوريودهانا و ديگران پاك گردد و اشخاص كامال ديندار به سركردگي
  .  كشتر و كورو ـ كشتر، جدا از اهميت ودايي و تاريخي آنهاستهاي دهارما ـ اهميت واژه

  2آيه 
saïjaya uväca  

dåñövä tu päëòavänékaà  
vyüòhaà duryodhanas tadä  

äcäryam upasaìgamya  
räjä vacanam abravét 

saïjayaù uväca : سانجايا گفت ـdåñövä : پس از ديدن ـtu : اما ـpäëòava-anékam :اواها ـ پاند سربازان
vyüòham :آرايي شده در آرايشي نظامي ـ  صفduryodhanaù : شاه دوريودهانا ـtadä : در آن زمان ـäcäryam :

سخن : abravét، سخنان ـ  كلمات: vacanamشاه ـ : räjäشدن ـ  ، نزديك جلو رفتن: upasaìgamya، آموزگار ـ  معلم
  . گفت

   ترجمه
انا پس از نگريستن بـه سـپاهي كـه بـه دسـت پسـران پانـدو                  پادشاها، شاه دوريوده  :  سانجايا گفت 

  . آرايي شده بود، نزد استاد خويش رفت و چنين گفت صف

   شرح



   
35 

دانست كه پسرانش نيز مانند او   مي او بسيار خوب. دهريتاراشترا از بدو تولد نابينا و متأسفانه از بينش روحاني نيز محروم بود
طمئن بود كه آنها هرگز با پانداواها كه همگي از بدو تولد باتقوا و پاكدامن بودند، به در موضوع دين فاقد بصيرت هستند و م

توانست انگيزه وي را از سؤال او  ، او درباره تأثير مكان زيارتي ترديد داشت و سانجايا مي با وجود اين. توافقي نخواهند رسيد
 سازد و بدين   آن شد كه پادشاه نااميد و غمگين را دلگرمبه همين جهت سانجايا بر.  موقعيت صحنه نبرد درك كند درباره

بنابراين . اي ندارند  نوع مصالحه ترتيب به او اطمينان بخشيد كه پسرانش به علت تأثير احتمالي مكان مقدس قصد هيچ
ي فرمانده كل درنگ به سو  قدرت نظامي پانداواها بي سانجايا به پادشاه اطالع داد كه پسرش دوريودهانا پس از مشاهده

هر چند كه دوريودهانا با عنوان شاه .  حقيقي موجود در صحنه نبرد مطلع گرداند قواي خود دروناچاريا رفت تا او را از وضعيت
 بود  ، ولي به لحاظ چنين وضعيت خطيري مجبور گرديد نزد فرمانده رود و به اين دليل كامال شايسته آن نام برده شده است

 هنگام ديدن آرايش نظامي  توانست ترسي را كه ولي حتي ظاهر سياستمدارانه دوريودهانا نيز نمي. اشدكه يك سياستمدار ب
  .ارتش پانداواها به او دست داده بود، مخفي سازد

  3آيه 
paçyaitäà päëòu-puträëäm  

äcärya mahatéà camüm  
vyüòhäà drupada-putreëa  

tava çiñyeëa dhématä 
paçya : بنگر ـetäm :ين ـ اpäëòu-puträëäm : مربوط به پسران پاندو ـäcärya : اي آموزگار ـmahatém : عظيم ـ

camüm  : نيروي نظامي ـvyüòhäm :منظم گرديده ـ  آرايي شده صف ،drupada-putreëa : به دست پسر دروپادا ـ
tava : ـ )  ضمير ملكي(مال تو، تçiñyeëa : شاگرد، مريد ـdhé-matä :بسيار هوشمند.  

   ترجمه
،   ، به نظاره سپاه عظيم پسران پاندو بنشين كه با چه مهارتي به دست شاگرد هوشمندت                 اي آموزگار من  

  . آرايي شده است پسر دروپادا، صف

   شرح
دروناچاريا . دوريودهانا سياستمدار بزرگ بر آن بود تا نقايص دروناچاريا، براهمانا بزرگ و فرمانده كل را به اوخاطرنشان سازد

، دروپادا مراسم  در نتيجه اين اختالف.  سياسي داشت  قدري اختالفات- كه پدر دروپادي زن آرجونا است -ا شاه دروپادا ب
دروناچاريا . ، بركت داشتن پسري نصيبش گرديد كه قادر به كشتن دروناچاريا باشد قرباني بزرگي ترتيب داد كه به موجب آن

 دهريشتاد يومنا  ، زماني كه پسر دروپادا به نام  وجود اين به عنوان براهمانايي آزادمنشدانست و با  خوبي مي اين را كامال به
اكنون در ميدان .  به خود راه نداد ، ترديدي براي آموزش نظامي به او سپرده شد، در بازگو نمودن كليه رازهاي نظاميش

ود كه با فراگيري فنون آرايش نظام از دروناچاريا، جنگ كوروكشترا، دهريشتاديومنا جانب پانداواها را گرفت و او شخصي ب
دوريودهانا اين اشتباه دروناچاريا را گوشزد كرد تا وي آگاه و هوشيار باشد و .  نمود آرايي نظام پانداواها را صف سپاهيان پياده

ا نبايد درنبرد با خواست خاطرنشان سازد كه دروناچاري همچنين به اين وسيله مي. فكر سازش درجنگ به خود راه ندهد
پانداواها كه شاگردان محبوب وي بودند، نرمش و ماليمتي به خرج دهد، بخصوص با آرجوناكه محبوبترين و درخشانترين 

 . چنين ماليمتي در جنگ به شكست منجر خواهد شد ، دوريودهانا هشدار داد كه عالوه بر آن. شد شاگرد او محسوب مي
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  4آيه 
atra çürä maheñv-äsä 

bhémärjuna-samä yudhi 
yuyudhäno viräöaç ca 

drupadaç ca mahä-rathaù  
atra : اينجا ـçüräù : قهرمانان ـmahä-iñu-äsäù : كمانگيران نيرومند ـbhéma-arjuna : با بهيما و آرجونا ـ

samäù :يكسان ـ  مساوي ،yudhi : در جنگ ـyuyudhänaù : يويودهانا ـviräöaù : ويراتا ـca :ن ـ همچني
drupadaù : دروپادا ـca : همچنين ـmahä-rathaù :جنگجوي بزرگ  .  

   ترجمه
 ؛، كمانگيران قهرمان بسياري وجود دارند كـه در نبـرد همچـون بهيمـا و آرجونـا هسـتند                     در اين سپاه  

  .سلحشوران دالوري همانند يويودهانا، ويراتا و دروپادا

   شرح
شد، ولي افراد متعدد ديگري  جنگاوري دروناچاريا مانع بسيار مهمي قلمداد نميهرچند دهريشتاديومنا در مقابل قدرت عظيم 

دوريودهانا از آنها به عنوان موانع بزرگي در راه پيروزي نام  گرديد و حضور داشتند كه وجود آنها موجب ترس و نگراني مي
او به قدرت بهيما و آرجونا واقف بود و از اين . ، زيرا يكايك آنها در دالوري ونيرومندي نظير آرجونا و بهيما بودند برده است

  . رو ديگران را با آنها مقايسه كرده است

  5آيه 
dhåñöaketuç cekitänaù 
käçiräjaç ca véryavän 
purujit kuntibhojaç ca 

çaibyaç ca nara-puìgavaù 
dhåñöaketuç : دهريشتاكتو ـcekitänaù : چكيتانا ـkäçiräjaç : كاشيراجا ـca :عالوه بر اين ـ  همچنين،véryavän :

-naraو ـ : caبيا ـ  شاي: çaibyaçو ـ  :caبهوجا ـ  كونتي: kuntibhojaçپوروجيت ـ : purujitبسيار قدرتمند ـ 

puìgavaù :قهرمان در جامعه انساني .  

   ترجمه
،   اجا، پوروجيـت  ، دليران قدرتمند و قهرمانان بزرگي همچون دهريشتاكتو، چكيتانا، كاشـير            عالوه بر اين  

  .خورند بهوجا و شايبيا به چشم مي كونتي

  6آيه 
yudhämanyuç ca vikränta 
uttamaujäç ca véryavän 
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saubhadro draupadeyäç ca 
sarva eva mahä-rathäù 

yudhämanyuç : يودهامانيو ـca : و ـvikränta : قدرتمند ـuttamaujäç : اوتاموجا ـca : وvéryavän :مند بسيار نيرو
حتماً، محققاً ـ : eva، همه ـ  تمام: sarvaو ـ : caپسران دروپادي ـ : draupadeyäçپسر سوبهادرا ـ : saubhadroـ 

mahä-rathäù :مهارت دارند جنگجوياني كه در جنگ با ارابه .  

   ترجمه
، كه    روپادي د  دليراني همچون يودهامانيوي قدرتمند، اوتاموجاي بسيار نيرومند، پسر سوبهادرا و پسران          

  .همگي در جنگ با ارابه بسيار استادند نيز حضور دارند

  7آيه 
asmäkaà tu viçiñöä ye 

tän nibodha dvijottama 
näyakä mama sainyasya 

saàjïärthaà tän bravémi te 
asmäkaà :ـ )  ضمير ملكي( مال ما ـ مانtu : اما ـviçiñöä : مخصوصاً قدرتمند ـye :كه ـ  كسي كه ،tän : به آنها، آنها

مال : mamaسرداران ـ : näyakäùبراهماناها ـ  اي بهترين: dvija-uttamaمطلع شو ـ : nibodhaـ )  ضمير مفعولي(را 
ضمير (به آنها، آنها را : tänبراي اطالع ـ : saàjïärthaàسربازان ـ  مربوط به: sainyasyaـ )  ضمير ملكي(، م  من

  .به شما: teكنم ـ   ميمن صحبت: bravémiـ )  مفعولي

   ترجمه
اي بهترين براهماناها، اينك اجازه دهيد سرداراني را كه شايسته رهبري نيروي نظامي من هستند نـام                 

  . ببرم و براي اطالع شما، توضيحاتي درباره آنان بيان كنم

  8آيه 
bhavän bhéñmaç ca karëaç ca 

kåpaç ca samitià-jayaù 
açvatthämä vikarëaç ca 
saumadattis tathaiva ca  

bhavän : خود شما ـbhéñmaç : پدربزرگ بهيشما ـca : همچنين ـkarëaç : كارنا ـca : وkåpaç: كريپا ـ ca:و ـ  

samitià-jaya :همواره در نبرد پيروز ـ  açvatthämä:آشواتهاما ـ  vikarëaç: ويكارنا ـ ca:و، هم ـ   به عالوه ،
saumadattis: ـ  پسر سوماداتاtathä: هم ـ eva: حتماً، محققاً ـ ca:همچنين  .  

   ترجمه
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در سپاه ما شخصيتهايي حضور دارند همچون خود شما، بهيشما، كارنا، كريپا، آشواتهاما، ويكارنا و پسر                
  .هايي پيروز در نبردند سوماداتا به نام بهوريشراوا كه همگي چهره

   شرح
 ؛ويكارنا، برادر دوريودهانا.  پيروزند برد كه در اين جنگ حضور دارند و همگي همواره دوريودهانا از قهرماناني استثنايي نام مي

كارنا، برادر ناتني آرجونا است كه از كونتي .   و سوماداتي يا بهوريشراوا، پسر شاه باهليكاس است؛آشواتهاما، پسر دروناچاريا
  .ي كريپاچاريا نيز با دروناچاريا ازدواج كردخواهر دوقلو. قبل از ازدواجش با پادشاه پاندو تولد يافته بود

  9آيه 
anye ca bahavaù çürä 

mad-arthe tyakta-jévitäù 
nänä-çastra-praharaëäù 
sarve yuddha-viçäradäù  

anye : ديگران ـca :همچنين ـ bahavaù : تعداد زياد ـçürä: قهرمانان ـ mad-arthe : به خاطرمن ـtyakta-

jévitäù :جان را در معرض خطر قرار دهند ـ اند آماده nänä : بسيار ـçastra : سالحها ـpraharaëäù : مجهز هستند به
  .اند  باتجربه در علوم جنگاوري: yuddha-viçäradäùتمام آنها ـ : sarveـ 

   ترجمه
ـ     . اند جان خود را در راه من فدا كننـد           قهرمانان بسيار ديگري نيز وجود دارند كه آماده        ه آنـان همگـي ب

  .اند اند و در علوم جنگاوري بسيار باتجربه سالحهاي گوناگون تجهيز شده

   شرح
اند به خاطر دوريودهانا  همگي مصمم شده - همانند جايادراتها، كريتاوارما و شاليا -شود  تا جايي كه به ديگران مربوط مي

ه همه آنها در جنگ كوروكشترا كشته شوند، زيرا به عبارت ديگر تقدير از قبل چنين رقم زده بود ك. زندگي خود را فدا سازند
البته دوريودهانا نسبت به پيروزي خود اطمينان داشت و آن به . به صف درويودهاناي گناهكار ملحق گرديده بودند

  .پشتگرمي قدرت متحد شده دوستانش بود كه در فوق ذكر گرديد

  10آيه 
aparyäptaà tad asmäkaà 
balaà bhéñmäbhirakñitam 
paryäptaà tv idam eteñäà 
balaà bhémäbhirakñitam 

aparyäptaà :اندازه ـ  بيtad : آن ـasmäkaà : متعلق به ما ـbalaà : قدرت ـbhéñmä :دست پدربزرگ بهيشما ـ  به
abhirakñitam : كامال حفاظت شده ـparyäptaà : محدود ـtv : ولي ـidam : تمام اين ـeteñäà : مربوط به پانداواها

  . كامال حفاظت شده: abhirakñitamبه دست بهيما ـ : bhémقدرت ـ : balaà ـ
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   ترجمه
، در حالي كـه نيـروي         شويم  اندازه زياد است و كامال از طرف پدربزرگ بهيشما حفاظت مي            قدرت ما بي  

  . كند، محدود است پانداواها كه بهيما به دقت از آن محافظت مي

   شرح
انديشد كه قدرت نيروي نظاميش  او چنين مي.  رد نسبي از نيروهاي طرفين به عمل آورده استدر اينجا دوريودهانا يك برآو

گردد و از طرف ديگر  يعـني پدربزرگ بهيشما، حفاظت مي,  ترين فرمانده ، بخصوص كه از سوي باتجربه اندازه است بي
گردد كه در مقابل بهيشما  بهيما، حفاظت ميتر، يـعني  تـجربه نيروي پانداواها محدود است زيرا ازسوي يك فرمانده كم

دانست كه اگر تقـدير  ورزيد، زيرا به خوبي مي دوريـودهانا همواره نسبت به بهيما حسادت مي. شود كامال ناچيز شـمرده مي
ب ولي در عين حال به علت حضور بهيشما كه فرمانده به مرات. مرگ وي را رقـم زنـد فقط به دست بهيما كشته خواهد شد

  . برتري بود، به پيروزي خود اطمينان داشت

  11آيه 
ayaneñu ca sarveñu 

yathä-bhägam avasthitäù 
bhéñmam eväbhirakñantu 
bhavantaù sarva eva hi  

ayaneñu : در مكانهاي حساس ـca : همچنين ـsarveñu :همه جا ـ yathä-bhägam : همچنانكه به طور متفاوتي
حتماً، محققاً ـ : evä بهيشما ـ  نسبت به پدربزرگ: bhéñmamقرار گرفته ـ : avasthitäùمنظم گرديده ـ 

abhirakñantu :حمايت ورزيد ـ بايد مي bhavantaù : شما ـsarva : همه به ترتيب ـeva hi :ًحتماً، محققا.  

   ترجمه
 از حمايت يدبا ميايد،    اكنون تمامي شما در حالي كه در مواضع حساس خود در صفوف سپاه جاي گرفته              

  .كامل خود نسبت به پد ربزرگ بهيشما دريغ نورزيد

   شرح
تر قلمداد  اهميت دوريودهانا پس از تحسين قدرت و قابليت بهيـشما، در فكر بود كه ديگران ممكن است گمان كنند كم

او تأكيد كرد . ا تعديل كنداند، از اين رو به طرز سياستـمدارانه هميشگي خود با با بيان عبارتهاي فوق كوشيد وضعيت ر شده
، ولي درعين حال مردي سالخورده است و به همين جهت همه بايد بخصوص در  ترديد بزرگترين قهرمان كه بهيشمادوا بي

ممكن است او مشـغول جنگ گردد و دشـمن بتواند به خاطر مشغوليت كامل وي در . فكر حمايت او از تمام جوانب باشـند
، اين امر اهميت داشت كه قهرمانان ديگر مواضع حساس خود را  به همين دليل. برداري نمايد هيك قسمت از موقعيت بهر

كرد پـيروزي كوروها  دوريـودهانا كه كامال احساس مي. آرايي سپاه را در هم شكند ترك نكنند و به دشمن اجازه ندهند صف
،  يشمادوا و دروناچاريا در اين جـنـگ برخوردار استبه حضور بهيشمادوا بستگي دارد، مطمئن بود كه از حــمايت كامل به

، زن آرجونا، در مجمع  بندي بين كوروها و پانداواها قرار شد دروپادي زيرا خوب به يادداشت همان گونه كه در مراسم شرط
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مد، آنها حتي تمام فرماندهان بزرگ برهـنه گردد و دروپادي با درماندگي رو به بهيشمادوا و دروناچاريا به دادخواهي آ
اي براي جانبداري از زن مظلوم واقع شده بر زبان جاري نساختند، اكنون نيز دوريودهانا اميد داشت كه اين دو سردار  كلـمه

  .به پانداواها از ابراز احساسات خود نسبت به آنان خودداري نمايند شان بندي به رغم عالقه بزرگ همچون مراسم شرط

  12آيه 
tasya saïjanayan harñaà 
kuru-våddhaù pitämahaù 

siàha-nädaà vinadyoccaiù 
çaìkhaà dadhmau pratäpavän  

tasya :ـ )  ضمير ملكي( مال او، شsaïjanayan :كننده ـ  افزونharñaà :سرخوشي ـ  شادي ،kuru-våddhaù :
ي بلند همانند غرش شير ـ پرشور، آوا صداي: siàha-nädaàپدربزرگ ـ : pitämahaùـ ) بهيشما(سركرده سلسله كورو 

vinadya : به ارتعاش درآوردن ـuccaiù : : بسيار بلند ـçaìkham :شيپور dadhmau : دميد ـpratäpa-vän :شجاع  ،
  .دالور

   ترجمه
 با تـوان بسـيار درشـيپور        -، سركرده سلسله كورو و پدربزرگ سلحشوران           دالور بزرگ  -آنگاه بهيشما   

  .ن غرش شير آن دوريودهانا را شادمان كردصدفي خود دميد كه طنين همچو

   شرح
گذشت درك كند و از روي دلسوزي طبيعيش براي  توانست آنچه را در قلب نوه خود دوريودهانا مي سركرده سلسله كورو مي

نا را او كوشيد با به صدا در آوردن شيپور صدفي خود با صدايي بسيار بلند كه متناسب با موقعيت آن شيرمرد بود، دوريودها
از طرف ديگر به صدا در آوردن شيپور صدفي به طور غير مستقيم نشانه آن بود كه او نوه افسرده خود . به شوق آورد

.  دوريودهانا را آگاه سازد كه دراين جنگ هيچ شانس پيروزي ندارد، زيرا خداوند متعال كريشنا در جبهه مقابل حضور داشت
  .كرد كه جنگ را بر پا دارد و از تحمل هيچ درد و رنجي دريغ نورزد ، وظيفه او ايجاب مي ولي با وجود اين

  13آيه 
tataù çaìkhäç ca bheryaç ca 

paëavänaka-gomukhäù 
sahasaiväbhyahanyanta 
sa çabdas tumulo ’bhavat  

tataù : پس از آن ـçaìkhäç : شيپورها ـca : همچنين ـbheryaç : طبلهاي بزرگ ـca : و ـpaëava-änaka: 
: abhyahanyantaحتماً، محققاً ـ : evaناگهان ـ : sahasäبوقها ـ : go-mukhäùاي ـ  طبلهاي كوچك و سازهاي كوبه

  .گرديد: abhavatپرهياهو ـ : tumulaùصداي مشترك ـ : çabdaù آن ـ: saù همزمان به صدا درآمدند ـ

   ترجمه
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آنها به پا  ا درآمدند و غوغاي عظيمي از طنينسپس شيپورها، طبلها، بوقها و كرناها همگي ناگهان به صد
  . خاست

  14آيه 
tataù çvetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

mädhavaù päëòavaç caiva 
divyau çaìkhau pradadhmatuù  

tataù : پس از آن ـçvetair : با رنگ سفيد ـhayair : اسبها ـyukte : بسته شدن ـmahati :رگي ـ بز)  ارابه(در
syandane : ارابه ـsthitau : قرار داشتند ـmädhavaù : همسر الهه بخت واقبال(كريشنا  ( ـpäëòavaç : آرجونا) پسر

به صدا : pradadhmatuùشيپورها ـ : çaìkhau، روحاني ـ  آسماني: divyauحتماً، محققاً ـ : evaهمچنين ـ  :ca) پاندو
  .درآوردند

   ترجمه
شـد،    مـي   ند كريشنا و آرجونا، ايستاده در ارابه بزرگي كه با اسباني سفيد كشـيده             ، خداو   در جبهه مقابل  

  .شيپورهاي ملكوتي خود را به صدا درآورند

   شرح
شيپورهايي كه در دست كريشنا و آرجونا قرار دارد، برخالف شيپوري كه بهيشمادوا در آن دميد، با عنوان آسماني توصيف 

اي روحاني نشانه آن بود كه هيچ اميدي براي پيروزي جبهه مقابل وجود ندارد، زيرا كريشنا به صدا در آمدن شيپوره. اند شده
پيروزي همواره از آن  .Jayas tu päëòu-puträëäà yeñäà pakñe janärdanaù. در صف پانداواها حضور داشت

ا و هر زمان كه خداوند حضور داشته در هر كج و. ، زيرا خداوند كريشنا در جوار آنان بود كساني همانند پسران پاندو است
،  بنابراين. كند باشد، الهه بخت و اقبال نيز وجود دارد، زيرا الهه بخت و اقبال هرگز به تنهايي بدون همسر خود زندگي نمي

پيروزي و خوشبختي در انتظار آرجونا بود، چنانكه با طنين آسماني حاصل از شيپور صدفي ويشنو يا خداوند كريشنا نشان 
اهدا كرده بود و اين  به آرجونا)  خداوندگار آتش(اي را كه دو دوست در آن نشسته بودند، آگني  ، ارابه عالوه بر اين. داده شد
  .ها فاتح گردد تمام جبهه دهنده آن بود كه اين ارابه در هر كجاي سه جهان رانده شود، قادر است در نشان

  15آيه 
päïcajanyaà håñékeço 

devadattaà dhanaïjayaù 
pauëòraà dadhmau mahä-çaìkhaà 

bhéma-karmä våkodaraù  
päïcajanyaà : شيپوري كه پانچاجانيا نام دارد ـhåñékeço :كريشنا، خداوندكه حواس عابدين را هدايت (كشا  هريشي

: pauëòraàـ )  روتآرجونا، فاتح ث(دهانانجايا : dhanaïjayaùشيپوري كه دواداتا نام دارد ـ : devadattaàـ ) كند مي
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: bhéma-karmäالعاده ـ  شيپور هولناك و فوق: mahä-çaìkhamدميد ـ : dadhmauشيپوري كه پوندرا نام دارد ـ 
  ).بهيما(پرخور بزرگ : våka-udaraùدهد ـ  العاده پهلوانان را انجام مي كسي كه كارهاي خارق

   ترجمه
 آرجونا در شيپور خـود موسـوم بـه          ؛را به صدا درآورد   آنگاه كريشنا شيپور صدفي خود به نام پانچاجانيا         

نظيـرش    العاده پهلواني بود، شـيپور بـي        دواداتا دميد و بهيما، آن پرخور بزرگ كه قادر به انجام كارهاي خارق            
  .پوندرا را به طنين درآورد

   شرح
موجودات زنده .  احب تمام حواس است، زيرا او مالك و ص كشا نام برده شده در اين آيه از خداوند كريشنا با عنوان هريشي

. گردد اي الينفك از حواس او محسوب مي اجزا و ذرات الينفك او هستند و بنابراين حواس موجودات زنده نيز جزء و ذره
توانند براي حواس موجودات زنده دليلي اقامه كنند و از اين رو همواره تمايل دارند تمام موجودات زنده  گرايان نمي هويت بي
خداوند كه در قلب تمام موجودات زنده . توصيف كنند)  فاقد هويت(ا به صورت موجوداتي فاقد حواس يا فاقد شخصيت ر

گيرد و در مورد عابد  ليكن اين هدايت به نسبت تسليم موجود زنده صورت مي. كند حضور دارد حواس آنان را هدايت مي
ينك در ميدان جنگ كوروكشترا خداوند حواس روحاني آرجونا را ا. كند ، خداوند مستقيماً حواس وي را كنترل مي پاك

خداوند طبق اعمال مختلف خود نامهاي .  كشا از اين رو است كند و اطالق اين نام ويژه هريشي مستقيماً كنترل مي
، زيرا به گاوها و  است نام او گوويندا ؛ ، زيرا ديوي به نام مادهو را كشت براي مثال نام او مادهوسودانا است. گوناگوني دارد

، زيرا دواكي را   نام اودواكي ـ ناندانا است؛، زيرا به صورت پسر واسودوا ظاهر شد  نام او وآسودوا است؛بخشد حواس لذت مي
 ، زيرا او بازيهاي دوران طـفوليـت خود را در وريـنداوانا به ياشودا  نام او ياشودا ـ ناندانا است؛ به عنوان مادر خود پذيرفت

به همين ترتيب نام او .  ، زيرا او راندن ارابه دوست خود آرجونا را به عهده گرفت  نام او پارتها ـ ساراتهي است؛اعطا كرد
  .، زيرا آرجونا را در ميدان جنگ كوروكشترا هدايت نمود كشا نيز هست هريشي

د كمك كرد تا مخارج مراسم قربانيهاي مختلف را ، زيرا به برادر بزرگتر خو در اين آيه آرجونا با نام دهانانجايا خطاب شده
، زيرا به همان ميزان كه اشتهاي وافري به غذا داشت  به همين ترتيب بهيما نيز به نام وريكودارا خطاب شده. آوري كند جمع
غاز صداي شيپور بنابراين با آ. اي را نيز انجام دهد، مانند كشتن ديوي به نام هيديمبا توانست كارهاي پهلوانان افسانه مي

خداوند و صداي انواع شيپورهاي خاصي كه شخـصـيـتهاي گوناگون در جبهه پانداواها به صدا درآوردند، موجبات دلگرمي 
خداوند كريشنا، يعني  در جبهه مقابل به هيچ وجه چنين مزايايي همچون حضور. بسياري براي سربازان جنگاور فراهم شد

پس شكست آنان در اين جنگ مقدر شده بود و اين پيامي .  لهه بخت و اقبال وجود نداشتكننده متعال و يا حضور ا هدايت
  .بود كه با طنين صداي شيپورها اعالم گرديد

  18ـ 16آيات 
anantavijayaà räjä 

kunté-putro yudhiñöhiraù 
nakulaù sahadevaç ca 

sughoña-maëipuñpakau  
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käçyaç ca parameñv-äsaù 
çikhaëòé ca mahä-rathaù 
dhåñöadyumno viräöaç ca 

sätyakiç cäparäjitaù  
 

drupado draupadeyäç ca 
sarvaçaù påthivé-pate 

saubhadraç ca mahä-bähuù 
çaìkhän dadhmuù påthak påthak  

  
ananta-vijayam : شيپوري كه آنانتاويجايا نام دارد ـräjä : شاه ـkunté-putro : پسر كونتي ـyudhiñöhiraù :

شيپورهايي كه : sughoña-maëipuñpakauو ـ : caساهادوا ـ : sahadevaçناكوال ـ  : nakulaùهيرا ـ  يودهيشت
كمانگير بزرگ ـ : parama-iñu-äsaùو ـ : caـ )  واراناسي( شاه كاشي: käçyaçپوشپاكا نام دارد ـ  سوگهوشا و ماني

çikhaëòé : شيكهاندي ـca : همچنين ـmahä-rathaù :كه قادر است به تنهايي در مقابل هزاران نفر بجنگد ـ كسي 
dhåñöadyumnaù : پسر شاه دروپادا(دهريشتاديومنا ( ـviräöaù : ويراتا)هنگامي كه -اي كه به پانداواها  شاهزاده 

ران خداوند  رابههماننديويودهانا، ا( ساتياكي: sätyakiùهمچنين ـ : caـ )  پناه داد-بودند و لباس مبدل به تن داشتند  مخفي
دروپادا، شاه پانچاال ـ : drupadaùكسي كه هرگز مغلوب نگرديده است ـ : aparäjitaùو ـ : caـ ) كريشنا

draupadeyäù : پسران دروپادي ـca : همچنين ـsarvaçaù : همه ـpåthivé-pate : پادشاها ـsaubhadraù :
شيپورها ـ : çaìkhän، پر ساز و برگ ـ  قدرتمند مسلّح: mahä-bähuùهمچنين ـ : caآبهيمانيو، پسر سوبهادرا ـ 

dadhmuù : دميدندpåthak påthak :هر يك جداگانه .  

   ترجمه
، شيپور صدفي خود موسوم به آنانتاويجايا را به صدا درآورد و نـاكوال و                 هيرا، پسر كونتي    شاه يودهيشت 

، جنگجـوي بـزرگ        كاشـي  نگير بـزرگ شـاهِ    پادشـاها، آن كمـا    . پوشپاكا دميدند   ساهادوا در سوگهوشا و ماني    
ناپذير، دروپادا، پسران دروپادي و ديگران همچون پسر          ، دهريشتاديومنا، ويراتا، ساتياكي شكست      شيكهاندي

  .سوبهادرا كه مجهز به سالحهاي گوناگون بود همگي شيپورهاي خود را به صدا درآوردند

   شرح
فريب دادن پسران پاندو و  را را آگاه ساخت كه سياست نابخردانه وي درسانجايا با ظرافت و مهارت پادشاه دهريتاراشت

آيد  از عالئم و قرائن چنين برمي.  اي نيست تالش براي آنكه پسران خويش را بر تخت پادشاهي بنشاند، كار چندان پسنديده
ها، همچون آبهيمانيو و  هاز پدربزرگ بهيشما گرفته تا نو. كه تمام سلسله كورو در اين جنگ بزرگ كشته خواهند شد

.  كه همگي حضور داشتند و همگي محكوم به فنا بودند- به انضمام شاهان بسياري از قسمتهاي جهان -سايرين 
  .نمود كردند تشويق مي مسئوليت تمام اين فاجعه بر عهده پادشاه دهريتاراشترا بود، زيرا سياستي را كه پسرانش دنبال مي

  19آيه 
sa ghoño dhärtaräñöräëäà 
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hådayäni vyadärayat 
nabhaç ca påthivéà caiva 
tumulo ’bhyanunädayan  

 saù : آن ـghoñaù : ارتعاش ـdhärtaräñöräëäà : مربوط به پسران دهريتاراشترا ـhådayäni : قلبها ـ
vyadärayat : به لرزه درآمد، به لرزه درآورد ـnabhaù : آسمان ـca : همچنين ـpåthivéà :مين ـ سطح زca : همچنين

  .انداز طنين: abhyanunädayanپرهياهو، پرغوغا ـ : tumulaùمحققاً، حتماً ـ : evaـ 

   ترجمه
زمين قلب   با به صدا درآمدن تمامي اين شيپورها، غوغاي عظيمي به پا خاست كه طنين آن در آسمان و                 

  .پسران دهريتاراشترا را به لرزه درآورد

   شرح
راد ديگري كه در جبهه دوريودهانا قرار داشتند، شيپورهاي خود را به صدا درآوردند، هيچگونه ترسي هنگامي كه بهيشما و اف

اين آيه خاص بيان شده است كه قلب پسران  گردد، ولي در معموال چنين وقايعي ذكر نمي.  در دل پانداواها راه نيافت
واقعه به علت پاكي پانداواها و اطمينان قلبي آنان به خداوند اين . دهريتاراشترا از صداي شيپورهاي پانداواها به لرزه درآمد

  .گردد برد، حتي در ميان بزرگترين مصائب دچار هيچگونه هراسي نمي كسي كه به خداوند متعال پناه مي.  كريشنا است

  20 آيه
atha vyavasthitän dåñövä 

dhärtaräñörän kapi-dhvajaù 
pravåtte çastra-sampäte 

dhanur udyamya päëòavaù 
håñékeçaà tadä väkyam 

idam äha mahé-pate 
atha :درنگ پس از آن ـ  ، بي در نتيجه آنvyavasthitän : قرار گرفته ـdåñövä :  نگريستن به ـdhärtaräñörän :

 ـ آماده انجام: pravåtteگرديده ـ  كسي كه پرچمش با نقش هانومان مزين: kapi-dhvajaùپسران دهريتاراشترا ـ 
çastra-sampäte : رها كردن تيرهاي خود ـdhanuù :كمان ـ udyamya :برداشتن ـ  برگرفتن ،päëòavaù : پسر پاندو

گفت : ähaاينها ـ : idam، كلمات ـ  سخنان: väkyamدر آن زمان ـ : tadäبه خداوند كريشنا ـ : håñékeçamـ ) آرجونا(
  .پادشاها: mahé-pateـ 

   ترجمه
، كمان خود را به       ونا، پسر پاندو، نشسته در ارابه خود مزين به پرچمي با نقش هانومان            در آن هنگام آرج   

پادشاها، آرجونا پس از نگريستن به پسران دهريتاراشترا كـه در صـفوف         . دست گرفت و آماده تيراندازي شد     
  . سپاه جاي گرفته بودند به خداوند كريشنا چنين گفت
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   شرح
نظير سپاه  آرايي بي آيد كه پسران دهريتاراشترا كمابيش از مشاهده صف ن فوق چنين برمياز بيا. جنگ در شرف وقوع بود

نقش .  كه با راهنماييهاي مستقيم خداوند كريشنا در ميدان جنگ صورت گرفته بود ـ روحيه خود را باخته بودند-پانداواها 
ا خداوند راما، در نبرد بين راما و راوانا، همكاري كرد و هانومان بر پرچم آرجونا نشانه ديگري از پيروزي بود، زيرا هانومان ب

خداوند . اكنون راما و هانومان هر دو در ارابه آرجونا براي كمك به او حضور داشتند.  خداوند راما در آن جنگ پيروزي يافت
 ابدي او سيتا، يعني الهه كريشنا همان راما است و هر كجا خداوند راما حضور داشته باشد، خادم ابدي او هانومان و مالزم

،  از اينها گذشته. بنابراين آرجونا به هيچ وجه دليلي نداشت كه از هيچ دشمني بيم داشته باشد. بخت و اقبال نيز حضور دارند
به اين ترتيب آرجونا براي جنگيدن از بهترين . ، خداوند كريشنا، شخصاً حضور داشت تا او را راهنمايي فرمايد خداوند حواس

دهد، عالئم پيروزي  اي كه خداوند براي عابد ابدي خود ترتيب مي در يك چنين موقعيتهاي خجسته. او ربرخوردار بودمش
  . قطعي آشكار است

  22ـ21آيات 
arjuna uväca 

senayor ubhayor madhye 
rathaà sthäpaya me ’cyuta 

yävad etän nirékñe ’haà 
yoddhu-kämän avasthitän 

kair mayä saha yoddhavyam 
asmin raëa-samudyame  

arjuna uväca : آرجونا گفت ـsenayoù : مربوط به سپاهيان ـubhayoù : هر دو ـmadhye :در ميان ـ  بين ،
ratham : ارابه ـsthäpaya :دار ـ  خواهشمندم نگهme :ـ )  ضمير ملكي( ، م مال منacyuta : اي خطاناپذير منزه از گناه ـ

yävat :ـ مادام كه etän : همه اينها ـnirékñe : بتوانم نظاره كنم بر ـaham : من ـyoddhu-kämän : خواستار نبرد ـ
avasthitän :آرايي شده در ميدان جنگ ـ  صفkaiù : با چه كسي ـmayä : توسط من ـsaha : باهم ـyoddhavyam :
  . در تالش: samudyameمبارزه ـ : raëaدر اين ـ : asminبايد بجنگم ـ 

   ترجمه
، خواهشمندم ارابه مرا به ميان دو سپاه هدايت كن تا اشخاص              اي خطاناپذير منزه از گناه    :  آرجونا گفت 

حاضر در اينجا را مشاهده نمايم و دريابم چه كسي خواستار جنگ است و در اين نبرد بزرگ بايد با چه كساني 
  . مبارزه نمايم

   شرح
. دليل خود مشغول خدمت به دوست خود گرديد ، ولي به خاطر لطف بي وند استاگرچه خداوند كريشنا، شخصيت متعال خدا

ورزد و در اين راه  در اينجا عنوان خطاناپذير به كريشنا اطالق شده است زيرا او هيچگاه از محبت به عابدين خود دريغ نمي
، با  و چون در انجام اين كار درنگ نداشت دستورات آرجونا را انجام دهد بايدران  خداوند به عنوان ارابه. رود به خطا نمي

، ولي در مقام و شأن  ران را به خاطر عابد خود پذيرفت اگرچه خداوند مقام يك ارابه.  عنوان خطاناپذيرخطاب شده است
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بطه را.  كشا، خداوند تمام حواس است او در تمام موقعيتها، شخصيت متعال پروردگار، هريشي. يابد متعال او ترديدي راه نمي
خادم همواره آماده است كه به خداوند خدمت كند و مشابهاً خداوند نيز .  بين خداوند و خادم او بسيار شيرين و روحاني است

خداوند از اينكه عابد پاكش در مقام دستور دادن به او برآيد . همواره به دنبال فرصتي است تا خدمتي به عابد انجام دهد
، همه تحت امر و فرمان او هستند  از آنجا كه خداوند ارباب متعال است. ود دستوردهنده باشدبرد تا اينكه خ لذت بيشتري مي

، ولي با دستور يك عابد  هرچند او در تمام مواقع خداوند خطاناپذير است. و هيچكس باالتر از وي نيست تا به او امر كند
  .رود پاك و خالص در شعف روحاني فرو مي

سري  ، ولي به سبب خيره  پاك خداوند، هيچ تمايلي به جنگ با عموزادگان و برادران خود نداشتآرجونا به عنوان يك عابد
از اين رو بسيار . آميزي موافق نبود، مجبور شد در ميدان جنگ حضور يابد دوريودهانا كه هيچگاه با هيچ نوع مذاكره صلح

و هرچند تالش براي صلح در ميدان جنگ ديگر نگران بود كه مطلع شود سران حاضر در صحنه نبرد چه كساني هستند 
  .خواست آنها را بار ديگر ببيند و دريابد آنان تا چه اندازه به اين جنگ ناخواسته تمايل دارند ، مي محلي از اعراب نداشت

  23آيه 
yotsyamänän avekñe ’haà 

ya ete ’tra samägatäù 
dhärtaräñörasya durbuddher 

yuddhe priya-cikérñavaù 
yotsyamänän : كساني كه جنگ خواهند نمود ـavekñe : بگذار مشاهده نمايم ـaham : من ـye :كسي كه  چه كسي ،

د پلي: durbuddheùبراي پسر دهريتاراشترا ـ : dhärtaräñörasyaگرد آمده ـ : samägatäùاينجا ـ : atraآنها ـ : eteـ 
  . خواهان: cikérñavaù، مطلوب ـ  خوب: priyaدر جنگ ـ : yuddheفكر ـ 

   ترجمه
بگذار آنان را كه از طريق اين نبرد خواستار خشنود ساختن پسر پليدفكر دهريتاراشترا هستند، مشاهده           

  . نمايم

   شرح
هاي پليد و با همكاري پدرش  اين ديگر نكته روشني بود كه دوريودهانا قصد داشت پادشاهي پانداواها را با نقشه

آرجونا .  همرنگ او باشندبايدبنابراين تمام كساني كه به دوريودهانا ملحق گرديده بودند . دهريتاراشترا غصب نمايد
خواست آنان را قبل از شروع جنگ در ميدان نبرد ببيند تا بداند آنها چه كساني هستند، اما به هيچ وجه قصد نداشت  مي

خواست با ديدن آنان نيروي مقابل  ك حقيقت بود كه ميبا اينحال اين نيز ي. آميزي را به آنان پيشنهاد نمايد مذاكرات صلح
، زيرا كريشنا در كنار وي  شد برآورد نمايد، هرچند كه آرجونا به پيروزي اطمينان كامل داشت  با آنها روبرو ميبايدرا كه 

  .نشسته بود

  24آيه 
saïjaya uväca 

evam ukto håñékeço 
guòäkeçena bhärata 
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senayor ubhayor madhye 
sthäpayitvä rathottamam 

saïjayaù uväca : سانجايا گفت ـevam :سان ـ  ، بدين بدين ترتيبuktaù : خطاب گرديدhåñékeçaù : خداوند كريشنا ـ
guòäkeçena : توسط آرجونا ـbhärata : اي نواده بهاراتا ـsenayoù : مربوط به سپاهيان ـubhayoù : هر دو ـ

madhye : در ميان ـsthäpayitvä : قرار دادن ـratha-uttamam :زيباترين ارابه .  

   ترجمه
، خداوند كريشنا پس از شنيدن خواسته آرجونا، ارابه زيبا )دهريتاراشترا(اي نواده بهاراتا :  سانجايا گفت 

  .را به ميان دو سپاه هدايت كرد

   شرح
 كسي كه بر خواب فائق آيد، گوداكشا خوانده ، و گوداكا، يعني خواب. گردد در اين آيه آرجونا به نام گوداكشا خطاب مي

، آرجونا به علت دوستيش با كريشنا، هم بر خواب و هم بر جهل  بنابراين.  خواب به معني جهل و غفلت نيز هست. شود مي
يرا توانست كريشنا را فراموش كند، ز آرجونا، به عنوان عابد و عاشق بزرگ كريشنا، حتي يك لحظه نيز نمي. فائق آمده بود

، صفات و شئون  ، شكل تواند به نام ، هرگز نمي مريد خداوند، چه در بيداري و چه در خواب.  اين خصلت و طبيعت عابد است
توانند بر خواب و جهل  ، مريدان و سرسپردگان كريشنا فقط با فكر دائم به كريشنا مي بدين ترتيب. الهي كريشنا فكر نكند

كننده حواس و فكر تمام  كشا يا هدايت كريشنا به عنوان هريشي. نامند  يا سامادهي مياين را كريشنا آگاهي. فائق آيند
 كريشنا ارابه را به ميان دو سان بدين. توانست قصد آرجونا را از قرار دادن ارابه در ميان دو سپاه دريابد موجودات زنده مي

  . سپاه هدايت فرمود و چنين گفت

  25آيه 
bhéñma-droëa-pramukhataù 

sarveñäà ca mahé-kñitäm 
uväca pärtha paçyaitän 

samavetän kurün iti  
bhéñma : پدر بزرگ بهيشما ـdroëa : آموزگار درونا ـpramukhataù : در جلوي ـsarveñäm :تمام ـ  همه ،ca :

تمام : etän اينك بنگر ـ: paçyaاي پسر پريتها ـ : pärthaگفت ـ : uväcaسران جهان ـ : mahé-kñitämهمچنين ـ 
  . سان بدين: itiخاندان سلسله كورو ـ : kurünگرد آمدند ـ : samavetänآنها را ـ 

   ترجمه
كوروهـا در   اي پارتها، به اجتماع تمام”: خداوند در حضور بهيشما، درونا و كليه فرمانروايان جهان فرمود   

  “.اينجا بنگر

   شرح
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استفاده از نام .  گذشت توانست دريابد كه در فكر آرجونا چه مي زنده ميخداوند كريشنا به عنوان روح متعال تمام موجودات 
دانست و همين طور مخاطب قرار دادن آرجونا با نام  كشا در اين رابطه به مفهوم آن است كه خداوند همه چيز را مي هريشي

خواست آرجونا را  نوان يك دوست ميكريشنا به ع.  جهت نيست پارتها، به معني پسر پريتها، كه نام ديگر كونتي است نيز بي
حال . ران آرجونا باشد ، يعني خواهر پدر خودش واسودوا، پذيرفته بود كه ارابه آگاه كند كه چون آرجونا پسر پريتها است
خواست آنجا بايستد و نجنگد؟ كريشنا   چه بود؟ آيا آرجونا مي“كوروها را بنگر”:  منظور كريشنا هنگامي كه به آرجونا گفت

اي فكر آرجونا را   خداوند با شوخي دوستانهسان بدين.  يچگاه چنين چيزي را از پسر پريتها، عمه خود، انتظار نداشته
  .پيشگويي نمود

  26آيه 
taträpaçyat sthitän pärthaù 

pitèn atha pitämahän 
äcäryän mätulän bhrätèn 

puträn pauträn sakhéàs tathä 
çvaçurän suhådaç caiva 

senayor ubhayor api  
tatra : آنجا ـapaçyat :توانست ببيند ـ  ميsthitän : حاضر و ايستاده ـpärthaù :آرجونا ـ pitèn :پدران ـ atha :

 پسران ـ: puträn برادران ـ: bhrätèn دائيان ـ: mätulän معلمان ـ: äcäryän پدربزرگان ـ: pitämahän همچنين ـ
pauträn :ها ـ نوه sakhén :ان ـدوست tathä :نيز، هم ـ çvaçurän :پدر زنها ـ suhådaù :خيرخواهان ـ ca :همچنين ـ 

eva :حتماً، محققاً ـ senayoù :مربوط به سپاهيان ـ ubhayoù :مربوط به دو طرف ـ api :شامل بودن .  

   ترجمه
هـا،   ، نـوه  ، پسـران  ن، بـرادرا   ، دائيـان    ، معلمـان    ، پدربزرگان   توانست پدران   ، مي   آرجونا در ميان دو سپاه    

  .، پدر زنان و خيرخواهان خود را ببيند دوستان

   شرح
توانست اشخاصي مانند بهوريشراوا كه همدوره  او مي. توانست كليه اقوام خود را در ميدان جنگ مشاهده كند آرجونا مي

، برادران مانند  ان مانند شاليا و شاكونيپدرش بود، پدربزرگان بهيشما و سوماداتا، معلمان مانند دروناچاريا وكريپاچاريا، دائي
او همچنين . دوريودهانا، پسران مانند الكشمانا، دوستان مانند آشواتهاما، خيرخواهان مانند كريتاوارما و غيره را ببيند

  .شد مشاهده نمايد توانست سپاهياني را كه شامل بسياري از دوستانش مي مي

  27آيه 
tän samékñya sa kaunteyaù 
sarvän bandhün avasthitän 

kåpayä parayäviñöo 
viñédann idam abravét  
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tän :تمام آنها ـ samékñya :پس از ديدن ـ saù :او ـ kaunteyaù :پسر كونتي ـ sarvän :تمام انواع ـ bandhün :
غرق گرديد : äviñöaù زياد، شديد ـ: parayä با دلسوزي و ترحم ـ: kåpayä قرار گرفت ـ: avasthitän  ـ، بستگان اقوام

  . سخن گفت: abravét سان ـ بدين: idam در حال غم و اندوه ـ: viñédan ـ

   ترجمه
، كليه دوستان و بستگان خويش را مشاهده كرد، غرق در رقـت و انـدوه         هنگامي كه آرجونا، پسر كونتي    

  . گرديد و چنين گفت

  28آيه 
arjuna uväca 

dåñövemaà sva-janaà kåñëa 
yuyutsuà samupasthitam 

sédanti mama gäträëi 
mukhaà ca pariçuñyati  

arjunaù uväca :آرجونا گفت ـ dåñövä :پس از ديدن ـ imam :تمام اينها ـ sva-janam :خويشاوندان ـ kåñëa : اي
: mama لرزند ـ مي: sédanti حاضر هستند ـ: samupasthitam همه با يك روحيه جنگجويانه ـ: yuyutsum كريشنا ـ
  .گردد خشك مي: pariçuñyati همچنين ـ: ca دهان ـ: mukham اعضاي بدن ـ: gäträëiـ )  ضمير ملكي(، م  مال من

   ترجمه
اي جنگجويانـه در      ، با ديدن دوستان و بستگان كه بدين گونه بـا روحيـه              كريشناي عزيزم :  آرجونا گفت 
  . هانم خشك شده استاند، اعضاي بدنم به لرزه درآمده و د مقابلم قرار گرفته

   شرح
هر انساني كه عبوديت و عشق حقيقي به خداوند دارد، داراي تمام صفات خوبي است كه در اشخاص الهي يا در فرشتگان 

شود، در صورتي كه غير عابدين هر چقدر هم در شايستگيهاي مادي حاصل از تحصيالت و فرهنگ پيشرفته  يافت مي
، بستگان و دوستان خود در ميدان  دين لحاظ آرجو نادرست پس از ديدن خويشاوندانب. باشند، فاقد صفات الهي هستند

آرجونا نه تنها در مورد سربازان خود از همان . جنگ كه تصميم گرفته بودند بين خود بجنگند، غرق دلسوزي براي آنان شد
، زيرا مرگ نزديك آنان را به  م داشتنمود، بلكه حتي براي سربازان جبهه مقابل نيز احساس ترح آغاز احساس دلسوزي مي

او كمابيش از ديدن روحيه . و با چنين فكري اعضاي بدن او شروع به لرزيدن كرد و دهانش خشك شد. ديد چشم مي
اين امر براي عابد .  تمام بستگان نسبي آرجونا براي جنگ با او حاضر شده بودندعمالً. جنگجويانه آنان متحير گرديده بود

توان تصور كرد كه نه تنها  ، ولي به سادگي مي چون آرجونا سخت تأثرانگيز بود و گرچه در اينجا ذكر نگرديدهمهرباني هم
چنين آثاري در آرجونا .  گريست لرزيد و دهانش خشك شده بود، بلكه او از روي دلسوزي نيز مي اعضاي بدن آرجونا مي

بدين سبب گفته شده .  ز صفات عابد پاك و خالص خداوند استناشي از ضعف نبود، بلكه به علت ترحم قلبي او بود كه ا
  : است

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 
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sarvair guëais tatra samäsate suräù 
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

mano-rathenäsati dhävato bahiù  
ولي .  د، داراي تمامي صفات خوب فرشتگان استكسي كه به شخصيت اعالي خداوند عشق و عبوديت ثابت و پايدار دار”

اين بدان علت است كه . ، تنها داراي شايستگيهاي مادي است كه ارزش چنداني در بر ندارد كسي كه عابد خداوند نيست
بهاگاواتام  (“. كند و مطمئناً مجذوب فريبندگيهاي انرژي مادي گرديده است چنين شخصي در سطح ذهني سير مي

5/18/12(  

  29ه آي
vepathuç ca çarére me 
roma-harñaç ca jäyate 

gäëòévaà sraàsate hastät 
tvak caiva paridahyate  

vepathuù : لرزيدن بدن ـca : همچنين ـçarére : روي بدن ـme :ـ )  ضمير ملكي(م ،  مال منroma-harñaù : راست
از : hastätلغزد ـ  مي: sraàsate كمان آرجونا ـ: gäëòévamدهد ـ  رخ مي: jäyateهمچنين ـ : ca شدن موي بر تن ـ

  .سوزد مي: paridahyateمحققاً، حتماً ـ : evaهمچنين ـ : ca پوست ـ: tvakدست ـ 

   ترجمه
  .سوزد لغزد و پوستم مي ، كمانم گانديوا از دستم مي لرزد، مو بر تنم راست شده است تمام بدنم مي

   شرح
يكي در حالت شعف روحاني بسيار و ديگري از شدت : شود افتد و مو بر تن راست مي مي، بدن انسان به لرزه  در دو حالت

هايي كه اينجا در آرجونا مالحظه  نشانه. در شناختها و ادراكات روحاني هيچ ترسي وجود ندارد.  ترس تحت شرايط مادي
، يعني او  هاي ديگر او نيز آشكار است انهاين امر از نش.  ، يعني به خاطر از دست دادن زندگي است گردد، از ترس مادي مي

، در پوست  سوخت ، گانديوا، از دستش لغزيد و چون قلبش از درون مي چنان صبر خود را از دست داد كه كمان مشهورش
  . تمام اينها به علت ادراك مادي از حيات است. كرد خود احساس سوزش مي

  30آيه 
na ca çaknomy avasthätuà 
bhramatéva ca me manaù 

nimittäni ca paçyämi 
viparétäni keçava  

na :هم نه ـ و نه ، ca : همچنين ـçaknomi :آيا قادرم ـ avasthätum :ايستادن ـ  ماندن ،bhramati : فراموش كردن ـ
iva :كه ـ چنانca : و ـme :ـ )  ضمير ملكي(، م  مال منmanaù : ذهن ـnimittäni :موجبات ـ  علل ،ca :ـ همچنين 

paçyämi :بينم ـ  ميviparétäni : درست مخالف ـkeçava : كريشنا(اي كشنده ديو كشي.(  
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   ترجمه
كردن   من در حال فراموش   .  ، ديگر ياراي ايسـتادن در اينجا را ندارم         شي كِ  ديوِ ةاي كريشنا، اي كـشند   

  . بينم و ميبختي را در پيش ر تنها نحوست و نگون.  خويشتنم و ذهنم در گيجي و آشفتگي است

   شرح
صبري خود قادر نبود در ميدان جنگ باقي بماند و اين ضعف فكري باعث شد كه او به حالت فراموشي از  آرجونا به علت بي
 Bhayaà .دهد اي قرار مي ، انسان را در چنين موقعيت گيج و گمگشته دلبستگي زياد به چيزهاي مادي. خود دچار گردد

dvitéyäbhiniveçataù syät .) آيد كه شديداً  اين ترس و عدم تعادل ذهني در اشخاصي پديد مي)11/2/37بهاگاواتام
ديد و حتي از غلبه بر  آرجونا در ميدان جنگ فقط ناكامي را در پيش رو مي. گيرند تحت تأثير موقعيتهاي مادي قرار مي
هنگامي كه انسان در مورد .  ميت است حائز اهnimittäni viparétäniهاي  واژه. كرد دشمنان نيز احساس خوشبختي نمي

 همه به خود و “؟ چرا من اينجا هستم”انديشد  آرزوها و انتظارات خود تنها با عدم موفقيت و ناكامي مواجه گردد، با خود مي
اكنون طبق اراده كريشنا، آرجونا .  مند نيست مند هستند، در حالي كه هيچكس به ذات متعال عالقه خوشبختي خود عالقه

گر  گيرد و به سان انساني در جهالت و غفلت جلوه  را ناديده مي“نفع حقيقي” يا به عبارت ديگر “ يعالقه به خود حقيق”
كند و به اين ترتيب از دردهاي مادي رنج  روح مقيد اين را فراموش مي.  ويشنو يا كريشنا است  در“نفع حقيقي”. شود مي
  . ي در جنگ صرفاً براي او غم و اندوه در پي خواهد داشتآرجونا چنين انديشيد كه پيروزي و. برد مي

  31آيه 
na ca çreyo ’nupaçyämi 
hatvä sva-janam ähave 

na käìkñe vijayaà kåñëa 
na ca räjyaà sukhäni ca  

na :م نه ـ ، ه و نهca :همچنين ـ çreyaù :نيك ـ  خوب ،anupaçyämi :كنم ـ  بيني مي آيا پيشhatvä : با كشتن ـ
sva-janam : بستگان خود ـähave : در جنگ ـna :هم نه ـ  و نه ،käìkñe :كنم ـ  آياآرزو ميvijayam : پيروزي ـ

kåñëa : اي كريشنا ـna :هم نه ـ  و نه ،ca : همچنين ـräjyam :فرمانروايي ـ  اهيپادش ،sukhäni : خوشبختي ناشي از
  . همچنين: ca آن ـ

   ترجمه
توانم دريابم چگونه ممكن است نتيجه خوبي از كشتن بستگانم در اين جنگ               ، نمي   اي كريشناي عزيزم  

، سلطنت و ياخوشبختي ناشي از آن را در سر  توانم هيچ گونه آرزوي پيروزي ، من نمي  عالوه بر آن  . حاصل شود 
  . بپرورانم

   شرح
كند، مجذوب  اراده مي) يا كريشنا(شنو  ما در چيزي است كه وي“نفع حقيقي”، بدون دانستن اينكه  ارواح اسير كالبد مادي

، حتي سبب و به وجود آورنده  شوند، بدان اميد كه در چنين وضعي خوشبخت گردند و باچنين ادراكي روابط بدني مي
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رسد آرجونا حتي قوانين اخالقي كشاترياها را فراموش كرده  نظر مي به. كنند را نيز فراموش مي) كريشنا(خوشبختي مادي 
: ، وارد شوند ه شده است كه دو نوع انسان شايستگي دارند به كره خورشيد، كه بسيار قدرتمند و درخشنده استگفت.  است
بازد و ديگر آن شخصي كه از  كشاتريايي كه مستقيماً تحت دستورات شخص كريشنا پيشاپيش ميدان نبرد جان مي  يكي

به كشتن دشمنان خود تمايلي ندارد، چه رسد به آرجونا حتي .  دنيا منقطع گرديده و كامال وقف روحانيت است
پندارد كه با كشتن بستگان خود ديگر خوشبختي در زندگي نخواهد داشت و از اين رو تمايلي به  او مي.  خويشاوندانش

حال آرجونا تصميم گرفته . كند، تمايلي هم به طبخ ندارد جنگيدن ندارد، درست مانند كسي كه چون احساس گرسنگي نمي
ولي او به عنوان يك كـشاتريا احتـياج به قلمرويي براي فرمانروايي .  به جنگل برود و درناكامي گـوشه عزلت گزينداست

ولي آرجونا قلمرويي . توانند خود را به وظيفه ديگري مشغول بدارند دارد تا بتواند به زندگي ادامه دهد، زيرا كشاترياها نمي
، در نبرد با عموزادگان و برادران  نها فرصت آرجونا براي به دست آوردن قلمروي سلطنتيت. براي فرمانروايي در اختيار ندارد

بدين سبب . دهد اي به اين امر نشان نمي ، ولي او عالقه خود و بازستاندن سلطنتي است كه از پدرش به ميراث برده است
  .دهد به جنگل برود و با ناكامي در گوشه عزلت زندگي كند است كه ترجيح مي

  32-35آيات 
kià no räjyena govinda 
kià bhogair jévitena vä 

yeñäm arthe käìkñitaà no 
räjyaà bhogäù sukhäni ca  

 
ta ime ’vasthitä yuddhe 

präëäàs tyaktvä dhanäni ca 
äcäryäù pitaraù puträs 
tathaiva ca pitämahäù  

 
mätuläù çvaçuräù pauträù 
çyäläù sambandhinas tathä 

etän na hantum icchämi 
ghnato ’pi madhusüdana  

 
api trailokya-räjyasya 

hetoù kià nu mahé-kåte 
nihatya dhärtaräñörän naù 

kä prétiù syäj janärdana  
kim : چه فايده ـnaù : براي ما ـräjyena : سلطنت است ـgovinda : اي كريشنا ـkim : چه ـbhogaiù :لذت  ،

: naùگردد ـ  آرزو مي: käìkñitamبه خاطر ـ : artheبراي آنهايي كه ـ : yeñämيا ـ : väزنده ـ : jévitenaكامجويي ـ 
: teهمچنين ـ : caمام خوشبختي ـ ت: sukhäniمادي ـ  كامجويي: bhogäù، سلطنت ـ  پادشاهي: räjyamتوسط ما ـ 
: tyaktväجانها، زندگيها ـ : präëän اين ميدان جنگ ـ در: yuddheقرارگرفته ـ : avasthitäùاينها ـ : imeتمام آنان ـ 

به : tathäپسران ـ : puträùپدران ـ : pitaraùمعلمان ـ : äcäryäùهمچنين ـ : caثروتها ـ : dhanäniدست كشيدن ـ 
 پدر زنها :çvaçuräùدائيان ـ :  mätuläùپدربزرگان ـ : pitämahäùهمچنين ـ : caحتماً، محققاً ـ : evaهم ـ ، و،  عالوه
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هيچگاه ـ : naتمام اينها ـ : etänو ـ : tathäبستگان ـ : sambandhinaùبرادر زنها ـ : çyäläùها ـ  نوه: pauträùـ 
hantum : كشتن ـicchämi :كنم ـ  آيا آرزو ميghnataù : كشته شدن ـapi : حتي ـmadhusüdana : ،اي كريشنا

در قبال : hetoùبراي پادشاهي ـ : räjyasyaمربوط به سه جهان ـ : trai-lokyaحتي چنانچه ـ : apiكشنده ديو مادهو ـ 
: dhärtaräñöränبا كشتن ـ : nihatyaبه خاطر كره زمين ـ : mahé-kåteچه رسد به صحبت درباره ـ : kim nuـ 
حافظ تمام  اي: janärdanaآيا خواهد بود ـ : syätلذت ـ : prétiùچه ـ : käمال ما، مان ـ : naùران دهريتاراشترا ـ پس

  . موجودات زنده
 

   ترجمه
آيد، زماني كه كليه افرادي كه تمام اين          ، خوشبختي و حتي زندگاني به چه كار مي          اي گوويندا، پادشاهي  

انـد؟ اي مادهوسـودانا، هنگـامي كـه           آرايي كـرده    طلبيم اكنون در اين ميدان نبرد صف        نعمات را براي آنان مي    
ها، برادرزنها و تمام خويشاوندانم در برابرم ايستاده          ، نوه   ، پدرزنان   ، دائيان   پدربزرگان،    ، پسران   ، پدران   معلمان
، هرچند ممكن است در غيـر       اند جان و مال خود را از كف بدهند چرا من بايد به كشتن آنان دست يازم                  و آماده 

به ازاي هر سـه جهـان بـا    ، من حاضر نيستم حتي  اي حافظ تمام موجودات زنده    . اين صورت آنان مرا بكشند    
  از كشتن پسران دهريتاراشترا چه لذتي خواهيم برد؟.  ارض ة، حال چه رسد به سلطنت بر اين كر آنان بجنگم

   شرح
، زيرا كريشنا موضوع و علت تمام لذتهاي حواس و  آرجونا، خداوند كريشنا را با نام گوويندا مخاطب قرار داده است

دهد كه كريشنا بايد دريابد چه چيزي حواس آرجونا را راضي خواهد   از اين واژه مهم نشان ميآرجونا با استفاده.  گاوهاست
، آنگاه  ، بلكه چنانچه ما سعي كنيم حواس گوويندا را راضي سازيم ولي وظيفه گوويندا ارضاي حواس ما نيست.  ساخت

خواهند خداوند   نظر مادي ارضاء كنند و ميخواهند حواس خود را از همه مي. گردد حواس ما نيز خود به خود ارضاء مي
خداوند حواس موجودات زنده را بادر نظر گرفتن . فرمانبردار و خدمتگزار آنان در رسيدن به چنين رضايتي باشد

و اما هنگامي كه انسان عكس اين روند را در پيش .  نمايد و نه با توجه به تمايل و خواسته آنان شان ارضاء مي شايستگي
هاي  گوويندا را راضي كند، آنگاه به لطف گوويندا تمام خواسته يعني بدون آرزو براي ارضاي حواس خود بكوشد حواسگيرد، 

، و  رحم و شفقت طبيعي او نسبت به اعضاي خانواده ، ناشي از عدم تمايل آرجونا به جنگيدن. پذيرد موجود زنده تحقق مي
ارند كه توانگري و شايستگي خود را به دوستان و بستگان نشان دهند و همه آرزو د. عالقه عميقي است كه به آنها دارد

آرجونا از آن بيم داشت كه تمام دوستان و بستگانش در ميدان نبرد كشته شوند و پس ازپيروزي ديگر كسي براي شركت در 
ي روحاني به كلي متفاوت اين نمونه بارزي ازحسابگري زندگي مادي است كه با زندگ. توانگري و دولتمندي او باقي نماند

تواند به خواست خداوند هر گونه ثروت و قدرتي را در راه خدمت به  ، مي از آنجا كه عابد در فكر رضايت خداوند است.  است
آرجونا قصد كشتن بستگان خود را نداشت و در صورتي كه . او بپذيرد و اگر خداوند نخواهد حتي نبايد پشيزي هم بپذيرد

آرجونا غافل بود كه كريشنا همه آنان را قبل از . بود، تمايل داشت كريشنا شخصاً آنان را از بين ببرد  ميكشتن آنها الزم
اي براي عمل كردن به خواست كريشنا گردد، كه اين حقيقت در   وسيلهبايدحضور در ميدان نبرد كشته است و او فقط 

جويانه  اي نداشت در قبال عموزادگان شرير خود اقدامي تالفي قهآرجونا به عنوان عابد خداوند، عال. شود فصول بعد بيان مي
جويانه انجام  عابد خداوند در مقابل خطاكاران عمل تالفي. نمايد، بلكه اين نقشه خداوند بود كه همه آنان كشته شوند
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تواند كسي را كه  اوند ميخد. كند دهد، ولي خداوند هر گونه آزاري را كه شروران نسبت به عابدان روا دارند، تحمل نمي نمي
بنابراين . بخشد كسي را كه به عابدانش آزار و صدمه رسانده باشد، نمي نمايد مورد عفو قرار دهد، ولي در حق او قصور مي

  .گرچه آرجونا، عابد خدا، قصد داشت آنان را عفو كند، ولي خداوند مصمم بود كه آن فرومايگان را نابود سازد

  36 آيه
päpam eväçrayed asmän 

hatvaitän ätatäyinaù 
tasmän närhä vayaà hantuà 
dhärtaräñörän sa-bändhavän 
sva-janaà hi kathaà hatvä 
sukhinaù syäma mädhava  

päpam : گناهان ـeva :قاً ـ حتماً، محقäçrayet :فرا رسد ـ بايد asmän : به ما، ما را ـhatvä : با كشتن ـetän : تمام
ما ـ : vayamسزاوار بودن ـ : arhäù، هرگز ـ  هيچگاه: naبنابراين ـ : tasmätمهاجمان ـ : ätatäyinaùاينها ـ 

hantum : كشتن ـdhärtaräñörän :پسران دهريتاراشترا ـ sa-bändhavän :با دوستان ـ همراه sva-janam :
آيا خواهيم شد ـ : syämaخوشبخت ـ : sukhinaùبا كشتن ـ : hatväچگونه ـ : kathamمحققاً ـ : hiبستگان ـ 
mädhava :اي كريشنا، همسر الهه خوشبختي .  

   ترجمه
بنـابراين شايسـته مـا نيسـت كـه پسـران       .  ، گناه ما را فـرا خواهـد گرفـت      با كشتن چنين مهاجماني   

ا توانيم ب   ، چگونه مي    اي كريشنا، اي همسر الهه خوشبختي     .  دهريتاراشترا را بكشيم و دوستانمان را نابود كنيم       
  ؟ كشتن بستگانمان خوشبخت شويم

   شرح
كسي ) 3(كشد،  كسي كه خانه رابه آتش مي) 2(دهد،  كسي كه زهر مي) 1: (طبق احكام ودايي شش گونه مهاجم وجود دارد

كسي كه زمين ديگري را اشغال ) 5(برد،  كسي كه ثروتها را به غارت مي) 4(نمايد،  كه با سالحهاي كشنده حمله مي
درنگ كشته شوند و با كشتن آنان هيچ گناهي عايد  چنين مهاجماني بايد بي. ربايد و آن كه زن كسي را مي) 6(كند،  مي
او . شد ، ولي آرجونا يك فرد عادي محسوب نمي حق است ، براي هر فرد عادي شايسته و به كشتن مهاجمان. گردد نمي

گونه رفتار نمايد، ولي چنين تقدسي درخور يك  ن قديسخواست با آنا اي بود و به اين دليل مي گونه داراي شخصيت قديس
.  باشد، ليكن نبايد ترس به دل راه دهد گرچه شخص مسئول در اداره امور كشور الزم است پاك و مقدس.  كشاتريا نيست
زندگي ) راجياراما ـ (، خداوند راما به قدري مقدس بود كه حتي اكنون نيز مردم مشتاق هستند در پادشاهي او  به عنوان مثال

 را ربود، ولي “سيتا”راوانا متجاوزي بود كه همسر راما . كنند، ولي خداوند راما هيچگاه كوچكترين ترسي از خود نشان نداد
اما درمورد آرجونا . اي داد و او را به اندازه كافي ادب نمود كه در تاريخ جهان مانند ندارد خداوند راما به او درس شايسته

ها و غيره را در نظر بگيرد و به اين دليل  ، پسران و نوه ، دوستان ، معلم  خاص مهاجمان را، يعني پدربزرگانسان بايد نوع
گيرد درباره آنان اعمال كرد، به عالوه  آرجونا فكر كرد كه نبايد آن رفتار شديدي را كه در مورد مهاجمان عادي صورت مي

هايي براي اشخاص مقدس از هر گونه  چنين توصيه. باشندبه اشخاص مقدس همواره توصيه شده است كه بخشنده 
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آرجونا با خود انديشيد به جاي آنكه بستگان خود را به داليل سياسي بكشد، بهتر است .  تر است ضرورت سياسي بااهميت
خوشي و كرد كه چنين كشتاري فقط به خاطر  ، او گمان نمي بنابراين. گونه ببخشد آنان را بر اساس دين و رفتار قديس

شود موقتي هستند،  هر چه باشد سلطنت و لذايذي كه از آن حاصل مي. اي در بر داشته باشد سعادت موقت دنيوي فايده
 يا “مادهاوا”بنابراين چرا بايد زندگي و رستگاري ابدي خود را با كشتن بستگان به مخاطره افكند؟ اينكه آرجونا كريشنا را 

خواست كريشنا را متوجه سازد كه به عنوان  آرجونا مي. يز در اين رابطه اهميت داردكند ن همسر الهه خوشبختي خطاب مي
ولي كريشنا هيچگاه براي هيچكس . همسر الهه خوشبختي نبايد آرجونا را به امري وادارد كه عاقبت شوربختي به بار آورد

  . آورد، حال چه رسد به مريدانش بختي به بار نمي نگون

  37-38 آيات
yady apy ete na paçyanti 

lobhopahata-cetasaù 
kula-kñaya-kåtaà doñaà 
mitra-drohe ca pätakam  

 
kathaà na jïeyam asmäbhiù 

päpäd asmän nivartitum 
kula-kñaya-kåtaà doñaà 
prapaçyadbhir janärdana  

yadi : اگر ـapi : حتي ـete : آنها ـna : ـ)  پيشوند و عالمت نفي(نـ paçyanti :بينند ـ يم lobha : توسط حرص و آز ـ
upahata : مغلوب گرديده ـcetasaù : قلبهاي آنان ـkula-kñaya : در كشتن خانواده ـkåtam : انجام گرديده ـ

doñam : خطا ـmitra-drohe : در نزاع با دوستان ـca : همچنين ـpätakam :آلود ـ  بازتابهاي گناهkatham : چرا ـ
na : نبايد ـjïeyam : دانسته شود ـasmäbhiù : توسط ما ـpäpät :از گناهان ـ asmät : اينها ـnivartitum : متوقف

به دست : prapaçyadbhiùجنايت ـ : doñamانجام گرديده ـ : kåtamدر نابودي يك خاندان ـ : kula-kñayaكردن ـ 
  .اي كريشنا: janärdanaبينند ـ  كساني كه مي

   ترجمه
ب آنان را حرص و آز فراگرفته اسـت و از كشـتن اعضـاي خـانواده و نـزاع بـا                      اي جاناردانا، هرچند قل   

آلود دست    ايم نابودي خانواده گناه است چرا بايد به چنين اعمالي گناه            دوستان ابايي ندارند، ولي ما كه دريافته      
  ؟ يازيم

   شرح
آرجونا در چنين موقعيتي .  آن امتناع ورزدگردد، نبايد از هنگامي كه كشاتريا از سوي حريفي به نبرد يا شرطبندي دعوت مي

آرجونا در اين . توانست از جنگ اجتناب كند، زيرا به مبارزه فرا خوانده شده بود طلبي گروه دوريودهانا نمي در مقابل مبارزه
ست با آگاهي توان طلبي آگاه نباشد، در حالي كه او نمي آمدهاي چنين مبارزه مورد فكر كرد كه شايد طرف مقابل نسبت به پي

وظيفه هنگامي الزامي است كه نتيجه حاصل از آن مفيد باشد، ولي . طلبي را پذيرا گردد از عواقب وخيم آن اين مبارزه
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آرجونا با در نظر گرفتن .  توان به انجام آن وظيفه مجبور ساخت هنگامي كه نتيجه معكوس عايد گردد، هيچكس را نمي
  .ت كه از جنگ پرهيز نمايدتمام جوانب مثبت و منفي تصميم گرف

  39 آيه
kula-kñaye praëaçyanti 

kula-dharmäù sanätanäù 
dharme nañöe kulaà kåtsnam 

adharmo ’bhibhavaty uta  
kula-kñaye :ـ با نابودي خانواده praëaçyanti :شود ـ  از بين برده ميkula-dharmäù : سنن خانوادگي ـ
sanätanäù :ابدي ـ dharme : دين ـnañöe : نابود شدن ـkulam : خانواده ـkåtsnam :تمام ـ  كل ،adharmaù :

  . گفته شده است : utaشود ـ  دگرگون مي: abhibhavatiديني ـ  بي

   ترجمه
دينـي    شود و در نتيجه بازماندگان خانواده گرفتار بي         ، سنت ابدي خانوادگي منهدم مي       با نابودي سلسله  

  .گردند مي

   شرح
عي وارناشراما آداب و سنن ديني بسياري وجود دارد كه هدف از آن كمك به افراد خانواده است جهت رشد در نظام اجتما

افراد سالمندتر خانواده مسئول اجراي اين گونه روشهاي تزكيه از بدو تولد تا .  صحيح و دست يافتن به ارزشهاي روحاني
ي چنين سنتهاي خانوادگي متوقف گردد و افراد جوانتر تر ممكن است اجرا ولي با مرگ افراد مسن. هنگام مرگ هستند

عادات و روال زندگي غير ديني روي آورند و در نتيجه فرصت خود را براي رستگاري روحاني از  اند به خانواده كه باقي مانده
  .تر خانواده كشته شوند ، به هيچ عنوان نبايد افراد مسن بنابراين. كف بدهند

  40 آيه
adharmäbhibhavät kåñëa 
praduñyanti kula-striyaù 
stréñu duñöäsu värñëeya 
jäyate varëa-saìkaraù  

adharma :ديني ـ  بيabhibhavät :حاكم شدن ـ  مسلط شدن ،kåñëa : اي كريشنا ـpraduñyanti :گردد ـ  آلوده مي
kula-striya : زنان خانواده ـstréñu : توسط زنان ـduñöäsu :شدن ـ  آلوده چنينvärñëeya : اي نواده وريشني ـjäyate :

  . فرزندان ناخواسته: varëa-saìkaraùآيد ـ  پديد مي

   ترجمه
، از    گردنـد و اي نـواده وريشـني         ديني در خانواده غالب شود، زنان فاسد مي         اي كريشنا، هنگامي كه بي    

  .آيد انحطاط و تباهي زنان نسل ناخواسته به وجود مي
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   شرح
اصول . گردد ، بركت و پيشرفت روحاني در زندگي محسوب مي ، اصل اساسي براي صلح عه انسانيوجود نفوس پاك در جام

، پيشرفت روحاني مملكت  مذهبي وارناشراما به صورتي طرح گرديده بود كه باعث افزايش نفوس پاك گردد، تا بدين وسيله
شدن  همانند كودكان كه مستعد گمراه. ردوجود چنين نفوسي به نجابت و وفاداري زنان بستگي دا. و ملت تحقق پذيرد

، احتياج به حمايت و حفاظت افراد مسن  ، هم كودكان و هم زنان بنابراين. هستند، زنان نيز مستعد هستند كه اغفال شوند
.  داشتشدن و ايجاد روابط نامشروع مصون خواهد  ، زنان را از اغفال خانواده دارند زيرا انجام آداب و عبادات گوناگون مذهبي

،  بنابراين. توان به آنها اعتماد كرد طبق گفته چاناكيا پانديتا، زنان عموماً چندان خردمند نيستند و از اين رو به راحتي نمي
 همواره به آداب و عبادات گوناگون مذهبي مشغول شوند تا نجابت و عبوديت آنان باعث تولد نفوس پاكي گردد بايدزنان 

با از بين رفتن وارناشراما ـ دهارما طبعاً زنان روابط آزادتري با مردان خواهند . وارناشراما باشندكه شايسته شركت در نظام 
مسئوليت به روابط نامشروع  همچنين مردان بي. ، به وجود آمدن نسل ناخواسته خواهد بود يافت كه نتيجه آن روابط نامشروع

  .دهد ، بشريت را در معرض خطر جنگ و رنج فراگير قرار مي استه، سيل كودكان ناخو زنند و به تبع آن در جامعه دامن مي

  41 آيه
saìkaro narakäyaiva 

kula-ghnänäà kulasya ca 
patanti pitaro hy eñäà 

lupta-piëòodaka-kriyäù  
saìkaraù : چنين كودكان ناخواسته ـnarakäya :برند ـ  زندگي جهنمي را پيش ميeva : حتماً،محققاً ـkula-

ghnänäm : براي كساني كه نابودكننده خانواده هستند ـkulasya : براي خانواده ـca : همچنين ـpatanti : سقوط
مربوط به تقديم : piëòaمتوقف گرديد ـ: luptaوط به آنها ـ مرب: eñämحتماً، محققاً ـ : hiنياكان ـ : pitaraù كنند ـ مي

  . مراسم: kriyäùو آب ـ : udaka غذا ـ

   ترجمه
، هم براي خانواده و هم براي كساني كه سـنت خـانوادگي را از                 يش نسل ناخواسته زندگي جهنمي    افزا

 زيراهيچ گونه تقـديم آب و       كنند  ميهاي فاسدي سقوط      اجداد در چنين خانواده   . آورد  اند، به وجود مي     بين برده 
  .گيرد غذا به آنان صورت نمي

   شرح
چنين تقديمي با .  هر چند گاه يكبار غذا و آب به نياكان خانواده تقديم گرددطبق قواعد و قوانين كار براي ثمر الزم است

تواند انسان را از تمام گناهان  گيرد، زيرا خوردن باقيمانده غذايي كه به ويشنو تقديم شده است مي پرستش ويشنو صورت مي
توانند  رند و گاهي برخي از آنان حتي نميگاهي اوقات ممكن است نياكان از واكنشهاي گوناگون گناهان خود رنج بب. برهاند

بدين ترتيب هنگامي كه . اين جهان بازگردند، لذا مجبورند در بدنهاي لطيف به صورت ارواح باقي بمانند بدن مادي گرفته به
ر زندگيهاي پر نمايند، نياكان از زندگي پر عذاب اشباح يا ساي بازماندگان به نياكان خود باقيمانده غذاي پراسادام را تقديم مي

شود و كساني كه وقف زندگي عابدانه نيستند الزم  اين كمك به نياكان يك سنت خانوادگي محسوب مي. گردند رنج رها مي
انسان . ولي كسي كه وقف زندگي عابدانه باشد، لزومي ندارد به اين گونه اعمال بپردازد. است چنين مراسمي را اجرا كنند
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تواند صدها و هزاران تن از نياكان خود را از انواع رنجها نجات  ت عاشقانه به خداوند ميسر سپردن در راه خدم فقط با
  : چنين آمده است) 11/5/41(در بهاگاواتام . بخشد

devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäà 
na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà 
gato mukundaà parihåtya kartam  

 پناه برده است و از تمام تعهدات دست شسته - ارزاني دارنده رستگاري -اي هر آن كس كه به قدوم نيلوفرين موكوندا بر”
، بشريت يا نياكان  ، اعضاي خانواده ، حكما، موجودات زنده دارد، نسبت به فرشتگان و با عزمي راسخ در اين طريقت گام برمي

چنين تعهداتي با انجام خدمت خالصانه به شخصيت متعال خداوند به طور خود به  “.هيچگونه وظيفه يا تعهدي وجود ندارد
  .گردد خود انجام مي

  42آيه 
doñair etaiù kula-ghnänäà 
varëa-saìkara-kärakaiù 
utsädyante jäti-dharmäù 

kula-dharmäç ca çäçvatäù  
doñaiù : توسط چنين گناهاني ـetaiù : تمام اينها ـkula-ghnänäm: مربوط به نابودكنندگان خانواده ـ varëa-

saìkara : مربوط به كودكان ناخواسته ـkärakaiù : كه علل هستند ـutsädyante :گردند ـ  ويران ميjäti-

dharmäù :هاي اجتماعي ـ  برنامهkula-dharmäù : سنتهاي خانوادگي ـca : همچنين ـçäçvatäù :ابدي  .  

   ترجمه
 باعث افزايش كودكـان     سان  بدينبرند و     ساني كه سنت خانوادگي را از بين مي       به علت اعمال پليد آن ك     

  .گردد هاي اجتماعي و رفاه خانواده نابود مي گردند، تمام انواع برنامه ناخواسته مي

   شرح
 دهارما يا هاي اجتماعي طبقات چهارگانه جامعه و فعاليتهاي مربوط به رفاه خانواده كه در چهارچوب نظام ساناتانا ـ برنامه

. ريزي شده است كه انسان را قادر سازد به رستگاري نهايي دست يابد اي طرح ، به گونه وارناشراما ـ دهارما تدوين گرديده
بنابراين شكستن سنت ساناتانا ـ دهارما از طرف رهبران غير مسئول باعث ايجاد آشفتگي در جامعه خواهد شد و در نتيجه 

 و اشخاصي كه از شوند ميچنين رهبراني نابينا خوانده . را فراموش خواهند كرد) خداوند(نو ، يعني ويش مردم هدف زندگي
  . نيز قطعاً دچار آشفتگي خواهند شدكنند ميآنان پيروي 

  43 آيه
utsanna-kula-dharmäëäà 
manuñyäëäà janärdana 

narake niyataà väso 
bhavatéty anuçuçruma  
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utsanna :گرديده ـ ، نابود فاسد گرديده kula-dharmäëäm : مربوط به آن كساني كه از سنتهاي خانوادگي برخوردارند ـ
manuñyäëäm : مربوط به چنين مرداني ـjanärdana : اي كريشنا ـnarake : ـ در جهنمniyatam :همواره ـ 

väsaù : اقامتگاه ـbhavati :گردد ـ  چنين ميiti :سان ـ بدين anuçuçruma :ام  پيران شنيدهاز طريق سلسله .  

   ترجمه
همـواره در      ام كه نابودكنندگان سنتهاي خـانوادگي       ، از سلسله پيران شنيده      اي كريشنا، اي حافظ مردم    

  .جهنم بسر خواهند برد

   شرح
كند و اين  نهد، بلكه به آنچه از مراجع موثق شنيده است استناد مي آرجونا بحث خود را بر اساس تجارب شخصيش بنا نمي

تواند به مرحله  ، نمي انسان بدون كمك فرد مناسبي كه واقعاً در دانش حقيقي استوار است.  دريافت دانش حقيقي استراه 
دهارما مراسمي موسوم به پرايا شچيتا وجود دارد كه انسان براي اداي -در نظام وارناشراما . حقيقي چنين دانشي دست يابد

، مطمئناً به سيارات جهنمي  ، بايد به آن مبادرت ورزد، در غير اين صورت رگكفاره و پاك شدن از گناهان خود، قبل از م
  .خواهد شد تا در نتيجه گناهان خود زندگيهاي پر رنجي را سپري نمايد رهسپار

  44آيه 
aho bata mahat päpaà 

kartuà vyavasitä vayam 
yad räjya-sukha-lobhena 

hantuà sva-janam udyatäù  
aho : افسوس ـbata : چقدر عجيب است ـmahat : بزرگ ـpäpam : گناهان ـkartum :انجام دادن ـ vyavasitäù :

ناشي از حرص براي خوشبختي : räjya-sukha-lobhena، به خاطر ـ  به علت: yatما ـ : vayamايم ـ  تصميم گرفته
  . تالش كردن،  سعي كردن: udyatäùبستگان ـ : sva-janamكشتن ـ .: hantum حاصل از سلطنت ـ

   ترجمه
خاطر آرزوي  سازيم و به آلود مي  ارتكاب اعمالي بس گناهة، چقدر عجيب است كه ما خود را آماد افسوس

  . خواهيم به كشتن بستگان خود مبادرت ورزيم مند شدن از سلطنت مي لذت بردن و بهره

   شرح
كشتن برادر، پدر يا مادر خود دست زند و موارد ، به گناهاني نظير  هاي خودخواهانه انسان ممكن است به علت انگيزه

خورد، ليكن آرجونا كه عابد مقدس خداوند است همواره اصول اخالقي را  متعددي از اين قبيل در تاريخ جهان به چشم مي
  .در نظر دارد و به همين جهت مراقب است كه از چنين اعمالي اجتناب ورزد

  45آيه 
yadi mäm apratékäram 
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açastraà çastra-päëayaù 
dhärtaräñörä raëe hanyus 

tan me kñemataraà bhavet  
yadi :حتي چنانچه ـ mäm : مرا، به من ـapratékäram : بدون مقاومت ـaçastram : بدون تجهيز كامل ـçastra-

päëayaù : آن كساني كه سالح در دست دارند ـdhärtaräñöräù : پسران دهريتاراشترا ـraëe :برد ـ در ميدان ن
hanyuù : شايد بكشند ـtat : آن ـme : براي من ـkñema-taram : بهتر ـbhavet :خواهد بود.  

   ترجمه
 مسـلّح ، بـه دسـت پسـران          بهتر آن است كه در ميدان نبرد، بدون سالح و بي هـيچ گونـه مقـاومتي                

  . دهريتاراشترا كشته شوم

   شرح
بدون در نظر . تمايل به جنگ را نبايد موردحمـله قرار داد  و بيمسلّحبه موجب اصول جنـگاوري كشاترياها، دشمن غير 

اگر با چنين وضـعيت بدي مورد حمله دشمن قرار  ، آرجونا تصـميم گرفت حتي گرفـتن تمايل طرف متـخاصم به جـنگ
فدايي بزرگ خداوند گيرد، زيرا او مريد و  ها از رقت قلب آرجونا سرچشمه مي تمامي اين نشانه. گيرد، به جنگ مبادرت نورزد

  . است

  46 آيه
saïjaya uväca 

evam uktvärjunaù saìkhye 
rathopastha upäviçat 

visåjya sa-çaraà cäpaà 
çoka-saàvigna-mänasaù  

saïjayaù uväca :جايا گفت ـ سانevam :سان ـ  بدينuktvä : سخن گفتن ـarjunaù :آرجونا ـ saìkhyeدر : ؟؟
-saكنارنهادن ـ : visåjyaنشست ـ  دوباره: upäviçatروي صندلي ـ : upastheوط به ارابه ـ مرب: rathaميدان نبرد ـ 

çaram : همراه با تيرها ـcäpam : كمان ـçoka : توسط غم واندوه ـsaàvigna :غمگين ـ  ندوهگينا ،mänasaù  : در
  . ذهن

   ترجمه
تيرها و كمانش را به كناري نهاد و با غم          آرجونا پس از اداي اين سخنان در ميدان نبرد،          :  سانجايا گفت 

  . و اندوه فراوان در ارابه نشست

   شرح
آرجوناي ايستاده در ارابه با نظاره وضع دشمن چنان غرق در غم و اندوه گرديد كه تير و كمان خود را به كناري نهاد و 

  . ته دريافت دانش روحاني استدارد شايس چنين شخص مهربان و دلرحمي كه در خدمت عابدانه خداوند قرار.  نشست
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سپاهيان در ميدان جنگ   مشاهده” تحت عنوان گيتا-بهاگاوادودانتا بر فصل اول شريماد   شرحهاي بهاكتيسان بدين
 .يابد  پايان مي“كوروكشترا
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  فصل دوم

  چكيده مطالب گيتا

  

  1 آيه
saïjaya uväca 

taà tathä kåpayäviñöam 
açru-pürëäkulekñaëam 

viñédantam idaà väkyam 
uväca madhusüdanaù  

saïjayaù uväca  : سانجايا گفت ـtam  : به آرجونا ـtathä  :سان ـ  بدينkåpayä  : با رحم و شفقت ـäviñöam  : غرق
:  idamسوگواري كردن ـ :  viñédantamچشمان ـ :  ékñaëamپر از اشك ـ :  açru-pürëa-äkulaدر غم گرديده ـ 

 .كشنده مادهو:  madhu-südanaù گفت ـ:  uväca سخنان ـ : väkyamاينها ـ 
 

   ترجمه
، غمگـين و افسـرده و بـا     ن آرجونا كه مملو از رحـم و شـفقت  ـ با ديـ كريشنامادهوسودانا  :  سانجايا گفت

  .چشماني لبريز از اشك بود چنين فرمود

   شرح
باشد، در حالي كه  سبت به خويشتن حقيقي ميهاي جهل و غفلت ن ، غم و اندوه و اشك همه نشانه رحم و شفقت مادي

خداوند كريشنا، ديوي .   در اين آيه حائز اهميت است“مادهوسودانا”  واژه.  غمخواري در مورد روح جاودان نشانه خودشناسي است
، نابود  اش گشته م وظيفهبه نام مادهو را نابود ساخت و اكنون آرجونا از كريشنا تقاضا دارد تا ديو ادراكات نادرست را كه مانع انجا

دلسوزي براي لباس كسي كه در حال . داند كه در چه مواردي بايد غمخواري نمايد و شفقت داشته باشد هيچكس نمي. سازد
 انساني كه به درون اقيانوس جهل - بدن زمخت مادي -با نجات دادن لباس يا پوشش بيروني .  معني است غرق شدن است بي

داند و براي پوشش ظاهري غمخواري  كسي كه اين مطلب را نمي. توان او را رستگار نمود است نميو تاريكي سقوط كرده 
از اين رو از آرجونا كه يك كشاتريا بود چنين . شود گردد شود را ناميده مي كند و يا كسي كه بيهوده دچار اندوه و تأثر مي مي

و تأسف انسان غافل را از ميان بردارد، و براي نيل به چنين هدفي خداوند كريشنا قادر است اندوه .  رفت رفتاري انتظار نمي
، از طريق  كريشنا، توضيح داده است ، خداوند شري در اين فصل همان گونه كه مرجع متعال.   را بيان فرموده استگيتا-بهاگاواد

پذيرد كه شخص بدون  تحقق مييابيم و چنين دركي زماني  ، درباره خودشناسي آموزش مي بررسي تحليلي بدن مادي و روح
  .ثمره كار عمل نمايد و در ادراك مستحكمي از خويشتن واقعي مستقر باشد  دلبستگي به

  2آيه 
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çré-bhagavän uväca 
kutas tvä kaçmalam idaà 

viñame samupasthitam 
anärya-juñöam asvargyam 

akérti-karam arjuna  
çré-bhagavän uväca  :د فرمود ـ شخصيت متعال خداونkutaù  : از كجا ـtvä  :بر تو ـkaçmalam  : آلودگي ـidam  :

اشخاصي كه به ارزش زندگي واقف :  anäryaرسيد ـ:  amupasthitamدر اين مرحله بحراني ـ :  viñameاين غم و اندوه ـ
 karamبدنامي ـ :  akértiاند ـ گرد كه به كرات باالتر رهنمون نمي:  asvargyamوسيله ـ  انجام شده به:  juñöamنيستند ـ 

  .اي آرجونا:  arjuna، باعث ـ  علت: 

   ترجمه
آنها به    ، چگونه چنين ناپاكيهايي بر تو مستولي شده است          آرجوناي عزيزم : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

ارات فوقـاني  اين ناپاكيها نه تنها انسـان را بـه سـي   .  داند نيست هيچ وجه برازنده انساني كه ارزش زندگي را مي   
  .شود سازد كه منجر به بدنامي او نيز مي رهنمون نمي

   شرح
كريشنا و شخصيت متعال خداوند يكي هستند و به همين دليل خداوند كريشنا در سراسر گيتا به عنوان بهاگاوان مورد خطاب 

: بل درك است كه عبارتند ازشناخت حقيقت مطلق در سه مرحله قا.  بهاگاوان جنبه غايي حقيقت مطلق است. گيرد قرار مي
ساري و جاري وجود متعال يا به عبارتي وجه متمركز آن وجود متعال در قلب  ، پاراماتما يا وجه برهمن يا روح فراگير فاقد هويت

 -شريماداين مفهوم حقيقت مطلق در .  ، و بهاگاوان يا شخصيت مطلق الهي كه خداوند كريشنا است تمام موجودات زنده
 : بدين گونه شرح داده شده است) 1/2/11 (امبهاگاوات

  
vadanti tat tattva-vidas 

tattvaà yaj jïänam advayam 
brahmeti paramätmeti 
bhagavän iti çabdyate 

كند كه اين مراحل وجوه گوناگوني از يك حقيقت واحد است و هر سه آنها  ، آن را در سه مرحله ادراك مي بيننده حقيقت مطلق”
  “.شود ، پاراماتما و بهاگاوان گفته مي ، برهمن به چنين وجوهي از حقيقت مطلق. تنديكي هس

خورشيد نيز داراي وجوه مختلفي مانند نور، سطح و خود . توان مثالي از خورشيد زد براي توضيح بيشتر اين وجوه الهي مي
آن كه به درك سطح . شود  محسوب ميپردازد، رهروي مبتدي كسي كه فقط به مطالعه نور خورشيد مي.  اش است سياره

. شود تر است و كسي كه بتواند به درون سياره خورشيد وارد گردد باالترين محسوب مي ، پيشرفته خورشيد نائل گرديده
كننده وجه فاقد شخصيت   يعني جنبه فراگير و جهاني آن و انوار خيره-جويندگان و رهروان عادي كه فقط درك پرتو خورشيد 

اي كه  جوينده. توانند جنبه برهمن حقيقت مطلق را دريابند سازد با كساني قابل قياس هستند كه فقط مي يشان مي راض-آن 
 درك كند - كه با شناخت وجه پاراماتماي حقيقت مطلق قابل قياس است -تواند سطح خورشيد را  پيشرفت بيشتري نموده مي

هاي واجد شخصيت حقيقت مطلق   با كساني قابل مقايسه است كه جنبهو رهروي كه بتواند به قلب سياره خورشيد قدم گذارد
بنابراين گرچه تمام رهرواني كه به مطالعه حقيقت مطلق اشتغال دارند، يك امر واحد را بررسي . اند متعال را ادراك نموده
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. آيند جويان به شمار مي باالترين حقاند  ، ليكن بهاكتاها يا عرفايي كه به درك جنبه بهاگاوان حقيقت مطلق نائل گرديدهكنند مي
توان از يكديگر جدا كرد، ولي با اين وجود  به هر تقدير نور خورشيد، سطح خورشيد و امور داخلي سياره خورشيد را نمي

  .جويندگان مختلف اين سه وجه متفاوت نيز در يك طبقه جاي ندارند
شخصيت متعال كه داراي .  است  توضيح داده - پدر وياسادوا -وني ، پاراشارام مفهوم واژه سانسكريت بهاگاوان را مرجع بزرگ

فراوان هستند افرادي كه . شود ، دانش تام و انقطاع تام است بهاگاوان ناميده مي ، زيبايي تام ، شهرت تام ، قدرت تام ثروت تام
، صاحب مطلق  واند ادعا كند كه در عين حالت اند، ولي هيچكس نمي بسيار ثروتمند، قدرتمند، زيبا، مشهور، دانا و كامالً مستقل

هيچ موجود .  تواند چنين ادعايي كند، زيرا او شخصيت متعال خداوند است فقط كريشنا مي.  تمامي شش توانگري ذكر شده است
بدين جهت . تواند از توانگري به كمال توانگري كريشنا برخوردار باشد اي حتي برهما، خداوندگار شيوا يا نارايانا نمي زنده

هيچكس برابر با او .  گيري نموده كه خداوند كريشنا شخصيت اعالي پروردگار است خداوندگار برهما در برهما ـ سامهيتا نتيجه
 . ، مشهور به گوويندا، و علت متعال تمامي علل است يا برتر از او نيست و همانا او خداوند ازلي يا بهاگاوان

éçvaraù paramaù kåñëaù 
sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 
sarva-käraëa-käraëam  

، زيرا هيچكس را ياراي  باشند ولي كريشنا باالترين است شخصيتهاي بسياري وجود دارند كه داراي خصوصيات بهاگاوان مي”
 او همان خداوند . ، پر از دانش و مملو از شعف است او شخص متعال است و شكل متعال او جاودان.  تفوق بر وي نيست

  )5/1برهما ـ سامهيتا  (“. گووينداي ازلي و علت تمامي علل است
 و شخصيتهاي شمار بي، كريشنا به عنوان شخصيت اصلي و ازلي ايزد يكتا توصيف شده كه از او ظهورات   بهاگاواتام-شريماددر 

  .يابند متعدد بسط مي
ete cäàça-kaläù puàsaù 

kåñëas tu bhagavän svayam 
indräri-vyäkulaà lokaà 

måòayanti yuge yuge 
. اند ، بسطهاي كامل و جامع يا بخشي از بسطهاي كامل و جامع خداوند متعال تمام ظهورات خداوند كه در اينجا بيان گرديده”

  )1/3/28بهاگاواتام  (“. ولي كريشنا، خود شخصيت متعال خداوند است
  . ، منشأ روح متعال و سرچشمه برهمن فاقد شخصيت است دگار، حقيقت مطلقبنابراين كريشنا شخصيت اصلي متعال پرور

تأسف و تألم آرجونا براي خويشاوندانش در حضور شخصيت متعال خداوند مسلماً ناشايست است و بدين جهت كريشنا تعجب 
، يعني آرياييها  بقه متمدن جامعه بشريچنين ناپاكيهايي از فردي كه به ط. دارد  ابراز مي“از كجا”خود را با واژه كوتاها به معني 
كلمه آريايي در مورد اشخاصي كه به ارزش زندگي واقف هستند و تمدني بر اساس ادراك . رود تعلق دارد هيچگاه انتظار نمي

، به اين نكته كه هدف زندگي شناخت شوند مياشخاصي كه با مفاهيم مادي زندگي هدايت .  روحاني دارند قابل استفاده است
دانند كه  اند و بنابراين نمي آنها شيفته وجوه ظاهري دنياي مادي شده. ، آگاه نيستند ، ويشنو يا بهاگاوان است حقيقت مطلق
هرچند آرجونا يك كشاتريا . شوند ميكساني كه در مورد رهايي از اسارت مادي دانشي ندارند، غير آريايي ناميده .  رهايي چيست

اي به عنوان امري در خور غيرآرياييان  چنين عمل جبونانه. زد  خود سر باز ميتجويزشدهگ از وظايف بود، ولي با روگرداني از جن
دهد و حتي موقعيت  ، هيچكس را براي پيشرفت در زندگي روحاني ياري نمي اين گونه انحراف از تكاليف.  توصيف شده است

اين به اصطالح دلسوزي و ترحم آرجونا را براي بستگانش تأييد خداوند كريشنا . برد مشهور شدن در اين دنيا را نيز از بين مي
  .نفرمود
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  3آيه 
klaibyaà mä sma gamaù pärtha 

naitat tvayy upapadyate 
kñudraà hådaya-daurbalyaà 

tyaktvottiñöha parantapa 
klaibyam  :ضعف ـ  ناتواني ،gamaù mä sma  :برنگزين ـ  تن در نده به ،pärtha  :ر پريتها ـ اي پسna  : هيچگاه ـetat 

مربوط به قلب ـ :  hådaya اهميت ـ ناچيز، بي:  kñudramشايسته است ـ :  upadyate بر تو ـ:  tvayiاين ـ : 
daurbalyam  : ضعف ـtyaktvä  : رها كردن ـuttiñöha  : برخيز ـparam-tapa  :اي مجازات كننده دشمنان .  

   ترجمه
اي مجـازات كننـده    .  آوري مشو كه درخور و شايسـته تـو نيسـت            نين ضعف ننگ  اي پسر پريتها، تسليم چ    

  .اهميتي را رها كن و برخيز ، چنين رقت قلب بي دشمنان

   شرح
بنابراين .  باشد، مورد خطاب قرار گرفته است در اينجا آرجونا به عنوان پسر پريتها، كه عمه كريشنا، يعني خواهر واسودوا مي

. اگر پسر يك كشاتريا از جنگيدن خودداري ورزد فقط از كشاتريا نام او را دارد. يشاوندي نسبي داردآرجونا با كريشنا خو
چنين . كند همچنانكه اگر پسر يك براهمانا به اعمال غير متقيانه دست زند، او نيز فقط نام براهمانا را بر خود حمل مي

خواست آرجونا در حكم فرزند  ، بنابراين كريشنا نميشوند مي ، پسران نااليق پدرانشان محسوب كشاترياها و براهماناهايي
 ولي با ؛نمود ترين دوست كريشنا بود و كريشنا او را مستقيماً در ارابه هدايت مي آرجونا صميمي. ناشايست يك كشاتريا باشد

بنابراين كريشنا . گرديد وري ميآ ، مرتكب عمل ننگ گفت وجود تمام اين مزايايي كه نصيب آرجونا شده بود، اگر نبرد را ترك مي
امكان داشت آرجونا استدالل نمايد كه رها ساختن .  خاطرنشان ساخت كه اين نحوه رفتار آرجونا برازنده شخصيت وي نيست

باشد ليكن كريشنا اين گونه  ، مي منشانه او در مقابل بستگان و بهيشما، كه بسيار مورد احترام است جنگ به دليل رفتار بزرگ
، بنابراين اشخاصي همانند  چنين بزرگواري كاذبي را هيچ مرجعي تأييد نكرده است. داند دنظري را صرفاً ضعف احساسي ميبلن

  .جويي را كنار گذارند آرجونا تحت راهنمايي مستقيم كريشنا بايد اين گونه بلندنظري و به اصطالح صلح

  4آيه 
arjuna uväca 

kathaà bhéñmam ahaà saìkhye 
droëaà ca madhusüdana 

iñubhiù pratiyotsyämi 
püjärhäv ari-südana  

arjunaù uväca  :آرجونا گفت ـkatham  : چگونه ـbhéñmam  : بهيشما ـaham  : من ـsaìkhye  : در جنگ ـ
droëam  : درونا ـca  : همچنين ـmadhu-südana  : اي كشنده مادهو ـiñubhiù  : با تيرها ـpratiyotsyämi  :بله مقا

  . اي كشنده دشمنان:  ari-südanaآن كساني كه قابل پرستش هستند ـ :  püjä-arhauخواهم كرد ـ 

   ترجمه
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توانم در اين جنگ بـا تيـر و كمـان بـه               ، اي كشنده مادهو، چگونه مي       اي نابودكننده دشمنان  :  آرجونا گفت 
    ند برخيزما مقابله مرداني همچون بهيشما و درونا كه شايسته ستايش و پرستش من

   شرح
اگر آنها به حمـله نيز اقدام  حتي. اند بزرگان قابل احترامي همچون پدربزرگ بهيشما و استاد دروناچاريا همواره قابل ستايش

.  كند كه با بزرگان حتي به مشاجره لفظي نيز نبايد پرداخت ادب حـكم مي. كنـند، نبايد در برابرشان به اقدام متـقابل دست زد
در .  آميزي از خود نشان دهند، نبايد به آنان تندي و خشونت روا داشت حتي آنها در مواقعي رفتار تندخويانه و خشونتچنانچه 

آيا هيچگاه كريشنا به پدربزرگ خود اوگراسنا يا به استادش  ؟تواند با آنها به مقابله بپردازد اين صورت چگونه آرجونا مي
  .برخي از استداللهايي است كه آرجونا در مقابل كريـشنا مطرح كرداينها  .نمود موني حمله مي پاني سندي

  5آيه 
gurün ahatvä hi mahänubhävän 

çreyo bhoktuà bhaikñyam apéha loke 
hatvärtha-kämäàs tu gurün ihaiva 

bhuïjéya bhogän rudhira-pradigdhän  
gurün  :بزرگان ـahatvä  : نكشتن ـhi  : حتماً، محققاً ـmahä-anubhävän  : ارواح بزرگ ـçreyaù  : بهتر است

در اين جهان ـ :  lokeدر اين زندگي ـ :  ihaحتي ـ :  apiبا گدايي ـ:  bhaikñyamلذت بردن از زندگي ـ:  bhoktumـ
hatvä  : كشتن ـartha  : دستاورد ـkämän  : آرزومند، خواهان ـtu  : ولي ـgurün  : بزرگان ـiha  : ـ در اين جهانeva 

:  pradigdhänخون ـ :  rudhiraچيزهاي لذتبخش ـ :  bhogänببرد ـ   شخص بايد لذت:  bhuïjéyaحتماً، محققاً ـ: 
  .آغشته با

   ترجمه
به گدايي زندگي كردن در اين جهان برايم بسي بهتر است تا زندگي بـه بهـاي جـان ارواح بزرگـي كـه                        

اند، ولي بـا ايـن حـال بزرگـان مـا              ي دنيوي چشم طمع دوخته    هرچند كه آنان به دستاوردها    . معلمان من هستند  
  .مند گرديم آغشته به خون خواهد بود ، از هرآنچه بهره در صورت كشته شدن آنان. هستند

   شرح
، استادي كه قوه تشخـيص و تمـيز خود را از دست دهد و به كار زشت و ناپسندي دست  بر اساس قوانين و قواعد كتب مقدس

هرچند بهيشما و درونا به علت حمايت مالي دوريودهانا مجبور بودند جانب او را بگيرند، .  آن است كه تركش كنندزند، در خور
با چنين عملي آنها احترام مقام استادي . پذيرفتند خاطر مالحظات مالي چنين موقعيتي را مي  صرفاً بهبايدولي به هر حال آنان ن

انديشد كه آنها هنوز هم بزرگان اويند و بدين جهت لذت از دستاوردهاي دنيوي پس از  ولي آرجونا چنين مي. را ازدست دادند
  .كشتن آنان به منزله لذت از غنايمي است كه آغشته به خون خواهد بود

  6آيه 
na caitad vidmaù kataran no garéyo 
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yad vä jayema yadi vä no jayeyuù 
yän eva hatvä na jijéviñämas 

te ’vasthitäù pramukhe dhärtaräñöräù  
na  :هم نه ـ  نه ،ca  : همچنين ـetat  : اين ـvidmaù ) :دانيم ـ مي) آياkatarat  : كدام ـnaù  : براي ما ـgaréyaù  : بهتر
وند ـ آنها پيروز ش:  jayeyuùبه ما، ما را ـ :  naùيا ـ :  väاگر ـ :  yadiشايد پيروز شويم ـ :  jayemaكه آيا ـ :  yat väـ 

yän  : آن كساني كه ـeva  : حتماً، محققاً ـhatvä  : با كشتن ـna  : هرگز ـjijéviñämaù  : زنده بودن را بخواهيم ـte  :
  .پسران دهريتاراشترا:  dhärtaräñöräùدر جلوي ـ :  pramukheاند ـ  قرار گرفته:  avasthitäùهمه آنها ـ 

   ترجمه
چنانچه پسران دهريتاراشـترا را     .  ه بر آنان يا مغلوب شدن به دست آنان        ، غلب   دانيم كداميك بهتر است     نمي

  . اند به قتل رسانيم ديگر نبايد تمايلي به زنده ماندن داشته باشيم كه اكنون در ميدان نبرد در مقابل ما ايستاده

   شرح
جنگد و خطر خشونت غير ضروري را تقبل دانست كه آيا او بايد ب ، ليـكن آرجونا نمي هرچـند جنـگيدن وظـيـفه كشاترياها است

كرد، گدايي تنها راه گذران  اگر او بر دشـمن غلـبه نمي. نمايد يا آنكه از جنگ خودداري ورزد و زندگي را با گدايي بگذراند
حتي .  ، اطميناني به پـيروزي قطـعي نبود، زيرا امكان پـيروزي هر يك از دو جـبـهه وجود داشت در عين حال. زندگي او بود

، زندگي در غياب پسران دهريـتاراشـترا، چنانچه )گرديد كه اين حق مسلم ايشان محسوب مي(اگر پـيروزي در انتظار آنان بود 
اي شـكسـت محـسوب  ، پـيـروزي نيز براي آنان گونه به هر تقدير، در چنين شرايطي. شد رفتند، بسيار دشوار مي از بين مي

، بلكه بسيار  كند كه او نه تنها عابد بزرگ خداوند است دهد و ثابت مي  آرجونا، كامالً نشان ميكلـيه اين مالحـظات. شد مي
خواسته او كه با گدايي زندگي كند، به رغم تولد در خانواده . باشد و بر فكر و حواس خود تسـلط كامل دارد هوشيار و آگاه نيز مي

كريشنا  همان گونه كه اين صفات همراه با ايمان او به تعاليم شري.  و استنيازي ا ، نشانه ديگري از انـقطاع و بي سلـطـنـتي
بدون كنترل .  در نتيجه آرجونا كامالً شايسته رهايي است.  دهد، واقعًا او باتقوا و نيكوخصال است نشان مي)  پير روحانيش(

 عـشق و عـبوديـت هـيـچ امـكاني براي ، هيچ امكاني براي ارتقاء به سـكوي دانـش وجـود ندارد و بـدون دانـش و حواس
  . شايستگي آرجونا در اين خصوصيات روحاني بسي بيشتر از صفات بزرگ او در روابط مادي است.  رهايي نيست

  7آيه 
kärpaëya-doñopahata-svabhävaù 

påcchämi tväà dharma-sammüòha-cetäù 
yac chreyaù syän niçcitaà brühi tan me 

çiñyas te ’haà çädhi mäà tväà prapannam  
kärpaëya  :ـ )  آوري عامل ننگ( مربوط به خستdoña  : توسط ضعف و سستي ـupahata  : تحت تأثير واقع شدن ـsva-

bhävaù  : خصوصيات ـpåcchämi  :كنم ـ  درخواست ميtväm  : از تو ـdharma  :ـ)  وظيفه( دين sammüòha :
:  niçcitamممكن است باشد ـ :  syätكامالً خوب ـ :  çreyaù، چيست ـ  چه:  yatقلب ـ در :  cetäù، گمگشته ـ  سرگردان

من هستم ـ :  ahamمال تو، ت ـ :  teمريد، شاگرد ـ :  çiñyaùبه من ـ :  meآن ـ :  tatبگويي ـ :  brühiبا اطمينان ـ 
çädhi  :دهي ـ  دقيقاً آموزشmäm  :مرا ـ  به من ،tväm  : به تو ـprapannam  :تسليم شده .  
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   ترجمه
آور تمام آرامـش و تسـلط بـر خـويش را از               ام و به علت اين سستي ننگ        ام گيج شده    اكنون درباره وظيفه  

حال ديگر مريد تـو هسـتم و        .  در اين شرايط از تو تقاضا دارم قطعاً بگويي چه برايم بهترين است            .  ام  دست داده 
  . فاً مرا آموزش دهلط.  روحي كه خود را تسليمت نموده است

   شرح
اين سردرگمي و پيچيدگي . باشد اي است كه نظام كامل دايره اعمال مادي منشأ سرگشتگي هر فرد مي ساختار طبيعت به گونه

در هر قدم وجود دارد، بنابراين بر هر شخصي واجب است به يك پير روحاني معتبر و موثق كه بتواند راهنمايي صحيح براي 
دهند كه نزد يك پير  كليه متون مقدس ودايي به ما پند مي. ي زندگي را در اختيار او گذارد، مراجعه نمايداجراي هدف حقيق

سرگشتگيهاي .  آيند، رهايي يابيم روحاني معتبر و موثق برويم تا از سرگشتگيهاي حيات مادي كه بدون خواست ما پيش مي
به همين نحو وضعيت . گردد ور مي كه كسي آن را افروخته باشد، شعلهاي بي آن حيات مادي مانند آتش جنگل هستند كه به گونه

گردند بدون آنكه چنين آشفتگيها و پريشانيهايي را  اي است كه سرگشتگيهاي حيات مادي خود به خود ظاهر مي جهان به گونه
يات مادي دست يابيم بايد نزد دهد براي آنكه به علم حل مسائل و مشكالت ح بنابراين حكمت ودايي پند مي.  طلب كرده باشيم

بنابراين . كسي كه داراي پير روحاني معتبر است قاعدتاً بايد همه چيز را بداند.  يك پير روحاني كه در سلسله مشايخ است برويم
  .يدهيچكس نبايد در سرگشتگيهاي حيات مادي باقي بماند، بلكه بايد به يك پير روحاني مراجعه نما:  مفهوم اين آيه چنين است

در بريهاد . كند كسي كه مسائل و مشكالت حيات مادي را درك نمي زند چه كسي در سرگشتگيهاي حيات مادي دست و پا مي
  : انسان سرگشته بدين گونه توصيف شده) 3/8/10(ـ آرانياكا اوپانيشاد 

yo vä etad akñaraà gärgy aviditväsmäû lokät praiti sa kåpaëaù  
كند، خسيس محسوب  ارزش زندگي انساني براي حل مسائل و مشكالت حيات مادي استفاده نميكسي كه از سرمايه با”

ها اين دنيا را ترك  بهالنفس را ادراك كند، همانند سگها و گر آنكه علم خودشناسي يا معرفت ، بي شود و بدين ترتيب مي
تواند از آن براي حل مسائل و مشكالت حيات مادي  است كه موجود زنده مي اي  اين شكل انساني باارزشترين سرمايه“.نمايد مي

از سوي . شود كند، خسيس محسوب مي جهت كسي كه به درستي از اين سرمايه باارزش استفاده نمي بهره جويد و به همين
ئل و ديگر، براهمانا نيز وجود دارد، يعني كسي كه از هوش كافي برخوردار است كه از اين كالبد انساني براي حل كليه مسا

  .نمايد مشكالت حيات مادي استفاده مي
Ya etad akñaraà gärgi viditväsmäû lokät praiti sa brähmaëaù  

تلف ... ، كشور و  ، جامعه ، عمر خود را با دلبستگي زياد به خانواده ، با ادراكي مادي از حيات كريپاناها يا اشخاص خسيس
، فرزند و ديگر اعضاي   يا به عبارتي بنا بر وابستگيهاي جسماني به زن“ لبد ماديبيماري كا”انسان غالباً بر اساس . نمايند مي

تواند اعضاي خانواده خود را از مرگ حفظ نمايد يا آنكه خانواده و  كند كه مي كريپانا چنين تصور مي. خانواده دلبستگي دارد
تر نيز  دگي و مراقبت از فرزندان را در ميان حيوانات پستچنين تعلقات خانوا. توانند او را از تيغ مرگ نجات بخشند اش مي جامعه
توانست دريابد كه دلبستگي او به اعضاي خانواده و تمايلش به حفظ  آرجونا كه از خرد كافي برخوردار بود مي.  توان يافت مي

،  دن در انتظارش استتوانست درك كند كه وظيفه جنگي گرچه او مي. دهد ، علت سرگشتگيهاي او را تشكيل مي آنان از مرگ
 - پير روحاني متعال -بنابراين از خداوند كريشنا . توانست وظايف خود را انجام دهد آور نمي ولي به علت اين سستي ننگ

خواهد به  سپارد و مي كريشنا مي او خود را به عنوان يك شاگرد و مريد به. كند كه راه حل قاطعي را تعيين فرمايد درخواست مي
خواهد در برابر كسي كه او را  صحبت بين استاد روحاني وشاگرد جدي است و اكنون آرجونا مي. وستانه پايان بخشدگفتگوهاي د

 و آرجونا اولين گيتا-بهاگاوادبنابراين كريشنا اولين پير روحاني علم . به عنوان پير روحاني قبول كرده بسيار جدي سخن گويد
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عنوان يك شخص   انسان نبايد به كريشنا بهگويند مي، پژوهشگران نادان دنيوي   اينبا وجود. باشد شاگرد براي ادراك گيتا مي
بين درون و .  كه شخص كريشنا مظهرخارجي آن است تسليم شود“آن تولد نيافته درون كريشنا”تسليم گردد، بلكه بايد به 

، كامالً  بهره است  شعور چنين دركي بي، براي كسي كه ازگيتا-بهاگاوادكوشش براي درك .  برون كريشنا هيچ تفاوتي نيست
  .باشد فايده مي بي

  8آيه 
na hi prapaçyämi mamäpanudyäd 

yac chokam ucchoñaëam indriyäëäm 
aväpya bhümäv asapatnam åddhaà 
räjyaà suräëäm api cädhipatyam  

na  : عالمت نفي فعل ـhi  : حتماً، محققاً ـprapaçyämi  :بينم ـ  ميmama  :م ـ  مال من ،apanudyät  :بتوانم دور كنم 
مربوط به :  indriyäëäm كند ـ خشك مي:  ucchoñaëamغم و اندوه ـ :  çokamآن كه ـ :  yatـ )  بتوانم رها شوم(

:  räjyam، پربركت ـ  فرخنده:  åddhamهمتا ـ  بي:  asapatnamبر زمين ـ :  bhümauدست يافتن ـ :  aväpyaحواس ـ 
  . علو مقام:  ädhipatyamهمچنين ـ :  caحتي ـ :  apiمربوط به فرشتگان ـ :  suräëäm، پادشاهي ـ  سلطنت

   ترجمه
حتي سـلطنتي     چنانچه.  خشكاند بيابم   توانم هيچ راهي براي دور ساختن اين غم كه دارد حواس مرا مي              نمي

م باز قادر به برطرف نمـودن ايـن    همتا در زمين همچون پادشاهي فرشتگان در بهشت به دست آور            خجسته و بي  
  .غم نخواهم بود

   شرح
نمايد، ليكن به نظر  اگرچه آرجونا اسـتداللـهاي بسـياري را بر مبـناي آگاهي از اصول مذهبي و قوانـين اخالقي مطرح مي

وانست درك كند ت او مي.  حل نمايد-كريشنا  رسد كه قادر نيست مشكل واقعي خود را بدون كمك پير روحاني خداوند شري مي
فايده است و براي او ممكن نبود  خشكاند، بي ، كه تمام وجود او را مي  از بين بردن مشكالتش كه اين به اصطالح دانش او براي

، تحقيقات  تحصيالت دانشگاهي. كه بتواند چنـين سرگشـتگيهايي را بدون ياري يك پير روحاني نظير خداوند كريشنا حل كند
 كمك فقط از طريق يك پير ؛فايده هسـتند مزاياي ديگر همه در حل مسائل و مشكالت حيات مادي بيو درجات عاليه و 

بنابراين نتيجه آن است كه پير روحاني معتبر و موثق كسي است كه صددرصد . تواند داده شود روحاني همانند كريشنا مي
پير روحاني : خداوند چيتانيا فرمود. مادي را حل كندتواند مسائل و مشكالت حيات  كريشنا آگاه باشد، زيرا چنين شخصي مي

  .حقيقي كسي است كه صرف نظر از موقعيت اجتماعيش در علم خداشناسي استاد باشد
kibä vipra, kibä nyäsé, çüdra kene naya 
yei kåñëa-tattva-vettä, sei ’guru’ haya  

اي پست زاده گرديده و يا آنكه  است يا در خانواده)  كمت وداييپژوهشگري دانا در ح(اين مسأله اهميت ندارد كه شخص ويپرا ”
چيتانيا ـ چاريتامريتا،  (“.  چنانچه در علم معرفت كريشنا استاد باشد، پير روحاني كامل و معتبر است؛ در مرحله انقطاع است

وثقي محسوب شود كه در علم كريشنا تواند پير روحاني معتبر و م ، يعني زماني فرد مي است  عكس آن نيز صادق) 128/8مادهيا 
  : همچنين در ادبيات ودايي گفته شده است. آگاهي استاد شده باشد
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ñaö-karma-nipuëo vipro 
mantra-tantra-viçäradaù 
avaiñëavo gurur na syäd 

vaiñëavaù çva-paco guruù  
كه وايشناوا يا متبحر در علم كريشنا آگاهي باشد، براهماناي دانشمندي كه در تمام موضوعات دانش ودايي تبحر دارد، بدون آن”

، در صورتي كه وايشناوا يا كريشنا  اي ازطبقه پست تولد يافته ولي كسي كه در خانواده.  شايسته احراز مقام پير روحاني نيست
توان   را نمي-يماري و مرگ ، ب  تولد، پيري-مسائل و مشكالت حيات مادي ) پادماپورانا (“.تواند پير روحاني گردد آگاه باشد، مي

در بسياري از قسمتهاي جهان كشورهايي وجود دارند كه از تسهيالت .  با اندوختن ثروت و پيشرفت اقتصادي از ميان برداشت
، معضالت حيات مادي همچنان در آنجا نيز وجود  با وجود اين. كامل زندگي و از ثروتي فراوان و اقتصادي پيشرفته برخوردارند

توانند به خوشبختي حقيقي دست يابند  آنها به طرق مختلف در جستجوي صلح و آرامش هستند، ليكن فقط در صورتي مي. دارد
 - شريماد و گيتا-بهاگاواد با كريشنا، يا - كسي كه در آگاهي به كريشناست - نماينده معتبر و موثق كريشنا وسيله بهكه 

  .، مشورت نمايندباشند  كه شامل علم شناخت كريشنا ميبهاگاواتام
توانست غم و اندوه انسان را در مورد مسائل و مشكالت حيات مادي  اگر پيشرفت و توسعه اقتصادي و امكانات مادي مي

همتا در زمين يا  گفت كه حتي سلطنتي بي ، ملت و كل جامعه بشري مرتفع سازد، در آن صورت آرجونا نمي ، اجتماع خانواده
بنابراين او درصدد برآمد به كريشنا . تواند غم و اندوه او را بزدايد  در كرات بهشتي دارند نميپادشاهي نظير آنچه فرشتگان

تواند در  پيشرفت اقتصادي يا پادشاهي بر دنيا مي.  آگاهي پناه جويد، و اين راه درست براي رسيدن به آرامش و هماهنگي است
حتي دستيابي به سيارات فوقاني نيز، چنانكه بشر اكنون سعي دارد با . هر لحظه با تحوالت غير مترقبه طبيعت مادي پايان يابد

 kñéëe :  اين امر تأييد شده استگيتا-بهاگاواددر . تواند در يك لحظه به پايان رسد رفتن به ماه به اين امر تحقق بخشد، مي

puëye martya-lokaà viçanti.”بد، انسان مجدداً از اوج خوشبختي هنگامي كه نتايج و ثمرات اعمال پرهيزكارانه پايان يا
اند؛ كه چنين سقوطهايي   بسياري از سياستمداران دنيا به همين ترتيب سقوط كرده“.كند ترين مرتبه حيات سقوط مي ينبه پاي

  .فقط غم و اندوه فراواني را به دنبال دارد
 همان گونه كه آرجونا عمل كرد در كريشنا پناه بايد،  بنابراين اگر بخواهيم براي هميشه نقطه پاياني بر غم و اندوه گذاريم

  . قاطعانه و براي هميشه حل كند، و چنين است راه كريشنا آگاهي از اين رو آرجونا از كريشنا تقاضا نمود كه مشكل او را.  جوييم

  9آيه 
saïjaya uväca 

evam uktvä håñékeçaà 
guòäkeçaù parantapaù 
na yotsya iti govindam 

uktvä tüñëéà babhüva ha  
saïjayaù uväca  : سانجايا گفت ـevam  :سان ـ  بدينuktvä  :سخن گفتن ـ  صحبت كردن ،håñékeçamhåñékeçam  :

 naتنبيه كننده دشمنان ـ :  parantapaùآرجونا، استاد هنر فائق آمدن بر جهل ـ :  guòäkeçaùبه كريشنا، ارباب حواس ـ 

yotsye  : جنگ نخواهم كرد ـiti : سان ـ  بدينgovindam  :دارنده لذت به حواس ـ   كريشنا، ارزاني بهuktvä  : گفتن ـ
tüñëém  : ساكت ـbabhüva  : گرديد ـha  :ًحتماً، محققا.  

   ترجمه
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گووينـدا، مـن جنـگ    ”:  ، پس از اين سخنان بـه كريشـنا گفـت         دشمنان ةكنند  آرجونا، تنبيه :  سانجايا گفت 
  . اختيار نمود و سپس سكوت“.نخواهم كرد

   شرح
دهريتاراشترا از اينكه اطالع يافت آرجونا خيال جنگيدن ندارد و در نظر دارد ميدان جنگ را ترك كند و براي امرار معاش به 

ولي سانجايا با بيان اين نكته كه آرجونا از توانايي كامل براي كشتن دشمنان .  بسيار خوشحال شده باشدبايدگدايي بپردازد، 
هرچند آرجونا موقتاً به علت دلبستگي به اعضاي خانواده در اندوه .  ، وي را بار ديگر نااميد ساخت)پارانتاپا(ردار است خود برخو

دهنده آن  اين نكته نشان. ، تسليم گرديد خورد، ليكن به عنوان شاگرد و مريد، به كريشنا، آن پير روحاني متعال كاذبي غوطه مي
، يا كريشنا  گردد و با دانش كامل خودشناسي هومي كه ناشي از دلبستگي خانوادگي بود رها ميبود كه وي بزودي از اندوه مو

  .خواهد شد، زيرا آرجونا تا آخرين نفس خواهد جنگيد  در نتيجه شادماني دهريتاراشترا زايل. رسد ، به اشراق مي آگاهي

  10آيه 
tam uväca håñékeçaù 

prahasann iva bhärata 
senayor ubhayor madhye 
viñédantam idaà vacaù  

tam  : به او ـuväca  : گفت ـhåñékeçaù  :كريشنا ـ  ارباب حواس ،prahasan  : لبخند زدن ـiva  : همانند آن ـbhärata 
بين ـ :  madhyeمربوط به دو دسته ـ :  ubhayoùمربوط به سپاهيان ـ :  senayoùاي دهريتاراشترا، نواده بهاراتا ـ : 

viñédantam  : به شخص غمگين ـidam  : ذيل ـvacaù  :سخنان .  

   ترجمه
، خطـاب    ، در ميان دو سپاه      ، آنگاه كريشنا در حالي كه لبخندي بر لب داشت         )دهريتاراشترا(اي نواده بهاراتا    

  .به آرجوناي غمگين فرمود

   شرح
و آنها به عنوان دوست در يك سطح قرار داشتند، هر د.  كشا و گوداكشا ادامه داشت گفتگو بين دو دوست صميمي به نام هريشي

كريشنا از اينكه دوستش تصميم گرفته بود شاگرد و مريدش باشد، لبخند . ليكن يكي از آنها داوطلبانه به شاگردي ديگري درآمد
ي عابدي كه بخواهد ، همواره در اوج تعالي است و با اين حال برا خداوند به عنوان پروردگار همه و در مقام استاد همه. زد مي

،  هنگامي كه آرجونا او را به عنوان استاد خود پذيرفت. كند ، فرزند يا معشوق باشد، چنين نقشي را ايفا مي خداوند در مقام دوست
رسد كه گفتگو بين استاد و  به نظر مي.  درنگ چنين نقشي را قبول كرد و با سنگيني و وقار الزم با مريد خود سخن گفت بي

 منحصر به هيچ گيتا-بهاگاوادبنابراين تعاليم . مند شوند ه صورت آشكاري در حضور دو سپاه صورت گرفت تا همه بهرهشاگرد ب
 ، بلكه براي كل جامعه بشري است و دوست و دشمن به طور يكسان حق شنيدن آن را ، اجتماع يا جامعه خاصي نيست شخص
  .دارند

  11آيه 
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çré-bhagavän uväca 
açocyän anvaçocas tvaà 

prajïä-vädäàç ca bhäñase 
gatäsün agatäsüàç ca 
nänuçocanti paëòitäù  

çré-bhagavän uväca  : شخصيت متعال پروردگار فرمود ـaçocyän  :غم خوردن و شكوه كردن را ندارد  چيزي كه ارزش
:  bhäñaseهمچنين ـ :  caسخنان خردمندانه ـ :  prajïä-vädänتو ـ :  tvamنمايي ـ  سوگواري مي:  anvaçocaùـ

هرگز :  naهمچنين ـ :  caزندگي ـ :  asünاز دست نرفته ـ :  agataزندگي ـ :  asünاز دست رفته ـ :  gataسخن گفتن ـ 
  . خردمندان:  paëòitäùخورند ـ  غم مي:  anuçocantiـ 

   ترجمه
رزش غـم و انـدوه نـدارد        ، ولـي بـراي آنچـه ا         گويي  خردمندانه سخن مي  : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

  . دهند و نه براي مردگان فرزانگان نه براي زندگان اندوهي به دل راه مي.  نمايي سوگواري مي

   شرح
. درنگ مقام استاد را به خود گرفت و شاگرد را با مخاطب قرار دادن غير مستقيم به عنوان يك نادان مالمت نمود خداوند بي

، براي مرده يا  داني كه شخص دانايي كه به تمايز روح و بدن آگاه است ، ولي نمي گويي ميچون دانايان سخن ”: خداوند فرمود
در فصول بعد توضيح داده خواهد شد كه دانش واقعي يعني شناخت ماده “ .دهد ، اندوهي به دل راه نمي زنده اين كالبد جسماني
 براي اصول ديني بيش از مسائل سياسي يا مسائل مربوط به يدبا مينمود كه  آرجونا چنين استدالل مي. و روح و گرداننده آن دو

، روح و خداوند متعال حتي از سلسله قواعد و مناسك ديني  جامعه اهميت قائل شد، ليكن پي نبرده بود كه شناخت ماده
كرد كه  داد چرا وانمود مي ارزش غم به خود راه مي  و از آنجا كه او فاقد چنين دانشي بود، و در مورد مطالب بي؛ تر است پراهميت

    شخص دانايي است
شود و مقدر است دير يا زود در معرض نابودي قرار گيرد، از اين رو اهميت اين كالبد فاني مادي همچون  اين بدن زاده مي

ي بدن كسي كه به اين نكته آگاه باشد داناي حقيقي است و او براي هيچيك از مراحل مختلف زندگ.  اهميت روح جاودان نيست
  .كند دهد و شكوه و شكايت نمي مادي غم و اندوه به دل راه نمي

  12آيه 
na tv evähaà jätu näsaà 
na tvaà neme janädhipäù 
na caiva na bhaviñyämaù 
sarve vayam ataù param  

na  : هرگز ـtu  : اما ـeva  : حتماً، محققاً ـaham  : من ـjätu  : در هيچ زماني ـna ) :نفي ـ  عالمت، )'نäsam  : وجود
همچنين ـ :  caهرگز ـ :  naشاهان ـ :  jana-adhipäùهمه اينها ـ :  imeنه ـ :  naتو ـ :  tvamنه ـ :  naداشته باشم ـ 

eva  : حتماً، محققاً ـna  : نه ـbhaviñyämaù  : وجود خواهندداشت ـsarve vayam  : همه ما ـataù param  :در آينده .  

   ترجمه
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، تو يا تمامي اين شاهان وجود نداشته باشيم و در آينده نيز هيچيـك از مـا                    گز زماني نبوده است كه من     هر
  .موجوديت خود را از دست نخواهد داد

   شرح
نهايت  ، همچون كاتها اوپانيشاد و شوتاش واتارا اوپانيشاد، گفته شده كه شخصيت متعال خداوند حاجات بي در متون ودايي
همچنين . كند باشد، برآورده مي ، كه طبق اعمال و بازتاب اعمال فردي آنان مي  بر حسب موقعيتهاي متفاوتشانموجود زنده را

اما فقط اشخاص مقدس قادرند .  آن شخصيت مطلق الهي از طريق بسطهاي كامل خود در قلب هر موجود زنده ساكن است
 .توانند به آرامش كامل و جاودان نائل شوند ند كه ميخداوند متعال را در درون و برون ببينند و همانا ايشان هست

nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
eko bahünäà yo vidadhäti kämän 

tam ätma-sthaà ye ’nupaçyanti dhéräs 
teñäà çäntiù çäçvaté netareñäm 

  )13/2/2كاتها اوپانيشاد (
دانند، ولي در واقع بهره اندكي از دانش  د جهان كه خود را بسيار دانا مياين حقيقت ودايي نه تنها به آرجونا كه به تمام افرا

اند به  فرمايد كه شخص خود، آرجونا و تمامي شاهاني كه در ميدان نبرد گرد آمده خداوند با عبارات واضحي مي. دارند، اعالم شد
 -يافته  ر شرايط اسارت مادي و چه در مرتبه رهايي چه د-طور ابدي آحاد منفرد هستند و او تا ابد حافظ فرد فرد موجودات زنده 

، آن يگانه شخص متعال است و آرجونا معاشر ابدي خداوند و تمام شاهاني كه در آنجا گرد آمده  شخصيت مطلق الهي. باشد مي
نده نيز به صورت چنين نيست كه آنها در گذشته به صورت فرد نبوده باشند يا در آي. شوند ميبودند آحاد منفرد جاودان محسوب 

بنابراين ديگر .  بلكه فرديت آنها در گذشته وجود داشته است و بدون وقفه در آينده نيز ادامه خواهد يافت. افراد ابدي باقي نمانند
  .ماند علتي براي اندوه به دل راه دادن نمي

، كه با پوشش مايا يا توهم  ني بر اينكه روح فرديرا مب)  گرايان هويت بي(، خداوند كريشنا، در اينجا نظريه ماياواديها  مرجع متعال
جدا گشته است و پس از رهايي در برهمن فاقد هويت غرق و با آن يكي خواهد شد و موجوديت فردي خود را از دست خواهد 

، رد  همچنين اين نظريه را كه ما فقط در شرايط اسارت مادي است كه داراي فرديت و هويت هستيم.  داد تأييد نكرده است
، در آينده نيز تا  فرمايد كه فرديت خداوند و افراد ديگر همان گونه كه در اوپانيشادها تصريح شده كريشنا به وضوح مي. كند مي

اگر فرديت حقيقت . گيرد اين گفته كريشنا كامالً معتبر است زيرا خداوند تحت تأثير توهم قرار نمي.  ابد ادامه خواهد يافت
ممكن است ماياواديها اظهار كنند كه فرديت . داد ، مورد تأكيد قرار نمي ، حتي براي آينده را به اين اندازه، كريشنا آن  نداشت

حتي اگر چنين استداللي را بپذيريم كه فرديت مذكور اشاره به پوشش . باشد مورد نظر كريشنا روحاني نيست بلكه مادي مي
زيرا كريشنا فرديت خود را در گذشته و   فرديت كريشنا را متمايز نمودتوان بيروني گوهر روح دارد، در آن صورت چگونه مي

او اين فرديت را از راههاي بسياري تأييد كرده و برهمن فاقد شخصيت را تابع خود اعالم . كند همچنين در آينده تأكيد مي
 يك روح مقيد عادي كه در آگاهي اگر ما شخصيت الهي را به عنوان.  كريشنا همواره فرديت روحاني داشته است.  نموده است

انسان معمولي با چهار   ي او به عنوان كتاب مقدس معتبر چه ارزشي خواهد داشتگيتا-بهاگاواد، آنگاه  فردي قرار دارد بپذيريم
هايي است و هيچ كتاب  نوشته گيتا وراي چنين. نقيصه بشري قادر نيست چيزي كه ارزش شنيدن را داشته باشد آموزش دهد

. دهد گيتا تمام اهميت خود رازماني كه كريشنا يك فرد عادي تلقي شود از دست مي.   نيستگيتا-بهاگاوادي قابل مقايسه با دنيو
شود، در حالي كه پيش از اين در آيه قبل چنين   فرديت و هويتي كه در اين آيه ذكر شده به بدن مربوط ميگويند ميماياواديها 

چگونه ممكن است كه كريشنا پس از رد چنين ادراكي از ماهيت موجود زنده بار ديگر پس . ادراك بدني محكوم شده بود
شود و اين موضوع مورد تأييد  بنابراين هويت و فرديت در سطح روحاني حفظ مي مفهوم متعارف كالبد مادي را مالك قرار دهد
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 گيتا به وضوح بيان گرديده كه همانا مريدان دربسياري از قسمتهاي. باشد رامانوجا و ديگران مي آچارياهاي بزرگي چون شري
ورزند،   و كساني كه به كريشنا به عنوان شخصيت متعال خداوند حسد ميكنند ميخداوندند كه اين فرديت روحاني را درك 

ي نزديك شدن يك غير عابد به تعليمات گيتا همانند آن است كه زنبور.  هيچگاه به حقيقت متون آسماني دست نخواهند يافت
همچنان كه در فصل چهارم آمده . توان عسل راچشيد تا زماني كه در ظرف باز نشود نمي. فقط بيرون ظرف عسلي را بمكد
كساني كه به .  دست يابند، شهد آن را بچشند و حقيقت آن را دريابندگيتا-بهاگاوادتوانند به راز  است تنها عابدان هستند كه مي

بنابراين تفسيري كه ماياواديها از گيـتا به عمل . در نيستند حقايق گيـتا را درك كنندورزند، قا موجوديت خداوند حسد مي
خداوند چيتانيا ما را از خواندن تفسيرهاي ماياواديها برحذر . كنند ميترين بياني است كه از كل حقيقت ارائه  كننده آورند گمراه مي

سفه ماياوادي روي آورد، قدرت درك خود را براي دريافت سر دهد كسي كه به چنين ادراكي از فل داشته است و هشدار مي
چنانچه فرديت فقط مربوط به جهان تجربي باشد، در آن صورت نيازي به تعليمات پروردگار . حقيقي گيـتا از دست خواهد داد

كه درباال اشاره شد، هويت شخصي و استقالل فردي ارواح و خداوند حقيقتي ابدي و ازلي است و در وداها، همان گونه .  نيست
  . تأييد گرديده است

  13آيه 
dehino ’smin yathä dehe 

kaumäraà yauvanaà jarä 
tathä dehäntara-präptir 
dhéras tatra na muhyati  

dehinaù  : مربوط به آن كه قالب گرفته ـasmin  : در اين ـyathä  : همان گونه ـdehe  : در بدن ـkaumäram  : كودكي
دستيابي ـ :  präptiùمربوطبه انتقال از بدن ـ :  deha-antaraمشابهاً ـ :  tathäپيري ـ :  jaräجواني ـ :  yauvanamـ 

dhéraù  : هوشيار ـ— na  :؛هرگز tatra  : در نتيجه ـna  : هرگز ـmuhyati  :گردد سرگشته مي.  

   ترجمه
دكي بـه جـواني و سـپس بـه پيـري گـذر       همان گونه كه روح قالب گرفته به طور مداوم در اين بدن از كو 

فردي كه به طبيعت روحـاني خـود   . گردد  كند، به همين ترتيب در زمان مرگ نيز روح به جسم ديگري وارد مي               مي
  .شود واقف است از چنين تغييري حيران و سرگشته نمي

   شرح
دهد و اين تغيير گاهي به صورت يك  ، بدن خود را هر لحظه تغيير مي از آنجا كه هر موجود زنده روحي است داراي فرديت

، در تمام اين تحوالت  با اين حال. شود گر مي ، گاهي به شكل يك جوان و گاهي نيز به سيماي يك انسان پير جلوه كودك
 ، كالبد خود را اين روح فردي سرانجام در هنگام مرگ. ماند گيرد و ثابت باقي مي ، روح در معرض هيچ تغييري قرار نمي جسماني

مادي يا (آرجونا، به دليل اينكه روح قطعاً در زندگي بعدي خود كالبد جديدي را . يابد كند و به بدن ديگري انتقال مي عوض مي
در عوض بايد از اينكه آنها بدنهاي فرسوده . داد  در مورد مرگ بهيشما و درونا غم به دل راه ميبايد ميكرد، ن اختيار مي)  روحاني

پذيريم  بدنهاي مختلفي كه ما مي. نمودند شادمان باشد كردند و بدين ترتيب تجديد نيرو مي ديدي عوض ميخود را با بدنهاي ج
  . مان است خود را به دنبال دارد كه آنها به صورت پاداش يا جزا، نتيجه اعمال گذشته شاديها و رنجهاي مختص
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شدند و يا  ندگي آينده خود از كالبدهاي روحاني برخوردار ميبنابراين بهيشما و درونا كه ارواح بزرگي بودند، بدون ترديد در ز
، دليلي براي غم و اندوه  ، به هر صورت بنابراين. يافتند حداقل براي لذت بيشتر از زندگي مادي به كالبدهاي بهشتي دست مي

  . وجود نداشت
دي و روحاني باشد، دهيرا يا هوشيارترين ، روح متعال و طبيعت ما هر انساني كه داراي دانش كامل در مورد سرشت روح فردي

  .گردد چنين شخصي هيچگاه از تغيير بدن دچار توهم و گيجي نمي. شود ناميده مي
تكه و به اجزاء و ذرات  توان تكه ، زيرا روح را نمي توان پذيرفت را در مورد يگانگي روح نمي)  گرايان هويت بي(نظريه ماياواديها 
، خداوند متعال را تغييرپذير و قابل تجزيه  مودن روح يگانه و تبديل آن به ارواح منفرد گوناگونجزء جزء ن. خرد تبديل كرد

همان گونه كه در گيتا تأييد شده اجزاء و ذرات خداوند متعال به طور .  سازد كه مغاير اصل تغييرناپذيري روح متعال است مي
اين ذرات روح . ، يعني آنها تمايل به فرو افتادن در طبيعت مادي دارنددشون ميموجود هستند و كشارا ناميده ) ساناتانا ( جاودان

ولي روح فردي هنگامي . مانند ، به همان صورت جزء باقي مي فردي به طور ابدي به صورت جزء هستند و حتي پس از رهايي
 را “بازتاب”نظريه . راندكه رهايي يابد، يك حيات جاودان را در شعف و دانش در جوار شخصيت متعال خداوند خواهد گذ

او با موجود زنده . شود به كار برد اي حضور دارد و پاراماتما ناميده مي توان در مورد روح متعال كه در بدن هر موجود زنده مي
 را ستارگان.  كند، اين بازتاب نمايانگرخورشيد، ماه و ستارگان است هنگامي كه آسمان در آب بازتاب پيدا مي. منفرد تفاوت دارد

،  آرجونا مبين روح جزئي فردي است و روح متعال. توان به موجودات زنده و خورشيد يا ماه را به خداوند متعال تشبيه كرد مي
. همان گونه كه در آغاز فصل چهارم مشخص خواهد شد آنها در يك سطح نيستند. باشد كريشنا مي شخصيت پروردگار شري

. گردد مفهوم مي و كريشنا بدو برتري نداشته باشد، آنگاه رابطه استاد وشاگردي آنها بياگر آرجونا در همان سطح كريشنا باشد 
.  گمراه گردند، ديگر ضرورتي ندارد كه يكي استاد و ديگري شاگرد باشد)مايا(زاي  اگر هر دوي آنها با نيروي فريبنده و توهم

، در چنين شرايطي  بنابراين. ا يك استاد معتبر و موثق باشدتواند در چنگال ماي ، زيرا هيچكس نمي فايده است چنين آموزشي بي
 مايا وسيله  به روح دچار غفلت كه -، يعني آرجونا  باشد كه خداوند كريشنا، پروردگار متعال است كه از موجود زنده واضح مي

  . مقامي باالتر دارد-گمراه شده 

  14آيه 
mäträ-sparçäs tu kaunteya 
çétoñëa-sukha-duùkha-däù 

ägamäpäyino ’nityäs 
täàs titikñasva bhärata  

mäträ-sparçäù v  : ادراك حسي ـtu  : تنها، فقط ـkaunteya  : اي پسر كونتي ـçéta  : زمستان ـuñëa  : تابستان ـ
sukha  : سرور و شادماني ـduùkha  : و درد و غم ـdäù  : دادن ـägama  : پيدايش ـapäyinaù  : ناپديد شدن ـ

anityäù  : موقت ـtän  : همه آنها ـtitikñasva  : دقيقاً سعي كن تحمل نمايي ـbhärata  :اي نواده سلسله بهاراتا.  

   ترجمه
، پيدايش موقت شادي و غم و ناپديد شدنشان در زمان خود همچون پديدار و ناپديد شدن                   اي پسر كونتي  

آيند و انسـان بايـد بيـاموزد كـه            از ادراك حواس پديد مي    اي نواده بهاراتا، آنها     .  فصول زمستان و تابستان است    
  .بدون آشفته شدن آنها را تحمل نمايد



   
76 

   شرح
انسان بايد براي انجام صحيح وظايف خود بياموزد كه پيدايش و ناپديد شدن موقت شادي و غم را با صبر و بردباري سپري 

هوا در اين . صبح خيلي زود به استحمام بپردازد) من ـ اسفندبه(، انسان بايد حتي در ماه ماگها  طبق دستورات ودايي. سازد
به همين . دهد كند در استحمام ترديد به خود راه نمي ، مردي كه طبق اصول ديني رفتار مي ، با وجود اين هنگام بسيار سرد است

ه گرمترين هنگام فصل تابستان ، در ماههاي تير و مرداد ك نحو يك زن نيز در تحمل گرماي آشپزخانه براي تهيه غذا و آشپزي
به همين ترتيب يك . شرايط سخت آب و هوا نبايد در انجام وظيفه شخص خلل وارد سازد. دهد باشد، ترديد به خود راه نمي مي

كشاتريا نيز حتي زماني كه مجبور به جنگ با دوستان و بستگان خود شود، نبايد از وظيفه ديني خود كه جنگيدن است منفك 
 اصول ديني به منظور ارتقاء به سكوي دانش پيروي نمايد، زيرا فقط با دانش و تجويزشدهص بايد از قواعد و قوانين شخ. گردد

  .رها سازد)  توهم(هاي مايا  گردد خود را از اسارت پنجه عشق و عبوديت است كه انسان قادر مي
قرار دادن او به صورت كونتيا حاكي از اصالت مخاطب .  دو نام مختلفي كه به آرجونا خطاب شده نيز داراي اهميت است

او از . باشد دهنده بزرگي او از نظر اصالت پدري مي خانوادگي او از سوي مادر است و مخاطب قرار دادن او با عنوان بهاراتا نشان
،  بنابراين. گردد هر دو سو داراي ميراث بزرگي است و چنين ميراث گرانبهايي باعث ايجاد مسئوليت در انجام صحيح وظايف مي

  .تواند از جنگيدن خودداري ورزد او نمي

  15آيه 
yaà hi na vyathayanty ete 

puruñaà puruñarñabha 
sama-duùkha-sukhaà dhéraà 

so ’måtatväya kalpate 
yam  : كسي كه او را ـhi  : حتماً، محققاً ـna  : هرگز ـvyathayanti  :كنند ـ  پريشان ميete  :ها ـ اين تمامpuruñam  : به

و :  sukhamدر غم و درد ـ :  duùkhaدگرگون نشده ـ :  samaاي بهترين در ميان مردان ـ :  puruña-åñabhaشخصي ـ 
  .شود شايسته محسوب مي:  kalpateبراي رهايي ـ :  amåtatväyaاو ـ :  saù صبور، بردبار ـ:  dhéramسرور و شادماني ـ 

   ترجمه
گردد و در هر دو حالـت مصـمم و ثابـت              ، كسي كه با شادي و رنج آشفته نمي        ]آرجونا[اي بهترين انسانها    

  . ماند، مسلماً شايسته رهايي است باقي مي

   شرح
تواند هجوم شادي و غم  كسي كه در تصميم خود براي رسيدن به مرحله پيشرفته معرفت روحاني ثابت قدم و استوار است و مي

در نظام وارناشراما ـ دهارما، چهارمين مرحله زندگي يعني مرحله .  انساني است شايسته رهاييرا يكسان تحمل نمايد، مسلماً 
،  ليكن كسي كه براي به كمال رساندن زندگي خويش جدي و مصمم است.   وضعيت پرزحمت و دشواري است)سانياسا( انقطاع

گردند كه بايد از وابستگيهاي  ه معموال از آنجا ناشي ميمشكالت اين مرحل. كند با وجود تمام دشواريها مسلماً آن را اختيار مي
ولي كسي كه بتواند در برابر چنين مشكالتي ايستادگي كند، به طور قطع . خانوادگي و ارتباط با همسر و فرزندان دست كشيد

انجام وظايف خود به عنوان ، به آرجونا توصيه گرديد كه در  اي مشابه به گونه. شود راه او براي معرفت روحاني باز و هموار مي
اش هستند،  كشاتريا استقامت به خرج دهد، حتي زماني كه مجبور به جنگيدن با اعضاي خانواده خود و افرادي كه مورد عالقه
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بستگان او يعني همسر جوان و مادر پيرش . خداوند چيتانيا در سن بيست و چهار سالگي مرحله سانياسا را اختيار نمود. باشد
، او بنا به داليل واالتر سانياسا را برگزيد و در انجام  با وجود اين. يار و ياور شدند ز او نداشتند و بدين ترتيب بيكسي را ج

  . اين است راه رهايي از زنجيرهاي اسارت مادي. قدم ماند  ثابتتر سنگينوظايف و مسئوليتهاي 

  16آيه 
näsato vidyate bhävo 

näbhävo vidyate sataù 
ubhayor api dåñöo ’ntas 

tv anayos tattva-darçibhiù  
na  :مربوط به آنچه موجود نيست ـ :  هرگز ـvidyate  :وجود دارد ـ bhävaù  : دوام ـna  : هرگز ـabhävaù  : كيفيت

يقتاً ـ حق:  apiمربوط به اين دو ـ :  ubhayoùمربوط به آنچه جاودان است ـ :  sataùوجود دارد ـ :  vidyateتغييرپذيري ـ 
dåñöaù  : مشاهده شده ـantaù  :گيري ـ  نتيجهtu  : در واقع ـanayoù  :مربوط به آنها ـ tattva  : مربوط به حقيقت ـ

darçibhiù  :توسط بينندگان .  

   ترجمه
نـدارد و آنچـه        دوامي ]كالبد مادي فاني  [اند كه آنچه موجود نيست        گيري كرده   بينندگان حقيقت چنين نتيجه   

  .اند  طبيعت هر دو، به اين نتيجه دست يافتهةآنها با مطالع.  تغييري ندارد]روح جاودان[ ابدي است

   شرح
براي اين كالبد مادي فاني كه دائماً در حال تغيير است دوامي وجود ندارد و علوم پزشكي نوين نيز اين واقعيت را تصديق 

 در حال تغيير است و به همين دليل در معرض رشد و پيري  كه بدن هر لحظه با كنشها و واكنشهاي سلولهاي مختلفكنند مي
چنين است تفاوت . ماند ، به رغم تمام تغييرات بدن و فكر، يكسان باقي مي ليكن روح جاودان كه همواره موجود است. قرار دارد

سرشت روح همواره جاودان باشد در حالي كه  اي است كه همواره در حال تغيير مي ، يعني ماهيت بدن به گونه بين ماده و روح
) 38/12/2(در ويشنوپورانا . اند  تصديق نموده-گرايان  گرايان و هويت هويت  بي-گيري را كليه بينندگان حقيقت  اين نتيجه.  است

  : بيان شده است
هاي  واژه .)jyotéàñi viñëur bhuvanäni viñëuù( . ويشنو و جايگاه متعال او از موجوديت روحاني نوراني برخوردار است

  . موجود و غير موجود فقط به روح و ماده اشاره دارد و اين نظر كليه بينندگان حقيقت است
رهايي از جهل مستلزم . باشد اند مي اين آغاز آموزشهاي خداوند به موجودات زنده كه تحت تأثير جهل و غفلت سرگشته شده

 -  اجزاي خداوند -ه و در نتيجه درك تفاوت بين موجودات زنده شوند كننده و پرستش برقراري مجدد رابطه جاودان بين پرستش
، حق تعالي را درك نمايد و در آن صورت است كه  تواند با مطالعه كامل وجود خويش انسان مي.  و شخصيت متعال الهي است

 - شريمادهمچنين در ودانتا ـ سوتراها و . شود تفاوت بين خود و خداوند متعال به صورت رابطه بين جزء و كل درك مي
، همان  جان موجود زنده.  پذيرفته شده است) نيروي برتر و نيروي فروتر(  خداوند متعال به عنوان منشأ تمامي تجلياتبهاگاواتام

هرچند بين نيرو و دارنده نيرو تفاوتي وجود ندارد، .  گونه كه در فصل هفتم آشكار خواهد شد، متعلق به نيروي برتر خداوند است
،  بنابراين موجود زنده همواره تابع خداوند متعال است.  ارنده نيرو به عنوان متعال و نيرو به عنوان تابع پذيرفته شده استليكن د

،  ليكن درك چنين دانش روشني تحت افسون جهل و غفلت ممكن نيست. همانند موقعيت بين ارباب و خادم يا استاد و شاگرد
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، طريق تمامي موجودات  دهد تا مشعل دانش  را آموزش ميگيتا-بهاگاواد،   اين جهل و ظلمتاز اين رو خداوند براي رهايي ما از
  .زنده را در كليه اعصار روشن و تابان سازد

  17آيه 
avinäçi tu tad viddhi 

yena sarvam idaà tatam 
vinäçam avyayasyäsya 
na kaçcit kartum arhati  

avinäçi  :ـ ناپذير  ، زوال نابود نشدنيtu  : اما ـtat  : آن ـviddhi  : آن را بدان ـyena  :توسط آن ـsarvam  : تمام بدن ـ
idam  : اين ـtatam  : پخش شده ـvinäçam  :فنا ـ  نابودي ،avyayasya  : مربوط به آنچه نابود نشدني است ـasya  :

  . در استقا:  arhatiانجام دادن ـ :  kartumهيچكس ـ :  na kaçcitمربوط به آن ـ 

   ترجمه
هيچكس قادر نيست روح فناناپـذير را از        .  بايد بداني آنچه در سراسر بدن پخش است نابود شدني نيست          

  .بين ببرد

   شرح
توانند به آثار وجود  همه مي. دهد اين آيه با وضوح بيشتر ماهيت حقيقي روح را كه در تمام بدن پخش شده است توضيح مي

باشد، يا به  هركسي فقط به دردها و لذات بدن خود آگاه مي. ت آگاهي پخش شده است پي ببرندروح كه در تمام بدن به صور
عبارتي اين پخش بودن آگاهي محدود به حيطه بدن هر موجود زنده شده است و بدين ترتيب دردها و لذات يك بدن براي 

فرد است و نشانه حضور آن روح به صورت آگاهي ، قالب يا كالبد يك روح من بنابراين هر بدن. باشد بدن ديگر ناشناخته مي
اين موضوع ) 5/9(در شوتاش واتارا اوپانيشاد .  اين روح به اندازه يك ده هزارم نوك مو توصيف شده است. شود فردي درك مي

 : چنين تأييد شده است
bälägra-çata-bhägasya 
çatadhä kalpitasya ca 
bhägo jévaù vijïeyaù 

sa cänantyäya kalpate  
گردد، هر يك از اين قسمتها  هنگامي كه نوك مو به صد قسمت تقسيم شود و دوباره هر قسمت به صد قسمت ديگر تقسيم”

 :  و مشابهاً چنين آمده است“. اندازه ابعاد روح است
keçägra-çata-bhägasya 

çatäàçaù sädåçätmakaù 
jévaù sükñma-svarüpo ’yaà 

saìkhyätéto hi cit-kaëaù 
]Cc. Madhya 19.140[  
  “.باشد ي اتم روحاني وجود دارد كه هر كدام به اندازه يك ده هزارم نوك مو ميشمار بيتعداد ”
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اين .  هستندشمار بي، يك اتم روحاني است كه از اتمهاي مادي كوچكتر است و چنين اتمهايي  بنابراين يك ذره منفرد روح
، همان گونه كه عامل  البد مادي است و اثر آن در تمام بدن پخش شده است، گوهر حيات اين ك شراره روحاني بسيار كوچك

شود و بدين صورت  آگاهي به صورت عاملي اثرگذار در تمام بدن متجلي مي. شود مؤثر يك دارو در سراسر بدن پخش مي
تواند درك كند كه  مولي ميهر انسان مع.  روحي كه در اصل منشأ همان آگاهي است: رساند حضور روح در بدن را به اثبات مي

، آگاهي ناشي از  بنابراين. گردد ، بدني است مرده و بيجان و اين آگاهي با هيچ گونه تدبير مادي احيا نمي بدن مادي بدون آگاهي
 : ه استاندازه روح اتمي بيشتر توضيح داده شد) 3/1/9(در مونداكا ـ اوپانيشاد . گيرد ، بلكه از روح نشأت مي تركيبات مادي نيست

eño ’ëur ätmä cetasä veditavyo 
yasmin präëaù païcadhä saàviveça 

präëaiç cittaà sarvam otaà prajänäà 
yasmin viçuddhe vibhavaty eña ätmä  

اين روح اتمي كه در پنج نوع هوا . نهايت كوچك است درك نمود توان روح را كه بي فقط از طريق شعور كامل است كه مي”
هنگامي كه روح . كند ، تأثيرات خود را در تمام بدن پخش مي شناور و درون قلب قرار گرفته است) ، آپانا، ويانا، سامانا، اوداناپرانا(

  “.سازد ، تأثيرات روحاني خود را نمايان مي از آلودگي اين پنج نوع هواي مادي پاك گشت
. اند دارد عي در كنترل پنج نوع هوايي كه روح پاك را احاطه كرده، س)آساناها( روش هاتها ـ يوگا نيز از طريق حاالت گوناگون 

، رهايي روح بسيار خرد از اسارت فضاي مادي  ، بلكه هدف آن ، هدف روش مذكور كسب دستاوردهاي مادي نيست بنابراين
  . است

ر تجربه عملي خود آن را واقعاً به اين ترتيب ساختار روح اتمي در تمام ادبيات ودايي بيان شده است و هر انسان عاقل نيز د
  . تواند چنين تصور كند كه اين روح اتمي همان ويشنو ـ تاتواي همه جا گسترده است تنها شخص نابخرد مي. كند احساس مي

از . گردد طبق مونداكا اوپانيشاد، روح اتمي در قلب هر موجود زنده قرار دارد و از قلب است كه تأثيراتش در تمام بدن پخش مي
.  كه روح وجود نداردكنند ميگنجد، برخي از آنان نابخردانه ادعا  نجا كه ابعاد روح اتمي در حوزه درك دانشمندان مادي نميآ

روح اتمي منفرد قطعاً همراه با روح متعال در درون قلب وجود دارد و به اين دليل تمام قواي الزم براي به حركت درآوردن بدن 
، انرژي خود را از كنند ميگلبولهاي خون كه اكسيژن ذخيره شده در ششها را در طول بدن حمل . گيرد از اين قسمت نشأت مي

گردد،  كند، عمل آميختن و تركيبي كه از طريق آن خون ايجاد مي هنگامي كه روح بدن را ترك مي. دارند روح دريافت مي
با .  تواند ثابت كند كه منشأ آنها انرژي روح است يعلم پزشكي اهميت گلبولهاي قرمز را قبول دارد، ليكن نم. شود متوقف مي
  . كند كه قلب جايگاه تمام انرژيهاي بدن است ، علم پزشكي تصديق مي اين حال

سازند  نهايت ملكول نوراني كه اشعه خورشيد را مي توان به بي باشند مي ارواح منفرد را كه اجزاي انوار خداوند متعال كريشنا مي
. باشند دهند و تجلي نيروي برتر او به نام پرابها مي هاي روحاني انوار خداوند را تشكيل مي منفرد يا جرقهارواح . تشبيه كرد

تواند وجود روح را در بدن انكار كند، و خود شخصيت  ، انسان چه از دانش ودايي پيروي نمايد و چه از علم جديد، نمي بنابراين
  .دهد وضوح توضيح مي علم روح را به گيتا-بهاگاوادپروردگار در 

  18آيه 
antavanta ime dehä 

nityasyoktäù çarériëaù 
anäçino ’prameyasya 

tasmäd yudhyasva bhärata  
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anta-vantaù  :فناپذير ـ  نابود شدني ،ime  : تمام اينها ـdehäù  : بدنهاي مادي ـnityasya  : داراي موجوديت ابدي ـ
uktäù  :اند ـ  گفته شدهçarériëaù  : مربوط به روح كه در قالب جسم آمده است ـanäçinaù  : فناناپذير ـaprameyasya 

  .اي نواده بهاراتا:  bhärataبجنگ ـ :  yudhyasvaبنابراين ـ :  tasmätگيري ـ  غير قابل اندازه: 

   ترجمه
گيـرد    اختيـار مـي   فقط بدنهاي مادي كـه ايـن روح در          .  گيري است   ، فناناپذير، ابدي و غير قابل اندازه        روح

  .  بهاراتا، بجنگة، اي نواد ، حال كه اين را دانستي پس. فناپذير هستند

   شرح
به هر حال اين مسأله تنها مربوط به زمان .  رود، شايد هم اكنون و يا شايد پس از ساليان سال بدن مادي طبعاً از بين مي

آنقدر خرد و كوچك است :  و اما روح. ا زماني نامحدود وجود ندارد، هيچ امكاني براي حفظ و بقاي بدن مادي ت بنابراين. شود مي
همان گونه كه در آيه قبل ذكر شد، روح به قدري كوچك است كه .  كه دشمن را ياراي ديدن او نيست تا چه رسد به كشتنش

بنگريم متوجه خواهيم شد كه چنانچه از دو ديدگاه زير به مسأله .  توان ابعاد آن را اندازه گرفت داند چگونه مي هيچكس نمي
توان واقعيت موجود زنده را كه همان روح است نابود ساخت و  اوال، نمي:  شكوه و سوگواري براي از بين رفتن بدن جايز نيست

 را ، اين بدن مادي از آنجا كه ذره كوچك روح كل. ، حفظ نمود ، يا به طور دائم توان بدن مادي را براي زماني طوالني ثانياً، نمي
موجود زنده در ودانتا ـ سوتراها همچون نور توصيف .  آورد، بنابراين رعايت اصول ديني الزم است طبق عمل خود به دست مي

نمايد، نور روح نيز بدن مادي  همان گونه كه نور خورشيد تمام اين دنيا را حفظ مي.  اي از انوار متعال است ، زيرا او ذره شده است
 بنابراين روح است كه ؛كند محض اينكه روح از اين بدن مادي خارج گردد، بدن شروع به تجزيه شدن ميكند و به  را حفظ مي

لذا به آرجونا توصيه شده است كه بجنگد و هدف دين را . نمايد ندارد حفظ مي اين كالبد مادي را كه به خودي خود آنقدر ارزش
  .قرباني مالحظات مادي و جسماني ننمايد

  19آيه 
ya enaà vetti hantäraà 

yaç cainaà manyate hatam 
ubhau tau na vijänéto 

näyaà hanti na hanyate 
yaù  : هر كسي كه ـenam  : اين ـvetti  : بداند ـhantäram  : كشنده ـyaù  : هر كسي كه ـca  : همچنين ـenam  :

در دانش :  vijänétaùهرگز ـ :  naآنها ـ :  tauهر دو ـ :  ubhauكشته شده ـ :  hatamفكر كند ـ :  manyateاين ـ 
  .شود كشته مي:  hanyate، هم نه ـ  و نه:  naكشد ـ  مي:  hantiاين ـ :  ayamهرگز ـ :  naهستند ـ 

   ترجمه
كنـد موجـود زنـده كشـته          كشد، و چه آن كس كه تصور مـي          كند موجود زنده مي     چه آن كس كه گمان مي     

  .شود كشد و نه كشته مي اند زيرا ذات نه مي شود، هر دو بي بهره از دانش مي

   شرح
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اي كه درون  گردد، موجود زنده وسيله سالحهاي مهلك مصدوم مي بايد دانست هنگامي كه كالبد جسماني يك موجود زنده به
هيچ همان گونه كه در آيات بعد روشن خواهد شد روح به قدري كوچك است كه كشتن او با . شود برد كشته نمي بدن بسر مي

شود يا قرار است  آنچه كشته مي.  سالح مادي ممكن نيست و بعالوه موجود زنده به علت سرشت روحانيش قابل كشتن نيست
حكم ودايي . كند با اين حال اين نكته به هيچ وجه كشتن و از بين بردن بدن را تأييد و تشويق نمي.  كشته شود، تنها بدن است

دانستن اينكه . هيچگاه در مورد هيچكس به خشونت متوسل نگرديد mä hiàsyät sarvä bhütäni: [Bg. 9.4] : چنين است
، عمل شنيعي  ، بدون اجازه موثق از بين بردن موجود زنده. دهد ميرد، به ما اجازه كشتار حيوانات را نمي موجود زنده هيچگاه نمي

ليكن آرجونا براي اصول دين به كشتن مبادرت .  ستاست كه با قوانين كشوري و همچنين با قوانين پروردگار قابل مجازات ا
  . ورزد و نه از روي هوي و هوس مي

  20آيه 
na jäyate mriyate vä kadäcin 

näyaà bhütvä bhavitä vä na bhüyaù 
ajo nityaù çäçvato ’yaà puräëo 
na hanyate hanyamäne çarére  

na  : هرگز ـjäyate  :يابد ـ  تولد ميmriyate  :ميرد ـ  ميvä  : هر كدام ـkadäcit  :ـ )  ، حال يا آينده گذشته( هيچگاهna  :
يا مجدداً :  bhüyaùنه ـ :  naيا ـ :  väبه وجود خواهد آمد ـ :  bhavitäبه وجود آمدن ـ :  bhütväاين ـ :  ayamهرگز ـ 

 : naترين ـ  كهن:  puräëaùاين ـ :  ayamدائمي ـ :  çäçvataùابدي ـ :  nityaùتولد نيافته ـ :  ajaùبه وجود آيد ـ 
  . بدن:  çaréreكشته شدن ـ :  hanyamäneشود ـ  كشته مي:  hanyateهرگز ـ 

   ترجمه
وجود نخواهد    آيد، و به    ، به وجود نمي     روح به وجود نيامده است    . براي روح هيچگاه تولد و مرگي وجود ندارد       

  .رود روح با كشته شدن بدن از بين نمي.   ازلي است، همواره موجود و ، جاودان او تولد نيافته. آمد

   شرح
. گردد ، تغييرات شامل حال او نمي ، از نظر كيفي با متعال يكسان است و برخالف بدن اي از روح متعال است روح اتمي كه ذره

شود،  از بطن مادر زاده مي: گيرد بدن در معرض شش نوع تغيير قرار مي. شود گاهي اوقات روح كوتا ـ ستها يا باثبات خوانده مي
رود و در وادي فراموشي ناپديد  گذارد، تدريجاً تحليل و سرانجام از بين مي جا مي كند، اثراتي به ماند، رشد مي مدتي باقي مي

اده شود، ولي از آنجا كه بايد پوششي مادي اختيار كند، بدن ز روح زاده نمي. گردد ليكن روح دچار چنين تغييراتي نمي. شود مي
 از آنجا كه براي ؛شود، مرگ را نيز در بر دارد هرآنچه زاده مي. يابد و براي روح مرگ وجود ندارد روح در بدن تولد نمي. گردد مي

، به عبارت  ، ابدي و جاودان است ، ازلي روح. كند آينده نيز براي او صدق نمي ، حال و يا روح تولد وجود ندارد، بنابراين گذشته
خ اثري از آغاز پا به عرصه هستي نهادن آن وجود ندارد و اين به خاطر قياس به كالبد مادي است كه ما ديگر در تاري

 از اين روست كه شخص به اصطالح پير، خود ؛شود روح هيچگاه مانند بدن پير نمي.  درجستجوي زمان تولد روح و غيره هستيم
روح مانند يك درخت يا هر . گذارد بدن اثري بر روح نمي تغييراتكند كه بوده است زيرا  را همان كودك يا جواني احساس مي

اند كه  ، نيز ارواح مستقل متفاوتي ، يعني فرزندان محصوالت بدن. كند يابد و محصولي نيز توليد نمي پديده مادي ديگر زوال نمي
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يابد ولي   روح است كه تحول ميبدن به علت وجود. رسند ، به صورت فرزندان شخص خاصي به نظر مي آنها به علت وجود بدن
  . در نتيجه روح از شش نوع تغيير بدن آزاد است. شود روح نه داراي فرزند است و نه دچار تغيير مي

 : يابيم نيز گفته مشابهي را بدين مضمون مي) 1/12/18(در كاتها اوپانيشاد 
na jäyate mriyate vä vipaçcin 

näyaà kutaçcin na babhüva kaçcit 
ajo nityaù çäçvato ’yaà puräëo 
na hanyate hanyamäne çarére  

 كه به معناي - ويپاشچيت -ست ولي در اين آيه يك واژه بخصوص وجود دارد گيتا-بهاگاوادمعني و مفهوم اين آيه همانند آيه 
  . دانا است

،  حتي اگر شخص به وجود روح در جايگاه آن.  ، آگاهي نشانه روح است بنابراين.  روح پر از دانش است و همواره مملو از آگاهي
گاهي اوقات ما به علت وجود ابر يا به دليل . تواند حضور روح را صرفاً با حضور آگاهي درك نمايد ، پي نبرد، مي درون قلب

ه محض آنكه ب.  توانيم به روز پي ببريم بينيم ليكن نور خورشيد همواره هست و از وجود آن مي ديگر، خورشيد را در آسمان نمي
توانيم حضور روح  به همين نحو مي. توان به وجود خورشيد در آسمان پي برد شود مي دم نور كمي در آسمان پديدار مي در سپيده

، اما آگاهي روح فردي با آگاهي خداوند  وجود دارد، درك كنيم)  انسان يا حيوان(را از طريق وجود آگاهيي كه در تمامي بدنها 
، در حالي كه آگاهي روح  ، حال و آينده ، يعني دانش گذشته د، زيرا آگاهي متعال از دانش مطلق برخوردار استمتعال تفاوت دار

شود خداوند كريشنا آموزشهاي الزم را  هنگامي كه روح فردي از طبيعت حقيقي خود غافل مي.  منفرد مستعد فراموشي است
  .شد فايده مي  بيگيتا-بهاگاوادبود، آموزشهايش در   فراموشكار ميچنانچه كريشنا مانند روح. دهد دراختيار او قرار مي

نيز به اين ترتيب ) 20/2/1(اين نكته دركاتهااوپانيشاد . )ويبهو ـ آتما(  و روح متعال)آنو ـ آتما(روح جزء : دو نوع روح وجود دارد
 : تأييد شده است

aëor aëéyän mahato mahéyän 
ätmäsya jantor nihito guhäyäm 
tam akratuù paçyati véta-çoko 

dhätuù prasädän mahimänam ätmanaù 
اند و تنها   هر دو بر همان درخت بدن و درون همان قلب موجود زنده قرار گرفته)جيوآتما(و روح اتمي ) پاراماتما( روح متعال”

به شكرانه رحمت پروردگار متعال قادر ،  ، آزاد و رها شده است هاي مادي و همچنين غم و اندوه كسي كه از تمام خواسته
 همان گونه كه در فصول آتي روشن خواهد شد، كريشنا اصل و منشأ روح متعال است و “.گردد جالل روح را درك كند مي

 بنابراين الزم است كه ؛ شود كه نسبت به طبيعت حقيقي خود دچار غفلت و فراموشي شده است آرجونا روح اتمي محسوب مي
  .، او را به آگاهي و روشنايي رهنمون سازد) پير روحاني( نماينده معتبر كريشنا كريشنا، يا

  21آيه 
vedävinäçinaà nityaà 
ya enam ajam avyayam 

kathaà sa puruñaù pärtha 
kaà ghätayati hanti kam 

veda  :داند ـ  ميavinäçinam  : فناناپذير ـnityam  : همواره موجود ـyaù  : كسي كه ـenam  :ـ )  روح( اينajam  : زاده
ـ ) آرجونا(اي پارتها :  pärthaشخص ـ :  puruñaùآن ـ :  saùچگونه ـ :  kathamتغيير ناپذير ـ :  avyayamنشده ـ 

kam  :او ـ ...  كهghätayati  :گردد ـ  باعث صدمه رساندن ميhanti  :كشد ـ  ميkam  :او...  كه.  
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   ترجمه
توانـد   ، تولد نيافته و تغييرناپذير است مـي  ، جاودان داند روح نابودنشدني   كه مي اي پارتها، چگونه شخصي     

   كسي را بكشد يا باعث گردد ديگري بكشد

   شرح
داند چگونه و كجا هر چيز را با استفاده  هر چيزي كاربرد صحيح خود را دارد و شخصي كه در دانش كامل واقع شده است مي

داند چگونه آن را  رتيب خشونت نيز كاربرد خود را دارد و شخصي كه در دانش واقع است ميبه همين ت. صحيح آن به كار برد
،  ، زيرا او طبق قوانين عدالت توان او را مقصر دانست دارد نمي زماني كه قاضي مجازات اعدام را براي قاتل مقرر مي. به كار برد

 به بايد، تأييد شده است كه قاتل  ـ سامهيتا، كتاب قوانين بشريدر مانو . كند دستور اعمال خشونت را در مورد متهم صادر مي
. ، متحمل درد و رنج گردد مجازات مرگ محكوم شود تا مجبور نباشد در زندگي بعدي خود به علت گناه بزرگي كه مرتكب شده

گامي كه كريشنا فرمان به همين نحو هن. شود ، حكم به دار آويختن قاتل در حقيقت عملي خيرخواهانه محسوب مي بنابراين
بدين ترتيب آرجونا بايد از دستورات پيروي .  دهد، بايد نتيجه گرفت كه اين خشونت براي تحقق عدالت متعال است جنگيدن مي

داند كه جنگيدن براي كريشنا، يعني خشونتي كه در خدمت و طاعت كريشنا باشد، اصال  نمايد، در حالي كه به خوبي مي
بدين ترتيب براي اجراي .  توان كشت ، يا بهتر بگوييم روح را نمي د، زيرا به هر حال افراد صف مقابلشو خشونت محسوب نمي

، كشتن بيمار نيست بلكه  همان گونه كه منظور از عمل جراحي.  ، اعمال اين به اصطالح خشونت مجاز شمرده شده است عدالت
گردد و از  ونا تحت تعاليم كريشنا، نبردي توأم با دانش كامل محسوب مي، جنگيدن آرج بنابراين. شود براي بهبود بيمار انجام مي

  . اين رو گناهي در پي نخواهد داشت

  22آيه 
väsäàsi jérëäni yathä vihäya 
naväni gåhëäti naro ’paräëi 
tathä çaréräëi vihäya jérëäny 
anyäni saàyäti naväni dehé  

väsäàsi  :ها ـ  لباسها، جامهjérëäni  : كهنه و فرسوده ـyathä  : همان گونه كه ـvihäya  : كنار گذاردن ـnaväni  :
بدنها ـ : çaréräëiبه همين نحو ـ :  tathäديگران ـ :  aparäëiانسان ـ :  naraùپذيرد ـ  مي:  gåhëätiلباسهاي نو ـ 

vihäya  : رها كردن ـirëäni  : فرسوده و بيهوده ـanyäni  :گوناگون ـ  مختلف ،saàyäti  :پذيرد ـ  حقيقتاً ميnaväni  :
  . آنكه در قالب جسم آمده است:  dehéلباسهاي جديد ـ 

   ترجمه
كند، به همين ترتيب روح نيز  هاي كهنه و فرسوده را رها مي همان گونه كه انسان لباسهاي نو بر تن و جامه

  .يردپذ فايده كالبدهاي مادي جديدي مي با كنار گذاردن بدنهاي كهنه و بي

   شرح
از دانشمندان جديد كه به وجود  حتي بعضي.  دهد، يك حقيقت پذيرفته شده است ، كالبد مادي خود را تغيير مي اينكه روح فردي

وقفه بدن را كه از  روح ايمان ندارند، و در عين حال نيز قادر نيستند منشأ انرژي قلب راتوضيح دهند، مجبورند تغييرات بي
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در سنين پيري اين تغيير كالبد مادي با . گيرد بپذيرند از نوجواني به جواني و ازجواني به پيري صورت مي،  كودكي به نوجواني
  .توضيح داده شد) 2/13(اين نكته در يكي از آيات قبل . دهد انتقال روح به بدن ديگر رخ مي

، خواسته دوست  گونه كه دوستي  همان.گردد انتقال روح فردي به يك كالبد مادي ديگر با لطف و رحمت روح متعال ميسر مي
، مانند مونداكا اوپانيشاد و  در متون ودايي. بخشد سازد، روح متعال نيز خواسته و آرزوي روح اتمي را تحقق مي خود را برآورده مي

 تشبيه اند همچنين شوتاش واتارا اوپانيشاد، روح فردي و روح متعال به دو پرنده دوست و همراه كه روي يك درخت نشسته
با . باشد فقط ناظر بر دوست خود مي) كريشنا(خورد و پرنده ديگر  ميوه درخت را مي)  روح اتمي فردي(يكي از پرندگان .اند شده

هاي درخت مادي  وجود آنكه اين دو پرنده در صفت و كيفيت يكسان هستند، ولي يكي از آنها مجذوب و گرفتار و اسير ميوه
كريشنا آن پرنده شاهد و آرجونا آن پرنده متمتع از ثمرات .  ط شاهد و ناظر بر اعمال دوستش است، در حالي كه ديگري فق شده

فراموشي و غفلت روح اتمي از اين .  ، يكي ارباب و ديگري خادم است درخت است و گرچه دوست و همراه هستند، با اين حال
 روي درخت بدن مادي )جيوا(روح .   به بدن ديگر شده استرابطه علت تغيير موقعيت او از درختي به درخت ديگر يا از بدني

، پرنده ديگر را به عنوان پير روحاني متعال  ، ولي به محض آنكه اين پرنده متمتع از ثمرات درخت سخت مشغول تالش است
درنگ   بي-رد  همان گونه كه آرجونا براي كسب آموزشهاي الهي كريشنا داوطلبانه به وي سر تسليم فرود آو-خود بپذيرد 

و شوتاش واتارا اوپانيشاد ) 3/1/2(اين موضوع در مونداكا اوپانيشاد . گردد پرنده مطيع از تمامي غم و اندوه و تأسف رها مي
 : تأييد شده است) 4/7(

samäne våkñe puruño nimagno 
’néçayä çocati muhyamänaù 

juñöaà yadä paçyaty anyam éçam 
asya mahimänam iti véta-çokaù  

برنده از  ، به عنوان لذت هاي درخت است اي كه مشغول خوردن ميوه هرچند كه دو پرنده روي يك درخت قرار دارند ولي پرنده”
ليكن چنانچه او به نحوي روي خود را به سوي .  ، كامالً در چنگال اضطراب و پريشاني و نارضايتي فرو رفته است ثمرات درخت
، برگرداند و به عظمت و جالل او آگاه شود بالفاصله از تمامي نگرانيها و اضطرابات رها  متعال است، كه خداوند  دوست خويش

 را با راهنماييهاي او درك گيتا-بهاگاواد، كريشنا، برگردانده و  اش را به سوي دوست ابديش اكنون چهره  آرجونا هم“.گردد مي
  .تواند شكوه و عظمت خداوند را درك نمايد و از غم و اندوه رها شود  ميدر نتيجه آرجونا با گوش فرادادن به كريشنا. كند مي

،  برعكس. دهد كه براي تغيير بدن پدربزرگ مسن و استاد خود غم و اندوه به دل راه ندهد در اينجا خداوند به آرجونا پند مي
يابند كه  ين ترتيب آنها اين فرصت را ميبلكه او بايد از كشتن بدنهاي آنان در يك جنگ در راه حق خوشحال باشد، زيرا به ا

كسي كه زندگي خود را در محراب قرباني يا در ميدان جنگ در راه حق فدا . فوراً از تمام واكنشهاي اعمال مادي رها گردند
ي غم و اندوه بنابراين دليلي برا. يابد گردد و به مراحل باالتري از حيات ارتقاء مي درنگ از واكنشهاي مادي رها مي سازد، بي مي

  .آرجونا وجود ندارد

  23آيه 
nainaà chindanti çasträëi 

nainaà dahati pävakaù 
na cainaà kledayanty äpo 

na çoñayati märutaù  
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na  : هرگز ـenam  : اين روح ـchindanti  :تواند به قطعات بريده شود ـ  ميçasträëi  : سالحها ـna  : هرگز ـenam  :
خيس :  kledayantiاين روح ـ :  enamهمچنين ـ :  caهرگز ـ :  naآتش ـ :  pävakaùبسوزد ـ :  dahatiاين روح ـ 

  .باد:  märutaùخشك شود ـ :  çoñayatiهرگز ـ :  naآب ـ :  äpaùشود ـ 

   ترجمه
توان با هيچ سالحي قطعه قطعه كرد، يا با آتش سوزاند، با آب خيس و يا با بـاد خشـك                       روح را هرگز نمي   

  .مودن

   شرح
، سالحهاي گردبادي و غيره قادر به نابودي روح  ، سالحهاي بارشي ، سالحهاي آتشين ، از جمله سالحهاي برنده هيچ سالحي

، هوا، اتر و عناصر  ، آب ، سالحهاي بسياري كه از خاك رسد كه در آن زمان عالوه بر سالحهاي آتشين فعلي به نظر مي.  نيست
. شوند مياي عصر جديد نيز جزو سالحهاي آتشين محسوب  سالحهاي هسته.  ودند، وجود داشته استطبيعي ديگر ساخته شده ب

دانشمندان امروز . نمودند اند، خنثي مي ، كه اكنون براي علم جديد ناشناخته در آن زمان سالحهاي آتشي را با سالحهاي آبي
توان روح را  ، هيچگاه نمي غم انواع وسايل و تمهيدات علمي، به ر به هر حال. درباره سالحهاي گردبادي نيز اطالعي ندارند

  . قطعه قطعه كرد و يا با هيچ نوع سالحي نابودش ساخت
 پرده جهل و غفلت پا به عرصه هستي نهاد و وسيله بهمكتب ماياوادي قادر به توضيح اين مطلب نيست كه چگونه روح فردي 

، امكان ندارد كه ارواح منفرد را از روح متعال اليزال قطعه قطعه و  ه بر اينعالو.  در نتيجه در حجاب انرژي توهمي فرو رفت
 ارواح منفرد )ساناتانا(از آنجا كه آنها به طور جاودان . بلكه ارواح فردي به طور ابدي اجزاي جداشده روح متعال هستند. جدا نمود

د و بدين ترتيب از معاشرت با خداوند متعال محروم اند اين امكان وجود دارد كه با حجاب انرژي توهمي پوشيده شون اتمي
هستند، ولي خارج از آن در معرض خاموشي   هاي آتش كه از نظر صفت و كيفيت با آتش يكي  درست همچنانكه جرقه؛گردند

 نيز گيتا-گاوادبهااند و طبق  موجودات زنده در واراها پورانا به عنوان اجزاي جداشده آن وجود متعال توصيف شده. گيرند قرار مي
، روح حتي در صورت رهايي از  ، همچنانكه در آموزشهاي خداوند به آرجونا واضح است بنابراين. آنها به طور ابدي چنين هستند

، ولي  كند، چنانكه آرجونا با دانشي كه از كريشنا دريافت نمود به رهايي دست يافت ، همان هويت جداگانه خود را حفظ مي توهم
  .ريشنا يكي نشدهيچگاه با ك

  24آيه 
acchedyo ’yam adähyo ’yam 

akledyo ’çoñya eva ca 
nityaù sarva-gataù sthäëur 

acalo ’yaà sanätanaù  
acchedyaù  : غير قابل شكستن ـayam  : اين روح ـadähyaù  : غير قابل سوزاندن ـayam  : اين روح ـakledyaù  :
:  sarva-gataùهمواره موجود ـ :  nityaùو ـ :  caحتماً، محققاً ـ :  evaردن ـ غير قابل خشك ك:  açoñyaùحل نشدني ـ 

به طور ابدي :  anätanaùاين روح ـ :  ayam، بدون حركت ـ  ساكن:  acalaùتغييرناپذير ـ :  sthäëuùدر همه جا حاضر ـ 
  . يكسان و يكنواخت
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   ترجمه
او همواره موجود، در . گردد شود و نه خشك مي ده مي نه سوزان؛ ناپذير و حل نشدني است    روح فردي تجزيه  

  .ماند همه جا حاضر، تغييرناپذير و ثابت است و به طور ابدي همان گونه كه هست باقي مي

   شرح
اي اتمي از روح كل است و تا ابد بدون تغيير،  كند كه روح فردي به طور جاودان ذره تمام اين صفات روح اتمي قطعاً ثابت مي

گرايان را مبني بر يكي شدن روح  ، نظريه وحدت صفات ذكر شده در مورد روح. كند  را به صورت همان ذره حفظ ميهويت خود
روح اتمي ممكن است پس از رهايي از اسارت . كند منفرد با روح كل و در نتيجه از دست دادن هويت خود، با قاطعيت نقض مي

در تابش انوار درخشان ساطع از شخصيت متعال خداوند وارد شود، ليكن آلودگي مادي ترجيح دهد كه به صورت جرقه روحاني 
نهند تا از معاشرت با جنبه واجد شخصيت  كننده وجود الهي پا به عرصه سيارات روحاني مي ارواح هوشيار در وراي پرتو خيره

  .حقيقت متعال برخوردار شوند
را جاي هيچ گونه ترديدي نيست كه موجودات زنده در سراسر ، زي  حائز اهميت است“همه جا حاضر”واژه ساروا ـ گاتا يا 

اين عقيده كه آنها در . كنند مي، در هوا، درون زمين و حتي در آتش زيست  ، در آب آنها در خشكي. آفرينش خداوند وجود دارند
بنابراين . ن با آتش سوزاندتوا ، زيرا در اينجا به وضوح بيان شده است كه روح را نمي  قابل قبول نيستروند ميآتش از بين 

ترديدي نيست كه در سياره خورشيد نيز موجودات زنده با كالبد مادي مناسب حيات در آنجا وجود دارند، زيرا چنانچه سياره 
  .گردد ، نامفهوم مي“موجود در همه جا”خورشيد فاقد موجود زنده باشد، آنگاه واژه ساروا ـ گاتا، 

  25آيه 
avyakto ’yam acintyo ’yam 

avikäryo ’yam ucyate 
tasmäd evaà viditvainaà 

nänuçocitum arhasi  
avyaktaù  : غير قابل رؤيت ـayam  : اين روح ـacintyaù  : غير قابل تصور، غير قابل درك ـayam  : اين روح ـ

avikäryaù  : تغييرناپذير ـayam  : اين روح ـucyate  : گفته شده است ـtasmät  :بنابراين ـ evam  : همانند اين ـ
viditvä  : با خوب دانستن آن ـenam  : اين روح ـna  :فعل ـ  حرف نفيanuçocitum  : سوگواري نمودن ـarhasi  :

  . شايسته تو است

   ترجمه
،  تو نبايد، با دانستن اين حقيقت .  ، تصورنشدني و تغييرناپذير است      گفته شده است كه روح غير قابل رؤيت       

  . ار غم و اندوه گرديبراي بدن دچ

   شرح
همان گونه كه قبال توصـيف شد، ابعاد روح از نظر محاسبات مادي ما آنچنان خرد و كوچك است كه حتي با قويترين 

بدين خاطر است كه كسي . گردد  اطالق مي“ رؤيت  غير قابل”، به او   بنابراين؛توان آن را مشاهده نمود ميكروسكوپها نيز نمي
توان وجود روح را اثبات  مي)  شروتي(وديت آن را به طور تجربي ثابت كند، بلكه فقط با استـناد به معارف ودايي قادر نيست موج
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، هرچند كه حضـورش در  اي براي اثبات وجود روح نداريم ، زيرا هيچ گونه وسيله ما بايد نظر وداها را در اين مورد بـپذيريم. كرد
حقايق بسياري وجود دارد كه بايد آنها را فقط . گذارد غير قابل انكار است يراتي كه بر آن ميبدن قابل ادراك است و از طريق تأث

هـيچ منبعي جز . كسي قادر نيست موجوديت پدر را كه مبتني بر مرجعـيت مادر است انكار كند.  بر اساس مرجعيت برتر پذيرفت
به . يچ منـبـعي جز مطالعه وداها براي ادراك روح وجود ندارد، ه اي مشابه به گونه. مادر براي شناخت هويت پدر وجود ندارد

 بايد مي اين نيز بيان وداهاست و ؛ ، آگاهي است و آگاه است روح.  بيان ديگر، روح از طريق دانش تجربي بشر قابل درك نيست
   طور ابدي  به  روح  و از آنجا كه؛آيد  وجود نمي  به  تغييري  هيچ ، در روح برخالف بدن كه دستخوش تغيير است.  آن را قبول كنيم
 اتمي   و روح  است ، اليتناهي  متعال روح.  ماند  باقي  اتمي  ذره  صورت  به  اليتناهي  متعال  باروح ، در مقايسه تغييرناپذير است

 يا   اليتناهي تواند با روح ، هيچگاه نمي  تغييرناپذير است  كه  كوچك نهايت  بي ، روح بنابراين.   است  خرد و كوچك نهايت بي
   موقعيت  و تغييرناپذيري  تا ثبات  است  در وداها تكرار شده  مختلف  طرق  به  مفهوم  پروردگار برابر گردد و اين  اعالي شخصيت

  . ست ا ، ضروري  كنيم  درك  اشتباه  و بدون  طور كامل  را به  آن  براي آنكه  مسأله تكرار يك.  را تأييد نمايد روح

  26  آيه
atha cainaà nitya-jätaà 

nityaà vä manyase måtam 
tathäpi tvaà mahä-bäho 
nainaà çocitum arhasi  

atha  :اگر ـ  ولي ca  :ـ  همچنين enam  :ـ   روح اين nitya-jätam  :ـ   شده  زاده همواره nityam  :ـ   هميشه براي vä  : ،يا
   مسلّح اي:  mahä-bähoتو ـ :  tvam ـ  باز هم:  tathä api ـ  مرده:  måtam ـ  كني  فكر مي چنين:  manyaseو يا ـ 
  .، سزاوار شايسته:  arhasi ـ  كردن سوگواري:  çocitum ـ   روح درباره:  enamهرگز ـ :  na ـ  بزرگ

   ترجمه
   هميشه شود و براي  مي  زاده مواره ه]  زندگي هاي يا نشانه[   روح  كه كني  فكر مي ، اما چنانچه  بزرگ مسلّح  اي

  .  دهي  راه  دل  به  و اندوه  غم  ندارد كه  دليلي رود، باز هم  مي از بين

   شرح
 نظر  به.  معتقد نيستند  از جسم  و جداگانه روح  مستقل  موجوديت ، به  همانند بودائيان  وجود دارند، كه  از فيلسوفان  گروهي همواره

كاها و   لوكاياتي  و به  وجود داشته  فيلسوفاني فرمود، چنين  را بيان ميگيتا-بهاگاواد خداوند كريشنا  ه ك رسد هنگامي مي
   تركيبات  از كمال  خاصي  در مرحله  يا روح  حيات هاي  نشانه  اعتقاد دارند كه  چنين اين فيلسوفان. اند  بوده وايبهاشيكاها معروف

،   آنان  نظريه بر اساس.  طرز تفكر برخوردارند  عصر جديد نيز از همين  ماترياليست  و فالسفه ادي م دانشمندان. آيد مادي پديد مي
  علم. گردد  ظاهر مي  و شيميايي  عناصر فيزيكي  از برهمكنش  خاصي  در مرحله  و آثار حيات  است  از عناصر فيزيكي  تركيبي بدن

   اخيراً در آمريكا رواج  كه  كاذبي  از مذاهب بسياري.   است  شده  نهاده  بنيان  فلسفه همين بر   نيز مبتني شناسي  يا انسان آنتروپولوژي
  .آورند  رو مي  بودايي گرايي  پوچ هاي  فرقه  مذكور و همچنين اند، به فلسفه پيدا كرده
  زيرا هيچكس.  داشت  وجود نمي اندوه  براي لي دلي بود، باز هم  وايبهاشيكا معتقد نمي  فلسفه  طبق  وجود روح  آرجونا به  حتي چنانچه
 عصر  آيا در جنگهاي. زند  خود سر باز نمي تجويزشده  نمايد و ازوظايف  نمي  سوگواري  از مواد شيميايي اي  توده  فقدان براي

   عمل  به شود، غمخواري  مي  صرف  بر دشمن  پيروزي  براي  كه  مواد شيميايي  مقاديربسيار زيادي  رفتن  از دست حاضر، براي



   
88 

 در هر دو  بنابراين. گردد  نابود مي  بدن  و تباهي  با زوال شود همراه  مي  يا آتما ناميده  روح  وايبهاشيكا آنچه  فلسفه طبق آيد مي
   دليلي معتقد نباشد، باز هم   وجود روح  به  آنكه  بپذيرد و چه  اتمي  بر وجود روح  را مبني  ودايي گيري  آرجونا نتيجه  اينكه ، چه حالت
آيند و   پديد مي  ماده  از تركيبات  بسياري  زنده  موجودات ، در هر لحظه  نظريه  بر اساس اين  وجود ندارد، چون  و شكوه  تأسف براي

 به نظر   بيهوده  مرگ مثل  اي  پا افتاده  در مورد رويداد پيش  و اندوه  غمشوند؛ مي ديگر از آنها نابود   نيز بسياري  لحظه در همان
   پدربزرگ  خاطر كشتن ، ترس آرجونا به داشت  وجود نمي  تولد ديگري  از مرگ  پس ، چنانچه  فلسفه  اين  بر اساس باز هم. رسد مي

  مسلّحا ماها ـ باهو يا آميز آرجونا ر  كنايه كريشنا با حالتي. مورد بود  بي  قرار گرفتن  گناه  تأثير بازتاب  تحت  خود و در نتيجه و معلم
 آرجونا  كريشنا به. پذيرد  نمي  است  ودايي  دانش  ناقض  وايبهاشيكاها را كه  نظريه كند، زيرا خداوند به طور حتم  مي  خطاب بزرگ

 را   ودايي  اصول از  پيروي  كه  است  دارد و شايسته  تعلق  ودايي  فرهنگ  كشاتريا به  يك  عنوان  به كند كه  مي گوشزد و يادآوري
  . خود قرار دهد  وظايف سرلوحه

  27  آيه
ätasya hi dhruvo måtyur 

dhruvaà janma måtasya ca 
tasmäd aparihärye ’rthe 
na tvaà çocitum arhasi  

jätasya  :ـ   تولد يافته  كه  كسي مربوط به hi  : حتماً، محققاً ـdhruvaù  :ـ   حقيقت يك måtyuù  :ـ  مرگ dhruvam  :آن  
 ـ  بنابراين:  tasmät ـ  همچنين:  ca ـ   مرده  شخص مربوط به:  måtasyaتولد ـ :  janma ـ   است  حقيقت نيز يك

aparihärye  :ـ  ناپذير است  اجتناب  كه  چيزي  آن مربوط به arthe  :ـ  در موضوع na  :ـ   فعل  نفي عالمت tvam  : تو ـ
çocitum  :ـ  مودن ن  و مويه شكوه arhasi  :شايسته .  

   ترجمه
.   اسـت ، حتمـي   مـرده   كـه   كسـي   و تولد مجدد بـراي  ناپذير است   ، اجتناب    تولد يافته    كه   كسي  ، براي   مرگ

  .  شوي  و اندوه  خود، نبايد دچار غم  اجتناب غير قابل فة وظي ، در انجام بنابراين

   شرح
   نمايد كه  بعد تجربه  مجدد را در زندگي  فرو رود تا بار ديگر، تولدي  مرگ بايد در دامان از فعاليتها  اي  دوره  از اتمام  پس شخص

 از   پس  رها گردد، زندگي  آنكه  بي  انسان  ترتيب بدين.   است  داده  خود انجام  قبل  در زندگي  كه  است  اعمالي  تولد بازتاب اين
 غير  ، كشتار و جنگ  مؤيد قتل  و زندگي  مرگ  دايره ، وجود اين  حال بااين. ددگر ور مي  غوطه  تولد و مرگ  در دايره زندگي

   به  بشري  در جامعه  و قانون  حفظ نظم  براي ناپذيري  اجتناب  عوامل  و جنگ ، خشونت  در عين حال ليكن.   نيست ضروري
  .آيد شمارمي
 كشاتريا   وظيفه  حق  در راه ناپذير بود، و جنگيدن  اجتناب اي ، واقعه ست پيو  وقوع  خداوند به  بنا بر اراده  كوروكشترا، كه جنگ

   خود بود، چرا بايد از مرگ  صحيح  وظيفه  انجام  كشاترياها، اگر آرجونا در حال  وظيفه  با در نظر گرفتن اكنون. شود  مي محسوب
 از   كه  شومي  با نتايج  شدن  خاطر مواجه  كشاترياها را به نين قوا  كه  او نيست شايسته  و يا اندوهگين باشد  خود بيمناك بستگان
 خود گردد، و در   مرگ بستگان  مانع توانست  نمي  صحيح  وظيفه  از انجام  كردن ، او با اجتناب  هر حال به.  كند ترسيد نقض آنها مي
  . گشت  مي  و ذلت  دچار خواري  نادرست  شيوه  اين  انتخاب نتيجه
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  28  آيه
avyaktädéni bhütäni 

vyakta-madhyäni bhärata 
avyakta-nidhanäny eva 

tatra kä paridevanä  
avyakta-ädéni  :ـ   نيافته در آغاز تجلي bhütäni  :اند ـ   شده  خلق  كه  چيزهايي  آن تماميvyakta  :ـ  يافته تجلي 

madhyäni  :ـ   مياني در مرحله bhärata  :ا ـ  بهارات  نواده ايavyakta  :ـ  نيافته تجلي nidhanäni  :نابود   كه هنگامي 
  . ، سوگواري  و اندوه غم:  paridevanä ـ  چه:  kä ـ  بنابراين:  tatra ـ   كه  است  آن كامالً شبيه:  evaگردد ـ 

   ترجمه
   از نـابودي   پـس  ه، و دوبـار شـوند  مـي    متجلـي   مياني ة در مرحل اند، سپس  در آغاز نامتجلي     مخلوقات  تمام

    وجود دارد  و اندوه  غم  به  نيازي  چه پس. گردند  مي متجلينا

   شرح
   دليلي  دو گروه  از اين  هيچكدام؛  منكر وجود آن  هستند و گروهي  وجود روح  معتقد به  گروهي  وجود دارند كه  از فالسفه دو گروه

   منظور استدالل  به  حتي چنانچه. آورند  شمار مي  را كافر به  وجود روح ، منكران يي ودا  حكمت پيروان.  ندارند  و سوگواري  غم براي
، بايد   روح  مستقل  نظر از موجوديت قطع. ماند  نمي  باقي  و اندوه  غم  براي  دليلي ، باز هم  گرديم ، منكر وجود روح  شده  كه هم

 پديد  ، تجليات  نامتجلي  ظريف  حالت از اين.  وجود دارند نيافته  تجلي ت صور  به  از خلقت  قبل  عناصر مادي  داشت كه توجه
 ايجاد   خاك  از آب؛شود  توليد مي  از آتش آب؛آيد  وجود مي  به  از هوا آتش؛شود  از اتر هوا ايجاد مي  كه  گونه آيد، همان مي
 وجود   به  از خاك  را كه  آسمانخراش  يك  مثال  عنوان به. آيند  هستي مي  عرصه  به  طبيعي  مظاهر گوناگون گردد و از خاك مي
  نيافته  تجلي  حالت  به  دوباره  آن  گرديد، موجوديت  شد و متالشي  فرو ريخته  اين آسمانخراش  كه هنگامي.  در نظر بگيريد آمده
   آن  تفاوت ماند، ولي  مي  خود باقي  قوت  به  انرژي اي بق ، قانون  هر حال به. شود  مي  تبديل  اتم  ذرات  امر به آيد و در نهايت درمي
 در   و چه يافته  تجلي  در مرحله ، چه بنابراين. آيند  درمي نيافته  و تجلي يافته  تجلي  صورت ، اشياء متناوباً به  در امتداد زمان  كه است
 عناصر  اند، زيرا همه  نرفته  اشياء از بين اي  گونه  نيز به نيافته لي تج در مرحله.  وجود ندارد  سوگواري  براي ، علتي نيافته  تجلي مرحله

 و اين كنند مي   جلوه يافته  تجلي  صورت  به  كه  است  مياني  هستند و فقط در مرحله  باقي نيافته  صورت تجلي  به در آغاز و در پايان
  .ردآو  وجود نمي  را به اي  عمده  تفاوت  هيچ  از نظر مادي مسأله

 از   زمان  در طول  تنها كالبد مادي  كه  بپذيريم  است  شده  بيانگيتا-بهاگاواد در   كه  گونه  را همان  ودايي گيري  نتيجه اگر ما اين
   به  بايد همواره ، آنگاه)nityasyoktäù çarériëaù(  است  جاودان  روح  كه در حالي) antavanta ime dehäù(رود   مي بين

 و   بايد غم  لباس  تغيير يك  چرا براي  بنابراين؛  است  بيروني  يا پوشش  همانند يك لباس  مادي  بدن  اين  كه  باشيم تهخاطر داش
  شايد در خواب گمان. ماند  رؤيا مي  و به  نيست  حقيقي  كالبد مادي  اين ، موجوديت  روح  جاودانگي در مقابل  داد  راه  دل  به اندوه
 پرواز   نه  كه شويم  مي  متوجه  از بيداري  پس ، ولي ايم  نشسته  بر ارابه  و يا همانند پادشاهي  هستيم  پرواز در آسمان ل در حا كنيم

داند،   نمي  حقيقي  اصالت  را داراي  كالبد مادي  اينكه ، نظر به  رو، دانش ودايي از اين.   پادشاهي  ارابه  و نه  داشت  حقيقت در آسمان
   وجود روح  معتقد به  چه  كه  است  اين نتيجه. كند  مي  تشويق  است  كامل النفس  معرفت  كه همان  خودشناسي  طريق  بهما را
  .  نيست  سوگواري  براي  دليلي  بدن  فقدان ، باز هم  و يا منكر وجود آن باشيم
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  29  آيه
äçcarya-vat paçyati kaçcid enam 

äçcarya-vad vadati tathaiva cänyaù 
äçcarya-vac cainam anyaù çåëoti 

çrutväpy enaà veda na caiva kaçcit  
äçcarya-vat  :انگيز ـ   شگفت  چيزي  عنوان بهpaçyati  :نگرد ـ  بيند، مي ميkaçcit  :ـ  كسي enam  :ـ   روح اين 
äçcarya-vat  :ـ   عجيب اي  پديده  عنوان به vadati  :كند ـ   مي  صحبت  آن دربارهtathä  :ـ  سان بدين eva  : حتماً، محققاً ـ

ca  :ـ  همچنين anyaù  :ـ  ديگري äçcarya-vat  :انگيز ـ  مشابهاً حيرتca  :ـ  همچنين enam  :ـ   روح اين anyaù  :
فهمد ـ  داند، مي مي:  veda ـ   روح اين:  enam ـ  حتي:  api ـ   شدن شنيده:  çrutväشنود ـ   مي  آن درباره:  çåëoti ـ  ديگري

na  : هرگز ـca  : و ـeva  : حتماً، محققاً ـkaçcit  :كسي .  

   ترجمه
انگيـز    اي شـگفت     پديـده    عنـوان    را بـه     آن  نگرند، بعضي   انگيز مي    شگفت  اي   پديده   عنوان   به   روح   به  برخي

   از شنيدن  پس  حتي  آنكه ديگران حال.  استانگيز   شگفت اي  پديده  روح اند كه  نيز شنيده  و برخيكنند مي  توصيف
  . نيستند  آن  درك  قادر به  وجه  هيچ ، به  روحة دربار مطالبي

   شرح
نيز ) 1/2/7( در كاتها اوپانيشاد   گفتاري ، وجود چنين  است  اوپانيشادها بنا شده  اصول  گيتوپانيشاد اساساً بر مبناي از آنجا كه

 :  نيست عجيب
çravaëayäpi bahubhir yo na labhyaù 
çåëvanto ’pi bahavo yaà na vidyuù 
äçcaryo vaktä kuçalo ’sya labdhä 
äçcaryo ’sya jïätä kuçalänuçiñöaù  

  نهايت  بي  وجود دارد، در ميكروبهاي  بانيان  بزرگ  و در درخت  عظيم  حيوان  يك  در بدن  طور كه  همان  اتمي  روح  كه  واقعيت اين
.  انگيز است  نيز وجود دارد، مطمئناً بسيار حيرتكنند مي  متر را اشغال  سانتي  يك  ميليونها و بيليونها از آنها فقط فضاي  كه ككوچ

،   است  داده  را توضيح  روح ، حقيقت  آموخت  موجود زنده  برهما نخستين  را به  ودايي ، كه معارف  دانش  مرجع  باالترين با اينكه
   را درك  فردي  اتمي روح  جرقه توانند شگفتيهاي  نيستند نمي  و دقيق  جدي  كه  دارند و آنان  از دانش  اندكي  بهره  كه بازكساني

 قادر   كوچكي نهايت  بي  ذره  چنين توانند تصوركنند چگونه  خود نمي  شديداً مادي  ديدگاه  علت  عصر به  در اين  مردم اغلب. كنند
   آن  از نظر ويژگي  از نظر ساختار و هم  را هم  انسانها روح بنابراين.  حركت وادارد  را به  يا كوچكي  بزرگي  اين  به  اشكال است

   تمايالت نفساني  و ارضاي  در امور دنيوي اند، چنان  گشته  دچار توهم  مادي  فريبنده  تأثير نيروي  كه تحت مردم. دانند  مي عجيب
 فعاليتها   خود، تمام  حقيقت  بدون شناخت  كه  است  آن  هرچند حقيقت؛ دارند  خودشناسي  براي  بسيار اندكي ت فرص اند كه فرو رفته
 بينديشد تا   روح  اصالت  بايد به  انسان دانند كه  نمي  وجه  هيچ شايد آنها به. انجامد  مي  شكست  بقاء نهايتاً به  براي  تالش در جهت

  . بيابد  حلي  مادي راه حيات   رنجهاي بتواند براي
   شركت  سخنراني  از افراد در جلسات  با جمعي  همراه  است  دارند ممكن  روح  درباره  مطالبي  شنيدن  به  عالقه  كه  از مردم برخي

  هستند و از نظر كمي   يكي  اتمي  و روح  متعال  اينكه روح  امر با پذيرفتن  از حقيقت  اطالع  عدم  علت  به  گاهي نمايند، ليكن
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  ، روابط و مناسبات ، اعمال  اتمي ، روح  متعال  روح  موقعيت  كه  را بيابيم  شخصي بسيار دشواراست. شوند مي   ندارند، گمراه تفاوتي
   روح بهره دانش واقعاً از   كه  است  نادرتر فردي از آن.  كند  ديگر را كامالً درك  و فرعي  اصلي  جزئيات آنها با يكديگر و تمام

 را   روح  مسأله اي  گونه ، اگر شخصي بتواند به  حال با اين.  كند  را توصيف  روح  موقعيت  مختلف  باشد و بتواند وجوه  گرفته كامل
  . خواهد شد  و سعادت  موفقيت  قرين  زندگيش  كند، آنگاه درك

 را گيتا-بهاگاواد  هاي هاي ديگر، گفته  با نظريه  شدن  منحرف بدون،   كه  است  آن“ ذات”   موضوع  شناخت  براي  روش آسانترين
   عنوان  بتواند كريشنا را به  انسان  از آنكه  قبل ولي.   است بپذيريم  شده  خداوند كريشنا، بيان ، يعني  مرجع  باالترين  از سوي كه

   متحمل اش  گذشته  در زندگيهاي  و چه  زندگي  در اين را چه   بسياري  خداوند بپذيرد، بايد رياضتها و قربانيهاي  متعال شخصيت
  .  ديگري شناخت  راه  از هيچ  و نه  عابد پاك سبب  و بي كران  بي  لطف  فقط از طريق توان ، كريشنا را مي  حال با اين.  باشد شده

   30  آيه
dehé nityam avadhyo ’yaà 

dehe sarvasya bhärata 
tasmät sarväëi bhütäni 
na tvaà çocitum arhasi  

dehé  :ـ   مادي  بدن صاحب nityam  :ـ   طور ابدي به avadhyaù  :شود ـ  تواند كشته نمي ayam  :ـ   روح اين dehe  : در
:  bhütäni ـ همه:  sarväëi ـ  بنابراين:  tasmät بهاراتا ـ   نواده اي:  bhärata ـ   همه مربوط به:  sarvasya ـ  بدن
  .، سزاوار شايسته:  arhasi ـ   نمودن سوگواري:  çocitumتو ـ :  tvamهرگز ـ :  naـ ) اند  شده  زاده كه (  زنده جوداتمو

   ترجمه
،   پـس .  از بـين بـرد       است   دارد و جاوداني     سكونت   در بدن    را كه    كسي   آن  توان   بهاراتا، هرگز نمي    ة نواد  اي
  .  دهي  راه  دل  به ندوه و ا  غم  موجودي  هيچ نبايد براي

   شرح
   فناناپذير به  روح خداوند كريشنا با توصيف. رساند  مي  پايان  تغييرناپذير را به  روح  مربوط به  آموزشهاي  خداوند بخش اكنون
   كشاتريا نبايد به  يك وان عن ، آرجونا به بنابراين.   و موقتي است  فاني ، و بدن  جاودان  روح كند كه  مي ، اثبات  گوناگون هاي شيوه
  انسان.  ورزد  امتناع اش  وظيفه  خواهند شد، از انجام  كشته  در جنگ- بهيشما و درونا -  وي  و معلم  پدربزرگ  از آنكه  ترس دليل

   باور باشد كه  براين كه آن  باشد، نه  داشته  ايمان  مادي  از بدن  و مستقل ، متفاوت  وجود روح كريشنا به  شري بايد بر اساس مرجعيت
   حاصل  كه  مادي  تركيبات  از تكامل  در مرحله خاصي  تصور نمايد آثار حيات  وجود ندارد و يا آنكه  روح  عنوان  به اي پديده

   جنگ گام در هن  ولي؛گردد  نمي  تشويق  خشونت ، اعمال  روح فناناپذير است با آنكه. آيد  پديد مي  است  مواد شيميايي برهمكنش
 و   هوي  از روي  خداوند و نه  فرمان  نياز بايد بر حسب اين. گردد  نمي  منع  خشونت  به شود، توسل  حس مي  آن  به  نياز حقيقي كه

  . باشد تجويزشده، تأييد و  هوس

  31  آيه
sva-dharmam api cävekñya 

na vikampitum arhasi 
dharmyäd dhi yuddhäc chreyo ’nyat 
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kñatriyasya na vidyate  
sva-dharmam  :ـ   خود شخص  ديني اصول api  :ـ  همچنين ca  :ـ  در واقع avekñya  :ـ  در نظرگرفتن na  : هرگز ـ

vikampitum  :ـ  ، مردد بودن  كردن تأمل arhasi  :ـ   تو است شايسته dharmyät  :ـ   ديني  اصول براي hi  :ـ  در واقع 
yuddhät  :ـ  دناز جنگي çreyaù  :بهتر ـ  مشغوليت anyat  :ـ  چيزديگري kñatriyasya  :كشاتريا ـ  مربوط به kñatriya؛ 

na  :ـ   فعل  نفي عالمت vidyate  :وجود دارد.  

   ترجمه
 بـر     بهتر از جنگيـدن      كاري   تو هيچ    براي   كشاتريا بايد بداني     يك   عنوان   به  ات   ويژه  ة وظيف  با در نظر گرفتن   

  .  نيست  ترديدي  گونه  هيچ  جاي پس.  وجود ندارد  ديني  اصول اساس

   شرح
   معني  به كشات. شود  مي باشد، كشاتريا خوانده  مي  جامعه  صحيح دار رهبري  عهده  كه  دوم ، طبقه  اجتماعي  چهار طبقه در ميان
. شود  مي ، كشاتريا ناميده)  نمودن  حفاظت  يعنيträyate(كند   مي  حفاظت  و صدمه  را از آسيب  جامعه  كه  و كسي  است صدمه

   را رو در رو به  و ببري رفت  مي  جنگل  كشاتريا به  بود كه  مرسوم چنين. آموختند  را در جنگل مي  و كشتن كشاترياها جنگيدن
   آتش قرباني  به  و جالل شد، با شكوه مي   ببر كشته  كه  و هنگامي پرداخت  مي  جنگ طلبيد و با شمشير خود با ببر به  مي مبارزه
   مبارزه  به كشاترياها بخصوص.   است  جايپور هند مرسوم  ايالت  كشاترياي  نزد شاهان  تا كنون  حتي  روش اين. گرديد  مي تقديم

 كشاترياها   كه  روست د و از اينآي  مي  الزم  به خاطر دين  خشونت  اعمال بينند، زيرا گاهي  مي  را تعليم  كشتن  و توانايي طلبيدن
   سياسي  شيوه  نوعي  سياست  در چهارچوب  خشونت  و عدم جويي شايد صلح. پذيرند  را نمي  سانياسا يا انقطاع هرگز مستقيماً مرحله
 :  است  شده  گفته  ديني  قوانين در كتب.   نيست  و قاعده  اصل  يك  هيچگاه محسوب گردد، ولي

ähaveñu mitho ’nyonyaà 
jighäàsanto mahé-kñitaù 

yuddhamänäù paraà çaktyä 
svargaà yänty aparäì-mukhäù  

 
yajïeñu paçavo brahman 
hanyante satataà dvijaiù 

saàskåtäù kila mantraiç ca 
te ’pi svargam aväpnuvan  

 از   پس  را دارد كه  اين جنگد، شايستگي ورزد، مي او حسد مي   به  نسبت  كه  ديگري  با شاه  جنگ  در ميدان  كه  يا كشاتريايي شاه”
   دست  بهشتي  سيارات  به  قرباني  آتش  به  براهماناها نيز با تقديم حيوانات  كه  گونه همان.  آيد  نائل  بهشتي  كرات  به مرگ
  آميزي  خشونت  كارهاي  وجه  هيچ  به  قرباني  آتش در  حيوانات  و كشتن  اصول ديني  در نبرد بر اساس ، كشتن بنابراين“ .يابند مي

 سير تكامل   آنكه  بدون شده  قرباني حيوان: گردند مند مي  بهره  مربوطه  ديني  اصول  با اجراي ، زيرا همهشوند مي ن محسوب
 در   كه گردد و كشاترياهايي  مي برخوردار  حيات  انساني  از شكل  كند، بالفاصله  طي  حياتي  و مراتب  خود را در اشكال تدريجي
   بهشتي  سيارات  به  قرباني  براهماناها با تقديم  گونه كه ، همانشوند مي   نائل  بهشتي  كرات  نيز بهشوند مي   نبرد كشته ميدان
  .يابند  مي دست
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   بدن  مربوط به  وظايف بايد،   نيافته است دست   رهايي  مرحله  به  انسان  كه مادامي.  وجود دارد  ويژه  سوا ـ دهارما يا وظايف دو نوع
، سوا ـ دهارما يا   يافت  دست  رهايي  مرحله  به  انسان  كه هنگامي.  يابد  دست  رهايي  دهد تا به  انجام  ديني  اصول خود را طبق

 وارناشراما ـ دهارما در  طبق. گيرد ر نمي قرا  مادي  جسماني  مناسبات  در حيطه  وظايف گردد و ديگر آن  مي  او روحاني  ويژه وظيفه
ناپذير   وظايفي اجتناب  خود وجود دارد و چنين  نوبه  براهماناها و كشاترياها به  براي اي  ويژه ، وظايف  جسماني چهارچوب حيات

 كالبد   ـ دهارما در سطحسوا.  روشن خواهد شد  چهارم  امر در فصل  و اين  است  خداوند مقدر شده سوا ـ دهارما از جانب. هستند
 وارناشراما ـ   از مرحله  انساني تمدن. شود  مي  خوانده  روحاني  به معرفت  نيل  براي  انسان ، وارناشراما ـ دهارما يا نردبان جسماني

 با   ترتيب بدين. گردد  آغاز مي  است  كرده  كسب  طبيعت هاي  گونه  بر حسب  كه كالبد جسماني اي  ويژه  وظايف دهارما يا مرحله
   مراحل باالتري  به ، شخص  است تجويزشده وارناشراما ـ دهارما   باالتر طبق  مراجع  دستورات  موجب  به  كه اي  وظايف ويژه انجام

  .يابد  ارتقاء مي از حيات

  32  آيه
yadåcchayä copapannaà 
svarga-dväram apävåtam 
sukhinaù kñatriyäù pärtha 
labhante yuddham édåçam  

yadåcchayä  : ـ )  ناخواسته(در موعد خودca  :ـ  همچنين upapannam  :ـ  رسيدند به svarga  :بهشتي  سيارات مربوط به   
   حكومت  در امر اداره  كه افرادي:  kñatriyäù ـ  بسيار خوشبخت:  sukhinaùكامالً باز ـ :  apävåtamدر ـ :  dväramـ 

:  édåçam ـ  جنگ:  yuddhamيابند ـ   مي دست:  labhante پسرپريتها ـ  اي:  pärtha ـ   پادشاهي ات دارند، مقام شركت
  . همانند اين

   ترجمه
رسـد    برايشان فرامي  جنگيدني  فرصتهاي  چنين   ناخواسته   كه   كشاترياهايي   آن   سعادت   پارتها، خوشا به    اي
  .شود  مي ه گشود  ايشان  روي  به  بهشتي  كرات و درهاي

   شرح
  آورد، خداوند كريشنا، آموزگار متعال  بار نمي  به  ابدي  جهنمي  جز زندگي  چيزي  جنگيدن كند كه  مي  آرجونا اعالم  كه هنگامي

   ويژه  وظايف  به خواست او مي.  بود  و غفلت  جهل  علت  آرجونا فقط به  از طرف  استداللهايي چنين. نمايد  مي ، او را محكوم عالم
   خشونت  عدم  كشاتريا توقع  از يك  جنگ  در ميدان  كه  است  نابخردي  كمال  آنكه  عمل نمايد، حال  خشونت  به  توسل خود بدون

 :  است  گفته شده  كرده  و پدر وياسادوا بيان  بزرگ  پاراشارا، حكيم  كه  ديني  يا قوانين در پاراشارا ـ اسمريتي.  داشته باشيم
kñatriyo hi prajä rakñan 

çastra-päëiù pradaëòayan 
nirjitya para-sainyädi 

kñitià dharmeëa pälayet  
 حفظ   براي  لزوم  در مواقعبايد مي دليل   اين  و به  است  و مشكالت  مسائل  انواع  در مقابل  افراد جامعه  كشاتريا حافظت وظيفه”

   ترتيب  سازد و بدين  را مغلوب  متخاصم  شاهان ، كشاتريا بايد سربازان بنابراين.  ورزد  مبادرت  خشونت  اعمال  به  و قانون نظم
  “. نمايد  حكومت  بر جهان  ديني  اصول طبق
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  آمد، از پادشاهي  مي اگر او بر دشمنان غالب.   نداشت  از جنگ  امتناع  براي  دليلي ، آرجونا هيچ  جوانب  تمام با در نظر گرفتن
 بود ارتقاء   شده  او گشوده  روي  كامالً به  آن  كه درهاي  بهشتي  كرات شد به  مي  كشته  در جنگ گرديد و چنانچه د ميمن بهره
  . او بود  نفع  به  جنگيدن در هر صورت.  يافت مي

  33  آيه
atha cet tvam imaà dharmyaà 

saìgrämaà na kariñyasi 
tataù sva-dharmaà kértià ca 

hitvä päpam aväpsyasi  
atha  :ـ  بنابراين cet  : اگر ـtvam  : تو ـimam  :ـ  اين dharmyam  :ـ   ديني  وظيفه  يك  عنوان به saìgrämam  :

 تو ـ   ديني وظيفه:  sva-dharmam ـ  ، آنگاه سپس:  tataù ـ   دهي انجام:  kariñyasi ـ   فعل  نفي عالمت:  na ـ  جنگيدن
kértim  :ـ  شهرت ca  :ـ  همچنين hitvä  :ـ   دادن از دست päpam  :ـ   گناه بازتاب aväpsyasi  :آورد  خواهي  دست به .  

   ترجمه
   مرتكب   گرفتن وظايفت    ناديده   علت  ، قطعاً به     ورزي   امتناع   است   جنگيدن   خود كه    ديني  ة از وظيف   اما چنانچه 

  . داد خواهي  جنگجو از دست  عنوان ا به ر  خويش  شهرت  ترتيب  شد و بدين  خواهي گناه

   شرح
 خداوندگار شيوا نيز   حتي شامل ، كه  بزرگ  از فرشتگان  با بسياري  را در جنگ  شهرت  بود و اين  مشهوري آرجونا جنگجوي

   بود، رضايت  شده ارچي شك  يك  به  مبدل  دادن خداوندگار شيوا كه  و شكست  از جنگيدن آرجونا پس.  بود  آورده  دست شود، به مي
   بزرگ  او جنگاوري دانستند كه  مي همه.  كرد  دريافت آسترا از وي  پاشوپاتا ـ  نام  به ، سالحي  جايزه  عنوان  نمود و به  را جلب وي
 خود   معلم  حتي توانست  با آن مي  كه  داشت  او ارزاني  را به  خاصي  خود را نثار او كرد و سالح  و رحمت دروناچاريا نيز لطف.  است

   نظامي  و افتخارات شد، امتيازات ، نيز مي  بهشت  پدرش ايندرا، پادشاه  شامل ، كه  بسياري  مراجع ، او از طرف بنابراين. را نيز بكشد
 بود،   ورزيده كشاتريا غفلت   يك  عنوان  خود به  وظيفه  تنها از انجام گرداند، نه  برمي  روي اما اگر او ازجنگ.  آورد  دست  به بسياري

 ديگر،   بيان به. گشود  خود مي  براي  جهنم  به  شاهراهي  ترتيب داد و بدين  مي  خود را نيز از دست  نيك  و نام  شهرت بلكه تمامي
  .شد  جهنم مي  روانه  از جنگ  گرفتن  خاطر كناره  به ، بلكه  خاطر جنگيدن  به او نه

  34  آيه
akértià cäpi bhütäni 

kathayiñyanti te ’vyayäm 
sambhävitasya cäkértir 

maraëäd atiricyate  
akértim  :ـ  بدنامي ca  :ـ  همچنين api  :ـ  باالي bhütäni  :ـ   مردم تمام kathayiñyanti  :ـ  سخن خواهند گفت te  :

 بد  شهرت: : akértiù ـ  همچنين:  ca ـ  ترم شخص مح  يك براي:  sambhävitasya ـ   هميشه براي:  avyayäm تو ـ  درباره
  .گردد بيشتر مي:  atiricyate ـ  از مرگ:  maraëätـ 
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   ترجمه
  .  است  بدتر از مرگ ، ننگ  فرد محترم  يك  از تو ياد خواهند كرد و براي  بدنامي  به  همـواره مردم

   شرح
. دارد  مي  بيان  آرجونا از جنگ  خود را در مورد رويگرداني  نهايي اوت و مشاور آرجونا، قض  دوست  عنوان  خداوند كريشنا به اكنون

 ترسو خواهند   تو را يك ، مردم  گويي  شود ترك  شروع  جنگ  از آنكه  پيش  نبرد را حتي آرجونا، اگر ميدان”: فرمايد خداوند مي
  براي.   شوي  بدنامي ، دچار ننگ  جنگ  با فرار از ميدان،  زندگيت  نجات  تا براي  شوي  كشته  در جنگ  كه تر است شايسته. خواند

 در نبرد   همان بهتر كه؛  بگريزي  از مرگ  خاطر ترس ، نبايد به بنابراين.   است  بدتر از مرگ  همانند تو، بدنامي انسان محترمي
  ، نجات  بدهي  از دست  حيثيت خود را در جامعه و  گردي  بدنام  من  دوستي  با ناديده گرفتن  امر تو را از اينكه اين.   شوي كشته

  “.خواهد داد
  .گيري نكند  كناره  شود ليكن  در نبرد كشته  بود كه  آرجونا اين  خداوند درباره  نهايي ، قضاوت بنابراين

  35  آيه
bhayäd raëäd uparataà 

maàsyante tväà mahä-rathäù 
yeñäà ca tvaà bahu-mato 
bhütvä yäsyasi läghavam  

bhayät  :ـ   ترس  دليل به raëät  :ـ   جنگ از ميدان uparatam  :ـ   كشيده دست maàsyante  : آنها تصور خواهند نمود ـ
tväm  : تو را ـmahä-rathäù  :ـ   بزرگ سرداران yeñäm  :ـ   كه  آنهايي براي ca  :ـ  همچنين tvam  : تو را ـbahu-

mataù  :زياد ـ  با احترام bhütvä  :ـ  بوده yäsyasi  :ـ   رفت تو خواهي läghavam  :داده  خود را از دست ارزش  .  

   ترجمه
   تو فقط بـه      خواهند كرد كه     بودند، گمان    بسيار قائل    تو قدر و منزلت      و شهرت    نام   براي   كه   بزرگي  سرداران

  . شد  خواهي  و زبون  پست نان تو در نظر آ  و در نتيجه اي  گفته  نبرد را ترك  ميدان  ترس علت

   شرح
 معاصر   همانند دوريودهانا، كارنا و جنگاوران  بزرگي  مدار سرداران گمان”:  داد  آرجونا، ادامه  نظر خود به خداوند كريشنا، در اعالم

   آنها گمان  بلكه اي  كرده  ترك خود  و پدربزرگ  برادران  به  و شفقت نسبت  رحم  دليل  را به  جنگ  تو ميدان ديگر تصور نمايند كه
   براي  كه  وااليي  زياد و ارزش  احترام  آن  ترتيب  و بدين اي  برتافته  از جنگ  روي  از مرگ  ترس  موجب  تو به خواهند كرد كه

  “.  خواهد رفت  هستند از ميان  تو قائل شخصيت

  36  آيه
aväcya-vädäàç ca bahün 

vadiñyanti tavähitäù 
nindantas tava sämarthyaà 
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tato duùkhataraà nu kim  
aväcya  :آميز ـ  توهينvädän  :ـ   ساختگي كلمات ca  :ـ  همچنين bahün  : بسيار ـvadiñyanti  :ـ  خواهند گفت tava  :

ـ )  ضمير ملكي (  تو، ت مال:  tava ـ   كردن  بدگويي درحال:  nindantaù ـ  دشمنان:  ahitäùـ )  ضمير ملكي (  تو، ت مال
sämarthyam  :ـ  ، قدرت توانايي tataù  :ـ  ازآن duùkha-taram  : دردناكتر ـnu  :ـ  البته kim  :وجود دارد  چيزي چه .  

   ترجمه
  چه.   باد استهزا خواهند گرفت      تو را به     خواهند كرد و توانايي      تو را توصيف    آميزي   توهين   با كلمات   دشمنانت

    باشد  تو دردناكتر از اين  برايتواند چيز مي

   شرح
 خداوند  اكنون.  خواند  را در خور يك غير آريايي  آمد و آن  شگفت  آرجونا به جاي  بي  و شفقت خداوند كريشنا در آغاز از ابراز رحم

  .  است رسانيده   اثبات  آرجونا به  رحم و شفقت  اصطالح  به  با اين  خود را در مخالفت ، اظهارات  سخنان با اين

  37  آيه
hato vä präpsyasi svargaà 
jitvä vä bhokñyase mahém 
tasmäd uttiñöha kaunteya 
yuddhäya kåta-niçcayaù  

hataù  :ـ   شدن كشته vä  :ـ   و يا آن يا اين präpsyasi  :ـ  آوري  مي  دست به svargam  :ـ  قلمرو بهشتي jitvä  : با پيروز
برخيز ـ :  uttiñöha ـ  بنابراين:  tasmät ـ  جهان:  mahém ـ  شوي مند مي ، بهره بري  مي لذت:  bhokñyaseـ يا :  vä ـ  شدن

kaunteya  :ـ   پسر كونتي اي yuddhäya  :ـ  جنگيدن kåta  :ـ  مصمم niçcayaù  :ًيقيناً، مسلما.  

   ترجمه
 و يـا پيـروز     يافـت   خـواهي   دست  بهشتي  سيارات  شد و به    خواهي   نبرد كشته   ، يا در ميدان      پسر كونتي   اي
  .  بجنگ  راسخ  برخيز و با عزمي پس.   گشت مند خواهي  بهره  زمين  شد و از سلطنت خواهي

   شرح
نجا  در آ  شدن  با كشته  زيرا حداقل؛جنگيد  ميبايد، او   حال ، با اين  آرجونا وجود نداشت  جناح  براي  قطعي  پيروزي هرچند احتمال

  . ارتقاء يابد  بهشتي  كرات  به توانست مي

  38  آيه
sukha-duùkhe same kåtvä 

läbhäläbhau jayäjayau 
tato yuddhäya yujyasva 

naivaà päpam aväpsyasi  
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sukha  :ـ  ، خوشبختي خوشحالي duùkhe  :ـ  و غم same  :ـ  ، با تعادل با متانت kåtvä  :ـ   كردن چنين عمل läbha-

aläbhau  :هر دو ـ  سود و زيان aya-ajayau  :هر دو ـ   و شكست پيروزي tataù  :ـ  سپس yuddhäya  :خاطر  به 
 ـ   گناه بازتاب:  päpam ـ   راه ، در اين  ترتيب  اين به:  evamهرگز ـ :  naـ )  بجنگ( شو  مشغول:  yujyasva ـ  جنگيدن

aväpsyasi  :آورد  خواهي  دست به .  

   ترجمه
، و بـا    يـا شكسـت   ، پيـروزي  ، سود يا زيان  يا غم  خوشبختي  در نظر گرفتن ، بدون  خاطر جنگيدن   به  بجنگ

  . شد  نخواهي  گناه  هرگز مرتكب  عملي چنين

   شرح
در .  برد است ن خواستار اين) خداوند( بجنگد، زيرا او   خاطر جنگيدن  آرجونا بايد به فرمايد كه  مي  صراحت  خداوند كريشنا به حال

. باشد  نظر نمي  مطمح  يا شكست  و پيروزي ، سود يا زيان  يا غم گيرد شادي  مي صورت)  خداآگاهي (  در كريشنا آگاهي  كه اعمالي
از    واكنشي  هيچ  آن  در نتيجه  كه  است  و روحاني  الهي  خاطر خداوند كريشنا، آگاهي  چيز به  دادن همه  انجام بايد در نظر داشت

 در   باشد و چه گونة نيكي در  نمايد، چه  مي  خود عمل  حسي  تمايالت  خاطر ارضاي  به  كه كسي. آيد  پديد نمي  مادي فعاليتهاي
 كريشنا   فعاليتهاي  خود را كامالً تسليم  كه  كسي ليكن. گيرد  خود قرار مي  يا بد اعمال  خوب  واكنشهاي ، در معرض گونة شهوت

   شده گفته.   خود دارد نخواهد داشت  اطرافيان  به  نسبت  امور دنيوي  در جريان عادي  را كه  تعهد و ديني  باشد، آن  كرده آگاهي
 : است

 
devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäà 
na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà 
gato mukundaà parihåtya kartam  

   به ، ديگر نسبت  شسته است  ديگر دست  وظايف  و از تمام  شده  كريشنا، موكوندا، تسليم  به  طور كامل  به كه   كس هر آن”
   بهاگاواتام-شريماد (“.  و متعهد نيست ، مديون  و حتي بشريت  مردم ، عموم ، نياكان ، حكما، خويشان  فرشتگان  از جمله هيچكس

 بعد روشنتر   و در آيات  است  فرموده  بيان  آيه  آرجونا در اين  به  كريشنا با اشاره غير مستقيم  كه  است اي  نكته اين) 41/5/11
  . خواهد شد  داده توضيح

  39  آيه
eñä te ’bhihitä säìkhye 

buddhir yoge tv imäà çåëu 
buddhyä yukto yayä pärtha 
karma-bandhaà prahäsyasi  

eñä  :ـ   اين تمام te  :ـ  تو به abhihitä  :ـ   كردم توصيف säìkhye  :ـ   تحليلي  مطالعه وسيله به buddhiù  : شعور ـyoge  :
:  yuktaùتوسط شعور ـ :  buddhyäدقيقاً بشنو ـ :  çåëu ـ  اين:  imäm ـ  ولي:  tu ـ   است  مادي  فاقد نتايج  كه در عملي
 ـ   عمل  از بازتاب  ناشي اسارت:  karma-bandham پسر پريتها ـ  يا:  pärtha ـ   آنچه وسيله به:  yayä ـ   شده منطبق

prahäsyasi  :از  رها گردي تواني مي .  
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   ترجمه
 را بر     فرادار تا آن     گوش  حال.  ام   داده   شرح  برايت) سانكهيا (  تحليلي ة مطالع   را از طريق     دانش   اين  تا كنون 

  تـواني  ، مـي   نمايي  عمل  تو با چنين دانشي  كه  پسر پريتها، هنگامي اي.   دهم   توضيح   انتظار نتيجه    كار بدون   حسب
  .  رها سازي خود را از بند اعمال

   شرح
   به نمايد و سانكهيا عطف  تحليل مي  آن ها را با جزئيات  پديده  كه  دانشي ، يعني  ودايي  يا لغتنامه  نيروكتي  سانكهيا طبق واژه

پيشنهاد آرجونا در مورد .   حواس  مهار كردن شود به كند و يوگا مربوط مي  مي  را توصيف  روح  حقيقي يت ماه  كه  است اي فلسفه
 سر باز   از جنگيدن خواست  خود مي  اصلي  وظيفه  كردن او با فراموش.  بود  و ارضاي حواس  كامجويي  بر مبناي  از جنگ امتناع

   خون  به قيمت  كه  از سلطنتي  جستن تر خواهد بود تا بهره  خود خوشبخت  و خويشان  اقوام نمود با نكشتن زند، زيرا تصور مي
   در هر دو حالت  اصلي عامل.  باشد  آمده  به دست-شدند   مي  محسوب  همانند برادرانش  دهريتاراشترا كه  پسران-  پسرعموهايش

، هر دو   بستگان  ديدن  از زنده  حاصل  و يا خرسندي  بر آنان غلبه از  خوشبختي ناشي.  بود  كامجويي  عبارتي  يا به  نفس ارضاي
   به  رو كريشنا قصد داشت از اين. شوند مي   قرباني ، زيرا در اينجا خرد و وظيفه  است  شخص  تمايالت خودخواهانه  بر ارضاي مبني

   انضمام  به  اشخاص  تمام  داد كه كريشنا توضيح. برد  نمي ن او را از بي  خود، روح  پدربزرگ  بدن  او با كشتن  دهد كه آرجونا توضيح
 و   حاضر فرديت اند، در حال  داشته  و هويت  فرديت  آنها در گذشته؛ برخوردار هستند  جاودان  و هويت خود خداوند، از فرديت

ما فقط .  باشيم  مي  جاودان  مستقل واح ما ار  خود را حفظ خواهند كرد، زيرا همه  نيز فرديت و هويت  دارند و در آينده هويت
   نيز، فرديت  مادي  از اسارت پوشش  از رهايي  پس ، ولي دهيم  تغيير مي  صور گوناگون  خود را به  يا كالبد جسماني  بيروني پوشش
   بسيار واضحي  صورت به   تحليلي  بررسي  را با يك  و بدن  روح خداوند كريشنا ماهيت.  كنيم  حفظ مي  خود را همچنان و هويت

   به  نيروكتي  لغتنامه كند، در اينجا طبق  مي  بررسي  مختلف  را از زواياي  و بدن  تمايز روح  وجه  كه  توصيفي  دانش اين.  فرمود بيان
.  كافر ندارد اپيالي ك  سانكهياي  با فلسفه  ارتباطي  گونه  مورد نظر در اينجا هيچ سانكهياي.   است  شده  سانكهيا توصيف عنوان

   فلسفه- خداوند كريشنا   از ظهورات  يكي-   حقيقي ، كاپيالي  دروغين  توسط كاپيالي  شده  ارائه  از سانكهياي مدتها پيش
   روشني خداوند كاپيال به.   است  آمده  آن  شرح  بهاگاواتام-شريماد در   كرد كه ، توصيف  مادر خود، دواهوتي سانكهيا را براي

  اين. آورد  وجود مي  را به  آفرينش  بر پراكريتي  و با نظر افكندن  است ، فعال  همانا پوروشا يا خداوند متعال  كه  است  داده توضيح
افكند و  نظر مي  يا طبيعت  خداوند بر پراكريتي دهد كه  مي  وداها نشان توصيف.   است  گيتا تأييد شده  دروداها و همچنين موضوع
   افسون اند تحت  شده  مادي  وارد دنياي  بدين صورت  كه  فردي  ارواح تمام. سازد  بارور مي  اتمي  فردي  را با ارواح  خود آن هبا نگا

 تا   طرز تفكري چنين. كنند مي   خود فعاليت  حسي  لذات  هستند و فقط در جستجوي برنده  لذت پندارند كه  مي  آن  انرژي فريبنده
   مايا يا توهم ارضاي  دام  آخرين اين.  دارد  شود، ادامه خواهد با خداوند يكي  مي  موجود زنده  كه  مادامي ، يعني  رهايي  مرحله آخرين
   به  بزرگ  روح ، يك  گرفت اي صورت  كامجويانه  اعمال  در آنها چنين  كه  بسيار زيادي  از تولدهاي  و تنها پس  است حواس

  .رساند  مي  كمال  به  غايي  حقيقت  به  خود را در وصال  ترتيب جستجوي گردد و بدين  مي د كريشنا تسليم خداون واسودوا، يعني
 çiñyas te ’haà çädhi mäà :  است  خود پذيرفته  پير روحاني  عنوان  خداوند، كريشنا را به  خود به  نمودن آرجونا قبال با تسليم

tväà prapannam. فقط براي  عابدانه  خدمت  انجام-  ـ يوگا يا كارما ـ يوگا   در بودهي  عمل يشنا طريقه كر  اكنون در نتيجه   
   رابطه  صورت  به  دهم ، آيه  در فصل دهم  طرز واضحي  ـ يوگا به  بودهي اين.  خواهد داد  او آموزش  را به- خداوند   حواس رضاي
   خدمت  بدون اي  رابطه  چنين ولي.   است  شده  داده  حضور دارد، توضيح  همگان لبآتما در ق  پارام  عنوان  به  با خداوند، كه مستقيم
   بيان  يا به  است  خداوند قرار گرفته  روحاني  عاشقانه  يا خدمت  صادقانه  در طاعت ، كسي كه بنابراين. گيرد  نمي  صورت مريدانه
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. گردد مي  ـ يوگا نائل  بودهي  مرحله  اين  پروردگار به  خاص  و رحمت  لطف نه شكرا ، به  است  كريشنا قرار گرفته ديگر، در آگاهي به
 و   پاك اند، دانش  عابدانه  مشغول خدمت  همواره  روحاني  عشق  از روي  كه  كساني  آن  تنها به فرمايد كه  رو، خداوند مي از اين
   مملو از شعف  همواره  كه  الهي  ملكوت  به  آساني تواند به  عابد مي  طريق از اين. نمايد  را اعطاء مي  در عشق  بودن  وقف خالص
  . گردد  واصل  الهي  شخصيت ، به است
   در اينجا بيان  و واژه سانكهيا كه  خداوند است  به  عابدانه ، خدمت  ذكر شده  آيه  در اين  ـ يوگا كه  بودهي  عنوان  ترتيب بدين

   آن نه.   گرفت  شيادن دارد و نبايد آنها را با يكديگر اشتباه  كاپيالي  ملحدانه  با سانكهيا ـ يوگاي باطي ارت  گونه  هيچ  است گرديده
   پندارهاي  ذكر چنين  به اي  خداوند كريشنا عالقه  اينكه  جا گذارد و نه  به توانست تأثيري  كوروكشترا مي  جنگ  در زمان فلسفه
   آن ، ولي حتي  است  نموده  توصيف  بهاگاواتام-شريماد را در   حقيقي  سانكهياي ند كاپيال فلسفهخداو.  اي داشت  ملحدانه فلسفي

خداوند كريشنا فقط .   است  و روح  تحليلي بدن  توصيف  مفهوم در اينجا سانكهيا به.  اخير ندارد  با موضوعات  ربطي سانكهيا هيچ
  ، سانكهياي بنابراين.  آورد  عمل  به  از روح  تحليلي ، توصيفي يوگا-بهاكتي ـ يوگا يا  بودهي  مرحله  آرجونا به  منظور رساندن به

  يوگا-بهاكتي   طور كامل  و هر دو به  يكسان  است  شده  توصيف  در بهاگاواتام خداوند كريشنا و سانكهياي خداوند كاپيال كه
   تفاوت قائل يوگا-بهاكتي سانكهيا ـ يوگا و  خردتر بين  كم تنها افراد  خداوند كريشنا فرمود كه  جهت  همين هستند به

 با   ارتباطي  هيچ  ملحدانه سانكهيا ـ يوگاي  البته ).säìkhya-yogau påthag bäläù pravadanti na paëòitäù(شوند مي
  . دارد  اشاره  ملحدانه  ـ يوگاي سانكهيا  بهگيتا-بهاگاواد  كنند كه خرد ادعا مي  بي  اشخاص  وصف  ندارد، با اين يوگا-بهاكتي

   است  و عبوديت  خداوند با عشق  به ، خدمت“ كريشنا  به  در آگاهي  كردن عمل” ـ يوگا   منظور از بودهي  كه  كنيم  بايد درك پس
   كاري  چنين  كه كند، هر چقدر هم  مي  رضايت خداوند عمل  فقط براي  كه كسي. شود  مي  ساطع  از آن  كه  كاملي  و علم در شعف

  ، به  عملكرد روحاني  با چنين انسان. يابد  مي  روحاني  خود را در شعف  ـ يوگا قرار دارد و همواره  بودهي  اصول دشوار باشد، تحت
   تالش  او بدون آنكه  رهايي  ترتيب يابد و بدين  مي  دست  كامل  روحاني  معرفت  خود به  خداوند، خود به  و رحمت  لطف شكرانه
 ثمر وجود   كريشنا و كار براي  به  كار در آگاهي  بين  بسياري تفاوت.   است  آورد، در خود كامل  عمل  به  دانش  كسب  براي ديگري

 مورد نظر   نفساني  تمايالت  ارضاي  براي  مادي  يا خوشبختي  با خانواده  در رابطه  نتايجي  كسب  كه  در مواردي دارد، بخصوص
  . دهيم  مي  ما انجام  كه  است  كاري  روحاني  ـ يوگا كيفيت  بودهي بنابراين.  است

 40  آيه
nehäbhikrama-näço ’sti 
pratyaväyo na vidyate 

sv-alpam apy asya dharmasya 
träyate mahato bhayät  

na  : وجود ندارد ـiha  :يوگا ـ  در اين yoga؛ abhikrama  :ـ   كردن در كوشش näçaù  :ـ  ضرر، زيان asti  : وجود دارد ـ
pratyaväyaù  :ـ  ، نقصان كاستي na  : هرگز ـvidyate  : وجود دارد ـsu-alpam  :ـ  كمي api  :ـ  هرچند كه asya  :

  .خطر:  bhayät ـ  از بسيار بزرگ:  mahataùرهاند ـ  مي:  träyate ـ  حرفه:  dharmasya ـ   اين مربوط به

   ترجمه
توانـد انسـان را از         مـي    راه   در ايـن     پيشـرفت    وجود ندارد و كمي      ضرر يا نقصاني     گونه  ، هيچ    تالش  ندر اي 
  . نمايد  حفاظت  ترس ة گون خطرناكترين
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   به قداما.  پذيرد  صورت  انتظار كامجويي  او بدون  نفع  كريشنا يا به  به  در آگاهي  كه  است  در آن  عمل  روحاني  كيفيت باالترين
شود   آغاز مي  كه  هر كاري  مادي در سطح. رود  نمي  از بين اي  در هيچ مرحله گردد و اثر آن  نمي  مواجه  مانعي  با هيچ  عملي چنين
ر  ه ولي.  خواهد شد  محسوب  شكست  صورتي  خواهد ماند و به نتيجه  بي  تالش  آن  تمام  صورت  گردد، زيرا در غير اين  كامل بايد

   چنين ، فاعل بنابراين.  خود را حفظ خواهد كرد  نرسد نيز اثر ابدي  پايان  اگر به شود، حتي  مي  شروع  در كريشناآگاهي  كه كاري
 خداوند   به  درصد آگاهي  با يك  كه كاري. دهد  را از دست نمي  نباشد، چيزي  كريشنا كامل  به  در آگاهي  اگر كارش  حتي كاري
   موفقيت  بدون  مادي  در اعمال  كه شود، در حالي  دو درصد آغاز مي  بعدي از نقطه گام. آورد  بار مي  به  ابدي رد، نتايج پذي انجام

 خداوند   لطف  داد، اما به  كريشنا انجام  به  خود را در آگاهي آجاميال تا چند درصد وظايف. گردد  عايد نمي صد در صد نفعي
وجود ) 1/5/17 (  بهاگاواتام-شريماد در   بسيار مناسبي  آيه  رابطه در اين.  عايد او گرديد، صد در صد بود  سرانجام  كه اي نتيجه
 :دارد

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 
ko värtha äpto ’bhajatäà sva-dharmataù  

   سابق  شيوه  به  آن  انجام ناكامل  دليل  به  رها كند و سپس  در كريشناآگاهي  خاطر فعاليت  خود را به  شغلي  وظايف اگر كسي”
   كه  عايد شخصي  نفعي  ديگر، چه و از طرف  او خواهد شد  نصيب  زياني  نمايد، چه  رجعت-   مادي  لذات  جستجوي- خود  زندگي

 دارد،   انسان  براي  سودي چه”: گويند مي   مسيحيان  يا چنانكه“دهد خواهد شد  مي  و كمال انجام  تمام  خود را به ي ماد فعاليتهاي
  “. دهد  خود را از دست  جاودان ، روح  جهان  تمام  آوردن  دست  به  در مقابل چنانچه
  ، دوباره  بدن  پس از نابودي ، حتي  در كريشناآگاهي  عمل ليكنيابد،   مي  پايان  بدن  رفتن  با از بين  آن  و ثمرات  مادي اعمال
 خواهد شد   او داده  به  فرصت  اين يابد كه  مي  شخص اطمينان حداقل. كند  مي  رهنمون  كريشناآگاهي  بعد به  را در زندگي شخص

   براي  بيشتري  امكان  كه- ثروتمند  اي زاده  نجيب نواده يا در خا  روحاني  با مرتبه عالي  براهمانايي  در خانواده  آينده تا در زندگي
  .گيرد  مي  كريشنا صورت  به  در آگاهي  كه  است  فرد كاري  منحصر به  ويژگي اين.  تولد يابد-   خواهند ساخت  او فراهم ارتقاي

  41  آيه
vyavasäyätmikä buddhir 

ekeha kuru-nandana 
bahu-çäkhä hy anantäç ca 
buddhayo ’vyavasäyinäm  

vyavasäya-ätmikä  :ـ   و استوار در كريشناآگاهي ثابت buddhiù  : شعور ـekä  :ـ  فقط يك iha  :ـ   جهان در اين kuru-

nandana  :فرزند عزيز كوروها ـ  اي bahu-çäkhäù  :ـ  گوناگون هاي  شاخه داشتن hi  :ـ  در واقع anantäù  : نامحدود ـ
ca  :ـ  همچنين buddhayaù  : شعور ـavyavasäyinäm  :نيستند  در كريشناآگاهي  كه  كساني مربوط به .  

   ترجمه
 كنند؛ مي   را دنبـال  اي  يگانه  و استوارند و هدف  ثابت  مقصودشان  به  قرار دارند در نيل      راه   در اين    كه  كساني

  . و استوار نيستند چندشاخه است   ثابت  كه  فرزند عزيز كوروها، شعور آنان ، اي  كه در حالي
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  ، شعور وياواساياتميكا خوانده  ارتقاء خواهد يافت  زندگي  كمال  باالترين  كريشنا به  به  با آگاهي  انسان  كه  نكته  اين  به  قوي ايمان
 :  است آمده) 22/62مادهيا (در چيتانيا ـ چاريتامريتا . شود مي

’çraddhä’-çabde——viçväsa kahe sudåòha niçcaya 
kåñëe bhakti kaile sarva-karma kåta haya  

   نيست  گردد، نيازي مشغول  كريشناآگاهي  وظايف  به  انسان  كه هنگامي.   واال و متعال  چيزي  به  نسبت  اعتماد كامل  يعني ايمان
   خوب  اعمال  از بازتاب  كه  است ، كارهايي  ثمرجويانه مالاع. بجا آورد  يا بشريت ، مليت  خانواده  به  را نسبت  مادي  دنياي تعهدات

   در فعاليتهاي  كه  نيست شود، ديگر احتياجي  بيدار مي  كريشنا در انسان  به  آگاهي  كه هنگامي.آيد  پديد مي  شخص يا بد گذشته
 در   فعاليتهايش شود،تمامي  مي  كريشنا واقع  به گاهي در آ  انسان  كه  نمايد، زيرا هنگامي  تالش  خوب  از نتايج مندي بهره خود براي

،   كريشناآگاهي  كمال باالترين.   و بد نيست نظير خوب  دوگانگيهايي  ديگر در معرض  فعاليتهايي شود و چنين  مي  واقع  مطلق سطح
  .آيد  مي  دست  به  در كريشناآگاهي  تدريجي  خود با پيشرفت  خود به مرحله اين.   است  زندگاني  مادي  از ادراكات انقطاع

 Väsudevaù sarvam iti sa .  استوار است  كريشنا قرار دارد بر دانش  به  در آگاهي  كه  شخصي  و پابرجاي مقصود ثابت

mahätmä su-durlabhaù: دوا داند واسو  كامالً مي  كه  است  نادري  شايسته  كريشنا قرار دارد، روح  به  در آگاهي  كه شخصي
ها و   شاخه  همه  خود به  خود به ، آب  درخت  ريشه  به  دادن  با آب  كه  گونه همان.   است يافته  تجلي  علل يا كريشنا، منشأ تمام

،  ، جامعه  خود، خانواده ، يعني  همه  را به تواند بزرگترين خدمت  مي  در كريشناآگاهي  كردن  نيز با عمل شود، انسان  مي برگها منتقل
  . خواهند شد  راضي  همه  شود، آنگاه اگر رضايت خداوند حاصل.  دارد  ارزاني  و غيره كشور، بشريت

 معتبر كريشنا باشد،   كه نماينده  پير روحاني  يك  شايسته  راهنمايي ، تحت  وجه  بهترين  كريشنا، به  به  در آگاهي  خدمت ولي
   به  در آگاهي  عمل تواند او را براي  دارد و مي  شاگرد شناخت  نهاد و طبيعت  به  كه  است  كسي  پير روحاني  اين؛گيرد  مي صورت

   كند، از نماينده  عمل  با جديتبايد مي نمايد   خداوند پيشرفت  به  در آگاهي  آنكه انسان  براي  ترتيب بدين.  نمايد كريشنا هدايت
 تهاكورا  شريال ويشواناتها چاكراوارتي.  خود بپذيرد  زندگي  مأموريت  عنوان را به معتبر   پير روحاني كريشنا اطاعت نمايد و تعاليم

 :دهد  مي  تعليم  ما چنين ، به  پير روحاني  مشهور خود براي در نيايشهاي
yasya prasädäd bhagavat-prasädo 
yasyäprasädän na gatiù kuto ’pi 

dhyäyan stuvaàs tasya yaças tri-sandhyaà 
vande guroù çré-caraëäravindam  

   به  ارتقاء يافتن ، امكان  پير روحاني  رضايت گردد و بدون  مي  خداوند حاصل  متعال  شخصيت ، رضايت  پير روحاني با رضايت”
 و  ، دعا نمايم م بار در روز تمركز كن  او سه  و رحمت  دريافت لطف  بايد براي ، من بنابراين.  كريشنا وجود ندارد  به  آگاهي عرصه
  “.  نمايم ، تقديم  او، پيرروحانيم  خود را به  محترمانه هاي سجده

   صورت  به  بلكه  نظري  به صورت  نه؛  و بدني  مادي  ادراكات  در وراي  روح  كامل  شناخت  دارد به  بستگي  روش  در اين موفقيت
  يابد وجود نداشته  مي  تجلي  ثمرجويانه  در اعمال  كه  تمايالت نفساني اي و ارض  از كامجويي  ديگر اثري  كه اي  گونه ، به عملي
  .گردد  مي  ثمر منحرف  كار براي  گوناگون ، با انواع  كامالً متمركز نيست  كه فكر كسي. باشد

  42-43  آيات
yäm imäà puñpitäà väcaà 

pravadanty avipaçcitaù 
veda-väda-ratäù pärtha 
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nänyad astéti vädinaù  
 

kämätmänaù svarga-parä 
janma-karma-phala-pradäm 

kriyä-viçeña-bahuläà 
bhogaiçvarya-gatià prati 

yäm imäm  :اينها ـ  تمام puñpitäm  :ـ  جذاب väcam  :ـ  كلمات pravadanti  :گويند ـ  ميavipaçcitaù  :اشخاصي  
هرگز ـ :  na پسر پريتها ـ  اي:  pärtha از وداها ـ   پيروي مدعيان:  veda-väda-ratäù دارند ـ   از دانش  اندكي  بهره كه

anyat  :چيز ديگر ـ  هيچ asti  : وجود دارد ـiti  :ـ  سان بدين vädinaù  :ـ  ، طرفداران حاميان käma-ätmänaù  : خواستار
منجر :  janma-karma-phala-pradäm ـ  شتي به  كرات  به  منظور رسيدن به:  svarga-paräù ـ   نفساني  تمايالت ارضاي

  در لذت:  bhoga ـ  گوناگون:  bahuläm ـ   باشكوه مراسم:  kriyä-viçeña ديگر ـ   ثمرجويانه العملهاي  و عكس به تولد نيك
  .  سمت به:  prati ـ   تدريجي پيشرفت:  gatim ـ  و توانگري:  aiçvarya ـ  حواس

   ترجمه
ـ     گردند كه    وداها مي    جذاب   از كالم    بخش   آن ة دارند دلبست    از دانش   دكي ان  ة بهر   كه  آنان   ة اعمـال ثمرجويان
  آنـان . نمايـد    مـي    و غيره توصيه     قدرت  ، كسب    تولد نيك    به  ، دستيابي    بهشتي   سيارات   ارتقاء به    را براي   گوناگوني

  . وجود ندارد  برتر از اين چيزي كنند مي   هستند گمان  سرشار از ثروت  و زندگي  كامجويي  در آرزوي چون

   شرح
 وداها،   كارما ـ كانداي  در بخش  مناسكي كه  خود قوياً مجذوب  و غفلت  جهل  علت  خردمند نيستند و به  عموماً چندان  مردم توده
   منظور ارضاي  به  بهشتي  زندگي  لذات  به  از وصول آنها چيزي بيش. گردند  مي  است  شده  توصيه  مادي  لذات  به  رسيدن جهت
   بسياري در وداها قربانيهاي.  وفور وجود دارد  به  مادي  و ثروت  است  در دسترس  و زن  شراب  كه خواهند، جايي  نمي نفس

 كه   كسي هر  است  شده  گفته در واقع.   است  گرديده  توصيه  بهشتي  كرات  ارتقاء به توما براي  قربانيهاي جيوتيش بخصوص
   كهكنند مي از دانش دارند تصور   اندكي  بهره  كه  دهد، و آنان  قربانيها را انجام  ارتقاء يابد بايد اين  بهشتي  سيارات خواهد به مي
   عمل كريشنا  به  در آگاهي  راسخ  كه بخواهند با عزم  بسيار دشوار است  افرادي  چنين براي.   است  ودايي  حكمت  هدف  تمام اين
 را بدانند،   دلبستگيهايي  چنين  نتايج  آنكه گردند، بي  مي  دلبسته  درختان سمي  جذاب  گلهاي  به  ابلهان  كه  گونه همان. كنند

   وداها گفته  كارما ـ كانداي در بخش. گردند  مي  از آن  ناشي  و كامجوييهاي  بهشتي  مواهب  مجذوب چنين مشابهاً افراد ناآگاه
  : ستشده ا

apäma somam amåtä abhüma  و akñayyaà ha vai cäturmasya-yäjinaù sukåtaà bhavati.كه كساني   
   هميشه  و براي  تا جاودانكنند مي سوما ـ راسا را كسب   بهشتي  شراب  نوشيدن  دهند، شايستگي  را انجام  چهار ماهه رياضتهاي
 سوما ـ راسا هستند تا قادر   آوردن  دست  به  بسيار مشتاق كنيم كه  برخورد مي افرادي   نيز به  زمين  كره در روي.  شوند خوشبخت

   از اسارت  رهايي  به  ايماني  گونه  هيچ  اشخاصي چنين. مند گردند  بهره  و شهواني  تمايالت حسي  شوند و بتوانند از ارضاي و قوي
   حسي  تأثير لذات آنها عموماً تحت.  دارند  بسيار دلبستگي  ودايي قربانيهاي   باشكوه  مراسم  به  مادي ندارند و در عوض بندهاي

 ناندانا ـ   نام  به  باغهايي  بهشتي  در كرات  است  شده گفته. خواهند  نمي  بهشتي  لذات  به  جز وصول  چيزي هستند و در زندگي
 سوما ـ راسا وجود   شراب  مقادير فراواني  همراه رو به  پري ان زيباي با زن  معاشرت  براي  كافي  در آنها فرصت كانانا وجود دارد كه
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   عنوان  به  وجود دارند كه  رو كساني  از اين؛ هستند  و شهواني  نفساني  همانا لذات  خوشبختيهاي جسماني  گونه مسلماً اين. دارد
  .اند  شده  و فاني  مادي  لذات  گونه  اين ، كامالً مجذوب  مادي  دنياي  و حكمرانان اربابان

  44  آيه
bhogaiçvarya-prasaktänäà 

tayäpahåta-cetasäm 
vyavasäyätmikä buddhiù 
samädhau na vidhéyate 

bhoga  :ـ   مادي  لذت به aiçvarya  :ـ  و توانگري prasaktänäm  :هستند ـ   دلبسته  كه  كساني  آن برايtayä  :با چنين  
  خدمت:  buddhiù ـ   و استوار در عزم ثابت:  vyavasäya-ätmikä ـ   در ذهن سرگردان:  apahåta-cetasäm ـ  چيزهايي
  .دهد  مي رخ:  vidhéyateهرگز ـ :  na ـ   شده  كنترل در ذهن:  samädhau خداوند ـ   به عابدانه

   ترجمه
 و سر در     آنها نيز گيج    وسيله  به   كه - بسيار دارند      دلبستگي   مادي   و ثروت    حسي   لذات   به   كه   كساني  در ذهن 

  .آيد  پديد نمي  خداوند متعال  به  و خالصانه  عابدانه  خدمت  براي  راسخ  عزم- شوند مي  گم

   شرح
-samyag ädhéyate ’sminn ätma-tattvaگويد ، مي ، نيروكتي  ودايي لغتنامه. “ متمركز ذهن”   يعني سامادهي

yäthätmyam: ”جذب لذات  انسان  كه  تا زماني“. قرار دارد  در سامادهي ركز است، متم  ذات  درك ، براي هن ذ  كه هنگامي   
؛  ناپذير است  امكان  به سامادهي سازد، رسيدن ور مي  غوطه  و گمگشتگي  زودگذر او را در گيجي گردد و شاديهاي  مي مادي

  .  است ، حتمي  مادي  در انرژي  شدن  او، در اثر واقع شكست

  45  آيه
trai-guëya-viñayä vedä 

nistrai-guëyo bhavärjuna 
nirdvandvo nitya-sattva-stho 

niryoga-kñema ätmavän  
trai-guëya  :ـ   مادي  سه گونة طبيعت مربوط به viñayäù  :ـ   موضوع پيرامون vedäù  :ـ  متون ودايي nistrai-guëyaù  :

-nitya-sattva ـ   دوگانگي بدون:  nirdvandvaù آرجونا ـ  اي:  arjuna ـ  باش:  bhava ـ   مادي  سه گونة طبيعت وراي

sthaù  :ـ   روحاني  عرصه  خالص در مرحله niryoga-kñemaù  :ـ   و حفاظت  منفعت هاي رها از ايده ätma-vän  :در مستقر 
  . ذات

   ترجمه
  تمـام . ها قرار گير     گونه   اين   آرجونا، در وراي    اي.   است   مادي   طبيعت ة گون   سه   وداها بيشتر پيرامون    موضوع

  . و در ذات مستقر شو  را رها كن  و امنيت  منفعت  كسب  مربوط به دوگانگيها و نگرانيهاي
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   شرح
 و  ر نتايج منظو  به  كه  اعمال اين گونه. گردد  برقرار مي  مادي سه گونة طبيعت خود توسط   واكنشهاي  همراه  به  مادي  اعمال تمام

   عموم  كردن  ثمر، خارج  كار براي  كردن منظور وداها از مطرح.گردد  مي  مادي  در دنياي  اسارت گيرد باعث  مي صورت  ثمرات
 شاگرد و   عنوان  آرجونا به به.   است  روحاني  واالتر در عرصه  موقعيتي  آنها به  و ارتقاي تدريجي  مادي  كامجويي  از سطح مردم
 در آغاز آن برهما ـ جيگياسا يا   ودانتا قرار دهد كه  فلسفه  روحاني  خود را در موقعيت  كه  است  شده  خداوند كريشنا توصيه تدوس

   كه اي  زنده  موجودات  تمامي  را براي  ودايي ، دانش  مادي  عالم  از خلقت خداوند پس.  وجود دارد  مطلق  حقيقت  درباره پرسشهايي
 كنند تا قادر   زندگي  چگونه  نمايد كه  را راهنمايي  تا آنان  داشت  ارزانيكنند مي بقاء تالش   براي  سختي برند و به ر مي بس در آن

 كارما ـ كانداي   در بخش  كامجويانه  اعمال  به  رسيدن  چگونگي  نمودن  مطرح  كه هنگامي.  يابند  مادي رهايي گردند از اسارت
 از   قسمتيگيتا-بهاگاواد كه  همانگونه. شود  مي  در اوپانيشادها ارائه  روحاني  معرفت  ارتقاء به  فرصت ، آنگاه  يافت وداها پايان

 آغاز   را به  انسان دهد كه  مي  را تشكيل  مختلف و چندگانه  از وداهاي ، اوپانيشادها نيز قسمتي  ماهابهاراتا است  ودا، يعني پنجمين
  .شود  مي ون رهنم  روحاني زندگي

 بايد  انسان.  مادي نيز وجود دارد هاي  در گونه العمل  و عكس  وجود دارد، عمل  كالبد مادي  اين  كه  مادامي بايد در نظر داشت
   از اضطرابات  دوگانگيهايي  چنين  را تحمل نمايد و با تحمل ، سرما و گرما و غيره  و غم  نظير شادي  دوگانگيهايي بياموزد كه

   كه  هنگامي گردد، يعني  مي  كسب  روحاني  موقعيت  چنين  كه  به كريشنا است  كامل در آگاهي.  رها گردد  از سود و زيان يناش
  . پاك كريشنا اتكاء كند  اراده  كامالً به شخص

  46  آيه
yävän artha udapäne 

sarvataù samplutodake 
tävän sarveñu vedeñu 

brähmaëasya vijänataù  
yävän  :ـ   آنچه تمام arthaù  :ـ   است منظور شده uda-päne  :ـ   آب  چاه در يك sarvataù  : از هر نظر ـsampluta-

udake  :ـ   آب  عظيم  منبع در يك tävän  : مشابهاً ـsarveñu  :ـ  در تمام vedeñu  :ـ   ودايي ادبيات brähmaëasya  :
  . قرار دارد  كامل  در دانش كسي كه:  vijänataùشناسد ـ   را مي  متعال  برهمن  كه  انساني مربوط به

   ترجمه
   در بطن    منظور و مقصود نهفته      كه   را در بر دارد، كسي       كوچك   فوايد چاه    تمام   آب   عظيم   منبع   كه   گونه  همان
  .يابد  مي  وداها نيز دست  اهداف  تمامي  نمايد به وداها را درك

   شرح
 در   تدريجي ، پيشرفت  ذكر شده  ودايي  ادبيات  كارما ـ كانداي  در بخش  كه  و قربانيهايي  عبادي  و مناسك مراد از مراسم

   پانزدهم بهاگاواد   در فصل  طرز واضحي  به  خودشناسي هدف.   است خودشناسي
،  بنابراين.   است- چيز   همه  و ازلي اصلي علت - خداوند كريشنا   وداها شناخت مقصود از مطالعه:   است  شده بيان) 15/15(گيتا 

   حق- با كريـشنا   زنده  موجودات رابـطه.  با او دارد  شخـص  كه جاوداني  و رابطه  الهي  كامل  شخصيت  درك  يعني خودشناسي
   شخصيت مطلق  الينفك  اجزاء و ذرات  زنده موجودات.   است ذكر شده) 7/15 (گيتا-بهاگاواد   نيز در فـصل پانـزدهم-  تعالي
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. شود  مي  محسوب  ودايي  دانش  مرحله كمال  باالترين  موجود زنده وسيله به خداوند   به  آگاهي ، احياي  بنابراين؛پروردگار هستند
 : تأييد شده است) 3/33/7 (  بهاگاواتام-شريماد در   گونه  امر بدين اين

aho bata çva-paco ’to garéyän 
yaj-jihvägre vartate näma tubhyam 
tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä 
brahmänücur näma gåëanti ye te  

   شده زاده)  خور سگ( يك چانداال   همچون  پستي  در خانواده كند، هرچند كه  تو را ذكر مي  مقدس  نام  كه خداوندا، شخصي”
   داده  انجام  ودايي  مراسم  رياضتها و قربانيها را طبق  انواع بايد فردي  چنين.   است  قرار گرفته  خودشناسي  سطح باشد، در باالترين

 در ميان   بهترين  شخصي چنين.  باشد  كرده  را مطالعه  ودايي  بارها و بارها ادبيات  مقدس  در تمام زيارتگاههاي  از استحمام و پس
  “.شود  مي آرياييها محسوب

   دلبسته  آن  آييني  مراسم آنكه تنها به  نمايد، بي  وداها را درك  برخوردار باشد تا بتواند هدف  كافي بايد از شعور ، شخص بنابراين
  در عصر حاضر، دنبال.  باشد  بهشتي  سيارات ،خواستار ارتقاء به  غرايز حسي  از ارضاي  باالتري  درجات  به  نيل گردد و يا براي

   به رسيدن.   ميسر نيست  عادي  اشخاص  ودانتا و اوپانيشادها براي  تمام  كامل  و مطالعه ودايي مراسم   قواعد و قوانين  تمام كردن
   هدف ، واالترين حال با اين.   عصر، بسيار دشوار است  دارد، در اين  بسياري  و وسايل ، نيرو، دانش  زمان  به  احتياج اهداف وداها كه

. يابد  مي  فرمود، تحقق  را توصيه  آن  ارواح فرو افتاده  تمام  خداوند چيتانيا، ناجي ، كه الهي اسماء   با ذكر و سماع  ودايي فرهنگ
  ، به  الهي  شخصيت  چرا او، يعني  كرد كه  از خداوند چيتانيا سؤال  پراكاشانانداساراسواتي  نام  به  ودايي  بزرگ  محقق  كه هنگامي

، او   پير روحاني وي  كه  گفت كند، خداوند پاسخ  ذكر مي  احساساتي  شخص  را همانند يك ي فلسفه ودانتا، اسماء اله  مطالعه جاي
خداوند چيتانيا نيز .  خداوندكريشنا بپردازد  مقدس  نام  ذكر و سماع  فقط به  كه  از او خواست  برشمرد و بنابراين  بزرگ  ابله را يك
 بسر   و ناداني  در غفلت  بشري  جامعه  نفوس  اكثريت در اين عصر كالي.   فرو رفت  الهي  و جذبه وار در شعف  كرد و ديوانه چنين
 ودانتا با ذكر   حكمت  هدف  باالترين  ليكن؛ كنند  ودانتا را درك  برخوردار نيستند تا فلسفه  و تربيت كافي  از تعليم برند و بعالوه مي

   و داننده  و همانا خداوند كريشنا گردآورنده  است  ودايي  در معارف  نهايي مودانتا كال. پذيرد  مي  تحقق  الهي پاك اسماء مقدس
   تمام  نهايي  هدف اين. برد  مي  لذت  الهي  از ذكر اسما مقدس  كه  است  بزرگي  روح  آن  ودانتيست  و باالترين؛  ودانتا است فلسفه
  .  است  ودايي عرفان

  47  آيه
karmaëy evädhikäras te 
mä phaleñu kadäcana 

mä karma-phala-hetur bhür 
mä te saìgo ’stv akarmaëi  

karmaëi  :ـ   تجويزشده در وظايف eva  : حتماً، محققاً ـadhikäraù  :ـ  حق te  :تو مربوط به  _ mä  : هرگز ـphaleñu  :
 ـ  علت:  hetuù و ثمر كار ـ   نتيجه به:  karma-phalaهرگز ـ :  mä ـ   زمان در هيچ:  kadäcana ـ   و ثمرات  نتايج به

bhüù  : نشو، قرار نگير ـmä  : هرگز ـte  :تو ـ  مربوط به saìgaù  :ـ  دلبستگي astu  :باشد ـ  بايد وجود داشته akarmaëi 
  .  تجويزشده  وظايف  انجام در عدم: 

   ترجمه
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   وقت  هيچ.   تو نيست    از آن    اعمالت   ثمرات  ، ولي   را انجام دهي    ات  تجويزشده   وظايف   كه   را داري    اين  تو حق 
  .  خالي مكن  شانه  خويشتن  وظايف  و هرگز از انجام  ندان  اعمالت  نتايج خود را علت

   شرح
   عطف تجويزشده  وظايف.  عملي  و بي  و هوس  هوي ، كار از روي تجويزشده  وظايف:   است  شده  در نظر گرفته  مطلب در اينجا سه

 و   هوي  از روي كارهاي.   است ، مقرر گشته  كرده  كسب مادي  از طبيعت  كه هايي  گونه  فرد طبق  براي  كه  است  فعاليتهايي به
  خداوند به.  خود تجويزشده   وظايف  ندادن  انجام  يعني عملي  و بي  است  مقدس  و كتب  فاقد تأييد مرجعيت  كه  اعمالي  يعني هوس

   به  كه كسي. دهد  آنها انجام  نتيجه  به دلبستگي   مقرر خود را بدون  تكاليف  نگردد، بلكه  واقع عملي  در بي يه نمود كهآرجونا توص
   گونه و بدين. شود  مي  كار نيز محسوب  آن  و علت  خود نموده  را متوجه  آن  دارد، مسئوليت  كار خود دلبستگي  و ثمرات نتايج
  .برد  مي  يا لذت  رنج  اعمالي  چنين و ثمرات   از نتايج انسان

 و   حائز فوريت ، كارهاي  كارهاي عادي  كرد، يعني بندي  دسته  فرعي  عنوان  آنها را در سه توان  مي تجويزشده  در مورد وظايف
گيرد،   مي  صورت ر و نتيجه ثم  براي  خواسته  و بدون  مقدس  كتب  اصول  تعهد به  طبق ، كه كار عادي.   شده  خواسته كارهاي
 رو   از اين؛گردد  مي  مادي  اسارت  پذيرد، علت  انجام  آن  و ثمرات  نتايج  با چشمداشت به  كه كاري.  گونة نيكي در   است عملي
   به نتايج ي دلبستگ  بايد بدون  خود را دارند، ليكن  خاص تجويزشده   وظايف  انجام  حق همه. شود  محسوب نمي  پاك  كاري چنين

   رهايي  راه  را به ترديد شخص گردد بي  مي  انجام  آن  و ثمرات  نتايج  به  چشمداشت  بدون  كه  واجبي  وظايف  چنين؛ كنند آنها عمل
  .كند  مي هدايت

 او   نكردن د، زيرا شركت نتيجه بجنگ  به  دلبستگي  و بدون  وظيفه  يك  عنوان  به دهد كه  آرجونا پند مي  خداوند به  جهت  همين به
   كه از آنجايي. سازد  نمي  رهنمون  رستگاري  راه  را به  هيچگاه شخص  دلبستگي  چنين؛  است  از دلبستگي  ديگري  وجه در جنگ
   عنوان  به ن جنگيد گنجد، بنابراين  مي  گناه  نيز در مقوله عملي  و بي  است  اسارت ، علت  منفي  و چه  مثبت ، چه  دلبستگي هر نوع

  .گردد  مي  آرجونا محسوب  براي  رستگاري  خجسته  تنها راه  وظيفه يك

  48  آيه
yoga-sthaù kuru karmäëi 

saìgaà tyaktvä dhanaïjaya 
siddhy-asiddhyoù samo bhütvä 

samatvaà yoga ucyate  
yoga-sthaù  :ـ  ، متعادل متوازن kuru  :ـ   بده انجام karmäëi  :خود را ـ  وظايف saìgam  :ـ  دلبستگي tyaktvä  : رها

  ، متعادل متوازن:  samaù ـ   و شكست در موفقيت:  siddhi-asiddhyoù آرجونا ـ  اي:  dhanaïjaya ـ  ، كنار گزاردن كردن
  .شود  مي خوانده:  ucyateيوگا ـ :  yogaù ـ   ذهني تعادل:  samatvam ـ  شدن:  bhütväـ 

   ترجمه
ـ     يا شكست    موفقيت   به   دلبستگي   هر گونه   ونا، با كنار گذاردن    آرج  اي .   ده   خـود را در تعـادل انجـام         ة، وظيف

  .شود  مي  يوگا خوانده  ذهني  تعادل چنين

   شرح
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 از  لمنظور از يوگا، تمركز فكر بر متعا  منظور كريشنا از يوگا چيست.  نمايد  در يوگا عمل كند كه  مي  آرجونا توصيه كريشنا به
 همانا خداوند  متعال   كيست و متعال. نمايند  مي  و آشفتگي  ايجاد اضطراب  همواره  كه  حواسي؛  است  حواس  كردن  كنترل طريق
 كريشنا   به  آرجونا، بلكه  به  نه  جنگ  رو نتايج  از اين؛ بجنگد خواهد كه  از آرجونا مي  كه  خداوند است  اين  كه از آنجايي.  است
   خواست و اراده  طبق  كه  است  شده  آرجونا فقط توصيه به.  او قرار دارد  نيز در دستان  و پيروزي شود كه همانا موفقيت بوط ميمر

   به  موسوم  آن در روندي  اجراي  كه  است  حقيقي  خداوند، يوگاي  و اراده  خواست  طبق  كردن عمل.  كند خداوند عمل
 بايد  شخص.  را رها سازد  و مالكيت  تعلق تواند حس  مي  كه  خداوند است  به  فقط با آگاهي انسان. يردگ  مي  صورت كريشناآگاهي

   شخص تواند به  مي باشد كه  كريشنا مي  به  در آگاهي  وظيفه  انجام صحيح   تنها راه اين.  كريشنا گردد  خادم  كريشنا، يا خادم خادم
  .نمايد  كند تا در يوگا عمل كمك

 هدف وارناشراما ـ دهارما   تمام  كه  وارناشراما ـ دهارما قرار دارد و در ويشنو پورانا آمده  كشاتريا در نظام  يك آرجونا در مقام
،   است  چنين  مادي  دنياي  در قانون  خود باشد، چنانكه  نبايد در صدد ارضاي شخص.   ويشنو است  كردن  يا راضي  الهي رضايت
تواند  ، نمي  است  نياورده  كريشنا را فراهم  رضايت  موجبات  انسان  كه بنابراين مادامي.  سازد  خداوند را راضي ايستي ب  شخص بلكه
 طور غير مستقيم   آرجونا به  به  كه گرديم  مي  متوجه  ترتيب بدين.  باشد  كرده  از اصول وارناشراما ـ دهارما پيروي  درستي به

  . نمايد  كريشنا عمل  خواسته  طبق  كه  شده توصيه

  49  آيه
düreëa hy avaraà karma 
buddhi-yogäd dhanaïjaya 

buddhau çaraëam anviccha 
kåpaëäù phala-hetavaù  

düreëa  :را كامالً دور انداز ـ  آن hi  : حتماً، محققاً ـavaram  :و ناپسند ـ  زشت karma  : عملكرد ـbuddhi-yogät  : بر
 ـ   كامل تسليم:  çaraëam ـ   آگاهي در چنين:  buddhau ـ   ثروت  فاتح اي:  dhanaïjaya ـ   كريشناآگاهي ت قدر مبناي

anviccha  :ـ   براي  كن سعي kåpaëäù  :ـ  ، افراد طماع افرادخسيس phala-hetavaù  :و ثمر   خواستار نتيجه  كه  كساني آن 
  .هستند

   ترجمه
 و  رهـا كـن  )   مـادي   عمـل  هر گونه( و ناپسند      زشت   اعمال  ، خود را از تمام       عابدانه   دهانانجايا، با خدمت    اي
  . اعمال خويشند  از ثمرات  بردن  درصدد لذت  كه  هستند كساني اعطم.  شو  خداوند تسليم كامالً به

   شرح
   خود را به  فعاليتهاي  است تمامي  كرده ند درك خداو  ابدي  خادم  عنوان  خود را به  و فطري  حقيقي  واقعاً موقعيت  كه  كسي آن

   روحاني  عاشقانه  خدمت  مفهوم  ـ يوگا به  داده شد بودهي  قبال توضيح  كه  گونه همان. سازد  رها مي  در كريشنا آگاهي خاطر عمل
 و  خواهند از ثمرات  مي  هستند كه فقط افراد طماع.   است  موجود زنده اي عملكرد صحيح  عاشقانه  خدمت چنين.   خداوند است به

 و   زشت  كريشنا تمام اعمال  به  در آگاهي بجز عمل.  قرار گيرند  مادي  در بند اسارت  وسيله  برند و بدين  اعمال خود لذت نتايج
 نبايد   انسان بنابراين. شاندك  مي  اسارت  به  تولد و مرگ  خود را در دايره  دائماً فاعل  اعمالي ، زيرا چنينشوند مي  ناپسند محسوب

دانند   نمي  طماع انسانهاي.  پذيرد  او انجام  رضايت  خداوند و براي  به  چيز بايد درآگاهي همه.  باشد  كاري  بخواهد علت هيچگاه
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  مانند افراد طماع ه بخت  نگون اشخاص.  كار گيرند  به ، چگونهكنند مي  فرسا كسب  يا كار طاقت اقبالي  با خوش  را كه ثروتهايي
   كار در كريشناآگاهي  نيروي خود را صرف  بايد تمام انسان.  كار گمارند  خداوند به  به  خود را در خدمت  فعاله حاضر نيستند نيروي

  . خواهد كرد  و سعادت  موفقيت  فرد را قرين  امر زندگي  اين كند كه

  50  آيه
buddhi-yukto jahätéha 
ubhe sukåta-duñkåte 

tasmäd yogäya yujyasva 
yogaù karmasu kauçalam  

buddhi-yuktaù  :ـ   است  عابدانه  خدمت  مشغول  كه كسي jahäti  :تواند رها گردد ـ  ميiha  :ـ   زندگي دراين ubhe  : هر
  چنين:  yujyasva ـ   عابدانه خاطر خدمت به:  yogäya ـ  بنابراين:  tasmät و بد ـ   خوب نتايج:  sukåta-duñkåteدو ـ 

  .هنر:  kauçalam ـ  در تمام اعمال:  karmasu ـ  كريشناآگاهي:  yogaù ـ   بودن مشغول

   ترجمه
 و بد هر دو رها   نيك  اعمال  نيز خود را از ثمرات  زندگي  در اين  حتي  است  عابدانه  خدمت  مشغول  كه انساني

  .  يابي  دست  كردن هنر عمل يوگا يا   به  كن ، سعي بنابراين. سازد مي

   شرح
 و   ذاتي  از موقعيت پيوسته  ترتيب كشد و بدين  مي  دوش  و بد خود را به  نيك ، بار اعمال  بسيار كهن  از زمانهاي موجود زنده

  آموزد كه  مي  انسان يرا به، ز  برداشت  از ميانگيتا-بهاگاواد با تعاليم  توان  را مي  انسان  و غفلت  جهل اين.   است  خود غافل حقيقي
.  رها گردد  پياپي  در تولدهاي  اعمال  بازتاب  در دايره  شدن  كريشنا فرود آورد و از قرباني  خداوند شري  به  محض سر تسليم
 به كريشنا  آگاهي در   ثمربخش  از اعمال  شدن  كارما و پاك  از زنجير قانون  رهايي  براي گردد كه  مي  آرجونا توصيه  به بنابراين
  . نمايد عمل

  51  آيه
karma-jaà buddhi-yuktä hi 
phalaà tyaktvä manéñiëaù 

janma-bandha-vinirmuktäù 
padaà gacchanty anämayam  

karma-jam  :ـ   ثمرجويانه  از اعمال ناشي buddhi-yuktäù  :ـ   عابدانه  در خدمت  شدن مشغول hi  : حتماً، محققاً ـ
phalam :ـ  ، ثمرات  نتايج tyaktvä  :ـ  رها كردن manéñiëaù  :ـ   يا عابدين  بزرگ حكماي janma-bandha  :از اسارت  

  .  رنج بدون:  anämayamيابند ـ   مي آنها دست:  gacchanti ـ  حالت:  padam ـ  رها شده:  vinirmuktäù ـ  تولد و مرگ

   ترجمه
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 در    اعمـال    و ثمـرات     را از نتايج     خداوند، خويش    به   عابدانه  د در خدمت   خو   با وقف    يا عابدان    بزرگ  حكيمان
 دردهـا و رنجهـا        تمامي  گردند و به ماوراي      رها مي    تولد و مرگ    ة از داير    ترتيب  سازند و بدين     آزاد مي    مادي  دنياي
  .يابند  مي دست

   شرح
  بهاگاواتام.  مادي وجود ندارد  از رنجها و مصائب  اثري  در آن د كه دارن  تعلق  جايگاهي  آن  به  رهايي يافته  زنده موجودات

 :فرمايد مي) 58/14/10(
samäñritä ye pada-pallava-plavaà 
mahat-padaà puëya-yaço muräreù 

bhavämbudhir vatsa-padaà paraà padaà 
padaà padaà yad vipadäà na teñäm  

   موكوندا يا اعطاءكننده  دارد و به عنوان  بر او تكيه  خلقت  عالم  كه-   خداوند را پذيرفته ين نيلوفر  قدوم  زورق  كه  كسي براي”
  باشد، يعني  يا وايكونتها مي  پادام  او پارام هدف.   است  در رد پاي گوساله  همانند آبي  مادي  عالم  اقيانوس-   است  معروف موكتي
  “.  است  نشسته  در كمين  خطري  آن  در هر قدم  كه  جايي ادي وجود ندارد، نه م  از مصائب  اثري  در آن  كه مكاني
   در خود نهفته  خطري  هر لحظه  كه  جايي؛  است  رنج  مكان  مادي  عالم  كه  نيست  امر واقف  اين ، به  و غفلت  جهل  علت  به انسان
   اجر و ثمر انجام  براي  كه  با اعماليكنند مي  ، سعي  و غفلت  فراموشي  علت  از خرد ندارند، تنها به  چنداني  بهره  كه اشخاصي. دارد
  آنها آگاه.  خواهد شد  آنان  و خوشبختي  شادي  مايه  ثمربخش  اعمال  كه  گمان  سازگار نمايند، با اين دهند، خود را با اوضاع مي

  مصائب.  آورد  ارمغان  را به  مادي  از مصائب  عاري تواند زندگي مي ن  از نقاط عالم  در هيچيك  نوع كالبد مادي  هيچ نيستند كه
 خود را   و حقيقي  اصلي  موقعيت كه  كسي ولي.  وجود دارد  مادي  در سراسر دنياي  و مرگ ، بيماري  تولد، پيري  يعني  مادي حيات

   عاشقانه  خدمت برد، وجود خود را وقف  مي  پي  الهي  مقام شخصيت  به سان بدينكند و   مي  خداوند درك  ابدي  خادم  عنوان به
 زندگي   از مصائب  در آنها اثري يابد كه  وايكونتها را مي زوال  بي  سيارات  ورود به  شايستگي كند و در نتيجه  خداوند مي  به روحاني
   واالي  مقام  به  شدن  آگاه  خود به مفهوم  اصلي قعيت مو  به  شدن آگاه.  تأثير است  نيز در آنجا بي  و مرگ  وجود ندارد و زمان مادي

 قرار دارد، در   سطح  خداوند در يك  و موقعيت  موقعيت موجود زنده كند كه  تصور مي  چنين  اشتباه  به  كه كسي.  خداوند نيز هست
 خود   و خدايي  حكمراني او به.   خداوند نيست  مريدانه  خدمت  خود در راه  سر سپردن  قادر به برد و بنابراين  بسر مي  و ظلمت جهل
   خدمت  جوهري انسان يابد موقعيت  درمي  كه  كسي ولي. ماند  مي  مكرر باقي  تولد و مرگ  در دايره سان بديندهد و   مي ادامه
. گردد  وايكونتها لوكا مي ي روحان گمارد و شايسته سيارات  كار مي  خداوند به  خدمت  وجود خود را در راه درنگ  بي  است كردن
  .شود  مي  خداوند خوانده  به  عابدانه  خدمت  ساده  ـ يوگا يا به عبارت  خداوند، كارما ـ يوگا يا بودهي  در راه خدمت

  52  آيه
yadä te moha-kalilaà 
buddhir vyatitariñyati 
tadä gantäsi nirvedaà 
çrotavyasya çrutasya ca  

 yadä :ـ  كه هنگامي  te :ـ   تو، ت مال moha  :ـ   توهم مربوط به kalilam  :ـ   انبوه جنگل buddhiù  :توأم  روحاني خدمت   
،  تأثر ناپذيري:  nirvedam ـ   رفت خواهي:  gantä asi ـ   زمان در آن:  tadäگذرد ـ  مي:  vyatitariñyatiبا شعور ـ 
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:  ca ـ   است  شده  قبال شنيده  آنچه تمام:  çrutasya شنيده خواهد شد ـ  چه آن  تمام در قبال:  çrotavyasya ـ  تفاوتي بي
  . همچنين

   ترجمه
اعتنا    و يا خواهي شنيد بي      اي   شنيده   آنچه   تمامي   سر نهاد، به     را پشت    توهم   انبوه   جنگل   شعورت   كه  هنگامي

  . گردي مي

   شرح
   عاشقانه  خدمت  در راه  فقط با سر سپردن  خداوند وجود دارد كه  بزرگ عابدان   از زندگي  بسياري  خوب  مورد مثالهاي در اين

 شود،   خود با خداوند نائل  خداوند و رابطه  درك  به  شخص هنگامي كه. اند  گشته تفاوت  وداها بي  آييني  مراسم  به خداوند نسبت
   از دست  ثمرجويانه  در ارتباط با اعمال  شعائر مذهبي  به ا نسبت خود ر  كشش  باشد، به طور طبيعي  مجرب  براهمانايي هرچند كه

  :فرمايد  مي  پيران  و آچاريا در سلسله ، عابد بزرگ  مادهاوندرا پوري شري. دهد مي
  اي.  مكن  مي هاي خود را نثارت ، سجده  صبحگاهي  استحمام اي.  بر شما باد  فراوان ، شكوه ام  روزانه گانه  سه  نيايشهاي اي”

 قرار   كه  هر جايي  به اكنون.   شما ادا نمايم  احترامات خود را به  ديگر قادر نيستم  مرا ببخشيد كه  اجداد، تمنا دارم ، اي فرشتگان
  امي تم  خود را از اسارت توانم  مي سان بدين و  آورم  ياد مي ، دشمن كامسا، را به)كريشنا( يادو   سلسله  بزرگ  نواده ، آن گيرم

  “. باشد  مرا كافي  همين كنم فكر مي.   بخشم  رهايي گناهان
  :  است  ضروري  امري  مبتدي  رهروان  براي  ودايي  شعائر مذهبي بجا آوردن

sandhyä-vandana bhadram astu bhavato bhoù snäna tubhyaà namo 
bho deväù pitaraç ca tarpaëa-vidhau nähaà kñamaù kñamyatäm 

yatra kväpi niñadya yädava-kulottamasya kaàsa-dviñaù 
smäraà smäram aghaà harämi tad alaà manye kim anyena me  

ليكن .   اجداد و امور ديگر است  به  احترامات ، تقديم  صبحگاهي ، استحمام  روزانه  گانه  سه  شامل دعاهاي  شعائر ديني  اين
   اين  روحاني خداوند كرد، از تمام  عاشقانه  خدمت  و خود را وقف  كريشنا قرار گرفت  به ي كامالً در آگاه  شخص  كه هنگامي
   به  خالصانه  خدمت  بتواند با اعطاي ، اگر انسان بنابراين.   است  آمده  نائل  كمال  مرحله گردد، زيرا به نياز مي  بي  كننده  تنظيم اصول

 در   شده  توصيه  رياضتها و قربانيهاي  انواع  به  پرداختن  به  يابد، ديگر نيازي  الهي دست فت معر  عرصه  كريشنا به خداوند متعال
 انجام   باشد و فقط به  نبرده ، پي  كريشناست  وصال  وداها، كه  هدف  به  انسان  چنانچه  ترتيب  همين و به.   نيست  مقدس كتب

   به  در آگاهي  كه اشخاصي.   است  كرده  خود را تلف  وقت  بيهوده  صورت در اين گمارد،   همت  مذهبي  و تشريفات  ديني مراسم
  .روند مي شابدا ـ برهما يا حدود وداها و اوپانيشادها فراتر  كريشنا قرار دارند از حيطه

  53  آيه
çruti-vipratipannä te 
yadä sthäsyati niçcalä 

samädhäv acalä buddhis 
tadä yogam aväpsyasi  
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çruti  :ـ   ودايي  دانش مربوط به vipratipannä  :ـ    و اعمال  از نتايج  متأثر شدن بدونte  :ـ  مال تو، ت yadä  :كه هنگامي   
:  acalä ـ  ، يا كريشناآگاهي  روحاني در آگاهي:  samädhau ـ   و ثابت  حركت بي:  niçcaläماند ـ   مي باقي sthäsyatiـ 

  .  يافت  خواهي دست:  aväpsyasi ـ  خودشناسي:  yogam ـ  در آن زمان:  tadäشعور ـ :  buddhiùـ   قدم ، ثابت راسخ

   ترجمه
 و متمركز     خودشناسي ثابت   ة و خلس    نگردد، و در جذبه      وداها آشفته    جذاب   ديگر با كالم     ذهنت   كه   هنگام  آن

  . اي  يافته  دست  الهي  آگاهي  بماند، به باقي

   شرح
   شخص  كه  مفهوم ، بدين  كرده است  را درك  كامالً كريشناآگاهي  شخص  آنكه  يعني  است  در سامادهي  شخص گوييم  مي كهاين

   است  حقيقت  اين  درك  خودشناسي  كمال باالترين.   آمده است  نائل ، پاراماتما و بهاگاوان  برهمن  شناخت  به  كامل در سامادهي
  ، يا عابدي  كريشناآگاه شخص.   است  الهي  خود در آگاهي  وظايف  و تنها كار او انجام  كريشناست  خادم بدي طور ا  به  شخص كه
   سيارات  ارتقا به  براي  ثمرجويانه  اعمال  وداها گردد و به  اغواكننده  كالم  مجذوب بايد خدا قرار دارد، ن  در راه  راسخ  با عزم كه

   راهنماييهاي  تمام سان بدينيابد و   با كريشنا دست مي  مستقيم  رابطه  به  كريشناآگاهي  در مرحله خصش.  ورزد  مبادرت بهشتي
   دست  نهايي  معرفت  خواهد رسيد و به  نتيجه  به  كاري مطمئناً انسان با چنين. شود  مي  درك  قابل  روحاني  حالت كريشنا در آن

  . نمايد  عمل  پير روحاني  او يعني  كريشنا يا نماينده  به دستورات فقط  انسان  كه  است كافي. يابد مي

  54  آيه
arjuna uväca 

sthita-prajïasya kä bhäñä 
samädhi-sthasya keçava 

sthita-dhéù kià prabhäñeta 
kim äséta vrajeta kim  

arjunaù uväca  :ـ  آرجونا گفت sthita-prajïasya  :ـ   است  و استوار قرار گرفته  ثابت ريشناآگاهي در ك  كه  كسي مربوط به 
kä  :ـ  ، چيست چه bhäñä  :ـ  ، كالم زبان samädhi-sthasya  :ـ   شده  واقع  در جذبه  كه كسي مربوط به keçava  :اي  

گويد ـ   مي خنس:  prabhäñeta ـ  ، چيست چه:  kim به كريشنا ـ   و استوار در آگاهي  ثابت شخص:  sthita-dhéùكريشنا ـ 
kim  :ـ  چگونه äséta  :گزيند ـ  اقامت ميvrajeta  :رود ـ   مي راهkim  :چگونه .  

   ترجمه
   اسـت   گرديـده    مستغرق   در متعال   سان  بدين   آگاهيش   را كه    كسي  توان   مي   كريشنا، چگونه   اي:  آرجونا گفت 

   كند  مي  و برخاست نشست چگونه كند  مي ه استفاد هايي  واژه گويد و از چه  مي  سخن چگونه  بازشناخت

   شرح
،   مثال  عنوان به. شوند مي   آنها شناخته وسيله به   هستند كه هايي  و نشانه  عالئم ، داراي  خاصشان  موقعيت ، بر حسب  اشخاص همه

   كريشناآگاه  كه  نحو كسي  همين به. گردند  مي  خود شناسايي  و ظواهرخارجي  عالئم  ثروتمند، بيمار و يا دانشمند از روي شخص
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  توان مي.   و امور ديگر است  كردن ، احساس ، فكر كردن  رفتن ، راه  گفتن  در سخن  ويژگيهاي خاصي  داراي  است يا خداآگاه
 هر   ويژگي  مهمترين ، زيرا بيان  است  گفتن  سخن  نكته مهمترين.   يافت  دست  انساني  چنين  خاص هاي  نشانه  بهگيتا-بهاگاواددر

   لب  كه  مادامي شود نادان  مي گفته. گويد  مي شناسد چگونه سخن  كريشنا را مي  كه  كسي  رو بايد در نظر داشت ، از اين فرد است
   به  ليكنماند،  مي  باقي  ناشناخته  سكوت  نگشايد در كنف  سخن  به  تا لب ماند و مسلماً جاهل آراسته  مي  پنهان  است فرو بسته

  كريشناآگاه  شخص  بارز يك  نشانه  ترتيب بدين. نماياند دارد و خود را مي  خود برمي  آگاهي  از رخ  صحبت كند نقاب مجرد اينكه
 ديگر،  هاي نشانه. گويد  مي  مربوط به كريشنا سخن  كريشنا و مناسبات  فقط درباره  و غير مستقيم  طور مستقيم  او به  كه  است آن
  .گردد  مي  ناشي  خصيصه  خود از اين  خودي  خواهد شد، به  بعد بيان هاي  در آيه نانكهچ

  55  آيه
çré-bhagavän uväca 

prajahäti yadä kämän 
sarvän pärtha mano-gatän 
ätmany evätmanä tuñöaù 
sthita-prajïas tadocyate  

çré-bhagavän uväca  :پروردگار فرمود ـ   اعالي شخصيت prajahäti  :كند ـ  رها ميyadä  :ـ   كه هنگامي kämän  :
  مربوط به:  manaù-gatänاي پسر پريتها ـ :  pärtha ـ   انواع  تمامي مربوط به:  sarvän ـ   حواس  ارضاي هاي خواسته
  راضي:  tuñöaù ـ   شده  پاك  ذهن وسيله به:  ätmanäحتماً، محققاً ـ :  eva ـ   روح  خالص در مرحله:  ätmani ـ   ذهني ساخته
  .  است  شده گفته:  ucyate ـ   زمان در آن:  tadä ـ   شده  واقع  روحاني در موقعيت:  sthita-prajïaù ـ  شده

   ترجمه
   را كـه     بـراي كـامجويي      خواسـته    هر گونه    انسان   كه   پارتها، هنگامي   اي:  پروردگار فرمود    اعالي  شخصيت

   بيابـد، آنگـاه      را فقـط در ذات       رضـايت    گردد و در نتيجـه       پاك   ذهنش   گونه  شد رها كند و بدين    با   مي   ذهن  ةساخت
  .  است  قرار گرفته  روحاني  خالص  در آگاهي  كه  گفت توان مي

   شرح
   صفات ارد، واجد تمامي خداوند قرار د  خالصانه  كريشنا، يا خدمت  به  كامالً در آگاهي  كه  شخصي نمايد كه  مي  تصريح بهاگاواتام

   مطمئناً در اسارت  باشد، از آنجا كه  قرار نداشته  موقعيت روحاني  در چنين  كه  شخصي  كه ، در حالي  است  بزرگ  حكماي نيك
   حواس رضاي ا هاي  خواسته  تمام  رها نمودن  به  ما را ملزم  آيه اين.   است  صفاتي برد، فاقد چنين  خود بسر مي  ذهني هاي ساخته
 اگر   جلوگيري كرد، ليكن  نفساني  تمايالت  از بروز چنين توان مصنوعاً نمي. سازد  مي  است  ذهني هاي  ساخته  كه حاصل مادي
   تالش  خود و بدون  طور خود به  به  حواس مادي  ارضاي هاي  خواسته  سازد، آنگاه  كريشناآگاهي  وجود خود را معطوف انسان
  .كند  مي كش فرو ديگري
   عاشقانه  و عبادت  عابدانه  راه خدمت  كار گيرد، زيرا اين  كريشنا به  به  ترديد، وجود خود را در آگاهي  بايد بدون ، انسان بنابراين
 خداوند   ابدي  خادم  عنوان  به  خويشتن  با شناخت  بزرگ ارواح.  قرار گيرد  روحاني  آگاهي كند تا در عرصه  مي  كمك  انسان فوراً به
 گونه   هيچ ، خواسته  است  شده  واقع  روحاني  خالص  موقعيت  در چنين  كه شخصي. كنند مي   در خود احساس رضايت  همواره متعال
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   خادم  عنوان  خود به  و فطري  طبيعي  در موقعيت  باشد ندارد، بلكه  در آن  نفس  از ارضاي  اثري  كمترين  كه  مادي  حواس ارضاي
  .  است ، قرار گرفته  در سرور و شادماني ، همواره  خداوند متعال ابدي

  56  آيه
duùkheñv anudvigna-manäù 

sukheñu vigata-spåhaù 
véta-räga-bhaya-krodhaù 
sthita-dhér munir ucyate  

duùkheñu  :ـ   گانه  سه در رنجهاي anudvigna-manäù  :ـ   ذهن  شدن  آشفته بدون sukheñu  :ـ   و خوشبختي در شادي 
vigata-spåhaù  :ـ  مند شدن  عالقه بدون véta  : رها از ـräga  :ـ  دلبستگي bhaya  :ـ  ترس krodhaù  :ـ  و خشم 

sthita-dhéù  :ـ   او استوار است ذهن muniù  :ـ  حكيم ucyate  :شود  مي خوانده.  

   ترجمه
سـازد،    نمي  او را سرمست     زندگي   شاديهاي  شود، كه    نمي   واقع  هگان   سه   تأثير رنجهاي    ديگر تحت    كه  كسي

  . استوار  با ذهن  است ، حكيمي  است  شده  و خشم ، ترس  آزاد از دلبستگي كه

   شرح
   نتيجه  يك  به  آنكه  بپردازد،ب دون  ذهني  تفكر و تعقل  به  گوناگون هاي تواند با شيوه  مي  كه  است  كسي  مفهوم  به  موني واژه

  توان  ديگر متمايز نباشد، نمي هاي با موني   موني  و تايك  است  ديد متفاوتي  زاويه  داراي شود هر موني  مي گفته.  يابد  دست واقعي
  ولي)313/117ماهابهاراتا، وانا ـ پاروا ( Näsäv åñir yasya mataà na bhinnam . خواند  موني  كلمه  دقيق  معناي او را به

   همواره استهيتا ـ دهير موني . تفاوت دارد  معمولي  با موني  استهيتا ـ دهير موني  فرمود يك  خداوند در اينجا بيان  كه  گونه نهما
-praçänta :شود  مي  خوانده او چنين.   است  رسانده  خود را به پايان  فكري  پندارهاي  كريشنا قرار دارد، زيرا تمامي  به در آگاهي

niùçeña-mano-rathäntara) رسيده  نتيجه  اين  و به  گذشته  ذهني  پندارهاي  از مرحله  كه  كسي يعني. )43استوترا ـ راتنا   
  چنين. )väsudevaù sarvam iti sa mahätmä su-durlabhaù (.  چيز است  كريشنا يا واسودوا همه  خداوند شري  كه است

  گانه  سه  رنجهاي ، از هجوم ، كريشنا آگاهي  كامالً خداآگاهي  شخص چنين. شود  مي  با فكر استوار خوانده  موني  يك شخصي
  اش  گذشته  اعمال  بازتاب  علت پذيرد و خود را به  خداوند مي  و رحمت  لطف  مثابه  رنجها را به زيرا او تمامي. گردد  نمي آشفته

به .   است  يافته  تقليل  حداقل  رنجها به  خداوند، اين  بيكران  لطف نه شكرا داند به  مي داند، ليكن  بيشتري مي  رنجهاي مستحق
  داند و درك  نمي  آن خوشبختي  خود را شايسته گذارد، چرا كه  خداوند مي  لطف  حساب  را نيز به  و خوشبختي  شادي  ترتيب همين
   به  بهتري  خدمت  است  و قادر شده  قرار گرفته قعيت راحتي مو  در چنين  كه  است  الهي  الطاف  شكرانه  تنها به  اين كند كه مي

دهد و   مي  از خود نشان  كافي  و جسارت  است  و فعال  خداوند آماده  شدن در خدمت  وقف  براي او همواره.  دهد خداوند انجام
 خود، و   مادي  حواس  ارضاي  براي ي چيزهاي  در نظر گرفتن  يعني دلبستگي. گيرد  قرار نمي  تأثير دلبستگي يا دلزدگي تحت

   دارد و نه  دلبستگي  نه  كريشنا استوار است  به  در آگاهي  كه  كسي ولي.   است  نفساني  دلبستگيهاي  چنين  فقدان  مفهوم  به دلزدگي
   نكند، به  حاصل  موفقيت الشهايش در ت  حتي  چنانچه در نتيجه.   است  شده  خداوند وقف  به  خدمت  او در راه ، زيرا زندگي دلزدگي

  .  خود استوار است  راسخ  در عزم ، همواره  موفقيت  يا عدم  در موفقيت شخص خداآگاه. گردد  نمي  دچار خشم  وجه هيچ
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  57  آيه
yaù sarvatränabhisnehas  

tat tat präpya çubhäçubham  
näbhinandati na dveñöi  
tasya prajïä pratiñöhitä      

 yaù :ـ   كه كسي sarvatra  :جا ـ  همه anabhisnehaù  :تأثير ـ  بدون tat  :ـ  آن tat  :ـ  آن präpya  :ـ  دستيابي çubha 
خورد ـ   مي غبطه:  dveñöiهرگز ـ :  naكند ـ   مي تمجيد و ستايش:  abhinandatiهرگز ـ :  naشر ـ :  açubhamخير ـ : 

tasya  :ـ   او، ش مال prajïä  :ـ   كامل دانش pratiñöhitä  :استوار ثابت ،.  

   ترجمه
   شـر نفـرت      بـه   گذارد و نـه      مي   خير ارج    به   نه ؛  است   مادي   تأثير خير و شر دنياي       آزاد از هر گونه      كه  كسي

  .  است  استقرار يافته  كامل ورزد، واقعاً در دانش مي

   شرح
   با چنين  كه كسي.  بال باشد  يا شر و باني  شادي  شايد خير و مايه دهد كه  مي  رخ ي ناگهان  تحوالت  برخي  مادي  در دنياي همواره

   كريشنا استوار گرديده  به گيرد در آگاهي  تأثير موارد خوشايندو ناگوار قرار نمي گردد و تحت  نمي  دچار تشويش  مادي تحوالت
   وجود دارد، زيرا اين  و بد برايش  نيك  اتفاقات  وقوع  امكان  هموارهبرد  خاكي بسر مي  دنياي  در اين  شخص  كه مادامي.  است
تأثير   او بي  خير يا شر براي ، اكتساب  است  كريشنا ثابت  به  در آگاهي  كه  كسي ليكن.   مملو از دوگانگيهاست  كائنات عالم
 را در   به خداوند، شخص  از آگاهي  مرحله اين.   است  مطلق  و نيك  خير محض  كه باشد، زيرا او فقط در فكر كريشناست مي

  .شود  مي  ناميده  سامادهي  در اصطالح دهد كه  قرار مي  كاملي  روحاني موقعيت

  58  آيه
yadä saàharate cäyaà  

kürmo 'ìgänéva sarvaçaù  
indriyäëéndriyärthebhyas  
tasya prajïä pratiñöhitä      

yadä  :ـ   كه هنگامي saàharate  :كند ـ   مي جمعca  :ـ  همچنين ayam  : او ـkürmaù  :ـ   پشت الك aìgäni  :
از :  indriya-arthebhyaù ـ  حواس:  ndriyäëi، تماماً ـ   رفته  هم روي:  sarvaçaùهمانند ـ :  iva ـ   بدن اعضاي

  . شده ثابت:  pratiñöhitä ـ  آگاهي:  prajïä ـ   او، ش مال:  tasya ـ   حواس كننده  جلب موضوعات

   ترجمه
 را از    توانـد حواسـش     كند، مـي     مي   خود جمع    الك   درون   را به    بدنش   اعضاي   كه  پشتي   همانند الك    كه  كسي

  .  است  كامل  معرفت  بكشد، داراي  پس  مورد حس اشياي

   شرح
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 اكثر   كه در حالي.  كند  خود كنترل  اراده  را طبق حواسش   او قادر است  كه  است  اين  خود شناخته ، عابد يا روح  يوگي  يك آزمون
   است  از افراد عادي  تمايز يوگي  وجه اين. گيرند  خود قرار مي  تأثير اوامر حواس  تحت  خود هستند و بدينگونه  حواس  خادم مردم

خواهند بسيار  ، زيرا آنها ميشوند مي   تشبيه سمي   مارهاي  به حواس.   است  واقع شده  حالتي  در چه  يوگي  كه  سؤال  آن و پاسخ
او .  مارگير، بتواند آنها را مهار كند  باشد تا همانند يك ، يا عابد بايد بسيار قوي يوگي.  نمايند  قيد و بند عمل  و بدون آزادانه

 از آنها  اي  پاره  آسماني وجود دارد كه كتب در   زيادي دستورات.  كنند  اختيار خود عمل  به دهد كه  نمي  اجازه  حواسش  به هيچگاه
   از اين  كردن  پيروي  قادر به  شخص  كه  مادامي“.ندهيد  انجام”: كنند مي   ديگر توصيه  و برخي“ دهيد انجام”: كنند مي  توصيه

.  كريشنا استوار گردد  به  آگاهي بتواند كامالً در  نيست  بازندارد، ممكن  حسي  نگردد و خود را از ارضاي تمايالت اوامر و نواهي
   بدنش را به  اعضاي تواند در هر لحظه  مي پشت زيرا الك.   است  شده  در اينجا مطرح  كه  است  مثالي پشت بهترين  الك مثال
   ترتيب بدين.  آورد  آنها را بيرون  منظور خاصي  باشد، براي  الزم  كه  كند، در هر زمان  اراده ، هر گاه  كند و دوباره  جمع درون
. گردد  و مهار مي  كشيده  پس  صورت شود و در غير اين  خداوند استفاده مي  به  منظور خدمت  فقط به  كريشناآگاه  اشخاص حواس

   و طاعت  خدمت  در راه  الهي  رضايت  خود را براي ، حواس  نفساني  تمايالت  ارضاي  جاي شود به  مي  داده  آرجونا تعليم در اينجا به
  پشت  الك  با مثال  كه  است اي  خداوند نكته  و عبادت  در خدمت  خود همواره  حواس  داشتن نگاه.  كار گيرد خالصانه خداوند به

  .  است  شده بيان

  59  آيه
viñayä vinivartante  

nirähärasya dehinaù  
rasa-varjaà raso 'py asya  

paraà dåñövä nivartate      
viñayäù  :ـ   حواس  لذات موضوعات vinivartante  :پذيرد ـ   مي  از آنها انجام  شدن منعnirähärasya  :با محروميت  
:  api ـ   لذت حس:  rasaù ـ   مزه رها كردن:  rasa-varjam ـ   آمده  جسم  در قالب  كه  روحي براي:  dehinaù ـ  اجباري
او :  nivartate ـ   كردن با تجربه:  dåñövä بسيار واالتر ـ  چيزهاي:  paramاو ـ   به  او، متعلق مال:  asya وجود دارد ـ  گرچه
  .كشد از  مي دست

   ترجمه
  ولي. ماند   باقي مي    همچنان   گرفته   قالب   آنها در روح    ة، خواست    و كامجويي    حسي   لذات   با محدود كردن    حتي
  .گردد  و استوار مي  ثابت دهد و در آگاهي روحاني  مي  را از دست  كامجويي  براي  باالتر خواسته اي  مزه با چشيدن

   شرح
روند مـحدود .  شويد  دست  بـتواند از كامـجويي  كه  نـيست  باشد، ممـكن  قرار نگرفته  روحاني  در موقـعيت  شـخص  كه مادامي
  با اين.   خوراكيهاست  بعضي  بيمار از خوردن  كردن د منع همانن ، چيزي  از قواعد و قوانين  با اسـتـفاده  مادي  حواس  لذات كردن
  به. دهد  مي  آنها از دست  مزه  خود را در چشيدن  شيفتگي  ترتـيب  اين  به  دارد و نه  عالقه  چنين محدوديـتهايي  بيمار به ، نه حال

 ياما، نياما، آسانا،   مانند آشتانگا ـ يوگا در مراحل اني روح  روشهاي  بعضي  از طريق  حواس  فعاليت  دامنه  محدود كردن  گونه همين
 شهد   كه  كسي ليكن. اند بـهره  بهـتر بي  از دانـش  كه  است خردتري كم  اشخاص  براي پراناياما، پراتياهارا، دهارانا، دهيانا و غيره

   لذات  چـشيدن  به  باشد، ديگر تـمايل نا چشـيده كريش  به  خود در آگاهي  پـيـشرفت  خداوند را در طول  متعال  شخصيت زيبايي
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   قدم  روحاني  در راه پـيشرفت  كه  است  الزم  خردتري  كم  مـبـتديان  براي ، محدوديت بنابراين. دهد  مي  را از دست و فاني مادي
 خداوند يا   شناخت  حقـيقـتاً اشتياق سان ان  خواهند شد كه  واقع  مطلوب  تنها زماني  قيد و بندهايي  چـنـين اند، ولي برداشـته
 خود   خداوند قرار گيرد، خود به  به  باشد و در آگاهي  واقعاً كريشنا آگاه  كه شخصي هنگامي.  باشد  كريشنا را داشته  به آگاهي
  .دهد  مي  را از دست  مادي  چشيدن لذات  به تمايل

  60  آيه
yatato hy api kaunteya  
puruñasya vipaçcitaù  
indriyäëi pramäthéni  

haranti prasabhaà manaù      
yatataù  :كوشد ـ   مي  كه در حاليhi  : حتماً، محققاً ـapi  :ـ  رغم علي kaunteya  :ـ   پسر كونتي اي puruñasya  : مربوط

  پرت:  haranti ـ   شده ريكتح:  pramäthéni ـ  حواس:  indriyäëi ـ   تشخيص مملو از دانش:  vipaçcitaù ـ   انسان به
  . ذهن:  manaùبا زورـ :  prasabham ـ  ، بردن كردن

   ترجمه
   تشـخيص  ة قو   داراي   را كه    انساني   ذهن   حتي   كه   است  ، پرشور و سركش      قوي   قدري   به   آرجونا، حواس   اي

  .ربايد كوشد آنها را مهار نمايد، مي باشد و مي مي

   شرح
   حتي  اوقات  گاهي ولي.  خود را مهار كنند كوشند حواس  مي  وجود دارند كه  بسياري  داناي  و حكيمان ، فيلسوفان جويان حق

 ويشواميترا  حتي. گردند  مي  مادي  حواس  لذات ، قرباني  شده  ذهن تحريك  علت  خود، به  و كوشش  تالش رغم  آنها علي بزرگترين
 منكا   سازد، با فريب  خود را رام  حواس  در صدد بود كه  سخت  يوگا و رياضتهاي تمرينات كامل بود و با   و يوگي  بزرگ  حكيم كه

   قرار گرفتن  بدون  فكر و حواس ، كنترل بنابراين.  وجود دارد  جهان  در تاريخ  بسياري  موارد مشابه و البته.  شد  آلوده  جنسي به لذت
  پوشي  چشم  مادي  از لذات توان  كريشنا نمي  داشتن فكر به  معطوف بدون.   است ري كريشنا، كار بسيار دشوا  به  در آگاهي كامل
  :پردازد  مي  عملي  ذكر مثالي  به  باره  در اين  بزرگ  ياموناچاريا، عابد و قديس شري. نمود

yad-avadhi mama cetaù kåñëa-pädäravinde  
nava-nava-rasa-dhämany udyataà rantum äsét  

tad-avadhi bata näré-saìgame smaryamäne  
bhavati mukha-vikäraù suñöhu niñöhévanaà ca  

تر برخوردار   تازه  هرچه  و از لذات روحاني  است  گرديده  خداوند كريشنا معطوف  نيلوفرين  قدوم  خدمت  به  افكار من  كه از زماني”
  “. اندازم  مي  تف  افكاري  چنين  و به گردانم  روي برمي رنگد ، بي كنم  فكر مي  جنسي  رابطه  به ، هر گاه شوم مي

. گردد  مي رغبت  بي  مادي  به لذات  خود نسبت  طور خود به  به  انسان  كه  است  وااليي  روحاني  معرفت  كريشنا آنچنان  به آگاهي
   افكارش  آنكه  علت  ماهاراجا آمباريشا نيز فقط به. باشد  سيركرده  و مغذي  كافي  خود را با غذاي اي  گرسنه  شخص  گويي چنانكه
 sa vai manaù kåñëa-padäravindayor (  يافت  غلبه  دورواسا موني  نام  به  كريشنا بود بر يوگي بزرگي  به  آگاهي معطوف

vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane.(  
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  61  آيه
täni sarväëi saàyamya  
yukta äséta mat-paraù  
vaçe hi yasyendriyäëi  

tasya prajïä pratiñöhitä      
täni  :ـ   حواس آن sarväëi  :ـ  ، تمام همه saàyamya  :ـ  ، مهار نمودن داشتن  نگه  كنترل تحت yuktaù  :ـ   شده مشغول 

äséta  :باشد ـ   قرار گرفته بايستي mat-paraù  :ـ   با من در رابطه vaçe  :ـ  كامل در انقياد و اطاعت  hi  : حتماً، محققاً ـ
yasya  :ـ )  او  به متعلق... (  كه كسيindriyäëi  :ـ  حواس tasya  :ـ   او، ش مال prajïä  :ـ  آگاهي pratiñöhitä  :و  ثابت 
  .استوار

   ترجمه
  بـه كنـد،      متمركز مـي     خود را بر من      و آگاهي   كند و كامالً بر آنها مسلط است         را مهار مي     حواسش   كه  كسي

  .شود  مي  شعور استوار شناخته  صاحب  انساني عنوان

   شرح
   كريشنا آگاه تا انسان.   شده است  داده  توضيح  آيه  در اين  وضوح  به  است  يوگا، كريشناآگاهي  در كمال  مرحله  باالترين اينكه

   بزرگ  حكيم  قبال متذكر شديم  كه  گونه نهما.  خود را مهار نمايد  بتواند حواس  كه  نيست  ممكن  وجه  هيچ نباشد، به
   شد و بنابراين  دچار خشم  غرور و خودبيني  علت  فقط به جهت  با ماهاراجا آمباريشا نزاع نمود، بي اي  بهانه  به  كه دورواساموني

 مريد   اينكه  علت  به تمند نبود ولي، قدر  يوگي  حكيم  اندازه  به  اگرچه  ديگر پادشاه از طرف.  آيد  خود فائق  بر حواس نتوانست
   زير كه  شايستگيهاي  به علت پادشاه.  آمد  رو فاتح  نمود و از اين  را تحمل  حكيم عدالتيهاي  بي  تمام  آرامش خداوند بود در كمال

  . كند  قادر بود حواس خود را كنترل  است  شده توصيف) 18/4/9-20 (  بهاگاواتام-شريماددر 
sa vai manaù kåñëa-padäravindayor  
vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane  
karau harer mandira-märjanädiñu  
çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye  

  
mukunda-liìgälaya-darçane dåçau  

tad-bhåtya-gätra-sparçe 'ìga-saìgamam  
ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe  

çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite  
  

pädau hareù kñetra-padänusarpaëe  
çiro håñékeça-padäbhivandane  

kämaà ca däsye na tu käma-kämyayä  
yathottama-çloka-janäçrayä ratiù  
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 پروردگار،   ملكوت  توصيف  خود را براي ، كالم ساخت  خداوند كريشنا متمركز مي  مبارك  آمباريشا افكار خود را بر قدوم پادشاه”
   شكل  نگريستن  خود را براي ، چشمان  الهي  شئون  استماع  خود رابراي  معبد خداوند، گوشهاي  كردن  پاك  خود را براي دستهاي
   شده  تقديم  گلهاي  رايحه  بوييدن  خود را براي ، بيني  عابدين  بدن  كردن  و مسح  كردن  خود را براي لمس بدن خداوند،  جاودان

 سفر   پروردگار، پاهاي خود را براي  شخصيت  به  اهدا شده  توالسي  برگهاي  چشيدن  خود را براي  خداوند، زبان  قدوم نيلوفرين به
 خود را  هاي  خداوند، و خواسته  به  سجده  تسليم براي  نشانه ، سر خود را به  قرار داشت عابد خداوند در آن م  كه  مقدسي  مكانهاي به

   اين  نمود و تمامي  متعال  شخصيت  خود را معطوف  آگاهي  ترتيب  و بدين  كار گرفت به...  خداوند هاي  خواسته  با تحقق در انطباق
  “. خداوند گردد  ـ پاراي  عابد مات ه گرداند ك  او را شايسته صفات
 ماهاراجا آمباريشا   ـ پاراگردد، در زندگي تواند مات  مي  انسان  چگونه اينكه.   است  بسيار حائز اهميت  رابطه  ـ پارا در اين  مات واژه

-mad :فرمايد  ـ پارا مي مات   عابدان  در سلسله  بزرگ  و آچارياي شريال باالدوا ويديا بهوشانا، محقق.   است  شده توصيف

bhakti-prabhävena sarvendriya-vijaya-pürvikä svätma-dåñöiù sulabheti bhävaù .”نيروي  را تنها به حواس   
   نيز بيان  آتش  مثال  مورد گاهي  در اين“. مهار نمود  طور كامل  به توان  خداوند مي  خالصانه  كريشنا يا عبادت  به  عابدانه خدمت

   قرار دارد تمامي  يوگي  در قلب سوزاند، خداوند ويشنو نيز كه  مي  اتاق  همه چيز را درون  آتش هاي  شعله  كه  گونه همان”: شود مي
 ؛ تمركز بر خال را كند نه  يوگا ـ سوترا نيز تمركز بر ويشنو را تجويز مي“.برد  مي سوزاند و از بين  را مي  درون آن ناپاكيهاي
 خود را در   فقط وقت ، و بدين ترتيبكنند مي غير از خداوند ويشنو تمركز   چيزهايي  به  يوگيها كه  اصطالح  از به  بعضي همچنانكه
   و عشق ، بندگي  خدمت  وجود خود را وقف ، يعني  يا خدا آگاه شويم ما بايد كريشنا آگاه. كنند مي   تلف  موهومات جستجوي
  .  است  حقيقي  يوگاي  هدف اين.  خداوند نماييم   اعالي  شخصيت  به ورزيدن

  62  آيه
dhyäyato viñayän puàsaù  

saìgas teñüpajäyate  
saìgät saïjäyate kämaù  
kämät krodho 'bhijäyate      

dhyäyataù  :ـ   كردن  توجه در حال viñayän  :ـ  محسوسات puàsaù  :ـ   شخص  يك مربوط به saìgaù  :ـ  دلبستگي 
teñu  :ـ   مورد حس  اشياي به upajäyate  :يابد ـ   مي يابد، گسترش  مي پرورشsaìgät  :ـ  از دلبستگي saïjäyate  :پرورش  
ظاهر :  abhijäyate ـ  خشم:  krodhaù و آرزو ـ  از خواسته:  kämät و آرزو ـ  خواسته:  kämaùيابد ـ  يابد، رشد مي مي
  .گردد مي

   ترجمه
  گـردد و از چنـين دلبسـتگي          مـي    آنها دلبسـته     به  ، انسان    حواس  ةكنند   جلب   موضوعات  ز به  و تمرك   با توجه 

  .آيد  پديد مي  و آز خشم خيزد و از شهوت  و آز برمي شهوت

   شرح
 قرار   مادي يها و آرزوها  تأثير خواسته ، تحت  مورد حس  اشياي  قرار دادن  با مورد توجه  نيست  يا خدا آگاه  كريشنا آگاه  كه كسي
 در   نشود، مطمئناً كاري  خداوند مشغول  روحاني  و عاشقانه  خالصانه  خدمت  دارد و اگر به  احتياج  فعاليت  به حواس. گيرد مي

 رسد   چه  حال- خداوندگار شيوا و خداوندگار برهما  ، از جمله  همه  مادي در دنياي.  خواهدكرد  پيشه  مادي  حواس  ارضاي خدمت
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   مادي  سرگشتگي موجوديت  از اين  رهايي  هستند و تنها راه  محسوسات  تأثير جاذبه  تحت-   بهشتي  فرشتگان ديگر در كرات هب
   لذت  او را به  پارواتي  همسرش  كه  خداوندگار شيوا عميقاً در تمركز بود، ولي زماني  روزي با اينكه.   كريشناست  به  شدن آگاه

 بود  داساتهاكورا عابد جواني  هاري  كه هنگامي.   كارتيكيا تولد يافت  كرد و در نتيجه  پيشنهاد موافقت ود، با اين نم  تحريك حواس
 و عبوديت   عشق  علت داسا به  هاري  شد، ليكن  او دعوت  و اغواي  افسون  دام  به  از سوي ظهور مايادوي  ترتيب  همين نيز به
 از   با ذكر عباراتي  از اين  پيش  كه  گونه همان.  آيد  سرافراز بيرون  امتحان  از اين  سادگي  به نست خداوند كريشنا توا  به خالص
 از  ، قادر است  باالتر روحاني هاي  مزه  با خدا و چشيدن  معاشرت  علت  خداوند، به  شد، عابد صادق  داده  ياموناچاريا نشان شري
   در كنترل  كه  هر قدر هم  كريشنا نيست  به  در آگاهي  كه ، كسي بنابراين.   راز موفقيت است ينا.  جويد  اجتناب  مادي  حواس لذات

 از  اي  خواهد شد، زيرا كوچكترين وسوسه  مواجه  حتماً با شكست  آنها قدرتمند باشد در نهايت  با فرونشاندن مصنوعي حواس
  . خود گردد  نفساني  تمايالت ي ارضا  راهي  خواهد كرد كه  او را تحريك  حواس لذات

  63  آيه
krodhäd bhavati sammohaù  
sammohät småti-vibhramaù  
småti-bhraàçäd buddhi-näço  

buddhi-näçät praëaçyati      
krodhät  :ـ  از خشم bhavati  :دهد ـ   مي رخsammohaù  :ـ   كامل توهم sammohät  :ـ  از توهم småti  :مربوط به  

   و پريشاني  از آشفتگي پس:  småti-bhraàçät ـ   و پريشاني ، آشفتگي  و سردرگمي گيجي:  vibhramaù ـ   و خاطره حافظه
 سقوط  شخص:  praëaçyati شعور ـ  و از فقدان:  buddhi-näçät شعور ـ   دادن از دست:  buddhi-näçaù ـ  حافظه

  .كند مي

   ترجمه
   حافظـه    كـه   هنگامي .شود   مي   حاصل   حافظه   و گمگشتگي   ، گيجي    از توهم  خيزد و    برمي   كامل  ، توهم   از خشم 

  .كند سقوط مي  مادي  حيات  اقيانوس  درون  به  دوباره رود و انسان  مي  گرديد، شعور از بين مختل

   شرح
  :  است  آورده  ارمغان  ما به  را براي  آموزش  اين شريال روپا گوسوامي

präpaïcikatayä buddhyä  
hari-sambandhi-vastunaù  
mumukñubhiù parityägo  

vairägyaà phalgu kathyate  
  )1/2/258 ـ راسامريتا ـ سيندهو  بهاكتي(

   فاقد معرفت  كه كساني.  به خداوند دارد  كاربرد خود را در خدمت  هر چيزي  دريابد كه  در كريشناآگاهي تواند با پيشرفت  مي انسان
   براي  كه  اشتياقي  با تمام  جويند، ولي  دوري  مادي  و اشياي  از محسوسات كوشند كه  مي  طور مصنوعي  به هستند كريشناآگاهي

 خوانده  اهميت ، پهالگو يا كم  آنان  انقطاع  اصطالح  به اين. يابند  نمي  دست  انقطاع  كمال  مرحله  دارند، به  مادي  از اسارت رهايي
 چيز را در   همه داند چگونه  مي  كه  نكته  اين  به  كريشنا قرار دارد با آگاهي  به  در آگاهي  كه صي ديگر شخ از طرف. شود مي

   خداوند يا حقيقت  كه ، از آنجايي  مثال  عنوان به. ماند  مصون مي  مادي  آگاهي وسيله به  شدن  كار برد، از قرباني  خداوند به خدمت
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   از خوردنكنند مي   سعي گرايان هويت  بي  ترتيب بدين.  برگيرد تواند طعامي  نمي اقد شخصيت است، ف گرايان هويت  بي  براي مطلق
 و   با عشق  آنچه را كه  و تمامي  است  متعال برنده  كريشنا لذت داند كه  عابد خدا مي  كه خوراكهاي خوشگوار پرهيز كنند، در حالي

   پراسادام  را كه  او، باقيمانده  پيشگاه  خوراكهاي گوارا به  از تقديم ، عابد پس بنابراين. خورد پذيرد و مي  نثار او سازد، مي عبوديت
   به عابد در آگاهي. رود  مي  از بين  و خطر فرو افتادنشوند مي   روحاني  موارد مادي بدينسان. گيرد  خود برمي شود، براي  مي خوانده

   به گرايان هويت ، بي بنابراين. ورزد  مي  امتناع ء مادي  شي  يك  عنوان  به  غير عابد از آن  كه گيرد در حالي  را برمي كريشنا پراسادام
 را مجدداً در   فكر، آنان  كوچك  تحريك  كه يك  است  دليل  اين  برند و به  لذت توانند از زندگي  خود نمي  مصنوعي  انقطاع علت
   نيز صعود كنند، به  رهايي  مرحله  به  چنانچه  ارواحي  چنين  است گفته شده. سازد يور م  غوطه  مادي  موجوديت  اقيانوس ورطه
  . بار ديگر سقوط خواهند نمود  عاشقانه  و پشتوانه خدمت  حمايت  عدم علت

  64  آيه
räga-dveña-vimuktais tu  
viñayän indriyaiç caran  

ätma-vaçyair vidheyätmä  
prasädam adhigacchati      

räga  :ـ  دلبستگي dveña  :ـ  و دلزدگي vimuktaiù  :از ـ   است  رها شده  كه توسط كسي tu  :ـ  ولي viñayän  :
   كنترل تحت:  ätma-vaçyaiù بر ـ   كردن عمل:  caran ـ   حواس وسيله به:  indriyaiù ـ   مورد حس ، اشياي محسوسات

 خداوند ـ   و رحمت لطف:  prasädamنمايد ـ   مي  پيروي هايي از قواعد ر  كه كسي:  vidheya-ätmä ـ  شخص
adhigacchati  :كند  مي كسب.  

   ترجمه
   مـنظم    را از طريـق اصـول        حواسش  باشد و قادر است      آزاد مي    و دلزدگي    دلبستگي   از هر گونه     كه  اما كسي 

  . آورد  دست  خداوند را به  كامل  و رحمت تواند لطف  مهار نمايد، مي رهايي

   شرح
   مادامي  مهار كند، ليكن  روشهاي مصنوعي  خود را با برخي  حواس  طور سطحي  به  است  ممكن  انسان  شد كه  داده قبال توضيح

 ظاهراً   است  عابد ممكن هرچند اعمال.  وجود دارد  لغزش  باشد هر لحظه امكان  خداوند قرار نگرفته  روحاني  در خدمت  حواس كه
 خود  كند، زيرا دلبستگي  مي  عمل  روحاني  كريشنا قرار دارد در سطح  به  او در آگاهي  از آنجا كه  نظر رسد، ليكن  به  مادي اعمال

  .  و بس  است  او مهم  كريشنا براي  و فقط رضايت  است  داده  از دست  مادي را به لذات
 را   كاري  گيرد، عابد حتي  چيزي تعلق  كريشنا به  و اراده اگر خواست. باشد  دلبستگيها و دلزدگيها مي  تمامي ، او در وراي بنابراين

   به  طور معمول  به  كه  كاري  كريشنا نخواهد، از انجام دهد، و چنانچه  مي شود نيز انجام  مي  محسوب  نامطلوب  طور متعارف  به كه
 بر   حاكم  اعمال و نه (  خود است  اعمال  كننده  و كنترل ، او حاكم نبنابراي. داد نيز سر باز خواهد زد  مي  خود انجام قصد رضايت

  آيد و اين  مي  خداوند به دست دليل  بي  لطف وسيله به فقط   از آگاهي  سطح اين. كند  مي  كريشنا عمل  دستورات ، زيرا فقط طبق)او
  . باشد  نداده  از دست  مادي  لذات  خود را به ل دلبستگيهاي طور كام  هرچند هنوز به  است  دسترسي  عابد قابل  فقط براي آگاهي

  65  آيه
prasäde sarva-duùkhänäà  
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hänir asyopajäyate  
prasanna-cetaso hy äçu  
buddhiù paryavatiñöhate      

prasäde  :خداوند ـ   بيكران  و رحمت  لطف  به با دستيابي sarva  :ـ   همه مربوط به duùkhänäm  :رنجهاي  مادي ئبمصا ،  
   كه  شخصي مربوط به:  prasanna-cetasaùدهد ـ  مي رخ:  upajäyate ـ   او، ش مال:  asya ـ  نابودي:  häniù ـ  مادي
:  avatiñöhate ـ   مقدار كافي به:  pariشعور ـ :  buddhiù زود ـ  خيلي:  äçuحتماً، محققاً ـ :  hi ـ   مسرور است  ذهن داراي

  .گردد و پابرجا مياستوار 

   ترجمه
 ديگر    موجوديت مادي   ةگان   سه  ، رنجهاي    است   شده   راضي ] كريشنا   به  در آگاهي [   گونه   بدين   كه   كسي  براي

  . استوار گردد ، شعور انسان  سرشار از رضايتي  آگاهيِ  در چنين پايد كه  نمي  ديري؛ وجود نخواهد داشت

  66  آيه
nästi buddhir ayuktasya  
na cäyuktasya bhävanä  
na cäbhävayataù çäntir  

açäntasya kutaù sukham      
na asti  :باشد ـ  تواند وجود داشته نمي buddhiù  :ـ  شعور روحاني ayuktasya  :در  (  نيست  متصل  كسي كه مربوط به

  ذهن:  bhävanäكند ـ   مي  به كريشنا امتناع اهي از آگ  كه  كسي مربوط به:  ayuktasyaو ـ :  ca ـ  نه:  naـ )  كريشناآگاهي
 و  صلح:  çäntiù ـ   و استوار نيست  ثابت  كه  كسي مربوط به:  abhävayataùو ـ :  ca ـ  نه:  naـ )  در سرور و شادماني ( ثابت

  . خوشبختي و  شادي:  sukham ـ  كجا هست:  kutaù ـ   و اضطراب  پريشاني مربوط به:  açäntasya ـ  آرامش

   ترجمه
   داشـته باشـد و نـه      روحـاني   تواند شعوري    مي  ، نه    نيست   با متعال    در وصل  ] كريشنا   به  در آگاهي [   كه  كسي

   چگونه   آرامش  و بدون .  وجود نخواهد آمد     به   و آرامش    صلح   امكان   گونه   دو هيچ    اين   بدون   و استوار كه     ثابت  ذهني
   را چشيد   خوشبختي  طعم توان مي

   شرح
) 5/29 (  پنجم  در فصل بنابراين.  كريشنا نباشد، وجود ندارد  به  در آگاهي  انسان  كه ، در صورتي  و آرامش  صلح  امكان  وجه  هيچ به

 از  برنده ت لذ كريشنا يگانه:  زير برسد  ادراكات  به  دست يابد كه  حقيقي  آرامش تواند به  مي  فقط زماني  انسان  است  شده تصريح
  فقط در اين. باشد  مي  زنده  موجودات  همه  حقيقي  و دوست  كائنات  عالم  تجليات ، مالك تمامي  و رياضت  قرباني  باارزش نتايج

   به كريشنا نباشد، يك  در آگاهي  اگر شخص بنابراين. گردد  مهيا مي  انسان  براي  حقيقي  آرامش  به  وصول  امكان  كه صورت است
   و هنگامي  است  نهايي  آرمان  وجود يك  علت عدم  به  و پريشاني اضطراب.  باشد تواند وجود داشته  نمي  ذهن  براي  نهايي هدف
  تواند با ذهني  مي ، آنگاه  چيز است  و همه  كس  همه  و دوست ، مالك برنده  كريشنا لذت  كند كه  حاصل  اطمينان  شخص كه

پردازد، هر چقدر   مي  عمل  با كريشنا به  رابطه  بدون  كه  رو، كسي از اين.  را در خود بازيابد  و آرامش حقيقي صلح و استوار،  متعادل
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. باشد  مي  و فاقد آرامش  و پريشاني  در رنج  دهد، قطعاً و همواره  ارائه  روحاني  و پيشرفت  از آرامش ، نمايشي  در زندگي هم كه
  .  است  حصول  با كريشنا قابل  فقط در رابطه  كه  است  از ذات  متجلي  آرامش  حالت  كريشنا يك  به آگاهي

  67  آيه
indriyäëäà hi caratäà  
yan mano 'nuvidhéyate  
tad asya harati prajïäà  
väyur nävam ivämbhasi      

indriyäëäm  :ـ   حواس مربوط به hi  : حتماً، محققاً ـcaratäm  :ـ  كردن سير  در حال yat  :ـ   با آن كه manaù  :ـ  ذهن 
anuvidhéyate  :گردد ـ   مي دائماً مشغولtat  :ـ  آن asy  :ـ   او، ش مال harati  :دهد ـ   مي انتقالprajïäm  : شعور ـ

väyuù  : باد ـnävam  :ـ   قايق يك iva  :ـ  همانند، شبيه ambhasi  :آب روي  .  

   ترجمه
 تمركـز     بـر آن     ذهن   كه   سرگردان   از حواس    يكي  برد، حتي    را با خود مي      بر آب    زورقي   كه   قوي  همانند بادي 

  . را با خود ببرد تواند شعور انسان  نيز مي يافته

   شرح
  اي و ارض  كامجويي  اگر يكي از آنها به  خداوند نباشد، حتي  عاشقانه  و عبادت  عابدانه  خدمت  وقف  حواس  تمامي  كه مادامي

 ماهاراجا   در مورد زندگي  كه  گونه همان.  سازد  روحاني منحرف  پيشرفت  عابد را از راه  بپردازد قادر است  نفساني تمايالت
  .  است  ذهن  كنترل  صحيح  روش ، زيرا اين  كار گرفت  كريشنا به  به  را بايد در راه آگاهي  حواس آمباريشا ذكر شد، تمام

  68  آيه
 tasmäd yasya mahä-bäho  

nigåhétäni sarvaçaù  
indriyäëéndriyärthebhyas  
tasya prajïä pratiñöhitä     

tasmät  :ـ  بنابراين yasya  :ـ   كه mahä—bäho  :ـ   بزرگ  مسلّح اي nigåhétäni  :ـ   اختيار درآمده سان تحت بدين 
sarvaçaù  :ـ   جوانب در تمام indriyäëi  :ـ  حواس indriya-arthebhyaù  :ـ   حواس كننده  جلب از موضوعات tasya  :

  . و استوار ثابت:  pratiñöhitäشعور ـ :  prajïä ـ   او، ش مال

   ترجمه
 ترديـد   ، بدون  اختيار درآمده  تحت  مورد حس   اشياي   در مقابل    حواسش   كه  ، كسي    بزرگ  مسلّح   اي  بنابراين

  .  و استوار است  ثابت  شعوري داراي

   شرح
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   عاشقانه  در خدمت  حواس  كار گرفتن تمام  كريشنا، يا به  به  آگاهي  خود را تنها از طريق  حواس  ارضاي تواند تمايالت  مي شخص
   حواس  بر تمايالت  ترتيب  همين  آمد، به  فائق توان  مي  با نيروي قويتري  بر دشمنان  كه  گونه همان.  خداوند مهار نمايد روحاني

. گردد  خداوند ميسر مي  به  و عاشقانه  خالصانه  فقط با نثار خدمت  بلكه  انسان  امر نه با كوشش  اين  آمد، ليكن  فائق توان يز مين
  گردد و اينكه بايد اين  واقعاً در شعور استوار مي  كريشنا شخص  به  فقط با آگاهي ، كه  است  كرده  را درك  اين حقيقت  كه كسي

   خوانده  رهايي  براي  شايسته  اجرا درآورد، سادهاكا يا نامزدي  و به  آموخت  معتبر و موثق  پير روحاني  يك  هدايت حتهنر را ت
  .شود مي

  69  آيه
yä niçä sarva-bhütänäà  
tasyäà jägarti saàyamé  
yasyäà jägrati bhütäni  
sä niçä paçyato muneù      

yä  :ـ  ، چه آنچه niçä  :ـ  ست ا شب sarva  :ـ  تمام bhütänäm  :ـ   زنده  موجودات مربوط به tasyäm  :ـ  در آن jägarti  :
  همه:  bhütäniبيدار هستند ـ :  jägrati ـ   كه در آن:  yasyäm ـ   نفس حكمران:  saàyamé ـ  بيدار و هوشيار است

  . حكيم:  muneù ـ  بين نگر يا باطن براي درون:  paçyataù ـ  شب:  niçä ـ   هست آن:  sä ـ  موجودات

   ترجمه
   تمـام    و زمان بيداري     است   نفس   حكمران   بيداري  شود، زمان    مي   محسوب   شب  ت موجودا   تمام   براي  آنچه
  .  است بين  باطن  حكيم ، شب موجودات

   شرح
گيرند و   كار مي  به  لذات نفساني  ارضاي براي   خود را در امور مادي  هوش  كه اي دسته.  هوشمند وجود دارد  انسان دو دسته

   يا شخص بين  باطن  حكيم اعمال.  هستند  در طريق خودشناسي  پيشرفت پردازند و مراقب  مي نگري  درون  به  ديگر كه اي دسته
   در چنين  دنياپرستان.شود  نمي  محسوب  و خواب  جز شب اند چيزي  شده هاي مادي  جاذبه  شيفته  كه  اشخاصي انديشمند براي

 “شب” در  بين  حكيم باطن  كه  در حالي؛برند  بسر مي  غفلت ، در خواب النفس  از معرفت  و فراموشي  جهالت  به علت  هنگامي شب
   متعال  لذت ، احساس  روحاني  معارف ، در پيشرفت تدريجي  حكيمي چنين. ماند  مي ، هوشيار و بيدار باقي  دنيوي اشخاص

برد،   بسر مي  غفلت  در خواب  خودشناسي  به  نسبت  كه ، از آنجايي  است  اعمال مادي  مشغول  كه  شخصي  كه  در حالي؛نمايد مي
  بين شخص باطن. كند  مي  رنج  احساس  و گاهي  شادي  احساس ، گاهي  خواب  حالت بيند و در اين  را مي  لذات نفساني  انواع رؤياي
 از شرايط و   آنكه دهد بدون  مي  خود در خودشناسي ادامه  راه او به.   است تفاوت  بي  مادي  شاديها و رنجهاي  به  نسبت همواره

  . گردد  آشفته  مادي مقتضيات

  70  آيه
äpüryamäëam acala-pratiñöhaà  

samudram äpaù praviçanti yadvat  
tadvat kämä yaà praviçanti sarve  
sa çäntim äpnoti na käma-kämé      
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äpüryamäëam  :ـ   پر شدن همواره acala-pratiñöham  :ـ   و استوار قرار گرفته ثابت samudram  :ـ  اقيانوس äpaù  :
 ـ   كه  كسي به:  yamآرزوها ـ :  kämäù ـ  ، پس چنين:  tadvat ـ   گونه همان:  yadvatشود ـ  وارد مي:  praviçantiآبها ـ 

praviçanti  :شود ـ   ميواردsarve  :ـ  تمام saù  :ـ   شخص آن çäntim  :ـ   و آرامش صلح äpnoti  :آورد ـ   مي  دست به
na  :ـ  نه käma—kämé  :را دارد  آرزوهايش  ساختن  برآورده  كه آرزوي كسي .  

   ترجمه
 بـا وجـود       كـه   يانوسـي ـ هماننـد اق    گردد   نمي   آرزوها آشفته  ةوقف   و بي    مداوم   با جريان    كه   شخصي  تنها آن 

   آن   يابـد، نـه      آرامش دسـت    تواند به   ـ مي  ماند   تغيير مي    بدون  شود همواره    مي   جاري   درونش   به   كه   رودي  هزاران
  .  است  آرزوهايي  چنين  ساختن  برآورده  براي  در تالش  كه كس

   شرح
 را در خود   بسيار زيادتري ، آبهاي  باراني  در فصل ، بخصوص واره هم ، با وجود اين  است  پر از آب  پهناور هميشه هرچند اقيانوس

 فراتر   از حدود آن گردد و آب  نمي  و تالطم ماند، دچار آشفتگي  و استوار باقي مي  ثابت  همچنان ، اقيانوس  حال  با اين؛پذيرد مي
 كالبد   اين  داراي  شخص  كه مادامي. كند  مي ر دارد نيز صدق كريشنا قرا  به  كامالً در آگاهي  شخصي كه  درباره  مثال اين. رود نمي

  ، با چنين پر بودنش  علت  عابد به ولي.   خواهد داشت  ادامه  حواس  لذات  ارضاي  براي  بدن ، خواهشها و گرايشهاي مادي است
 او   مادي  احتياجات  تمام ندارد، زيرا قادر متعال چيز احتياج   هيچ  كريشنا به  به  آگاه شخص. گردد  نمي  و مغشوش  آشفته آرزوهايي
   اقيانوس  به  كه  رودخانه شايد آرزوها همانند آبهاي.   در خود پر است ، همواره  او همانند اقيانوس بنابراين. سازد  مي را برآورده

  حواس  ارضاي  كامجويانه ماند و با جود آرزوهاي مي و استوار   خود ثابت ، او در اعمال  حال  آورند، با اين  او روي ، بهشوند مي  جاري
   كه  كسي باشد، يعني  مي شخص  بودن  بر كريشنا آگاه  صادقي  گواه اين. آيد  در او پديد نمي  و آشفتگي  اغتشاش اي  ذره حتي
 او در   كه از آنجايي.   است داده   از دست  مادي  حواس  و ارضاي  كامجويي  خود را براي  تمايالت  وجود آرزوها، تمام رغم علي

   كامل  از آرامش سان بدين و پابرجا بماند و   ثابت تواند مانند اقيانوس ، مي  است  خداوند خشنود و راضي  روحاني  عاشقانه خدمت
   برآورده ، به  مادي موفقيتهاي  كسب  خواسته  رسد به  چه ، حال  رهايي  تا سرحد خواسته  حتي  كه  ديگران ولي. برخوردار باشد

 و   رهايي  براي  كه ، كسانيكنند مي اجر و ثمر كار   براي  كه آنان. يابند  نمي  دست  آرامش  به پردازند، هيچگاه  آرزوها مي ساختن
   نشده ده برآور  آرزوهاي  علت  به  هستند همگي  عادات  و خرق  دنبال كرامات  به  كه  يوگيهايي كوشند و همچنين  مي رستگاري
 و هيچ   است  خداوند خشنود و راضي  كريشنا قرار دارد در خدمت  به  در آگاهي  كه  شخصي ولي. باشند  مي  و غمگين ناراضي
 و  عابدان.  را نيز ندارد  اسارت مادي  اصطالح  از به  رهايي  آرزوي  او حتي در واقع. پروراند  در سر نمي  شدن  برآورده  براي آرزويي
  .برند  بسر مي  كامل  و آرامش  در صلح  كه  روست  هستند و از اين  مادي  و آرزوي  خواسته  از هر گونه  كريشنا عاري پردگانسرس

  71  آيه
 vihäya kämän yaù sarvän  

pumäàç carati niùspåhaù  
nirmamo nirahaìkäraù  
sa çäntim adhigacchati     
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vihäya  :ـ  كنار گذاردن kämän  :ـ   حواس  ارضاي  براي  مادي زوهايآر yaù :ـ   كه  كسي sarvän  :ـ  تمام pumän  :يك  
:  nirahaìkäraù ـ   مالكيت  احساس بدون:  nirmamaù آرزو ـ  بدون:  niùspåhaùكند ـ   مي زندگي:  carati ـ  شخص
  .يابد  مي دست:  adhigacchati ـ   كامل  و آرامش صلح:  çäntimاو ـ :  saù ـ   كاذب  منيت بدون

   ترجمه
 را كنـار      و آرزو براي كامجويي      خواسته   هر گونه    يابد كه    دست   حقيقي   و آرامش    صلح  تواند به    مي  فقط كسي 

  .  است  شده  كاذب  از منيت  و عاري  را رها كرده  مالكيت  احساس ، هر گونه نهاده

   شرح
   كريشنا آگاه  بخواهيم  يعني  و آرزو بودن  خواسته  بدون  مفهوم ، يا در واقع  نخواستن ي كامجوي  براي  چيزي  يعني  شدن  خواسته بي

 خود را با  آنكه  كريشنا، بي  ابدي  خادم  عنوان  خود به  حقيقي  ادراك موقعيت  يعني  كريشنا آگاهي  كمال مرحله.   شويم يا خدا آگاه
 از   مرحله  در اين  كه كسي.   باشيم  داشته  واهي  مالكيت  ادعاي  كائنات  عالم  در اين يزي و يا بر چ  بپنداريم  يكي  كالبد مادي اين

   او مالك و اختـياردار هستي چون.  كار رود  خداوند به  شخص  رضايت  چـيز بايد براي  همه داند كه ، مي  قرار گرفـته معرفت كامل
 ورزيد، زيرا   مبادرت  جنگ  شد به  كه كامالً كريـشنا آگاه  هنگامي خود، بجنگد ولي   نفس  ارضاي ، براي خواست آرجونا نمي.  است
 خداوند نثار  ، وجود خود را در خدمت  نداشت  جنگيدن  خواسته  گونه  خود هيچ  آرجونا كه براي  همان ليكن.  بود  كريشنا بر آن اراده

   آنكه  رضايت كريشنا، نه  براي  خواستن ، يعني  حقيقي  بودن  خواسته ونبد.  جنگيد  كريشنا با حداكثر توان كرد و براي رضايت
 باشد   يا فاقد حواس  از خواسته  عاري  قادر نيست موجود زنده.   جوييم  تمسك  مصنوعي  تالشي ها به  خواسته  بردن  از بين براي
   همه  كه  است  آگاه  نكته  اين ، قطعاً به  شده  مادي هاي واسته از خ  كه عاري شخصي.  را تغيير دهد  آرزوهايش  كيفيتبايد مي  بلكه

 دانش  اين. نمايد  را نمي  بر چيزي  مالكيت  كاذب  او ادعاي ، و بنابراين)éçäväsyam idaà sarvam( دارد  خداوند تعلق چيز به
 طور   به  روحاني  ماهيت  ازجهت  همگي  زنده  موجودات  كه  نكته  اين  به  بردن  كامالً پي ، يعني  است  بر خودشناسي  مبتني متعال
 در   حقيقت  اين ادراك.   هيچگاه برابر با كريشنا يا برتر از او نيست ، موجود زنده  كريشنا هستند و بنابراين  الينفك  اجزاي ابدي

  .دهد  مي  را تشكيل  و آرامش حقيقي  صلح  اصلي ، پايه كريشناآگاهي

  72  آيه
 eñä brähmé sthitiù pärtha  

nainäà präpya vimuhyati  
sthitväsyäm anta-käle 'pi  
brahma-nirväëam åcchati     

eñä  :ـ  اين brähmé  :ـ  روحاني sthitiù  :ـ  موقعيت pärtha  :پسر پريتها ـ  اي na  : هرگز ـenäm  :ـ  اين präpya  :
در :  anta-käle ـ  در اين:  asyäm ـ   شدن واقع:  sthitväشود ـ   مي ن سرگردا شخص:  vimuhyati ـ   آمدن ، نائل رسيدن
  .يابد  مي فرد دست:  åcchati خداوند ـ  روحاني ملكوت:  brahma-nirväëam ـ  همچنين:  api ـ   زندگي پايان

   ترجمه
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   ديگر دچار سرگرداني  آن ه ب  از نيل  پس  انسان  كه  و الهي  روحاني  زندگي  طريقت  است  پسر پريتها، اين اي
 خداونـد وارد      ملكـوت   تواند به    پا نهد، مي     آگاهي   اين ة نيز، در عرص     مرگ ة در لحظ   ، حتي    انسان  چنانچه. گردد  نمي
  .گردد

   شرح
   از گذشت  پس  حتي  يابد و يا ممكن است  دست  الهي  كريشنا يا زندگي  به  آگاهي  به  لحظه ، در يك درنگ تواند بي  مي انسان

كهاتوانگا ماهاراجا .   است  مطرح  حقيقت  درك و قبول در اينجا فقط موضوع.  نگردد  نائل اي  مرحله  چنين  به ميليونها زندگي
   روند حيات  به  بخشيدن  پايان نيروانا يعني.   يافت  دست  مرحله  اين  كريشنا به  به  شدن  با تسليم  از مرگ  پيش  دقايقي درست

 اساساً گيتا-بهاگاواد   آموزش  كه  جز خال وجود ندارد در حالي  چيزي  مادي  حيات  از اتمام ، پس  بودايي  فلسفه بر اساس.  اديم
   متعصب گرايان  مادي براي. گردد  آغاز مي  حقيقي  زندگي  كه  است  مادي  حيات  اين  از اتمام تنها پس:   است  فلسفه  با اين متفاوت
   پيشرفته  از نظر روحاني  كه  كساني  براي  پايان برساند، ولي  را به  مادي  حيات  بايد اين  بدانند انسان  كه  است قدر كافي  همين

   زندگي  اين  از اتمام  قبل  باشد كه  خوشبخت  چنان اگر شخصي.  مادي وجود دارد  حيات  از اين  پس  ديگري هستند، حيات
 به   عابدانه  خداوند و خدمت  ملكوت  بين  تفاوتي  گونه هيچ. يابد  مي  برهما ـ نيروانا دست  مرحله فاصله به گردد، بال كريشناآگاه

   دست  مثابه  خداوند به  عاشقانه روحاني  در خدمت  شدن اند، وقف  شده  واقع  مطلق  هر دو در سطح از آنجا كه. خداوند وجود ندارد
   آنكه ، حال  است  و شهواني  حسي  تمايالت  ارضاي  فعاليتها در جهت  اصلي  هدف  مادي در عالم.  است   روحاني  ملكوت  به يافتن

  ، به  زندگي  در اين ، حتي  كريشناآگاهي  به  شدن واصل. گيرد  مي  خداوند صورت  به  فعاليتها در آگاهي كامل  كليه  روحاني در دنياي
 خداوند پا   قلمروي جاوداني  به  شك  كريشنا قرار دارد بدون  به  در آگاهي  كه  و كسي  است همن بر  به  يكباره  شدن منزله واصل

  .  است نهاده
،   جهت بدين. باشد  مي“ غيرمادي فعاليتهاي”   مفهوم  به  استهيتي  برهمي  واژه  بنابراين؛  است  ماده  مقابل  در نقطه  درست برهمن
-sa guëän samatétyaitän brahma(است    شده  رهايي پذيرفته  مرحله  عنوان  بهگيتا-بهاگاواد  خداوند، در  عابدانه خدمت

bhüyäya kalpate( .است  مادي  اسارت  از زنجيرهاي  رهايي  ـ استهيتي  برهميبنابراين  .     
 كارما ـ يوگا،  عناوين.   است  توصيف كرده كتاب   اين  مطالب  تمام  را چكيدهگيتا-بهاگاواد   دوم  وينودا تهاكورا فصل شريال بهاكتي
 طرز   كارما ـ يوگا و گيانا ـ يوگا به  مفاهيم  فصل در اين. دهد  مي  را تشكيلگيتا-بهاگاواد   موضوعات يوگا-بهاكتيگيانا ـ يوگا و 

  .  است  شده  اشاره  مطالب  تمام  جوهر اصلي عنوان ـ يوگا به  بهاكتي  و اجماال به  شده  مطرح واضحي
  .يابد  مي  پايان“گيتا   مطالب چكيده”   عنوان  تحتگيتا-بهاگاواد شريماد   دوم  ودانتا بر فصل  بهاكتي  شرحهاي سان بدين
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   سوم  فصل

   ـ يوگاكارما

  

  1  آيه
arjuna uväca 

jyäyasé cet karmaëas te 
matä buddhir janärdana 

tat kià karmaëi ghore mäà 
niyojayasi keçava 

arjunaù uväca :ـ  آرجونا گفت jyäyasé : بهتر ـcet : اگر ـkarmaëaù :اجر و ثمر ـ  از كار براي te : توسط تو ـmatä : در
 ـ  در عمل: karmaëiچرا ـ : kim ـ  بنابراين: tat كريشنا ـ  اي: janärdanaشعور ـ : buddhiùشود ـ   مي نظر گرفته

ghore :ـ  هولناك mäm : ـ مراniyojayasi :ـ  كني مي تو مشغول keçava :كريشنا اي .  

   ترجمه
  ، چـرا مـرا بـه         ثمر است    شعور بهتر از كار براي      كني   فكر مي    كشاوا، چنانچه    جاناردانا، اي   اي:  آرجونا گفت 

   .نمايي  مي  تشويق  هولناكي  جنگ  در چنين درگيري

   شرح
،   مادي  و اندوه  غم  خود آرجونا از گرداب اقيانوس  صميمي  دوست  منظور نجات  كريشنا به  پروردگار شري  اعالي شخصيت
   را توصيه  ـ يوگا يا كريشنا آگاهي  بودهي ، راه  اين معرفت  ادراك  فرمود و براي  توصيف  قبل  را مفصالً در فصل  روح ماهيت
   درك  چنين  كه شود و غالباً كساني  مي  گرفته  اشتباه  از عمل كردن   خالي  و شانه  خداوند با سكون  به  آگاهي  اوقات گاهي. نمود

   خداوند كريشنا كامالً كريشنا آگاه  مقدس  اختيار كنند و با ذكر اسامي  عزلت برند تا گوشه  مي  پناه خلوت   مكاني  دارند، به خطايي
 انزوا   كريشنا را در گوشه  مقدس  نام شود كه  نمي  توصيه شنا آگاهي كري  و فلسفه  حكمت  در مباني  يافتن  تعليم  بدون ليكن. گردند

شعور ( ـ يوگا   يا بودهي  كريشنا آگاهي آرجونا نيز درباره.  نمود  خود جلب  را به  معصوم  مردم بهاي  و تمجيد بي ذكر و تنها تحسين
   در گوشه  و رياضت  توبه  به  و پرداختن  فعال  از زندگي دن ش  بازنشسته  به  شبيه  چيزي ، به عنوان)  روحاني  دانش در پيشرفت
   عنوان ، به با وجود اين.  كند  اجتناب  از جنگيدن  كريشنا آگاهي  بهانه  به خواست  ديگر، او مي  عبارت به. انديشيد عزلت مي
   خداوند كريشنا در پاسخ  نمود كه  عملكرد سؤال ه را  بهترين  و از او درباره  استاد خود مطرح  را در مقابل  موضوع  صادق شاگردي

  .ورزد  مي  مبادرت  سوم  فصل  كريشنا دراين  به  كارما ـ يوگا يا كار در آگاهي  تفصيلي  توضيح  به آن

  2  آيه
vyämiçreëeva väkyena 

buddhià mohayaséva me 



   
128 

tad ekaà vada niçcitya 
yena çreyo ’ham äpnuyäm  

vyämiçreëa :ـ  ا دو پهلو، با ضد و نقيضب iva : حتماً، محققاً ـväkyena :ـ  سخنان buddhim : شعور ـmohayasi : تو
  كنم  مي خواهش: vada ـ  فقط يك: ekam ـ  بنابراين: tat ـ  ، م  من مال: meحتماً، محققاً ـ : iva ـ  كني  مي  و سر در گم گيج

  توانم مي: äpnuyäm ـ  من: aham ـ   حقيقي نفع: çreyaù ـ   كدام وسيله به: yena ـ   طور قطع ، به با اطمينان: niçcityaبگو ـ 
  .  باشم داشته

   ترجمه
   مـن    و صـريح بـه      ، قـاطع     تمنا دارم   بنابراين.   است   شده   تو سرگشته    ضد و نقيض     با آموزشهاي   شعور من 

  .  است  سودمندترين  برايم  كداميك بگويي

   شرح
   ـ يوگا، طرز كنترل  سانكهيا ـ يوگا، بودهي  همچون  زيادي  گوناگون  راههايگيتا-بهاگاواد بر  اي  مقدمه  عنوان  به  پيش در فصل
   آنها به  تمام ليكن.  شد  داده  توضيح  مبتدي  يك رهروي  اجر و ثمر، و موقعيت  براي  خواسته  شعور، كار بدون  از طريق حواس
   دليل  همين به.   نياز هست  جامعتر و منظمتري  توصيف  به  و عمل  درك  كه براي در حالي.  گرديد  ارائه  و نامنظم  گسسته صورت

 تعبير   كمترين آنكه  بتواند بي  معمولي  بردارد تا هر انسان كننده  ظاهراً گيج  موضوعات  از اين  پرده ابهام آرجونا قصد داشت
 يا   فريبنده  كلمات  با بيان  كه  قصد نداشت  وجه  هيچ  كريشنا به با وجود اينكه.  آيد  نايل  آن م فه  دهد، به  خود راه  به اشتباهي

 با   چه- كريشنا را   به  آگاهي  حال آرجونا قادر نبود راه  نمايد، با اين  آرجونا را فراهم  و سردرگمي  گيجي  موجبات  با لغات بازي
   تمامي  را براي  كريشنا آگاهي  خود، راه  سؤالهاي ، او با طرح  ديگر سخن به.  كند  دنبال-   فعاالنه ت با خدم  و يا چه  از عمل امتناع

  .كند  مي  ببرند، روشن  پيگيتا-بهاگاواد راز  اند به  راسخ مصصم  با عزم  كه رهرواني

  3  آيه
çré-bhagavän uväca 

loke ’smin dvi-vidhä niñöhä 
purä proktä mayänagha 

jïäna-yogena säìkhyänäà 
karma-yogena yoginäm  

çré-bhagavän uväca :خداوند فرمود ـ   اعالي شخصيت loke :ـ  در جهان asmin :ـ  اين dvi-vidhä :از ـ  دو نوع 
niñöhä :ـ  ايمان purä :ـ   از اين پيش proktä :شد ـ  گفته mayä :ـ  توسط من anagha :ـ   از گناه  بري اي jïäna-

yogena :ـ   دانش  راه وسيله  به اتصال säìkhyänäm :ـ ) تجردگرا(گرا   تجربه مربوط به فيلسوفانkarma-yogena :اتصال  
  .  عابدان مربوط به: yoginäm ـ   و عشق  عبوديت  راه وسيله به

   ترجمه
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 در    دو دسـته انسـان       دادم  ح قـبال توضـي     ، چنانكه    از گناه    بري   آرجوناي  اي:  خداوند فرمود    اعالي  شخصيت
   مايلنـد از طريـق      ، و گروهي     و تجربي    فلسفي   تفكر و تعمق    مندند از راه     عالقه  گروهي.  هستند   ذات  تالشِ شناخت 

  . نمايند  را درك  آن  عابدانه خدمت

   شرح
 و   گفت  ـ يوگا سخن ارما ـ يوگا يا بودهي سانكهيا ـ يوگا و ك ، يعني  عمل  طريقه  دو نوع ، خداوند درباره  دوم  فصل39  در آيه
   و ماده  روح  ماهيت  تحليلي سانكهيا ـ يوگا يا مطالعه. دهد  مي  روشنتر توضيح اي  گونه  را به  موضوع  همان  آيه  در اين اكنون
  دسته.  شوند  مجرد نائل  و دانش  فلسفه  اشياء از طريق  معرفت  مايلند غور و تفكر نمايند و به  كه  است  اشخاصي  مطالعه موضوع

خداوند متعال . كنند مي   كريشنا عمل  به  در آگاهي  هستند كه  شد كساني  داده  توضيح  دوم  فصل61   در آيه  كه  گونه ديگر همان
  تواند از بند واكنش  كريشنا، شخص مي  به  ـ يوگا يا آگاهي  بودهي  اصول  از طريق  كردن  با عمل  فرمود كه39   در آيه همچنين
  همان.   است  و نقص  عيب  و بدون  كامل  روش  وجود ندارد، چون اين  راه  در اين  شكستي  هيچ  بر آن  يابد و عالوه  رهايي اعمال
   آن ، و از طريق)ا كريشن  طور دقيقتر به يا به (  متعال  به  كامل  تكيه  ـ يوگا يعني بودهي:  شد  داده  واضحتر توضيح61   در آيه اصل
ياكريشنا ( ـ يوگا   سانكهيا ـ يوگا و بودهي  كرد كه گيري  نتيجه توان مي.  اختيار درآورد  تحت  سادگي  را به  تمام حواس توان مي

   كه ي در حال  است  تعصب  يا گاهي اوقات  احساسات  فلسفه  بدون دين.   و فلسفه  دين  كه  گونه  يكديگرند همان مكمل)  آگاهي
 در   صادقانه  كه  هم  فيلسوفاني  كه  است  علت  همين  و به  كريشناست  نهايي هدف.   است  ذهني ، پندارهاي  دين  بدون فلسفه

مقصود .   است  نيز تأييد شدهگيتا-بهاگاواد در   موضوع اين. رسند  مي  به كريشنا آگاهي  هستند سرانجام  مطلق  حقيقت جستجوي
 از غور و تفكر   استفاده  كه  غير مستقيم روش.   است“  متعال ذات” با   در رابطه“ ذات”   حقيقي  موقعيت ، درك  روش ن اي از تمام
  ا همه ب ارتباط مستقيم” از   ديگر حاكي  روش  آنكه  حال؛سازد  مي  كريشنا نائل  به  آگاهي  مرحله  را تدريجاً به  شخص  است فلسفي

   روش  به  متكي  راه  زيرا اين  كريشنا مطلوبتر است  آگاهي به ، روش  دو راه  اين در ميان. باشد  مي“ كريشنا  به چيز در آگاهي
   خود روش  خداوند است  عابدانه  خدمت  مستقيم  در طريق  سر سپردن  كه كريشنا آگاهي.   نيست  حواس  كردن  پاك  براي فلسفي

  .باشد  واال مي  و هم  آسان  هم ل حا  در عين  كه  نيز هست پاكسازي

  4  آيه
na karmaëäm anärambhän 
naiñkarmyaà puruño ’çnute 

na ca sannyasanäd eva  
siddhià samadhigacchati  

na :فعل  نفي عالمت   karmaëäm :مقرر ـ   تكاليف ، مربوط به  تجويزشده  وظايف مربوط به anärambhät : ـ   انجام با عدم 
naiñkarmyam : ـ  العمل  از عكس رهايي puruñaù : ـ  انسان açnute : يابد ـ   مي دستna : ـ  و نه ca : ـ  همچنين 
sannyasanät : ـ  با انقطاع eva :  فقط ـsiddhim : ـ  موفقيت samadhigacchati : برسد.  

   ترجمه
   انقطاع   فقط با حصول به      يابد و نه     دست  عملال   از عكس    رهايي  تواند به    مي   از عمل    صرفاً با امتناع     نه  انسان

  . گردد  نائل  كمال تواند به مي



   
130 

   شرح
 منظور   دقيقاً به  كه اي تجويزشده وظايف   انجام  از طريق  را اختيار نمايد كه  از ماديات  انقطاع تواند مرحله  مي  شخص هنگامي
   چهارمين  شتابزده ، با اختيار كردن  نفس  تهذيب تواند بدون  انسان نمي. باشد  شده ، پاك  مقرر شده  مادي  اشخاص  قلب تزكيه
،   ثمرجويانه  اعمال  تجردگرا، صرفاً با اتخاذ سانياسا، يا ترك  فالسفه  آراي طبق.  يابد  موفقيت دست به) سانياسا (  زندگي مرحله

كند زيرا   را تأييد نمي  اصل  خداوند كريشنا اين  كه در حالي. گردد نارايانا   همتاي  و پاكي  در شايستگي  يكباره تواند به شخص مي
   ديگر، چنانچه از سوي.   است  در نظام اجتماعي  اغتشاش ، اتخاذ امر سانياسا فقط باعث  مادي  از آاليشهاي  قلب  تزكيه بدون

 او در   دهد، پيشرفت  خود را انجام تجويزشده  ف وظاي  آنكه  بدون  خداوند نثار كند، حتي  روحاني  وجود خود را در خدمت شخص
 Sv-alpam apy asya dharmasya ). ـ يوگا بودهي( خواهد شد   خداوند واقع  كه باشد مورد قبول  هر قدر ناچيز هم  راه اين

träyate mahato bhayät.  
  .آورد  مي  را فراهم  مادي  بزرگ حيات  و مشكالت  بر مسائل  آمدن  فائق ، امكان  عابدانه  خدمت  در راه  شدن  وقف  اندكي حتي

  5  آيه
na hi kaçcit kñaëam api 
jätu tiñöhaty akarma-kåt 
käryate hy avaçaù karma 
sarvaù prakåti-jair guëaiù  

na  :ـ  و نه hi  : حتماً، محققاً ـkaçcit  :ـ  هر كس kñaëam  :ـ   لحظه يك api  :ـ  همچنين jätu  :ـ  ، هر گاه ماندرهر ز 
tiñöhati  :ماند ـ   مي باقيakarma-kåt  :ـ   چيزي  انجام بدون käryate  :ـ   است  كردن عمل مجبور به hi  : حتماً، محققاً ـ
avaçaù  :ناپذير، ناگزير ـ  چارهkarma  : كار ـsarvaù  :ـ  تمام prakåti-jaiù  :ـ   مادي  طبيعت هاي  از گونه  گرفته نشأت 
guëaiù  :و خصائل  صفات وسيله به  .  

   ترجمه
   عمل  ، قطعاً ناگزير به انجام       كرده   اكتساب   مادي   طبيعت  هاي   از گونه    كه   و خصايلي    صفات   بر اساس   انسان

  . اجتناب ورزد  عمل  نيز از انجام  لحظه  يك  براي تواند حتي  نمي  هيچكس  بنابراين؛ است

   شرح
 حضور  ، بدون زيرا كالبد مادي.  اقتضا نمايد  چنين  كالبد مادي  آنكه  باشد نه  و فعال  در تحرك  همواره  كه  است  روح  طبيعت اين
   فعال  همواره  كه  روح  از طريقبايد مي   كه  است  بيجان اي  منزله وسيله  فقط به  مادي  بدن اين.  باشد  داشته تواند تحركي  نمي روح
   به  آگاهي  خالص  اعمال  بايد به  رو، روح از اين.  شود  كار گرفته  بازايستد، به تواند از عمل  نيزنمي  لحظه  يك  براي  و حتي است

 در  روح.  واداشته خواهد شد  امور دنيوي  به  مادي  فريبنده  نيروي  فرمان  تحت  صورت  گردد، زيرا در غير اين كريشنا مشغول
   آلودگيها و وابستگيهايي  از چنين  روح كند و براي تهذيب  مي  كسب  مادي هاي  خداوند گونه  بروني  يا قوه  سفلي  با نيروي تماس
 - كريشنا درآيد   خدمت  مستقيماً به  روح  چنانچه ولي.  شود ، مشغول  در شاستراها آمده  كه تجويزشده   وظايف  انجام  به  است الزم
 - شريماد امر در اين.  خواهد بود  مطلوب  دهد برايش  بتواند انجام  هر آنچه-   اوست يقي و حق  عملكرد و وظيفه فطري  اين كه

  :گردد  تأييد مي چنين) 1/5/17 ( بهاگاواتام
tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
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bhajann apakvo ’tha patet tato yadi 
yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 
ko värtha äpto ’bhajatäà sva-dharmataù  

   به  چنانچه رسد، حتي  بدو نمي  ضرر و زياني  گونه دهد و هيچ  نمي  از دست پذيرد چيزي  را مي  كريشنا آگاهي  راه  كه شخصي”
از . مايد سقوط ن  معيار مطلوب  ندهد و از سطح  انجام  طور كامل  را به  عابدانه  نكند يا خدمت  در شاستراها عمل تجويزشده  وظايف
   بيان  نفس  منظور تهذيب  به  مقدس  در كتب  كه  احكامي  كليه  به كريشنا نباشد، انجام  در آگاهي  شخص  ديگر، چنانچه طرف
.   است  مرحله كريشنا آگاهي  اين  به  رسيدن  براي  و تزكيه  تهذيب  روش ، لزوم  بنابراين“  در بر خواهد داشت  چه مزيتي  است شده
   همه  آن  بدون ، كه  شدن  كريشنا آگاه  يعني  هدف نهايي  به  نيل  براي  است ، كمكي  پاكسازي  سانياسا يا هر روش  جهت همين  به

  .گردد  مي  محسوب چيز شكست

  6  آيه
karmendriyäëi saàyamya 

ya äste manasä smaran 
indriyärthän vimüòhätmä 

mithyäcäraù sa ucyate  
karma-indriyäëi  :ـ  كننده  عمل  پنجگانه حواس saàyamya  :ـ   كردن كنترل yaù  :ـ   كه هر كسي äste  :ماند   مي باقي

 ـ  ، محسوسات  حواس كنندة موضوعات جلب:  indriya-arthän ـ   به فكر كردن:  smaran ـ  توسط ذهن:  manasäـ 
vimüòha  :ـ  ابله ätmä  :ـ  روح mithyä-äcäraù  :هر ـ متظاsaù  : او ـucyate  :شود  مي خوانده.  

   ترجمه
 متمركـز   كننـدة حـواس    جلـب   بر موضوعات    ذهنش  دارد، ليكن    بازمي   را از عمل    كننده   عمل   حواس   كه  كسي

  .  نيست  بيش دهد و متظاهري  مي  مسلماً خود را فريب است

   شرح
   ارائه تيشن  از مدي  حال نمايشي زنند و در عين  كريشنا سر باز مي  به اهي در آگ  كردن  از عمل  وجود دارند كه  بسياري متظاهران

 صرفاً   بيانات  به  متظاهراني  چنين؛  متمركز است  تمايالت حسي  و ارضاي ، بر كامجويي ، در واقع  افكارشان  كه دهند، در حالي مي
   متقلبان  بزرگترين  فوق  آيه  طبق  اشخاص  اين  دهند، ليكن ب خود را فري پردازند تا پيروان گمراه  نيز مي  فلسفي حاصل بي

وارنا شراما ـ  (  اجتماعي  نظام  از مراحل  خود در هر يك  مشروع  حسي  تمايالت  ارضاي تواند براي  مي انسان. شوند مي  محسوب
  سازد كه  امر او را قادر مي  پيروي نمايد، اين خود  خاص  موقعيت  از قواعد و قوانين  اگر شخص  بپردازد، ولي  عمل به) دهارما

   دنبال  به  در باطن  كه دهد، در حالي  مي  بودن  از يوگي  كه نمايشي  كسي ولي.  كند  پيشرفت  وجود خويش تدريجاً در پاكسازي
 و   از فلسفه  اوقات  گاهي چه شود، گر  خوانده  متقلب گردد، بايد بزرگترين  خود مي نفساني  تمايالت  ارضاي  براي موضوعاتي

 را   گناهكاري  چنين انسان  تأثير دانش انگيز خداوند، قدرت  توهم  در بر ندارد زيرا نيروي  او ارزشي دانش.  بگويد  نيز سخن حكمت
 در بر   ارزشي  وجه  هيچ  به  يوگايي تيشن  او از مدي  نمايش  جهت  و بدين  است  ناپاك  همواره  متظاهري افكار چنين. ربايد مي

  .ندارد

  7  آيه
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yas tv indriyäëi manasä 
niyamyärabhate ’rjuna 

karmendriyaiù karma-yogam 
asaktaù sa viçiñyate  

yaù :ـ   كه كسي tu :ـ  ولي indriyäëi :ـ  حواس manasä :ـ  توسط ذهن niyamya :قاعده ، تحت  نظم درآوردن به   
: karma-yogam ـ   فعال توسط حواس: karma-indriyaiù آرجونا ـ  اي: arjunaكند ـ   ميآغاز: ärabhate ـ  درآوردن
  .  بهتر است  مراتب به: viçiñyateاو ـ : saù ـ   دلبستگي بدون: asaktaù ـ   و عشق عبوديت

   ترجمه
   دلبستگي  بدون خود مسلط شود و        فعال   بر حواس    ذهن   بكوشد از طريق     فرد صادقي    ديگر، چنانچه   از طرف 

  .  برتر است  مراتب كارما ـ يوگا را آغاز كند، به]  كريشنا  به در آگاهي[

   شرح
 بهتر   مراتب ، به  گرديم  كاذب مبدل  روحاني  يك  به  حواس  لذات  و ارضاي  هر جهت  به  باري  زندگي  منظور يك  به  آنكه  جاي به

 و   مادي  اسارت  از زنجيرهاي  آزاد شدن  را، كه  هدف زندگي  حال  باشد و در عين ا داشته خود ر  روزمره  اشتغاالت  انسان  كه است
 از ؛  ويشنو است  به  شدن ، در واصل  شخص  حقيقي ، يا نفع  اصلي سوارتها ـ گاتي.  بخشد ، تحقق  خداوند است  در ملكوت پا نهادن

  شخص.  دهد  ياري  حيات  آرمان  اين  به  نيل  ما را در جهت  كه  است  گرديده ن تدوي  نحوي  وارنا وآشراما به  نظام  رو تمام اين
تواند،   خودشناسي مي  براي انسان.  گردد  نائل  مقصود حيات  اين  كريشنا، به  به  در آگاهي  منظم تواند با خدمت متأهل نيز مي

   اين  دهد و به  ادامه  خود بدون دلبستگي  حرفه  كند و به  را دنبال يا  شده  كنترل ، زندگي تجويزشده در شاستراها   كه  گونه همان
   تا آن  برخوردار است  بهتري  مراتب  به  خود ساخته از موقعيت  را شيوه  روش  اين  كه  صادقي  شخص چنين.  كند  پيشرفت طريق

 را   معصوم دارد تا توده  مي  پنهان اي  ظاهر فريبنده نينكند و خود را در چ  را اختيار مي  نمايشي  روحانيت  كه متظاهر دروغيني
   و امرار معاش برداري  منظور بهره  فقط به  كه  است بازي  حقه  كننده تيت  مدي  بهتر از آن  مراتب  به  رفتگر صادق يك. بفريد

  .نمايد تمركز مي

  8  آيه
niyataà kuru karma tvaà 
karma jyäyo hy akarmaëaù 

çaréra-yäträpi ca te 
na prasiddhyed akarmaëaù  

niyatam :مقرر ـ  تجويزشده ،kuru :ـ   ده انجام karma :ـ  وظايف tvam : تو ـkarma : كار ـjyäyaù : بهتر ـhi : ،ًحتما
   تو، ت مال: te ـ  همچنين: ca ـ  حتي: apiحفظ وبقا ـ : yäträ ـ  بدني: çaréra كار ـ   ندادن از انجام: akarmaëaùمحققاً ـ 

  . كار بدون: akarmaëaù ـ   است  شده انجام: prasiddhyetهرگز ـ : naـ 

   ترجمه
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 كـار و     انسـان بـدون   .   بهتر است   عملي   از بي    كردن   عمل   گونه  ، زيرا بدين     ده   را انجام   ات  تجويزشده  وظيفة
  . خود را حفظ نمايد  مادي تواند بدن  نمي  حتي عمل

   شرح
  هاي  خانواده  به  باشـند، خود را وابسته  را داشته  الزم  و صالحيت  شايستگي آنكه  بي  وجود دارند كه  بسياري  كاذب گانتمركزكنند

   پيشرفت  چيز را براي  همه  كهكنند مي وانمود   نادرست چنين  به  نيز كه اي  كامال حرفه نمايند، و اشخاص  مي  معرفي  بزرگي پاك
   او وظايف  در نظر داشت  گردد، بلكه  متظاهر مبدل  يك  آرجونا به خواست خداوند كريشنا نمي. اند  كرده  قرباني ني روحا در زندگي
   نظامي  و فرمانده  متأهل  شخص آرجونا يك.  دهد ، انجام  كشاترياها مقرر گشتـه  براي  كه گونه  خود را هـمان تجويزشده

   خويشتن را طبق  وظايف  حال  بماند و در عين  خود باقي  در سمت  همچنان  بود كه حش صال  به شد و بنابراين محسوب مي
 هستند تدريجاً   الهي  براصول  مبتني  كه  اعمالي  چنين با انجام.  دهد  انجام  گرديده  وضع  متأهل  كشاترياهاي  براي  كه  ديني اصول
   انقطاع  آسماني  از كتب شخصيت پروردگار و هيچيك. يابد  مي  رهايي  مادي  و آلودگي گردد و از آاليش  مي  پاك  انسان قلب

   با قدري  مجبور است  هر تقدير، شخص به. كند گيرد تأييد نمي  صورت مي  زندگي  و گذران  منظور حفظ معاش  به  را كه تصنعي
   پاكسازي  آنكه ، بدون  و هوس  هوي  و از روي لخواه د كار را نبايد به.  بكوشد  حيات انـساني  اين  حفظ و بقاي كار در جهت

 و   حكمراني  ناپاك  آرزوي  قرار دارد، مسلماً داراي  خلقت  عالم  در اين  كه هر كس.  باشد، رها نمود  انجام شده  مادي تمايالت
 از وجود بايد مي  ساحت ضمير انسان.  ست ا  نفساني  تمايالت  ديگر، خواستار ارضاي  عبارت  يا به  مادي  بر طبيعت  كردن خدايي
   گردد، پشت  پاك  مادي  از آاليشهاي تجويزشده   از طريق وظايف  از آنكه ، قبل  انسان چنانچه.  شود  پاك اي  آلوده  تمايالت چنين
 را   زندگي  ديگران  با خرج  انگلي  صورت  به  خواهد شد كه  كاذبي  روحاني  به  بزند، تبديل  امرار معاش  خود براي  فعاليتهاي پا به

  .كند  مي سپري

  9  آيه
yajïärthät karmaëo ’nyatra 
loko ’yaà karma-bandhanaù 
tad-arthaà karma kaunteya 

mukta-saìgaù samäcara  
yajïa-arthät :ـ   شده  خاطر ياگيا يا ويشنو انجام فقط به karmaëaù : از كار ـanyatra :ـ  ت صور در غير اين lokaù :

 خاطر ـ  به: arthamـ ) خداوند( او  مربوط به: tat ـ   توسط عمل اسارت: karma-bandhanaù ـ  اين: ayam ـ  جهان
karma :ـ  عمل kaunteyaـ   پسر كونتي  اي mukta-saìgaù :ـ   از معاشرت رهاشده samäcara :ده  انجام  طور كامل به  .  

   ترجمه
   مادي   در دنياي    شخص   اسارت   باعث   صورت   گردد، در غير اين      ويشنو انجام    براي  رباني ق   منزلة  كار بايد به  

   ترتيـب    و بـدين     ده   پروردگـار انجـام      رضـايت    را براي   ات  تجويزشده  ، وظايف    پسر كونتي   ، اي   بنابراين. شود  مي
  . ماند  رها خواهي  از اسارت همواره

   شرح
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   نظام  از مراحل  در هر يك  ورزد، وظايف تجويزشده  كار مبادرت  خود به  بدن  ساده  نگاهداري  براي  بايد حتي  شخص از آنجا كه
   مراسم  انواع  به  حال  خداوند ويشنو و در عين  معني ياگيا به.  سازد  را برآورده  هدف  اين  كه  گرديده  تدوين  نحوي وارناشراما به

:   است  آمده در وداها چنين. پذيرد  مي  انجام  كه  اوست  رضايت  فقط براي  قرباني ا تمام مراسمشود، زير  مي  نيز اطالق قرباني
yajïo vai viñëuù.هر دو يك“ خداوند ويشنو  به  مسـتقيم خدمت” و يا “ تجويزشده   قربانـيـهاي  دادن انجام” ديگر،   عبارت به   

   مقرر گشته  آيه  در اين  كه گونه  يا ياگيا همان  قرباني  دادن  انجام  يعني ا آگاهي، كريشن بنابراين. بـخشد  مي  را تحـقـق هدف
  .  خداوند ويشنواست  رضايت  وارناشراما نيز تحقق  نظام  از تشكيل هدف.  است

Varëäçramäcäravatä puruñeëa paraù pumän/ viñëur ärädhyate) 3/8/8ويشنوپورانا(  
   اسارت  براي  گيرد علتي  مادي صورت  دنياي  در اين  كه  ديگري  هر عمل؛ ويـشـنو كار كند  رضايت براي بايد   انسان بنابراين
 را در زنجير   فاعل العملي  دارد و هر عكس  دنبال  خود را به العملي خاص  عكس  و بد هر يك  خوب  خواهد بود، زيرا اعمال انسان
  .كشد  بند مي  به  مادي اسارت
   در چنين  و فرد با عمل؛ نمايد را راضي) يا ويشنو( كريشنا   ترتيب  كند تا بدين  كريشنا عمل  به  بايد در آگاهي  رو انسان از اين
   بسيار استادانه  راهنمايي  به  روش ابتدا اين.  كار  هنر بزرگ انجام  است  صورت و بدين: شود  مي  محسوب  رهايي  در مرتبه آگاهيي
   آموزشهاي  عابد خداوند كريشنا يا تحت  متبحرانه  راهنمايي  و پشتكار بسيار، تحت  بايد با بردباري  شخص  بنابراين؛د دار احتياج
   نبايد به قصد ارضاي  عملي هيچ.  نمايد ، عمل) برخوردار بود  فرصت  آرجونا از اين  كه  گونه همان( خودخداوند كريشنا  مستقيم
   جز رضايت  چيزي  كه  عمل  نحوه اين.  پذيرد  خداوند صورت  منظور رضايت  بايد به  اعمال  كليه شود بلكه   انجام  نفساني اميال

   روحاني  عاشقانه  خدمت  به  رفته  رفته بخشد، بلكه  مي  نجات  را از واكنشهاي حاصله  تنها شخص دهد نه  قرار نمي خداوند را هدف
 پروردگار   ملكوت  را به تواند شخص  مي  كه  است  خداوند تنها راهي  روحاني  عاشقانه  خدمت ندهد، كه اي خداوند نيز ارتقاء مي

  . سازد رهنمون

  10  آيه
saha-yajïäù prajäù såñövä 

puroväca prajäpatiù 
anena prasaviñyadhvam 

eña vo ’stv iñöa-käma-dhuk  
saha :با ـ  همراه yajïäù : قربانيها ـprajäù :ا ـ نسلهsåñövä :ـ   كردن خلق purä :ـ  در دوران قديم uväca :ـ  گفت 

prajä-patiù :ـ  خداوند مخلوقات anena :ـ  توسط اين prasaviñyadhvam :باشيد ـ  بيشتر و بيشتر خوشبخت هر چه  

eñaù :ـ  اين vaù :ـ   تو، ت مال astu :باشد ـ  بگذار چنين iñöa :ـ  وب مطل  چيزهاي  تمام مربوط به käma-dhuk : اعطاء
  . كننده

   ترجمه
 ويشـنو    با قربانيهايي براي  را همراه  از انسانها و فرشتگان ، نسلهايي  مخلوقات ، خداوندِ تمام در آغاز خلقت 

 نماييـد، زيـرا       زنـدگي    وخوشبختي  در شادي ] قرباني[ ياگيا    با اين ”:  بخشيد   تبرك   گفته   را با اين     كرد، و آنان    نازل
  “. خواهد آورد  ارمغان  و رستگار شدن به  زيستن  خوشبخت  را براي  مواهب  تمامي  آن انجام

   شرح
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   ملكوت-   خويش  اصلي  وطن  تا به  است  مقيد نهاده  را در اختيار ارواح  فرصتي  مادي  عالم  اين با خلقت) ويشنو ( خداوند كائنات
  اند و اين  قرار گرفته  در اسارت  مادي  طبيعت  سيطره  مادي تحت  آفرينش  اين  زنده  موجودات كليه.  نمايند  بازگشت-خداوند 
. باشد  خداوند مي  متعال  آنها با ويشنو، يا كريشنا، شخصيت  حقيقي  از روابط و مناسبات  و فراموشي  غفلت  حاصل  مادي اسارت
 vedaiç:  جاودان است  رابطه  اين  منظور درك  ما به  به  كمك  ودايي صول ا  هدف  است  شده  بيانگيتا-بهاگاواد كه در   گونه همان

ca sarvair aham eva vedyaù.شده  گفته  ودايي در سرودهاي.   خداوند است فرمايد مقصود از وداها، معرفت خداوند مي   
در . باشد  خداوند يا ويشنو مي  متعال ت، شخصي  زنده  موجودات  خداوند تمامي  ترتيب بدينpatià viçvasyätmeçvaram : است

   توصيف  يا ارباب  عنوان پاتي  خداوند را به  گوناگون  صورتهاي  به نيز شريال شوكادوا گوسوامي) 20/4/2 (  بهاگاواتام-شريماد
  :نمايد مي

çriyaù patir yajïa-patiù prajä-patir 
dhiyäà patir loka-patir dharä-patiù 
patir gatiç cändhaka-våñëi-sätvatäà 
prasédatäà me bhagavän satäà patiù  

   زيباييها و حافظ تمامي  جهانها، تمامي ، تمامي  مخلوقات  تمامي  خداوند يا ارباب  كه  همانا خداوند ويشنو است پراجا ـ پاتي
را ) قربانيها( ويشنو، ياگياها   رضايت  براي  چگونه مقيد آفريد تا فراگيرند  ارواح  را براي  مادي  جهان خداوند، اين.   است موجودات

   و بدون  و آسايش برد با راحتي  سر مي  به  مادي  در دنياي  كه تواند تا هنگامي  مي  كه انسان  قربانيهاست  اين  با انجام؛ دهند انجام
 خداوند   به ملكوت  كالبد مادي  عمر اين  پايان ن نمايد و با فرا رسيد  سپري  الهي  رضايت  را در جهت  زندگي  و پريشاني اضطراب

  .  است  شده  مقيد در نظر گرفته  ارواح  براي  كه  است اي  برنامه  كل اين.  گذارد قدم
   متون تمام. شود  متبلور مي  در آنان  الهي  صفات  ترتيب گردند و بدين  مي  ياگيا تدريجاً كريشنا آگاه  با انجام  گرفتار ماديات ارواح

   روش  اين اند كه  نموده را توصيه)  خداوند  مقدس ذكر اسامي(كيرتانا ـ ياگيا   سام  يا عصر كالي  عصر كنوني ، براي  ودايي آسماني
 در “ خداوند  به آگاهي”كيرتانا ـ ياگيا و  سام.   است  گرديده  انسانها معرفي  تمامي  خداوند چيتانيا به منظور نجات  از طرف روحاني

 و   عبوديت  مظهر تام  از ظهور چيتانيا ماهاپرابهو كه  توصيفي چنين) 11/5/32 (  بهاگاواتام-شريماددر . راستاي يكديگر قرار دارند
  :  است شده كيرتانا ـ ياگيا بيان  سام  به  خاصي باشد، با اشاره  خداوند كريشنا مي  به عشق

saìkértana-yajïa: 
kåñëa-varëaà tviñäkåñëaà 
säìgopäìgästra-pärñadam 
yajïaiù saìkértana-präyair 

yajanti hi su-medhasaù  
   خود محشور است  با معاشران كيرتانا ـ ياگيا، خداوند را كه  سام  برخوردارند، با انجام  از شعور كافي  كه ، آنان  عصر كالي در اين”

 در   بسيار دشوار است  عصر كالي ، در اين تجويزشده   مقدس ودايي  متون در  كه  ديگري  ياگياهاي  انجام“. خواهند نمود پرستش
  .  است  و عالي ، از هر نظر آسان ذكر گرديده) 9/14 (گيتا-بهاگاواد در   كه  گونه كيرتانا ـ ياگيا همان  سام  كه حالي

  11  آيه
devän bhävayatänena 

te devä bhävayantu vaù 
parasparaà bhävayantaù 
çreyaù param aväpsyatha  
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devän :ـ  فرشتگان bhävayatä :ـ   شدن خشنود و راضي anena :ـ   قرباني با اين te : آنها ـdeväù :ـ  فرشتگان 
bhävayantu :خواهد كرد ـ  راضي vaù : تو ـparasparam :ـ  واال و متقابل bhävayantaù :يكديگر   و رضايت خشنودي 

  . آورد  خواهي  دست به: aväpsyatha ـ   طور متقابل به: param  ـ خير و بركت: çreyaùـ 

   ترجمه
 بـا    سـان    خواهند كـرد و بـدين        شما را نيز فراهم      شدند، رضايت    قربانيها راضي    در اثر انجام     كه  فرشتگان

  . وجود خواهد آمد  به  همه  جا و براي  در همه  خير و بركت  انسانها و فرشتگان  بين همكاري

   حشر
 هوا،   آوردن  و فراهم  شده است  آنها افاضه  به  نيروهايي  هستند كه  امور مادي  در امر اداره  قدرتمندي  همانا موكالن فرشتگان
   دستياران  مثابه  به فرشتگان.   است  آنان  بر عهده اي  هر موجود زنده  حفظ حيات  ديگر جهت  طبيعي  مواهب  و تمامي نور، آب

   ياگياهاي  انجام  به  بستگي  آنان  و ناخشنودي  خشنودي  خداوند هستند كه  شخصيت متعال  بدن  مختلف  در قسمتهاي شماري بي
 با   كه حتي  بايد در نظر داشت ، ولي  است  منظور شده  خاصي  فرشتگان  كردن  راضي  از ياگياها براي هرچند برخي. انسانها دارد

   كه  است  شده  نيز گفتهگيتا-بهاگاواددر . شود  مي  پرستيده  اصلي  ولينعمت  عنوان گياها خداوند ويشنو به يا  كار نيز، در تمام اين
  .bhoktäraà yajïa-tapasäm :باشد  ياگياها مي  تمامي خود كريشنا ولينعمت

   ياگياها به  اين  كه هنگامي. باشد ياها مي ياگ  تمام  اصلي ، هدف)خداوند (  ياگيا ـ پاتي  نهايي  و رضايت  همانا خشنودي بنابراين
   و هيچشوند مي   هستند راضي  گوناگون  مواهب  مسئول  كه  گيرد، طبيعتاً فرشتگان  خداوند يكتا صورت  قصد رضايت  و به درستي

  .  وجود نخواهد داشت  مواهب طبيعي  آوردن  در فراهم كمبودي
   كه  گونه همان. سازد  مي  مادي رهنمون  از اسارت  رهايي  را به  امر انسان  در نهايت  دارد كه نيز در بر  ياگياها فوايد ديگري انجام

 ähära-çuddhau sattva-çuddhiù sattva-çuddhau :شود  مي  پاك  اعمال  ياگياها تمام  با انجام  شده در وداها گفته

dhruvä småtiù småti-lambhe sarvagranthénäà vipramokñaù.  
   غذاهاي  چنين يابد و با خوردن  مي  تبرك  است  شده  خداوند تقديم  به  قرباني  عنوان  به  كه  انسان  ياگيا، خوراك با انجام

گردد و   تطهير مي  موجود در حافظه  لطيف ، بافتهاي  موجوديت  شدن  با پاك؛گردد  مي  و خالص  پاك ، وجود شخص اي تطهيرشده
 كريشنا   به  آگاهي  سوي  را به  شخص  مراحل  اين  فكر كند، و تمامي  رهايي راه تواند به  مي  تطهير شد، انسان فظه حا  كه  هنگام آن

  .شود  مي  محسوب  كنوني  نياز جامعه  خداوند بزرگترين  به  اين آگاهي سازد كه  مي رهنمون

  12  آيه
iñöän bhogän hi vo devä 
däsyante yajïa-bhävitäù 

tair dattän apradäyaibhyo 
yo bhuìkte stena eva saù  

iñöän :ـ   شده خواسته bhogän :ـ   زندگي احتياجات hi : حتماً، محققاً ـvaù :شما ـ  به deväù :ـ  فرشتگان däsyante :ارزاني  
 ـ   شده  داده چيزهاي: dattänتوسط آنها ـ : taiù با انجام ياگياها ـ   شدن خشنود و راضي: yajïa-bhävitäù ـ  خواهند داشت

apradäya :ـ   تقديم بدون ebhyaù :ـ  فرشتگان  اين به yaù :ـ  او كه bhuìkte :برد ـ   مي لذتstenaù : دزد ـeva : ،ًحتما
  .او: saùمحققاً ـ 
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   ترجمه
  ، تمامي ]قرباني [ ياگيا   از انجام    شدن   هستند، با راضي     زندگي   گوناگون   نيازهاي   تأمين   مسئول   كه  فرشتگان

   بـه   آنهـا را در مقابـل    آنكـه  ، بـدون   مواهب  از اين  كه  كسي ولي.  خواهند كرد    شما فراهم    را براي    زندگي  مايحتاج
  .گردد  مي شود مسلماً دزد محسوب مند مي  كند، بهره  تقديم فرشتگان

   شرح
   با انجام بنابراين. باشند  خداوند ويشنو مي  متعال  معتبر شخصيت ندگان نماي اند كه  طبيعي  مواهب آورنده  فراهم ، موكالن فرشتگان
   همه ، ولي  است تجويزشده   مختلف  فرشتگان  ياگيا براي در وداها انواع.  گردد  فراهم  آنان  رضايتبايد مي  تجويزشده  ياگياهاي

 خداوند   شخصيت  درك  قادر به  كه  كسي  براي  فرشتگان  به نيقربا. شود  مي  متعال خداوند تقديم  شخصيت  امر به آنها در نهايت
  هاي  از گونه  كه  تركيبات مختلفي ، طبق  اشخاص  ياگيا نيز براي  مختلف  ديگر در وداها انواع از طرف.   است  شده نيست توصيه

   همين  طبق ، يعني  اصل  نيز بر همين  مختلف  رو پرستش فرشتگان از اين.   است  شده  در آنها وجود دارد، توصيه  مادي طبيعت
   طبيعت  هولناك  شكل  آن  يعني  كالي  الهه  كه  است  شده  توصيه  گوشتخواران  مثال به  عنوان به.   استوار است  مختلف هاي گونه
  اند،پرستش  شده  واقع گونة نيكي در   كه  آنان  براي  كه در حالي.  دهند  را در برابر او انجام  حيوانات  را بپرستند و قرباني مادي

  براي.   است  روحاني  موقعيت  به  امر ارتقاي تدريجي  ياگياها در نهايت ، مراد از تمام  حال با اين.   است  شده  ويشنو توصيه روحاني
  .  است  هستند ضروري  عنوان پانچا ـ ماها ـ ياگيا معروف  به  ياگيا كه  پنج  حداقل  معمولي اشخاص
   خداوند هستند فراهم  كه نماينده  فرشتگان  از سوي  بشري  جوامع  زندگي  احتياجات  تمام  باشد كه  آگاه  نكته  اين  بايد به انسان
   براي يي غذا  منابع اين:   را در نظر بگيريم  انسان  غذاي تأمين ، منابع  مثال  عنوان به.  ايجاد كند تواند چيزي  نمي هيچكس. گردد مي

  هاي  در گونه  غير گياهخوار كه  اشخاص ، شير، شكر و براي ها، سبزيجات ، ميوه  قرار دارند شامل غالت گونة نيكي در   كه كساني
  توان  مي  عنوان مثال و باز به. تواند توليد كند  نمي  از اينها را انسان  هيچيك  كه است...  و ، ماهي  مرغ ، تخم ديگر قرار دارندگوشت

تواند   از آنها را بشر نمي  هيچيك شود ولي  محسوب مي  زندگي  احتياجات  همه  برد كه  ديگر نام ، هوا و عوامل ، نور، آب از حرارت
گر  دي هاي ، باد و پديده ، باران ، نور ماه  نور آفتاب  همچون  فراواني  ندارد كه مواهب  امكان  قادر متعال  اراده بدون.  آورد فراهم

   گوناگون به  توليدات  براي حتي.   است  داشته  خداوند ارزاني  كه  است  طبيعي  مواهب  به  ما متكي  ادامه زندگي؛ باشد وجود داشته
   كليه  نيز وجود دارد كه  بسيار زياد ديگري  و احتياجات  هستيم ، منگنز محتاج ، گوگرد، جيوه  مانند آهن  اوليه  از مواد خام بسياري

   از آنها خود را براي  صحيح  ما بايد با استفاده  كه  اين است  مواهب  اين مراد از اعطاي. كنند مي   خداوند تأمين آنها را نمايندگان
  اي و دني  از ماده  رهايي ، يعني  حيات  غايي  هدف  به  ترتيب  اين  و به  داريم  نگاه  و تندرست ، سالم  خودشناسي ، يعني  حيات هدف
   فراموشي  را به وادي  انساني  حيات اگر ما هدف. باشد  ياگياها مي  انجام  منوط به  هدف  اين  تحقق ليكن.   گرديم ، رهنمون مادي

مند  اند بهره  كرده  خداوند فراهم  كه نمايندگان  الهي  مواهب  از اين  نفساني  تمايالت  و ارضاي طلبي  لذت  و فقط براي بسپاريم
 قطعاً -   نيست  آفرينش  هدف  چيزي  چنين  كه-  ور سازيم  مادي غوطه  موجوديت  و بيشتر و بيشتر خود را در گرداب يمگرد

   دزدان اجتماع.  رسيم  مي  مجازات  به  مادي  طبيعت  قوانين ، از سوي  تخطي  اين  علت  و به شويم  نمي  محسوب  بيش دزداني
   لذات  فقط به ارضاي  آنان  ندارند، بلكه  در زندگي  آرماني  بسر برند، زيرا آنها هيچ  و خوشبختي توانند در شادي هيچگاه نمي

   ياگيا يعني  روش ، خداوند چيتانيا آسانترين با وجود اين.  ياگياها ندارند  انجام  از چگونگي  معرفتي  گونه پردازند و هيچ  مي حواس
  . دهند  را انجام توانند آن  كريشنا مي  به  آگاهي  اصول  با پذيرش  افراد جهان  همه  آورد كه  ارمغان كيرتانا ـ ياگيا را به سام

  13  آيه
yajïa-çiñöäçinaù santo 
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mucyante sarva-kilbiñaiù 
bhuïjate te tv aghaà päpä 
ye pacanty ätma-käraëät  

yajïa-çiñöa :ـ   شده فته ياگيا برگر  از انجام  پس  كه  غذايي مربوط به açinaù :ـ  كنندگان تناول santaù :ـ  عابدان 
mucyante :مانند ـ   مي يابند، در امان  مي  و رهايي آسودگيsarva :ـ   انواع تمام kilbiñaiù :ـ  از گناهان bhuïjate :لذت  

كنند ـ   مي غذا تهيه: pacanti ـ   كه ييآنها: ye ـ  گناهكاران: päpäù ـ   بزرگ گناهان: agham ـ  ولي: tuآنها ـ : teبرند ـ  مي
ätma-käraëät :لذات حواس براي  .  

   ترجمه
   ابتـدا بـه عنـوان     كه كنند  مي   را تناول   گردند، زيرا فقط غذاهايي      مي   مبري   گناهي   خداوند از هر نوع     عابدان

  .نمايند  تناول مي ، فقط گناهندكن مي   تهيه  شخصي  لذت  غذا را براي  كه ديگران.   است  شده  تقديم قرباني

   شرح
 در برهما ـ سامهيتا   كه  و همان گونهشوند مي   كريشنا هستند سانتاها خوانده  به  در آگاهي  كه  يا اشخاصي  تعالي  حق عابدان

 premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaù :برند  بسر مي  الهي  در عشق  همواره  است  شده توصيف) 38/5(

sadaiva hådayeñu vilokayanti.  
يا )   رهايي اعطاكننده(يا موكوندا )   لذات  تمام اعطاكننده( خداوند گوويندا   اعالي  با شخصيت  عاشقانه  در رابطه  همواره سانتاها كه

 باشد   شده  پيشكش تعال م  شخصيت  پيشگاه  ابتدا به آنكه  چيز را بي توانند هيچ هستند، نمي)   مطلق  جذاب شخص(كريشنا 
،   مانند شراوانام  عابدانه  يا خدمت  عاشقانه  عبادت  مختلف  ياگياها را در روشهاي  سرسپردگاني همواره  چنين بنابراين. بپذيرند
   مادي دگيهاي گناهان آلو  را از تمامي  آنان  همواره  ياگياهايي  چنين آورند و انجام  بجا مي  و غيره ، آرچانام ، اسمارانام كيرتانام
   نيستند بلكه  بيش  تنها دزداني  نهكنند مي آماده   نفساني  خود يا لذات  ذائقه  ارضاي  غذا را براي  كه ديگران. دارد  مي  نگاه مصون

   بچشد بنابراين  را در زندگي  خوشبختي تواند طعم  گناهكار مي  و هم  دزد است  هم  كه  شخصي چگونه. كنند مي   تناول فقط گناه
كيرتانا ـ ياگيا را در   سام  و آسان  ساده  روش  اين  شود كه  داده  آنها آموزش  گردند، بايد به  از هر جهت خوشبخت  مردم  آنكه براي

خواهد  خود ن  را به  و خوشبختي  يا شادي  و آرامش  صلح  رنگ ، جهان  صورت در غير اين.  دهند  كريشنا انجام  به آگاهي كامل
  .ديد

  14  آيه
annäd bhavanti bhütäni 

parjanyäd anna-sambhavaù 
yajïäd bhavati parjanyo 

yajïaù karma-samudbhavaù  
annät :ها ـ  از دانهbhavanti :كند ـ  رشد ميbhütäni :ـ   مادي بدنهاي parjanyät : از بارانها ـanna :هاي  دانه مربوط به  
  انجام: yajïaù ـ  باران: parjanyaùگردد ـ  ممكن مي: bhavati ـ   قرباني از انجام: yajïätليد ـ تو: sambhavaù ـ  غذايي

  . از  شده زاده: samudbhavaù ـ   تجويزشده وظايف: karma ؛yajïaياگيا ـ 

   ترجمه
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 از   بـاران . گـردد    مـي   توليد   آنها نيز از باران      كه   است   غذايي  هاي   دانه   به   متكي   ذي روح    كلية بدنهاي   حيات
  . تجويزشده  شود و ياگيا از وظايف  مي حاصل] قرباني[ ياگيا  انجام

 

   شرح
  :نويسد  مي  چنينگيتا-بهاگاواد  شريال باالدوا ويديابهوشانا، مفسر بزرگ

indrädy-aìgatayävasthitaà yajïaà sarveçvaraà viñëum abhyarcya tac-cheñam açnanti tena tad 
deha-yäträà sampädayanti, te santaù sarveçvarasya yajïa-puruñasya bhaktäù sarva-kilbiñair 
anädi-käla-vivåddhair ätmänubhava-prati bandhakair nikhilaiù päpair vimucyante  

   او خدمت  به باشد كه  مي ام فرشتگان تم ، ارباب  است  قربانيها معروف  تمام  ياگيا ـ پوروشا، يا مالك  عنوان  به  كه پروردگار متعال 
 هستند   موكالني  مانند ايندرا، چاندرا، وارونا و غيره فرشتگان. كند  مي  خدمت  بدن  كل  به  بدن  اعضاي  كه  گونه ، همانكنند مي
   آن  موجب  تا بهكنند مي   توصيه گان فرشت  اين  رضايت  قربانيها را براي  است و وداها انجام  آنان  بر عهده  امور مادي  امر اداره كه
   خداوندكريشنا، پرستش  با پرستش  كه  از آنجايي ولي.  گردد  فراهم  غذايي هاي  منظور توليد دانه  به هوا، نور و آب  كافي  اندازه به

   جداگانه  پرستش  به ي احتياج  گونه گيرد، هيچ  مي  خود صورت ، خود بهشوند مي   او محسوب  مختلف  اجزاي  كه فرشتگان
 ؛خورند  مي  و سپسكنند مي   كريشنا تقديم  او هستند غذا را به  در آگاهي  خداوند كه ، مريدان  دليل  همين به.  وجود ندارد فرشتگان

  رود بلكه  مي از بين   گذشته  گناهان  تنها واكنشهاي  نه  عملي با چنين. كند  مي  تغذيه  را از نظر روحاني  بدن  كه  است  روشي اين
  كند، واكسن  پيدا مي  شيوع  خاصي  مسري  بيماري  كه هنگامي. يابد  مي  مصونيت  مادي  طبيعت  آلودگيهاي  تمام  در مقابل بدن

 ويشنو  خداوند  پيشگاه  ابتدا به  كه  از غذايي  نحو برگرفتن  همين نمايد و به  حفظ مي  بيماري  آن  به  را از خطر ابتالي شخص
   عبد خداوند خوانده  است  خود ساخته  را پيشه  شيوه  اين  كه كسي. دارد  مصون مي  مادي  آلودگيهاي ، ما را در مقابل  گرديده تقديم
تواند  يكند، م  مي  تناول  گرديده  كريشنا تقديم  به  كه  خداوند قرار دارد و تنها از غذايي  به  در آگاهي ، شخصي كه بنابراين. شود مي
از .  نمايد ، خنثيشوند مي او محسوب   خودشناسي  پيشرفت  در راه  موانعي  را كه اش  گذشته  مادي  آلودگيهاي  واكنشهاي تمام
 يا   همانند خوك  ايجاد كالبدي  امر باعث  اين دهد كه  خود ادامه مي  بار گناهان  افزايش كند به  نمي  چنين  كه  ديگر، كسي سوي
 و   است  آلودگي  مملو از انواع  مادي دنياي.  برد  خود رنج  گناهان  از نتايج شود تا بدين ترتيب  مي  شخص  بعدي زندگي در  سگ
  ، از خطر هر گونه  است  يافته مصونيت)   گرديده  خداوند ويشنو تقديم  پيشگاه  به  كه غذايي( خداوند   با قبول پراسادام  كه كسي
  .ماند  مي مان در ا  مادي آاليش
  ، ميوه ، سبزي  غذايي هاي  مختلف دانه  انواع  انسان چنانكه. دهد  مي  تشكيل  و سبزيجات  غذايي هاي  را دانه  انسان  غذاي در واقع
. گردند يمند م  ديگر بهره  و چيزهاي ، علوفه  و سبزيجات ، گياهان  غذايي هاي  دانه  نيز از بقاياي خورد و حيوانات  را مي و غيره
 امر   در نهايت بنابراين.  باشند  متكي  گياهي  محصوالت  مجبورند به  توليد آن  دارند نيز براي  عادت  گوشت  خوردن  به  كه كساني

 نياز   باران كافي  رشد، به ، براي  مزارع محصوالت.   بزرگ هاي  كارخانه  و نه  باشيم  متكي  مزارع  گياهي  توليد محصوالت ما بايد به
 ايزد   خادمان  همه  آنان باشد كه مي...  و   مانند ايندرا، خداوندگار خورشيد، خداوندگار ماه  در اختيار فرشتگاني ايجاد باران. دارد

قر و  با فكنند مي ن  چنين  كه  كساني  طبيعت  قانون  رو به اقتضاي  از اين؛ نمود  با قربانيها راضي توان خداوند را مي. يكتا هستند
 داد تا  ، انجام  است تجويزشده عصر   اين  براي كيرتانا ـ ياگيا را كه  ياگيا مخصوصاً سامبايد مي  بنابراين.  خواهند شد كمبود مواجه

  . دارد  در امان  غذايي  ما را از كمبود منابع حداقل

  15  آيه
karma brahmodbhavaà viddhi 
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brahmäkñara-samudbhavam 
tasmät sarva-gataà brahma 
nityaà yajïe pratiñöhitam  

karma :ـ  كار و عمل brahma : از وداها ـudbhavam :ـ  ايجاد شده viddhi :ـ  بايد بداني brahma : وداها ـakñara :  از
 فراگير، : sarva-gatam ـ  بنابراين:  tasmät ـ   يافته مستقيماً تجلي: samudbhavamـ )  پروردگار شخصيت (  متعال برهمن
  .  شده واقع:  pratiñöhitam ـ  در قرباني:  yajïe ـ   طور ابدي به:  nityam ـ  حقيقت مطلق:  brahma ـ   جا گسترده در همه

   ترجمه
   اعالي خداوند تجلي     و وداها مستقيماً از شخصيت      تجويزشده در وداها     كننده   تنظيم   فعاليتهاي   كه  از آنجايي 

  . قراردارد  قرباني  در اعمال  طور ابدي  فراگير به  مطلقِ  حقيقت  آن جه، در نتي  است يافته

   شرح
  بايد نحوه.   است  شده  آيه بيان  در اين  طرز روشنتري  خداوند به  منظور رضايت  فقط به  كار و فعاليت ياگيارتها ـ كارما يا لزوم

 ودا   آسماني ، زيرا متون  ودا بيابيم  روحاني شنو را در برهمن يا متون خداوند وي  ياگيا ـ پوروشا، يعني  رضايت  جلب  براي عمل
 يا   مقدس  مقرر در كتب  تكاليف  در نظر گرفتن  بدون  كه  عملي هر گونه.   است  اعمال  صحيح  انجام  در جهت  انسان هادي
 از هدايت   بايد همواره ، شخص بنابراين. شود  مي وانده خ  يا كار فاقد مرجعيت  انجام پذيرد، ويكارما يا گناه  ودايي  متون هدايت

 و   هدايت  معمولي خود بايد تحت  در زندگي  شخص  كه  گونه همان.  بماند  در امان  اعمال  گيرد تا از بازتاب  بهره وداها در عمل
  اين.  پذيرد  خداوند انجام  متعال  دولت وانين و نفوذ ق  تحت هدايت بايد ما   اعمال  ترتيب  همين  كار كند، به  دولت نفوذ قوانين
 asya :  است  شده گفته. اند  يافته  پروردگار تجلي  اعالي  شخصيت  ودا مستقيماً از نفس  آسماني  در متون  الهي آموزشهاي

mahato bhütasya niçvasitam etad yad åg-vedo yajur-vedaù sämavedo ’tharväìgirasaù.  
بريهاد ـ  (“.باشد  مي  الهي  شخصيت اعالي  از تنفس  تجلياتي  ودا، ياجور ودا، ساما ودا و آتهاروا ودا همه  ريگ نيچهار ودا يع”

 در برهما ـ سامهيتا تأييد   كه  گونه همان.   است  او سخن باشد، تنفس  مي  خداوند همانا قادر متعال چون) 11/5/4آرانياكا اوپانيشاد 
   عبارت به.  دهد  ديگر را انجام  خود كار حواس  غير مادي  از حواس  با هر يك  را دارد كه  مطلق  قدرت ن خداوند اي  است شده

   او بر طبيعت  كه  است  شده  گفته براستي.  خود بارور سازد  با چشمان  بگويد و قادر است  سخن تواند با تنفس ديگر خداوند مي
   آبستن  مقيد از طريق  ارواح بعد از آفريدن.  نمود  پدر خلق  مثابه  را به  زنده  موجودات  تمام كه بود   ترتيب  نظر افكند و بدين مادي
 مقصود نزد   سرمنزل  مقيد بتوانند به ، ارواح  آن  از طريق  فرمود كه  ارائه  ودايي  را در معارف  هدايت ، راه  مادي  طبيعت كردن

   اصول ليكن. اند  مادي  لذات  مشتاق  همگي  اسير ماديات  ارواح  كه  باشيم  به خاطر داشته ارهما بايد همو.  نمايند خداوند بازگشت
 از   شدن  از اشباع  سازد و پس  خود را برآورده  مادي  مشروع هاي  بتواند خواسته  شخص  كه  است  شده  تدوين  ودايي چنان آسماني
   دست  رهايي  تا به  است  شده  در اختيار ارواح مقيد نهاده  فرصت  اين از آنجا كه. يد نما  نزد خداوند بازگشت  زودگذر مادي لذات

   قادر نيستند از قواعد و احكام  كه  كساني حتي.  نمايند  دنبال  قصد كريشنا آگاه شدن  ياگيا را به  بكوشند راهبايد مي  يابند، آنان
  . يا كارماها نمايند  ودايي  ياگياهاي  انجام  را جايگزين  كريشنا آن  به  آگاهي  اصول نتوانند با اختيار نمود  كنند مي  متابعت ودايي

  16  آيه
evaà pravartitaà cakraà 

nänuvartayatéha yaù 
aghäyur indriyärämo 
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moghaà pärtha sa jévati  
evam  :ـ  سان بدين pravartitam  :وداها ـ  تجويزشده Vedas؛ cakram  :ـ   دايرهna  :ـ   فعل  نفي عالمت 

anuvartayati  :كند ـ  اختيار ميiha  :ـ   زندگي در اين yaù  :ـ   كه كسي agha-äyuù  :ـ   است  زندگيش مملو از گناه كه 
indriya-ärämaù  :ـ   حواس  لذات  از ارضاي خشنود شده mogham  :ـ   بيهودگي به pärtha  :ـ ) آرجونا( پسر پريتها  اي

saù  : او ـjévati  :كند  مي زندگي.  

   ترجمه
  تجويزشـده  در وداهـا       گونـه    بدين   كه   قرباني   خود از دور كامل      انساني   در حيات    كه  ، كسي    عزيزم  آرجوناي

   حـواس    منظور ارضـاي     فقط به    كه   شخصي  عمر چنين .   خواهد داشت    مملو از گناه     زندگي   شك   نكند، بدون   پيروي
  .  خواهد گذشت  و عبث ند بيهودهك  مي زندگي

   شرح
.   است  نموده باشد، محكوم  مي“ حواس  تمايالت فرسا و ارضاي كار طاقت” بر   مبتني  را كه  دنياپرستان در اينجا خداوند فلسفه

   ذكر گرديد بدون  در فوق ه ياگياها ك  دور كامل مند شوند، انجام  بهره  مادي  دنياي خواهند از لذات  مي  كه  كساني  براي بنابراين
 بيشتر  سازد و هر چه  مي  را سپري اي  پرمخاطره كند، زندگي  نمي  پيروي  از چنين قواعد و قوانيني  كه كسي.   است ترديد ضروري

 از   يكي ق از طري  منظور خودشناسي  به  حيات  انساني  شكل ، اين  طبيعت  قانون طبق. گيرد  قرار مي  مادي  اسارت طبيعت تحت
   انجام  به  قرار دارند، احتياجي  و ثواب  گناه  در وراي  كه  عرفايي براي. باشد  مي يوگا-بهاكتي كارما ـ يوگا، گيانا ـ يوگا، يا   راه سه

 ذكر شد،  در باال  كه  گونه  هستند، همان  حواس  لذات  و ارضاي  كامجويي  مشغول  كه  كساني  ليكن؛  نيست تجويزشده  ياگياهاي
 نيستند   يا كريشنا آگاه  خداآگاه  كه كساني.  وجود دارد  مختلفي فعاليتهاي.  نياز دارند  تهذيب نفس  ياگيا براي  دور كامل  اجراي به

   ياگيا به ظامن.  نياز دارند  متقيانه  خير و اعمال  كارهاي  انجام  به  كه  روست  و از اين  است  مادي  حواس  معطوف مسلماً آگاهي آنان
 گرفتار   آنكه  خود را ارضاء نمايند بدون هاي  هستند بتوانند خواسته  مادي  حواس  در آگاهي  كه  تا كساني  است  شده  طراحي نحوي

يماً  امر را مستق  اين  بلكه  خود ما نيست  و كوشش  سعي  به  در دنيا متكي  و موفقيت بركت.  گردند  كامجويانه  اعمال واكنشهاي
   كه  فرشتگان خاصي  منظور رضايت  ياگياها مستقيماً به  سبب  همين به. دهند  مي  انجام  پشتوانه تدبير خداوند متعال  به فرشتگان

شود، زيرا   مي  محسوب  تمرين كريشنا آگاهي  طور غير مستقيم  ياگياها به  اين انجام. پذيرد  مي ، صورت در وداها ذكر شده
   ياگياها كريشنا آگاه  با انجام  انسان  چنانچه ولي. گردد  نيز مي  ياگياها استاد شد مطمئناً كريشنا آگاه  در انجام شخص   كه هنگامي

 از   متابعت  خود را محدود به  پيشرفتبايد مي ن ، انسان بنابراين. شوند مي   محسوب  اخالقي  فقط قوانين  اصولي  چنين نگردد، آنگاه
  . يابد  دست  كريشنا آگاهي  بايد از آنها فراتر رود و به  نمايد، بلكه ي اخالق قوانين

  17  آيه
yas tv ätma-ratir eva syäd 
ätma-tåptaç ca mänavaù 
ätmany eva ca santuñöas 
tasya käryaà na vidyate  
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yaù  :ـ   كه كسي tu  :ـ  ولي ätma-ratiù  :ـ   در ذات  از لذت مند شدن بهره eva  : حتماً، محققاً ـsyät  :ماند ـ   مي باقي
ätma-tåptaù  :ضمير ـ  روشنca  : و ـmänavaù  :ـ  انسان ätmani  :ـ  در خودش eva  : فقط ـca  : و ـsantuñöaù  :

  .داردوجود :  vidyate ـ   فعل  نفي عالمت:  na ـ  وظيفه:  käryam او ـ   به  او، متعلق مال:  tasya ـ  كامالً خشنود شده

   ترجمه
، و كامالً خشـنود و فقـط در            است   واقع   در خودشناسي   يابد، زندگيش    مي   را در ذات     لذت   كه   كسي  اما براي 

  . وجود ندارد اي  وظيفه  گونه ، هيچ  است  راضي ذات

   شرح
،   است پذيرد كامالً راضي ريشنا صورت مي ك  به  در آگاهي  خود كه  روحاني  و با فعاليتهاي  است  كامالً كريشنا آگاه  كه  كسي براي

گردد،   مي  پاك  دروني  آلودگيهاي  از تمامي درنگ ، بي  بودن  كريشنا آگاه  علت به.  وجود ندارد  دادن  انجام  براي اي ديگر وظيفه
، از   و خالصي  پاك  آگاهي  چنين از  با برخورداري شخص. شد  مي  هزار ياگيا حاصل  هزاران  انجام  تنها در نتيجه  اين  آنكه حال

   خداوند، بروشني  و رحمت  لطف  شكرانه  به سان بدين. كند  مي  حاصل  كامال يقين  خود با متعال  و ارتباط ابدي  جاودان موقعيت
   شخص چنين. وجود ندارد   ودايي  انجام احكام  به  نسبت  تعهدي  او ديگر هيچ  براي بيند و بنابراين  مي  خود را در هر لحظه وظيفه

   و ديگر عالئق ، زن  مانند شراب  مادي  از لذات  قراردارد، ديگر در تمتع  الهي  از آگاهي  خالص  مرحله  در اين  كه كريشنا آگاهي
  .كند  نمي  كسب  لذتي دنيوي

  18  آيه
naiva tasya kåtenärtho 

näkåteneha kaçcana 
na cäsya sarva-bhüteñu 

kaçcid artha-vyapäçrayaù yaù  
na  : هرگز ـeva  : حتماً، محققاً ـtasya  :ـ   او، ش مال kåtena  :ـ  وظيفه با انجام  arthaù  :مقصود ـ  هدف ،na  :ـ  و نه 

akåtena  :ـ   وظيفه  انجام بدون iha :جهان در اين   kaçcana :ـ  هر آنچه na : هرگز ـca  : و ـasya  :او ـ  مربوط به 
sarva-bhüteñu  :ـ   زنده  موجودات  تمام در ميان kaçcit  :ـ  هيچ artha  :مقصود ـ  هدف ،vyapäçrayaù  :به  بردن پناه  .  

   ترجمه
   نيـز بـراي      و دليلـي     خود نيست    تجويز شدة    وظايف   از انجام    يا مقصودي    هدف   در پي    خودشناخته  شخص

  . زندة ديگر ندارد  موجودات  اتكاء به  به  نيازي  گونه  هيچ بعالوه. يابد  نمي  آن  انجام عدم

   شرح
  همان.  كريشنا  به  در آگاهي  دهد، مگر كارهايي  را انجام اي  تجويزشده  وظيفه  گونه  هيچ  ديگر مجبور نيست  خودشناخته شخص
   هيچ  كريشنا به  به  آگاه شخص.   نيست عملي بي و   سكون  به معني  خواهد شد، كريشنا آگاهي  داده  بعد توضيح  در آيات  كه گونه

  .  است  كافي  تعهداتش  انجام دهد، براي  مي  كريشنا انجام  به  او در آگاهي برد و هر آنچه  پناه نمي  يا فرشته  از انسان  اعم شخصي
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  19  آيه
tasmäd asaktaù satataà 
käryaà karma samäcara 
asakto hy äcaran karma 
param äpnoti püruñaù  

tasmät  :ـ  بنابراين asaktaù  :ـ   دلبستگي بدون satatam  : دائماً ـkäryam  :ـ   وظيفه  عنوان به karma  :ـ  كار و عمل 
samäcara  :دهد ـ  انجام asaktaù  :ـ   دلبستگي بدون hi  : حتماً، محققاً ـäcaran  :ـ   دادن انجام karma  :ـ  كار و عمل 

param  :ـ  متعال äpnoti  :يابد ـ   مي دستpüruñaù  :انسان .  

   ترجمه
 عمل نمايد، زيـرا       منزلة وظيفه    آنها به   ، به    اعمال   و ثمرات    نتايج   به   شدن   دلبسته   بايد بدون   ، انسان   بنابراين

  .گردد  مي  واصل  متعال  به  از دلبستگي  عاري با عمل

   شرح
   الهي  مطلق  شخصيت  كه به  يا كساني گرايان هويت  بي  و براي  الهي  شخصيت  مفهوم ، به ردگان و سرسپ  عابدان  براي متعال
   كريشنا، تحت  به  در آگاهي كند، يعني  مي كريشنا عمل  براي  كه  كسي بنابراين.   است  و رستگاري  رهايي  مفهوم  ندارند، به ايمان

   حاصل  پيشرفت  زندگي  اعالي  هدف  سوي  به  تقرب ، قطعاً در جهت  اعمال  به نتايج گي دلبست  و فاقد هر گونه  صحيح راهنمايي
 خواسته   خداوند كريشنا در نبرد كوروكشترا بجنگد، زيرا اين  خاطر رضايت  بايد به شود كه  مي  آرجونا گفته به. كند مي

،   متعال  خاطر رضاي  به  عمل كردن  كه  در حالي؛  است  شخصي  دلبستگي  نوع  نيز يك جو بودن  يا صلح  بودن خوب.  كريشناست
   شخصيت  از طرف شود كه  مي  محسوب  عمل ،كمال  مرحله اين.   است  ثمر و نتيجه  به  دلبستگي  بدون  كردن  از عمل حاكي
  .  است  شده كريشنا توصيه  خداوند شري متعال
 و   كامجويي  با انگيزه  كه انسان  است  غير ديني  اعمال  منظور پاكسازي ، به تجويزشده   مانند قربانيهاي  ودايي  و مناسك مراسم
  شخص. باشد  يا بد مي  خوب  اعمال  واكنشهاي  كريشنا دروراي  به  كار در آگاهي ولي.   است  داده  انجام  حواس  لذات ارضاي

 فعاليتها  او در انواع. كند  مي  كريشنا عمل  خاطر رضايت  فقط به ندارد، بلكه   ثمر و نتيجه عمل  به  دلبستگي  گونه  هيچ كريشنا آگاه
  .  است  كامالً فاقد دلبستگي ليكن جويد،  مي شركت

  20  آيه
karmaëaiva hi saàsiddhim 

ästhitä janakädayaù 
loka-saìgraham eväpi 

sampaçyan kartum arhasi  
karmaëä  :ـ  با كار و عمل eva  :ـ  حتي hi  : حتماً، محققاً ـsaàsiddhim  :ـ  در كمال ästhitäù  :ـ  ، قرار گرفته  شده واقع 

janaka-ädayaù  :ديگر ـ  جاناكا و شاهان loka-saìgraham  :ـ   مردم عموم eva api  :ـ  همچنين sampaçyan  : در
  .  است شايسته:  arhasi ـ   كردن عمل:  kartum ـ  نظر گرفتن

   ترجمه
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   رو، فقـط بـراي      از ايـن  .  گرديدنـد    نائـل    كمال   به  تجويزشده   وظايف   جاناكا فقط با انجام      همچون  شاهاني
  .  نمايي  وظيفة خود عمل ، بايد به  مردم  عموم آموزش

   شرح
   وجه  هيچ  به  آنان اها براي در ود  تجويزشده  وظايف  بودند، انجام اي  خودشناخته  ارواح  جاناكا، همگي  چون  شاهاني  كه از آنجايي

   جاي  به  مردم  عموم  براي اي  نمونه گماردند تا سرمشق  مي  مقرر همت  تكاليف  تمامي  انجام  به ، آنان با وجود اين.  نبود الزامي
 در   ولي؛  قرار داشت روحاني   خداوند، او در موقعيت  بزرگ  و عاشق  خادم در مقام.  راما بود جاناكا پدر سيتا و پدرزن شري. گذارند

   را انجام تجويزشده   وظايف  بياموزد چگونه  مردم  باشد تا به  الگويي بايد، )  بيهار در هندوستان  از ايالت بخشي( ميتهيال  مقام شاه
   بياموزند كه  مردم  عموم  به آنها جنگيدند تا  نداشتند، ولي  به جنگيدن  احتياجي  او آرجونا هيچ  ابدي خداوند كريشنا و دوست. دهند

 از  ، حتي  كوششي  كوروكشترا، هر گونه  از جنگ قبل. باشد  مي ، الزم  كارگر نيست  منطق صحيح  كه  نيز در موقعيتي خشونت
با وجود  رو،  از اين.  بجنگد  بود كه  مصمم  مقابل  جبهه ، ولي  گرفت  صورت  از جنگ  امتناع  خداوند براي  متعال طرف شخصيت

   دنيا ندارد، با اين  به اي  عالقه  كريشنا قرار گرفته  به  در آگاهي  كه هرچند كسي.  گرديد  ضروري ، جنگيدن  موجهي  دليل چنين
 قادرند   در كريشنا آگاهي  باتجربه اشخاص.  بياموزد  مردم  را به  و زندگي  عمل  صحيح كند تا طريق  كار مي كوشد و چنان  مي حال

  .  است  شده  داده  بعد توضيح  امر در آيه اين.  باشند  ديگران  راه  عملي  سرمشق و الگوي  كنند كه  عمل اي  گونه هب

  21  آيه
yad yad äcarati çreñöhas 

tat tad evetaro janaù 
sa yat pramäëaà kurute 

lokas tad anuvartate  
yat yat :ـ  هر آنچه äcarati :دهد ـ   مي انجامçreñöhaù :ـ  رهبر بزرگ tat :ـ  آن tat :فقط ـ  و آن eva : حتماً، محققاً ـ
itaraù :ـ  معمولي janaù :ـ  شخص saù : او ـyat : ـ   كه هر كدام pramäëam  :ـ  نمونه kurute  :دهد ـ   مي انجام
lokaù  :ـ   جهان تمامي tat  :ـ  آن anuvartate  :نمايد  پيروي مي  راه از همان.  

   ترجمه
   خود به    او با اعمال نمونة      كه   و از هر معياري    كنند  مي   دنبال   مردم   دهد، عموم    انجام   بزرگ   شخصي  هر آنچه 

  .نمايند  مي  پيروي  جهان  مردم وجود آورد، تمامي

   شرح
 را  تواند چيزي رهبر نمي.  باشد  آموزش آنان ي برا  خود الگويي  نمونه  بتواند با اعمال  نياز دارند كه  پيشوايي  به  همواره  مردم عموم

 دهد، در   سيگار را تعليم  از كشيدن  خودداري  مردم تواند به  مثال نمي  عنوان كند، به  نمي  عمل  خود بدان  بياموزد كه  مردم به
   رفتار نمايد و الگوي ، درست آموزش   به  از شروع  بايد پيش  معلم  يك خداوند چيتانيا فرمود كه. كشد  خود سيگار مي  كه حالي
   معلم  يك بنابراين. شود  مي  خوانده  كامل  آچاريا يا معلم دهد، يك  مي  تعليم اي  شيوه  با چنين  كه كسي.  باشد  از اعمال اي نمونه

   خود قوانيني تواند از پيش  نمي ممعل.  باشد  توده مردم  آموزش  براي  نمايد تا سرمشقي پيروي)   مقدس كتب( شاسترا  بايد از اصول
   معيار و ميزان  كتب  عنوان  ديگر، به  مشابه  مانند مانو ـ سامهيتا و كتب كتب مقدس.  نمايد  وضع  آسماني  كتب  اصول برخالف
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  بر اصول چنين   بايد مبتني  پيشوايان  آموزشهاي سان بدين.  نمايد  از آنها پيروي  بشري  جامعه بايد كه شوند مي  محسوب
  اند پيروي  كرده  عمل  آن  بزرگ به  معلمان  كه  و معيارهايي  بايد از قوانين  است  پيشرفت  خواهان  كه كسي.  باشد شاستراهايي

   معرفت ق در طري  پيشرفت  راه  كند و اين  را دنبال  بزرگ  عابدان  بايد راه  انسان كند كه  نيز تأييد مي  بهاگاواتام-شريماد. نمايد
 و شوند مي   محسوب  معصوم  مردم  مسلم  رهبران  عنوان  به ، همگي  كشور، پدر و معلم  يك  رهبري  يا مقام پادشاه.   است روحاني

 به  بايدكشند،   مي اند، بر دوش  كرده  تكيه  آنان  به  كه  كساني  به  را نسبت  سنگيني  رهبران بار مسئوليت  اين  تمامي از آنجا كه
  . باشند  كامالً آگاه  ميزان  موجود در كتب  و روحاني  اخالقي معيارهاي

  22  آيه
na me pärthästi kartavyaà 

triñu lokeñu kiïcana 
nänaväptam aväptavyaà 

varta eva ca karmaëi  
na  :ـ )   فعل  نفي عالمت ( نهme  :ـ   من  به ، متعلق  من مال pärtha  :ـ  پسر پريتها اي asti  : وجود دارد ـkartavyam  :

 چيز ـ  هيچ:  na ـ   گونه هيچ:  kiïcana ـ  اي  سياره نظامهاي:  lokeñu ـ  در هر سه:  triñu ـ   تجويزشده وظيفه
anaväptam  :ـ   شده خواسته aväptavyam  :ـ   آوردن  دست به varte  :ـ   هستم مشغول eva  : حتماً، محققاً ـca  :

  .  تجويزشده در وظيفه:  karmaëi ـ  همچنين

   ترجمه
 نيـاز     به چيـزي     من ؛ وجود ندارد    من   براي  اي  تجويزشده كار     گونه  ، هيچ    جهان   سه   پسر پريتها، در تمام     اي

  .  هستم تجويزشده   انجام وظايف  مشغول  با وجود اين ، ولي  آورم  دست  به  چيزي  كه  نيستم  آن  و محتاج ندارم

   حشر
  :  است  شده  توصيف  گونه  بدين  ودايي  مقدس  پروردگار در متون  متعال شخصيت

tam éçvaräëäà paramaà maheçvaraà 
taà devatänäà paramaà ca daivatam 

patià paténäà paramaà parastäd 
vidäma devaà bhuvaneçam éòyam  

 
na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 
na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate 

paräsya çaktir vividhaiva çrüyate 
sväbhäviké jïäna-bala-kriyä ca  

 و همانا   اربابان  تمامي  و ارباب  حكمرانان  تمامي  حكمران  عبارتي  يا به كنندگان  كنترل  تمامي  كننده  كنترل خداوند متعال”
 و يا هر   فرشتگان  خداوند هستند و نيروي  تحت اختيار و اراده همه.   است ناگون گو  سيارات  رهبران  تمامي  در ميان بزرگترين

 او   پرستش  به  فرشتگان تمامي.  نيستند  و متعال  خود مستقل  و آنان  است  شده  پروردگار افاضه  تنها از طرف  ديگري موجود زنده
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   و رهبران كنندگان  تمامي كنترل  اراده  پروردگار وراي  شخصيت  ترتيب بدين.   است  هاديان  تمام  متعال  هستند و او هادي مشغول
  “.  است  علل  تمام  متعال  و او علت  نيست  بزرگتر از وي  كس هيچ.   است  همگان  قرار دارد و مورد پرستش مادي

 از   و عاري  است  مطلق  او كمال  كه ياز آنجاي.   نيست  معمولي  موجود زنده  يك ، همانند بدن  مطلق  حقيقت  متعال سيماي”
   از حواس  و هر يك  است  خداوند روحاني  حواس تمام.   نيست  و روح  جسم  بين  تفاوتي  هيچ اش  جاوداني ، در شكل دوگانگي

،   است  پروردگار گوناگون هاينيرو.   برتر از او يا برابر با او نيست  كسي بنابراين.  ديگر را انجام دهد  كار حواس  او قادر است متعال
  )8-6/7 واتارا اوپانيشاد  شوتاش (“.گيرد  مي  خود انجام  خود به  صورت  به  طبيعي  در روندي سان اعمالش و بدين

  اي  وظيفه  هيچ  خداوند وجود دارد، براي پروردگار متعال  خود در شخصيت  كامل  و در حقيقت  چيز در حد كمال  همه از آنجا كه
   كه  كسي  وجود دارد، ليكن  وظيفه  كند، مقداري  را دريافت  عمل  بايد نتايج  كه  شخصي براي.   موجود نيست  دادن  انجام رايب

   پيشواي  عنوان ، خداوند كريشنا به  حال با اين.  نيز ندارد اي  وظيفه ، مسلماً هيچ  جهان نيست  در سه  دستاوردي  گونه  هيچ خواهان
 و   نبرد كوروكشترا حضور يافته  در ميدان- نمايند   حفاظت  و ضعيفان  دارند از دردمندان  كشاترياها وظيفه  از آنجا كه-ها كشاتريا

   انجام  عملي  هيچ ، با وجود اين  است  كتب مقدس  قواعد و قوانين  تمام  خداوند وراي اگرچه.   است  شده  مشغول  وظيفه  انجام به
  . گردد  مقدس  كتب  اصول  نقض اعث ب دهد كه نمي

  23  آيه
yadi hy ahaà na varteyaà 
jätu karmaëy atandritaù 
mama vartmänuvartante 

manuñyäù pärtha sarvaçaù  
yadi  : اگر ـhi  : حتماً، محققاً ـaham  :ـ  من na  :ـ )   فعل  ساختن  منفي عالمت ( نهvarteyam  :مشغول  گونه بدين   
:  mama بسيار ـ  با دقت:  atandritaù ـ   تجويزشده  وظايف در انجام:  karmaëi ـ   وقت ، همه همواره:  jätu ـ  اشمب مي
 پسر پريتها ـ  اي:  pärtha انسانها ـ  تمام:  manuñyäù خواهند كرد ـ  دنبال:  anuvartante ـ  راه:  vartma ـ  ، م  من مال

sarvaçaù  :نظر از همه .  

   هترجم
 مـرا    ، مسلماً همة انسانها نيـز راه         نورزم   مبادرت  تجويزشده   وظايف   دقيق   انجام   به   پارتها، اگر من    زيرا، اي 

  . خواهند كرد دنبال

   شرح
 و   تعادل  حفظ اين  براي؛  الزم است  اجتماعي  و آرامش  نمايد، تعادل  پيشرفت  روحاني  زندگي  بتواند در راه  انسان  اينكه براي

 قواعد و   چنين اگرچه.  شمارد  را محترم  بايد آن  هر انسان متمدني  كه  است  شده  در نظر گرفته  خانوادگي  مذهبي  اصول آرامش
   هبوط كرد، از قوانين  دين  اصول  پابرجا نمودن  او براي  چون  براي خداوند كريشنا، ولي  و نه  مقيد است  ارواح  براي قوانيني

 -شريماداز . كردند  مي  او را دنبال  راه  عادي ، مردم  است  مرجع  او بزرگترين ، چون  صورت در غير اين. نمود  پيروي مي هتجويزشد
   از يك  را همچنانكه  و خارج از خانه  خانه  مربوط به  ديني  وظايف  خداوند كريشنا تمام شود كه  مي  درك  چنين بهاگاواتام
  .  است  داده رود انجام تظار مي ان  خانواده سرپرست
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  24  آيه
utsédeyur ime lokä 

na kuryäà karma ced aham 
saìkarasya ca kartä syäm 
upahanyäm imäù prajäù  

utsédeyuù  :خواهند شد ـ   قرار داده  نابودي در معرض ime  :اينها ـ  تمام lokäù  : جهانها ـna  :ـ  نه kuryäm  :دهم انجام   
:  kartäو ـ :  ca ـ   ناخواسته  جمعيت مربوط به:  saìkarasya ـ  من:  ahamاگر ـ :  cet ـ   تجويزشده وظايف:  karmaـ 

  .  زنده موجودات:  prajäù اينها ـ  تمام:  imäùنابودخواهد شد ـ :  upahanyämخواهد شد ـ :  syäm ـ  ، ايجادكننده خالق

   ترجمه
  بـدين .   قرار خواهد گرفت     نابودي   جهانها در معرض     اين  ، تمامي    ندهم  انجام را    تجويزشده   وظايف  اگر من 

 خواهـد     از بـين     زنده   تمام موجودات    و آرامش    صلح   شد و در نتيجه      خواهم   ناخواسته   ايجاد نسل    باعث  ، من   سبب
  . رفت

   شرح
   اجتماعي  آشفتگي  از اين براي جلوگيري. زند  مي  را بر هم اع اجتم  و آرامش  هماهنگي  كه  است  ناخواسته وارنا ـ سانكارا جمعيت

 طور   به  روحاني  در زندگي  پيشرفت  بتواند براي  بشري  آن جامعه  موجب  به  وجود دارد كه اي  تجويزشده  مذهبي قواعد و قوانين
،   قواعد و قوانيني  چنين كند، طبيعتاً با مراعات ي خداوند كريشنا ظهور م  كه هنگامي.  قرار گيرد  و آرامش  خود در نظم خود به
 در   زنده  و چنانچه موجودات  است  زنده  موجودات  پدر تمام  مثابه خداوند به. نهد  مي  را ارج  امور مهمي  چنين  و ضرورت ارزش

  اعتنايي  بي  يك  رو، هر گاه از اين.  بود امر متوجه خداوند خواهد  اين  مسئوليت  طور غير مستقيم  بسر برند، به  و گمراهي ضاللت
  با اين. نمايد  مي  را اصالح كند و جامعه  باشد، خداوند شخصاً هبوط مي كننده وجود داشته  تنظيم  اصول  مراعات  به  نسبت عمومي

 تقليد از او   قادر به  هيچگاه  ليكن  كنيم  خداوند، پيروي  ما بايد از راه  گرچه  كه  باشيم  داشته  توجه  اين موضوع  بايد به حال
   كه  گونه  تپه گوواردهانا، همان  با بلند كردن توانيم ما نمي.   است  دو امر متفاوت  و تقليد كردن  نمودن زيرا پيروي.  بود نخواهيم

   الهي ما بايد از آموزشهاي.   است  ممكن غير  كار براي انسان اين.   داد، از او تقليد كنيم  كار را انجام  اين  كودكي كريشنا در دوران
 تأييد   را چنين  نكته اين) 31-10/33/30 (  بهاگاواتام-شريماد.   تقليد از اعمال خداوند نباشيم  خواهان  و هيچگاه  كنيم پيروي

  :كند مي
naitat samäcarej jätu 

manasäpi hy anéçvaraù 
vinaçyaty äcaran mauòhyäd 
yathä ’rudro ’bdhi-jaà viñam  

 
éçvaräëäà vacaù satyaà 
tathaiväcaritaà kvacit 

teñäà yat sva-vaco-yuktaà 
buddhimäàs tat samäcaret  
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   و هر شخص  ما مفيد است  براي  آموزشهاي آنان كليه.  نمايد  حائز اقتدار او پيروي  خداوند و خادمان  فقط از تعاليم بايد  انسان”
 نبايد  شخص.  برحذر دارد  آنان  بايد خود را از تقليد اعمال ولي انسان. دهد  مي  انجام  شده  توصيه  كه  گونه ن آنها را هما خردمندي

  “. را نمايد  سم  اقيانوس  تقليد از خداوندگار شيوا قصد نوشيدن به
   خورشيد و ماه  كه قادرند حركات  كساني ، يعني  باشيم  در نظر داشته مقام  آحاد عالي  عنوان  ايشواراها را به  موقعيت ما بايد همواره

.  قدرتمند هستند، تقليد كند العاده  فوق  كه  آنان تواند از ايشواراها، يعني  نمي  قدرتهايي  از چنين بهره  بي شخص.  كنند را كنترل
 را بخورد،   سمي  از چنين اي  ذره  بخواهد حتي  عادي  اگر هر شخص  كه  را بلعيد، درحالي  از سم خداوندگار شيوا اقيانوسي

 خاطر كشيدن گانجا  دانند و بدين  خود را پيرو خداوندگار شيوا مي  وجود دارند كه  بسياري  كاذب رهروان. ميرد  مي درنگ بي
   از اعمال  تقليدي اند كه با چنين  كرده  فراموش  كه شمارند در حالي  خود مجاز مي و مواد مخدر ديگر را براي) جوانا ماري(

   روحاني  خداوند كريشنا فقط از اعمال  كاذب  ترتيب پيروان  همين به. خوانند  خود فرامي  سوي  را به خداوندگار شيوا تنها مرگ
 گوواردهانا كامال عاجز و   تپه  از بلند كردن  كه ، در صورتيكنند مي او تقليد   عاشقانه  در راسا ـ ليال يا سماع  الهي شخصيت

 در نظر   تقليد كند و يا اينكه  بخواهد از آنان آنكه  نمايد، بي  اقتدار پيروي  صاحبان  فقط از تعاليم انسان  كه  است شايسته. وانندنات
  ظهورات”   اصطالح  بسياري از به چنانكه.  نمايد  اشغال  و صالحيت  شايستگي  داشتن  آنها را بدون  و مقام  باشد جايگاه داشته
  .كنند مي   معرفي  الهي مند باشند خود را ظهور شخصيت  بهره  پروردگار متعال  از قدرت آنكه  بي  وجود دارند كه“خداوند

  25  آيه
saktäù karmaëy avidväàso 

yathä kurvanti bhärata 
kuryäd vidväàs tathäsaktaç 

cikérñur loka-saìgraham  
saktäù :ـ   شدن دلبسته karmaëi :ـ  تجويزشده   وظايف به avidväàsaù :ـ  نادانان yathä : همان مقدار ـkurvanti :

: asaktaù ـ  سان بدين: tathä ـ  دانايان: vidvän دهند ـ  بايد انجام: kuryät بهاراتا ـ   نواده اي: bhärataدهند ـ   مي انجام
  .  مردم مومع: loka-saìgraham ـ   كردن  هدايت با خواسته: cikérñuù ـ   دلبستگي بدون

   ترجمه
  دهند، دانايان نيـز ممكـن        مي   انجام   آن   و ثمرات    نتايج   به   خود را با دلبستگي      وظايف   نادانان   كه   گونه  همان

  .كنند مي   چنين  راست  به راه  مردم  خاطر هدايت  و به  دلبستگي  بدون  آنان  كنند، ليكن  عمل  طرز مشابهي  به است

   شرح
  شخص. گردد  كريشنا نيست متمايز مي  به  در آگاهي  كه  از كسي  متفاوتش هاي ، با خواسته  كريشناست  به  آگاهي در  كه كسي

   به  شايد چنين حتي. دهد  نمي  به كريشنا نباشد، انجام  در آگاهي  پيشرفت  و مقارن  موافق  را كه  كاري  هيچ  يا خداآگاه كريشنا آگاه
   براي  نادانان  ليكن؛كند  مي  دارد، عمل  مادي  فعاليتهاي  به  بسيار زيادي  كه دلبستگي  نادان  همانند شخصي او دقيقاً نظر رسد كه

   كريشنا وقف  رضايت  براي  خداآگاه  شخص  كه زنند در حالي  مي  كارهايي  چنين  به  خود دست  مادي  و ارضاي حواس كامجويي
   نتايج  دهد چگونه رفتار كنند و چگونه  نشان  مردم  كريشنا به  به  آگاه  شخص  كه  است  الزم ينبنابرا. گردد  مي  گوناگون اعمال
  . كار گيرند  به  كريشنا آگاهي  تحقق  هدف  خود را به اعمال
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  26  آيه
na buddhi-bhedaà janayed 
ajïänäà karma-saìginäm 

joñayet sarva-karmäëi 
vidvän yuktaù samäcaran  

na :ـ  نه buddhi-bhedam :شعور ـ   ساختن مغشوش janayet :گردد ـ  او بايد باعث ajïänäm :ـ   نادانان مربوط به 
karma-saìginäm :هستند ـ   دلبسته  ثمرجويانه  اعمال  به كه joñayet :گرداند ـ  او بايد منطبق sarva :ـ  تمام karmäëi :

  . ، انجام تمرين: samäcaran ـ   شده غولمش: yuktaù دانا ـ  شخص: vidvän ـ  عمل

   ترجمه
انـد، نبايـد       دلبسته تجويزشده   وظايف   و ثمرات    نتايج   به   كه   نادانان   ذهن   نساختن   منظور آشفته   فرد دانا، به  

  آنهـا را بـه  ،   و عبوديـت   از عشق  حاكي اي  با روحيه  كار كردن  بايد از طريق  بلكه.  كند   ترغيب   عمل   ترك   را به   آنان
  . دارد مشغول]  كريشنا  به  در آگاهي  تدريجي  پيشرفت براي[ فعاليت   گونه  همه انجام

   شرح
Vedaiç ca sarvair aham eva vedyaù.و مناسك  مراسم تمام.   ودايي  و مناسك  مراسم  از تمام  مقصود نهايي  است اين   ،

   شده  مادي توصيه  كارهاي  براي  كه  راهنماييهايي  تمام  انضمام ، به وداها مقرر شده در   كه  احكامي  و تمام  اعمال قرباني تمام
 بجز   مقيد چيزي  ارواح  چون ولي.   زندگي است  نهايي  خداوند هدف  معرفت  كريشنا هستند، چرا كه  منظور درك  به ، همگي است

   اعمال  از طريق  شخص از آنجا كه. نمايند  مي  منظور مطالعه  را نيز بدين را در نظر ندارند، وداها  مادي  حواس  و ارضاي كامجويي
 به كريشنا   آگاهي  مرحله  به  تدريج  به  است  گرديده  تنظيم  ودايي  و مناسك  توسط مراسم  كه  مادي  حواس  و ارضاي ثمرجويانه
   بلكه؛ نمايد  آشفته  و دركهايشان  را در كارهايشان رد نبايد ديگرانب  بسر مي  در كريشنا آگاهي  كه  خودشناخته يابد، روح ارتقاء مي
   كريشنا آگاه شخص.  كرد  كريشنا وقف  كارها را در خدمت  تمام  نتايج توان  مي  دهد چگونه  نشان  كند كه  عمل  ترتيبي او بايد به

  آموزد  ميكنند مي خود كار   مادي  حواس  لذات اي ارض  براي  كه  ناداني  اشخاص  به  خويش  رفتار درست دانا از طريق
  توان  مي ، ولي  ساخت  فعاليتهايشان آشفته  را در انجام  نادان  نبايد اشخاص گرچه.  رفتار نمايند  كنند و چگونه  عمل  چگونه كه

، در   قواعد ودايي  سـلسله  يك اجراي انـتـظار  دهد را، مستقيماً و بدون  مي  از خود نشان  كريشنا آگاهي  به  تمايل  كه شخصي
، زيرا با كريشنا   نيست  ودايي  و مناسك  از مراسم  پيروي  به  احتياجي  خوشبختي  انسان  چنين براي.  كرد  خداوند مشغول خدمت
  .رد، برخوردار گرددآو  مي  دست  به  تجويزشده  وظايف  انجام  در صورت  كه  نتايجي تواند از تمام  مي ، انسان مستقيم آگاهي

  27  آيه
prakåteù kriyamäëäni 

guëaiù karmäëi sarvaçaù 
ahaìkära-vimüòhätmä 
kartäham iti manyate  
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prakåteù :ـ   مادي  طبيعت مربوط به kriyamäëäni :ـ   شدن انجام guëaiù :ها ـ  توسط گونهkarmäëi : فعاليتها ـ
sarvaçaù :ـ   انواع تمام ahaìkära-vimüòha :ـ   با منيت كاذب  و سرگردان گمگشته ätmä :ـ  روح kartä :ـ   دهنده انجام 

aham :ـ  من iti :ـ  سان بدين manyate :كند او فكر مي.  

   ترجمه
   در حقيقت پندارد كه    مي   اعمالي  ، خود را فاعل      است   شده   و سرگردان    گمراه   كاذب   تأثير منيت    تحت   كه  روح

  .گردد  مي  انجام  مادي ونة طبيعت گ  سهوسيلة به

   شرح
 مورد  ، در ارتباط با يك  مادياست  در آگاهي  و ديگري  از آنها كريشنا آگاه  يكي  كه  دو فردي  نظر آيد كه  به  چنـين  است ممكن
 قرار دارد در   مادي ر آگاهي د  كه كسي.   عملكرد آنها بسيار زياد است  تفاوت  كه  بايد دانست ، وليكنند مي   عمل ، همسان خاص

   طبيعت وسيله به   بدن  مكانيزم دانند كه  نمي ماديگرايان.   امور است  همه دهنده  او انجام  كه  باور است  بر اين  كاذب اثر منيت
 امر   در نهايت  آنان كه نيستند   واقف  مادي اشخاص.   است كـند، ايجاد شده  مي  عمل  خداوند متـعال  اراده  هم به  آن ، كه مادي
   تمامي  كامل ، خود را فاعل  كاذب قرار گرفـته  تأثير منيت  تحت  كه  شخصي  ترتيب  كريشنا قرار دارند و بدين  اختيار و اراده تحت
   فرمان  تحت ه ك  مادي  طبيعت  اين داند كه او نمي.   اوست  نشانه جهالت داند و اين  امور مي  همه  در انجام  و مستقل اعمال

 و   بايد اعمال  ترتـيب  و بدين  است  او شده  و لطيف  زمخـت  مادي  ايجاد كالبدهاي باشد، باعث  خداوند مي  متعال شخصيت
   شخصيت اعالي كند كه  مي  فراموش  جاهل انسان.  كريشنا گردد  به  و خدمت  طاعت  كريشنا وقف  به  در آگاهي افكارش

   خود براي  از حواس  طوالني  علت سوء استـفاده  به  غافل  و شخص  است  مادي  بدن  حواس كشا يا ارباب هريشيپروردگار همانا 
 و  ، سرگردان  او با كريشنا گرديده  جاودان  رابطه  فراموشي  باعث  كه ، واقعاً در اثر منيت كاذب  و كامجويي  نفساني  تمايالت ارضاي
  .  است  شده گمراه

  28  آيه
tattva-vit tu mahä-bäho 
guëa-karma-vibhägayoù 

guëä guëeñu vartanta 
iti matvä na sajjate  

tattva-vit :ـ   مطلق  حقيقت داننده tu : اما ـmahä-bäho :ـ   بزرگ  مسلّح اي guëa-karma :تحت  كه  اعمالي مربوط به   
  مشغول: vartante ـ   حواس در ارضاي: guëeñu ـ  حواس: guëäùتفاوتها ـ : vibhägayoù هستند ـ   مادي نفوذ نيروي

  .گردد  مي مجذوب: sajjateهرگز ـ : na ـ  انديشيدن: matvä ـ  سان بدين: itiاند ـ  شده

   ترجمه
 و    كار و عمل در عشـق        بين   از تفاوت    كامل  شناسد، با آگاهي     را مي    مطلق   حقيقت   كه  ، كسي    بزرگ  مسلّح  اي
  .كند  نمي  و كامجويي  اجر و ثمر، خود را درگير حواس  براي  كار و عمل و عبوديت

   شرح
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 از  اي  ذره داند كه او مي.   واقف است  مادي  با نيروي  ناسازگار خود در تماس  موقعيت شناسد به  را مي  مطلق  حقيقت  كه كسي
   خود به  حقيقي  هويت او به.  باشد  مادي  آفرينش  اين حيطه او نبايد در  اصلي  و موقعيت  خداوند، كريشنا، است  متعال شخصيت

   از حيات  مادي  در ادراك اي  گونه  به  كه  است  دارد و واقف ، آگاهي  است  جاودان  و شعف  دانش ، كه  تعالي  از حق اي  ذره عنوان
   به خداوند كريشنا همان  عاشقانه  و خدمت  در طاعت ن شد ، وقف  و خالص  پاك  حالت  او، در يك مراد از حيات.  گرفتار شده است

   حواس  فعاليتهاي  به كند و طبيعتاً نسبت  مي  امور مربوط به كريشنا آگاهي  رو، او خود را وقف از اين.   است  الهي  اعالي شخصيت
   او تحت  زندگي  مادي  شرايط و موقعيت  كهداند او مي. شود  مي عالقه  هستند، بي  و موقتي  شرايط دنيوي  تابع  همگي  كه مادي
 آنها را لطف خداوند  شود، چرا كه  نمي  آشفته  مادي  از واكنشهاي  در برابر هيچيك  در نتيجه؛باشد  متعال خداوند مي كنترل

  ، پاراماتما و شخصيت من بره  آن يعني  متفاوت  وجه  را در سه  مطلق  حقيقت  كه  كسي  بهاگاواتام-شريماد  طبق. كند  مي محسوب
  .  است  آگاه  با متعال  خود در رابطه  و حقيقي  فطري شود، زيرا او از موقعيت  مي  خوانده شناسد، تاتوا ـ ويت  خداوند مي متعال

  29  آيه
prakåter guëa-sammüòhäù 

sajjante guëa-karmasu 
tän akåtsna-vido mandän 

kåtsna-vin na vicälayet  
prakåteù :ـ   مادي  طبيعت مربوط به guëa :ها ـ  توسط گونهsammüòhäù :ـ   شده  مادي تحميق با هويت sajjante : آنها

   از دانش  اندكي  بهره  كه اشخاصي: akåtsna-vidaùآنها ـ : tän ـ   مادي در فعاليتهاي: guëa-karmasuگردند ـ   مي مشغول
  عالمت ( نه: na قرار دارد ـ   حقيقي  در دانش  كه كسي: kåtsna-vit ـ  خودشناسي معرفت   به  نسبت تنبل: mandänدارند ـ 

  . كنند  ساختن  در آشفته بايد سعي: vicälayetـ )   فعل نفي

   ترجمه
   فعاليتهـاي مـادي   انـد، خـود را كـامالً مشـغول      شـده   و سردرگم  گيج  مادي  طبيعت هاي  با گونه  كه  نادانان

 و حقيـر      اجراكنندگانشـان پسـت      دانـش    فقدان   علت   فعاليتها به    اين   هرچند كه  شوند؛  مي  تة آن سازند و دلبس    مي
  . سازند  آشفته  آن  از انجام  افراد را با بازداشتن  نبايد اين  خردمندان ، ليكن است

   شرح
   انواع  را در حجاب پندارند و خويشتن  مي  يكي ي ماد  زمخت  با آگاهي  اشتباه اند، خود را به بهره  بي  حقيقي  از معرفت  كه كساني
   بسيار زيادي  دلبستگي  كه  و كسي  ما اعطا شده  به  طبيعت مادي  از سوي  كه  است اي  هديه  بدن اين. پوشانند  مي  و عناوين القاب

.   است قيد و الابالي  بي  خودشناسي معرفت   درك  به  نسبت  كه  شخصي  يعني؛شود  دارد، ماندا خوانده مي  مادي  حواس  آگاهي به
، كنند مي   خويشاوندي محسوب  تعلقات  عنوان  را به  با ديگران پندارند، روابط بدني  خود مي  را حقيقت كالبد جسماني ، اين جاهالن
 و   در بحر القاب  كه  اشخاصي چنين. دانند  را هدف مي  و ظواهر شعائر مذهبي  پرستش  قابل  تولد يافته  در آن  بدن  را كه سرزميني
   افسون تحت. دارند  مي  مشغول دوستانه  و نوع گرايانه ، ملي  اجتماعي  از جمله خدمات  كارهايي ورند خود را به  غوطه  مادي عناوين
  اي  عالقه سان بدين و   نيست  بيش اي  افسانه  روحاني  معرفت  آنان  براي؛ اند  امور دنيوي  سرگرم ، همواره  يا عناويني  مقامات چنين
 دهند و   ادامه  آرامي  خود به  روحاني  به فعاليتهاي  كه اند، بهتر است  يافته  دست  روحاني  آگاهي  به  كه اما كساني.  ندارند  آن نيز به
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   همچون  در زندگي  اوليه خالقي ا  اصول  اين  به  است  ممكن  اشخاص گمگشته زيرا اين.  نسازند افراد مذكور را دچار آشفتگي
  .بند باشند  پاي  مشابه المنفعه مادي  و امور عام جويي صلح

 را   آنان كند كه  مي  خداوند كريشنا به ما توصيه  جهت  كريشنا را بدانند و بدين  به  كار در آگاهي توانند قدر و منزلت  نمي نادانان
 منظور و مقصود  ، مريدان خداوند مهربانتر از او هستند، زيرا آنان  حال با اين.   نكنيم  ارزشمند خود را تلف  و وقت  نسازيم آشفته

   را به  آنان  اميد كه  بدانروند مي   غافل ، و نزد اشخاصكنند مي را بر خود هموار  خطرات  تمامي  در نتيجه؛دانند خداوند را مي
  . گردانند ، مشغول  است  الزم  انسان  مطلقاً براي  كريشنا كه  آگاهي به كارهاي

  30  آيه
mayi sarväëi karmäëi 

sannyasyädhyätma-cetasä 
niräçér nirmamo bhütvä 
yudhyasva vigata-jvaraù  

mayi :ـ   من به sarväëi :ـ   انواع تمام karmäëi : فعاليتها ـsannyasya :ـ   كامل  كردن با تسليم adhyätma :با دانش  
: bhütvä ـ   مالكيت  حس بدون: nirmamaù ـ   منفعت  آرزو براي بدون: niräçéù ـ   آگاهي وسيله به: cetasä ـ   ذات كامل

  .  بودن  و ضعف فاقد سستي: vigata-jvaraù ـ  بجنگ: yudhyasva ـ   بودن اينچنين

  ترجمه
   خواسته و آرزو براي ، بدون  من  به سبت ن  كامل  و با آگاهي  من  به  اعمالت  تمام  آرجونا، با تسليم ، اي بنابراين

  . ، بجنگ  و ضعف  و آزاد از سستي  مالكيت  احساس  از هر گونه ، عاري منفعت

   شرح
 خود بايد كامال كريشنا   انجام وظايف  براي  انسان دهد كه  مي خداوند تعليم. كند  مي  را بيانگيتا-بهاگاواد   هدف  وضوح  به  آيه اين
 هر   به  ولي؛ سازد  مشكل  شايد كارها را قدري  دستوري چنين.  دهد ، انجام  است  ارتش  در نظام  گويي  تا آنها را، چنانكه گردد آگاه
.   است  موجود زنده  فطري  با خداوند موقعيت  كريشنا و رابطه  به  گردد، زيرا توكل  خداوند انجام  به  بايد با اتكال  وظايف حال

   و ابدي  فطري  باشد، زيرا رضايت  و خوشبخت  خوشحال  با خداوند متعال  و همكاري  رابطه تواند مستقال و بدون موجود زنده نمي
 او دستور   آرجونا باشد، به  نظامي  فرمانده  گويي  كريشنا، چنانكه ، شري بنابراين.   خداوند است هاي  خواسته ، تحقق موجود زنده

   خود را بدون  تجويزشده  وظايف  حال  كند و در عين  قرباني  خداوند متعال  چيز را براي رضايت مه بايد ه انسان. دهد  مي جنگ
   آنها را به  بود كه  فقط كافي  قرار دهد، بلكه  خداوند را مورد بررسي  آرجونا احكام  نبود كه ضروري.  دهد  مالكيت انجام احساس
 از هر   قلباً و روحاً، عاري  به طور كامل  كه  رو كسي  از اين؛  است  ارواح  تمام  و جان  روح لپروردگار متعا.  دستور اجرا نمايد عنوان
   خوانده ، آدهياتما ـ چتاس  است  كامال كريشنا آگاه  كه  ديگر كسي  عبارت كند، يا به  مي  توكل  متعال  روح  به  خودخواهي گونه
صندوقدار .  كند  عمل  ثمرجويانه  نتايج  به  چشمداشت  از هر گونه  دستور استاد و عاري  بايد طبق  انسان  يعني نيراشيه. شود مي

  .شود  نمي  هم  از آن  ريال  يك  مالكيت  مدعي  او حتي  كند، ولي  صاحبكار خود شمارش شايد ميليونها تومان را براي
   آن  چيز خاص  همه  و حق مالكيت  نيست  چيز مالكيتي ا بر هيچ ر  كس  جز خداوند هيچ  كند كه  بايد درك  انسان  ترتيب  همين به

 خداوند   به  در آگاهي  ترتيب  اين  به  انسان  كه و هنگامي. باشد  مي“  من به” يا “ مايي”   واژه  حقيقي  مفهوم اين.   است وجود متعال
   خوانده“  نيست  من  به  چيز متعلق هيچ” يا “نيرماما”   آگاهي اين.  نخواهد كرد  واهي مالكيت  چيز ادعاي  نمايد، قطعاً بر هيچ عمل
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   روابط به اصطالح  در نظر گرفتن  بدون  كه  دستور محكمي  چنين  در انجام ميلي  بي ، هر گونه  در شخص و چنانچه. شود مي
   ترتيب  شود، زيرا بدين ميلي بايد دور افكنده  بي  باشد، چنين ، وجود داشته  استوار است  جسماني  بر محور تعلقات  كه خويشاوندي

 گونا و كارما يا   طبق هر كسي.  گردد  و ضعف قرار يا فاقد سستي  ذهنيت بي  بدون ، يعني“ويگاتا ـ جوارا”تواند   مي  انسان  كه است
 دارد و   را بر عهده  آن  انجام مسئوليت   كه  برخوردار است  وظيفه  عنوان  به  و موقعيت خود از كار خاصي  لياقت  طبق  عبارتي به

  .   خواهد يافت  دست  رهايي  دهد به  كريشنا انجام  به  در آگاهي- ذكر گرديد   در فوق  كه  گونه  همان-چنانچه آنها را 

  31  آيه
ye me matam idaà nityam 

anutiñöhanti mänaväù 
çraddhävanto ’nasüyanto 

mucyante te ’pi karmabhiù  
ye :ـ   كه  كساني آن me :ـ  ، م  من مال matam :ـ  دستورات idam : اينها ـnityam :ـ   يك عملكرد ابدي  عنوان به 

anutiñöhanti :دهند ـ   مي  انجام  طور منظم بهmänaväù : انسانها ـçraddhä-vantaù :ـ   و عبوديت  و عشق با ايمان 
anasüyantaù :حسد ـ  بدون mucyante :گردند ـ  اد ميآزte :آنها ـ  همه api :ـ  حتي karmabhiù :قوانين از اسارت   

  .  ثمرجويانه اعمال

  ترجمه
   از آن پيـروي      حسـادت    و بـدون    دهند و با ايمـان       مي   انجام   من   تعاليم   خود را بر اساس      وظايف   كه  كساني  

  .دگردن  رها مي  ثمرجويانه  اعمال  اسارت ، از زنجيرهايكنند مي

   شرح
 و   جاودان  خاطر حقيقتي  اين دهد و به  مي  را تشكيل  خرد ودائي  پروردگار، جوهر و چكيده  متعال كريشنا، شخصيت  شري تعليمات
 بخواهد  آنكه  بايد بي انسان.   است  كريشنا نيز جاودان  به  حقيقت آگاهي باشد، اين  مي  وداها جاودان  كه  گونه همان.   است مطلق

 كريشنا، بر   به  ايمان  بدون  هستند كه  بسياري فيلسوفان.  برخوردار باشد  الهي  فرامين  محكم به  خداوند حسد ورزد، از ايمان هب
   كه در حالي. شود  ميسر نمي  ثمرجويانه  اعمال  از اسارت  هرگز رهايي  آنان  براي  وصف  با اين؛نويسند  تفسير ميگيتا-بهاگاواد

   نباشد، از بند قانون  دستورات  اين  قادر به انجام  چنانچه  دارد، حتي  راسخ  خداوند ايمان  ابدي  دستورات  به  كه  عادي  انسان يك
 از   چون  خداوند برنيايد، ولي  دستورات  كامل  انجام  است از عهده ، ممكن  در آغاز كريشنا آگاهي انسان. گردد كارما رها مي
كند، قطعاً   كار مي  شكست  و يا در نظر گرفتن  نااميدي  و بدون  و مشتاقانه  و صادقانه  رويگردان نيست  اصول  اين  به سرسپردگي

  .  خواهد يافت  كريشنا دست  به  آگاهي  و خالص  مرحله پاك به

  32  آيه
ye tv etad abhyasüyanto 
nänutiñöhanti me matam 

sarva-jïäna-vimüòhäàs tän 
viddhi nañöän acetasaù  
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ye : آنها ـtu :ـ  ولي etat :ـ  اين abhyasüyantaù :حسد ـ  از روي na :ـ   ساختن فعل  منفي عالمت anutiñöhanti :به  
: vimüòhän ـ   دانش  انواع در تمام: sarva-jïäna ـ  دستور، فرمان: matam ـ  ، م  من مال: meدهند ـ   مي  انجام طور منظم

  بدون: acetasaù ـ   نابود شده همگي: nañöän ـ   بدان  درستي به: viddhiآنها هستند ـ : tän ـ   شده نادان و  كامالً جاهل
  . كريشنا  به آگاهي

   ترجمه
   و غافـل    ، جاهـل  كننـد   مـي  ن   پيـروي   گيرند و از آن      مي   را ناديده    تعاليم   اين   حسادت   علت   به   كه   آنان  ولي
  . خواهد بود  شكست  به  محكوم  كمال نها براي آ  و تالششوند مي  محسوب

   شرح
   براي  كه  گونه همان.   شده است  بيان  روشني  به  در انسان  الهي  آگاهي  يا فقدان  نبودن  كريشنا آگاه  و كاستي در اينجا عيب

   به  نيز قطـعاً مجازات  الهي  از فرامـين  سرپـيـچي  همين ترتـيب  وجود دارد، به  مجازات  دولتي  و قوانين  از دستورات سرپيچي
 پروردگار  ، پاراماتما و شخصيت  متعال  خود، برهمن  ذات  به  باشد، نسبت  بزرگ ، هرقدر هم  نافرمان شخص.   خواهد داشت دنبال

  . زندگي وجود ندارد مال ك  به  دستيابي  براي  اميدي  او هيچ  براي بنابراين.   است  و خالي  او تهي ، زيرا قلب غافل است

  33  آيه
sadåçaà ceñöate svasyäù 
prakåter jïänavän api 
prakåtià yänti bhütäni 
nigrahaù kià kariñyati  

sadåçam :ـ   آن بر طبق ceñöate :كند ـ   مي تالشsvasyäù :ـ   از آن خود اوست كه)   طبيعت هاي گونه ( وسيله به prakåteù :
كنند ـ   مي تبعيت: yänti ـ  طبيعت: prakåtimهرچند ـ : api ـ   دانش دانا، صاحب: jïäna-vän ـ   طبيعت هاي گونه

bhütäni :ـ   زنده  موجودات تمام nigrahaù :ـ  ، سركوب جلوگيري kim :ـ  چه kariñyati :دهد تواند انجام مي .  

   ترجمه
 خـود     فردي   طبق خصوصيات   ند، زيرا همه  ك   مي   خود عمل    طبيعت   نيز بر اساس     دانش   صاحب   شخص  حتي

   در بر دارد اي  فايده  آنها چه  سركوب كردن پس. كنند مي  اند عمل  كرده  كسب  مادي  طبيعت  گونة  از سه كه

   شرح
 آزاد   مادي طبيعت  هاي تواند از نفوذ و تأثير گونه  باشد، نمي  كريشنا قرار نگرفته  به  آگاهي  روحاني  در مرحله  انسان  كه مادامي

   بزرگترين  براي  حتي بنابراين.   است تأييد شده) 7/14 (  هفتم  خداوند در فصل  از طرف  موضوع  اين  طور كه گردد، همان
، )  نظري دانش (  تئوريك  صرفاً با دانش  كه  است  قرار دارد، غير ممكن  در سطح مادي  دانشمند كه ترين  و برجسته كرده تحصيل

 كنند مي وانمود   وجود دارند كه  بسياري نمايان روحاني.  يابد  مايا رهايي  بتواند از اسارت  و بدن  روح  از دوگانگي  اطالع  صرف  بهيا
 بر آنها   آمدن  فائق  از عهده ، كه  از طبيعت  خاصي هاي  تأثير گونه  كامال تحت  كه  هستند، در حالي  پيشرفته  و معرفت در علم

   و معاشرت  تماس  علت  او نيز به  شايد شخصي بسيار باسواد باشد، ولي  دانشگاهي  تحصيالت از ديدگاه. آيند، قرار دارند يبرنم
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   حيات  و اسارت دهد تا از گرفتاري  مي  را ياري  كريشنا انسان  به آگاهي.   است  واقع  در اسارت  مادي  طبيعت هاي  با گونه طوالني
 نبايد   رو، انسان از اين.  باشد  مادي  موجوديت  خود بر حسب  تجويزشده  وظايف  انجام  مشغول  چنانچه ابد، حتي ي مادي رهايي

   يك  خود را رها سازد و ظاهراً به  مقرره  و تكاليف تجويزشده   باشد، وظايف  شده  كريشنا واقع  به  كامال در آگاهي  آنكه بدون
   شخص  تعليمات  كند تحت  خود را حفظ نمايد و تالش  موقعيت  كه انسان بهتر است.  شود ل مبد  كاذب  يا روحاني يوگي
  . كريشنا آزاد گردد  ماياي  اسارت هاي تواند از پنجه  مي  انسان  ترتيب  زيرا بدين؛ يابد  كريشنا آگاهي دست  به مقام عالي

  34  آيه
indriyasyendriyasyärthe 

räga-dveñau vyavasthitau 
tayor na vaçam ägacchet 

tau hy asya paripanthinau  
indriyasya :ـ   حواس مربوط به indriyasya arthe :ـ   حواس  كننده  جلب  اشياي به räga :ـ  دلبستگي dveñau :همچنين  

 ـ  كنترل: vaçamگز ـ هر: na آنها ـ  مربوط به: tayoù ـ   قرار بده  قواعد و اصول تحت: vyavasthitau ـ   دلبستگي عدم
ägacchet :بايد بيايد ـ  شخص tau : آنها ـhi : حتماً، محققاً ـasya :ـ   او، ش مال paripanthinau :موانع .  

   ترجمه
   از طريق قواعد و اصـول       توان   كنندة آنها را مي      و اشياءِ جلب     حواس   بين   از رابطة    ناشي   و دلزدگي   دلبستگي

   خودشناسـي    در راه    كـه مـوانعي      دلبسـتگيها و دلزدگيهـايي       چنـين    فرمان   نبايد تحت   سانان.  كرد  موجود تنظيم 
  . قرار گيردشوند مي  محسوب

   شرح
 در   كه و اما كساني.  ندارند  تمايالت نفساني  و ارضاي  كامجويي  به اند طبيعتاً تمايلي  شده  كريشنا واقع  به  در آگاهي  كه كساني
   حسي  از لذات  محدوديت  و بدون  افسارگسيخته تمتع.  پيروي كنند  مقدس  كتب  از قواعد و قوانينبايد ميستند،  ني  آگاهي چنين
   حواس كننده  جلب  كند، گرفتار و اسير موضوعات  را دنبال  مقدس  كتب  كه قواعد و قوانين  كسي ، ليكن  است  مادي  اسارت عامل
   شده  ازدواج جايز شمرده  فقط در چارچوب آيد، ولي  شمار مي  به  الزم  اسير ماديات  نفس  براي نسي ج ، لذت  مثال براي. گردد نمي
   است  واجب  بر انسان؛  است  شده  جز همسر خود منع  به  با زنان  جنسي  رابطه  از داشتن ، انسان  مقدس  كتب  دستورات طبق.  است
   مايلند با زنان  وجود دارند كه ، مرداني  احكامي  وجود چنين  رغم  به  مادر خود بنگرد، ولي  ديده  ديگر به  زنان  تمام  بياموزد به كه

   پاك  را از وجود چنين تمايالتي  ضمير خويش  ورزد و ساحت  امتناع  تمايالت  بايد از اين انسان.  باشند  جنسي داشته ديگر رابطه
  . خواهند بود  خودشناسي  در راه نعي آنها موا  صورت سازد، زيرا در غير اين

 ما   وصف  با اين ، ولي  است  قواعد جايز شمرده شده  در چارچوب  آن  نيازهاي  ساختن  وجود دارد، برآورده  مادي  بدن  كه مادامي
 نمايد زيرا   شود، پيروي نها دلبسته آ  بخواهد به آنكه ، بي  بايد از قواعد و قوانين  انسان  بلكه  اتكا كنيم هايي  اجازه  چنين نبايد به

 را به  تواند انسان گيرد نيز مي  مي  صورت  قواعد و قوانين  در چارچوب  كه  نفساني  اميال  يا به عبارتي  حواس  تمايالت  ارضاي حتي
   دقت  به  جاده  است مكناگرچه م.  وجود دارد  تصادف  نيز امكان  مطلوب هاي  در جاده  دهد، چنانكه  سوق  و سرگرداني گمراهي
  روحيه.  از خطر باشد ها نيز خالي  جاده ترين  حتي امن  كند كه تواند تضمين  نمي  هيچكس  شود، ولي  و نگاهداري رسيدگي
  اي ارض  رو، چنانكه از اين.   است  بسيار دور در او وجود داشته ، از زمانهاي  مادي  معاشرت  علت  به  در موجود زنده كامجويي
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 ؛ و سقوط وجود دارد  لغزش  براي  زيادي  پذيرد، باز امكان  نيز صورت  شده  تنظيم  قواعد و قوانين  و شهواني طبق  حسي تمايالت
 كريشنا   به اما دلبستگي.  نمود  هر طريق اجتناب  نيز بايد به  حواس  شده  محدود و تنظيم  ارضاي  به  دلبستگي  از هر گونه بنابراين

،  در نتيجه. نمايد  جدا و دور مي  و شهواني  حسي  اعمال  را از تمام  خداوند، انسان  عاشقانه  در خدمت  كردن  عمل ، يا همواره يآگاه
، واقع   نفساني  دلبستگيهاي  از تمام  شدن  از پيراسته  اصلي هدف.  و دور شد  كريشنا غافل  به  نبايد از آگاهي  زندگي  مراحل در تمام
  .  است  كريشنا آگاهي  در سكوي شدن

  35  آيه
çreyän sva-dharmo viguëaù 
para-dharmät sv-anuñöhität 

sva-dharme nidhanaà çreyaù 
para-dharmo bhayävahaù  

çreyän :بهتر ـ   مراتب به sva-dharmaù :ـ   شخص  تجويزشده وظايف viguëaù :و خطا ـ   بانقص  توأم حتي para-

dharmät :ـ   ذكر گرديده  ديگران  براي  كه  وظايفي  به بتنس su-anuñöhität :ـ   شده  انجام طور كامل به sva-dharme : در
   تجويزشده  ديگران  براي  كه وظايفي: para-dharmaùبهتر ـ : çreyaù ـ  نابودي: nidhanam ـ   شخص  تجويزشده وظايف

  . خطرناك: bhaya-ävahaùـ 

   ترجمه
   ديگـر بـه    وظيفة شخص  وظيفة تجويز شدة خود بپردازد تا به    ، به    ناقص   صورت   به  ، حتي   انسان  بهتر است 

، زيـرا      ديگـر اسـت      شخص   بهتر از انجام وظايف      مراتب   وظيفة خود، به     انجام   در خالل   نابود شدن .   كامل  صورت
  .  است  خطرناك  ديگران  راه  نمودن دنبال

   شرح
از .  دهد  كريشنا انجام  به  كامل  خود را در آگاهي  تجويزشده  وظايف بايد بپردازد،   ديگران  وظايف  بخواهد به نكه آ  جاي  به انسان

   كسب  مادي  طبيعت هاي  گونه  موجب  به ، كه  شخص  بر اساس ساختار رواني  هستند كه  وظايفي تجويزشده  ، وظايف نظر مادي
 چه از  ولي.   كريشنا است  به  روحاني  منظور خدمت دهد به  دستور مي  پير روحاني  نيز چنانكه روحانيوظايف . اند ، مقرر گشته كرده
 با   زندگي  لحظه  تا آخرينبايد مي تقليد كند،   ديگران تجويزشده   بخواهد از وظايف  آنكه  جاي  به ، انسان  يا روحاني  مادي جنبه

 باشد،   متفاوت  مادي  در سطح  با وظايف  روحاني  در عرصه  است وظايف  ممكن گرچه. ردازد خود بپ  تجويزشده  وظايف  به جديت
 مادي   طبيعت هاي  نفوذ گونه  تحت  انسان  كه تا هنگامي.   مفيد است دهنده  انجام  براي  از هدايت معتبر، همواره  پيروي  اصل ولي

گونة  در   براهمانا كه  يك  عنوان مثال  به؛ تقليد كند  نمايد و نبايد از ديگران بال خود را دن  مربوط به  خاص قرار دارد بايد وظايف
 رو،  از اين.  را دارد  خشونت  اعمال ، اجازه  است گونة شهوت در   كشاتريا كه  يك  كه  در حالي؛  است  از خشونت ، عاري  است نيكي
   عدم  اصول  براهمانا كه  بخواهد از يك  برود، تا اينكه  از ميان  خشونت  اعمال ن نمودن قواني  با دنبال  كشاتريا بهتر است  يك براي
  ، هنگامي كه ولي.  كنند  پاك  روند تدريجي  يك  خود را از طريق  بايد قلب همه. كند تقليد نمايد  مي  را دنبال  خشونت اعمال
   را تحت  و هر كاري تواند هر چيزي  گردد، مي  كريشنا واقع  به  فرا رود و كامال در آگاهي  مادي  طبيعت هاي  از گونه شخص

 براهمانا رفتار  تواند مانند يك  كريشنا، كشاتريا مي  آگاهي به  كمال  در مرحله؛ دهد  واجد شرايط انجام  پير روحاني  يك راهنمايي
   يك  در اصل ، ويشواميترا كه  مثال  عنوان به. كند  نمي  صدق  روحاني  در سطح  مادي  دنياي ، زيرا تمايزات كند و يا بالعكس
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 كشاتريا   يك  صورت  به  براهمانا بود نيز توانست  يك  پاراشوراما كه  كه  يك براهمانا رفتار كرد، در حالي  صورت كشاتريا بود، به
 قرار دارد،   مادي  در سطح  انسان  كه ادامي م  ولي؛ كنند توانستند چنين  قرار داشتند مي  روحاني  در عرصه  چون آنان. عمل نمايد
  . دهد  كريشنا، انجام  به  كامل ، در آگاهي  كرده  كسب  مادي  از طبيعت  كه هايي  گونه  خود را بر اساس بايد وظايف

  36  آيه
arjuna uväca 

atha kena prayukto ’yaà 
päpaà carati püruñaù 

anicchann api värñëeya 
baläd iva niyojitaù  

arjunaù uväca :ـ  آرجونا گفت atha :ـ  سپس kena :چيز ـ   چه وسيله به prayuktaù :ـ  وادارشده ayam :ـ  شخص 
päpam :ـ  گناهان carati :دهد ـ   مي انجامpüruñaù :ـ  انسان anicchan :ـ   خواسته بدون api : هر چند ـvärñëeya :اي  

  .  ورزيده ، مبادرت  شده مشغول: niyojitaù ـ  گويي چنانكه: ivaار ـ  اجب تحت: balät ـ   وريشني نواده

   ترجمه
دارد   مـي   گنـاه وا     ارتكـاب   ، به    باطنيش   ميل   رغم   به   را، حتي    چيز انسان   ، چه    وريشني   نوادة  اي:  آرجونا گفت 

  ؟  است  شده  آن  انجام  مجبور به  گويي چنانكه

   شرح
،  بنابراين.   است  مادي  از تمام آلودگيهاي  و مبري ، منزه ، پاك  روحاني ، در اصل  از متعال اي  ذره  عنوان ه، ب  موجود زنده گوهر روح
   گناهان  ناگزير مرتكب  مادي  با طبيعت  تماس ولي هنگام.  قرار ندارد  مادي  دنياي  گناهان  طبعاً و ذاتاً در معرض گوهر روح
   به  آرجونا از كريشنا راجع ، سؤال  ترتيب بدين. باشد  خود مي  و اراده  برخالف خواست  حتي وقات ا  گاهي گردد كه  مي بسياري
  خواهند گناه كنند، با اين  نمي  موجودات  اوقات  هرچند گاهي؛  است  بسيار مشتاقانه  اسير ماديات  يافته موجودات  انحراف طبيعت
   باعث  ديگري  عامل كند، بلكه  وادار مي  گناه  را به  انسان  كه  نيست  درون  متعال  روح  ايناما. شوند مي   گناه  وادار به  گويي حال

  .دهد  مي  را توضيح  بعد آن  خداوند در آيه شود كه  مي  گناه ارتكاب

  37  آيه
çré-bhagavän uväca 
käma eña krodha eña 

rajo-guëa-samudbhavaù 
mahäçano mahä-päpmä 

viddhy enam iha vairiëam  
çri-bhagavän uväca :پروردگار فرمود ـ  شخصيت kämaù :و آز ـ  شهوت eñaù :ـ  اين krodhaù :ـ  خشم eñaù :ـ  اين 

rajaù-guëa :ـ  گونة شهوت samudbhavaù :از ـ   از، پديدآمده  شده زاده mahä-açanaù :ـ   كامل نابودكننده mahä-

päpmä :ـ گناهكار  العاده فوق viddhi :ـ  بدان enam :ـ  اين iha :ـ   مادي در جهان vairiëam :دشمن بزرگترين  .  



   
158 

   ترجمه
 بـا     كه از تماس     و آز است    شود فقط شهوت     مي   گناه   باعث   آرجونا، آنچه   اي:  خداوند فرمود    اعالي  شخصيت

 و    جهـان   كننـدة ايـن     دشـمن ويـران      كـه    اسـت    خشم   به   شدن   از تبديل    و پس  ؛آيد   پديد مي    شهوت  گونة مادي 
  .گردد  مي سرچشمة گناهان

   شرح
   او براي  جاودان ، عشق گونة شهوت با راجا ـ گونا يا  نهد، در تماس  مي  مادي  آفرينش  عرصه  پا به  گوهر روح  كه هنگامي
   ماست  به  ترش  با تمبر هندي ر در تماس شي  گونه كه شود، همان  مي  و آز تبديل  شهوت ، به  الهي  مطلق كريشنا، شخصيت شري
 استمرار   باعث شود و توهم  منجر مي  توهم  به گردد و خشم  مي  تبديل  ارضاء نشود، به خشم  و آز وقتي شهوت. شود  مي تبديل

سازد تا   را وادار مي  پاك  روح  كه  اوست  و هم  است  موجود زنده  دشمن  و آز بزرگترين ، شهوت بنابراين. گردد مي  مادي موجوديت
   خود را به  كه  است  مادي  طبيعت هاي  و اين گونه  است گونة جهل و نمود   جلوه خشم.  بماند  باقي  مادي  دنياي در زنجير اسارت

  بد، با اجراي يا  تنزل گونة جهل   به  آنكه  جاي ، به گونة شهوت  چنانچه. سازد  مي  ديگر متجلي  و صفات  و حاالت  خشم صورت
 از سير   روحاني  دلبستگي گردد از طريق  قادر مي  ارتقاء پيدا كند، شخص گونة نيكي   به  كار و زندگي  براي  الهي  مدون اصول
  .  يابد  نجات  خشم  و قهقرايي نزولي

 يا   بسط داد و آحاد زنده به بسياري، خود را   است  فزوني  در حال  همواره  كه  روحانيش  شعف  واسطه  خداوند به  متعال شخصيت
 و   از آزادي  با سوءاستفاده  برخوردارند، ولي و اختيار اندكي  نيز از استقالل آنان.  هستند  روحاني  شعف  اين ، اجزاء و ذرات ارواح

شود،   مي  تبديل شهواني و   حسي  تمايالت  ارضاي  به  در آنان  و بندگي  و عشق  فطري خدمت  حالت  كه اختيار خود، هنگامي
 نهاد تا بتوانند   اسير ماديات  را آفريد و در اختيار ارواح  مادي  عالم  خداوند، اين  ترتيب بدين. گردند  مي  و آز واقع  نفوذ شهوت تحت

   گرديدند و روي  مأيوس كامال اي  ديرينه  از چنين تمايالت  كه  هنگام  سازند و آن  خود را برآورده  و آزمندانه  شهواني تمايالت
  . حقيقي خود را آغاز نمايند  موقعيت  و جستجو درباره برتافتند، پرسش

 و   پرسش  متعال  حقيقت  بايد درباره شخص: ، آتهاتو برهما ـ جيگياسا  شده  آنجا گفته؛باشد  ودانتا ـ سوتراها مي  شروع  پرسش اين
 janmädy asya yato ’nvayäd :  است  شده  ترتيب توصيف  بدين  متعال يقت حق  اين  بهاگاواتام-شريماددر . جستجو نمايد

itarataç ca ”گيرد  مي  متعال نشأت  و آز نيز از حقيقت  رو، شهوت  از اين“.  است  متعال  چيز از برهمن  و منشأ همه اصل .
   كريشنا تبديل  رضايت  چيز براي  همه ، يعني خواستن  كريشناآگاهي  ، يا به  متعال  حقيقت  به  عشق  و آز به  اگر شهوت بنابراين

 در نظر  توان  خداوند را مي  بزرگ  خادم ، هانومان  مثال براي. گردد  مي  هر دو روحاني  و آز و خشم  شهوت  صورت شود، در اين
   كشيد و با اين عمل  آتش  راوانا را به  و شهر طاليي  كار گرفت  خداوند به  رضايت  و براي  خود را بر ضد دشمنان  خشم  كه گرفت

 كار   به  الهي  رضايت  خود را در جهت  خشم كند كه  مي خداوند كريشنا نيز آرجونا را ترغيب.  خداوند گرديد  مريدان از بزرگترين
 ما   دوست  به  ما مبدل ن شود، از دشم  كار گرفته  كريشنا به  به  در آگاهي  كه ، هنگامي  و آز و خشم ، شهوت بنابراين. گيرد
  .گردد مي

  38  آيه
dhümenävriyate vahnir 
yathädarço malena ca 

yatholbenävåto garbhas 
tathä tenedam ävåtam  
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dhümena : با دود ـävriyate :ـ   است  شده پوشيده vahniù :ـ  آتش yathä :ـ  كه  گونه  همان درست ädarçaù :ـ  آينه 
malena :با غبار ـ ca :ـ  همچنين yathä :ـ   كه  گونه  همان درست ulbena :ـ  با زهدان ävåtaù :ـ   است  شده پوشيده 

garbhaù :ـ  جنين tathä :طور ـ  همين tena :وآز ـ   شهوت با آن idam :ـ  اين ävåtam :است  شده پوشيده  .  

   ترجمه
گيرد، موجـود      را در برمي     جنين  پوشاند و زهدان    را مي   سازد، غبار آينه     را مستور مي     دود آتش    كه   گونه  همان

  .  است  شده  و آز پوشيده  از شهوت  مختلفي  نيز با درجات زنده

   شرح
 فرو   و ظلمت  را در تاريكي  و آن  را در بر گرفته  موجود زنده  گوهر روحاني  و خالص  پاك ، آگاهي  درجه ، در سه  نفساني حجاب
 وجود دارد، يا   بر گرد آتش  كه  دودي  همچون  مظاهر گوناگون  به  كه  و آز است  شهوت  همان  نفساني حجاب  اين.   است برده

   دود تشبيه  و آز به  شهوت  اين هنگامي.   است  شده ، تشبيه  را در خود پوشانده  كه جنين ، و يا رحمي  فرو نشسته  بر آينه  كه غباري
 به كريشنا   آگاهي  اندكي  موجود زنده  ديگر وقتي  بيان ، يا به  است  درك  قابل  كمي  ميزان  به  روحاني ه شرار آن  آتش گردد، كه مي

   هرچند دود نشانه؛  است  شده  با دود پوشيده  كه  دانست  را همانند آتشي  آن توان دهد، مي  مي  خود را نشان  خداشناسي يا حس
.   كريشنا است  به  مانند آغاز آگاهي  مرحله اين.   هويدا نيست  از آتش  بارزي  تجلي  اوليه راحل در م ، ولي  است  آتش وجود حتمي

  گيرد كه  مي  صورت  روحاني  از روشهاي  با بسياري  كه  است  ذهن  آينه  تهذيب  به طريق  عطف  آينه  گرد و غبار روي ذرات
   يك حالت  دادن  نشان  براي  است اي ، مقايسه  در رحم  جنين مثال.  ند دانست خداو  ذكر اسماء مقدس توان  آنها را مي بهترين

 با  توان  را مي  شرايط حيات اين.   حركت نيست  قادر به  حتي  كه  است  ناتوان  چنان  در رحم ، زيرا طفل  ناتوان  و وضعيت مستأصل
 از   شرايطي  و آز در چنان  شهوت  كثرت  موجب  به  ولي؛نيز وجود دارد   در كالبد درخت گوهر روحاني.  كرد  مقايسه  درختان زندگي
، و   و جانوران  پرندگان  غبار با حيات  به  آغشته آينه. رسد  نظر مي  به  آگاهي  از هر گونه  تقريباً عاري  كه  است  شده  واقع حيات
   به  آگاهي  است كمي  ممكن  بشري  در حيات گوهر روح.   است شده   مقايسه  انساني  با حيات  را دود فرا گرفته  كه گرد آن آتشي

ور   را شعله  برافروزد و آن  انساني  را در حيات  روحاني  زندگي تواند آتش  كند، مي  بيشتر پيشرفت كريشنا را احيا نمايد و چنانچه
   انساني ، شكل بنابراين.  ور ساخت  را شعله  آتش توان ي بر گرد آتش وجود دارد، م  كه  دودي  و سنجيده  دقيق با مهار كردن. سازد
   شخص  كه  است  انساني در حيات.  يابد  رهايي  مادي  هستي  از اسارت  كه  است  گرانبهايي  منزله فرصت  به  گوهر روح  براي حيات

 و آز   شهوت ناپذيرخود يعني  سيري  بر دشمن ق و الي  قابل  راهنماي  يك  هدايت  كريشنا تحت  به  آگاهي گردد با پرورش قادر مي
  . آيد فائق

  39  آيه
ävåtaà jïänam etena 
jïänino nitya-vairiëä 

käma-rüpeëa kaunteya 
duñpüreëänalena ca  

ävåtam :ـ   شده پوشيده jïänam :ـ   ناب ، معرفت  خالص آگاهي etena :ـ  توسط اين jïäninaù :ـ   داننده مربوط به nitya-

vairiëä :ـ   ابدي توسط دشمن käma-rüpeëa :و آز ـ  در قالب شهوت kaunteya :ـ  پسر كونتي اي  duñpüreëa :
  . همچنين: ca ـ  با آتش: analena ـ   ارضاء نشدن هيچگاه
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   ترجمه
  ز كـه   و آ    شـهوت    او يعنـي     ابـدي    دشـمن   وسـيلة    به   موجود زنده    خالص  ، آگاهي    پسر كونتي   ، اي   سان  بدين

  .  است  شده باشد پوشيده  مي  آتش  همچون ناپذير و سوزان سيري

   شرح
 و آز سير   نفساني بپردازد، باز شهوت  از لذات  و تمتع  حواس  ارضاي  هر قدر به  شخص  كه  است  شده  گفته در مانو ـ اسمريتي

   تمامي مركز اصلي.   ساخت  را خاموش  آن توان هرگز نمي،  آتش  به  سوخت  پيوسته  با رساندن  كه  گونه  همان شود، درست نمي
، مايتهونيا ـ آگارا يا   مادي  رو دنياي  و از اين  است  جنسي گيرد تمايالت  مي  مادي صورت  دنياي  در آگاهي  كه فعاليتهايي
  ، به همينكنند مي   حبس  آهنين هاي را در سلول  مجرمان  در زندان  كه  گونه همان. شود  مي  خوانده  رابطه جنسي زنجيرهاي

 در   جنسي  نفوذ تمايالت اند تحت  خداوند عصيان كرده  قوانين  به  و نسبتكنند مي ن  اطاعت  الهي  از فرامين  كه  گناهكاراني ترتيب
   حيات  مدت  افزايش ، متضمن  بنا شده  نفس  ارضاي  بر پايه  كه  تمدن مادي پيشرفت. شوند مي   بند كشيده  به  مادي  دنياي زندان
 دنياي   را در چنگ  موجود زنده  گوهر روحاني  آن  كه  است  و غفلتي  و آز، نماد جهل  شهوت  اين در نتيجه.   است  موجود زنده مادي
 كند،   احساس تي شادماني و خوشبخ  قدري  نفساني  تمايالت  از ارضاي  بردن  با لذت  شخصي  است ممكن.   است  اسير كرده مادي
  . است)   از حواس برنده لذت (  آن گوهر روحاني  نهايي ، دشمن  و لذت  شادي  اصطالح  به  اين  در حقيقت  آنكه حال

  40  آيه
ndriyäëi mano buddhir 
asyädhiñöhänam ucyate 

etair vimohayaty eña 
jïänam ävåtya dehinam  

indriyäëi :ـ  حواس manaù :ـ  ذهن buddhiù : شعور ـasya :و آزـ   شهوت  اين مربوط به adhiñöhänam :استقرار  محل 
: jïänam و آز ـ   شهوت اين: eñaùكند ـ   مي سرگردان:vimohayati اينها ـ  توسط همه: etaiùشود ـ   مي خوانده: ucyateـ 

  .  گرفته  قالب  روح مربوطبه: dehinam ـ  پوشاندن: ävåtya ـ  دانش

   ترجمه
 را    حقيقي موجود زنده     و آگاهي    آنها دانش    و از طريق     و آز است     استقرار شهوت    و شعور محل    ، ذهن   حواس

  .كند  مي  و سرگردان پوشاند و او را گمراه مي

   شرح
   اين شنا نام رو خداوند كري  و ازاين  است  كرده  اشغال  اسير ماديات  روح  را در كالبد جسماني  گوناگوني  حساس  مواضع دشمن

   فعاليتهاي  مركز تمام ذهن.  او را بيابد  استيال يابد، قادر گردد مواضع  بخواهد بر دشمن  كه سازد تا كسي  مي مكانها را فاش
 آنها   هدف گردد كه  مي  از افكاري  آكنده ، ذهن  حواس  ارضاي  به موضوعات  فرا دادن  با گوش  كه  روست  و از اين  است حواس

 چنين   مركز اصلي  به  و شعور شخص  تشخيص  قوه سپس. گردد  و آز مي  شهوت  پايگاه  و حواس  نتيجتاً ذهن؛  است  نفس رضايا
  دهد تا منيت  تأثير قرار مي ، او راتحت  است  و همجوار روح  شعور همسايه از آنجا كه. گردد  مي  تبديل  و آزمندانه  شهواني تمايالت
 از   بردن  لذت  به  روح  ترتيب  بدين؛ بداند  يكي  و حواس  با ذهن  و در نتيجه  يا كالبد جسماني يد و خود را با ماده نما  كسب كاذب
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   با بدن  روح  پنداشتن  يا يكي  كاذب  هويت اين. گيرد  مي  اشتباه  حقيقي  را با خوشبختي شود و لذايذ حسي  معتاد مي  مادي حواس
  :  است  شده  داده توضيح) 10/84/13 (  بهاگاواتام-شريماد در   طرز بسيار عالي به

yasyätma-buddhiù kuëape tri-dhätuke 
sva-dhéù kalaträdiñu bhauma ijya-dhéù 

yat-tértha-buddhiù salile na karhicij 
janeñv abhijïeñu sa eva go-kharaù  

   او بستگي  با جسم  را كه  پندارد، كساني  خود يكي ، با حقيقت  است  گانه ر سه عناص  حاصل  را، كه  كالبد جسماني  اين  كه انساني”
   مالقات  جاي  به  مقدس  اماكن  بشمرد، و در زيارت  خود را قابل پرستش  خود بداند، والدتگاه  بستگان  عنوان  دارند به و رابطه

   بپردازد، بايد حيواني  استحمام  به  مقدس  مكان  در آبهاي  غسل منظور هستند، صرفاً به  واقع  روحاني  در دانش  كه اشخاصي
  “. گردد  االغ يا گاو محسوب همچون

  41  آيه
tasmät tvam indriyäëy ädau 

niyamya bharatarñabha 
päpmänaà prajahi hy enaà 

jïäna-vijïäna-näçanam  
tasmät : بنابراين- tvam : تو- indriyäëi : حواس- ädau :آغاز در - niyamya : با تنظيم كردن- bharata-åñabha :

: jïäna ـ  اين: enamحتماً، محققاً ـ : hi ـ  مهار كن: prajahi ـ   گناه  بزرگ نشانه: päpmänam بهاراتا ـ   سرآمد نوادگان اي
  . نابودكننده: näçanam ـ   پاك  روح  علمي و شناخت: vijïäna ـ   دانش مربوط به

   ترجمه
  را بـا تنظـيم  ]  و آز شـهوت [ گناه     نشانة بزرگ    آغاز اين    بهاراتاها، در همان     بهترين   آرجونا، اي   ، اي   راينبناب

  . بردار  را از ميان  و خودشناسي  كنندة دانش  تباه  و اين  مهار كن  حواس نمودن

   شرح
   و مولد گناه  دشمن  بتواند بزرگترين  آن  موجب ايد تا به نم  را تنظيم  آغاز حواس  از همان  نمود كه  آرجونا راهنمايي خداوند به

برد،   مي  را از بين  خودشناسي  براي  باطني  فطري يا انگيزه  كشش  تنها آن  و آز، نه  شهوت اين.  و آز را مهار كند  شهوت يعني
   ديگر، دانش  عبارت كند، يا به  مي  خود داللت  حقيقت  يا دانش  ذات گيانا بر دانش. سازد  را نيز نابود مي  ذات  و دانش  آگاهي بلكه

.   است  با روح متعال اش  و رابطه  روح  فطري  موقعيت  شناخت  به ويگيانا عطف.   است  با كالبد مادي  آن  و بيان تفاوت  روح شناخت
  :  است  شده  داده  توضيح چنين) 2/9/31 (  در شريماد بهاگاواتام  مطلب اين

jïänaà parama-guhyaà me 
yad vijïäna-samanvitam 

sa-rahasyaà tad-aìgaà ca 
gåhäëa gaditaà mayä  

، اگر از   گوناگونش هاي  آن با جنبه  حقيقي  و شناخت  دانش  اين ، ولي  و اسرارآميز است  بسيار محرمانه  متعال  و ذات  ذات دانش”
  موجودات. كند  مي  ما عرضه  را دقيقاً به  ذات  دانش  آنگيتا-بهاگاواد “.شود  مي  درك  شود، قابل  داده  خود خداوند توضيح طرف
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  اين آگاهي.   خداوند است  به  و خدمت  طاعت  صرفاً براي  رو وجود آنان  خداوند هستند و از اين اجزاء و ذرات الينفك)  ارواح ( زنده
 بتواند كامالً   آن  را بياموزد تا در نتيجه  مطلب  اين  آغاز زندگي بايد از همان  ، انسان بنابراين. خوانند  كريشنا مي  به را آگاهي

  . كند  عمل  الهي  آگاهي  اين  گردد و طبق كريشنا آگاه
   از همان اگر انسان. باشد  فطرتاً واجد آن مي اي  هر موجود زنده  كه  خداوند است  به  از عشق  منحرفي  و آز تنها انعكاس شهوت

. گردد  نمي  و آز منحرف  شهوت  سوي  خداوند به  فطري به  عشق  قرار گيرد، آن  و تربيت  تعليم  كريشنا تحت  به از در آگاهيآغ
  ، آگاهي  حال با اين.   است  بسيار مشكل  و اصليش  طبيعي  حالت  به  آن  شود، بازگرداندن  و آز تبديل  شهوت  خدا به  به  عشق وقتي

 خدمت   منظم  از اصول  نيز قادر خواهد بود با پيروي  است  كرده  دير شروع  كه  كسي  حتي  كه  است  قدر قوي آن كريشنا  به
   را درك  مسأله  اين  و ضرورت  اهميت  شخص  كه ، يا از هر زماني  از زندگي  در هر مرحله در نتيجه.  خدا گردد ، عاشق عابدانه

   نهادن  با گردن  ترتيب  را آغاز كند و بدين  حواس  خداوند، مهار كردن  به  عابدانه  خدمت ريشنا يعني ك  به تواند با آگاهي كند، مي
  .  است  انساني  حيات  كمال  مرتبه  واالترين  آن  نمايد كه  تبديل  الهي  عشق  و آز را به ، شهوت  پروردگار متعال  خالصانه  بندگي به

  42  آيه
indriyäëi paräëy ähur 

indriyebhyaù paraà manaù 
manasas tu parä buddhir 
yo buddheù paratas tu saù  

indriyäëi :ـ  حواس paräëi : برتر ـähuù :ـ   است  شده گفته indriyebhyaù :ـ  بيشتر از حواس param : برتر ـmanaù :
: buddheùـ )   كه كسي ( كه: yaùشعور ـ : buddhiùبرتر ـ : parä ـ  همچنين: tu ـ  بيشتر از ذهن: manasaù ـ  ذهن

  .او: saù ـ  ولي: tuبرتر ـ : parataùبيشتر از شعور ـ 

   ترجمه
حتي برتـر از شـعور      ]  روح[ و او     ، شعور برتر از ذهن       برتر از حواس    ، ذهن   جان   برتر از مادة بي      فعال  حواس

  . است

   شرح
   راه  خارج  به  حواس شود و از طريق كانالهاي  مي  اندوخته  و آز در بدن شهوت. باشد  و آز مي  شهوت  براي  فعاليت  زمينه حواس

،   واالتري  آگاهي  كه اما زماني.   برخوردار است  بيشتري  از اهميت  كالبد جسماني  كل  به  نسبت  حواس  كه  روست يابد و از اين مي
   مستقيماً با شخصيت  كريشنا روح  به در آگاهي. كند  تغيير مي  حواس  مجاري  پرورش يابد، فعاليت  كريشنا، در شخص  به آگاهي

   و كنترل  امر در اداره  شد در نهايت  در اينجا توصيف  كه  گونه  همان  بدن  رو اعمال كند و از اين  ايجاد مي متعال خداوند رابطه
.   بدني  اعمال  تمام  نمودن  متوقف  يعني  بازايستاندن حواس و؛  حواس  عملكردهاي  يعني  بدني اعمال. گيرد  قرار مي  متعال روح
   ذهن  فعاليت  خواب  ما در هنگام  كه  گونه  باشد، همان  و آرامش  جسم در سكون  كه  زماني ، حتي  است  پويا و فعال  هميشه ذهن
.  است  شده  واقع  قرار دارد و برتر از شعور خود روح نده كن ، شعور تعيين  برتر از ذهن ولي.  كنيم  مي  رؤيا تجربه  ديدن  صورت را به

خود   خودبه-  ، و حواس  شعور، ذهن- او نيز   تابع  عوامل  بپردازد، تمام  عمل  به  مستقيماً در ارتباط با متعال  روح  چنانچه بنابراين
برتر از )  محسوسات (  حواس كننده  جلب  اشياي ز اينكه ا  وجود دارد حاكي در كاتها اوپانيشاد عبارتي.  خواهند كرد  عمل سان بدين

 خداوند قرار گيرد،   دائمي  مستقيماً در خدمت  اگر ذهن بنابراين.   است  برتر از محسوسات  كه ذهن  شده  هستند، و نيز گفته حواس
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:   است  شده  داده  قبالً توضيح  ذهني  حالت اين.   شوند وجود نخواهد داشت  مشغول  ديگري  در جهات  حواس  اينكه ديگر امكان
 فروتر از   تمايالت وسيله به   شدنش  جذب  خداوند گردد، ديگر امكان  به  روحاني  خدمت  مشغول اگر ذهن.   ديريشتوا نيوارتاته پارام
   عوامل  از تمامي ، روح نابراينب.   است  شده ، توصيف  بزرگ ، يعني  ماهان عنوان  به در كاتها اوپانيشاد، روح.   خواهد رفت بين
  ، به  روح  موقعيت فطري  به  بردن ، پي در نتيجه.  و بر آنها تسلط دارد  و شعور برتر است ، ذهن ، حواس الذكر يعني محسوسات فوق
  .  است  مسأله  تمامي  حل  راه منزله

   به  در آگاهي  را همواره  باشد و سپس ذهن  روح  فطري  موقعيت ، در صدد درك  تشخيص  از شعور يا قوه  بايد با استفاده شخص
  شود كه  مي  توصيه  مبتدي  روحاني  رهروان عموماً به. كند  مي  را حل  مسائل  تمام  صورت  بدين  كردن عمل.  كند كريشنا مشغول
  اگر سالك.  سازد  را نيز قوي  از شعور، ذهن اده، رهرو بايد با استف  آن  سواي ولي.  برحذر دارند  حواس  كننده  جلب خود را از اشياي

   صورت  كند، در اين  كريشنا مشغول  به  خداوند، در آگاهي  متعال  شخصيت  به  كامل  تسليم  خود را از طريق  شعور ذهن  كمك به
 از   علت  به  صورت  در اين د وليآين  به شمار مي  بسيار نيرومندي  مارهاي  همچون  حواس گردد و گرچه خود قويتر مي  خودبه ذهن
   محسوب  حواس  و همچنين  بر شعور، ذهن  و حاكم  ارباب هرچند روح.   نخواهند داشت  قدرتي  زهر خود ديگر هيچ  دادن دست
 و سقوط  ش لغز  امكان  نگردد، هر لحظه  تقويت  با كريشنا در كريشنا آگاهي  معاشرت  از طريق  وجود مادامي كه شود، با اين مي
  .  وجود خواهد داشت  شده  تحريك  ذهن علت به

  43  آيه
evaà buddheù paraà buddhvä 
saàstabhyätmänam ätmanä 

jahi çatruà mahä-bäho 
käma-rüpaà duräsadam  

evam :ـ  سان بدين buddheù :شعور ـ   به نسبت param : برتر ـbuddhvä :ـ  با دانستن saàstabhya :و يكنواخت  با ثابت  
   مسلّح اي: mahä-bäho ـ  دشمن: çatrum ـ   ياب غلبه:jahi ـ  با شعور مصمم: ätmanä ـ  ذهن: ätmänam ـ  كردن
  . نيرومند، ترسناك: duräsadam وآز ـ   شهوت در قالب: käma-rüpam ـ  بزرگ

   ترجمه
،    اسـت    و شـعور مـادي      ، ذهن    حواس   وراي  ات ذ   كه   نكته   اين   با دريافتن   ، آرجونا، در نتيجه      بزرگ  مسلّح  اي

   ايـن    روحـاني   سازد و با قدرت    استوار]  كريشنا آگاهي  [  شعور روحاني    از طريق    تدريج   خود را به     بايد ذهن   انسان
  . كند  و آز را مغلوب  شهوت ناپذير يعني  سيري دشمن

   شرح
 كريشنا   به  آگاهي  سمت  خداوند، قاطعانه ما را به  متعال  شخصيت  ابدي  خادم  عنوان  به“ ذات”   با شناختگيتا-بهاگاواد   فصل اين

 و آز، و   شهوت  تأثير تمايالت  حتماً تحت  مادي انسان در زندگي. داند  نمي  را مقصود نهايي كند و خال فاقد شخصيت  مي هدايت
   نفساني  تمايالت  ارضاي  و براي  كردن  خدايي آرزو براي. گيرد  قرار مي  مادي  بر منابع طبيعت  حكمراني  و آرزو براي خواسته

 و شعور خود را  ، ذهن  مادي تواند حواس  كريشنا مي  به  آگاهي  با نيروي  اما انسان؛آيد  شمار مي  مقيد به  دشمن روح بزرگترين
تواند   كريشنا، مي  به  در آگاهي  با پيشرفت تدريجي كه رها كند، بل  را ناگهان تجويزشده   نبايد كار و وظايف انسان.  نمايد كنترل
باشد، در   مي  شخص  و پاك  اصلي  هويت  در راستاي  كه  قرار گيرد، با شعور ثابت  مادي  و حواس  تأثير ذهن  تحت  آنكه بدون
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،   است  مادي  مقهور موجوديت نسان ا  كه تا زماني.   است  فصل  اين  مطالب  جوهر و چكيده اين.  گردد  واقع  روحاني موقعيت
تواند انسان را در   نمي  يوگا هيچگاه  تمرينهاي  اصطالح  به  از طريق  حواس  مهار كردن  براي  صوري  و تالشهاي  فلسفي تفكرات

   و تربيت  تعليم ت به كريشنا تح  از شعور باالتر، در آگاهي گيري  او بايد با بهره  قرار دهد، بلكه  روحاني  زندگي مسير صحيح
  . قرار گيرد روحاني
  تجويزشده   وظايف انجام كارما ـ يوگا، يا”   عنوان  تحتگيتا-بهاگاواد شريماد   سوم  ودانتا بر فصل  بهاكتي  شرحهاي سان بدين
  .يابد  مي  پايان“ كريشنا  به  در آگاهي انسان
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   فصل چهارم

    متعالدانش

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

imaà vivasvate yogaà 
proktavän aham avyayam 
vivasvän manave präha 
manur ikñväkave ’bravét  

çré-bhagavän uväca : شخصيت متعال پروردگار گفت ـimam : اين ـvivasvate : به خداوندگار خورشيد ـyogam : علم
ويواسوان : vivasvänناپذير، جاوداني ـ  زوال: avyayamمن ـ : ahamآموزش دادم ـ : proktavänرابطه شخص با متعال ـ 

پدر بشريت ـ : manuùبازگو كرد ـ : prähaـ ) به نام وايواسواتا(به پدر بشريت : manaveـ ) نام خداوندگار خورشيد(
ikñväkave : به پادشاه ايكشواكو ـabravét :بيان داشت .  

   ترجمه
، خداونـدگار   علم جاوداني يوگا را بـه ويواسـوان  من اين : شخصيت پروردگار، خداوند شري كريشنا فرمود  

خـود آن را بـه       ة، تعلـيم داد و مـانو نيـز بـه نـوب              خورشيد، آموزش دادم و ويواسوان آن را به مانو، پدر بشريت          
  . ايكشواكو آموخت

   شرح
، يعني پادشاهان تمام   عاليشود، آن هنگام كه گيتا به مقامات  به زماني بسيار دور مربوط ميگيتا-بهاگاوادطبق اين آيه تاريخ 

وظيفه اصلي پادشاه حفاظت از ملت است و از اين روست كه ضرورت دارد مقامات .  داده شد- در آغاز سياره خورشيد -سيارات 
 را درك نمايند تا بتوانند با وضع قوانين الهي بر اتباع حكومت كنند و آنها را از اسارت گيتا-بهاگاواد، علم خداشناسي  سلطنت

منظور از حيات انساني احياي رابطه ابدي با شخصيت متعال پروردگار از طريق پرورش . مادي شهوت و آز در امان نگاه دارند
،  ، و آيين عبوديت و عشق ، تعليم و تربيت معرفت روحاني است و سران كليه ممالك و سيارات بايد اين مهم را از طريق فرهنگ

گر، مسئوليت مقامات رهبري تمام ممالك اشاعه علم آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، به عبارت دي. به مردم آموزش دهند
، راه موفقيت و  مند گردند و با استفاده از اين فرصت گرانبهاي حيات انساني است تا آحاد مردم بتوانند از اين علم وسيع بهره

  .سعادت را دنبال نمايند
در برهما ـ .  ، با عنوان ويواسوان شناخته شده است أ تمام سيارات منظومه شمسي استدر اين عصر، خداوندگار خورشيد، كه منش

  : گفته شده است) 5/52( سامهيتا
yac-cakñur eña savitä sakala-grahäëäà 
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räjä samasta-sura-mürtir açeña-tejäù 
yasyäjïayä bhramati sambhåta-käla-cakro 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

را پرستش و عبادت كنم كه شخصيت ازلي ) كريشنا(بگذار شخصيت متعال پروردگار، گوويندا ”:  خداوندگار برهما چنين گفت
همانا .  باشد عطا فرموده است كران به خورشيد كه پادشاه تمام سيارات مي الهي است و هم اوست كه قدرت و حرارت بي

  “. ص خود به اطاعت از فرمان او در حركت و گردش استخورشيد نمودار چشم خداوند و در مدار خا
خداوند كريشنا ويواسوان فرمانرواي . كند خورشيد كه پادشاه سيارات است با تأمين حرارت و نور، تمام سيارات ديگر را اداره مي

اي پندارگرايانه براي محققان  ا رساله، گيت بنابراين.  را به او آموزش دهدگيتا-بهاگاوادخورشيد را اولين شاگرد خود قرار داد تا علم 
  . ارزش دنيوي نيست بلكه كتاب ميزان دانش است كه از زمانهاي بسيار كهن نازل شده است بي

  :دهد تاريخ گيتا را بدين ترتيب ارائه مي) 52-348/51شانتي ـ پاروا (ماهابهاراتا 
tretä-yugädau ca tato 

vivasvän manave dadau 
manuç ca loka-bhåty-arthaà 

sutäyekñväkave dadau 
ikñväkuëä ca kathito 

vyäpya lokän avasthitaù  
 آن را به پسرش ماهاراجا - پدر بشريت -در آغاز عصر ترتا ـ يوگا، ويواسوان علم رابطه با متعال را به مانو آموخت و مانو ”

،   بنابراين“.ه درآن سلسله خداوند راماچاندرا ظهور كردباشد اعطا نمود ك ايكشواكو كه پادشاه كره زمين و جد سلسله راگهو مي
  .  از زمان ماهاراجا ايكشواكو درجامعه بشري وجود داشته استگيتا-بهاگاواد

انجامد و پنج هزار سال آن را پشت سر   سال به طول مي000/432بريم كه  در حال حاضر ما در عصر كالي ـ يوگا به سر مي
وجود داشته )   سال000/200/1(و قبل از آن عصر ترتا ـ يوگا )   سال000/800(صر دوا پارا ـ يوگا قبل از اين ع.  ايم گذاشته
 را به فرزند و مريد خود، ماهاراجا گيتا-بهاگاواد - سال پيش در آغاز عصر ترتا ـ يوگا 000/500/2در نتيجه مانو حدود .  است

 سال 000/400/120 سال محاسبه شده كه از آن 000/300/305دود عصر مانوي فعلي ح.  ايكشواكو، پادشاه زمين بيان داشت
، خداوندگارخورشيد، بيان نمود، تخميني تقريبي  با قبول آنكه خداوند قبل از تولد مانو، گيتا را به مريدش ويواسوان.  گذشته است

و .  در جامعه بشري وجود دارد سال پيش گفته شده و دو ميليون سال است كه000/400/120حاكي از آن است كه گيتا حداقل 
اين تقويم معين از تاريخ گيتا بر طبق خود گيتا و اظهارات . پنج هزار سال پيش خداوند مجدداً آن را براي آرجونا بازگو نمود

امعه ، گفته شد زيرا او نيز به ج  به خداوندگار خورشيد، يعني ويواسوانگيتا-بهاگاواد. باشد كريشنا مي گوينده آن خداوند شري
. باشد كشاترياس هستند، مي كشاتريا تعلق داشت و به مثابه پدر تمام كشاترياها، كه نوادگان خداوندگارخورشيد، يا سوريا وامشا

، از اعتباري همانند وداها برخوردار است و آپروشيا يا دانش   شخصيت متعال پروردگار بيان شدهوسيله به گيتا-بهاگاوادچون 
، پذيرفته  ، همان گونه كه هست از آنجايي كه تعاليم مقدس ودايي بدون تفسيرات بشري. گردد مافوق بشري محسوب مي

مفسران مادي ممكن است گيتارا به ميل خود تفسير كنند، ولي .  شود، بنابراين گيتا را بايد بدون تفسيرات مادي پذيرفت مي
 را بايد همان گونه كه هست از گيتا-بهاگاوادبنابراين . كند  را بدان صورتي كه هست بيان نميگيتا-بهاگاوادآراي آنان حقيقت 

، چنانكه تأكيد شده است كه خداوند اين دانش جاودان را به خداوندگار خورشيد بيان داشت و او آن را  سلسله پيران دريافت كنيم
  . به فرزندش مانو آموزش داد و مانو نيز آن را به فرزندش ايكشواكو آموخت

  2آيه 
evaà paramparä-präptam 
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imaà räjarñayo viduù 
sa käleneha mahatä 

yogo nañöaù parantapa  
evam :سان ـ  بدينparamparä : توسط سلسلة پيران ـpräptam : دريافت گرديد ـimam :علم ـ  اينräja-åñayaù :

بزرگ : mahatäدر اين جهان ـ : ihaبا گذشت زمان ـ : kälenaآن دانش ـ : رsaùدرك كردند ـ : viduùپادشاهان قديس ـ 
  . اي آرجونا، مطيع كننده دشمنان: parantapaگسسته شد ـ : nañöaùعلم رابطه شخص با متعال ـ : yogaùـ 

   ترجمه
اين علم متعال بدين گونه از طريق سلسلة متصل پيران دريافت گرديد و پادشـاهان قـديس آن را بـدين                     

رسد صـورت حقيقـي ايـن     ن سلسله گسسته شد و در نتيجه به نظر مي، اي اما با گذشت زمان. شيوه درك نمودند 
  . معرفت از دست رفته است

   شرح
، زيرا  اين نكته به وضوح بيان شده است كه بار مسئوليت دريافت حقايق گيتا بخصوص بر دوش پادشاهان قديس بوده است

 هيچگاه گيتا-بهاگاوادمطمئناً بيان حقايق . تحقق بخشند، آرمان الهي گيتا را  ضرورت داشت آنان در امر اداره حكومت بر مردم
برند،  ، قدر و منزلت آن را از بين مي هاي خودخواهانه تفسيري براي اشخاص خدانشناس نبوده است كه با ابداع انواع شيوه

ي آلوده مفسران ها به محض آنكه هدف اصلي و مقصود حقيقي با انگيزه. مند گردد آنكه كسي در اين ميان بتواند بهره بي
شخص خداوند پنج هزار سال پيش اين امر را . آيد ناصالح از بين برود، نياز به دوباره پابرجا شدن سلسله پيران به وجود مي
به همين .  رسد مقصود حقيقي گيتا از بين رفته است روشن گرداند كه توالي سلسله پيران گسسته شده و از اين رو به نظر مي

وجود دارد كه تقريباً هيچيك از آنها با تعاليم سلسله )  مخصوصاً به انگليسي(هاي بسياري ازگيتا  ر نيز نسخهمنوال در حال حاض
اند و  ي از گيتا به عمل آوردهشمار بيبسياري از محققان و انديشمندان مادي تفسيرهاي . متصل پيران معتبر مطابقت ندارد

اند، ليكن تقريباً هيچيك از آنان   سوداگري سودمندي به نفع خود به راه انداختهكريشنا هرچند بنا به ارزش و اعتبار سخنان شري
، زيرا آنان  اين روحيه و رفتاري ديوصفتانه و ناسپاسانه است. اند حقانيت شخصيت متعال خداوند، كريشنا، را به رسميت نشناخته

اي  از آنجا كه نياز مبرمي به وجود نسخه. اند  خود بهره بردهآنكه به خداوند ايمان داشته باشند فقط از مواهب متعال او به نفع بي
دريافت شده باشد، كوشش حاضر )  سلسله متصل پيران(از گيتا به زبان انگليسي وجود داشت كه در عين حال از طريق پارامپارا 

، لطف بزرگ و عطيه  ستگونه كه ه  همانگيتا-بهاگاوادبه هر تقدير، پذيرفتن .  براي رفع اين كمبود بزرگ صورت گرفت
اي از حدسيات و نظريات فلسفي  گردد، در حالي كه اگر بخواهيم آن را به عنوان رساله عظيمي براي جامعه بشري محسوب مي

  . ، چيزي جز اتالف وقت براي ما در بر نخواهد داشت تلقي كنيم

  3آيه 
sa eväyaà mayä te ’dya 

yogaù proktaù purätanaù 
bhakto ’si me sakhä ceti 

rahasyaà hy etad uttamam  
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saù : همان ـeva : حتماً، محققاً ـayam : اين ـmayä : توسط من ـte : به تو ـadya : امروز، اكنون ـyogaù : علم يوگا ـ
proktaù : گفته شده ـpurätanaù : بسيار كهن ـbhaktaù : عابد ـasi : توهستي ـme : مال من ـsakhä : دوست ـca :

  . ، روحاني متعال: uttamamاين ـ : etatحتماً، محققاً ـ : hiراز ـ : rahasyamبنابراين ـ : itiن ـ همچني

   ترجمه
، زيرا تـو عابـد و    كنم  را برايت بازگو مي- هنر مرتبط شدن با خداوند مطلق    -اكنون همان علم بسيار كهن      
  . اني اين علم پي ببريتواني به راز متعال و اسرار روح دوست من هستي و از اين رو مي

   شرح
خداوند آرجونا را به علت آنكه . اند دو نوع انسان وجود دارد، كساني كه عابد يا خداشناس هستند و كساني كه كافر يا خدانشناس

كننده اين علم بزرگ انتخاب كرد، در حالي كه براي كافران كوچكـترين امكاني براي  مريد و عبد خدا بود به عنوان دريافت
هاي متعددي از اين كتاب مهم دانش وجود دارد كه بعضي از آنها را مريدان  نسخه. رك اين علم وسيع حاوي اسرار وجود نداردد

توضيحات سرسپردگان و مريدان خداوند تبيين واقعي اين .  اند و بعضي ديگر داراي توضيحات خدانشناسان است خدا شرح داده
كريشنا را به عنوان شخـصيت اعالي  آرجونا، شري. باشد ران عاري از حقيقت مي، در حالي كه اظهارات كاف معرفت است
پذيرد و هر تفسيري بر گيتا كه از همين طريق آرجونا پيروي كند، همانا خدمت عابدانه حقيقي به مقصود اين علم  پروردگار مي
در عوض به ابداع نظريات پندارگرايانه درباره او پذيرند و  ، خداوند كريشنا را همان گونه كه هست نمي اما كافران.  بزرگ است

در اينجا هشداري نسبت . كشانند  و به گمراهي ميكنند ميپردازند و اكثريت خوانندگان را از راه تعاليم خداوند، كريشنا، دور  مي
ا پيروي كند و بدين انسان بايد بكوشد كه از سلسله متصل پيران خط آرجون. خورد كننده به چشم مي به چنين راههاي گمراه

  .مند گردد  بهرهگيتا- بهاگاوادترتيب از اين علم عظيم شريماد 

  4آيه 
arjuna uväca 

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

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـaparam : مؤخرتر ـbhavataù : مال تو، ت ـjanma : تولد ـparam : مقدمتر ـjanma :
: tvamدرك خواهم كرد ـ : vijänéyämاين ـ : etatچگونه ـ : kathamمربوط به خداوندگار خورشيد ـ : vivasvataùتولد ـ 

  . سان بدين: itiدادي ـ   تعليم: proktavänدر آغاز ـ : ädauتو ـ 

   ترجمه
توان دريافت كـه       پس چگونه مي   ؛  از تو تولد يافته است     ، خداوندگار خورشيد، پيش     ويواسوان:  آرجونا گفت 

  . اي در آغاز تو اين علم را به او آموخته

   شرح
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توانست كالم كريشنا را باور نداشته باشد حقيقت اين است كه آرجونا اين  ، پس چگونه مي آرجونا عابد برگزيده خداوند است
 را در واقع از طرف افرادي كه به شخصيت مطلق الهي ايمان ندارند و كند، بلكه آن سؤال را براي روشن شدن مسأله خود نمي

 در نتيجه آرجونا فقط به خاطر ؛كند يا اينكه عالقه ندارند كه كريشنا به عنوان شخصيت متعال خداوند پذيرفته شود مطرح مي
، زيرا همان گونه  يت الهي آگاه نيستاي كه گويي خود او به كريشنا يا شخص نمايد به گونه آنان است كه در اين باره سؤال مي

دانست كه كريشنا شخصيت مطلق الهي و اصل و سرچشمه تمام هستي و  كه در فصل دهم روشن خواهد شد، آرجونا كامال مي
البته كريشنا به عنوان فرزند دواكي بر روي اين كره ارض ظاهر شد، اما درك اينكه .  كالم غايي در شناخت حقيقت مطلق است

بنابراين آرجونا .   هم او، آن شخص ازلي و ابدي و شخصيت متعال خداوند باشد، براي انسان عادي بسيار مشكل استچگونه
تمام جهان از . ، اين سؤال را مطرح نمود تا خود خداوند پاسخ معتبر و موثق را در اين زمينه بيان كند براي روشن كردن موضوع

. كنند مياند، و تنها كافران و معاندان او را رد و انكار   كريشنا، مرجع متعال است پذيرفته، ، اين حقيقت را كه زمانهاي بسيار كهن
اند، آرجونا اين سؤال را مطرح كرد تا كريشنا قبل از  ، از آنجايي كه كريشنا مرجعي است كه همگان او را پذيرفته به هر حال

كوشند خداوند را  ت خود بپردازد، زيرا كافران و معاندان همواره ميآنكه خدانشناسان بخواهند او را توضيح دهند به توصيف حقيق
اين امر .   فقط براي خدانشناسان و پيروانشان قابل درك استكنند ميبه نحوي تحريف كنند و توضيحاتي كه در اين مورد ارائه 
راين هنگامي كه خود كريشنا درباره بناب. شناخت كريشنا واقف گردند براي همه ضرورت دارد كه براي خير و صالح خود به علم

براي خدانشناسان چنين توضيحاتي از . آورد گويد خجستگي و فرخندگي را براي تمامي جهانها به ارمغان مي خويش سخن مي
، در حالي كه كنند ميطرف خود كريشنا شايد عجيب به نظر برسد، زيرا آنان همواره كريشنا را از ديدگاه ناقص خود بررسي 

عابدان و سرسپردگان همواره اين . پذيرند شود با جان و دل مي  خدا كالم كريشنا را وقتي از طرف خود او اظهار ميعابدان
از اين طريق . ، زيرا آنان دائماً مشتاق هستند بيشتر و بيشتر درباره او بدانندكنند ميسخنان معتبر و موثق كريشنا را ستايش 

، كه كريشنا ساچ  است پندارند، بتوانند درك كنند كه كريشنا وجودي مافوق بشري مولي ميشايد كافران كه كريشنا را انساني مع
هاي طبيعت مادي  ، كه كريشنا تحت نفوذ گونه  و در اوج تعالي است- شكل جاودان دانش و شعف -ـ چيد ـ آناندا ـ ويگراها 

ون آرجونا، نسبت به موقعيت متعال كريشنا كوچكترين بدون ترديد عابد كريشنا، همچ. نيست و در وراي فضا و زمان قرار دارد
كوشد بينش خدانشناسانه اشخاصي كه  مطرح نمودن اين سؤال از طرف آرجونا فقط تالش عابدي است كه مي. ابهامي ندارد

  .دانند، رد كند هاي طبيعت مادي مي كريشنا را انساني معمولي و تحت تأثير گونه

  5آيه 
çré-bhagavän uväca 
bahüni me vyatétäni 

janmäni tava cärjuna 
täny ahaà veda sarväëi 

na tvaà vettha parantapa  
çré-bhagavän uväca : شخصيت پروردگار فرمود ـbahüni : بسيار ـme : مربوط به مال من ـvyatétäni : گذشته است ـ

janmäni : تولدها ـtava : مربوط به مال تو ـca : و همچنين ـarjuna :آرجونا ـ اي täni : آنها ـaham : من ـveda :
اي مغلوب كننده : parantapaداني ـ  مي: vetthaتو ـ : tvam، عالمت منفي ساختن ـ  نه: naتمام ـ : sarväëiدانم ـ  مي

  . دشمن

   ترجمه
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مـن  .  ايـم   ، تولدهاي بسيار زيادي را تو و من پشت سـر نهـاده              اي مغلوب كننده دشمن   : قادر متعال فرمود  
  . ، ليكن تو قادر به آن نيستي توانم تمامي آنها را به خاطر آورم مي

   شرح
  :  خداوند آمده استشمار بياطالعات دقيقي از ظهورات ) 5/33(در برهما ـ سامهيتا 

advaitam acyutam anädim ananta-rüpam 
ädyaà puräëa-puruñaà nava-yauvanaà ca 

vedeñu durlabham adurlabham ätma-bhaktau 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

، مصون از خطا و  همانا او مطلق.  ترين شخص است پرستم كه اولين و اصلي را مي) كريشنا(، گوويندا  من شخصيت مطلق الهي”
 قديمترين باقي ، همان شخصيت اصلي و ازلي و ، با اين حال ي بسط يافته استشمار بياو با اينكه به ظهورات .  بدون آغاز است

اين ظهورات جاودان و مملو از دانش و شعف خداوند كه معموال از . شود ماند كه همواره به صورت جواني شاداب ظاهر مي مي
  “.شود، براي عابدان و سرسپردگان پاك و مخلص خدا همواره متجلي هستند طرف متبحرترين محققان ودايي درك مي

  : ان شده استنيز بي) 5/39(در برهما ـ سامهيتا 
rämädi-mürtiñu kalä-niyamena tiñöhan 
nänävatäram akarod bhuvaneñu kintu 

kåñëaù svayaà samabhavat paramaù pumän yo 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

يسيمها و همچنين در پرستم كه همواره در ظهورات مختلف مانند راما، نر را مي) كريشنا(، گوويندا  من شخصيت مطلق الهي”
ولي همواره او همان شخصيت اصلي خداوند است كه كريشنا نام دارد و گاهي . گردد بسياري ظهورات فرعي ديگر متجلي مي

  “.نمايد اوقات نيز با شكل اصلي خود در اين جهان ظهور مي
 متجلي شمار بيا در شكلها و صورتهاي ، با وجود اين خود ر همتاست در وداها نيز بيان شده كه گرچه حق تعالي آن يگانه بي

تمام آن شكلها و صورتهاي . ماند باشد كه به رغم تغيير رنگ همان گونه كه بود باقي مي او مانند سنگ وايدوريا مي. سازد مي
خواهد  وگرنه صرفاً مطالعه وداها چنين امكاني را به وجود نكنند ميگوناگون را فقط مريدان پاك و مخلص خدا هستند كه درك 

  ).vedeñu durlabham adurlabham ätma-bhaktau) :آورد
 هر گاه خداوند ظهور كند، معاشران و نزديكان او نيز ظهور ؛عابداني همچون آرجونا، نزديكان و معاشران دائمي خداوند هستند

 يكي از اين مريدان است و در آرجونا.  تا هر يك بنا به درجات گوناگوني از قابليت و ظرفيت به خداوند خدمت نمايندكنند مي
 را به خداوندگار خورشيد، گيتا-بهاگاوادشود كه چندين ميليون سال پيش هنگامي كه خداوند كريشنا  اين آيه درك مي

اما تفاوت ميان خداوند و آرجونا در اين است .  ، بيان نمود آرجونا نيز با موقعيت و نقش ديگري در آنجا حضور داشت ويواسوان
اين تفاوت ميان موجود زنده جزء و خداوند قادر . تواند به ياد آورد آورد، در حالي كه آرجونا نمي ند آن را به خاطر ميكه خداو

توانست دشمنان را مغلوب سازد مخاطب قرار  هرچند كه در اينجا آرجونا به عنوان قهرمان قدرتمندي كه مي.  متعال است
، موجود زنده هر چقدر هم كه از نظر  بنابراين. ي پيشين خود را به خاطر آوردگيرد، ولي قادر نيست كه وقايع تولدها مي

باشد قطعاً روحي  كسي كه معاشر دائمي خداوند مي. تواند با خداوند متعال برابر گردد ارزيابيهاي مادي مهم باشد هيچگاه نمي
توصيف شده ) آچيوتا(هما ـ سامهيتا با عنوان خطاناپذير خداوند در بر. تواند با خداوند برابر گردد ، ولي هيچگاه نمي رها شده است

بدين سبب است كه خداوند و . كند  اين بدان معناست كه او به رغم تماس با عالم مادي هيچگاه خود را فراموش نمي؛ است
با اينكه آرجونا .  باشدتوانند برابر باشند، حتي چنانچه موجود زنده همانند آرجونا رها شده موجود زنده هرگز و به هيچ نحو نمي
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تواند  كند، ولي عابد به بركت لطف خداوند بالفاصله مي ، گاهي اوقات طبيعت و ماهيت خداوند را فراموش مي عابد خداوند است
توانند اين طبيعت متعال و روحاني را درك  موقعيت خطاناپذير خداوند را درك نمايد، در حالي كه غير عابدان يا خدانشناسان نمي

با اينكه كريشنا و آرجونا هر دو .  در نتيجه اين توصيفات گيتا با درك محدود اشخاص خدانشناس قابل فهم نيست. ندكن
انجام  ، در حالي كه آرجونا قادر به نفسه جاودان هستند،كريشنا اعمالي را كه ميليونها سال پيش انجام داده بود به خاطر داشت في

كند، تغيير كالبد مادي  كنيم كه علت اينكه موجود زنده همه چيز را فراموش مي  مشاهده ميبعالوه در اينجا. چنين چيزي نبود
، در حالي كه خداوند همه چيز را به خاطر دارد، زيرا او داراي شكل يا صورت جاودان است و كالبد روحاني و متعال ساچ ـ  است

همانا . ، يعني ميان جسم و روح او تفاوتي وجود ندارد دويتا است به عبارت ديگر خداوند ا؛دهد چيد ـ آنانداي خود را تغيير نمي
 از آنجا كه جسم ؛ ، اما روح مقيد با كالبد مادي خود متفاوت است بنديهايي مبراست خداوند روح محض است و از چنين تقسيم

كند نيز همواره با موجود  يباشد، موقعيت او حتي هنگامي كه به عرصه دنياي مادي نزول م متعال خداوند و ذات او يكي مي
توانند توصيفاتي را كه شخص خداوند از طبيعت متعال و روحانيش در آيه بعد به عمل  خدانشناسان نمي. زنده عادي تفاوت دارد

  .آورده است با ديدگاه مادي خود تطبيق دهند

  6آيه 
ajo ’pi sann avyayätmä 
bhütänäm éçvaro ’pi san 

prakåtià sväm adhiñöhäya 
sambhavämy ätma-mäyayä  

ajaù : زاده نشده ـapi : هرچند كه ـsan : اينچنين بودن ـavyaya : بدون زوال ـätmä : بدن ـbhütänäm : مربوط به
در شكل متعال و : prakåtimچنين بودن ـ : sanگرچه ـ : apiخداوند متعال ـ : éçvaraùاند ـ  همه آن كساني كه تولد يافته

با : ätma-mäyayäكنم ـ  ظهور مي: sambhavämiچنين واقع شدن ـ : adhiñöhäyaمربوط به خودم ـ : svämروحاني ـ 
  . ام نيروي دروني

   ترجمه
پـذيرد، و هـر چنـد خداونـدِِ تمـام             ام و بدن روحاني و متعال من هيچگاه زوال نمـي            هرچند كه زاده نشده   

  . كنم ي اصلي خويش ظهور مي، با وجود اين در هر عصر در شكل روحان موجودات زنده هستم

   شرح
با اينكه خداوند ممكن است به صورت انساني معمولي ظهور كند، با اين : گويد خداوند درباره خصوصيات تولد خود سخن مي

تواند كارهايي را كه ساعاتي   پيشين خود به ياد دارد، در حالي كه انسان عادي حتي نميشمار بي “تولدهاي”حال همه چيز را از 
براي فردي عادي پاسخ آني به اين سؤال كه روز قبل در همين ساعت مشغول انجام چه كاري . بل انجام داده به خاطر آوردق

، انسان  اما با اين وصف.  او حتماً بايد به حافظه خود رجوع و فكر كند تا بتواند دقيقاً به خاطر آورد؛ ، بسيار دشوار است بوده است
سپس خداوند . انسان نبايد با چنين ادعاهاي مهملي گمراه شود.   كه ادعا كند خدا، يا كريشنا استدهد اغلب به خود جرأت مي

 و همچنين به مفهوم “ماهيت و طبيعت”پراكريتي به معناي . پردازد به توضيح پراكريتي يا شكل روحاني و جاودان خود مي
كند و  يد كه او در كالبد متعال اصلي خود ظهور ميفرما خداوند مي. باشد  مي“شكل و صورت حقيقي شخص”سواروپا، يا 

گيرد، كالبد روحاني و سرمدي خود را تغيير  برخالف موجود زنده عادي كه در قالب كالبدهاي جسماني گوناگون قرار مي
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اي اين روح مقيد است كه در تولدهاي مختلف در قالب كالبده.  دهد، زيرا خداوند داراي شكل يا صورت جاودان است نمي
شود، در حالي   در دنياي مادي موجود زنده بدن ثابتي ندارد بلكه از جسمي به جسم ديگر وارد مي؛گيرد گوناگون مادي قرار مي

به . پذيرد ظهور خداوند به واسطه نيروي درونيش در همان شكل اصلي انجام مي. كند كه چنين چيزي درباره خداوند صدق نمي
. كند لبكي را نگاه داشته است در اين دنياي مادي ظهور مي  و جاودانيش با دو دست كه نيعبارت ديگر كريشنا در شكل اصلي

خداوند با اينكه . شود او دقيقاً در كالبد روحاني و جاودانيش كه كوچكترين اثري از آلودگي دنياي مادي در آن نيست ظاهر مي
يابد و  رسد كه مانند موجود زنده عادي تولد مي ، به نظر مي تكند و پروردگار جهان اس در همان كالبد متعال و روحاني ظهور مي

، نوجواني و جواني را  رسد كه خداوند كريشنا مراحل كودكي پذيرد، به نظر مي با اينكه جسم متعال او مانند بدني مادي زوال نمي
كريشنا در زمان نبرد كوروكشترا . درو كند و در حال رشد است در حالي كه در كمال شگفتي هيچگاه فراتر از جواني نمي طي مي

، يا به بيان ديگر ازنظر مقياس مادي كامالً مسن شده بود و با اين وصف درست مانند جواني بيست تا  هاي بسياري داشت نوه
ر ، زيرا او هرگز همچون ما پي بينيم ما هيچگاه تصويري از كريشنا را در سنين پيري نمي. رسيد ساله به نظر مي بيست و پنج

كالبد روحاني و شعور جاودان او هرگز دچار زوال و .  ، حال و آينده است شود، با اينكه او پيرترين شخص عالم در گذشته نمي
، همان شكل زاده نشده جاودان شعف و دانش  بنابراين واضح است كه خداوند، به رغم ظهور در دنياي مادي. گردد تغيير نمي

، پديدار شدن و ناپديد شدن خداوند مانند ظاهر شدن خورشيد و  در واقع. باشد ييرناپذير مياست كه كالبد روحاني و شعورش تغ
هنگامي كه . شود كند و سپس از برابر ديدگان ما ناپديد مي باال آمدن آن در هنگام طلوع است كه در مقابل ما حركت مي

است و هنگامي كه در مقابل ديدگان ما قرار دارد تصور كنيم غروب كرده  گيرد، گمان مي خورشيد خارج از حوزه ديد ما قرار مي
در واقع خورشيد همواره در موقعيت يكسان خود قرار دارد، ولي ما به علت حواس ناقص و .  كنيم كه طلوع كرده است مي

داوند كريشنا و چون پديدار شدن و ناپديد شدن خ.  سنجيم نامناسب خود پديدار شدن و ناپديد شدن آن را در محدوده آسمان مي
با هر موجود زنده ديگر كامال تفاوت دارد، واضح است كه ظهورش به واسطه نيروي دروني خود همان شكل جاودان پر از 

كند كه شخصيت متعال خداوند زاده  وداها نيز اين امر را تأييد مي. شود دانش و شعف است و هيچگاه با طبيعت مادي آلوده نمي
كند كه اگرچه به نظر  بخشهاي متمم ودايي نيز تأكيد مي. كند ف با تجليات گوناگون ظهور مي، ولي با اين وص نشده است

در بهاگاواتام آمده است كه او در مقابل مادرش به . كند يابد، با اين وصف كالبد روحاني او تغيير نمي رسد خداوند تولد مي مي
ظهور شخصيت الهي با . شود  نوع توانگري مطلق ظاهر ميصورت نارايانا، يعني با شكل روحاني چهار دست و مزين به شش

سبب او به موجودات زنده است تا آنها بتوانند بر خداوند متعال همان گونه كه  كران و بي شكل جاودان اصليش همانا لطف بي
 طبق لغتنامه ويشوا ـ .كنند ميگرايان به اشتباه فكر  هويت هست تمركز نمايند، و نه بر حدسيات يا تصورات ذهني آنچنانكه بي

شخصيت مطلق الهي به تمام ظهورات و ناپديد شدنهاي . سبب او اشاره دارد كران و بي كشا، واژه مايا، يا آتما ـ مايا به لطف بي
اش علم كامل دارد، در حالي كه موجود زنده عادي به محض اختيار كالبد مادي ديگر، همه چيز را درباره جسم  گذشته
، اعمال گوناگون مافوق انساني و  از آنجا كه شخصيت مطلق الهي هنگام ظهور بر اين كره ارض. كند ش مياش فرامو گذشته
در نتيجه شخصيت الهي همواره همان حقيقت مطلق .  دهد، همانا خداوند تمامي موجودات زنده است انگيزي انجام مي شگفت

اكنون .  بنديهايي است فاوتي وجود ندارد و عاري از چنين تقسيماست كه ميان جسم و روح او يا كالبد و ماهيت او هيچ گونه ت
اين نكته در آيه بعد توضيح .  اين سؤال ممكن است مطرح شود كه علت ظهور خداوند در اين دنيا و سپس عزيمت از آن چيست

  . داده شده است

  7آيه 
yadä yadä hi dharmasya 
glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya 
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tadätmänaà såjämy aham  
yadä yadä : هر گاه و هر كجا ـhi : حتماً، محققاً ـdharmasya : مربوط به دين ـgläniù :اختالف ـ  ، دورافتادگي انحراف ،

bhavati : متجلي گردد ـbhärata : اي نوادة بهاراتا ـabhyutthänam :چيرگي ـ  حكمفرمايي ،adharmasya : مربوط به
  . من: ahamكنم ـ  تجلي مي: såjämi، خود ـ  ذات: ätmänamدر آن زمان ـ : tadäديني ـ  بي

   ترجمه
ديني حكمفرما گردد، در آن زمان شخصـاً          اي نوادة بهاراتا، هر گاه و هر كجا كه دين دچار تباهي شود و بي              

  . كنم هبوط مي

   شرح
 معناي آفرينش و پيدايش استفاده كرد، زيرا بر اساس آيه توان به از سريجامي نمي.  در اينجا واژه سريجامي حائز اهميت است

شود  ، كالبد روحاني خداوند داراي آفرينش يا پيدايش نيست زيرا تمام شكلهايي كه خداوند به صورت آنها ظاهر مي قبل
كه خداوند طبق با اين. كند ، سريجامي بدان معناست كه خداوند شخصاً همان گونه كه هست تجلي مي بنابراين. اند جاوداني
گردد، با اين وصف او  ، يعني در پايان دواپارا ـ يوگاي بيست و هشتمين عصر مانوي هفتم از يك روز برهما ظاهر مي برنامه

. اجباري به پيروي از اين قواعد و قوانين ندارد، زيرا او كامال آزاد است كه به خواست و اراده خود به طرق مختلف رفتار نمايد
اصول . نمايد ماند، خداوند به اراده خويش ظهور مي شود و اثري از دين حقيقي بر جاي نمي ديني حكمفرما مي گاه بيبنابراين هر 

 در بهاگاواتام. دهد ديني سوق مي دين در وداها تدوين شده است و هر گونه عصيان در انجام صحيح اصول وداها انسان را به بي
وداها نيز به . تواند دين را ايجاد كند  تنها خداوند قادر متعال است كه مي؛وند هستندگفته شده است كه چنين اصولي قوانين خدا

، دستورات  ، اصول دهارما يا دين بنابراين. اند عنوان كالم خدا كه در اصل خداوند آن را به قلب برهما نازل فرمود، پذيرفته شده
 ]).dharmaà tu säkñäd bhagavat-praëétam [SB 6.3.19) . مستقيم شخصيت متعال خداوند است

 به وضوح بيان شده است و هدف وداها اين است كه اين اصول تحت هدايت خداوند متعال تحقق گيتا-بهاگاواداين اصول در 
دارد كه اوج دينداري و باالترين اصل دين همانا تسليم محض  پذيرد و برقرار گردد و در انتهاي گيتا خداوند صريحاً اعالم مي

كند و هر گاه شريران و  پس اصول ودايي انسان را به سمت تسليم كامل به خداوند تشويق مي.  وند است و بسبه خدا
يابيم كه خداوند بودا يكي از ظهورات  درمي ما از بهاگاواتام. كند ديوسيرتان اين اصول رابر هم زنند، خداوند ظهور مي

 و حكمفرما بود و ماديگرايان و دنياپرستان مرجعيت وداها را آلت دست  او هنگامي ظاهر گرديد كه ماديگرايي شايع؛ كريشناست
گيرد، قوانين  با اينكه در وداها راجع به قرباني حيوانات كه به منظور اهداف خاصي صورت مي. و مستمسك قرار داده بودند

ه داشتند، حيوانات را بدون مراعات محدودكننده معيني وجود دارد، با اين حال در آن زمان افراد ناصالح كه تمايالت شريران
خداوند بودا ظهور نمود تا نقطه پاياني بر اين كار عبث بگذارد و اصول ودايي عدم اعمال خشونت . كردند اصول ودايي قرباني مي

يف بنابراين هر يك از ظهورات خداوند يا هر آواتارا واجد رسالت خاصي است كه همه آنان در كتب مقدس توص. را وضع نمايد
اين نكته . ، در نتيجه هيچكس را نبايد به عنوان آواتارا پذيرفت مگر اينكه در كتب آسماني به او اشاره شده باشد شده است

 يگانه متعال قادر است در هر كجا و هر گاه كه اراده كند خود را ؛كند حقيقت ندارد كه خداوند تنها در خاك هندوستان ظهور مي
گويد كه مردم به مقتضيات زمان و مكان  ر يك از ظهورات خود به آن اندازه درباره دين سخن ميحق تعالي در ه. ظاهر سازد

، يعني هدايت مردم به سوي خدا يا بيدار ساختن آگاهي الهي در   ليكن هدف يكي است؛خاص خود بتوانند آن را درك كنند
د از ملكوت اعالي خويش شخصاً براي اين منظور هبوط گاهي خداون.  نفوس فراموشكار و واداشتن آنها به اطاعت از اصول دين

  .آيد فرستد و يا شخصاً به صورت ناشناخته مي كند و گاهي نماينده معتبر خود را در قالب خادم يا فرزند خود مي مي
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عمولي حاضر در  براي آرجونا يا اصوال هر روح بلندپايه ديگر گفته شد، زيرا آرجونا در مقايسه با اشخاص مگيتا-بهاگاواداصول 
اين حقيقتي است كه مورد : شود دو به عالوه دو مساوي چهار مي. تر روحاني برخوردار بود ساير نقاط جهان از مراتب پيشرفته

به همين . پس اصول حساب ابتدايي فرقي با اصول رياضيات عالي ندارد.  پيشرفته است دان  آموز و هم رياضي قبول هم دانش
تر به  تر و پيشرفته ، ساده شود كه به موجب موقعيتهاي گوناگون ت خداوند، همان اصول واحد آموخته ميترتيب در تمام ظهورا

تر دين همان گونه كه بعداً توضيح داده خواهد شد، با قبول چهار طبقه اجتماعي و چهار مرحله  اصول پيشرفته. آيد نظر مي
 بيدار ساختن آگاهي الهي يا كريشنا آگاهي است كه اين آگاهي هدف اصلي ظهورات در همه جا. شود زندگي روحاني آغاز مي

  .باشد تنها به لحاظ تأثير موقعيتهاي گوناگون متجلي يا نامتجلي مي

  8آيه 
pariträëäya sädhünäà 
vinäçäya ca duñkåtäm 

dharma-saàsthäpanärthäya 
sambhavämi yuge yuge  

pariträëäya : براي نجات و رهايي ـsädhünäm: مربوط به عابدان و مريدان ـ vinäçäya :ـ  براي نابوديca : و ـ
duñkåtäm : مربوط به شريران و خدانشناسان ـdharma : اصول دين ـsaàsthäpana-arthäya : مجدداً تأسيس كردن ـ

sambhavämi :شوم ـ  ظاهر ميyuge : عصر ـyuge :پس از عصر.  

   ترجمه
ايمانان و همچنين براي برقراري مجدد اصول دين در هـر عصـر                بي به منظور نجات پرهيزكاران و نابودي     

  . كنم شخصاً ظهور مي

   شرح
ممكن است كسي .  كسي است كه در آگاهي به كريشنا قرار گرفته است)  شخص مقدس( يك سادهو گيتا-بهاگاوادطبق 

اهي باشد، بايد دانست كه او يك سادهو دين به نظر رسد، ولي اگر به تمام و كمال واجد صفات كريشنا آگاهي يا خدا آگ بي
اين افراد، يا اشخاص . اي به شناخت خداوند يا آگاهي به كريشنا ندارند و دوشكريتام مصداق كساني است كه عالقه.  است

ف ، حتي با اينكه ممكن است به دانش مادي نيز آراسته شده باشند، در زمره ابلهان و فرومايگان جامعه بشري توصي دوشكريتام
برد، حتي در صورتي كه دانا يا  ، در حالي كه شخصي كه صد در صد در آگاهي به كريشنا، آگاهي به خداوند، بسر ميشوند مي

براي خداوند تبارك و تعالي ضرورتي ندارد كه جهت نابود . شود كرده نيز نباشد، به عنوان يك سادهو پذيرفته مي تحصيل
 او براي تنبيه كافران ؛گونه كه با ديواني چون راوانا و كامسا چنين كرد  كند، همانساختن كافران و خدانشناسان شخصاً ظهور

نيروها و كارگزاران كافي دراختيار دارد كه كامالً قادر به انجام اين كارند، در حقيقت ظهور خداوند به منظور خاص خشنود 
گيرند، صورت  رد آزار و اذيت كافران قرار ميساختن و مورد لطف قرار دادن عاشقان و عابدان خالص خود كه همواره مو

ها و  در كتب آسماني شكنجه: ايستند، حتي چنانچه عابدان از خويشان آنها نيز باشند كافران از آزار عابدان بازنمي. پذيرد مي
هايي كه   و شكنجه، نقل شده است و همچنين آزار آزارهاي هيرانيا كاشيپو كه نسبت به فرزند خود پراهالدا ماهاراجا روا داشت

. ، متحمل شدند فقط به اين علت كه قرار بود كريشنا از وصلت آنان ظهور كند دواكي و واسودوا از طرف كامسا، برادر دواكي
بنابراين خداوند كريشنا در اصل براي نجات دواكي ظاهر شد، تا آنكه براي از بين بردن كامسا، ولي تحقق هر دو امر همزمان 
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ابراين در اينجا گفته شده است كه خداوند براي نجات عابدان و تنبيه كافران در ظهورات گوناگون هبوط بن.  صورت گرفت
  .نمايد مي

اثر كريشنا داسا كاويراجا، اصول ظهورات الهي به طور خالصه چنين بيان ) 264-20/263مادهيا (در كتاب چيتانيا ـ چاريتامريتا 
  :گردد مي

såñöi-hetu yei mürti prapaïce avatare 
sei éçvara-mürti ‘avatära’ näma dhare 
mäyätéta paravyome sabära avasthäna 

viçve avatari’ dhare ‘avatära’ näma  
تمام اين .  آواتارا يا ظهور شخصيت خداوند، هبوط او تحت شكل و صورت خاصي از ملكوت اعالي الهي به عالم مادي است”

، نام آواتارا را  برند و به هنگام هبوط در آفرينش مادي ر عالم روحاني يا ملكوت الهي به سر ميظهورات الهي به طور جاوداني د
  “.گيرند به خود مي

انواع مختلف آواتارا وجود دارد همچون پوروشا ـ آواتارا، گونا ـ آواتارا، ليال ـ آواتارا، شاكتي آويشا ـ آواتارا، مان وان تارا ـ آواتارا 
، اصل و  اما خداوند كريشنا، شخصيت ازلي الهي. كنند مي كه تماماً طبق برنامه در سراسر عالم كائنات ظهور و يوگا ـ آواتارا

كريشنا به منظور خاص پاسخ دادن به اشتياق عابدان پاك خود هبوط  در حقيقت خداوند شري. باشد سرچشمه تمام آواتاراها مي
نتيجه اين است كه هدف اصلي از كريشنا .  الهي اصليش در ورينداوانا هستندكند، كه عاشقانه مشتاق ديدار خداوند در شئون مي

  . ـ آواتارا مورد لطف قرار دادن و خشنود ساختن عابدان پاك و عاشقان خالص است
. نمايد دهد كه او درعصر كالي نيز ظهور مي اين مطلب نشان مي. كند گويد كه او شخصاً در هر عصر ظهور مي حق تعلي مي

باشد كه عبادت كريشنا را  ، خداوند چيتانيا ماها پرابهو مي  ذكر گرديده بهاگاواتام-شريماد، چنانكه در  خداوند در عصر كاليظهور 
اشاعه داد و اين طريقت شناخت خداوند و آگاهي به )  جمعي ذكر اسماء مقدس خداوند به صورت دسته(كيرتانا  با نهضت سام

، شهر  كيرتانا در سراسر جهان بيني نمود كه جنبش سام چيتانيا ماها پرابهو پيش. ترش بخشيدكريشنا را در سراسر هندوستان گس
، به صورت غير  خداوند چيتانيابه عنوان ظهور كريشنا، شخصيت مطلق الهي.  به شهر و روستا به روستا گسترش خواهد يافت

مريدان و .  ماهابهاراتا و بهاگاواتام توصيف شده استاي از كتب مقدس همچون اوپانيشادها،  ، در قسمتهاي محرمانه مستقيم
كند بلكه آنها را  اين آواتارا كافران را نابود نمي. باشند كيرتانا خداوند چيتانيا مي عابدان خداوند كريشنا شديداً مجذوب جنبش سام

  .بخشد سبب خود نجات مي كران و بي با لطف بي

  9آيه 
janma karma ca me divyam 

evaà yo vetti tattvataù 
tyaktvä dehaà punar janma 

naiti mäm eti so ’rjuna  
janma : تولد ـkarma : كار و عمل ـca : همچنين ـme : مربوط به مال من ـdivyam : متعال و روحاني ـevam : همانند

اين بدن ـ : dehamذاردن ـ كنارگ: tyaktväبه حقيقت ـ : tattvataùبشناسد، درك كند ـ : vettiهر كسي كه ـ : yaùاين ـ 
punaù : دوباره ـjanma : تولد ـna : هرگز ـeti :كند ـ  كسب ميmäm : به من ـeti :شود ـ  واصل ميsaù : او ـarjuna :
  .اي آرجونا

   ترجمه
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اي آرجونا، كسي كه به طبع روحاني ظهور و اعمال من پي ببرد، پس از ترك كالبد مـادي ديگـر بـه ايـن                         
  .كند، بلكه به ملكوت جاودان من واصل خواهد شد ت نميدنياي مادي رجع

   شرح
كسي كه به درك حقيقت ظهور شخصيت خداوند نائل . هبوط خداوند از ملكوت روحاني او قبالً در آيه شش توضيح داده شد

براي گوهر . رددگ درنگ پس از ترك كالبد مادي به ملكوت اعالي خداوند بازمي شود و بي آيد، از زنجير اسارت مادي رها مي
گرايان تنها پس از زحمات و سختيهاي زياد و  هويت يوگيها و بي.  روح موجود زنده رهايي از گرفتاري مادي اصالً آسان نيست

، يعني غرق شدن و يكي شدن در انوار متعال  با اين حال حتي دست يافتن به اين نوع رهايي. رسند تولدهاي بسيار به رهايي مي
. باشد، كامل نيست و در آن خطر بازگشت به دنياي مادي وجود دارد نور خداوند و وجه فاقد شخصيت او ميبرهماجيوتي كه 

ولي عابد تنها با درك طبع روحاني شكل متعال و اعمال غيرمادي خداوند پس از پايان عمر اين كالبد مادي به منزلگاه جاودان 
آمده است كه خداوند ) 33/5(در برهما ـ سامهيتا .  دي واقع نيستگردد و در معرض خطر بازگشت به دنياي ما او واصل مي

 .advaitam acyutam anädim ananta-rüpam :  استشمار بيداراي اشكال و ظهورات 
. ، با اين حال همه آنان يكي و همان شخصيت واحد متعال خداوند هستند  استشمار بياگرچه خداوند واجد شكلهاي روحاني 

، اطمينان كامل داشته  رغم اينكه براي محققان دنيوي و فالسـفه تجربي غـير قابل فهم است ين حقيقت عليانسان بايد به ا
  : آمده است) پوروشا ـ بودهيني اوپانيشاد(باشد، همان گونه كه در وداها 

eko devo nitya-lélänurakto 
bhakta-vyäpé hådy antar-ätmä  

 با عابدان پاك و شمار روحاني مشغول تبادل احساسات عاشقانه در شكلهاي بيشخصيت يگانه پروردگار به طور جاودان ”
كسي كه اين حقيقت را با اتكاء به .   خداوند توصيف مذكور را شخصاً در اين آيه گيتا تأييد نموده است“. خالص خود است

نمايد به باالترين  اي فلسفي تلف نميكند و وقت خود را با پنداره مرجعيت وداها و حقانيت شخصيت اعالي پروردگار قبول مي
 tat(توصيف ودايي . تواند به رهايي دست يابد انسان تنها با ايمان به اين حقـيـقت مي. يابد مرحله كمال رهايي دسـت مي

tvam asi (كسي كه درك كند خداوند كريشنا همان حقيقت متعال است و به او قلباً اظهار. كند واقعاً در اين مورد صدق مي 
يابد و در نتيجه معاشرت روحاني او با  درنگ رهايي مي  مسلماً بي“ ، يعني شخصيت خداوند هستي متعالتو همان برهمن ”: دارد

اين مطلب با اظهار قطعي ودايي . آيد به عبارت ديگر چنين عابد با ايماني به مرحله كمال نائل مي.  خداوند تضمين شده است
  : ذيل تأييدشده است

tam eva viditväti måtyum eti 
nänyaù panthä vidyate ’yanäya  

تواند تنها با شـناخت شخصـيت اعالي پروردگار به مرحله كامل رهايي از دايره تولد و مرگ نائل آيد و هيچ راه  انسان مي”
 وجود ندارد بدان اينكه در اين راه شق ديگري) 3/8شوتاش واتارا اوپانيشاد  (“.ديگري براي نيل به اين كمال وجود ندارد

 و غفلت واقع است و گونة جهلمعناست كه كسي كه خداوند كريشنا را به عنوان شخـصـيت مطلق الهي درك نكند قطعاً در 
 بر اساس تحقيقات مادي به گيتا-بهاگاواد، يا به عبارتي با تفسير  فقط با به اصطالح ليـسـيدن سطح بـيروني شيـشه عسل

گرايي ممكن است نقشهاي بسيار مهمي را در دنياي مادي به دست گيرند، ولي  ـنـين فالسفه تجربهچ. رهايي نائل نخواهد شد
دليل عابد خداوند  كران و بي ، فقط بايد در انـتـظار لطف بي محققان مادي مغرور، براي رهايي. لزوماً شايسته رهايي نيستند

اهي به كريشنا قدم بردارد و آن را پرورش دهد تا به اين طريق به كمال ، در جهت آگ بنابراين انسان بايد با ايمان و دانش. باشند
  .نائل آيد
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  10آيه 
véta-räga-bhaya-krodhä 

man-mayä mäm upäçritäù 
bahavo jïäna-tapasä 

pütä mad-bhävam ägatäù  
véta : رها شده از ـräga : دلبستگي ـbhaya : ترس ـkrodhäù : و خشم ـmat-mayä :من ـ كامالً در mäm : در من ـ

upäçritäù :كامالً واقع شدن ـbahavaù :  بسياري ـjïäna :  مربوط به دانش ـtapasä :  از طريق توبه و رياضت ـ
pütäù :  پاك شدن ـmat-bhävam  : عشق متعال براي من ـägatäù :كسب كردند.  

   ترجمه
 و كامالً مجذوب شدن و پناه بـردن بـه           ، ترس و خشم     ي در گذشته با رها شدن از دلبستگي       شمار  بيافراد  

  . اند و بدين سبب عشق روحاني به من در همة آنان بيدار گشت ، به موجب شناخت من تطهير شده من

   شرح
، درك جنبه داراي هويت يا طبيعت واجد  همان گونه كه در فوق توصيف شد، براي كسي كه شديداً تحت تأثير ماديات است

اند، آنقدر مجذوب ماديات  ادراك جسماني از حيات دلبسته عموماً كساني كه به. باشد  مشكل ميشخصيت حقيقت مطلق بسيار
چنين . تواند يك شخص باشد هستند كه تقريباً درك اين نكته براي آنان غير ممكن است كه چگونه حقيقت متعال مي

پذير، مملو از دانش و به طور جاودان پر از شعف توانند تصور كنند كه جسم متعالي وجود دارد كه فنانا ماديگراياني حتي نمي
از اين رو عموم مردم هنگامي كه از وجه .  پذير، مملو از جهل و كامالً توأم با رنج است ، زوال كالبد مادي از ديدگاه متعارف.  است

همانا متعال براي . شود يگردند، همان طرز تفكر مادي اجسم براي خداوند نيز به ذهنشان متبادر م واجد شخصيت خدا مطلع مي
و چون زياد . نمايند در نتيجه آنان حق تعالي را فاقد شخصيت محسوب مي.  ، شكل عظيم عالم كائنات است چنين اشخاصي

هنگامي كه مطلع . ترساند ، آنان را مي ، بعد از رهايي از اسارت مادي مجذوب ماديات هستند اين طرز فكر ابقاي شخصيت
گردد، از اينكه دوباره واجد شخصيت و فرديت بشوند دچار  وحاني نيز فرديت و شخصيت همچنان حفظ مي در زندگي رشوند مي

به طور كلي آنان موجودات زنده . دهند در نوعي خال فاقد شخصيت مستغرق شوند ، و در نتيجه طبيعتاً ترجيح ميشوند ميترس 
چنانچه فرد هويت جاوداني خود را انكار كند، واالترين حالت . شوند مي كه با آن يكي كنند ميرا به حبابهايي در اقيانوس تشبيه 

، نوعي ترس از  ولي اين حالت.  تواند كسب كند غرق شدن در خال فاقد شخصيت و يكي شدن با آن است روحاني كه مي
د كه در اصل قادر به درك ، افراد بسيار زيادي وجود دارن عالوه بر اين.  ، به علت عدم شناخت كامل زندگي روحاني است زندگي

اند،  هاي گوناگون و انواع تناقضات موجود در نظريات فلسفي آشفته شده آنان به علت اينكه با فرضيه. زندگي روحاني نيستند
.  ، خال است  كه هيچ علت متعالي وجود ندارد و همه چيز در نهايتكنند ميگيري   و ابلهانه نتيجهشوند ميبيزار يا خشمگين 

بعضي از اشخاص به دليل دلبستگي مادي زياد اهميتي به . اي از ادراك زندگي هستند شخاصي در حالت بيمارگونهچنين ا
العلل روحاني گردند و با آن يكي شوند، و بعضي از آنها به  خواهند غرق در آن علت دهند، برخي ديگر مي زندگي روحاني نمي

اين دسته اخير به مواد . اند  به انواع نظريات و ديدگاههاي روحاني خشمگينهيچ چيز ايمان ندارند زيرا به علت نااميدي نسبت
انسان بايد از تمام اين سه مرحله . پندارند برند و گاهي اوقات توهمات ناشي از آن را الهامات روحاني مي سكرآور پناه مي

، ترس از وجود يك هويت   زندگي روحانيغفلت ورزيدن و ناديده گرفتن: دلبستگي به دنياي مادي آزاد گردد كه عبارتند از
انسان . آيد گرايي كه از سرخوردگي و نااميدي در زندگي پديد مي ، و اعتقاد به فلسفه پوچ روحاني يا شخصيت فردي روحاني
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اعد منظم و ، به خداوند پناه ببرد و از قو ، بايد تحت راهنمايي يك پير روحاني معتبر و موثق براي رهايي از اين سه ديدگاه مادي
  . كننده زندگي عابدانه پيروي كند تا به بهاوا يا عشق متعال به شخصيت الهي واصل گردد اصول تنظيم

  :كه علم خدمت عابدانه را در بر دارد) 16-1/4/15(طبق بهاكتي راسامريتا ـ سيندهو 
ädau çraddhä tataù sädhu- 
saìgo ’tha bhajana-kriyä 
tato ’nartha-nivåttiù syät 

tato niñöhä rucis tataù  
 

athäsaktis tato bhävas 
tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premëaù 
prädurbhäve bhavet kramaù  

رساند كه كوشش نمايد  اي مي اين امر او را به مرحله. النفس باشد و بخواهد خودشناسي كند در آغاز انسان بايد جوياي معرفت”
مقام  در مرحله بعد شخص از طرف يك پير روحاني عالي. ر روحاني در مقام وااليي هستند معاشرت نمايدبا اشخاصي كه از نظ

، انسان  با انجام خدمت عابدانه تحت هدايت پير روحاني. كند يابد و تحت راهنمايي او روند خدمت عابدانه را آغاز مي تشرف مي
شود و تمايل و اشتياق براي شنيدن درباره  م در طريق خودشناسي نائل ميگردد، به ثبات قد از تمام دلبستگيهاي مادي آزاد مي
اين اشتياق انسان را در جهت دلبستگي به كريشنا آگاهي يا خدا . يابد كريشنا در او فزوني مي شخصيت مطلق پروردگار، شري

و پرما، يا . رسد به اوج و كمال خود ميكند كه اين دلبستگي در مرحله بهاوا، يعني مرحله اوليه عشق به خدا،  آگاهي هدايت مي
 در مرحله پرما، فرد به خدمت دائم عاشقانه “.آورد كه باالترين مرتبه كمال حيات است عشق حقيقي به خداوند را به وجود مي

تبر، انسان ، تحت راهنمايي پير روحاني مع ، رفته رفته با روند تدريجي خدمت عابدانه بنابراين. گردد روحاني خداوند مشغول مي
، از ترس به طور جاوداني يك روح فردي بودن و از سرخوردگيهايي كه منتج به فلسفه  تواند از تمام دلبستگيهاي مادي مي
تواند به   فقط در اين صورت است كه انسان مي؛شود، آزاد گردد و به باالترين مرحله زندگي روحاني نائل آيد گرايي مي پوچ

  .ل دست يابدملكوت جاودان خداوند متعا

  11آيه 
ye yathä mäà prapadyante 

täàs tathaiva bhajämy aham 
mama vartmänuvartante 

manuñyäù pärtha sarvaçaù  
ye  : تمام آن كساني كه ـyathä  :چنانكه ـ  به همان اندازه كه ،mäm  : به من ـprapadyante  :شوند ـ  تسليم ميtän  : به

، م ـ  مال من:  mamaمن ـ :  ahamدهم ـ  پاداش مي:  bhajämiحتماً، محققاً ـ :  evaچنان ـ :  tathäآنها، آنها را ـ 
vartma  : راه ـanuvartante  :كنند ـ  پيروي ميmanuñyäù  : تمام انسانها ـpärtha  : اي پسر پريتها ـsarvaçaù  : از

  . تمام جهات

   ترجمه
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 و آنان را به نسبتي كه به من تسليم شـوند، پـاداش   كنند مي اي پسر پريتها، همه به صورتي راه مرا دنبال    
  . دهم مي

   شرح
درك انوار فاقد شخصيت برهماجيوتي و همچنين . در حقيقت همه در جستجوي كريشنا در وجوه گوناگون تجليات او هستند

 مفاهيمي جزئي يا دركهايي ء و در دل هر ذره حضور دارد، درك سيماي جاودان روح متعال ساري و جاري كه در درون هر شي
 در حالي كه شناخت كامل كريشنا تنها از طرف عابدان ؛شود ناقص از همان كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار، محسوب مي

اش   هر كس به اندازه خواستهسان بديندر نتيجه كريشنا براي همه هدف و موضوع شناخت است و . گيرد پاكش صورت مي
در ملكوت روحاني نيز كريشنا با سرسپردگان خالص و عابدان پاكش همان . يابد وفيق معرفت ميبراي شناخت او رضايت و ت

عابدي ممكن است كريشنا را به . كند گونه كه عابد او را بخواهد، مناسبات و احساسات عاشقانه روحاني دو جانبه تبادل مي
، و يا ديگري به عنوان  ، ديگري به عنوان پسرش عنوان ارباب متعال بخواهد، ديگري به عنوان دوست و همراه صميميش

در . نمايد گويد و راضي مي  به هر حال كريشنا همه آنان را همان گونه كه هر كدام از آنها انتظار دارد، پاسخ مي؛عاشق خود
چه در اينجا و چه بدين ترتيب مريدان پاك خداوند، . دنياي مادي نيز همين تبادل احساسات بين خداوند و عابدان او وجود دارد

 با خدمت عاشقانه به سان بدين و قادرند به او شخصاً و صميمانه خدمت كنند و كنند مي، با او معاشرت  در ملكوت روحاني
گراياني را كه به جنبه واجد شخصيت خداوند ايمان  هويت گرا يا بي كريشنا فالسفه تجربه. مند گردند خداوند از لذات روحاني بهره

، مرتكب خودكشي روحاني شوند، به انوار متعال ساطع از ذات   فنا كردن موجوديت فردي گوهر روحوسيله بهخواهند  يندارند و م
گراياني چون شخصيت جاودان و پر از  هويت چنين بي. سازد كند و بدين صورت آرزوي آنها را نيز برآورده مي خويش جذب مي

توانند از شعف خدمت صميمانه و روحاني به شخص خداوند لذت  يت خود نمي، به علت انكار فردكنند ميشعف خداوند را نفي 
گردند تا  اند كامال در موجوديت فاقد هويت خداوند قرار بگيرند، به اين عرصه مادي بازمي بعضي از آنان كه نتوانسته. ببرند

گردند، بار  ه دستيابي به سيارات روحاني نميآنان كه قادر ب. آرزوهاي خفته خود را براي فعاليتهاي گوناگون جامه عمل بپوشانند
 در مقام كنند ميخداوند به آنان كه براي اجر و ثمر كار . يابند كه در سيارات مادي عمل نمايند ديگر اين فرصت را مي

جستجوي اند و در  كند و به آنان كه يوگي شان را عطا مي نتايج حاصل از انجام وظايف تجويزشده) yajïeçvara(يشوارا  ياگي
به عبارت ديگر همه براي موفقيت به لطف و رحمت او . كند قدرتهاي اسرارآميز، نيز قدرتهاي مورد نظرشان را تفويض مي

بنابراين چنانكه در .  متكي هستند و تمام طرق سير و سلوك روحاني تنها درجات مختلفي از موفقيت در همان راه واحد است
، مادام كه انسان به باالترين كمال يعني آگاهي به كريشنا دست نيابد، تمامي   شدهگفته) 2/3/10(  بهاگاواتام-شريماد

  .ماند تالشهايش ناقص و نافرجام باقي مي
akämaù sarva-kämo vä 

mokña-käma udära-dhéù 
tévreëa bhakti-yogena 
yajeta puruñaà param  

، و يا به دنبال رهايي باشد، بايد  استار كليه نتايج از اعمال ثمرجويانه، يا خو)وضعيت عابدان(چه انسان فاقد خواسته و آرزو باشد ”
  “.، بكوشد شخصيت متعال خداوند را بپرستد ، يعني كريشنا آگاهي با تمام قوا به منظور نائل آمدن به اوج كمال

  12آيه 
käìkñantaù karmaëäà siddhià 

yajanta iha devatäù 
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kñipraà hi mänuñe loke 
siddhir bhavati karma-jä  

käìkñantaù  : خواستار ـkarmaëäm  : مربوط به اعمال ثمرجويانه ـsiddhim  : كمال ـyajante  :وسيله قربانيها  آنها به
حتماً، محققاً ـ :  hiبسيار به سرعت ـ :  kñipramفرشتگان ـ :  devatäùدر دنياي مادي ـ :  ihaكنند ـ  پرستش مي

mänuñe  :ـ در جامعه بشري loke  : در اين جهان ـsiddhiù  : موفقيت ـbhavati  :رسد ـ  آيد، فرا مي ميkarma-jä  : از
  .كار براي اجر و ثمر

   ترجمه
انسانها در اين جهان آرزوي موفقيت در اعمال ثمرجويانه را دارند و بدين سـبب اسـت كـه فرشـتگان را                      

  .يابند انة خود در اين جهان دست ميدرنگ به نتايج اعمال ثمرجوي البته آنان بي. پرستند مي

   شرح
ادراك كامال اشتـباهي درباره خداوندگاران يا فرشـتگان دنياي مادي وجود دارد و برخي نابخرد كه به عنوان محققان و 

آنها در واقع . كنند مياند، خداوندگاران يا فرشتگان را شكلهاي مختلفي از خداوند متعال تلقي  دانشمندان بزرگ شناخته شده
، در حالي كه اجزاء و ذرات او  همانا خداوند يكي بيش نيست. شكلهاي مختلف خدا نيستند بلكه اجزاء و ذرات گوناگون اويند

خداوند . ايشوارا پاراما كريشنا.  خداوند يكتاست) .Éçvaraù paramaù kåñëaù( نيتيو نيتيانام: كنند ميوداها اعالم .  بسيار است
اند كه قدرت اداره اين دنياي مادي به آنان  باشد و فرشتگان كساني ان يگانه ذات اقدس پروردگار مي هم- كريشنا -متعال 

آنها . هستند كه واجد درجات مختلفي از قدرت مادي اند)  نيتيانام( اي اين فرشتگان همگي موجودات زنده.  واگذار شده است
در واقع كسي كه تصور كند حق تعالي و فرشتگان در يك سطح .  برابر گردندتوانند با خداوند متعال نارايانا، ويشنو يا كريشنا نمي

توان با  حتي نيرومندترين و مهمترين فرشتگان همچون برهما و شيوا را نمي. شود هستند، خدانشناس يا پاشاندي خوانده مي
عجيب است كه ابلهان ). çiva-viriïci-nutam(كنند ميپروردگار متعال مقايسه نمود، زيرا در واقع آنان نيز خداوند را عبادت 

جنبه حيواني براي خدا قائل (يا زومورفيزم )  جنبه انساني براي خدا قائل شدن ( و نادانان تحت تأثير ادراك اشتباه انتروپومورفيزم
ن يا فرشته نيرومند ، انسا منظور از واژه ايها دواتا در اين آيه. ورزند ، به پرستش بسياري از رهبران انساني مبادرت مي) شدن

عرش خدا و مقام . ولي نارايانا، ويشنو، يا كريشنا يعني شخصيت مطلق الهي به اين دنياي خاكي تعلق ندارد.  جهان مادي است
كند كه  ، تأييد مي گرايان هويت حتي شريپاد شانكاراچاريا، پيشواي بي.  و منزلت حق تعالي وراي اين عالم مادي قرار گرفته است

، به قصد كسب نتايج و )هريتا ـ گيانا( ولي با اين وصف اشخاص ابله. نا، يا كريشنا، وراي اين آفرينش مادي قرار داردنارايا
دانند كه حصول اين نتايج موقت و فاني براي  يابند، ولي نمي آنان به اين نتايج دست مي. پرستند ، فرشتگان را مي ثمرات آني

بيند كه براي به دست آوردن  ص خردمند در آگاهي به كريشنا قرار دارد و نيازي نميشخ.  شعور منظور شده است اشخاص كم
كنندگان آنها تماماً با انهدام اين  فرشتگان جهان مادي و همچنين پرستش. ، فرشتگان جزئي را عبادت كند منافع موقت و فوري

 و موقتي است و عوالم مادي و ساكنان آن نيز هر دو به ، مادي همانا الطاف و بركات فرشتگان.  عالم كائنات از بين خواهند رفت
وار به دنبال تمتع از  با اين حال جامعه بشري در اين دنيا ديوانه. منزله حبابهاي گذرايي در اقيانوس كيهان مادي هستند

براي كسب آنها به مردم . باشد ، تشكيل خانواده و لذات ناشي از آنها مي ، مالكيت زمين نعمتهاي موقت همچون ثروت مادي
اگر كـسي با پرسـتـش يكي از رهـبـران سـياسي . ورزند پرستش فرشتگان يا اشخاص حائز قدرت در جامعه بشري مبادرت مي

بنابراين هـمه آنان براي .  كـند موهـبت بزرگي نصـيبش شده است مملكت خود به احراز مقام دولـتي دست يابد، تصور مي
هاي خود نيز  آورند كه البته بدين ترتيب به خواسـته ين به اصـطالح رهبران سر تعـظـيم فرود ميكسـب موهبـتهاي مادي به ا
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اي   عالقه- به منزله راه حل دائـمي براي مصائب زندگي مادي -اين ابلهان با ناديده گرفتن آگاهي به كريشنا . خواهـند رسيد
ي نفس اند و براي كسب قدري تسهيالت و بركات مادي به منظور دهند و تماماً به دنبال كامجويي و ارضا به آن نشان نمي

اين آيه .  كه به نام فرشتگان معروف هستـندشوند ميارضاي تمايالت نفـساني به پرسـتش موجودات زنده نـيرومند جذب 
دهند   اشتياق نشان ميندارند، بلكه بيشتر به لذات مادي)  خداشناسي( اي به كريشنا آگاهي دهد كه مردم چندان عالقه نشان مي

  .ورزند و بدين منظور به پرستش موجودات زنده صاحب قدرت مبادرت مي

  13آيه 
cätur-varëyaà mayä såñöaà 

guëa-karma-vibhägaçaù 
tasya kartäram api mäà 

viddhy akartäram avyayam  
cätuù-varëyam  : چهار طبقه جامعه انساني ـmayä  :وسيله من ـ  بهsåñöam : خلق شده ـ guëa  : مربوط به گونه ـ

karma  : و كار ـvibhägaçaù  :بندي ـ  بر حسب طبقهtasya  : مربوط به آن ـkartäram  : پدر ـapi  : با اينكه ـmäm  :
  .غير قابل تغيير:  avyayamكند ـ  به عنوان كسي كه عمل نمي:  akartäramبدان ـ :  viddhi، مرا ـ  به من

   ترجمه
بندي چهارگانة جامعة انساني را بر اساس سه گونة طبيعت مادي و عملكرد ناشـي از آنهـا خلـق                      من طبقه 

  . ، چون تغييرناپذيرم باشم ولي بايد بداني هرچند آفرينندة اين نظام هستم خود فاعل نمي.  كردم

   شرح
، و همه چيز پس از   همه كائنات استگيرد، او حافظ كل عالم هستي از او نشأت مي.  هاي عالم است خداوند خالق همه پديده

ابتدا طبقه خردمندان كه به علت واقع شدن :  ، خداوند خالق چهار بخش در نظام اجتماعي است بنابراين. يابد انهدام در او بقاء مي
 ونة شهوتگكنندگان كه به علت واقع شدن در  ، سپس طبقه مديران و ادارهشوند مي اصطالحاً براهمانا خوانده گونة نيكيدر 

هاي شهوت و جهل واقع   و سپس طبقه تاجران و بازرگانان كه در تركيبي آميخته از گونهشوند مياصطالحاً كشاتريا خوانده 
خداوند كريشنا با . اند  و غفلت طبيعت مادي واقعگونة جهل و شودراها يا طبقه كارگران نيز در شوند ميهستند و وايشيا خوانده 
جامعه بشري مشابه هر .  ه جامعه بشري به هيچيك از اين طبقات تعلق ندارد، زيرا او اسير ماديات نيستوجود آفريدن چهار طبق

و ارتقاي او از )  خداشناسي( ، با اين تفاوت كه خداوند براي تكامل انسان در مسير كريشنا آگاهي اجتماع ديگر حيواني است
هايي كه او از  بايد در نظر داشت كه تمايل هر فرد به نوعي كار با گونه.  الذكر را خلق كرده است ، طبقات فوق مرتبه حيواني

باشد كه  ، مطابق طبايع مختلف طبيعت مادي مي اين تمايالت يا خصوصيات زندگي. شود ، تعيين مي طبيعت مادي اكتساب كرده
با .  ي از براهماناها نيز باالتر استاما كسي كه در آگاهي به كريشنا واقع شده حت.  در فصل هجدهم اين كتاب توصيف شده است

، بيشتر آنان فقط به شناخت تجلي فاقد  كند كه درباره حقيقت مطلق بدانند، با اين وصف اينكه خصوصيت براهماناها ايجاب مي
صيت رود و به معرفت شخ ولي انساني كه از دانش محدود براهمانا فراتر مي. هويت خداوند كريشنا، يعني برهمن تمايل دارند

آگاهي به . شود آيد، شخصي واقع در آگاهي به كريشنا يا به بيان ديگر وايشناوا مي اعالي پروردگار، خداوند كريشنا نائل مي
و همان گونه كه . شود كريشنا شامل معرفت به تمام بسطهاي كامل و گوناگون خداوند يعني راما، نريسيمها، واراها و غيره مي
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، شخصي كه در آگاهي به كريشنا قرار داشته باشد نيز در وراي تمام  چهارگانه جامعه بشري استكريشنا در وراي اين طبقات 
  . هاي حياتي انساني بنگريم ، ملت يا گونه باشد، حال چه اينكه ما به طبقات از ديدگاه جامعه طبقات جامعه انساني مي

  14آيه 
na mäà karmäëi limpanti 
na me karma-phale spåhä 

iti mäà yo ’bhijänäti 
karmabhir na sa badhyate  

na  : هرگز ـmäm  :مرا ـ  به من ،karmäëi  : تمام انواع كار ـlimpanti  :گذارد ـ  تأثير ميna  : و نه ـme  :م ـ  مال من ،
karma-phale  : در اعمال ثمرجويانه ـspåhä  : آرزو، اشتياق ـiti  :سان ـ  بدينmäm  :مرا ـ  به من ،yaù  : كسي كه ـ

abhijänäti  : بشناسد ـkarmabhiù  :وسيله واكنش اين عمل ـ  بهna  : هرگز ـsaù  : او ـbadhyate  :گردد گرفتار مي.  

   ترجمه
كسي كه به اين حقيقت دربـارة مـن دسـت           .  گذارد و در آرزوي ثمرات آن نيز نيستم         عمل بر من تأثير نمي    

  .گردد نمييابد، خود نيز گرفتار واكنشهاي اعمال 

   شرح
شود و اين قوانين شامل حال او  ، وراي هر نوع خطايي محسوب مي ، طبق قوانين اساسي مملكتي همان گونه كه اعمال پادشاه

كند و  خداوند خلق مي. گيرد ، تحت تأثير فعاليتهاي دنياي مادي قرار نمي گردد، مشابهاً خداوند با اينكه خالق جهان است نمي
ماند، در حالي كه موجودات زنده به علت تمايلشان به دستيابي به منابع مادي و خدايي كردن بر آنها  قي ميمبري از خلقت با

،  ، مسئول كارهاي درست يا اشتباه كاركنان آن نيست صاحب يك مؤسسه. اند گرفتار واكنشهاي ناشي از ثمرات اعمال مادي
باشند و اين   موجودات زنده مشغول ارضاي تمايالت حسي خود ميدر حقيقت.  بلكه اين بار مسئوليت متوجه خود آنان است

اند، آرزوي  ، به امور دنيوي مشغول گشته آنان كه به منظور ارضاي تمايالت نفساني.  اعمال را تقدير خداوند رقم نزده است
 در خود كامل است در حالي كه شخصيت مطلق الهي كه. پرورانند خوشبختي بهشتي بيشتري را نيز پس از مرگ در سر مي

صاحب و ارباب هيچگاه . هيچ گونه تمايلي براي اين به اصطالح خوشبختي بهشتي ندارد و فرشتگان بهشتي خادمان او هستند
براي مثال .  شخصيت الهي پاك و منزه از اعمال مادي و بازتابهاي آن است. پروراند آرزوي خوشبختي فروتر رعايا را در سر نمي

، امكان رشد و نمو گياهان وجود  اگرچه بدون وجود باران به عنوان علت اصلي:   در رويش گياهان در نظر گرفتتوان باران را مي
اظهارات اسمريتي ودايي اين حقيقت را . گردد ندارد، با اين حال فقط بارش باران عامل رويش گياهان گوناگون محسوب نمي

  :كند چنين تأييد مي
nimitta-mätram eväsau 
såjyänäà sarga-karmaëi 
pradhäna-käraëé-bhütä 
yato vai såjya-çaktayaù  

كل عالم وسيله آن  است كه به ، طبيعت مادي  ، خداوند يگانه علت متعال است و علت مستقيم در پيدايش آفرينشهاي مادي”
ر معرض بازتاب اعمال خوب يا بد  همگي د-، انسانها و حيوانات   اعم از فرشتگان- انواع مخلوقات “.كند مشهود نمود پيدا مي
گذارد و از طرفي  خداوندتمهيدات الزم و امكانات مناسب را براي چنين فعاليتهايي در اختيار آنان مي. گيرند گذشته خود قرار مي
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تا ـ سوترا در ودان.  دارد، ليكن هيچگاه مسئول اعمال گذشته و حال آنان نيست هاي طبيعت را نيز به آنها ارزاني مي قوانين گونه
 :vaiñamya-nairghåëye na säpekñatvät : تأييد شده است كه) 2/1/34(

كشد و خداوند فقط از  موجود زنده بار مسئوليت اعمال خود را بر دوش مي.  اي نيست خداوند هيچگاه جانبدار هيچ موجود زنده
هر كسي كه علم كامل به تمام ظرافتها و . نهد ، امكانات عمل را در اختيار او مي ، يعني انرژي بيروني طريق طبيعت مادي

به عبارت ديگر، . گيرد پيچيدگيهاي قانون كارما يا اعمال ثمرجويانه داشته باشد، تحت تأثير نتايج و ثمرات اعمال خود قرار نمي
ربه در آگاهي به چنانچه فرد به اين طبيعت متعال خداوند و اينكه او وراي قانون كارما قرار دارد واقف گردد، شخصي باتج

، شخصي كه سرشت روحاني  برعكس.  گردد و در نتيجه خود نيز از بند اين قانون رهايي خواهد يافت كريشنا محسوب مي
گيرد، حتماً  ، به مقصود نتايج ثمرجويانه صورت مي خداوند را نشناسد و گمان كند كه اعمال خداوند، همچون موجود زنده عادي

اي است كه كامال در  كسي كه حقيقت متعال را بشناسد، روح رها شده. سازد  ناشي از ثمرات عمل ميخود را گرفتار واكنشهاي
  .باشد آگاهي به كريشنا استوار مي

  15آيه 
evaà jïätvä kåtaà karma 
pürvair api mumukñubhiù 

kuru karmaiva tasmät tvaà 
pürvaiù pürvataraà kåtam  

evam  :سان ـ  بدينjïätvä  :دانستن كامل ـ با kåtam  : انجام شد ـkarma  : كار، عمل ـpürvaiù  : توسط مراجع موثق
وظيفه تجويزشده :  karmaفقط انجام بده ـ :  kuruكه به رهايي دست يافتند ـ :  mumukñubhiùدر واقع ـ :  apiگذشته ـ 

در زمانهاي كهن ـ :  pürva-taramسط پيشينيان ـ تو:  pürvaiùتو ـ :  tvamبنابراين ـ :  tasmätحتماً، محققاً ـ :  evaـ 
kåtam  :چنانكه انجام گرديد.  

   ترجمه
از اين رو تو    . ، با چنين دركي از طبيعت روحاني من عمل نمودند           تمامي ارواح رهايي يافته در زمانهاي كهن      

  . ات را با پيروي از آنان انجام دهي بايد وظيفه

   شرح
كريشنا آگاهي . هايي كه قلبشان انباشته از آلودگي مادي است و آنهايي كه از آلودگي مادي رهايندآن: دو دسته انسان وجود دارد

كننده خدمت عابدانه به منظور پيمودن جريان  توانند، با پيروي از اصول تنظيم افراد ناپاك مي.  براي هر دو دسته سودمند است
توانند به عمل در آگاهي به  و آنان كه از آلودگي مبري هستند مي. ، راه كريشنا آگاهي را اختيار كنند تدريجي تهذيب نفس

اشخاص نادان يا حتي رهروان . مند شوند كريشنا ادامه بدهند تا ديگران از رفتار نمونه آنان پيروي نمايند و از اين طريق بهره
خداوند خواسته آرجونا را مبني بر دست . خواهند بدون شناخت كافي از كريشنا آگاهي دست از فعاليت بشويند مبتدي غالباً مي

در حقيقت اينكه انسان از فعاليتهاي . انسان فقط بايد بداند كه چگونه عمل كند. كند كشيدن از فعاليت در ميدان نبرد تأييد نمي
 كه در عرصه تر از اين است اهميت گيري كند و نمايشي از آگاهي به كريشنا بدهد و به آن تظاهر كند، كم كريشنا آگاهي كناره

شود كه با پيروي از  در اينجا همان گونه كه قبال هم ذكر شد به آرجونا توصيه مي. فعاليت به خاطر كريشنا اشتغال داشته باشد
شخصيت متعال الهي به تمام . عابدان گذشته خداوند همچون فرشته خورشيد ويواسوان در آگاهي به كريشنا به عمل بپردازد
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اند علم كامل دارد و از اين روست كه خداوند  ام كساني كه در گذشته در آگاهي به كريشنا عمل نمودهاعمال گذشته خود و تم
ويواسوان و ساير شاگردان ذكر .  كند كه اين هنر را ميليونها سال پيش از خداوند آموخت نحوه عمل فرشته خورشيد را توصيه مي

اند كه در اثر انجام فعاالنه وظايفي كه خداوند برايشان مقرر داشته  رده شدهشده خداوند در اين آيه تماماً به عنوان كساني نام ب
  .بود به رهايي دست يافتند

  16آيه 
kià karma kim akarmeti 
kavayo ’py atra mohitäù 

tat te karma pravakñyämi 
yaj jïätvä mokñyase ’çubhät  

kim  : چيست ـkarma  : عمل ـkim  : چيست ـakarma  :عملي ـ  بيiti  :سان ـ  بدينkavayaù  : خردمندان ـapi  :
كار ـ :  karmaبه تو ـ :  te teآن ـ :  tatشوند ـ  سرگردان و سرگشته مي:  mohitäùدر اين موضوع ـ :  atraهمچنين ـ 

pravakñyämi  : توضيح خواهم داد ـyat  : ـ )  كه با آن(كهjïätvä  : با دانستن ـmokñyase  :اهي شد ـ تو رها خو
açubhät  :از بخت بد.  

   ترجمه
عملي كدام است دچار سرگرداني و سرگشتگي  حتي افراد خردمند نيز در تشخيص اينكه عمل چيست و بي        

  . دهم كه عمل چيست تا با شناختن آن از تمام مصائب رها شوي اكنون برايت توضيح مي. شوند مي

   شرح
.  اين مطلب در آيه پانزدهم توصيه شده است. لي عابدان معتبر پيشين انجام شودعمل در آگاهي به كريشنا بايد طبق الگوي عم

براي عمل كردن در آگاهي . و اينكه چرا نبايد چنين عملي را مستقال و خودسرانه انجام داد نيز درآيه بعد توضيح داده خواهد شد
ساني كه در خط سلسله پيران هستند و در آغاز اين ، يعني همان ك به كريشنا، انسان بايد از راهنمايي اشخاص معتبر و موثق

اين طريق آگاهي به كريشنا ابتدا براي فرشته خورشيد شرح داده شد، فرشته خورشيد آن را . فصل توضيح داده شد، بهره جويد
عال از  پس علم معرفت خداوند و رابطه با مت؛براي پسرش مانو توصيف كرد و مانو آن را به پسرش ايكشواكو توضيح داد

بنابراين انسان بايد راه مراجع موثق و معتبر گذشته را كه در خط سلسله .  زمانهاي بسيار كهن در كره زمين وجود داشته است
، حتي خردمندترين انسانها نيز در تشخيص اينكه اعمال نمونه و استاندارد در آگاهي  درغير اين صورت. پيران هستند دنبال نمايد

به همين دليل خداوند تصميم گرفت كه كريشنا آگاهي را خود . چار سرگشتگي و آشفتگي خواهند شدبه كريشنا كدامند د
  .بنابراين هر كسي كه راه آرجونا را دنبال نمايد قطعاً سرگردان و آشفته نخواهد شد. مستقيماً به آرجونا تعليم دهد

 ناقص خود تعيين نمايد، زيرا تنها پروردگار است كه تواند راه دين را صرفاً با دانش تجربي گفته شده است كه انسان نمي
  .تواند اصول دين را وضع نمايد مي

 Dharmaà tu säkñäd bhagavat-praëétam) 19/3/6هاگاواتام ب(

 از مراجع موثق بزرگي بايد ميتواند اصول ديني را با حدسيات و نظريات ناكامل خود بدعت گذارد، بلكه انسان  هيچكس نمي
. ماهاراجا تبعيت كند ، ياماراجا، جاناكا و بالي هما، شيوا، نارادا، مانو، كوماراها، كاپيال، پراهالدا، بهيشما، شوكادوا گوسواميهمانند بر

، در نتيجه خداوند، از روي لطف  خود قادر به تعيين طريق خودشناسي يا راه دين نيست چون انسان با تفكرات پندارگرايانه
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تنها .  عملي كدام است دهد كه عمل چيست و بي ، مستقيماً براي آرجونا توضيح مي سبت به مريدانشسبب خود ن كران و بي بي
تواند شخص را از اسارت زنجيرهاي موجوديت مادي رهايي  عملي كه در آگاهي به كريشنا يا آگاهي به خداوند انجام پذيرد، مي

  .بخشد

  17آيه 
karmaëo hy api boddhavyaà 
boddhavyaà ca vikarmaëaù 
akarmaëaç ca boddhavyaà 

gahanä karmaëo gatiù  
karmaëaù  : مربوط به كار ـhi  : حتماً، محققاً ـapi  : همچنين ـboddhavyam  : بايد درك گردد ـboddhavyam  : بايد
همچنين ـ :  caعملي ـ  مربوط به بي:  akarmaëaùمربوط به كار منع شده ـ :  vikarmaëaùهمچنين ـ :  caدرك گردد ـ 

boddhavyam  : بايد درك گردد ـgahanä  : بسيارسخت ـkarmaëaù  : مربوط به عمل ـgatiù  :داخل شدن .  

   ترجمه
عملي و عمل منـع شـده را          ، بي   بنابراين انسان بايد بتواند عمل    .  درك پيچيدگيهاي عمل بسيار دشوار است     

  .كامال از يكديگر بازشناسد

   شرح
عملي واعمال غير معتبر را درك نمايد و  ، بي هايي از اسارت مادي جدي و مصمم باشد، بايد تفاوت بين عملاگر انسان براي ر

العمل و اعمال منحرف كند زيرا اين موضوع دشواري است و نياز به دقت  ، عكس به طور جدي وقت خود را صرف تحليل عمل
، قبل از هر چيز انسان بايد به درك رابطه  هاي مختلف ق گونهبراي تشخيص عمل در كريشنا آگاهي از عمل طب. فراوان دارد

تمام آيات . خود با متعال بپردازد و بياموزد كه هر موجود زنده خادم ابدي خداوند است و سپس در آگاهي به كريشنا عمل كند
، كه در نقطه   وابسته به آنگيري ديگر و اعمال شود و هر گونه نتيجه  ما را به همين نتيجه اصلي رهنمون ميگيتا-بهاگاواد

براي ادراك اين حقايق انسان بايد با مراجع موثق در . شود مقابل اين معرفت قرار گيرد، ويكارما يا اعمال منع شده خوانده مي
ر در غي.  آگاهي به كريشنا معاشرت نمايد و راز مطلب را از آنان بياموزد كه اين درست همانند آموختن مستقيم از خداوند است

  .شوند مياين صورت حتي هوشمندترين اشخاص سرگردان و آشفته 

  18آيه 
karmaëy akarma yaù paçyed 

akarmaëi ca karma yaù 
sa buddhimän manuñyeñu 

sa yuktaù kåtsna-karma-kåt  
karmaëi : در عمل ـakarma :عملي ـ  بيyaù : كسي كه ـpaçyet :كند ـ  مشاهده ميakarmaëi :ـ عملي در بي ca :

در : manuñyeñuخردمند است ـ : buddhi-mänاو ـ : saùكسي كه ـ : yaùكار براي اجر و ثمر ـ : karmaهمچنين ـ 
با اينكه در تمام فعاليتها مشغول : kåtsna-karma-kåtدر موقعيت روحاني واقع است ـ : yuktaùاو ـ : saùجامعه انساني ـ 

  . شده
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   ترجمه
اي است در ميان انسـانها كـه بـه رغـم              بيند، فرزانه   عملي مي   و عمل را در بي    عملي را در عمل       كسي كه بي  

  .، در موقعيت روحاني قرار دارد پرداختن به هر گونه فعاليتي

   شرح
تمام فعاليتهايش به خاطر كريشنا انجام .  كند طبيعتاً از اسارت بندهاي كارما آزاد است كسي كه در آگاهي به كريشنا عمل مي

او به رغم اشتغال به انواع فعاليتها شخص خردمندي در ميان .كشد برد و نه درد مي در نتيجه از نتايج آنها نه لذت ميگيرد و  مي
گرا يا  هويت فالسفه بي.  آكارما يعني عمل بدون بازتاب. دهد ، زيرا آنها را فقط براي رضايت كريشنا انجام مي جامعه بشري است

دارند از ترس اينكه مبادا بازتاب اعمال به صورت  داوند، دست از اعمال ثمرجويانه برميگنندگان وجه فاقد شخصيت خ پرستش
گرايان يا كساني كه به شخصيت مطلق الهي ايمان دارند به  موانعي بر سر راه خودشناسي آنها قرار گيرد، در حالي كه هويت

ناسند و در نتيجه خود را وقف فعاليتهاي كريشنا ش درستي موقعيت خود را به عنوان خادم ابدي شخصيت اعالي پروردگار مي
گيرد، عابد فقط در انجام خدمتش از سرور و شادماني روحاني  از آنجا كه همه چيز به خاطر كريشنا انجام مي. نمايند آگاهي مي

بارتي عاري از ميل ، فاقد خواسته براي ارضاي تمايالت نفساني يا به عكنند ميكساني كه به اين طريق عمل . شود مند مي بهره
  .دارد درك خدمت ابدي به كريشنا، شخص را در مقابل انواع بازتابهاي عمل مصون نگاه مي. به كامجويي اند

  19آيه 
yasya sarve samärambhäù 
käma-saìkalpa-varjitäù 

jïänägni-dagdha-karmäëaà 
tam ähuù paëòitaà budhäù  

yasya :ـ ) به او تعلق دارد( كسي كهsarve : تمام انواع مربوط به ـsamärambhäù : تالشها ـkäma : بر اساس خواسته و
: agniمربوط به دانش كامل ـ : jïänaعاري هستند از ـ : varjitäù، عزم ـ  تصميم: saìkalpaآرزو براي ارضاي حواس ـ 

كنند ـ  دارند، اظهار مي الم مياع: ähuùاو را، به او ـ : tamكه كارش ـ : karmäëamسوخته ـ : dagdhaوسيله آتش ـ  به
paëòitam : دانا، صاحب معرفت ـbudhäù :دانند آن كساني كه مي.  

   ترجمه
حكمـا  . كسي در دانش كامل واقع شده است كه تمامي تالشهايش عاري از خواسته براي كامجويي باشد               

  . معتقدند او فاعلي است كه بازتابهاي اعمالش در آتش دانش كامل سوخته شده است

   شرح
شخصي كه در آگاهي . تواند فعاليتهاي شخص كريشنا آگاه يا خدا آگاه را درك نمايد تنها كسي كه در دانش كامل قرار دارد مي

، عاري از هر گونه تمايالت كامجويانه است و بايد درك نمود كه او با دانش كامل از موقعيت اصلي و  به كريشنا واقع شده
همانا كسي كه به چنين .  دي شخصيت اعالي خداوند، واكنشهاي اعمال خود را سوزانده استحقيقي خود به عنوان خادم اب

پيشرفت و تكامل اني دانش خدمت ابدي به خداوند به . باشد ، واقعاً دانا و عارف مي اي از كمال دانش نائل شده است مرحله
  .نواع واكنشهاي عمل را بسوزاندگردد تمام ا ، كه انسان با برافروختن آن قادر مي آتش تشبيه شده است
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  20آيه 
tyaktvä karma-phaläsaìgaà 

nitya-tåpto niräçrayaù 
karmaëy abhipravåtto ’pi 

naiva kiïcit karoti saù  
tyaktvä : با رها كردن ـkarma-phala-äsaìgam : دلبستگي به نتايج و ثمرات عمل ـnitya : همواره ـtåptaù : راضي و

به : apiكامال مشغول شدن ـ : abhipravåttaùدر فعاليت ـ : karmaëiبدون هيچ پناهي ـ : niräçrayaùخشنود شدن ـ 
  .او: saùدهد ـ  انجام مي: karotiهيچ چيز ـ : kiïcitحتماً، محققاً ـ : evaعالمت منفي ساختن فعل ـ : naرغم ـ 

   ترجمه
ار گـذارده و همـواره راضـي ومسـتقل و           چنين كسي كه هر گونه دلبستگي به نتايج و ثمرات اعمالش را كن            

  .هد كند، به هيچ وجه عملي را در انتظار نتيجه انجام نمي ، هرچند همه گونه فعاليتي مي نياز است بي

   شرح
، يعني هنگامي كه انسان همه چيز را به خاطر كريشنا انجام  پذير است رهايي از اسارت اعمال تنها در آگاهي به خداوند امكان

كند و از اين رو هيچ  ، با انگيزه عشق پاك به شخصيت متعال خداوند كار مي سي كه در آگاهي به كريشنا واقع استك. دهد مي
 ؛ ، زيرا همه چيز را به كريشنا سپرده است او حتي نگران حفظ و بقاي شخص خود نيست. اي به نتيجه عمل ندارد كشش و جذبه

 وظيفه خود را به بهـترين ؛ه نگران حفظ چـيزهايي كه اكـنون در اختيار دارداو نه در اشتياق به دست آوردن چـيزي است و ن
،  ، به علت فـقدان دلبـستـگي چنين شخصي. سپارد دهد و نتيجه آن را به كريشنا مي وجهـي كه در تواناييش است انجام مي

اين است نشانه آكارما يا . انجام نداده باشد، مانند آنكه اصال كاري  همواره از نـتايج و واكنـشهاي اعمال نيك و بد رها است
بايد دانست هر عمل ديگري كه عاري از آگاهي به كريشناباشد، . گيرد اعمالي كه بدون چشمداشت به نتايج آن صورت مي

  .شود كشد و همان گونه كه قبال توضيح داده شد چهره حقيقي ويكارما محسوب مي انجام دهنده را به بند مي

  21آيه 
niräçér yata-cittätmä 

tyakta-sarva-parigrahaù 
çäréraà kevalaà karma 
kurvan näpnoti kilbiñam  

niräçéù : بدون آرزو براي نتيجه ـyata :مهار شده ـ  كنترل شده ،citta-ätmä : ذهن و شعور ـtyakta : رها كردن ـsarva :
ـ )  حفظ موجوديت(ر هم نگاه داشتن روح و بدن در كنا: çäréramاحساس مالكيت بر اموال ـ : parigrahaùتمام ـ 

kevalam : تنها ـkarma : كار ـkurvan : انجام دادن ـna : هرگز ـäpnoti :كند ـ  كسب ميkilbiñam :بازتابهاي گناه .  

   ترجمه
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از هر گونـه      كند، عاري   اي با ذهن و شعوري كه كامال تحت اختيار درآمده است عمل مي              چنين انسان فرزانه  
 و در نتيجة عمل كردن      ؛ است  ، فعاليت او فقط در حد رفع حداقل نيازهاي زندگي           ساس مالكيت بر اموال خويش    اح

  .گيرد در چنين آگاهي، تحت تأثير بازتابهاي گناه قرار نمي

   شرح
شعورش كامال مهار فكر و .دهد انساني كه در آگاهي به كريشنا قرار دارد، اعمال خود را در انتظار نتايج نيك يا بد انجام نمي

كند، عملكردي از  اي از كل ايفا مي كه به عنوان ذره ، نقشي اي از حقيقت متعال است داند كه چون جزء و ذره او مي.  شده است
كوشد،  ، كه در جهت تحقق خواست و اراده او مي اي در دستان حق تعالي روي انتخاب خودش نيست بلكه او تنها وسيله

پذيرد، به همين ترتيب  انكه حركت دست به دلخواه خودش نيست و به كوشش كل بدن صورت ميهمچن. گردد محسوب مي
، زيرا او هيچ آرزويي براي ارضاي  نيز حركت شخص كريشنا آگاه همواره در انطباق با خواست و اراده حقيقت متعال است

همان گونه كه براي نگهداري . كند او درست مانند بخش كوچكي از كل يك ماشين عمل مي. تمايالت حواس خود ندارد
، به همين نحو انسان كريشنا آگاه نيز از بدن خود مراقبتهاي الزم را به عمل  ماشين احتياج به پاك كردن و روغن زدن آن است

صل از بدين ترتيب او از هر گونه واكنش حا.  در خدمت عاشقانه روحاني به خداوند آماده باشد آورد تا براي به كارگيري آن مي
،همچنانكه حيوان را بر بدنش  وي فاقد هر گونه احساس تملك حتي نسبت به بدن خود است. ماند تالشهايش مصون مي

كند، در حالي كه حيوان عاري از هر گونه  ، اقدام به كشتنش مي رحم حيواني گاهي اوقات صاحب بي.  تصاحب و اختياري نيست
، فرصت تصاحب اشياي  ، كه كامال مشغول خودشناسي است شخص كريشنا آگاه. ندك ، اعتراض يا مقاومت نمي استقالل حقيقي
بنابراين آلوده چنين . اي نادرست براي كسب ثروت ندارد ، احتياج به اتخاذ شيوه او براي نگهداري بدن و روح. مادي را ندارد

  . شود و از هر گونه واكنش حاصل از اعمالش آزاد است گناهان مادي نمي

  22آيه 
yadåcchä-läbha-santuñöo 
dvandvätéto vimatsaraù 

samaù siddhäv asiddhau ca 
kåtväpi na nibadhyate  

yadåcchä : ناشي از وقوع طبيعي خودش ـläbha : با دستاورد ـsantuñöaù : راضي شده ـdvandva : دوگانگي ـatétaù :
: caشكست ـ : asiddhauدر موفقيت ـ : siddhauخت ـ يكنوا: samaùآزاد از حسادت ـ : vimatsaraùپشت سر گذاشته ـ 

  .گردد متأثر مي: nibadhyateهرگز ـ : naهرچند كه ـ : apiانجام دادن ـ : kåtväهمچنين ـ 

   ترجمه
، در پيروزي و شكست ثابت و استوار اسـت و بـه آنچـه در                  كسي كه از هر گونه دوگانگي و حسد رهاست        

  .شود كند ولي هيچگاه اسير و گرفتار نمي ، با وجود آنكه عمل مي اضي استرسد ر موعد طبيعي خود به دستش مي

   شرح
او با دستاوردهايي كه در موعد طبيعي خود به . كند شخص آگاه به كريشنا حتي براي نگهداري بدن خود نيز كوشش زيادي نمي

كند و به هر  كه توانايي دارد خالصانه كار ميكند، بلكه تا آنجا  قرض مي كند و نه نه گدايي پيشه مي.  آيد راضي است دست مي
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گذارد خدمت  نمي.  بنابراين در تأمين معاش زندگي خود مستقل است.  آورد راضي است اش به دست مي آنچه از تالش صادقانه
ه انجام هر ولي براي خدمت به خداوند، بدون تأثر از دوگانگيهاي دنياي مادي ب. كسي مانع خدمت او در آگاهي به كريشنا گردد

دهد،  شخص آگاه به كريشنا چون براي راضي كردن خداوند در هر شرايط ترديدي به خود راه نمي. ورزد نوع كاري مبادرت مي
، استوار و  بنابراين هم در موفقيت و هم در شكست.  واقع است)  سرما و گرما، رنج و شادي و غيره( در وراي دوگانگيهاي مادي

  .اند كه انسان در معرفت روحاني كامل قرار گرفته باشد ها هنگامي قابل رؤيت نهاين نشا.  يكنواخت است

  23آيه 
gata-saìgasya muktasya 

jïänävasthita-cetasaù 
yajïäyäcarataù karma 
samagraà praviléyate  

gata-saìgasya :هاي طبيعت مادي نيست ـ  مربوط به كسي كه تحت تأثير گونهmuktasya :ها شده ـ مربوط به رjïäna-

avasthita : واقع شده در متعال ـcetasaù : كه حكمت او ـyajïäya : ـ ) كريشنا(به خاطر ياگياäcarataù : انجام دادن ـ
karma : كار، عمل ـsamagram : در كل ـpraviléyate :شود شود و يكي مي به طور كامل غرق مي.  

   ترجمه
،   عت مادي نيست و كامال در معرفت روحاني واقـع شـده اسـت             هاي طبي   اعمال انساني كه تحت تأثير گونه     

  .داردتماماً در متعال قرار 

   شرح
هاي   از بند آلودگي گونهسان بدينهنگامي كه انسان كامال در آگاهي به كريشنا قرار گرفته باشد، از تمام دوگانگيها رها و 

زماني كه به اين شناخت دست .   با كريشنا واقف شده استگردد، زيرا به موقعيت اصلي خود در ارتباط طبيعت مادي آزاد مي
دهد، براي كريشنا، يعني همان ويشنوي  در نتيجه هر آنچه انجام مي. تواند يك لحظه از كريشنا دور گردد يافت فكر او نمي

دن شخص متعال يا ويشنو ، چرا كه انجام قرباني به منظور راضي كر بنابراين تمام كارهاي او در حكم قرباني است.  ، است ازلي
شود و فاعل خود را ديگر  و بدين ترتيب است كه بازتاب اين اعمال غرق در متعال و با آن يكي مي. گيرد يا كريشنا صورت مي

  .تواند بكشد به بند نمي

  24آيه 
brahmärpaëaà brahma havir 
brahmägnau brahmaëä hutam 

brahmaiva tena gantavyaà 
brahma-karma-samädhinä  

brahma : داراي طبيعت روحاني ـarpaëam :تقديم ـ  وقف ،brahma : متعال ـhaviù : كره ـbrahma :معنوي ـ  روحاني ،
agnau :گيرد ـ  در آتشي كه تقديم صورت ميbrahmaëä :وسيله روح ـ  بهhutam : تقديم شده ـbrahma : ملكوت روحاني

در فعاليتها ـ : karma، معنوي ـ  روحاني: brahmaنائل آمدن ـ : gantavyam توسط او ـ: tenaحتماً، محققاً ـ : evaـ 
samädhinä :وسيله مجذوب شدن كامل به .  
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   ترجمه
، بـدون     شخصي كه كامال مجذوب آگاهي به كريشناست به دليل وقف بودن كامـل در فعاليتهـاي روحـاني                 

شود نيز از همـان       قديم مطلق است وآنچه تقديم مي      در اين فعاليتها عمل ت     ؛گردد  ترديد به ملكوت الهي واصل مي     
  . ويژگي روحاني برخوردار است

   شرح
تواند در نهايت انسان را به هدف روحاني  در اينجا توصيفي به عمل آمده است از اينكه چگونه فعاليت در آگاهي به كريشنا مي

مام آنها در آيات بعد شرح داده خواهد شد و در اين آيه فعاليتهاي گوناگوني در آگاهي به كريشنا وجود داردكه ت. رهنمون سازد
روح مقيد كه در اسارت آلودگي مادي واقع است مسلماً در عرصه مادي فعاليت .  فقط به اصل كريشنا آگاهي پرداخته شده است

.  ي به كريشنا است، آگاه كند، حال آنكه بايد از اين فضاي آگاهي مادي خارج گردد و طريق نجات او از اين فضاي مادي مي
برد با مصرف محصول  روي در مصرف محصوالت لبني از اختالالت گوارشي رنج مي ، بيماري كه به علت زياده براي مثال

توان از طريق آگاهي به  به هر تقدير، روح مقيد مجذوب ماديات شده را مي. تواند بهبود يابد ، مي ديگري از شير، يعني ماست
كه تنها براي رضايت ويشنو يا )  قربانيهايي(، از طريق روش ياگيا، يا فعاليتهايي   اينجا در گيتا مطرح شدهكريشنا، همان گونه كه

هر قدر فعاليتهاي دنياي مادي بيشتر در آگاهي به كريشنا، يا به عبارتي فقط براي ويشنو انجام . ، بهبود بخشيد كريشنا است
واژه برهما . گردد جذوب بودن كامل در آگاهي به خداوند، بيشتر روحاني ميشود، به همان ميزان فضاي پيرامون به موجب م

خداوند روحاني است و انوار ساطع از جسم متعال او برهما جيوتي يا تابش انوار روحاني او . باشد مي) روحاني(به معناي )  برهمن(
يا ) مايا(  حجاب توهموسيله بهنگامي كه جيوتي كل كائنات در عالم هستي در برهما جيوتي قرار دارد، ولي ه. شود خوانده مي

 آگاهي به كريشنا وسيله بهتوان  اين حجاب مادي را به يكباره مي. شود ارضاي تمايالت نفساني پوشيده شود، ماده خوانده مي
،  روند تقديمشود،   بدين ترتيب كه تقديم و پيشكش در آگاهي به كريشنا، آنچه براي اين تقديم يا پيشكش مصرف مي؛كنار زد

بايد در نظر داشت كه حقيقت مطلق زماني . شود  برهمن يا حقيقت مطلق محسوب مي- همه با هم -تقديم كننده و نتيجه آن 
شود و هنگامي كه از ماده براي حقيقت مطلق و در انطباق با آن استفاده شود،  كه با مايا پوشيده شده است ماده خوانده مي

هنگامي .  آلود به برهمن يا متعال است همانا كريشنا آگاهي طريق تبديل كردن آگاهي توهم. يابد  ميكيفيت روحاني خود را باز
هر عملي كه در چنين آگاهي .  شود در سامادهي يا خلسه واقع شده است كه فكر كامال مجذوب كريشنا آگاهي باشد، گفته مي

، آنچه تقديم  ، تقديم ، تقديم كننده شود و در يك چنين آگاهي روحاني متعالي انجام گردد، ياگيا يا قرباني براي مطلق خوانده مي
اين . شود ، يكي مي ، يعني برهمن متعال  در مطلق- همه چيز -، و نتيجه يا دستاورد نهايي  شود، اجرا كننده يا رهبر مراسم مي

  . است راه و روش كريشنا آگاهي

  25آيه 
daivam eväpare yajïaà 

yoginaù paryupäsate 
brahmägnäv apare yajïaà 

yajïenaivopajuhvati  
daivam : در پرستش فرشتگان ـeva : مانند اين ـapare : بعضي ديگر ـyajïam : قربانيها ـyoginaù : يوگيها ـ

paryupäsate :كنند ـ  به طور كاملي پرستش ميbrahma :مطلق ـ  مربوط به حقيقتagnau : در آتش ـapare : ديگران ـ
yajïam : قرباني ـyajïena :وسيله قرباني ـ  بهeva :سان ـ  بدينupajuhvati :كنند تقديم مي.  
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   ترجمه
، و برخـي    كنند  مي، به طرز كاملي آنها را پرستش          بعضي از يوگيها با تقديم قربانيهاي مختلف به فرشتگان        

  .نمايند ديگر قربانيهايي را به آتش برهمن متعال تقديم مي

   شرح
كه در باال توصيف گرديد كسي كه در آگاهي به كريشنا مشغول انجام وظيفه باشد، يعني قرباني انجام دهد، يوگي همان گونه 

ولي افراد ديگري نيز هستند كه قربانيهاي مشابهي را براي پرستش فرشتگان انجام . شود كامل يا عارف درجه يك خوانده مي
، انواع مختلف قرباني بر  بنابراين. كنند ميا وجه فاقد شخصيت خداوند قرباني دهند و باز برخي ديگر كه براي برهمن متعال ي مي

، منظور اصلي تمام قربانيها نهايتاً ويشنو كه با نام  ولي اين تنوع قرباني ظاهري است چه. برنده از آن وجود دارد حسب انواع بهره
: شود انواع مختلف قرباني به دو دسته عمده تقسيم مي.  هاستبرنده اصلي از تمام قرباني باشد كه بهره ياگيا نيز معروف است مي

كساني كه در آگاهي به كريشنا هستند تمام متعلقات مادي خود را براي .  قرباني متعلقات مادي و قرباني براي دانش متعال
وردن خوشبختي موقت در حالي كه افراد ديگري نيز هستند، كه به منظور به دست آ. كنند ميرضايت خداوند متعال قرباني 

. كنند مي، اموال مادي خود را قرباني  مادي از طريق راضي نمودن فرشتگاني مانند ايندرا يا فرشته خورشيد و غيره
فرشتگان . كنند ميگرايان نيز هويت خود را با غرق شدن و يكي شدن در موجوديت برهمن فاقد شخصيت قرباني  هويت بي

،  ه از طرف خداوند متعال براي تدبير و نظارت بر امور مادي از قبيل تأمين نيروي حرارتيموجودات زنده قدرتمندي هستند ك
مندند با انجام قربانيهاي مختلفي كه در  كساني كه به كسب منافع مادي عالقه. اند آبياري و روشنايي در جهان منصوب شده

يا كساني كه ) bahv-éçvara-vädé(و ـ ايشوارا ـ وادي آنان را باه. پردازند مراسم ودايي مقرر گشته به پرستش فرشتگان مي
پرستند و اشكال مختلف  ولي ديگران كه وجه فاقد شخصيت حقيقت مطلق را مي. خوانند به فرشتگان متعدد ايمان دارند مي

ود با غرق شدن نمايند و بدين گونه به موجوديت فردي خ دانند، فرديت خود را در آتش متعال قرباني مي فرشتگان را موقتي مي
گرا وقت خود را به تفكر و تعمق فلسفي براي درك طبيعت روحاني حق  هويت فالسفه بي. دهند در موجوديت متعال پايان مي

، اموال مادي خود را در آرزوي كسب لذات مادي كنند ميبه عبارت ديگر، كساني كه براي اجر و ثمر كار . كنند ميتعالي صرف 
گرايان يا كساني كه به وجه باشخصيت خداوند ايمان ندارند، مقامات و منسوبات مادي  هويت ي كه بي، در حالكنند ميقرباني 

،  گرا، محراب آتش قرباني هويت براي فالسفه بي. كنند ميخود را به قصد غرق شدن در وجود متعال و يكي شدن با آن قرباني 
ولي شخص كريشنا آگاهي مانند . گردد همن مستحيل مي است كه در آتش بر“ذات”شود  برهمن متعال و آنچه تقديم مي

دهد، همه چيز اعم از مايملك مادي و همچنين ذات خود  آرجونا در عين حال كه موجوديت و هويت فردي خود را از دست نمي
  . شود ها محسوب مي كند و بدين سبب او كاملترين يوگي را براي رضايت كريشنا قرباني مي

  26آيه 
çroträdénéndriyäëy anye 
saàyamägniñu juhvati 
çabdädén viñayän anya 

indriyägniñu juhvati  
çrotra-ädéni : عمل شنيدن ـindriyäëi : حواس ـanye : ديگران ـsaàyama : مربوط به خودداري و جلوگيري ـ

agniñu : در آتشها ـjuhvati :كنند ـ  تقديم ميçabda-ädén : ارتعاش صوتي و غيره ـviñayän : موضوعات ارضاي حواس ـ
anye : ديگران ـindriya : مربوط به اعضاي حسي ـagniñu : در آتشها ـjuhvati :كنند آنها قرباني مي.  
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   ترجمه
 و ديگران   كنند  ميعمل شنيدن و حواس را در آتش ذهن مهار شده قرباني            ] برهماچاريهاي حقيقي [برخي  

  .كنند ميكنندة حواس را در آتش حواس قرباني موضوعات جلب ] متأهالن پيرو قواعد و قوانين[

   شرح
، براي انسان چهار مرحله زندگي در نظر گرفته  از آنجا كه مقصود از حيات انساني ارضاي لذات حسي همچون حيوانات نيست

اين . ل گردد آنها، در زندگي روحاني به كمال نائل آيد و عارف يا يوگي كاموسيله بهشده است كه وي بتواند از طريق تحول 
  .و سانياسي نام دارد ، گريهاستها، واناپراستها چهار مرحله به ترتيب برهماچاري

برند، ذهن را با امتناع از ارضاي حواس  برهماچاريها، يا شاگرداني كه تحت مراقبت يك پير روحاني معتبر و موثق به سر مي
 شنوايي اصل اساسي ؛كه در ارتباط با آگاهي به كريشنا باشددهد  يك برهماچاري تنها به سخناني گوش فرا مي. كنند ميمهار 

درك و فهم است و بنابراين برهماچاري پاك كامال به هارر نامانو كيرتانام يا ذكر و سماع شكوه و جالل خداوند مشغول 
 متعال و صداي كند و شنوايي او به دريافت ارتعاش او از گوش فرا دادن به ارتعاشات اصوات مادي خودداري مي. شود مي

شود، ولي فرد  در چارچوب ازدواج برخي از كامجوييها مجاز شمرده مي. گردد روحاني هاره كريشنا، هاره كريشنا مشغول مي
رابطه . پردازد كند به آنها به صورت محدود و تحت شرايطي مي گريهاستها كه در زندگي تأهل خود از قوانين ودايي تبعيت مي

، ولي شخص متأهلي كه طبق قوانين ودايي رفتار  رات و گوشتخواري عاليق كلي جامعه بشري است، استفاده از مسك جنسي
از اين روست كه در تمام جوامع متمدن . سازد بند و بار و انواع كامجوييهاي ديگر آلوده نمي كند خود را به روابط جنسي بي مي

رابطه جنسي كنترل .  ن راه محدود و مهار كردن روابط جنسي استشود، زيرا اي ، ازدواج بر مبناي اصول ديني انجام مي انساني
، تمايل كلي خود را  شود، زيرا شخص متأهلي كه محدوديت پذيرفته است شده و بدون دلبستگي نيز نوعي ياگيا محسوب مي

  .كند ، به خاطر زندگي واالتر روحاني قرباني مي براي ارضاي لذات حواس

  27آيه 
sarväëéndriya-karmäëi 
präëa-karmäëi cäpare 

ätma-saàyama-yogägnau 
juhvati jïäna-dépite  

sarväëi : مربوط به همه ـindriya : حواس ـkarmäëi : عملكردها ـpräëa-karmäëi : عملكردهاي هواي زندگي
در : agnauطريق اتصال ـ : yogaمربوط به كنترل ذهن ـ : ätma-saàyamaديگران ـ : apareهمچنين ـ : caـ )  تنفس(

  . به دليل خواسته براي خودشناسي: jïäna-dépiteكنند ـ  تقديم مي: juhvatiآتش ـ 

   ترجمه
مندند از طريق تسلط بر ذهن و حواس به خودشناسي نائل آيند، عملكردهاي تمام حواس  ديگران كه عالقه 

  .كنند ميو هواي زندگي را به منزلة هدايايي به آتش ذهن مهار شده تقديم 

   شرح
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، روح داراي اسامي پراتياگ  در يوگا ـ سوتراي پاتانجالي.  در اينجا به آن روش يوگايي كه پاتانجالي مطرح كرده اشاره شده است
مادام كه روح به كامجويي و ارضاي نفس دلبستگي دارد، پاراگ ـ آتما و به مجرد آنكه نسبت به . باشد ـ آتما و پاراگ ـ آتما مي
قرار ) نيرو(روح در معرض فعاليـتهاي ده نوع هوا . شود ود را از دست بدهد، پراتـياگ ـ آتما ناميده ميلذات حواس دلبستگي خ

آموزد كه  روش يوگاي پاتانجالي به انسان مي. شود وسيله عمل تنفس درك مي كنند كه اين امر به دارد كه درون بدن عمل مي
ن خاصي تحت اختيار درآورد تا بدين وسـيله بتواند به صورت مطلوب و چـگونه عملـكردهاي اين هـواها يا انرژيها را با فنو

بر اساس اين روش يوگا، رسيدن به پراتياگ ـ آتما . مساعدي از آنها در جهت تهذيب روح از دلبستگيهاي مادي استـفاده نمايد
شود كه باعث برهم  وايو خوانده مييكي از ده هوا پرانا ـ .  كه خودداري و امتناع از فعالـيت در ماده است هدف غايي است

دهد گوش بشـنود، چشم بـبـيند، بيـني  گردد، بدين معني كه اجازه مي كـنش متـقابل حواس و اشـياي جلب كننده حواس مي
هواي ديگر آپانا ـ وايو . پذيرد و بدين گونه تمام اين فعاليتها در خارج از ذات صورت مي. ببويد، زبان بچشد و دست لمس كند

كند، اودانا ـ وايو باال  ، سامانا ـ وايو تعادل و توازن برقرار مي رود، ويانا ـ وايو عامل انقـباض و انبـساط است ست كه پايين ميا
  .گمارد و هنگامي كه انسان به ادراك و اشراق نائل شد، تمام اين نيروها را در جهت خودشناسي به كارمي. رود مي

  28آيه 
dravya-yajïäs tapo-yajïä 

yoga-yajïäs tathäpare 
svädhyäya-jïäna-yajïäç ca 

yatayaù saàçita-vratäù  
dravya-yajïäù : قرباني اموال شخص ـtapaù-yajïäù : قرباني در رياضتها ـyoga-yajïäù : قرباني در طريق تهذيب

قرباني در : jïäna-yajïäùقرباني در مطالعه وداها ـ : svädhyäyaديگران ـ : apareسان ـ  بدين: tathäهشتگانه ـ 
تمسك جسته به سوگند : saàçita-vratäùاشخاص به روشنايي رسيده ـ : yatayaùهمچنين ـ : caپيشرفت دانش متعال ـ 

  .و پيمانهاي استوار

   ترجمه
، با قرباني كردن اموال خـود و ديگـران بـا انجـام رياضـتهاي                  برخي با تعهد به سوگند و پيمانهاي سخت       

، بـه آگـاهي و روشـنايي         ، يا با مطالعة وداها بـراي پيشـرفت در دانـش متعـال               ن يوگاي هشتگانه  شديد، با تمري  
  .رسند مي

   شرح
خود را در قالب انواع مختلف  اشخاصي وجود دارند كه اموال و دارايي. هاي مختلف تقسيم نمود توان به دسته قربانيها را مي

ران ثروتمند يا شاهزادگان به تأسيس انواع مؤسسات خيريه مانند دهارما ـ در هندوستان تاج. كنند ميخيرات و صدقات قرباني 
هاي سالمندان و  پردازند و در كشورهاي ديگر نيز بيمارستانها، خانه شاال، آنا ـ كشترا، آتيتهي ـ شاال، آناتهااليا و ويديا ـ پيتها مي

كليه اين امور .زشي و درماني براي نيازمندان وجود داردمؤسسات خيريه مشابهي براي توزيع رايگان غذا، خدمات فرهنگي و آمو
افراد ديگري وجود دارند كه براي ارتقاي بيشتر در زندگي يا براي نيل به سيارات فوقاني . شود خيريه دراويامايا ـ ياگيا خوانده مي

اين روشها مستلزم سوگند و پيمانهاي . ذيرندپ ، داوطلبانه انواع بسياري از رياضتها مانند چاندرايانا و چاتورماسيا را مي اين جهان
، به موجب عهد و پيمان چاتورماسيا، فرد براي چهار ماه  براي مثال.  سختي براي زندگي تحت قواعد و قوانين بسيار دقيق است
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و از خانه خارج خورد  نمايد، بيشتر از يك بار در روز غذا نمي كند، از غذاهاي خاصي پرهيز مي اصالح نمي) تير تا مهر(ازسال 
باز افراد ديگري وجود دارند كه . شود ، تاپومايا ـ ياگيا خوانده مي پوشي از آسايش زندگي انجام اين گونه قرباني و چشم. شود نمي

، يا هاتها ـ يوگا يا آشتانگا ـ يوگا ) به منظور مستحيل شدن در وجود مطلق(العاده مانند روش پاتانجالي  انواع يوگاهاي خارق
، يوگا  تمام اين اعمال. كنند ميو برخي ديگر به كليه زيارتگاههاي مقدس سفر . دهند را انجام مي)  اي كسب كماالت خاصيبر(

افراد ديگري نيز به مطالعه ادبيات مختلف .  شود، يعني قرباني براي كسب كماالت خاص در دنياي مادي ـ ياگيا خوانده مي
شود، يعني  پردازند، كه به آن سوادهيايا ـ ياگيا گفته مي ـ سوتراها يا فلسفه سانكهيا ميودايي مخصوصاً اوپانيشادها و ودانتا 

تمام اين يوگيها با ايمان مشغول انجام انواع مختلف قرباني و در پي صعود به مراتب باالتري از .  اشتغال به قرباني مطالعات
آگاهي به كريشنا با .  رد، زيرا خدمت مستقيم به خداوند متعال استاما كريشنا آگاهي با تمام اين موارد تفاوت دا. زندگي هستند

، بلكه فقط با لطف و رحمت خداوند و عابدان حقيقي و معتبر او به دست  الذكر قابل حصول نيست هيچيك از قربانيهاي فوق
  . ، آگاهي به كريشنا، متعال و روحاني است بنابراين. آيد مي

  29آيه 
apäne juhvati präëaà 

präëe ’pänaà tathäpare 
präëäpäna-gaté ruddhvä 
präëäyäma-paräyaëäù 

apare niyatähäräù 
präëän präëeñu juhvati  

apäne :كند ـ  در هوايي كه به سمت پايين عمل ميjuhvati :كنند ـ  تقديم ميpräëam :كه به سمت بيرون عمل  هوايي
چنانكه همچنين ـ : tathäرود ـ  هوايي كه به سمت پايين مي: apänamشود ـ  در هوايي كه خارج مي: präëeكند ـ  مي

apare : ديگران ـpräëa :شود ـ  مربوط به هوايي كه خارج ميapäna :رود ـ و هوايي كه به سمت پايين مي gaté :حركت  ،
ن متمايل چني: paräyaëäù جذبه حاصل از توقف كامل تنفس ـ: präëa-äyämaبا متوقف كردن ـ : ruddhväگردش ـ 

در : präëeñuرونده ـ  هواي برون: präëänعمل خوردن ـ : ähäräùكنترل داشتن ـ : niyataديگران ـ : apareشده ـ 
  .كنند قرباني مي: juhvatiرونده ـ  هواي برون

   ترجمه
 بدين طريق كـه   ؛اي ديگر تمايل دارند از طريق قطع عمل تنفس در جذبه و خلسه قرار گيرند                و باز هم عده   

 سـرانجام بـا     سان  بدينپردازند و     رونده و بالعكس به تمرين مي       رونده به هواي درون     ا تقديم حركت هواي برون    ب
برخي ديگر كـه عمـل خـوردن را         . مانند  رسند و در آن باقي مي       متوقف كردن كامل عمل تنفس به حالت جذبه مي        

  .كنند ميديم رونده را به عنوان قرباني به خود آن تق دهند، هواي برون تقليل مي

   شرح
تمام اين . گردد شود و در آغاز با آساناهاي مختلف هاتها ـ يوگا تمرين مي ، پراناياما خوانده مي روش يوگا براي كنترل تنفس

اين تمرين شامل .  روشها به منظور مهار كردن و تحت اختيار درآوردن حواس و پيشرفت در معرفت روحاني توصيه شده است
رود و  هواي آپانا پايين مي. ون بدن است تا حركت هواها را در دو جهت مخالف در آن واحد مقدور سازدكنترل هواهاي در
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تعادل و (پردازد تا اين جريانات هوا در پوراكا  پراناياما ـ يوگي به تمرين تنفس در جهت مخالف مي. رود هواي پرانا باال مي
شود و هنگامي كه هر دو جريان هوا كامال  ، رچاكا خوانده مي رونده ي درونرونده به هوا تقديم هواي برون. خنثي شوند)  توازن

گردد كه  يوگي با تمرين كومبهاكا ـ يوگا قادر مي. شود كه شخص در كومبهاكا ـ يوگا قرار گرفته است متوقف گردد گفته مي
يوگي خردمند . ي افزايش دهدطول عمر را به منظور برخوردار شدن از فرصت بيشتري براي نيل به كمال معرفت روحان

بالطبع يوگيها با . مند است بدون آنكه در انتظار فرصت زندگي بعد باشد، در زندگي كنوني خود به مرحله كمال نائل آيد عالقه
شخص كريشنا آگاه چون همواره در خدمت . دهند تمرين كومبها ـ يوگا طول عمر را براي سالهاي بسيار زيادي افزايش مي

،  حواس او كه همواره وقف خدمت به كريشنا است.گردد وحاني خداوند قرار دارد، به خودي خود بر حواس مسلط ميعاشقانه ر
بنابراين در پايان زندگي طبيعتاً به جايگاه روحاني خداوند كريشنا رهسپار . يابد هيچ گونه امكاني را براي مشغوليت ديگري نمي

) 14/26 (گيتا-بهاگاوادهمان گونه كه در . كند ي براي افزايش طول عمر خود نميشود و به اين سبب است كه او هيچ تالش مي
  : گفته شده است

mäà ca yo ’vyabhicäreëa 
bhakti-yogena sevate 

sa guëän samatétyaitän 
brahma-bhüyäya kalpate  

درنگ به عرصه روحاني صعود   و بيهاي طبيعت مادي فرا رفته كسي كه وقف خدمت عاشقانه خالص به خداوند باشد، از گونه”
، هيچ گونه فرو افتادني  بنابراين. برد كند و دائم در آن آگاهي بسر مي  شخص كريشنا آگاه از مرحله روحاني شروع مي“.كند مي

ي كه عمل تقليل خوراك هنگام. شود اي به قلمرو جاودان خداوند وارد مي براي او وجود ندارد و در نهايت بدون كوچكترين وقفه
. شود خورد، به خودي خود انجام مي  مي- خوراكي كه ابتدا به پيشگاه خداوند تقديم شده -انسان فقط كريشنا ـ پراسادام 

و بدون تسلط بر حواس به هيچ وجه امكان رهايي از زنجيرهاي . خوري در زمينه مهار كردن حواس تأثير بسزايي دارد كم
  .اسارت مادي وجود ندارد

  30آيه 
sarve ’py ete yajïa-vido 
yajïa-kñapita-kalmañäù 
yajïa-çiñöämåta-bhujo 

yänti brahma sanätanam  
sarve :همه ـ  تمام ،api : به رغم تفاوت ظاهري ـete : اينها ـyajïa-vidaù : آگاه از هدف انجام قربانيها ـyajïa-

kñapita : پاك شدن به عنوان نتيجه انجام چنين اعمالي ـkalmañäù: مربوط به بازتابهاي گناه ـ yajïa-çiñöa : مربوط به
نزديك : yäntiاند ـ  آن كساني كه چنين شهدي را چشيده: amåta-bhujaùنتيجه حاصل از انجام چنين قربانيهايي ـ 

  . فضاي جاودان: sanätanamواال و متعالي ـ : brahmaجويند ـ  شوند، تقرب مي مي

   ترجمه
گردنـد و بـا       اني كه به معني و مفهوم قرباني واقفند از بازتاب گناهان پـاك مـي              كلية اين بجاآورندگان قرب   

  .روند ميچشيدن شهد نتايج قربانيها به سوي فضاي اعالي جاودان پيش 

   شرح
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يا اصول فلسفي و انجام روش  ، مطالعه وداها قرباني اموال(از توصيفاتي كه تا كنون درباره انواع مختلف قرباني به عمل آمد 
، علت يا ريشه اصلي زندگي  زيرا كامجويي يا ارضاي حواس.  يابيم كه هدف مشترك تمام آنها كنترل حواس است درمي) وگاي

اي كامال عاري از كامجويي قرار نگرفته باشد، به هيچ وجه امكان  ، مادامي كه انسان در مرحله  بنابراين؛دهد مادي را تشكيل مي
اين مرحله در فضاي جاودان يا فضاي برهمن . ، شعف مطلق و حيات مطلق ارتقاء يابد قندارد به مرحله جاودان دانش مطل

كند تا از بازتاب گناهان زندگي مادي تطهير شود  تمام قربانيهايي كه از آنها سخن به ميان رفت به انسان كمك مي.  نهفته است
شود، كه در پايان عمر نيز به ملكوت جاودان  ت ميو با چنين پيشرفتي نه تنها در اين زندگي خوشبخت و صاحب ثروت و نعم

  .شود  وارد مي- يا با يكي شدن در برهمن فاقد شخصيت و يا با معاشرت با شخصيت اعالي خداوند كريشنا -خداوند 

  31آيه 
näyaà loko ’sty ayajïasya 
kuto ’nyaù kuru-sattama  

na : هيچگاه ـayam : اين ـlokaù : سياره ـasti : دارد ـ وجودayajïasya :دهد  گونه قرباني انجام نمي براي كسي كه هيچ
  .اي بهترين كوروها: kuru-sat-tama، جز اين ـ  ديگري: anyaùكجا هست ـ : kutaùـ 

   ترجمه
تواند در ايـن حيـات و در ايـن سـياره شـاد و                 اي بهترينِ دودمان كورو، انسان بدون قرباني هيچگاه نمي        

  چه رسد به حيات بعدي و سيارة ديگرخوشبخت زيست كند، حال 

   شرح
به عبارت ديگر، .  شخص در هر يك از شكلهاي موجوديت مادي كه قرار گيرد، بدون استثناء از موقعيت اصلي خود غافل است

 آلود، و زندگي توأم با گناه ، جهل و غفلت علت زندگي گناه زندگي در دنياي مادي حاصل واكنشهاي متعدد زندگيهاي پرگناه
تواند از اسارت موجوديت   آن شخص ميوسيله بهكالبد انساني حيات تنها فرصتي است كه .  باعث استمرار موجوديت مادي است

، ارضاي حواس يا كامجويي طبق قواعد و قوانين و در  ، رفاه اقتصادي ، وداها با نشان دادن راه دين بنابراين. مادي رهايي يابد
انگيز، فرصتي را براي نجات در اختيار ما نهاده  بار و رقت  براي رهايي كامل از اين وضعيت رنجنهايت با ارائه تمهيدات الزم

تواند حل  راه دين يا انواع قربانيهاي مختلف كه در فوق توصيه شد، به خودي خود مسائل و مشكالت اقتصادي ما را مي.  است
، شير و غيره برخوردار  توانيم از مقادير كافي خوراك  ما مي-معيت  به رغم حتي اين به اصطالح ازدياد ج-با انجام ياگيا . كند

از اين رو كتب مقدس براي . آيد طبيعتاً وقتي احتياجات بدن تأمين شد، انسان درصدد راضي كردن حواس خود برمي.  گرديم
انسان را تدريجاً به سطح رهايي ،  مراعات اصول ديني. كند ، ازدواج مقدس را طبق قواعد و قوانين تجويز مي ارضاي لذات حسي

. دهد ، سوق مي ، يعني معاشرت با خداوند متعال از اسارت مادي ارتقاء و به باالترين مرتبه كمال زندگي در حالت رهايي يافته
نجام حال اگر شخصي مايل به ا.  قابل حصول است)  قرباني(همان گونه كه در فوق گفته شد، نيل به مرحله كمال با انجام ياگيا 

تواند انتظار شادي و خوشبختي را در اين زندگي داشته باشد، چه رسد به كسب شادي و  ياگيا طبق وداها نباشد، چگونه مي
، درجات مختلفي از آسايش و خوشبختي مادي براي  خوشبختي در كالبد مادي ديگر در سياره ديگر در انواع سيارات بهشتي

، دستيابي و ترفيع به سيارات روحاني از طريق   اما باالترين شعف و خوشبختي؛جود داردكساني كه مشغول انجام ياگيا هستند، و
، زيستن در كريشنا آگاهي يا به عبارت ديگرمركز قرار دادن خدا در تمام فعاليتهاي زندگي راه  بنابراين.  آگاهي به كريشنا است

  . حل نهايي تمام مسائل و مشكالت حيات مادي است
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  32آيه 
evaà bahu-vidhä yajïä 
vitatä brahmaëo mukhe 

karma-jän viddhi tän sarvän 
evaà jïätvä vimokñyase  

evam : بدين گونه ـbahu-vidhäù : انواع مختلف ـyajïäù : قربانيها ـvitatäù : گسترده شده است ـbrahmaëaù :
آنها را ـ : tänتو بايد بداني ـ : viddhiوعمل ـ زاده شده از كار : karma-jänاز طريق دهان ـ : mukheمربوط به وداها ـ 

sarvän : تمام ـevam :سان ـ  بدينjïätvä : با دانستن ـvimokñyase :تو رها خواهي شد.  

   ترجمه
بـا  .  اسـت   شود از طرف وداها تأييد شده       تمام اين انواع قرباني كه از شكلهاي مختلف كار و عمل ناشي مي            

  .يي نائل خواهي شدچنين شناختي از آنها، به رها

   شرح
همان گونه كه قبال بحث شد، با توجه به انواع متفاوت افراد، وداها قربانيهاي مختلفي را بر حسب كار و عمل براي آنها توصيه 

اي تنظيم شده است كه او  ، اين قربانيها به گونه از آنجا كه انسان عميقاً مجذوب ديدگاه جسماني و افكار مادي است. كند مي
.  ولي كليه آنها، در نهايت امر، براي رهايي از كالبد مادي توصيه شده است. ، با ذهن و يا با شعور انجام دهد واند آنها را با بدنبت

  .  خود خداوند تأييد شده استوسيله بهاين موضوع در اينجا شخصاً 

  33آيه 
çreyän dravya-mayäd yajïäj 

jïäna-yajïaù parantapa 
sarvaà karmäkhilaà pärtha 

jïäne parisamäpyate  
çreyän : بزرگتر، برتر ـdravya-mayät : مربوط به متعلقات مادي ـyajïät : قرباني ـ )  نسبت به(ازjïäna-yajïaù :

در كل ـ : akhilamفعاليتها ـ : karmaهمه ـ : sarvamاي تنبيه كننده دشمنان ـ : parantapaقرباني در دانش ـ 
pärtha :تها ـ اي پسر پريjïäne : به دانش ـparisamäpyate :شود ختم مي.  

   ترجمه
اي پسر پريتها، سـرانجام تمـام       .  ، قرباني دانش برتر از قرباني ثروت و اموال است           كنندة دشمن   اي تنبيه 

  .انجامد قربانيهاي كار و عمل به دانش متعال مي

   شرح
ي از رنجهاي مادي و در نهايت وقف شدن در خدمت عاشقانه ، سپس رهاي هدف تمام قربانيها رسيدن به مرحله دانش كامل

. ، درون اين قربانيها رازي نهفته است كه انسان بايد به آن دست يابد با اين حال.  است)  كريشنا آگاهي( روحاني خداوند متعال
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هنگامي كه ايمان شخص . گيرد دهد، شكلهاي مختلفي به خود مي قربانيها، طبق ايمان خاص شخصي كه قرباني را انجام مي
صرفاً اموال  تر از كساني محسوب شود كه بدون چنين دانشي رسد، انجام دهنده قربانيها بايد پيشرفته به مرحله دانش متعال مي

. ماند و هيچ گونه فايده روحاني در بر ندارد ، قربانيها در سطح مادي باقي مي  زيرا بدون رسيدن به دانشكنند ميمادي را قرباني 
عمل قرباني بدون ارتقاء به چنين دانشي . شود ، يعني باالترين مرحله دانش متعال منجر مي ، به كريشنا آگاهي انش حقيقيد

فقط هنـگامي كه شخـصي به سطح دانش متـعال ترفيع يابد، اعمال او در سطح روحاني . گردد فقط كاري مادي محسوب مي
و گيانا ) كار براي اجر و ثمر(گيرد مانند كارما ـ كاندا  هاي متفاوت افراد سرچشمه ميانواع مختلف قرباني از آگاهي. گيرد قرار مي
  .اما بهتر آن است كه انسان سرانجام به دانش دست يابد).  دانش در پي حقيقت(ـ كاندا 

  34آيه 
"tad viddhi praëipätena 

paripraçnena sevayä 
upadekñyanti te jïänaà 
jïäninas tattva-darçinaù  

tat : دانش قربانيهاي مختلف ـviddhi : سعي كن درك كني ـpraëipätena : نزد يك پير روحاني ـ )  جستن تقرب(با رفتن
paripraçnena :وسيله پرسشهاي متواضعانه ـ  بهsevayä :وسيله اعطاي خدمت ـ  بهupadekñyanti : آنها تشرف خواهند داد

  . بينندگان: darçinaùمربوط به حقيقت ـ : tattvaارواح خودشناخته ـ : jïäninaùـ به دانش : jïänamتو را، به تو ـ : teـ 

   ترجمه
كن و بـه او       با تواضع و تسليم از او پرسش      .  سعي كن حقيقت را فقط با رفتن نزد يك پير روحاني بياموزي           

  .اند را ديده ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشكار سازند زيرا كه آنها حقيقت. خدمت نما

   شرح
دهد كه نزد يك پير روحاني معتبر و موثق در  به همين جهت خداوند به ما پند مي.  بدون شك راه معرفت روحاني دشوار است

هيچكس قادر نيست پير روحاني معتبر گردد، مگر اينكه از اين اصل .  گيرد، برويم ، كه از خود خداوند سرچشمه مي سلسله پيران
همانا خداوند پير روحاني اصلي و ازلي است و كسي كه در سلسله پيران قرار داشته باشد . يروي نموده باشدسلسله پيران پ

،  هاي خودساخته تواند با ابداع شيوه هيچكس نمي. خداوند را دقيقاً همان گونه كه هست به مريد خود منتقل كند تواند پيام  مي
 dharmaà tu :فرمايد مي) 6/3/19 ( بهاگاواتام.  به ادراك روحاني نائل آيد، چنانكه بين متظاهران ابله امري متداول است

säkñäd bhagavat-praëétam: 
تواند به  از اين روست كه پندارهاي ذهني و بحث و استدالل خشك نمي. شود راه دين مستقيماً از طرف خداوند تبيين مي

تواند در زندگي روحاني پيشرفت  فاً بامطالعه كتب دانش نيز نميپيشرفت انسان در راه راست كمك نمايد، همچنانكه انسان صر
چنين پيري بايد با تسليم كامل پذيرفته شود و . نمايد، بلكه انسان بايد براي كسب دانش به پير روحاني حقيقي مراجعه كند

جلب رضايت پير .  خدمت كند، به او ، مانند يك خادم شخص بايد بدون منيت كاذب و عاري از هر گونه مقام و حيثيت دروغين
پرسش كردن از پير روحاني و مطيع او بودن دو موضوعي است كه .  ، سر پيشرفت در زندگي روحاني است روحاني خودشناخته

، و خدمت كردن به پير روحاني دانا  مادام كه حالت تواضع و تسليم. آورد تركيب صحيحي را براي معرفت روحاني به وجود مي
انسان بايد قادر باشد كه از آزمون پير روحاني با موفقيت بگذرد و هنگامي . فايده خواهد بود اشد، پرسش از او بيوجود نداشته ب
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درنگ لطف و رحمت خود را براي اعطاي معرفت روحاني خالص  كه او خواسته خالص و آرزوي واقعي سالك را مشاهده كند، بي
شخص نه تنها . اند معني نيز هر دو محكوم شده مورد و بي ه و همچنين پرسش بي، پيروي كوركوران در اين آيه. سازد نثار او مي

، بينش و شناخت  ، خدمت و پرسش بايد با اطاعت و تواضع از پير روحاني شنوايي داشته باشد، بلكه بايد با حالت تواضع و تسليم
بنابراين هنگامي كه شاگرد، مطيع .  يار مهربان استپير روحاني معتبر و موثق طبعاً نسبت به مريد بس. روشني را از او كسب كند

  .گردد و متواضع و همواره آماده خدمت باشد، تبادل دانش و پرسش كامل مي

  35آيه 
yaj jïätvä na punar moham 

evaà yäsyasi päëòava 
yena bhütäny açeñäëi 

drakñyasy ätmany atho mayi  
yat : كه ـjïätvä : با دانستن ـna :ه ـ هيچگاpunaù : دوباره ـmoham : به توهم ـevam : همچون اين ـyäsyasi :

همه ـ : açeñäëiموجودات زنده ـ : bhütäniكه به موجب آن ـ : yenaاي پسر پاندو ـ : päëòavaخواهي رفت ـ 
drakñyasi : خواهي ديد، پي خواهي برد ـätmani : در روح متعال ـatha u : يا به عبارت ديگر ـmayi :مندر  . 

   ترجمه
، ديگـر هيچگـاه در چنـين تـوهمي            وقتي بدين گونه دانش حقيقـي را از يـك روح خودشـناخته آمـوختي              

فرونخواهي افتاد، زيرا به موجب اين معرفت پي خواهي برد كه تمام موجودات زنـده چيـزي جـز اجـزاء و ذرات                       
  .متعال نيستند يا به عبارت ديگر آنها متعلق به من هستند

   شرح
هست علم دارد، آموختن اين  ، يا كسي كه به ماهيت اشياء هستي همان گونه كه  دريافت دانش از يك روح خودشناختهنتيجه

درك . باشند  شخصيت اعالي پروردگار، خداوند شري كريشنا، مي ، اجزاء و ذرات الينفك حقيقت است كه تمام موجودات زنده
خود را ”شود، به بيان ديگر، مايا به توهم  خوانده مي)  اين: ، يا نيست: ما(مايا موجوديت واحد به صورت جدا و مستقل از كريشنا، 

گونه پيوند و ربطي   كه ما با كريشنا هيچكنند ميبرخي چنين گمان . شود  گفته مي“جدا و منفك از خداوند متعال تلقي كردن
در واقع . باشد انا برهمن فاقد شخصيت مينداريم و او فقط يك شخصيت بزرگ تاريخي است و ديگر اينكه حقيقت مطلق هم

كريشنا به منزله . باشد ، اين برهمن فاقد شخصيت انوار ذاتي شخص كريشنا مي  نيز ذكر شده استگيتا-بهاگاوادچنانكه در 
در برهما ـ سامهيتا به وضوح بيان شده كه كريشنا شخصيت مطلق الهي و .  شخصيت اعالي خداوند علت اصلي همه چيز است

نيز بسطهاي )  ارواح(به همين ترتيب موجودات زنده . ت تمام علل است و ميليونها ظهور خداوند تنها بسطهاي مختلف اويندعل
 كه كريشنا موجوديت واحد و مستقل خود را در بسطهاي كنند ميفالسفه ماياوادي به اشتباه چنين تصور . كريشنا هستند

ايم كه هر  ما در دنياي مادي اين تجربه را كسب كرده.  ساً و كامال مادي استاين طرز تفكر اسا. دهد ش از دست ميشمار بي
در حالي كه فيلسوفان ماياوادي قادر به . دهد گاه شيئي به اجزاء و ذرات تقسيم شود، هويت اصلي و اوليه خود را از دست مي
، يك منهاي يك نيز برابر   در عين حالشود و درك اين حقيقت نيستند كه مطلق يعني آنكه يك به عالوه يك مساوي يك مي

  . در عالم مطلق قضيه بدين صورت است. شود يك مي
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.  پنداريم كه از كريشنا جداييم  مي ايم و بنابراين ما اكنون به علت فقدان دانش كافي در موضوع علم مطلق با توهم پوشيده شده
تفاوتهاي كالبد جسماني كه در .  زا و يا با او متفاوت نيستيماگرچه ما ذرات جدا شده از كريشنا هستيم با اين وصف از او مج

در حقيقت . شود كنيم صوري است و حقيقت امر نيست و به اين لحاظ به آن مايا گفته مي ميان موجودات زنده مشاهده مي
نا گمان كرد روابط به واسطه مايا بود كه آرجو.  ايم  براي راضي كردن كريشنا به وجود آمده- موجودات زنده -تمامي ما 

تمام تعاليم گيتا در راستاي تحقق اين .  جسماني مادي و موقت او با بستگانش مهمتر از رابطه جاودان روحاني او با كريشنا است
تواند از او جدا و منفك باشد و اين درك كه او هويتي  مقصود است كه گوهر روح موجود زنده به عنوان خادم ابدي كريشنا نمي

، بايد منظور و  ، به منزله اجزاء و ذرات جدا شده متعال موجودات زنده يا ارواح. شود كريشنا داشته باشد مايا خوانده ميمجزا از 
، در قالبهاي مادي  ، از زمانهاي بسيار كهن آنان به علت فراموش كردن اين هدف و غفلت از آن. مقصودي را برآورده سازند
گرفتن  ، از غفلت و فراموشي يا ناديده چنين تفاوتهاي جسماني. اند شته و غيره قرار گرفته، فر ، حيوان مختلف به صورت انسان

 كه وقتي انسان در آگاهي به كريشنا مشغول خدمت روحاني شود، فوراً از اين  در حالي. گيرد خدمت روحاني به خداوند نشأت مي
ها از پير روحاني حقيقي دريافت نمايد و از اين رو به توهمي تواند اين دانش پاك و خالص را تن شخص مي. يابد توهم رهايي مي

، يعني كريشنا، پناه  شود كه روح متعال دانش كامل در اين خالصه مي. كه طبق آن موجود زنده با كريشنا برابر است دچار نگردد
ور شده و به  نيروي مادي غوطه، موجودات زنده در گرداب  و مأمن متعال همه موجودات زنده است و با رها كردن چنين پناهي

سان تحت تأثير درجات مختلفي از هويت مادي در غفلت و  اند؛ بدين شوند كه داراي هويتهاي مستقلي اين توهم دچار مي
زده در آگاهي به كريشنا قرار گيرند، بايد درك كرد  اما هنگامي كه اين موجودات زنده وهم. گيرند فراموشي از خداوند قرار مي

 muktir : به اين صورت تأييد شده است) 2/6/10( اند، چنانكه اين مطلب در بهاگاواتام ن در راه رهايي واقع شدهكه آنا

hitvänyathä-rüpaà svarüpeëa vyavasthitiù.  
  ). كريشنا ـĤگاهي(رهايي يعني قرار گرفتن در موقعيت اصلي و باطني خود به عنوان خادم ابدي كريشنا 

  36آيه 
api ced asi päpebhyaù 

sarvebhyaù päpa-kåt-tamaù 
sarvaà jïäna-plavenaiva 

våjinaà santariñyasi  
api : حتي ـcet : اگر ـasi : تو هستي ـpäpebhyaù : مربوط به گناهكاران ـsarvebhyaù : مربوط به همه ـpäpa-kåt-

tamaù : بزرگترين گناهكار ـsarvam : تمام اين واكنشهاي گناه ـjïäna-plavena :وسيله زورق دانش متعال ـ  بهeva :
  .به طور كامل گذر خواهي كرد: santariñyasiاقيانوس رنجها ـ : våjinamحتماً، محققاً ـ 

   ترجمه
، به محض سوار شدن و قرار گرفتن در زورق دانش متعال قادر               حتي اگر گناهكارترينِ گناهكاران نيز باشي     

  . نماييخواهي شد از اقيانوس مصائب مادي گذر 

   شرح
برد، حال آنكه درك صحيح از موقعيت  ، انسان را بيشتر و بيشتر در اقيانوس جهالت فرو مي نبرد براي بقاء در موجوديت مادي
در . درنگ انسان را از اين اقيانوس بيرون كشد و او را از اين خطر مهلك نجات دهد تواند بي اصلي خود در رابطه با كريشنا مي
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تالش براي .  ور تشبيه شده است اي اوقات به جنگلي شعله  دنياي مادي گاهي اوقات به اقيانوس جهالت و پاره، ادبيات ودائي
به هر تقدير، اگر كسي فرا رسد و شناگر تقالكننده .  ، هر قدر هم كه انسان شناگري ماهر باشد، دشوار است بقاء در اين اقيانوس

 -دانش كامل دريافت شده از شخصـيت متعال خداوند . شود ترين ناجي محسوب ميرا از اين اقيانوس بيرون بكشاند، او بزرگ
كند كه قادر است ما را از اين اقيانوس نجات بخشد و در عين سادگي در اوج تعالي   به سان زورقي عمل مي-كريشنا آگاهي 

  .شود ، زيرا تنها راه نجات محسوب مي است

  37آيه 
yathaidhäàsi samiddho ’gnir 

bhasma-sät kurute ’rjuna 
jïänägniù sarva-karmäëi 
bhasma-sät kurute tathä  

yathä : درست مانند ـedhäàsi : هيزم ـsamiddhaù : سوزان ـagniù : آتش ـbhasma-sät : خاكستر ـkurute : تبديل
-bhasmaاعمال مادي ـ تمام واكنشهاي : sarva-karmäëiآتش دانش ـ : jïäna-agniùاي آرجونا ـ : arjunaكند ـ  مي

sät : به خاكستر ـkurute :كند ـ  آن تبديل ميtathä :ًمشابها.  

   ترجمه
كند، آتش دانش نيز تمام بازتابهـاي         اي آرجونا، همان گونه كه آتش سوزان چوب را به خاكستر تبديل مي            

  .كند اعمال مادي را به خاكستر مبدل مي

   شرح
 و روح متعال و رابطه آنان با يكديگر، به آتشي تشبيه شده است كه نه تنها واكنشهاي ) روح فردي(در اينجا، دانش كامل ذات 
هر كدام از اعمالي . كند سوزاند، بلكه واكنشهاي تمام اعمال پرهيزكارانه را نيز به خاكستر تبديل مي تمام اعمال شريرانه را مي

مراحلي كه واكنش از . كند شود و عمل مي مختلف ظاهر ميدهيم داراي واكنشي است كه با گذشتن از مراحل  كه ما انجام مي
، مرحله در حال بارور شدن و مرحله به ثمر رسيده و  ، مرحله در حال ايجاد شدن مرحله نامتجلي: كند عبارت است از آن عبور مي
پس زماني كه انسان . كند ميسوزاند و به خاكستر تبديل  اما علم به موقعيت فطري موجود زنده كليه واكنشها را مي.  ظاهر شده

) 4/4/22بريهاد ـ آرانياكا اوپانيشاد ( چنانكه در وداها . رود در دانش كامل قرار گيرد تمام واكنشهاي پيشين و آينده او از بين مي
  :ubhe uhaivaiña ete taraty amåtaù sädhv-asädhüné : گفته شده است

  “.آيد نه يا پرهيزكارانه فائق ميانسان بر كليه واكنشهاي حاصل از اعمال شريرا”

  38آيه 
na hi jïänena sadåçaà 
pavitram iha vidyate 

tat svayaà yoga-saàsiddhaù 
kälenätmani vindati  
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na : هيچ چيز ـhi : حتماً، محققاً ـjïänena : با دانش ـsadåçam : در مقايسه ـpavitram :تطهير شده ـ  تقديس شده ،
iha : در اين جهان ـvidyate : وجود دارد ـtat : آن ـsvayam :ـ  خودش ،yoga : در عشق و عبوديت ـsaàsiddhaù :

  .برد لذت مي: vindatiدر خويش ـ : ätmaniدر طي زمان ـ : kälenaكسي كه پخته و رسيده است ـ 

   ترجمه
عابدانـه پيشـرفت   كسي كه در انجام خدمت      .  ، هيچ چيز پاكتر و واالتر از دانش متعال نيست           در اين جهان  

  .برد حاصل كرده است از اين دانش كه ميوة رسيدة تمامي عرفان است به مرور زمان در درون لذت مي

   شرح
بر اين .  دهيم ، اين كار را طبق ادراك روحاني انجام مي گوييم سخن مي)  معرفت روحاني(هنگامي كه ما درباره دانش متعال 

اين .  ، عامل رهايي است ، علت اسارت و دانش جهل و غفلت. انش متعال واال و پاك باشدتواند به اندازه د اساس هيچ چيز نمي
، ديگر احتياجي نيست كه  دانش ميوه رسيده عبادت عاشقانه و خدمت عابدانه است و هنگامي كه انسان بدان دست يافت

آرامش در آگاهي به كريشنا به اوج خود بايد دانست كه اين دانش و . آرامش را به جز درون خود در جاي ديگر جستجو كند
  .  استگيتا-بهاگاواداين كالم نهايي . رسد مي

  39آيه 
çraddhäväl labhate jïänaà 
tat-paraù saàyatendriyaù 

jïänaà labdhvä paräà çäntim 
acireëädhigacchati  

çraddhä-vän : يك انسان باايمان ـlabhate :آورد ـ  به دست ميjïänam :دانش ـ tat-paraù : بسيار مجذوب شده به
متعال و : parämنائل شدن ـ : labdhväدانش ـ : jïänamحواس ـ : indriyaù، مهار شده ـ  كنترل شده: saàyataآن ـ 

  .يابد دست مي: adhigacchatiخيلي زود ـ : acireëaصلح و آرامش ـ : çäntimروحاني ـ 

   ترجمه
نمايد، شايستة كسب اين دانش است    گردد و حواسش را مهار مي      انسان باايماني كه وقف دانش متعال مي      

  .يابد و پس از رسيدن به آن سريعاً به آرامش روحاني اعاليي دست مي

   شرح
شود  شخصي باايمان خوانده مي. گردد كه اعتقاد راسخ به كريشنا دارد اين دانش در كريشنا آگاهي نصيب شخص باايماني مي

اين ايمان با . تواند به باالترين مرتبه كمال دست يابد كردن و زندگي در آگاهي به كريشنا مي كه مطمئن باشد فقط با عمل
هاره راما، هاره راما، راما / انجام خدمت عابدانه و با ذكر ماهامانترا، يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره 

، انسان بايد حواسش را  از اين گذشته. شود نمايد حاصل مي لودگيهاي مادي پاك مي، كه قلب انسان را از تمام آ راما، هاره هاره
اي به كمال در  كسي كه به خداوند ايمان داشته باشد و حواسش را نيز كنترل كند، به سادگي و بدون كوچكترين وقفه. مهار كند

  .گردد دانش آگاهي به كريشنا نائل مي
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  40آيه 
ajïaç cäçraddadhänaç ca 

saàçayätmä vinaçyati 
näyaà loko ’sti na paro 

na sukhaà saàçayätmanaù  
ajïaù : ناداني كه هيچ گونه دانشي از كتب مقدس ندارد ـca : و ـaçraddadhänaù : عاري از ايمان به كتب مقدس وحي
: naكند ـ  د، سقوط ميافت فرو مي: vinaçyatiيك شخص ـ : ätmäمربوط به ترديدها ـ : saàçayaهمچنين ـ : caشده ـ 
شادي و : sukhamنه ـ : naدر زندگي بعد ـ : paraùو نه ـ : naوجود دارد ـ : astiجهان ـ : lokaùدر اين ـ : ayamهرگز ـ 

  . مربوط به شخص: ätmanaùشكاك ـ : saàçayaخوشبختي ـ 

   ترجمه
يابنـد و سـقوط       لهي دسـت نمـي    ايمانان كه به كتب مقدس شك و ترديد دارند به آگاهي ا             اما نادانان و بي   

  . دگر براي روح مردد نه در اين جهان شادي و خوشبختي وجود دارد و نه در جهان. كنند مي

   شرح
، به كتب آسماني معتبر  ولي بعضي افراد كه بيشتر شبيه به حيوانات هستند تا انسان.   پربهاترين كتب مقدس استگيتا-بهاگاواد

توانند  اند، يا مي  و برخي ديگر، اگرچه واجد دانش كتب مقدس؛شود ايمان يا دانش ندارند ح ميو اصولي كه از طريق آنها مطر
اي ديگر هرچند به كتب مقدس   و پاره؛به حقيقت كالم اين كتب ايماني ندارند قسمتهايي از آنها را نقل نمايند، ولي در واقع

كريشنا ايمان نداشته و سيماي واجد  ه شخصيت الهي شري ممكن است اعتقاد داشته باشند، ليكن بگيتا-بهاگاوادمانند 
توانند هيچ گونه پايه محكمي دركريشنا آگاهي به دست آورند و  چنين اشخاصي نمي. كنند ميشخصيت مطلق را عبادت ن

ميان افراد در . روند ميافتند و سراغ زندگي مادي  هرچند ممكن است روزي اصول كريشنا آگاهي را نيز بپذيرند، از آن فرو مي
اشخاصي . كنند ميالذكر كه در مورد كتب مقدس فاقد ايمان و همواره دچار شك و ترديدند، هيچ گونه پيشرفتي حاصل ن فوق

 براي آنان ؛كه به خداوند و كالم وحي او ايمان نداشته باشند، نه در اين دنيا خير و شادي خواهند يافت و نه در دنياي ديگر
، از اصول كتب آسماني پيروي نمايد تا بدين ترتيب به سطح دانش  بنابراين انسان بايد با ايمان. داصال خوشبختي وجود ندار

به عبارت ديگر، . و تنها تحصيل اين دانش به انسان كمك خواهد كرد كه به سكوي معرفت روحاني دست يابد. ارتقاء يابد
بنابراين انسان بايد از آچارياهاي بزرگ كه در سلسله . اشخاص شكاك به هيچ وجه جايي در عرصه رستگاري روحاني ندارند

  .پيران هستند پيروي نمايد تا به موفقيت و سعادت دست يابد

  41آيه 
yoga-sannyasta-karmäëaà 
jïäna-saïchinna-saàçayam 

ätmavantaà na karmäëi 
nibadhnanti dhanaïjaya  
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yoga :وسيله خدمت عابدانه در كارما ـ يوگا ـ  بهsannyasta : كسي كه انقطاع پيشه كرده است ـkarmäëam : ثمرات
در ذات واقع : ätma-vantamشكها و ترديدها ـ : saàçayamقطع شده ـ : saïchinnaوسيله دانش ـ  به: jïänaاعمال ـ 

  . اي فاتح ثروت: dhanaïjayaكشاند ـ  به بند مي: nibadhnantiكارها، اعمال ـ : karmäëiهرگز ـ : naشده ـ 

   ترجمه
، از ثمرات اعمالش منفـك و شـك و ترديـدهايش بـا                ، كسي كه وقف خدمت عابدانه است        اي فاتح ثروت  

  .گردد  او اسير واكنشهاي اعمالش نميسان بدين. ، حقيقتاً در ذات قرار دارد دانش متعال از بين رفته است

   شرح
، پيروي نمايد، به بركت دانش متعال   بيان فرموده است همان گونه كه خود شخصيت الهيگيتا-بهاگاوادكسي كه از آموزشهاي 

، به  او به منزله جزئي الينفك از خداوند كه در آگاهي به كريشنا قرار گرفته است. يابد از تمام شكها و ترديدها رهايي مي
  .  او بدون ترديد در بند اعمال واقع نيستسان بدين. گردد خودشناسي نايل مي

  42آيه 
tasmäd ajïäna-sambhütaà 
håt-sthaà jïänäsinätmanaù 

chittvainaà saàçayaà yogam 
ätiñöhottiñöha bhärata  

tasmät : بنابراين ـajïäna-sambhütam : زاده جهل و غفلت ـhåt-stham : واقع شده در قلب ـjïäna : مربوط به دانش
اين ـ : enam، به پايان رساندن ـ  دنقطع كر: chittväمربوط به ذات ـ : ätmanaùوسيله سالح ـ  به: asinäـ 

saàçayam : شك و ترديد ـyogam : در يوگا ـätiñöha : واقع شو ـuttiñöha : برخاستن براي جنگيدن ـbhärata : اي
  .نواده بهاراتا

   ترجمه
اي .  ، بايد شك و ترديدهايي را كه جهل و غفلت در قلبت پديد آورده است نابود سازي ، با سالح دانش پس

  .  به يوگا برخيز و بجنگمسلّحبهاراتا، 

   شرح
اين روش يوگا .  شود، يا عملكرد جاودان موجود زنده صل آموزش داده شد، ساناتانا ـ يوگا خوانده ميفروش يوگايي كه در اين 
اني اموال مادي اگر قرب.  ، و دانش ذات كه عملكرد خالص روحاني است واگذاري و ترك اموال مادي:  داراي دو نوع قرباني است

اما كسي كه چنين قربانيهايي را با . گردد به معرفت روحاني نينجامد آنگاه اين عمل قرباني به يك فعاليت مادي تبديل مي
عرصه  هنگامي كه ما به. دهد قرباني او كامل و صحيح محسوب خواهد شد ، انجام مي ، و در خدمت عابدانه هدفي روحاني

يا به عبارتي ( نخست درك ذات يا معرفت روح:  بندي است يابيم كه آن نيز داراي دو تقسيم ، درمي هيمن فعاليتهاي روحاني پا مي
 را همان گونه كه گيتا-بهاگاوادكسي كه راه . ، و ديگري حقيقت درباره شخصيت متعال خداوند) شناخت موقعيت ذاتي شخص

شخص بدون هيچ مشكلي به . ي مهم دانش روحاني نائل آيدبند تواند به درك اين دو تقسيم هست دنبال كند خيلي آسان مي
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.  تحصيل دانش كامل درباره ذات به عنوان جزئي از خداوند، و به دنبال آن به درك اعمال روحاني حق تعالي دست خواهد يافت
كسي ماهيت حقيقي  چنانچه با وجود چنين تعاليمي ؛در آغاز اين فصل فعاليتهاي روحاني خداوند از طرف خود او مطرح گرديد

، مملو از شعف و عليم كامل درك ننمايد واقعاً ابله درجه يك است و بايد به عنوان شخصي كه  او را به عنوان شخصيت جاودان
اين ناداني يا پرده جهل و غفلت قطعي . كند، محسوب شود از استقالل اندكي كه خداوند در اختيار او نهاده است سوءاستفاده مي

،   قرباني به فرشتگانوسيله بهآگاهي به كريشنا . گردد ول تدريجي اصول كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي مرتفع مينيست و با قب
، در توبه و  العاده ، در انجام يوگاي خارق ، در مهار كردن حواس ، قرباني در تجرد، قرباني در زندگي تأهل قرباني به برهمن

. گردد شود و احياء مي  وداها، و در شركت در نظام اجتماعي وارناشراما ـ دهارما بيدار مي، در مطالعه ، در انفاق اموال مادي رياضت
هدف اصلي تمام اين فعاليتها . گردد و بايد با قواعد و قوانين تنظيم شده انجام شود تمام اين فعاليتها قرباني محسوب مي

، و برعكس كسي كه به مرجعيت و   استگيتا-هاگاوادبكند، شاگرد واقعي  خودشناسي است و كسي كه اين هدف را دنبال مي
شود انسان با  از اين روست كه توصيه مي. ماند كند يا در آن ترديد دارد، از راه شناخت حقيقت بازمي حقانيت كريشنا شك مي

 تحت هدايت او  يا هر كتاب مقدس ديگري راگيتا-بهاگاواد،  تواضع و تسليم و اعطاي خدمت به يك پير روحاني معتبر و موثق
 دقيقاً همان گونه كه -پير روحاني حقيقي در سلسله پيران قرار دارد و به هيچ وجه از آموزشهاي خداوند متعال . مطالعه نمايد

 انحراف حاصل - از طريق او به اين قلمرو زمين آمده است گيتا-بهاگاوادميليونها سال پيش به فرشته خورشيد، كسي كه تعاليم 
 همان گونه كه در خود گيتا توصيه شده است تبعيت كند و از معلمان دروغين گيتا-بهاگاوادبراين انسان بايد از راه بنا. كند نمي

بدون شك خداوند شخص متعال . سازند احتراز كند خودپرستي كه فقط جوياي نام هستند و ديگران را از راه واقعي منحرف مي
 شخص رهاشده رستگاري گيتا-بهاگاوادقت را درك كند از همان آغاز مطالعه كسي كه اين حقي. اند است و اعمال او روحاني

  . است
  .يابد  پايان مي“دانش متعال” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل چهارم شريماد سان بدين
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   فصل پنجم

  ) عمل در كريشنا آگاهي(كارما ـ يوگا 

  

  1آيه 
arjuna uväca  

sannyäsaà karmaëäà kåñëa 
punar yogaà ca çaàsasi 
yac chreya etayor ekaà 

tan me brühi su-niçcitam 
arjunaù uväca : آرجونا گفت ـsannyäsam :ترك كردن ـ ، انقطاع karmaëäm :تمام فعاليتها ـ  مربوط بهkåñëa :

كدام ـ : yatكني ـ  تو تجليل مي: çaàsasiهمچنين ـ : ca خدمت عابدانه ـ: yogamدوباره ـ : punaù كريشنا ـ اي
çreyaù : سودمندتر است ـetayoù : مربوط به اين دو ـekam : يك ـtat : آن ـme : به من ـbrühi : لطفاً بگو ـ

su—niçcitam :ًدقيقاً،قطعا .  

   ترجمه
و بـا عشـق    خواهي كار و عمل را ترك گويم و سپس دوباره كار  نخست از من مي،اي كريشنا:  آرجونا گفت

  ؟ اين دو سودمندتر است كنم قاطع و صريح به من بگو كداميك از اكنون خواهش مي.  كني عبوديت را توصيه مي

   شرح
ثمر ذهني  فرمايد كه عمل كردن در خدمت عابدانه بهتر ازپندارهاي خشك و بي  ميگيتا-بهاگاوادخداوند در اين فصل پنجم 

 زيرا خدمت به خداوند چون طبعاً داراي سرشت ، آسانتر است  ارهاي خشك ذهنيبندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه از پند.  است
   مقدمتاً درباره روح و اسارت آن در كالبد مادي و نحوه، در فصل دوم. رهاند واكنشهاي اعمال مي   انسان را از دام، روحاني است

سوم روشن شد كه كسي كه   در فصل. ضيح داده شدرهايي از گرداب اسارت مادي به وسيله بودهي ـ يوگا يا خدمت عابدانه تو
و متعاقباً در فصل چهارم خداوند به آرجونا اظهار . ندارد  اي براي انجام دادن به دانش روحاني دست يافته باشد ديگر هيچ وظيفه

رمود كه حال چون در اما با اين حال در انتهاي فصل چهارم به آرجونا توصيه ف .انجامد ها به دانش مي داشت كه تمام قرباني
عشق   يعني اهميت كار در، بنابراين كريشنا با تأكيد همزمان بر دو موضوع.  برخيزد و بجنگد،بيدار شود ، دانش كامل قرار گرفته

آورده و عزم و تصميم او را    گويي موجبات گيجي و گمگشتگي آرجونا را فراهم، عملي در دانش و عبوديت و همچنين بي
ولي چنانچه .  هاي حواس است متضمن ترك كليه فعاليت  كند كه انقطاع در دانش آرجونا چنين درك مي.  ستمغشوش ساخته ا

 او ،؟ به عبارت ديگر ايستاده است  آنگاه در اين صورت چگونه از كار و عمل باز،بپردازد  انسان به كار و عمل در خدمت عابدانه
انقطاع با   زيرا از ديد او كار و،عاري از هر گونه فعاليت باشد كامالً  بايد، انش يا انقطاع در د،كند كه سانياسا مي چنين تصور

در معرفت كامل عاري از  درك نكرده است كه عمل كامالً رسد كه او به نظر مي. يكديگر سازگار نيست و منافات دارد
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از كار و عمل دست شويد يا با دانش و مالً  كابايد كند كه آيا بدين سبب سؤال مي.  عملي است العمل و بنابراين عين بي عكس
 .علم كامل به كار و عمل بپردازد

  2آيه 
çré-bhagavän uväca 

sannyäsaù karma-yogaç ca 
niùçreyasa-karäv ubhau 

tayos tu karma-sannyäsät 
karma-yogo viçiñyate 

çré-bhagavän uväca : شخصيت پروردگار فرمود ـsannyäsaù :ل ـ ترك كار و عمkarma :كار در عشق و عبوديت ـ 
ca : همچنين ـniùçreyasa—karau :رهايي ـ  راه رهنمون شدن بهubhau : هر دو ـtayoù : از اين دو ـtu : ولي ـ

karma-sannyäsät : در مقايسه با ترك كاربراي اجر و ثمر ـkarma-yogaù : كار در عشق و عبوديت ـviçiñyate : بهتر
  . است

   ترجمه
رهـايي مطلـوب     ترك كار و عمل و عمل در عشق و عبوديت هر دو بـراي      : ت پروردگار پاسخ فرمود   شخصي

  . ولي از اين دو كار كردن در خدمت عابدانه بهتر از ترك كار و فعاليت است.  است

   شرح
هايي  غول انجام فعاليتانسان مش  مادامي كه.   علت اسارت مادي است،  به منظور ارضاي حواس و كامجويي،كار براي اجر و ثمر

انواع بدنهاي مادي گوناگون بگذرد و بدين سان دائماً به   مطمئناً بايد از، براي بهبودي و توسعه آسايش كالبد مادي خود است
 :كند اين موضوع را بدين صورت تأييد مي) 4/5/5-6(  بهاگاواتام-شريماد. بخشد جريان اسارت در زنجيرهاي مادي استمرار

nünaà pramattaù kurute vikarma 
yad indriya-prétaya äpåëoti 

na sädhu manye yata ätmano 'yam 
asann api kleça-da äsa dehaù 

 
paräbhavas tävad abodha-jäto 

yävan na jijïäsata ätma-tattvam 
yävat kriyäs tävad idaà mano vai 

karmätmakaà yena çaréra-bandhaù 
 

evaà manaù karma-vaçaà prayuìkte 
avidyayätmany upadhéyamäne 
prétir na yävan mayi väsudeve 
na mucyate deha-yogena tävat  
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كه مملو از درد و رنج   دانند كه اين كالبد مادي كنوني اند و نمي وار در پي كامجويي و ارضاي تمايالت نفساني مردم ديوانه”
 ولي همواره به طرق ،  فاني و موقتي است، بدن  اگرچه اين .اند اي است كه در گذشته انجام داده  ماحصل اعمال ثمرجويانه، است

انسان .   كار كردن براي ارضاي حواس صحيح و شايسته نيست، بنابراين .آورد  زحمت به بار ميگوناگون براي انسان رنج و
  زيرا تا زماني،شود  در زندگي ناموفق محسوب مي، تحقيق درباره هويت حقيقي خود برنيامده است مادامي كه در صدد پرسش و

چنين در  كند و تا زماني كه اين  به منظور ارضاي نفس كار بايد براي كسب نتايج ثمرجويانه،كه هويت حقيقي خويش را نشناسد 
با . طبيعت مادي از يك كالبد به كالبد مادي ديگري درآيد   ناگزير خواهد بود به حكم،بند آگاهي ارضاي حواس مادي باشد

 از عشق براي  ليكن بايد حالتي سرشار،خبري مجذوب كار براي ثمر باشد و بي  اينكه ممكن است انسان تحت تأثير جهل
رهايي از   تواند فرصت تنها آن هنگام است كه انسان مي.  را در خود پرورش دهد- خداوند متعال -واسودوا   خدمت عابدانه به

  .اسارت اين موجوديت مادي را بيابد
وقعيت روحاني به عمل در م انسان بايد.   براي رهايي كافي نيست- دانش اينكه انسان روح است نه كالبد مادي -بنابراين گيانا 

 عملي در ،چون در آگاهي به كريشنا.  وجود نخواهد داشت   در غير اين صورت هيچ گونه راه گريزي از اسارت مادي،نيز بپردازد
 پيشرفت انسان را به سوي دانش ، انجام فعاليتهايي كه برخاسته از دانش كامل است ،سطح كار براي اجر و ثمر وجود ندارد

پاك    قلب روح اسير ماديات، بدون آگاهي به كريشنا و صرفاً از طريق انقطاع از اعمال ثمرجويانه. سازد مي حقيقي هموار
 در حالي كه فعاليت در ؛كند   انسان ناگزير است در سطح كار براي اجر و ثمر فعاليت، شود و تا زماني كه قلب پاك نشده نمي

. ثمربخش رهايي يابد و ديگر به سطح مادي نزول نكند  دهد تا از نتايج اعمال آگاهي به كريشنا خود به خود انسان را ياري مي
ترك كار .   باالتر است، كه دائماً خطر فرو افتادن را نيز در بر دارد،همواره از ترك كار از اين رو كار و عمل در آگاهي به كريشنا

به بهاكتي ـ   وامي نيز اين موضوع را در كتاب خود موسومآگاهي به كريشنا ناقص است چنانكه شريال روپا گوس يا انقطاع بدون
 :كند چنين تأييد مي) 258/2/1(راسامريتا ـ سيندهو 

präpaïcikatayä buddhyä 
hari-sambandhi-vastunaù 
mumukñubhiù parityägo 

vairägyaà phalgu kathyate  
 به منزله ،شود متعال خداوند مي  واقع مربوط به شخصيتانقطاع اشخاصي كه مشتاق نيل به رهايي اند و از چيزهايي كه در ”

چشد كه درك كند خداوند  مزه انقطاع حقيقي را زماني مي   انسان“.شود كنند، ناكامل خوانده مي  ميپوشي اشياي مادي چشم
نيم از چيزي كه توا پس در اين صورت چگونه مي. ادعاي مالكيت بر چيزي را نمايد مالك همه چيز است و سزاوار نيست كه او

همه . شود مي  ؟ شخصي كه كريشنا را صاحب متعال هر چيز بداند منقطع كامل محسوب انقطاع حاصل كنيم  صاحبش نيستيم
 ، در آگاهي به كريشنا انجام گيرد، صورت عملكردي كه بدين. چيز به كريشنا تعلق دارد و بايد در خدمت او به كار گرفته شود

 .ماياوادي رجحان دارد  هاي مكتب  انقطاع كاذب سانياسيشود و بر كامل شمرده مي

  3 آيه
jïeyaù sa nitya-sannyäsé 
yo na dveñöi na käìkñati 

nirdvandvo hi mahä-bäho 
sukhaà bandhät pramucyate 

jïeyaù :شناخته شود ـ بايد مي saù : او ـnitya : همواره ـsannyäsé :ساخته ـ  كسي كه انقطاع پيشهyaù :كسي كه ـ ، هك 
na : هرگز ـdveñöi :ورزد ـ  نفرت ميna :هم نه ـ ، و نه käìkñati :خواهد ـ   مي،كند آرزوميnirdvandvaù : آزاد از تمام
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 از اسارت ـ: bandhätبه سرور و شادي ـ : sukhamمسلح بزرگ ـ  اي: mahä-bäho محققاً ـ ،حتماً: hiدوگانگيها ـ 
pramucyate: ًستا رها شده كامال .  

   ترجمه
آنها نفـرت    باشد و به  بايد درك كرد كسي كه آرزومند نتايج و ثمرات اعمالش نمي         ، آرجونا ، اي مسلح بزرگ  

زنجيرهاي اسارت مادي فائق   به سادگي بر،  عاري از هر گونه دوگانگي، وي.   پيوسته در انقطاع است،ورزد نيز نمي
  . رها شده است كامالً آيد و مي

   شرح
او نه خواستار نتايج و ثمرات   زيرا،  قرار دارد همواره در انقطاع است، آگاهي كامل به كريشنا،در آگاهي كامل به خداوندكسي كه 

منقطعي كه وقف خدمت عاشقانه روحاني به خداوند است به   چنين شخص. ورزد اعمالش است و نه به اين ثمرات نفرت مي
داند كه كريشنا كل و  طري خويش در رابطه با كريشنا واقف شده است و به خوبي ميموقعيت ف   زيرا به، دانش كامل دست يافته

 با ، ماهيت روحاني يكسان   به علت، زيرا از ديدگاه كيفي اين شخص خود را، چنين دانشي كامل است.  جزئي الينفك از اوست او
 تصور ،به هر تقدير. كند يز و وابسته به او محسوب ميناچـ   ولي در عيـن حال از ديدگاه كمي خود را جزئي،داند خداوند يكي مي

 كه طبق آن او را ، زماني كه انـسان به دانش حقـيقي.  جزء هيچگاه با كل برابر نيـست  زيرا، شدن با خداوند نادرست است  يكي
و در اين هنگام  شود  دسـت يافت به كامل بودن در خويش هدايت مي،داند در كيفيت باخداوند يكي و در كمـيت متـفاوت مي

چنين شخصي هيـچ گونه دوگانـگي وجود  در فكر. خورد است كه ديـگر نه خواهان چـيزي است و نه افـسوس چـيـزي را مي
 حتي ، ها رهايي يافت وقتي او بدين سان از سطح دوگانگي. دهد مي  كـند فقط به خاطر كريشنا انجام  زيرا هر كاري كه مي،ندارد

 .  رها ورستگار شده است،ادي نيزدر اين دنياي م

  4آيه 
säìkhya-yogau påthag bäläù 

pravadanti na paëòitäù 
ekam apy ästhitaù samyag 
ubhayor vindate phalam 

säìkhya : مطالعه تحليلي دنياي مادي ـyogau : كار و عمل در خدمت عابدانه ـpåthak : مختلف ـbäläù : نابخردان ـ
pravadanti :ويند ـ گ ميna : هرگز ـpaëòitäù :دانايان ـekam : دريكي ـapi : حتي ـästhitaù : واقع شدن ـsamyak :

  . نتيجه: phalamگردد ـ  مند مي  بهره،برد لذت مي: vindateمربوط به هر دو ـ : ubhayoùكامل ـ 

   ترجمه
ـ [كنند كه خدمت عابدانه  فقط نادانان گمان مي  ]سـانكهيا [ يلـي دنيـاي مـادي    با مطالعـه تحل ] يوگاكارما 

 به نتـايج هـر   ،راه وقف كند فرزانگان حقيقي معتقدند كسي كه خود را به درستي در يكي از اين دو     .  متفاوت است 
  .يابد دو دست مي
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   شرح
بدانه  خدمت عا، از طرفي.  متعال است   ويشنو يا روح، روح عالم مادي.  هدف مطالعه تحليلي دنياي مادي يافتن روح هستي است

 و ديگري به منزله آب دادن ، الذكر يكي راه يافتن ريشه درخت فوق  از دو راه. باشد به خداوند شامل خدمت به روح متعال نيز مي
  خود را، يابد و سپس با دانش كامل  يعني خداوند ويشنو را مي،  ريشه عالم مادي،فلسفه سانكهيا  شاگرد واقعي.  به ريشه آن است
.  هر دو طريق ويشنو است  زيرا هدف و مقصود، بنابراين در اصل تفاوتي ميان اين دو نيست. نمايد داوند ميوقف خدمت به خ

 در حالي كه فرد دانا هدف ، يوگا يكسان نيست-كارما گويند كه هدف سانكهيا و كساني كه به هدف غايي واقف نيستند مي
 .كند يگانه اين دو راه متفاوت را درك مي

  5آيه 
yat säìkhyaiù präpyate sthänaà 

tad yogair api gamyate 
ekaà säìkhyaà ca yogaà ca 

yaù paçyati sa paçyati  
yat : آنچه ـsäìkhyaiù :به وسيله فلسفه سانكهيا ـ präpyate : به دست آمده است ـsthänam : جا و مكان ـtat : آن ـ

yogaiù : توسط خدمت عابدانه ـapi : همچنين ـgamyate :تواندبه دست آورد ـ  خص ميشekam : يك ـsäìkhyam :
او ـ : saùبيند ـ  مي: paçyatiكسي كه ـ : yaùو ـ : caعمل در عشق وعبوديت ـ : yogamو ـ : caمطالعه تحليلي ـ 

paçyati :بيند واقعاً مي.  

   ترجمه
است و بدين      حصول كسي كه بداند موقعيت حاصل از راه مطالعه تحليلي از طريق خدمت عابدانه نيز قابل              

  .بيند كه هست مي   چيزها را همان گونه،سبب به مطالعه تحليلي و خدمت عابدانه در يك سطح بنگرد

   شرح
 هيچ گونه ، زندگي خودشناسي است  از آنجايي كه مقصود نهايي.  منظور واقعي تحقيقات فلسفي يافتن هدف غايي حيات است

رسد كه  با مطالعات فلسفي سانكهيا انسان به اين نتيجه مي. ندارد شود وجود حاصل ميتفاوتي ميان نتايجي كه از اين دو راه 
نتيجتاً گوهر روح كاري با دنياي مادي .  اي الينفك از روح متعال كل است  بلكه ذره، نيست  موجود زنده جزئي از دنياي مادي

 درواقع در موقعيت ،كند امي كه او در آگاهي به كريشنا عمل ميهنگ. اي در رابطه با متعال باشد اعمالش بايد به گونه   بلكه،ندارد
وارسته گردد و در روش يوگاي عشق و    انسان بايد از ماده، يعني سانكهيا، در روش اول. گيرد اصلي و اساسي خود قرار مي

 گرچه ، ر دو راه يكي استدر حقيقت ه. كريشنا آگاهي است دلبسته نمايد  عبوديت انسان بايد خود را به كاري كه مربوط به
  در حقيقت.   تعلق و عالقه،  وارستگي و ترك است و ديگري متضمن دلبستگي، يكي مستلزم انقطاع  رسد كه ظاهراً به نظر مي

اين حقيقت را دريابد به  كسي كه بتواند. شود انقطاع و ترك ماديات با دلبستگي و عالقه به كريشنا امري واحد محسوب مي
 .آيد اء همان گونه كه هستند نائل ميمشاهده اشي

  6آيه  
sannyäsas tu mahä-bäho 
duùkham äptum ayogataù 
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yoga-yukto munir brahma 
na cireëädhigacchati 

sannyäsaù : مرحله انقطاع در زندگي يا ترك ماديات ـtu : اما ـmahä-bäho : اي مسلح بزرگ ـduùkham :مصيبت ،درد 
شخصي كه به خدمت عابدانه : yoga-yuktaùبدون خدمت عابدانه ـ : ayogataùكند به ـ  مبتال ميانسان را : äptumـ 

  .يابد دست مي: iadhigacchatبدون تأخير ـ : aëna cire متعال ـ: brahma انديشمند ـ ،متفكر: ùmuniاشتغال دارد ـ 

   ترجمه
خشـنود و    توانـد انسـان را       نمـي  ،اونـد  بدون پرداختن به خدمت عابدانـه خد       ،ها صرفاً ترك تمامي فعاليت   

  .درنگ به متعال نائل گردد بي تواند ليكن شخص انديشمندي كه وقف خدمت عابدانه است مي. خوشبخت سازد

   شرح
ماياوادي كه فلسفه سانكهيا و   هاي سانياسي: دو دسته سانياسي يا كساني كه در مرحله انقطاع و ترك ماديات هستند وجود دارد

سوتراها  -ت كه تفسير صحيحي از ودانتااي اس گنجينه  بهاگاواتام. كنند ي وايشناوا كه فلسفه بهاگاواتام را مطالعه ميها سانياسي
 -  تفسير خودشان به نام شاريراكا ليكن از طريق،كنند سوتراها را مطالعه مي -ودانتا هاي ماياوادي نيز سانياسي. كند را ارائه مي

پانچاراتريكي به  هاي وايشناوا به آن تعلق دارند طبق قواعد پيروان مكتب بهاگاواتا كه سانياسي. ااچاريشانكار  بهاشيا به قلم
 مادي ،پذيرد عشق به متعال صورت مي  ولي اعمال آنها كه در،پردازند و در اين زمينه هميشه فعال هستند خدمت خداوند مي

اند  ول مطالعه سانكهيا و ودانتا و تأمل در نظريات فلسفيمشغ  هاي ماياوادي كه در حالي كه سانياسي. شود محسوب نمي
 از ،گردد آور مي چون مطالعات آنان به مرور مالل. روحاني خداوند نهفته است بچشند  توانند طعم لذتي را كه در خدمت نمي

آنها در  نتيجتاً. آورند يآنكه درك صحيحي از آن داشته باشند پناه م شوند و به بهاگاواتام بي برهمن خسته مي  تحليل فلسفي
 از ، گرايانه هويت تفسيرهاي بي غور و تفكر خشك فلسفي و. گردند بهاگاواتام با اشكاالت زيادي مواجه مي -مطالعه شريماد

هاي وايشناوا كه وقف عبادت  در حالي كه سانياسي.  است  فايده هاي ماياوادي بي  تماماً براي سانياسي، هاي تصنعي طريق شيوه
 درانجام وظايف روحاني خود شاد و مسرورند و اين تضمين براي آنان وجود دارد كه در ،قانه و خدمت عابدانه خداوندندعاش

افتند  فرو مي  النفس هاي ماياوادي از پيمودن طريق معرفت گاهي اوقات سانياسي. روحاني خداوند واصل گردند  نهايت به ملكوت
از اين . شود جز امور مادي محسوب نمي  نهند كه چيزي دوستانه مي يوي بشردوستانه و نوعو بار ديگر پا به عرصه فعاليتهاي دن

هايي  تر از سانياسي كريشنا آگاهي اشتغال دارند داراي موقعيتي بهتر و مطمئن  توان نتيجه گرفت كساني كه به فعاليتهاي رو مي
  گو اينكه آنها نيز پس از تولدهاي بسيار به،پردازند من ميبره تعمق پيرامون ماهيت برهمن و غيرو هستند كه صرفاً به تفكر

 .كريشنا آگاهي خواهند رسيد 

  7آيه 
yoga-yukto viçuddhätmä 

vijitätmä jitendriyaù 
sarva-bhütätma-bhütätmä 

kurvann api na lipyate 
yoga-yuktaù : مشغول شده به خدمت عابدانه ـviçuddha-ätmä : يك روح مطهر ـvijita-ätmä : حكمران نفس ـjita-

indriyaù : پيروزي يافتن بر حواس ـsarva—bhüta :موجودات زنده ـ  براي تمامätma-bhüta-ätmä :شفيق ـ  مهربان ،
kurvan api :مشغول شده ـ  هرچند كه به كار و عملna : هرگز ـlipyate :شود گرفتار مي.  
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   ترجمه
همـه عزيـز       براي ، يت و حكمران ذهن و حواس خويش است       روح پاكي كه اعمالش آكنده از عشق و عبود        

  .شود گاه گرفتار نمي هيچ  چنين انساني هرچند همواره مشغول فعاليت است ولي. است و همه براي او عزيزند

   شرح
اي نيز  و هر موجود زنده  اي بسيار عزيز است  براي هر موجود زنده،كسي كه از طريق كريشنا آگاهي در راه رهايي قرار دارد

چنين شخصي .  آگاهي به خداوند واقع شده است اين بدان سبب است كه او در آگاهي به كريشنا يعني. باشد براي او عزيز مي
او به .  ها و برگهاي يك درخت از آن منفك نيست  همان گونه كه شاخه،ببيند اي را جدا از كريشنا تواند هيچ موجود زنده نمي

 ، شكم  ها و برگها خواهد رسيد و يا با تغذيه قسمت اصلي بدن يعني ي ريشه درخت آب به تمام شاخهآبيار داند كه با خوبي مي
 از اين رو براي ؛ خادم همه است كند كسي كه در آگاهي به كريشنا عمل مي. انرژي خود به خود در تمام بدن پخش خواهد شد

ذهن او به علت قرار گرفتن در . شوند عمل او راضي مي  همه از،و چون او در آگاهي پاك قرار دارد. باشد همه بسيار عزيز مي
از آنجايي كه فكرش همواره بر خداوند .   حواسش نيز مهار شده است، بر ذهن  و به علت تسلط؛ مهار شده كامالً آگاهي پاك

به   ه حواسش را در موضوعاتيهيچ گونه امكان انحراف از كريشنا براي او وجود ندارد و نيز اين امكان ك ، كريشنا متمركز است
 چيزي جز ،شود چيزي بشنود مي او دوست ندارد جز درباره موضوعاتي كه به كريشنا مربوط. جز خدمت به كريشنا مشغول دارد

 حواس اين شخص مهار شده ، بنابراين. كريشنا مطرح نباشد آنچه به كريشنا تقديم شده تناول كند و به جايي برود كه در آنجا
پس ”: ممكن است كسي بپرسد. شونت ورزدتواند به كسي ضرر برساند يا خ دراختيارش است نمي كامالً  چون حواسشو.  است
فقط ظاهراً دست به   آرجونا“آيا او در آگاهي به كريشنا نبود؟؟  آرجونا در ميدان نبرد نسبت به ديگران خشونت روا داشت چرا

تمام كساني كه در ميدان نبرد ) توضيح داده شد  ان گونه كه قبال در فصل دومهم(  زيرا با توجه به جاودانگي روح،خشونت زد
 ،بنابراين از نظر روحاني هيچكس در ميدان جنگ كوروكشترا كشته نشد. دادند مي  گرد آمده بودند همگي به حيات خويش ادامه

داشت كه  از اين رو بايد در نظر. يير كردپوشش بيروني آنها طبق فرمان كريشنا كه شخصاً حضور داشت تغ بلكه تنها لباس يا
كريشنا فرامين خداوند را اجرا    ليكن در اصل فقط در كمال آگاهي به،جنگيد آرجونا ظاهراً در ميدان جنگ كوروكشترا مي

 .شود نمي چنين شخصي هيچگاه در دام واكنشهاي عمل گرفتار. كرد مي

 8-9آيه 
naiva kiïcit karométi 

yukto manyeta tattva-vit 
paçyaï çåëvan spåçaï jighrann 
açnan gacchan svapan çvasan 

 
pralapan visåjan gåhëann 

unmiñan nimiñann api 
indriyäëéndriyärtheñu 
vartanta iti dhärayan 

na : هيچ چيز ـeva : حتماً، محققاً ـkaromi :دهم ـ  انجام ميiti : بدين سان ـyuktaù :هي الهي ـ مشغول شده به آگا
manyeta :كند ـ  فكر ميtattva-vit :شناسد ـ  كسي كه حقيقت راميpaçyan : ديدن ـçåëvan : شنيدن ـspåçan : لمس

: pralapanتنفس كردن ـ : çvasanرؤيا ديدن ـ : svapanرفتن ـ : gacchanخوردن ـ : açnanبوييدن ـ : jighranكردن ـ 
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رغم ـ  علي: apiبستن ـ : nimiñanباز كردن ـ : unmiñanپذيرفتن ـ : gåhëanرها كردن ـ : visåjanگفتگو كردن ـ 
indriyäëi : حواس ـindriya-artheñu : ـ در ارضاي حواسvartante :باشند ـ  آنها را بگذار چنين مشغولiti : بدين گونه ـ
dhärayan :با در نظر گرفتن .  

   ترجمه
حركـت   ،  خـوردن  ،  بوييـدن  ،  لمس كردن  ،  شنيدن ، ن هرچند به ديد   ، شخصي كه در آگاهي الهي واقع است      

واقع فاعـل اعمـال خـود         ولي پيوسته در درون خويش واقف است كه در         ،  خوابيدن و تنفس مشغول است     ، كردن
و بستن چشمان فقط حـواس مـادي           دريافت و يا باز كردن     ،  دفع ، داند هنگام سخن گفتن      زيرا همواره مي   ، نيست

  . گردد و او از آنها منفك است ت مياست كه درگير محسوسا

   شرح
پنج عامل مستقيم و غير  كسي كه در آگاهي به كريشنا واقع شده وجودش پاك است و گوهر روحاني او با اعمالش كه به

اين بدان علت است كه او وقف خدمت .  وابسته نيست  تالش و مشيت رباني ارتباط دارد،  محل،  عمل،  يعني فاعل، مستقيم عمل
 اما همواره به موقعيت اصلي خود ،كند رسد كه او با بدن و حواسش كار مي نظر مي  با اينكه به. باشد عاشقانه روحاني خداوند مي

در كريشنا    حواس به ارضاي تمايالت نفساني اشتغال دارند در حالي كه، در آگاهي مادي. باشد روحاني است آگاه مي  كه فعاليت
چند كه به   هر، كريشنا همواره آزاد است بنابراين شخص آگاه به. باشد  رضايت حواس كريشنا مي حواس مشغول جلب، آگاهي

 دريافت دانش است و ، از فعاليتهايي همچون ديدن و شنيدن مقصود. رسد به كارهاي مربوط به حواس اشتغال دارد نظر مي
شخص كريشنا آگاه هيچگاه تحت . باشد ننده مي دفع كردن وغيره جزو عملكردهاي حواس عمل ك،  سخن گفتن، حركت كردن

داند  مي  تواند به هيچ كاري جز آنكه در خدمت خداوند باشد مبادرت ورزد زيرا به خوبي او نمي.  حواس نيست  تأثير عملكردهاي
 . كه خادم ابدي خداوند است

  10آيه 
brahmaëy ädhäya karmäëi 
saìgaà tyaktvä karoti yaù 

lipyate na sa päpena 
padma-patram ivämbhasä 

 brahmaëi : به شخصيت اعالي پروردگار ـädhäya :تسليم كردن ـ  واگذار كردن ،karmäëi : تمام اعمال ـsaìgam :
: naگيرد ـ  تحت تأثير قرار مي: lipyateكسي كه ـ : yaù—whoدهد ـ  انجام مي: karotiرها كردن ـ : tyaktväدلبستگي ـ 

  . به وسيله آب: ambhasäهمانند ـ : ivaبرگ نيلوفر ـ : padma—patram ـ به وسيله گناه: päpenaاو ـ : saùهرگز ـ 

   ترجمه
دلبسـتگي      فردي را كه وظيفه خـود را بـدون         ، گناه نيز  ،كند  همان گونه كه آب برگهاي نيلوفر آبي را تر نمي         

  .گيرد نمي در بر،نمايد دهد و ثمرات آن را به خداوند متعال تسليم مي انجام مي
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   شرح
مادي است كه اصطالحاً   دنياي مادي تجلي كامل سه گونه طبيعت.  اينجا واژه برهمني به مفهوم در آگاهي به كريشنا است

  : سرودهاي ودايي از جمله. شود پرادهانا خوانده مي
 sarvaà hy etad brahma) 2ماندوكيا اوپانيشاد (
 tasmäd etad brahma näma-rüpam annaà ca jäyate) 10/2/1مونداكا اوپانيشاد (
 mama yonir mahad brahma) 3/14 گيتا-بهاگاواد(

گرفته به صور مختلف   و با اينكه هر آنچه از برهمن نشأت؛ حاكي از آن است كه همه چيز در دنياي مادي تجلي برهمن است
گفته شده است كه همه چيز در ارتباط با برهمن  در ايشوپانيشاد.   ليكن معلول هيچگاه از علت منفك نيست، تجلي يافته است

داند همه چيز از آن كريشناست و  كسي كه به خوبي مي.  مالكيت اوست متعال يا كريشناست و بدين ترتيب همه چيز تنها در
از   كنش حاصل طبعاً دچار وا،گيرد اشياي هستي است و بنابراين همه چيز را در خدمت به او به كار مي  خداوند تنها مالك جمله

خداوند است و قابليت انجام   اي از جانب حتي كالبد مادي انسان كه هديه. گردد  نمي،آلود  چه پرهيزكارانه و چه گناه،اعمال خود
بدين ترتيب بدن در وراي آلودگي ناشي از واكنشهاي  و. تواند در آگاهي به كريشنا به كار گرفته شود كار خاصي را دارد مي

) 30/3(خداوند در گيتا . شوند نيلوفر آبي كه به رغم تماس با آب خيس نمي   درست همانند برگهاي،گيرد ميگناهان قرار 
  :فرمايد مي

mayi sarväëi karmäëi sannyasya 
كريشناست طبق ادراك بدن    نتـيـجه اين است كه شخصي كه فاقد آگاهي به“.  تسـليم كن]كريشـنا[تمام اعمالت را به من ”

اينكه بدنش به كريشنا تعلق دارد و در نتيجه بايد وقف    در حالي كه شخص كريشنا آگاه با علم به،كند مادي عمل ميو حواس 
 .كند خدمت كريشنا باشد عمل مي

  11آيه  
käyena manasä buddhyä 

kevalair indriyair api 
yoginaù karma kurvanti 

saìgaà tyaktvätma-çuddhaye 
 käyena : با بدن ـmanasä : با ذهن ـbuddhyä : با شعور ـkevalaiù : پاك شده ـindriyaiù : باحواس ـapi : حتي ـ

yoginaù : اشخاص كريشنا آگاه ـkarma : اعمال ـkurvanti :دهند ـ  انجام ميsaìgam : دلبستگي ـtyaktvä : رها كردن
  . به منظور پاكسازي: çuddhayeمربوط به ذات ـ : ätmaـ 

   ترجمه
پاكسـازي    شعور و حتي حواس خود فقط به منظور تزكيه و          ،  ذهن ،  با بدن  ، ها با كنار گذاردن دلبستگي    يوگي
 .كنند عمل مي

   شرح
 او را از ،به كريشنا انجام دهد   شعور و حواس براي رضايت حواس كريشنا در آگاهي، فكر، هر عملي را كه انسان از طريق بدن

 ، بنابراين. شود كريشنا آگاه هيچ گونه بازتاب مادي ناشي نمي  ست كه از فعاليتهاي شخصبايد دان. كند آلودگي مادي پاك مي
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شري روپا . توان به سادگي با عمل در آگاهي به كريشنا انجام داد  مي،شود خوانده مي اعمال پاك شده را كه عموماً ساد ـ آچارا
 :كند  را چنين توصيف مياين موضوع) 187/2/1(گوسوامي دربهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو 

éhä yasya harer däsye 
karmaëä manasä girä 

nikhiläsv apy avasthäsu 
jévan-muktaù sa ucyate  

 با اينكه ،كند كريشنا عمل مي   شعور و گفتارش در آگاهي به كريشنا يا به عبارت ديگر در خدمت، فكر، شخصي كه با بدن”
 شخص  ليكن حتي در اين دنياي مادي يك،داشته باشد  تهاي به اصطالح مادي اشتغالممكن است ظاهراً به بسياري از فعالي

داند كه اين بدن نيست و اين كالبد مادي نيز متعلق به او   زيرا مي، كاذب است  عاري از منيت كامالً  او“. رها شده است
خود اعم از   قف و نثار كردن تمامي مايملكاو با و.  خويشتن حقيقي و همچنين بدنش متعلق به كريشناست   بلكه؛باشد نمي
يابد كه با كريشنا يكي  مي او در. شود مي  فوراً به خداوند متصل، ثروت و غيره در خدمت كريشنا،  زندگي، گفتار، شعور، فكر، بدن

 اين كمال كريشنا همانا. شود كشاند رها مي  و غيره مي“ هستم من اين بدن”نيت دروغين كه انسان را به باور است و از آن م
 . آگاهي است

  12آيه 
yuktaù karma-phalaà tyaktvä 

çäntim äpnoti naiñöhikém 
ayuktaù käma-käreëa 
phale sakto nibadhyate 

yuktaù : كسي كه وقف خدمت عابدانه است ـkarma-phalam : نتايج تمام اعمال ـtyaktvä : رها كردن ـçäntim : صلح
-kämaكسي كه در كريشنا آگاهي نيست ـ : ayuktaùناپذير، پايدار ـ  تزلزل: naiñöhikémيابد ـ  دست مي: äpnotiكامل ـ 

käreëa : براي لذت بردن از نتيجه كار ـphale : به نتيجه ـsaktaù :دلبسته شده ـ  مجذوب شده ،nibadhyate : گرفتار
  .گردد مي

   ترجمه
 ،يابد  دست مي     به صلح و آرامش حقيقي     ، ستوار است اي كه در راه عشق و عبوديت ثابت و ا           روح وقف شده  

با حق تعالي نيست و به نتايج          ليكن شخصي كه در وصل     ؛كند  مال خود را نثار من مي     زيرا نتايج و ثمرات تمامي اع     
  .گردد  گرفتار مي،دوزد اعمالش چشم طمع مي

   شرح
در آن است كه شخص اول    آگاهي اين كالبد مادي استتفاوت بين كسي كه در آگاهي به كريـشـنا قرار دارد با شخصي كه در
فردي كه به كريشنا دلبستگي دارد و .  چشم دوخته است  به كريـشنا دلبستگي دارد در حالي كه شخص دوم به ثمرات اعمالش

 اضطرابي شخصي رها شده است و نسـبـت به ثمرات اعمالش هـيچ گونه اشتياق و  مسلماً،كند تنها به خاطر خداوند عمل مي
واقع بودن در   در بهاگاواتام توضـيح داده شده است كه داشتن اشتياق يا اضطراب براي نتيجه و ثمره كار به علت .كند حس نمي
در آگاهي به كريشنا هيچ گونه .  است  كريشنا يا شخصيت پروردگار، بهره بودن از شناخت حقيقت مطلق  يعني بي، دوگانگي
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 فعاليتهايي كه در ، بنابراين.  كريشناست و كريـشـنا خير مطـلق است  آنچه وجود دارد حاصل انرژيهر . دوگانگي وجود ندارد
در نتيجه انسان در آگاهي به . در سطح مطلق و روحاني است و هيچ گونه بازتاب مادي ندارد گيرد آگاهي به كريشنا انجام مي

تواند اين صلح و  نمي  ساب سود و منفعت براي كامجويي استليكن كسي كه گرفتار ح. شود پر از صلح و آرامش مي كريشنا
كسي كه اين . چـيزي غير از كريـشـنا وجود ندارد  راز كريشنا آگاهي در اين نكته نهفته است كه دريابيم. آرامش را داشته باشد

 .رسد آرامش متعال مي  موضوع را دريابد از هر گونه ترس رها شده به

  13آيه 
sarva-karmäëi manasä 

sannyasyäste sukhaà vaçé 
nava-dväre pure dehé 

naiva kurvan na kärayan 
sarva : همه ـkarmäëi : فعاليتها ـmanasä : توسط ذهن ـsannyasya : رها كردن ـäste :ماند ـ  مي باقيsukham : در

در شهر ـ : pureوازه وجود دارد ـ درمكاني كه نه در: nava-dväreكسي كه كنترل شده است ـ : vaçéشادي و خوشبختي ـ 
dehé :روح قالب گرفته ـ na : هرگز ـeva : حتماً،محققاً ـkurvan : انجام دادن هر چيز ـna : نه ـkärayan : باعث انجام
  . شدن

   ترجمه
منقطـع      و از طريـق ذهـن از هـر گونـه عملـي             ،هنگامي كه موجود زنده قالب گرفته بر طبيعت خود مسلط         

  .شود انجام عمل مي  دهد و نه باعث  نه عمل انجام مي،گردد  مي]بدن مادي[انه ساكن نه دروازه ، شادمشود مي

   شرح
 خود ،  يا شهر تمثيلي بدن، بدن  فعاليتهاي. كند روح كه در قالب كالبد مادي جاي گرفته است در شهر نه دروازه بدن زندگي مي

تواند   مي،دهد خود را در معرض موقعيت بدن قرار مي   با اينكهروح. گيرد هاي خاص طبيعت صورت مي به خود طبق گونه
 خود را با ، او فقط به علت فراموشي از سرشت عاليش. اين كالبد جسماني قرار گيرد چنانچه بخواهد در وراي هر گونه قيد و بند

خود را احياء   تواند موقعيت حقيقي ميوي از طريق آگاهي به كريشنا . گردد داند و در نتيجه متحمل رنج مي مي  كالبد مادي يكي
 كند به يكباره و كريشنا آگاهي را اختيار مي  بنابراين وقتي انسان راه. كند و بدين سان از محدوديت كالبد جسمانيش خارج گردد

دي در شهر نه  با سرور و شا، مهار شده كه نگرشهايش در آن تغيير يافته  شود و با زندگي از فعاليتهاي بدني منفك ميكامالً 
 : شهر نه دروازه بدن بدين گونه توصيف شده است .كند دروازه بدن زندگي مي

nava-dväre pure dehé 
haàso leläyate bahiù 
vaçé sarvasya lokasya 

sthävarasya carasya ca  
 اين بدن . ر جهان استكننده تمام مخلوقات درسراس شخصيت اعالي خداوند كه درون بدن هر موجود زنده سكني دارد اداره”

 ،در مرحله مقيد)  روح( موجود زنده. )مقعد و منفذ تناسلي،  يك دهان،  دو گوش،  دو حفره بيني، دو چشم( شود شامل نه دروازه مي
 به آزادي و ،  حتي در همين بدن،كه اگر به درك وحدت با خداوند درون خود نائل آيد داند در حالي خود را با اين بدن يكي مي

  )18/3شوتاش واتارا اوپانيشاد  (“.رسد ون آزادي و رهايي خداوند ميهمچ هايير
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 . بنابراين شخص كريشنا آگاه هم از فعاليتهاي بيروني و هم از فعاليتهاي دروني بدن مادي آزاداست

  14آيه 
na kartåtvaà na karmäëi 

lokasya såjati prabhuù 
na karma-phala-saàyogaà 

svabhävas tu pravartate  
na : هرگز ـkartåtvam : مالكيت ـna :هم نه ـ  و نه ،karmäëi : فعاليتها ـlokasya :مردم ـ  مربوط بهsåjati :كند  ايجاد مي
، اتصال ـ  پيوستگي: saàyogamباثمرات اعمال ـ : karma-phala، هم نه ـ  و نه: naفرمانرواي شهر بدن ـ : prabhuùـ 

svabhävaù :مادي ـ هاي طبيعت گونه tu : اما ـpravartate:كنند عمل مي.  

  ترجمه

نتايج عمل را      نه كسي را به عمل ترغيب و نه        ، نه عملي ايجاد   ، روح كالبد گرفته كه حكمران شهر بدن است       
  .شود هاي طبيعت مادي انجام مي  بلكه تمامي اينها از طريق گونه؛كند توليد مي

   شرح
گانه خداوند  يكي از قواي سه تم توضيح داده خواهد شد به طبيعت برتر يا به عبارتي بهموجود زنده همان گونه كه در فصل هف

موجود زنده . شود تفاوت دارد تر خوانده مي طبيعت پست تعلق دارد و با ماده كه)  اي و قوه دروني  قوه حاشيه، قوه بيروني( متعال
تر او  هاي بسيار كهن در تماس با طبيعت مادي يا طبيعت پستاي از زمان شود به گونه مي كه جزء طبيعت برتر خداوند محسوب

انسان با زندگي در .  حاصل اعمال مختلف و بازتاب آنهاست، است و كالبد موقت يا اقامتگاه ماديي كه به دست آورده قرار گرفته
. كشد  نتايج فعاليتهاي آن رنج مي از،  با يكي پنداشتن خود با اين كالبدجسماني،  از روي جهل و غفلت، باري چنين فضاي اسارت

اما به محض آنكه .  شده عامل رنجها و اضطرابات اين كالبد مادي است خبري كه از زمانهاي بسيار كهن كسب اين جهل و بي
انسان تا وقتي كه در شهر بدن سكني دارد به . گردد منفك شود از بازتاب اعمال نيز رها مي موجود زنده از فعاليتهاي بدن

او فقط در . باشد نيز نمي العملهاي آن كننده اعمال و عكس  اما در حقيقت نه تنها صاحب كه اداره، رسد كه ارباب آن است ينظرم
. كند و او هيچ تسلطي بر آنها ندارد موجهاي اقيانوس او را به اين سو وآن سو پرتاب مي. كند اقيانوس مادي براي بقاء تالش مي

اين انتخاب تنها راهي است كه او را از كليه پريشانيها .   از اين امواج باكمك كريشنا آگاهي استبهترين راه حل براي او خروج
 .بخشد مي و آشفتگيها نجات

  15آيه 
nädatte kasyacit päpaà 
na caiva sukåtaà vibhuù 
ajïänenävåtaà jïänaà 
tena muhyanti jantavaù 

na : هرگز ـädatte :پذيرد ـ  ميkasyacit) :هر كس ـ )  تعلق بهمpäpam : گناه ـna :هم نه ـ  و نه ،ca : همچنين ـeva :
پوشيده : ävåtamتوسط جهالت ـ : ajïänenaخداوند متعال ـ : vibhuùاعمال پرهيزكارانه ـ : su—kåtamحتماً، محققاً ـ 

  . موجودات زنده: jantavaùاند ـ  گيج و سرگردان شده:  muhyantiبه وسيله آن ـ : tenaدانش ـ : jïänamشده ـ
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   ترجمه
موجودات كالبد   ، ولي با تمام اين احوال    .  هيچگاه خداوند متعال مسئول اعمال متقيانه و گناهان كسي نيست         

  . گمراه وسرگردان هستند،افكند گرفته به دليل جهل و غفلتي كه بر دانش حقيقي آنان پرده مي

   شرح
 زيبايي ،  شهرت مطلق، مطلق  قدرت،  ثروت مطلق،  كه مملو از دانش مطلقواژه سانسكريت ويبهو براي وصف خداوند متعال

است و از فعاليتهاي گناهكارانه يا پرهيزكارانه متأثر  او همواره در خود راضي. شود مطلق و انقطاع مطلق است استفاده مي
 زنده كه به وسيله جهل و غفلت  بلكه موجود،كند موجودات زنده ايجاد نمي خداوند موقعيت بخصوصي را براي. گردد نمي

 دايره عمل ، پروراند و در نتيجه آن  آرزوي زندگي در موقعيتهاي خاصي را در سر مي، شده است گمگشته و سرگردان
 ولي با اين وصف به ، است گوهر روح به علت طبيعت برتر يا سرشت روحاني خود پر از دانش. گردد العمل او آغاز مي وعكس

 در حالي كه موجود ؛  قادر مطلق است،خداوند.  مستعد آن است كه تحت نفوذ جهل و ناداني قرارگيردعلت قدرت محدودش
روح فردي اين ويژگي را .   آنو يا ذره اتمي است، است در حالي كه موجود زنده خداوند ويبهو يا داناي مطلق.  زنده چنين نيست

از اين رووقتي . شود و چنين آرزوهايي تنها به وسيله خداوند برآورده ميدارد كه به اراده آزادخود آرزو و خواسته داشته باشد 
هايش را  فرمايد كه خواسته  خداوند به اواجازه مي، موجود زنده به علت آرزوهايش در بحر گيجي و گمگشتگي فرو رفته است

 طرف موجود زنده آرزو شده العملهاي موقعيت بخصوصي كه از ليكن هيچگاه خداوند مسئول اعمال وعكس. برآورده نمايد
پندارد و در  مي اي واقع است خود را با بدن مادي يكي قالب گرفته به علت اينكه در چنين موقعيت سرگشته   روح، بنابراين.  نيست

است  يار و همراه هميشگي موجود زنده ، متعال خداوند به عنوان پاراماتما يا روح. گيرد معرض رنج و شادي موقت زندگي قرار مي
در مجاورت روح  كامالً  خداوند نيز،قادر است عطر آن را استشمام كند و از اين رو همان گونه كه انسان در مجاورت يك گل

خداوند آرزوهاي او را در .  خواسته و آرزو شكل لطيفي از مقيد بودن موجود زنده است. كند مي فردي آرزوهاي او را درك
روح فردي در جامه عمل ، بنابراين. سازد كند و خداوند برآورده مي انسان ابراز مي: سازد خوراستحقاق و شايستگيش برآورده مي
تواند آنها را برآورده سازد و چون خداوند نسبت به همه  مي  بلكه اين خداوند است كه، پوشاندن به آرزوهايش قادر كامل نيست

اما هنگامي كه شخصي . كند ئي برخوردارند دخالت نميموجودات زنده كه از استقالل جز يكسان و بيطرف است در آرزوهاي
بتواند به خداوند  نمايد كه دارد و او را به آرزو كردن در جهتي تشويق مي  خداوند توجه مخصوص مبذول مي،كريشنا رابخواهد

  :كنند اعالم مي از اين روست كه سرودهاي ودايي. واصل گردد و تا ابد شاد و خوشبخت باشد
eña u hy eva sädhu karma kärayati taà yam ebhyo lokebhya unninéñate. eña u eväsädhu karma 

kärayati yam adho ninéñate 
دهد  كند تا او ارتقاء حاصل نمايد وهم اوست كه اجازه مي خداوند موجود زنده را به اعمال صالحانه و پرهيزكارانه هدايت مي”

 )8/3كشيتاكي اوپانيشاد  (“.رهسپار جهنم شود دد و به تبع آنكارانه مشغول گرموجود زنده به اعمال شريرانه و ناپرهيز
ajïo jantur anéço 'yam 

ätmanaù sukha-duùkhayoù 
éçvara-prerito gacchet 

svargaà väçv abhram eva ca  
كند  ونه كه باد ابر را حمل ميگ  همان-تواند  موجود زنده در رنج و شادي خود كامالً متكي است و با اراده متعال است كه مي”
  “. راهي بهشت يا جهنم شود-
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در . شود سرگشتگي خويش مي اش كه عاري از آگاهي به كريشناست باعث بنابراين روح قالب گرفته با آرزوهاي بسيار ديرينه
ي خود را كه خدمت به علت ضعفش موقعيت حقيقي و فطر  به، آگاه است كامالً  مملو از شعف و، نتيجه اگرچه او ذاتاً جاودان
تحت نفوذ جهل و غفلت است كه موجود زنده ادعا . شود سان به وسيله جهل گرفتار مي كند و بدين خداوند است فراموش مي

  :كند نيز اين مطلب راچنين تصريح مي) 34/1/2(ودانتا ـ سوتراها .  بار اوست كندخداوند مسئول زندگي مقيد و وضعيت اسارت مي
Vaiñamya-nairghåëye na säpekñatvät tathä hi darçayati 

  “.رسد كه او چنين به نظر مي مند، هرچند خداوند نه از كسي متنفر است و نه به كسي عالقه”

  16آيه 
ïänena tu tad ajïänaà 
yeñäà näçitam ätmanaù 
teñäm äditya-vaj jïänaà 

prakäçayati tat param 
jïänena : به وسيله دانش ـtu : اما ـtat :  آن ـajïänam : جهل و غفلت ـyeñäm :،ش ـ  كهnäçitam :شود ـ  نابود مي

ätmanaù : مربوط به موجود زنده ـteñäm : مال آنها، شان ـäditya-vat : مانند خورشيد در حال طلوع ـjïänam : دانش ـ
prakäçayati :دارد ـ  برمي كند، پرده آشكار ميtat param :كريشنا آگاهي .  

   ترجمه
 آنگاه همان گونه كه خورشيدهمه چيز را        ، ولي وقتي انسان با دانش زايل كننده جهل به اشراق دست يافت           

  .سازد  دانش او نيز حقيقت همه چيز را نمايان مي،كند روشن مي

   شرح
دچار چنين مصيبتي  ولي آنان كه در آگاهي به خداهستند ،اند اند مسلماً گيج و سرگشته كساني كه كريشنا را به فراموشي سپرده

  : بيان شده است)36/4-37-38 (گيتا-بهاگاواددر . شوند نمي
sarvaà jïäna-plavena, jïänägniù sarva-karmäëi, na hi jïänena sadåçam 

 دانش ، نوزدهم گفته شده است  آيه، ؟ همان گونه كه در فصل هفتم و آن دانش چيست. دانش همواره قدر و منزلت وااليي دارد
  :آيد شود به دست مي  زماني كه انسان به كريشنا تسليم ميكامل

bahünäà janmanäm ante jïänavän mäà prapadyate 
 يا ،آورد  سرتسليم به كريشنا فرود مي، پس از پشت سر نهادن تولدهاي بسيار زياد هنگامي كه انسان در دانش كامل قرار گرفت.

 حقيقت هر چيز ،كند كه نور خورشيد همه چيز را روشن مي  همان گونه،سيدبه عبارتي هنگامي كه شخص به كريشنا آگاهي ر
 ،پندارد  براي مثال هنگامي كه خويش را خدا مي؛شود طرق مختلف دچار سرگشتگي مي موجود زنده به. شود برايش نمايان مي

ا و چگونه با جهل وغفلت دچار  چر،اگر موجود زنده خدا باشد. افتد در واقع درآخرين و مهمترين دام جهل و غفلت فرو مي
حصول .  جهل يا شيطان برتر از خداست شود؟ در اين صورت گردد؟ آيا خدا با حجاب جهل و غفلت پوشيده مي سرگشتگي مي

بنابراين انسان بايد در جستجوي چنين پير روحاني معتبر و .  كريشناست دانش حقيقي از كسي ميسر است كه در آگاهي كامل به
 زيرا آگاهي به كريشنا تمام جهل و فراموشي را از روح ، بياموزد كه كريشنا آگاهي چيست  و تحت نظر اوموثقي برآيد

متفاوت است و روح   هرچند ممكن است شخص بداند كه روح و بدن. سازد همان گونه كه خورشيد تاريكي را مرتفع مي،زدايد مي
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 كامالً  ولي با پناه بردن به پير روحاني؛تميز قائل شود ين روح و روح متعال ولي شايد قادر نباشد ب،در وراي كالبد مادي قرار دارد
تواند خداوند را بشناسد و رابطه با  شخص فقط زماني مي. گردد همه چيزرا به خوبي درك كند صالحيت قادر مي كريشنا آگاه با

 تمام معموالً رچه داراي علم معرفت خداوند است ونماينده خداوند اگ. واقعاً نماينده خدا را مالقات نمايد  او را درك كند كه
شخص بايد .  كند كه خداست ادعا نمي   ولي با اين حال هيچگاه،گردد شود به او تقديم مي احترامي كه براي خداوند ابراز مي

 كه هر موجود زنده دارد اظهار مي) 12/2( كريشنا در فصل دوم از اين رو خداوندشري. تفاوت بين خدا و موجود زنده را بياموزد
 در حال حاضر فرديت دارند و در آينده نيز حتي ،اند آنها در گذشته فرديت داشته. فرديت دارد واجد فرديت است و خود او نيز

كه خورشيد در   ليكن هنگام روز، بينيم در تاريكي شب ما همه چيز را يكسان مي.  فرديتشان حفظ خواهد شد، رهايي پس از
شناخت فرديت روحاني همه موجودات و .  كنيم توانيم در هويت حقيقي خودشان مشاهده  افراد و اشياء را مي، شتآسمان قد برافرا

 .  دانش حقيقي است،خداوند

  17آيه 
tad-buddhayas tad-ätmänas 
tan-niñöhäs tat-paräyaëäù 
gacchanty apunar-ävåttià 
jïäna-nirdhüta-kalmañäù 

tat :ن همواره در متعال است ـ آن كساني كه شعورشاtat-ätmänaù :ذهنشان همواره در متعال است ـ  آن كساني كهtat-

niñöhäù : آن كساني كه ايمانشان تنها به متعال است ـtat-paräyaëäù :اند ـ  كه كامالً پناه خداوند را گرفتهgacchanti :
  .ها ترسها، شبهه: kalmañäùپاك شده ـ : nirdhütaبه وسيله دانش ـ : jïänaرهايي ـ  به: apunaù—ävåttimروند ـ  مي

   ترجمه
 آنگاه ازطريـق دانـش      ،شود   همگي معطوف خداوند متعال مي     ،  ايمان و پناه انسان    ،  ذهن ،هنگامي كه شعور  

  .دارد گام برمي گردد و بدين سان مستقيماً در راه رهايي پاك مي كامالً كامل از تمامي شك و ترديدها

   شرح
كريشنا شخصيت اعالي پروردگار  زند كه  حول اين محور دور ميگيتا-بهاگاوادتمام .   خداوند كريشناست، متعالهمانا حقيقت 

شناسند با   از سوي كساني كه متعال را مي، همان حقيقت متعال  يعني،پارا ـ تاتوا.  است و اين نظر كليه متون مقدس ودايي است
بهاگاوان يا شخصيت متعال خداوند مفهوم غايي حقيقت مطلق است و هيچ . شود ميدرك   پاراماتما و بهاگاوان، عنوان برهمن

  :فرمايد خداوند مي.  برتر از آن نيست حقيقتي
mattaù parataraà nänyat kiïcid asti dhanaïjaya 

  :برهمن فاقد شخصيت نيز به كريشنا تكيه دارد
brahmaëo hi pratiñöhäham  

 ايمان وپناهش همواره در كريشنا خالصه ، شعور،كسي كه فكر.  كنيم كريشنا حقيقت متعال استبنابراين از هر سو كه نظر بيف
 قرار دارد بدون شك از هر گونه بيم و شبهه ،آگاهي به خداوند،در آگاهي به كريشنا كامالً شود يا به عبارت ديگر كسي كه مي

تواند درك كند كه با خداوند  مي كامالً او. انش كامل داردشود د كه مربوط به متعال مي تطهير شده است و نسبت به هر چيزي
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تواند در راه رهايي ورستگاري  حال متفاوت است و با مجهز بودن به اين دانش متعال است كه انسان مي يكي و در عين
 .پيشرفتي استوار و مداوم بكند

  18آيه 
vidyä-vinaya-sampanne 
brähmaëe gavi hastini 
çuni caiva çva-päke ca 

paëòitäù sama-darçinaù 
vidyä :با دانش ـ  با تحصيل ،vinaya : و نجابت و مهرباني ـsampanne : كامالً مجهز شده ـbrähmaëe : در براهمانا ـ
gavi : در گاو ـhastini : در فيل ـçuni : در سگ ـca : و ـeva : حتماً، محققاً ـçva—päke :ـ ) مطرود(خور  در سگca : به
  .نگرند كه با ديد يكسان مي: sama-darçinaùآن كساني كه خردمندهستند ـ : paëòitäù ـ ترتيب

   ترجمه
خـور     به سگ وبه سگ    ،  به فيل  ، به گاو  ، به براهماناي شريف و دانا     ، حكيمان متواضع به بركت دانش حقيقي     

  .نگرند  به يك چشم مي)مطرود(

   شرح
ممكن است يك براهمانا و يك .شود دات يا انواع طبقات اجتماعي قائل نميشخص آگاه به كريشنا تمايزي ميان انواع موجو

 ولي ،هاي حيات متفاوت باشند گاو و يا فيل از نظر انواع گونه  يك، شخص مطرود از نظر اجتماعي فرق داشته باشند يا يك سگ
اي   عرفا به علت درك آنان از رابطهنگري اين يكسان. معني هستند تفاوتهاي جسماني بي از ديدگاه يك اهل حقيقت دانا اين

همه حضور دارد و همانا   زيرا پروردگار متعال با بسط كامل خويش موسوم به پاراماتما در قلب،موجودات با خداوند دارند است كه
بقات كليه كالبدهاي مادي در انواع گوناگون حيات و ط رحمت واسعه خداوند شامل.   دانش حقيقي است، چنين دركي از متعال

 ، كند و با اين حال بدون توجه به شرايط موجودات زنده زنده مانند يك دوست رفتار مي  زيرا او با تمام موجودات،شود مختلف مي
مطرود هر دو حضور  خداوند به صورت روح متعال در بدن براهمانا و شخص. ماند  به صورت پاراماتما باقي مي،مستقل ازآنها

هاي مختلف طبيعت مادي است ولي  تركيب گونه بدنها حاصل.  مانا و شخص مطرود يكسان نيست هر چند كه بدن براه،دارد
ولي تشابه كيفي روح فردي و روح متعال آنها را از .  روحاني واحدي برخوردار است  روح فردي و روح متعال درون بدن از كيفيت

به  كامالً كريشنا آگاه شخص. ما در يكايك بدنها حضور داردكند زيرا روح فردي فقط در بدن خاصي و پارامات نظر كمي برابرنمي
خصوصيات مشابه روح فردي و روح متعال . نگرد مي اين امر آگاه است و در نتيجه حقيقتاً داناست و با يك ديد به همه موجودات

 روح منفرد فقط در قلمروي اند و تفاوتشان در اين است كه آگاهي  جاودان ومملو از شعف، در اين است كه هر دوي آنان آگاه
كالبدهاي   زيرا روح متعال بدون استثناء در تمام،باشد محدود بدن قرار دارددر حالي كه روح متعال نسبت به تمام ابدان آگاه مي

 .جسماني حضور دارد

  19آيه 
ihaiva tair jitaù sargo 

yeñäà sämye sthitaà manaù 
nirdoñaà hi samaà brahma 
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tasmäd brahmaëi te sthitäù 
iha : در اين زندگي ـeva : حتماً، محققاً ـtaiù : به وسيله آنها ـjitaù : غالب شده ـsargaù : تولد و مرگ ـyeñäm : ،كه

نقص ـ  ، بي عيب بي: nirdoñamذهن ـ : manaùشده ـ  واقع: sthitam، در آرامش ـ  در تعادل: sämyeـ )  كه ذهنشان(شان 
hi : حتماً، محققاً ـsamam :درآرامش ـ  در تعادل ،brahma : مانند متعال ـtasmät : بنابراين ـbrahmaëi : در متعال ـte :

  .اند واقع شده: sthitäùآنها ـ 

   ترجمه
آنـان  . انـد  يافتـه    بر شرايط تولد و مـرگ غلبـه        ، اشخاصي كه ذهنشان در ثبات و آرامش استوار شده است         

  .اند ر نتيجه در برهمن واقع شدهعيب و نقص هستند و د همچون برهمن بي

   شرح
كساني كه واقعاً به چنين .  است النفس  نشانه خودشناسي يا معرفت،  همان گونه كه در باال ذكر گرديده، آرامش و تعادل ذهني

ادامي كه م. اند محسوب شوند  غلبه يافته، بخصوص تولد و مرگ، اند بايد به عنوان اشخاصي كه بر شرايط مادي اي رسيده مرحله
آيد و به محض آنكه از طريق شناخت ذات به مرحله آرامش و تعادل  روح مقيد به شمار مي،شخص خود را با بدن يكي بداند

تواند پس از مرگ  يابدو مي  او مجدداً در دنياي مادي تولد نمي،به عبارت ديگر. يابد ارتقاءيافت از اسارت زندگي مادي رهايي مي
به همين ترتيب وقتي .  خداوند منزه از هر گونه عيب و نقص است زيراعاري از عالقه يا تنفر است. شودبه آسمان روحاني وارد 

چنين . گردد شود و شايسته وارد شدن به آسمان روحاني مي عيب و نقص مي  او نيزبي،موجود زنده بدون عالقه يا تنفر باشد
 . هاي آنان در زير توصيف شده است وند كه نشانه به منزله اشخاص رها شده محسوب ش،  درحقيقت،افرادي بايد

  20آيه 
na prahåñyet priyaà präpya 
nodvijet präpya cäpriyam 

sthira-buddhir asammüòho 
brahma-vid brahmaëi sthitaù 

na : هرگز ـprahåñyet :كند ـ  شادماني ميpriyam : موارد خوشايند ـpräpya : به دست آوردن ـna :فعل ـ عالمت نفي 
udvijet :گردد ـ  آشفته ميpräpya : كسب كردن ـca : همچنين ـapriyam : موارد ناخوشايند ـsthira-buddhiù : هوشيار

شناسد ـ  كسي كه متعال را كامالً مي: brahma—vitنيست ـ  كسي كه گيج و سرگشته: asammüòhaùبه ذات ـ 
brahmaëi : در متعال ـsthitaù :شده واقع .  

   ترجمه
شود و نه بافرارسيدن موارد       شخصي در متعال واقع شده است كه نه از موارد خوشايند شاد و سرمست مي              

 گمراه و سرگردان نيست وبه علم شناخت خداونـد واقـف            ،  آگاه به ذات است    ،گردد  ناگوار دچار اندوه و تأسف مي     
  . است

   شرح



   
223 

واقع )  خود حقيقي( حقيقي توهم يكي پنداشتن بدن با ذاتاو تحت :  هاي شخص خودشناخته داده شده است در اينجا نشانه
 بنابراين با به دست ؛ داند كه اين كالبد فاني نيست بلكه جزئي الينفك ازشخصيت متعال خداوند است نيست و به خوبي مي

ي را استهيرا ـ اين ثبات فكر. گردد باشد شادمان يا غمگين نمي بدن مي آوردن يا از دست دادن چيزهايي كه مربوط به اين
 گيج و ، بنابراين او هيچگاه با اشتباه پنداشتن كالبد مادي زمخت به جاي روح. گويند مي بودهي يا هوشياري به ذات

اين دانش او .  واقف است گيرد و همواره به وجود روح اي دائمي در نظر نمي  اين لباس بيروني را به منزله پديده؛شود نمي سرگشته
 او بدون كوچكترين هنتيجدر . دهد وبهاگاوان ارتقاء مي پاراماتما ، ت علم كامل حقيقت مطلق يعني برهمنرا به مرتبه شناخ

اين مرحله را شناخت برهمن يا .   كامالبه موقعيت فطري خود واقف است، تالش كاذبي در جهت يكي شدن با متعال
 .شود يشنا خوانده مي آگاهي به كر، آگاهي استوار و مداومي نامند و چنين خودشناسي مي

  21آيه 
bähya-sparçeñv asaktätmä 

vindaty ätmani yat sukham 
sa brahma-yoga-yuktätmä 
sukham akñayam açnute 

bähya-sparçeñu : به لذات حسي بيروني ـasakta-ätmä : كسي كه دلبسته نيست ـvindati :برد ـ  لذت ميätmani : در
-yuktaبه وسيله تمركز بر برهمن ـ : brahma-yogaاو ـ : saùادماني و خوشبختي ـ ش: sukhamآن كه ـ : yatذات ـ 

ätmä : در وصل با ذات ـsukham : سرور وشادي ـakñayam : نامحدود ـaçnute :گردد مند مي برد، بهره لذت مي.  

   ترجمه
يش همواره در   خو   بلكه با لذت بردن از ردون      ،شود  اي جذب لذات حواس مادي نمي       چنين شخص رها شده   

  . زيرا او بر متعال متمركز است،برد بدين ترتيب شخص خودشناخته از شعف بيكراني لذت مي. باشد جذبه مي

   شرح
 :فرمايد  مي، يكي از عابدان بزرگ در آگاهي به كريشنا،شري ياموناچاريا

yad-avadhi mama cetaù kåñëa-pädäravinde 
nava-nava-rasa-dhämany udyataà rantum äsét 

tad-avadhi bata näré-saìgame smaryamäne 
bhavati mukha-vikäraù suñöhu niñöhévanaà ca  

، هر گاه فكر لذت  يابم تر را درآن مي ام و لذات هر چه تازه از زماني كه من به خدمت عاشـقانه روحاني كريشنا مشغول شده”
 كسي كه در برهما ـ يوگا يا آگاهي “.شود لبهايم ازكراهت جمع ميكند بر آن فكر تف انداخته و  جـنسي به ذهنـم خطـور مي

باالترين لذت از . دهد عاشقانه خداوند است كه كامالً طعم لذات مادي را از دست مي به كريشنا قرار دارد، چنان مجذوب طاعت
به هـيـچ وجه   و شخص دنيويكند در واقع تمام جهان تحت افـسون فريـبنده آن حركت مي.  لذت جـنـسي است  ديدگاه مادي

تواند با دوري  به كريـشنا است مي ولي كسي كه مشغول آگاهي. قادر نـيست كه بدون اين انگـيزه به كار و تالش بـپردازد
، چون ادراك روحاني و لذت  آزمون شناخت و ادراك روحاني است اين. ، با قدرت و توان بيشتري كار كند جستن از لذت جنسي

 شخص كريشنا آگاه به علت اينكه روح رها شده است به سوي هيچ گونه لذت مادي كشيده. ديگر سازگارنيستندجنسي با يك
 .شود نمي 
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  22آيه 
ye hi saàsparça-jä bhogä 

duùkha-yonaya eva te 
ädy-antavantaù kaunteya 

na teñu ramate budhaù  
ye : آنها ـhi : حتماً، محققاً ـsaàsparça-jäù :له تماس با حواس مادي ـ به وسيbhogäù : لذات ـduùkha :درد ـ  رنج ،

yonayaù :هاي مربوط به ـ  سرچشمهeva : حتماً، محققاً ـte : آنهاهستند ـädi : آغاز ـanta : انتها ـvantaù : در معرض ـ
kaunteya : اي پسر كونتي ـna : هرگز ـteñu : در آنها ـramate :د ـ ياب برد، شادماني مي لذت ميbudhaù : شخص

  .خردمند

   ترجمه
آيد قـرار     هاي رنج و درد كه از تماس با حواس مادي پديدمي            شخص خردمند خود را در معرض سرچشمه      

  .برد لذت نمي  چنين لذاتي آغاز و پاياني دارند و در نتيجه شخص دانا از آنها، اي پسر كونتي. دهد نمي

   شرح
روح .   زيرا خودكالبد مادي گذرا و فاني است،باشد آيد و همه آنها زودگذر مي يد ميلذات مادي به علت تماس با حواس مادي پد

تواند به لذات  رها شده با شناخت كامل سرور لذات روحاني مي  چگونه روح. رها شده عالقه به چيزهاي موقت و گذرا ندارد
 : شده است مادي روي آورد؟ در پادما پورانا گفته

ramante yogino 'nante 
satyänande cid-ätmani 

iti räma-padenäsau 
paraà brahmäbhidhéyate  

كنند و از اين روحقيقت مطلق متعال يعني   لذات روحاني نامحدودي را از حقيقت مطلق كسب مي،اهل حقيقت يا عرفا”
  “.شود اوند به نام راما شناخته ميشخصيت خد

 : نيز گفته شده است) 1/5/5(  بهاگاواتام-شريماددر 
 

näyaà deho deha-bhäjäà nå-loke 
kañöän kämän arhate viò-bhujäà ye 
tapo divyaà putrakä yena sattvaà 

çuddhyed yasmäd brahma-saukhyaà tv anantam  
، به كار  حواس مادي ، براي كسب لذات ، هيچ دليلي ندارد كه شخص از اين فرصت مغتنم حيات انساني پسران عزيزم”

بلكه به جاي آن شما بايد در اين .   نيز هست)خوكها (خوار در اختيار چهارپايان مدفوعتن در دهد زيرا چنين لذاتي فرسا  طاقت
مند  ، و در نتيجه قادر شويد از شعف نامحدود روحاني بهره موجب آن وجودتان تزكيه زندگي متحمل توبه و رياضت گرديد تا به

  “.گرديد
استمرار زندگيهاي پياپي مادي  جويان دانايي هستند به سوي لذات حواس كه باعث قيقي يا حقبنابراين آن كساني كه يوگيان ح

 .شود لذات مادي باشد بيشتر گرفتار رنجهاي مادي مي   هر چقدر انسان بيشتر معتاد به، در حقيقت. شوند است كشيده نمي
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  23آيه 
çaknotéhaiva yaù soòhuà 
präk çaréra-vimokñaëät 

käma-krodhodbhavaà vegaà 
sa yuktaù sa sukhé naraù 

çaknoti : قادر است ـiha eva : در بدن فعلي ـyaù : كسي كه ـsoòhum :نمودن ـ  ، بردباري تحمل كردنpräk : قبل از ـ
çaréra : بدن ـvimokñaëät :كنار گذاردن ـ  رها كردن ،käma : خواسته وآرزو ـkrodha : و خشم ـudbhavam : پديد

موجود : naraùشاد و خوشبخت ـ : sukhéاو ـ : saùدر جذبه ـ : yuktaùاو ـ : saùها، گرايشها ـ  خواسته: vegamاز ـ آمده 
  . بشري

   ترجمه
آورد و     در مقابل گرايشها و تمـايالت خـواس مـادي تـاب            ،  پيش از ترك بدن كنوني     ،چنانچه انسان بتواند  

  .خوشبخت خواهد بود صحيحي قرار دارد و در اين جهان در موقعيت ،نيروي خواسته و خشم را متوقف سازد

   شرح
اين . حواس مادي را مهار نمايد چنانچه كسي بخواهد پيشرفت مداومي در طريق خودشناسي داشته باشد بايد بكوشد نيروهاي

 و كسي ؛ ت تناسلي شكم و آل،  خواهشهاي زبان،هاي فكر خواسته، العمل خشم  عكس، نيروها عبارتند از گرايش براي سخن گفتن
ها زندگيهاي  گوسوامي. شود يا سوامي خوانده مي  گوسوامي،مختلف و فكر را كنترل نمايد هاي حواس كه قادر باشد خواسته

 خشم ، مادي  از آنجا كه با برآورده نشدن آرزوهاي. كنند پوشي مي از تمنيات حواس چشم كامالً اي دارند و شده بسيار كنترل
كه انسان قبل از ترك اين كالبد مادي به   ضروري است،شود  چشم و سينه تحريك و آشفته مي،در نتيجه فكرگردد و  ايجاد مي

بتواند از عهده اين كار برآيد شخصي خودآگاه و خودشناخته است و   بايد دانست كسي كه. ممارست براي مهار كردن آنها بپردازد
اين وظيفه رهروان طريق حقيقت است كه به شدت بكوشند .  و مسرور استخودشناسي شاد  از اين رو از قرار گرفتن در مرحله

 .خواسته و خشم را كنترل نمايند تا

  24آيه 
yo 'ntaù-sukho 'ntar-ärämas 

tathäntar-jyotir eva yaù 
sa yogé brahma-nirväëaà 
brahma-bhüto 'dhigacchati 

yaù :كسي كه ـ antaù-sukhaù : شادمان از درون ـantaù-ärämaù : فعاالنه لذت بردن ازدرون ـtathä : مثل(به خوبي  ،
، عارف  اهل حقيقت: yogéاو ـ : saùهر كسي كه ـ : yaùحتماً، محققاً ـ : evaباطن را هدف داشتن ـ : antaù-jyotiùـ ) مانند

  .رسد مي: adhigacchatiخودشناخته بودن ـ : brahma-bhütaùدر متعال ـ  رهايي و رستگاري: brahma—nirväëamـ 

   ترجمه
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عارف كامل     و قلباً از سرور معنوي برخوردار است       ،  فعاليت و هدفش معطوف درون و باطن       ، كسي كه شادي  
  .گردد مي  او به رهايي در متعال دست يافته و در نهايت به خداوند متعال واصل. باشد مي

   شرح
تواند ازفعاليتهاي بيروني كه به منظور كسب   را بچشد چگونه ميمادامي كه انسان قادر نباشد از درون طعم شادي و خوشبختي

بنابراين او . شود مند مي يافته از خوشبختي حقيقي بهره گيرد دست شويد؟ هماناشخص رهايي خوشبختيهاي سطحي صورت مي
آرزوي  گاري ديگر فاقدچنين شخص رهاشده و رست .تواند به آرامي در هرمكاني بنشيند و از فعاليتهاي حيات درون لذت برد مي

بازگشت به سوي خدا يعني   انسان از، خوانند كه با رسيدن به آن اين مرحله را برهما ـ بهوتا مي.  شادي بيروني و دنيوي است
 .گردد بازگشت به وطن مطمئن مي

  25آيه 
labhante brahma-nirväëam 

åñayaù kñéëa-kalmañäù 
chinna-dvaidhä yatätmänaù 

sarva-bhüta-hite ratäù 
labhante :آورند ـ  به دست ميbrahma—nirväëam : رهايي در متعال ـåñayaù :دروناً فعال هستند ـ  آن كساني كه

kñéëa—kalmañäù : كه عاري از هر گونه گناه هستند ـchinna :جدا شدن ـ  شدن پاره،dvaidhäù : دوگانگي ـyata-

ätmänaù : مشغول شده به خودشناسي ـsarva-bhüta : براي تمام موجودات زنده ـhite : در كار خير ـratäù : مشغول
  . شده

   ترجمه
همـواره در    ،  افكارشـان متوجـه درون اسـت       ،آنان كه وراي دوگانگيهاي حاصل از شك و ترديد قرار دارند          

عـال  بـه رهـايي در مت      ، و از تمام گناهـان مبـري هسـتند         ،كنند  جهت خير و سعادت كليه موجودات زنده عمل مي        
  .رسند مي

   شرح
كار خير براي تمام موجودات  توان گفت كه مشغول  قرار دارد مي، آگاهي به كريشنا،در آگاهي به خداوند كامالً تنها كسي را كه

   عمل  روحيه  و با اين، هنگامي كه شخص واقعاً به اين دانش واقف شد كه كريشناسرچشمه اصلي همه چيز است.  زنده است
  برنده  لذت  عنوان  خداوند را به  زيرا انسان،  از كريشناست  غفلت  علت  بشر به رنج. كند  كار مي  همه  نفع  به  كه گفت  توان كرد مي
 ،  بشري  در سراسر جامعه  آگاهي  اين  احياي  براي  فعاليت بنابراين.   است  سپرده  فراموشي  به  متعال  و دوست  صاحب متعال، متعال

   شده  نائل  در متعال  رهايي  به  كه فقط عابد خداوند و كسي. شود  مي  محسوب  جامعه  و سعادت  رفاه  در جهت مت خد باالترين
  او عاري.  خداوند ندارد  بودن  متعال  درباره  كريشنا شكي  به  آگاه  زيرا شخص، بپردازد  است  واالترين  امر كه  اين تواند به باشد مي

  .  است  الهي  عشق  وادي اين. باشد  مي  گناه  از هر گونه مبري كامالً  ترديد است زيرا و  شك از هر گونه
صرفاً .  كند  آنها كمك تواند به  واقعاً نمي،  است  آنان  جسماني  نيازهاي  در محدوده  مردم  به  خدمت  فقط مشغول  كه شخصي

   او براي  را در نبرد سخت  انسان  و مشكالت  مسائل لت حقيقيع.   نيست  كافي  فكر و كالبد مادي  موقت  آسايش جستجوي
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   در آن، يابد آگاهي كامالً  با كريشنا اش  رابطه  به  انسان وقتي.   يافت  با خداوند متعال اش  رابطه  در فراموشي توان  مي، زندگي
 . باشد شته حضور دا  مادي  موقت  منزلگاه  هرچند در اين،  است  روح رهاشده  يك صورت

  26  آيه
käma-krodha-vimuktänäà 

yaténäà yata-cetasäm 
abhito brahma-nirväëaà 

vartate viditätmanäm  
käma :ها ـ  از خواستهkrodha :ـ  و خشم vimuktänäm :هستند ـ   رها شده  كه  كساني مربوط به yaténäm :مربوط به  
: nirväëam ـ  شده  تضمين  نزديك در آينده: abhitaù دارند ـ   بر ذهن مل كا  كنترل كه: yata-cetasäm ـ   مقدس اشخاص
  .اند  خود شناخته  كه  كساني مربوط به: vidita-ätmanämوجود دارد ـ : vartate ـ   در متعال رهايي

   ترجمه
  بـه قصـد كمـال      دائمـاً    ، هستند   نفس   آزاد و حكمران     مادي   و آرزوي    خواسته   و هر گونه     از خشم    كه  كساني

  .رسند  مي  در متعال  رهايي  به  بسيار نزديكي  قطعاً در آينده،اند  يافته  دست  خودشناسي كوشند و به مي

   شرح
   كريشنا واقع  به  كه در آگاهي  كسي،اند  بسته  ميان  به  كمر همت  رستگاري  به  نيل  براي وقفه  بي  كه  مقدسي  اشخاص از ميان
 :كند  تأييد مي گونه  را بدين  حقيقت اين) 4/22/39 ( بهاگاواتام. گردد  مي محسوب   بهترين است

yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 
karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha- 
sroto-gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam  

   بزرگترين  زيرا حتي؛ نماييد  پروردگار را پرستش  اعالي  شخصيت  واسودوا يعني،  عابدانه  در خدمت  بودن وقف با ،فقط بكوشيد”
   لذت  خواسته  وسيله اند و بدين  شده  خداوند نائل  نيلوفرين  به قدوم  خدمت  متعال  لذت  به  كه  آنهايي  با موفقيت حكما در مقايسه

 خود   تسلط بر حواس ر به قاد،اند  ساخته كن  خود ريشه  وجود دارد از قلب  زنده  در تمام موجودات  را كه  اعمال  از ثمرات بردن
  “.نيستند
   كنترل  بزرگ  حكماي  حتي براي  دارد كه  عميق  ريشه  آنچنان  اسير ماديات  كار در ارواح  و ثمرات  از نتايج  بردن  لذت آرزوي
 دائماً در  عابد خداوند كه.  بندند بسيار دشوار است  كار مي  به  كه  راسخي  و عزم  جهد سخت  رغم  به هايي  خواسته  چنين كردن
. رسد  مي  در متعال  و رستگاري  رهايي  به درنگ باشد بي  مي  خودشناسي  است و در كمال  عابدانه  خدمت  كريشنا مشغول  به آگاهي
 :  گفت توان  مثال مي  عنوان  به  باره در اين.   است  در خلسه  همواره  در خودشناسي  بودن ع از واق  حاصل  كامل  علت معرفت او به

darçana-dhyäna-saàsparçair 
matsya-kürma-vihaìgamäù 

sväny apatyäni puñëanti 
tathäham api padma-ja  
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   نيز به من. كنند  مي  خود نگهداري  از نوزادان  داشتن س و تما  تمركز كردن،  كردن  فقط با نگاه  و پرندگان پشتان  الك، ماهيان”
  “! پادماجا  اي، كنم  مي  عمل  سان همين
گذارد و   مي  تخم پشت در خشكي  الك؛ با تمركز بر آنها پشت كند و الك  مي  را بزرگ  آنان،  نوزادانش  به  كردن  فقط با نگاه ماهي

 ،  خداوند بسيار دور است  از جايگاه  با اينكه مشابهاً عابد كريشنا آگاه. كند  تمركز مي برد بر آنان  بسر مي  در آب  كه هنگامي
 او   ترتيب بدين.  ارتقاء دهد  روحاني  ملكوت  آن  به، كريشنا  به  در آگاهي  خدمت  او از طريق  به تواند خود را با دائماً فكر كردن مي

   دائم  بودن  علت غرق  به  مادي  دردهاي  برهما ـ نيروانا يا پايان  از زندگي  مرحله اين ؛كند  نمي  را احساس  مادي ضربات رنجهاي
 .شود  مي  خوانده در متعال

  27-28  آيه
sparçän kåtvä bahir bähyäàç 
cakñuç caiväntare bhruvoù 
präëäpänau samau kåtvä 
näsäbhyantara-cäriëau 

 
yatendriya-mano-buddhir 
munir mokña-paräyaëaù 
vigatecchä-bhaya-krodho 
yaù sadä mukta eva saù 

sparçän :مانند صدا ـ   حواس  يا مفعول  حواس  كننده  جلب اشياي kåtvä :ـ  داشتن نگه bahiù :ـ  بيروني bähyän : فاقد
-präëa ـ  ابروان: bhruvoù ـ  بين: antareحتماً، محققاً ـ : eva ـ  همچنين: ca ـ  چشمان: cakñuù ـ  ، غير الزم ضرورت

apänau :ـ   رونده  و بيرون  درون رونده هواي samau :ـ  درتوقف kåtvä :ـ   داشتن نگه näsa—abhyantara :در مجاري  
جو ـ  حق: muniùشعور ـ : buddhiù ـ  ذهن: manaù ـ  حواس: indriya ـ   شده كنترل: yata ـ  دميدن: cäriëau ـ  بيني

mokña :ـ  ي رهاييبرا paräyaëaù :ـ   مقدر شدن چنين vigata :ـ  ، رها شدن دور انداختن icchä : آرزوها ـbhaya :ـ  ترس 
krodhaù :ـ  خشم yaù :ـ   كه كسي sadä :ـ  همواره muktaù :ـ  رها شده eva : حتماً، محققاً ـsaù :او هست .  

   ترجمه
   ومتمركـز نگـاه      ثابت ،  محسوسات   روي   به   حواس   تمام  ي درها   با بستن    است   رهايي   هدفش   كه  جويي  حق

   و بـدين ،  بينـي   رونـده در مجـاري       و بيرون    رونده   درون   هواي   كردن   متوقف ، دو ابرو    بين   و بينايي    چشمان  داشتن
 قرار   حالت  اين در  همواره  كه كسي. گردد  رها مي  و خشم  ترس،  از خواسته، و شعور  حواس،  با تسلط بر ذهن سان
  .  و رستگار است  ترديد رها شده  باشد بدون داشته

   شرح
   خدمت گردد از طريق قادر مي  نمايد و آنگاه  خود را درك  روحاني تواند فوراً هويت  كريشنا مي  به  در آگاهي  با اشتغال شخص

   روحاني  موقعيت  به، باشد  قرار گرفته  عابدانه  در خدمت درستي به   انسان  كه هنگامي.  يابد  دست  خداوند متعال  شناخت عابدانه به
 در متعال   رهايي،  بخصوص  موقعيت اين.  كند  خود احساس  فعاليتهاي حضور خداوند را در حوزه يابد كه  مي نهد و شايستگي پا مي
  .شود  مي خوانده
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تواند با   مي  انسان  چگونه كند كه  آرجونا را راهنمايي مي، باال ذكر شد در  كه،  در متعال  رهايي  اصول  دادن خداوند بعد از توضيح
   بخش  هشت  و داراي  است  آشتانگا ـ يوگا معروف  نام  يوگا به طريقت اين.  يابد  دست  مرحله  آن  يا يوگا به  تصوف  طريقت تمرين
   پنجم  فصل  يوگا در انتهاي  روش از اين. شود  مي  خوانده دهيانا و سامادهي ، دهارانا، پراتياهارا، پراناياما، آسانا، نياما، ياما  كه است

 يوگا بايد   در اين طريقت شخص.  خواهد شد  داده  توضيح  تفصيل  به  آن  درباره  ششم  و در فصل  است  رفته  ميان  به اجماالسخن
 دو ابرو   چشمها را بين  بينايي  قوه  و بو منفك گردد و آنگاه  مزه،  شكل،  لمس، مانند صدا  پراتياهارا از محسوسات  روش  وسيله به

   و در باز نگاه  رفتن  خواب  به  چشمها امكان  كامل زيرا در بستن.  تمركز نمايد  بيني باز بر نوك  نيمه  و با چشمهاي  داشته نگاه
 هواهاي  اثر كردن  و بي  با خنثي شخص.  وجود دارد  حواس كننده  جلب  اشياي  سوي  به  شدن  آنها نيز خطر مجذوب  كامل داشتن

 يوگا قادر   روش  اين گرداند و باانجام  مي  محدود و متوقف  بيني  را در مجاري  تنفس  حركت،  در بدن  رونده  و پايين باالرونده
   رهايي  خود را براي  سان  كند و بدين خودداري   كننده حواس  جلب  بيروني  اشياي  به  خود را مهار نمايد و از توجه گردد حواس مي

  . سازد  آماده در متعال
   موقعيت  را در اين  متعال  حضور روح  سان  آزاد گردد و بدين  و خشم  ترس كند تا از هر گونه  مي  كمك  شخص  يوگا به  روش اين

   انجام  براي  راه  كريشنا آسانترين  به  خواهد شد آگاهي داده توضيح   تفصيل  بعد به  در فصل  طور كه همان.  نمايد  احساس روحاني
   عابدانه  خود را جز در خدمت  حواس  دارد هيچگاه  اشتغال  عابدانه  خدمت  به  كه همواره  كريشنا آگاه شخص.   يوگا است اصول

   براي  آشتانگا ـ يوگا راه بهتري  به  نسبت  روش ناي. افكند  نمي  مخاطره  خود را به  توجه  ترتيب دارد و بدين خداوند مشغول نمي
 .  است  حواس مهار كردن

  29  آيه
bhoktäraà yajïa-tapasäà 
sarva-loka-maheçvaram 

suhådaà sarva-bhütänäà 
jïätvä mäà çäntim åcchati 

bhoktäram :ـ  برنده بهره yajïa :قربانيها ـ  مربوط به tapasäm :ا ـ ها و رياضته و توبهsarva-loka :سيارات  تمام مربوط به   
: bhütänäm ـ   همه مربوط به: sarva ـ   و خيرخواه حامي: su-hådam ـ  خداوند متعال: mahä-éçvaram ـ   آن و فرشتگان
 ـ  ي ماد  از رنجهاي آسودگي: çäntimـ ) خداوند كريشنا(مرا : mäm ـ   با شناختن  سان بدين: jïätvä ـ   زنده موجودات
åcchati :يابد به  مي  دست شخص .  

   ترجمه
قربانيهـا و      از تمـام     غـايي    برنـده    بهـره    عنوان   و مرا به     است   شده   واقع   من   به   كامل   در آگاهي    كه  شخصي

 شـديد     از رنجهاي  ،شناسد  مي   زنده   موجودات   تمام   و خيرخواه    و حامي    و فرشتگان    سيارات   خداوند تمام  ،رياضتها
  .گردد  مي  آسوده  مادي صائبم

   شرح
   ليكن،اند  مادي  در دنياي  و آرامش  صلح  به  رسيدن  مشتاق  هستند همگي زا واقع  توهم  نيروي  در چنگال  كه  اسير ماديات ارواح

   قاعده همانا مهمترين. ند هست اطالع  بي  شده  داده  توضيحگيتا-بهاگاواد   قسمت  در اين  كه  آن  به  رسيدن آنها از شرايط الزم
 چيز   بايد همه انسان.   است  بشري  فعاليتهاي  خداوند كريشنا مقصود تمامي  كه  حقيقت است  اين  فقط درك  و آرامش  صلح تحقق
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پروردگار   عظمت  به  و هيچكس  آن  و فرشتگان  سيارات  تمام  و مالك  پادشاه  زيرا خداست، خداوند نمايد را نثار خدمت روحاني
 در وداها   چنانكه،  نيز برتر است، خداوندگار شيوا و خداوندگار برهما  يعني،  فرشتگان  از بزرگترين  پروردگار متعال شأن.  نيست

 :   است  شده  گونه توصيف  بدين  تعالي حق) 7/6 واتارا اوپانيشاد  شوتاش(
tam éçvaräëäà paramaà maheçvaraà 

 خود آنها   در واقع  كه  در حالي، خود يا محور جهان گردند  حيطه كوشند تا حكمران  مي،  مادي  توهم  افسون  تحت،  زنده موجودات
  . خداوند قرار دارند  مادي  قدرتمند نيروي  سيطره تحت

   اين  انسان  كه ميمادا. باشند  طبيعت مي  اين  سخت  نفوذ قوانين  مقيد تحت  و ارواح  است  مادي  طبيعت همانا پروردگار ارباب
   به  آگاهي مفهوم.  آيد  نائل  آرامش  به  جهان  در اين  ياجمعي  فردي  از طريق  كه  نيست  باشد ممكن  نكرده  را درك  مسلم حقايق

   تحت رگ بز  فرشتگان  انضمام  به  زنده  موجودات  و تمام  است  مطلق  قادر و حكمران  آن،خداوند كريشنا:   است كريشنا چنين
  . يابد  دست  تام  و آرامش  صلح تواند به  مي  كه  كريشناست  به  كامل  فقط در آگاهي انسان.  اويند اختيار و اراده

   اين در اينجا به. باشد  كارما ـ يوگا معروف مي  عنوان  به دهد كه  مي  دست  به  از كريشنا آگاهي  عملي  توضيحي  پنجم فصل
   در آگاهي  كردن عمل.   است  شده  گفته  پاسخ، و رستگاري گردد  رهايي  كارما ـ يوگا باعث  است  ممكن  چگونه  كه  ذهني ديدگاه

 با ،  آگاهي  گونه  با اين  كردن  عمل در حقيقت.   متعال  حكمران  عنوان  كامل خداوند به  با شناخت  كردن  عمل  كريشنا يعني به
  يوگا-بهاكتي   به  كه  است  و گيانا ـ يوگا راهي  است يوگا-بهاكتي   همان  مستقيم ريشنا آگاهيك.   متفاوت نيست  متعال دانش

 ،  آگاهي  اين  و كمال  خود با حقيقت مطلق  از رابطه  كامل  با شناخت  توأم  كار كردن  كريشنا يعني  به آگاهي. شود  مي رهنمون
 ؛  او است  جاودان  خادم، از خداوند  الينفك اي  ذره  به عنوان،  پاك روح.  گار است پرورد  اعالي  كريشنا يا شخصيت  كامل شناخت
  گيرد و اين  قرار مي  با آن  در تماس،  توهمي  مادي  يا طبيعت، بر مايا  كردن  حكمراني يا خدايي  آرزوي  علت  به  موجود زنده ليكن

كار   به  مادي  نيازهاي  قرار دارد بايد بر حسب  با ماده  در تماس  روح  كه يمادام. شود  او مي  براي  رنجهاي بيشماري امر باعث
   براي  مسيري  راه كند زيرا اين  وارد مي  روحاني  زندگي  عرصه  به،  ماده  در قلمروي  حتي، را  انسان اما كريشنا آگاهي. بپردازد

   بيشتر از چنگال، كند  بيشتر پيشرفت  راه  در اين هر چقدر انسان.  ست ا  مادي  در دنياي  عمل  از طريق  روحاني  زندگي شكوفايي
   عملي  در اجراي  شخص  همت  به  پيشرفت  هر گونه  بلكه،شود  نمي  هيچكس تمايز قائل  به خداوند نسبت. يابد  مي  رهايي ماده

. رساند  مي  ياري  و خشم  بر نفوذ خواسته  و غلبه  حواس  فرد را در مهار كردن  مهم  اين  دارد كه  در كريشنا آگاهي بستگي وظايف
 يا برهما ـ   روحاني  واقعاً در مرحله، كريشنا پابرجا گردد  به  در آگاهي  سرعت الذكر به  فوق  تمايالت  با مهار كردن  كه  كس و آن

 آشتانگا ـ   زيرا مقصود نهايي،پذيرد  مي كريشنا تحقق به   در آگاهي، خود  خودي  به، آشتانگا ـ يوگا طريقت. ماند نيروانا استوار مي
   پيشرفتي  دهيانا و سامادهي، دهارانا، پراتياهارا، پراناياما، آسانا، نياما،در تمرين ياما. شود  مي  حاصل يوگا در كريشنا آگاهي

 و   صلح  قادر است  تنهايي  به  كه-  ابدانه ع  خدمت  از طريق  هستند كه  بر كمال اي  اينها تنها مقدمه ليكن.  وجود دارد تدريجي
  .  است  زندگي  كمال  مرتبه  باالترين  عابدانه خدمت. يابد  مي  تحقق- آورد   ارمغان  به  انسان  را براي آرامش
 “ ا آگاهيكريشن در  كارما ـ يوگا ياعمل”   عنوان  تحتگيتا-بهاگاواد شريماد   پنجم  ودانتا بر فصل  بهاكتي  شرحهاي  سان بدين
  .يابد  مي پايان
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   فصل ششم

  دهيانا ـ يوگا

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

anäçritaù karma-phalaà 
käryaà karma karoti yaù 

sa sannyäsé ca yogé ca 
na niragnir na cäkriyaù 

çré : خداوند ـuväca :فرمود anäçritaù___  بدون پناه بردن ـkarma-phalam : نتيجه كار ـ مربوط بهkäryam :الزامي  ،
همچنين ـ : caدر مرحله انقطاع ـ : sannyäséاو ـ : saùكه ـ  كسي: yaùدهد ـ  انجام مي: karotiكار ـ : karmaواجب ـ 

yogé :جو، عارف ـ  حقca : همچنين ـna : نه ـniù : بدون ـagniù : آتش ـna :هم نه ـ  و نه ،ca : همچنين ـakriyaù :
  . بدون وظيفه

   ترجمه
شخصي كه وظايف خود را بدون دلبستگي به نتايج آنها بـا تعهـد كامـل                : شخصيت اعالي پروردگار فرمود   

افروزد و    كس كه آتشي برنمي     آيد، نه آن    جوي واقعي به شمار مي      دهد، در مرحله انقطاع واقع است و حق         انجام مي 
  .دهد اي انجام نمي وظيفه

   شرح
با اين وجود انجام .  دهد كه روش يوگاي هشتگانه راهي است براي مهار كردن ذهن و حواس در اين فصل خداوند توضيح مي

،  با اينكه در اين فصل طريقت هشتگانه يوگا توصيه شده.  ، بسيار دشوار است ، مخصوصاً در اين عصر كالي آن براي توده مردم
همه در اين جهان براي تأمين معاش .  به كريشنا، بهتر استكند كه روش كارما ـ يوگا، يا كار در آگاهي  ولي خداوند تأكيد مي

، چه به صورت محدود و  كوشند، ليكن هيچ كس بدون در نظر گرفتن منافع كامجويي شخصي خانواده و اسباب و لوازم آن مي
  .كند چه به صورت گسترده آن كار نمي

عمل كردن در . ، نه نظر داشتن به لذت از نتايج كار ست، عمل كردن در آگاهي به كريشنا يا آگاهي به خداوند ا معيار كمال
همان . آگاهي به كريشنا وظيفه اصلي هر موجود زنده است زيرا كليه آحاد، فطرتاً اجزاء و ذرات الينفك خداوند متعال هستند

ه براي رضايت كل اي ك كنند و نه رضايت خود، به همين ترتيب موجود زنده گونه كه اعضاي بدن براي رضايت كل آن كار مي
  . ، سانياسي و يوگي كامل است كند و نه براي ارضاي نفس متعال فعاليت مي

قربانيهاي (هوترا ياگياها  اند و از اين رو از انجام آگني كنند از تمام وظايف مادي رهايي يافته ها تصور مي بعضي اوقات سانياسي
بايد .  شخصي اند، زيرا هدفشان يكي شدن با برهمن فاقد شخصيت است ولي در واقع آنان در پي منافع ؛دارند دست برمي)  آتش
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جويي  مشابهاً آن يوگي حق.  ، ليكن عاري از حب نفس نيست در نظر داشت چنين آرزويي واالتر از هر گونه آرزوي مادي است
كند نيز، عميقاً و باطناً،  وشي ميپ پردازد و از كليه فعاليتهاي مادي چشم باز به تمرين اين طريقت يوگا مي كه با چشمان نيمه

اي براي نفع  كند، بدون كوچكترين انگيزه اما شخصي كه در كريشنا آگاهي عمل مي.  خواهان ارضاي نفس خويش است
شخص كريشنا آگاه يا خدا آگاه عاري از هر گونه آرزوي ارضاي نفس و . كند شخصي فقط به منظور رضايت حقيقت كل كار مي

 چنانكه خداوند ؛آيد وفقيت فقط رضايت كريشناست و بدين سان او سانياسي كامل يا يوگي كامل به شمار ميمعيار او براي م
 :كند ، اين گونه نيايش مي چيتانيا، باالترين و كاملترين اسوه انقطاع

na dhanaà na janaà na sundaréà 
kavitäà vä jagad-éça kämaye 
mama janmani janmanéçvare 

bhavatäd bhaktir ahaituké tvayi  
، تنها التماسم  ، همچنين از تو توقع اعطاي مريد ندارم ، من از تو ثروت نخواهم و تقرب به حوريان رعنا نجويم اي قادر متعال”

  “. ات در تولدهاي پياپي است شقانهتوفيق كسب لطف بيكران خدمت عا

  2آيه 
yaà sannyäsam iti prähur 
yogaà taà viddhi päëòava 
na hy asannyasta-saìkalpo 

yogé bhavati kaçcana 
yam : آنچه ـsannyäsam : انقطاع ـiti : بدين سان ـprähuù :گويند ـ  آنها ميyogam : اتصال با متعال ـtam : آن ـ

viddhi : بايد بداني ـpäëòava : اي پسر پاندو ـna : هرگز ـhi : حتماً، محققاً ـasannyasta : ـ بدون رها كردن
saìkalpaù : آرزو براي ارضاي نفس ـyogé :جوي اهل تصوف ـ  حقbhavati :شود ـ  گردد، مي ميkaçcana :هيچكس .  

   ترجمه
، زيـرا     شود همان يوگا به مفهوم اتصال با متعال اسـت           اي پسر پاندو، بايد دريابي آنچه انقطاع خوانده مي        

  .تواند يوگي گردد ميآنكه آرزوي ارضاي حواس را ترك گفته باشد ن هيچكس بي

   شرح
موجود زنده كه جزو .  ساسانيا ـ يوگا يا بهاكتي واقعي به مفهوم شناخت موقعيت فطري موجود زنده و عمل بر مبناي آن است

 هنگامي كه در اسارت نيروي مادي واقع شود مقيد و ؛ندارد شود، هويت مستقل مجزايي اي خداوند محسوب مي نيروي حاشيه
بنابراين . گيرد ه به كريشنا، يا آگاه به نيروي روحاني شود، در حالت حقيقي و طبيعي حيات خويش قرار ميهنگامي كه آگا

اين امر را يوگيهايي كه حواس خود . گويد هنگامي كه شخص در دانش كامل واقع گردد هرگونه فعاليت كامجويانه را ترك مي
ولي فرد كريشنا آگاه ياخدا آگاه فرصتي براي مشغول كردن . نمايند كنند تمرين مي را براي قطع دلبستگيهاي مادي مهار مي

بنابراين او در آن واحد هم سانياسي و هم يوگي . ، ندارد حواسش در موضوعي كه منظور و مقصود از آن رضايت كريشنا نيست
، به خودي  وگا تجويز شده، همان گونه كه در روشهاي گيانا و ي هدف دانش و مقصود از جلوگيري و مهار كردن حواس.  است

اگر شخص قادر نباشد خواهشهاي نفساني و فعاليتهاي خودخواهانه خود را . پذيرد خود و به راحتي دركريشنا آگاهي تحقق مي
،  هاي ارضاي نفس هدف حقيقي در رها كردن كليه خواسته. اي بر گيانا و يوگا مترتب نخواهد بود رها نمايد، در اين صورت فايده
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شخص كريشنا آگاه كامال عاري از هر گونه خواسته براي لذات حواس .  بودن براي ايجاد رضايت حقيقت متعال استآماده 
شناسد و هيچ گونه اطالعي از حقيقت  بنابراين كسي كه خداوند را نمي. كند است و همواره براي لذت خداوند متعال عمل مي
. فعاليتي قرار گيرد تواند در حالت سكون و بي اشته باشد زيرا هيچ كس نميمتعال ندارد، ناگزير بايد به ارضاي نفس اشتغال د

  .شود تمام اين اهداف كامال با تمرين كريشنا آگاهي برآورده مي

  3آيه 
ärurukñor muner yogaà 
karma käraëam ucyate 
yogärüòhasya tasyaiva 
çamaù käraëam ucyate 

ärurukñoù : كرده است ـ كسي كه تازه يوگا را آغازmuneù : مربوط به حكيم ـyogam : طريقت يوگاي هشتگانه ـ
karma : كار ـkäraëam : وسيله ـucyate :شود چنين است ـ  گفته ميyoga : يوگاي هشتگانه ـärüòhasya : مربوط به

وسيله : käraëam ـ توقف تمام فعاليتهاي مادي: çamaùحتماً، محققاً ـ : evaمال او، ش ـ : tasyaكسي كه رسيده است ـ 
  . است شود چنين گفته مي: ucyateـ 

   ترجمه
شود كه براي رهروي مبتدي در طريقت هشتگانه يوگا، كار وسيله است در حالي كه بـراي يـوگي                     گفته مي 

  . ، باز ايستادن از تمام فعاليتهاي مادي است ، وسيله كامل

   شرح
توان آن را به نردباني براي رسيدن به باالترين مرتبه  شود كه مي ه ميطريق اتصال آگاهي فردي به آگاهي متعال يوگا خواند

شود و تا كمال خودشناسي  ترين وضعيت مادي موجود زنده شروع مي هاي اين نردبان از پايين پله. معرفت روحاني تشبيه نمود
.  ، نامگذاري شده است عات گوناگونش، بر حسب ارتفا درجات مختلف اين نردبان. يابد در زندگي پاك و خالص روحاني ادامه مي

.  تقسيم كرد يوگا-بهاكتيتوان آن را به سه بخش گيانا ـ يوگا، دهيانا ـ يوگا و  شود كه مي اما جمعاً كل نردبان يوگا خوانده مي
  .شود خوانده مي) yogärüòha(و باالترين پله يوگارودها ) yogärurukñu(آغاز نردبان يوگاروروكشو 

كننده زندگي و آساناهاي   هشتگانه بايد گفت تالشهايي كه در آغاز براي ايجاد تمركز به وسيله اصول تنظيمدرباره يوگاي
كليه اين فعاليتها . شود گيرد، اعمال مادي ثمرجويانه محسوب مي صورت مي) كه كمابيش تمرينات بدني هستند(مختلف يوگا 

هنگامي كه انسان به كمال موفقيت در تمرين . شود هنمون ميبه دست يافتن به توازن كامل فكري براي كنترل حواس ر
  .كند متوقف نمايد گردد تمام فعاليتهاي ذهني را كه ايجاد آشفتگي و اضطراب مي تمركز نائل آيد، قادر مي

 به خدمت انديشد، و چون دائماً اما شخص آگاه به كريشنا از همان آغاز بر سكوي تمركز قرار دارد، زيرا همواره به كريشنا مي
  .اند شود كه تمام فعاليتهاي مادي را متوقف كرده كريشنا اشتغال دارد، در زمره كساني محسوب مي

  4آيه 
yadä hi nendriyärtheñu 
na karmasv anuñajjate 

sarva-saìkalpa-sannyäsé 
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yogärüòhas tadocyate 
yadä : هنگامي كه ـhi : حتماً، محققاً ـna :نه ـ indriya-artheñu : در ارضاي حواس ـna : هرگز ـkarmasu : در اعمال

هاي مادي ـ  مربوط به تمام خواسته: sarva-saìkalpaگردد ـ  انسان ضرورتاً مشغول مي: anuñajjateثمرجويانه ـ 
sannyäsé : شخصي كه در مرحله انقطاع است ـyoga—ärüòhaù : پيشرفته در يوگا ـtadä : در آن زمان ـucyate : گفته

  . است)  چنين(شود  مي

   ترجمه
، ديگـر نـه    شود رهرو در يوگا پيشرفته است كه با ترك هر گونه خواسـته و آرزوي مـادي    هنگامي گفته مي  

  .براي كامجويي كار كند و نه مشغول اعمال ثمرجويانه شود

   شرح
كند و بدين سان ديگر   ميوقتي انسان كامال وقف خدمت عاشقانه روحاني به خداوند شود، در درون خويش احساس رضايت

تواند بدون مشغوليت باشد،  ، به علت اينكه انسان نمي اما در غير اين صورت. گردد مشغول كامجويي يا فعاليتهاي ثمرجويانه نمي
شخص در فقدان آگاهي به كريشنا ناچار است همواره در پي اعمال خودكامه يا . پردازد ناگزير به ارضاي حواس و كامجويي مي

در حالي كه شخص آگاه به كريشنا قادر است همه چيز را براي رضايت كريشنا انجام . يتهاي خودخواهانه بسط يافته باشدفعال
اما كسي كه فاقد اين معرفت است اجباراً بايد به طور . دهد و به اين طريق كامال از ارضاي تمايالت نفساني وارسته شود

  .ا بلكه شايد بتواند به رفيعترين پله نردبان يوگا دست يابدهاي مادي برهد ت مكانيكي بكوشد از خواسته

  5آيه 
uddhared ätmanätmänaà 

nätmänam avasädayet 
ätmaiva hy ätmano bandhur 

ätmaiva ripur ätmanaù 
uddharet : شخص بايد رهايي بخشد ـätmanä : به وسيله ذهن ـätmänam : روح مقيد ـna : هرگز ـätmänam : روح

: ätmanaù، در حقيقت ـ  در واقع: hi حتماً، محققاً ـ: evaذهن ـ : ätmäدر انحطاط بگذارد ـ : avasädayet ماديات ـ اسير
مربوط به روح : ätmanaùدشمن ـ : ripuùحتماً، محققاً ـ : evaذهن ـ : ätmäدوست ـ : bandhuùمربوط به روح مقيد ـ 

  . اسير ماديات

   ترجمه
انسان بايد از ذهن براي ارتقاء و رهايي        . مقيد و در عين حال دشمن او نيز باشد        تواند دوست روح      ذهن مي 

  .خود بهره جويد و نه انحطاط

   شرح
در طريقت يوگا ذهن و روح مقيد از اهميت . رود ، ذهن و روح به كار مي واژه آتما بر حسب موقعيتهاي مختلف به معاني بدن

هدف روش . ، كاربرد آتما در اينجا به ذهن اشاره دارد حور اصلي تمرينات يوگا استاي برخوردار است و از آنجا كه ذهن م ويژه
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در اينجا بر اين نكته تأكيد شده است كه ذهن را .  يوگا عبارت است از مهار ذهن وبازپس كشيدن آن از دلبستگي به محسوسات
طبعاً انسان در زندگي مادي تحت تأثير .  بخشدبايد چنان تربيت كرد كه بتواند روح مقيد را از اسارت منجالب غفلت رهايي

خواهد بر طبيعت مادي حكمراني  ، به علت ذهني كه اسير منيت كاذب شده و مي ذهن و حواس است و در حقيقت روح منزه
اين هاي پر زرق و برق  ، ذهن بايد آنچنان تربيت شود كه تحت افسون جاذبه بنابراين.  كند، در دنياي مادي گرفتار شده است

انسان نبايد خويشتن را، با مجذوب شدن به سوي اشياي جلب . عالم خاكي واقع نگردد و بدين طريق روح مقيد نجات يابد
، دچار تباهي و تنزل سازد، چرا كه هر قدر بيشتر به سوي محسوسات كشيده شود بيشتر گرفتار موجوديت مادي  كننده حواس

در اين آيه ) hi(واژه هي .  از اين اسارت مشغول كردن ذهن در آگاهي به كريشناستبهترين راه براي رهايي خويشتن . گردد مي
 : همچنين گفته شده است.  اين كار را انجام دهد“بايد”تأكيد بر اين موضوع دارد كه انسان 

mana eva manuñyäëäà 
käraëaà bandha-mokñayoù 

bandhäya viñayäsaìgo 
muktyai nirviñayaà manaù  

همانا ذهن با مجذوب شدن به محسوسات .  تواند علت گرفتاري باشد و هم علت رهايي و رستگاري اي انسان هم ميذهن بر”
ترين رهايي  بنابراين عالي) 2آمريتا ـ بيندو اوپانيشاد  (“.  جلب كننده حواس علت رهايي استمايه اسارت و با جدا شدن از اشياي

  .شود  به كريشنا حاصل مياز طريق مشغول داشتن مداوم ذهن بر آگاهي

  6آيه 
bandhur ätmätmanas tasya 

yenätmaivätmanä jitaù 
anätmanas tu çatrutve 
vartetätmaiva çatru-vat 

bandhuù : دوست ـätmä : ذهن ـätmanaù : مربوط به موجود زنده ـtasya : مربوط به او ـyena : توسط كسي كه ـ
ätmä : ذهن ـeva : حتماً، محققاً ـätmanä : به وسيله موجود زنده ـjitaù : غلبه يافته ـanätmanaù : مربوط به كسي كه

همان ذهن ـ : ätmä evaماند ـ  باقي مي: vartetaبه دليل دشمني ـ : çatrutveاما ـ : tuدر كنترل ذهن ناموفق بوده است ـ 
çatru-vat :به صورت يك دشمن .  

   ترجمه
 ليكن بـراي آن كـس كـه در ايـن مهـم              ؛ ، ذهن بهترين دوست است      براي آن كس كه بر ذهن غلبه يافته       

  .، ذهن بزرگترين دشمن خواهد بود ناموفق بوده است

   شرح
. هدف از تمرين يوگاي هشتگانه مهار كردن ذهن است تا بتوان آن را براي انجام رسالت حيات انساني دوست خود گرداند

كسي كه قادر نباشد ذهنش را مهار كند . صرفاً اتالف وقت خواهد بود)   نمايشبراي(، تمرين يوگا  مادامي كه ذهن كنترل نشده
موقعيت نهادي و . شود سازد و بدين سان حيات انساني و رسالت او تباه مي ، زندگي راسپري مي همواره در جوار بزرگترين دشمن

، ناگزير است در خدمت به تمنيات  لبه نيافته مادامي كه انسان بر ذهن غ؛ فطري موجود زنده اجراي اوامر خداوند متعال است
، طوق بندگي و اطاعت  اما هنگامي كه ذهن مغلوب و مطيع شد، انسان داوطلبانه. ، توهم و غيره قرار گيرد ، حرص ، خشم شهوت
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رين يوگاي تم. نهد از فرامين شخصيت اعالي خداوند را كه به صورت پاراماتما در قلب همه موجودات حضور دارد، بر گردن مي
كسي كه مستقيماً راه آگاهي به كريشنا را . باشد حقيقي شامل مالقات پاراماتماي درون قلب و پيروي از دستورات او مي

  .آيد خود به دنبال آن مي گردد، تسليم كامل به دستورات خداوند خود به گزيند، يعني مستقيماً وارد كريشنا آگاهي مي برمي

  7آيه 
jitätmanaù praçäntasya 
paramätmä samähitaù 

çétoñëa-sukha-duùkheñu 
tathä mänäpamänayoù 

jita-ätmanaù : مربوط به كسي كه بر ذهنش غلبه يافته است ـpraçäntasya : كسي كه با چنين كنترلي بر ذهن به آرامش
گرما ـ : uñëaدر سرما ـ : çétaكامال نائل آمده ـ : samähitaùروح متعال ـ : parama-ätmäو آسودگي دست يافته است ـ 

sukha : سرور و شادي ـduùkheñu : و درد و رنج ـtathä : همچنين ـmäna : در عزت و احترام ـapamänayoù : و
  . حرمتي احترامي و بي بي

   ترجمه
.  ، به روح متعال نيز رسيده اسـت         ، از آنجا كه به آرامش و آسودگي نائل آمده           آن كس كه بر ذهن غلبه يافته      

  . ، همگي يكسان است ، گرما و سرما، احترام و اهانت اي چنين شخصي شادي و رنجبر

   شرح
، بدون استثناء، براي زيستن در اطاعت كامل از شخصيت متعال خداوند كه به صورت پاراماتما در قلب آنها  تمام موجودات زنده

انگيز بيروني دچار  گردد كه ذهن از طريق نيروي توهم ميانسان زماني گرفتار فعاليتهاي مادي . اند ، آفريده شده جايگزين است
از اين رو به محض آنكه فكر و ذهن انسان به وسيله يكي از روشهاي يوگا كنترل گردد، آن شخص بايد به منزله . گمراهي شود

د و هنگامي كه ، طبق طبيعت و فطرت خود، بايد تحت اوامر برتر زندگي كن انسان. كسي كه به مقصد رسيده است تلقي شود
فكر قطعاً بايد نوعي فرمان .  ذهن انسان بر طبيعت برتر متمركز شود، تنها راه براي او، پيروي از دستورات خداوند متعال است

، انسان خود به خود از اوامر پاراماتما يا روح متعال تبعيت   بدين سبب در صورت مهار ذهن؛برتر را قبول و از آن پيروي نمايد
يابد،  درنگ به اين موقعيت روحاني دست مي ، چون بي و اما عابد خداوند، يعني كسي كه در آگاهي به كريشناست. خواهد كرد

، سامادهي عملي يا جذب  اين حالت. گيرد ، سرما و گرما و غيره قرار نمي تحت تأثير دوگانگيهاي زندگي مادي نظير شادي و رنج
  . شدن در متعال است

  8آيه 
jïäna-vijïäna-tåptätmä 
küöa-stho vijitendriyaù 
yukta ity ucyate yogé 

sama-loñöräçma-käïcanaù  
jïäna : به وسيله دانش كسب شده ـvijïäna : و دانش درك شده ـtåpta : راضي شده ـätmä : يك موجود زنده ـküöa-

sthaù : از نظر روحاني واقع شده ـvijita—indriyaù : شده ـ از نظر اميال نفساني كنترلyuktaù : شايسته براي



   
237 

: açmaريگها ـ : sama، متوازن ـ  متعادل: loñöra عارف ـ: yogé گفته شده است ـ: ucyateبدين سان ـ : itiخودشناسي ـ 
  .طال: käïcanaùسنگ ـ 

   ترجمه
شـود كـه بـه بركـت          خوانده مي ) عارف( شود شخص در خودشناسي واقع است و يوگي           هنگامي گفته مي  

چنين شخصي در روحانيت و وادي حقيقت قرار دارد و . ، كامال در رضايت باشد ش و رسيدن به معرفتتحصيل دان
  .نگرد  به ديده يكسان مي-، سنگ يا طال   خاك-او به همه چيز .  حكمران نفس خويش است

   شرح
 : تاس اين امر چنين بيان شده.  فايده است ، بدون درك حقيقت مطلق بي دانش حاصل از كتب مقدس

ataù çré-kåñëa-nämädi 
na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 
svayam eva sphuraty adaù  

، صفات و شئون الهي شري كريشنا  ، شكل هيچكس قادر نيست از طريق حواس آلوده مادي خود به درك طبيعت روحاني نام”
 “.گردد د راز آنها بر او آشكار ميني خداوند سراپا خلوص معنوي شوتنها هنگامي كه انسان به وسيله خدمت روحا. نايل آيد

  )1/2/234بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو (
، خدا آگاه يا كريشنا آگاه  تواند صرفاً با تحقيقات و پژوهشهاي مادي هيچكس نمي.   علم آگاهي به كريشناستگيتا-بهاگاواد
و توفيق معاشرت با كسي را كه در آگاهي پاك و خالص قرار دارد نصيب انسان بايد چنان خوشبخت باشد كه سعادت . گردد

نمايد، زيرا با عبادت عاشقانه و خدمت عابدانه خالص راضي  شخص آگاه به كريشنا به لطف كريشنا دانش را درك مي. خود كند
تواند در ايمانش راسخ و پابرجا   ميانسان با دانش متعال. شود ، انسان كامل مي بايد در نظر داشت كه با دانش درك شده.  است

فقط روح . تواند با تناقضات ظاهري گيج و گمراه گردد ، به سادگي مي باقي بماند، ليكن با دانش حاصل از تحصيالت دانشگاهي
اني همانا او در سطح روح.  باشد، چرا كه او به كريشنا سر تسليم فرود آورده است خودشناخته است كه واقعاً حكمران نفس مي

براي روح خودشناخته تحقيقات علمي مادي و پندارهاي . ، زيرا معرفتش ارتباطي با تحصيالت و دانش مادي ندارد واقع است
  .ذهني يا نظريات فلسفي كه شايد ارزش آن براي ديگران در حكم طال باشد، ارزشي چندان بيشتر از خاك و سنگ ندارد

  9آيه 
suhån-miträry-udäséna 

madhyastha-dveñya-bandhuñu 
sädhuñv api ca päpeñu 
sama-buddhir viçiñyate  

su-håt : به اشخاص ذاتاً خيرخواه ـmitra : حاميان بامحبت ـari : دشمنان ـudäséna :طرفان در بين متخاصمان ـ  بي
madhya-stha : تمركزكنندگان در بين متخاصمان ـdveñya : حسودان ـbandhuñu :هان ـ و بستگان يا خيرخوا

sädhuñu :به پرهيزكاران ـ api : همچنين ـca : و ـpäpeñu : نسبت به گناهكاران ـsama-buddhiù : با برخورداري از
  . به مراتب پيشرفته است: viçiñyateشعور يكسان ـ 
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   ترجمه
، حاميـان     گردد آن هنگام كه همه از جملـه خيرخواهـان صـادق             تر محسوب مي    شخص به مراتب پيشرفته   

  .، پرهيزكاران و گناهكاران را با يك نظر بنگرد ، دوستان و دشمنان ، حسودان ، تمركزكنندگان طرفان ، بي نمهربا

  10آيه 
yogé yuïjéta satatam 

ätmänaà rahasi sthitaù 
ekäké yata-cittätmä 
niräçér aparigrahaù 

yogé :جو ـ  حقyuïjéta : بايد در آگاهي به كريشنا تمركز كند ـsatatam : دائماً ـätmänam : توسط بدن( خود، خويشتن  ،
همواره مراقب : yata-citta-ätmäبه تنهايي ـ : ekäkéواقع شدن ـ : sthitaùدر يك مكان خلوت ـ : rahasiـ )  ذهن و ذات
  . آزاد از احساس مالكيت: aparigrahaùچيز ديگر مجذوب شود ـ  بدون آنكه به وسيله هيچ: niräçéùبه ذهن ـ 

   مهترج
او بايد به تنهايي در مكاني خلـوت  . ، ذهن و ذات را در ارتباط با متعال مشغول دارد           جو بايد همواره بدن     حق

  .او بايد آزاد از هر گونه آرزو و احساس مالكيت باشد. زندگي كند و همواره ذهنش را به دقت مهار نمايد

   شرح
كريشنا آگاهي دقيقاً يعني . شود  شخصيت متعال خداوند شناخته مي، پاراماتما و كريشنا در سه وجه مختلف به عنوان برهمن

، آن كساني كه مجذوب برهمن فاقد شخصيت و يا روح متعال  با اين حال. مشغول بودن دائم در خدمت عاشقانه روحاني خداوند
، تشعشع انوار روحاني ساطع  يتباشند زيرا برهمن فاقد شخص هستند نيز به طور ناقص كريشنا آگاه مي) پاراماتما(ساري و جاري 

گرايان و تمركزكنندگان بر پاراماتما نيز به  هويت بدين سان بي.  ، بسط جزئي همه جا گسترده كريشناست از كريشنا و روح متعال
ابد به باشد، زيرا اين ع جو مي ، باالترين عارف و حق كسي كه مستقيماً آگاه به كريشناست. طور غير مستقيم آگاه به كريشنايند

گرايان و آن يوگي  هويت  در حالي كه بي؛ ، كامل است دانش او در مورد حقيقت مطلق.  مفهوم برهمن يا پاراماتما نيز واقف است
  .كند به طور ناقص كريشنا آگاه هستند كه تمركز مي
وي كنند تا سرانجام دير يا زود جويان در اينجا راهنمايي شده است كه با ثبات راه مناسب خود را پير ، به همه حق با اين وصف

اولين وظيفه سالك طريق حقيقت اين است كه ذهن را همواره بر كريشنا متمركز نگاه . به باالترين مرحله كمال دست يابند
شود كه براي دستيابي  ، سامادهي يا جذبه خوانده مي تمركز ذهن بر متعال. دارد و حتي براي يك لحظه نيز از ياد او غافل نگردد

، شرايط مطلوب را پذيرفت و شرايط نامطلوب  به آن بايد همواره در خلوت زيست و از مزاحمت موضوعات بيروني احتراز جست
گذارد رد كرد و كامال با عزم راسخ از تالش براي كسب اشياي مادي غير ضروري كه انسان را اسير  را كه بر ادراك تأثير مي

  .سازد اجتناب كرد احساس مالكيت مي
گيرد كه انسان مستقيماً در آگاهي به كريشنا قرار داشته باشد،  گامي تمامي اين كماالت و احتياطات به طور كامل انجام ميهن

شريال روپا . زيرا كريشنا آگاهي مستقيم يعني همان كف نفس كه در آن محلي براي احساس مالكيت مادي وجود ندارد
 :كند يم ، آگاهي به كريشنا را چنين توصيف گوسوامي

anäsaktasya viñayän 
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yathärham upayuïjataù 
nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate 
 

präpaïcikatayä buddhyä 
hari-sambandhi-vastunaù 
mumukñubhiù parityägo 

vairägyaà phalgu kathyate  
همه چيز را در رابطه با كريشنا بپذيرد، به طور صحيح آن هنگام كه انسان به چيزي دلبستگي نداشته باشد و در عين حال ”

نمايد در  مياز طرف ديگر كسي كه هر چيزي را بدون شناخت رابطه آن با كريشنا رد .  وراي احساس مالكيت قرار گرفته است
  “. انقطاع كاملي نيست

  )256-2/255بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو (
كه همه چيز به كريشنا تعلق دارد و بدين سان همواره عاري از احساس مالكيت داند  شخص آگاه به كريشنا به خوبي مي

داند چگونه آنچه را براي آگاهي به  او مي.  بدين ترتيب هيچگاه در آرزوي كسب چيزي براي خويشتن نيست.  شخصي است
اره در سطحي كامال روحاني و وي همو. كريشنا مطلوب است بپذيرد و آنچه را براي آگاهي به كريشنا نامطلوب است رد كند

بنابراين يوگي كامل . ، زيرا با اشخاصي كه در آگاهي به كريشنا نيستند كاري ندارد فراتر از ماديات واقع شده و همواره تنهاست
  .شخصي است كه در آگاهي به كريشنا قرار داشته باشد

  11-12آيات 
çucau deçe pratiñöhäpya 

sthiram äsanam ätmanaù 
näty-ucchritaà näti-nécaà 

cailäjina-kuçottaram 
 

tatraikägraà manaù kåtvä 
yata-cittendriya-kriyaù 
upaviçyäsane yuïjyäd 

yogam ätma-viçuddhaye 
çucau : مقدس ـ )  مكان(در يكdeçe : سرزمين ـpratiñöhäpya : قرار دادن ـsthiram : استوار، ثابت ـäsanam :

خيلي ـ : ati، هم نه ـ  و نه: naباال ـ : ucchritamخيلي ـ : atiنه ـ : naمتعلق به خودش ـ : ätmanaùنشيمنگاه ـ 
nécam :پايين ـcaila—ajina : مربوط به پارچه نرم و پوست آهو ـkuça : و علف كوشا ـuttaram : پوشاندن ـtatra :

: indriyaكنترل كردن ذهن ـ : yata-cittaساختن ـ : kåtväذهن ـ : manaùبا يك توجه ـ : eka—agramپس از آن ـ 
تمرين : yogamبايد انجام دهد ـ : yuïjyätروي نشيمنگاه ـ : äsaneنشستن ـ : upaviçyaو اعمال ـ : kriyaùحواس ـ 

  . براي تصفيه كردن: viçuddhayeقلب ـ : ätmaيوگا ـ 

   ترجمه
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روي آن را بـا    مين پهن كند و سـپس     براي تمرين يوگا، انسان بايد به محلي خلوت برود، علف كوشا روي ز            
اين نشيمنگاه نبايد چندان مرتفع يا پايين باشد وهمچنـين بايـد در مكـاني               . اي نرم بپوشاند    پوست آهو و پارچه   

آنگاه يوگي بايد كامال راست و استوار بر آن بنشيندو به تمرين يوگا به منظور تزكيه قلب                 . مقدس واقع شده باشد   
  . بپردازد-داشتن فكر بر يك نقطه  ، حواس و اعمال و ثابت نگاه هن از طريق كنترل كردن ذ-

   شرح
جويان يا عابدان همگي خانه را ترك گفته و در  در هندوستان يوگيها، حق.   عطف به مكانهاي زيارتي است“ مكان مقدس”

ند و بدين ترتيب در جايي كه نماي كشا و هاردوار زندگي مي مكانهاي مقدس مانند پراياگا، ماتهورا، ورينداوانا، هريشي
ولي اين كار براي عموم و . پردازند اي خلوت به تمرين يوگا مي هاي مقدس مانند يامونا يا گنگ جريان دارد در گوشه رودخانه

شايد اين انجمنهاي به اصطالح يوگا در شهرهاي بزرگ از نظر كسب منافع مادي .  پذير نيست مخصوصاً براي غربيان امكان
كسي كه حاكم بر نفس نيست و فكرش آرامش ندارد . شند، ليكن به هيچ وجه براي تمرين واقعي يوگا شايسته نيستندموفق با

، براي ) عصري كه اكنون در آن هستيم(بنابراين در بريهان ـ ناراديا پورانا گفته شده است در كالي ـ يوگا . تواند تمركز كند نمي
باشند و دائماً با نگرانيها و اضطرابات گوناگون ناراحت و  فهم معرفت روحاني سست ميعموم مردم كه عمري كوتاه دارند و در 

 . ، ذكر نام مقدس خداوند است اند، بهترين راه معرفت روحاني آشفته
 

harer näma harer näma 
harer nämaiva kevalam 

kalau nästy eva nästy eva 
nästy eva gatir anyathä  

تزوير، تنها راه نجات ذكر نام مقدس خداوند است و هيچ راه ديگري وجود ندارد، هيچ راه ديگري وجود در اين عصر نزاع و ”
  “.دارد، هيچ راه ديگري وجود نداردن

  13-14آيات 
samaà käya-çiro-grévaà 

dhärayann acalaà sthiraù 
samprekñya näsikägraà svaà 

diçaç cänavalokayan 
 

praçäntätmä vigata-bhér 
brahmacäri-vrate sthitaù 

manaù saàyamya mac-citto 
yukta äséta mat-paraù 

samam :مستقيم ـ  راست ،käya :بدن ـ çiraù : سر ـgrévam :و گردن ـ dhärayan : نگه داشتن ـacalam : بدون
مال : svamبه نوك ـ : agramمربوط به بيني ـ : näsikäخيره شدن ـ : samprekñyaحركت ـ  آرام و بي: sthiraù حركت ـ
،  بدون آشفتگي: praçänta ، نگاه نكردن ـ خيره نشدن: anavalokayanهمچنين ـ : caبه تمام جوانب ـ : diçaùخود ـ 

واقع : sthitaùدر سوگند تجرد ـ : brahmacäri—vrate عاري از ترس ـ: vigata—bhéùذهن ـ : ätmäبدون تشويش ـ 



   
241 

يوگي حقيقي ـ : yuktaùتمركز ذهن ـ : cittaùـ ) كريشنا(بر من : matكامال مطيع ـ : saàyamyaذهن ـ : manaùشده ـ 
äséta : بايد بنشيند ـmat :مرا ـ  به من ،paraù :هدف نهايي .  

   ترجمه
،   ، با فكري مطيـع و بـدون تشـويش           ، نگاه ثابت و خيره به نوك بيني         ، گردن و سر صاف      انسان بايد با بدن   

، در درون قلب بر من تمركز نمايد و مرا هدف نهـايي زنـدگيش قـرار                   ال رها از رابطه جنسي    ، و كام    عاري از ترس  
  .دهد

   شرح
،  هدف زندگي شناخت كريشناست كه درون قلب هر موجود زنده به صورت پاراماتما، يعني شكل متعال ويشنوي چهار دست

ويشنو ـ . شود نو و نه براي مقصود ديگري انجام مييوگا براي مكاشفه و مشاهده اين فرم همه جا گسترده ويش. قرار دارد
اي براي درك  ، تمثال كامل كريشناست كه درون قلب هر موجود زنده سكني دارد و كسي كه انگيزه مورتي همه جا گسترده

 هدف كريشنا. كند فايده مشغول انجام يوگاي مصنوعي است و مسلماً وقت خود را تلف مي ويشنو ـ مورتي نداشته باشد، بي
انسان براي شناخت . باشد نهايي زندگي است و ويشنو ـ مورتي كه درون قلب هر موجود زنده قرار دارد هدف تمرين يوگا مي

 بنابراين بايد خانه را ترك گويد و به تنهايي در مكاني خلوت ؛ويشنو ـ مورتي درون قلب بايد از روابط جنسي كامال پرهيز نمايد
انسان با پرداختن روزانه به لذايذ جنسي در خانه و مكانهاي ديگر و بدون .  در باال ذكر شد بنشيندزندگي كند و همان گونه كه

او بايد به تمرين . تواند تبديل به يوگي گردد رعايت قواعد كف نفس و فقط به صرف شركت در كالسهاي به اصطالح يوگا نمي
در قواعد تجرد كه به . الترينشان رابطه جنسي است اجتناب كندمهار كردن ذهن بپردازد و از انواع كامجوييهاي حواس كه با

 : ، آمده است وسيله حكيم بزرگ ياگياوالكيا نوشته شده
karmaëä manasä väcä 
sarvävasthäsu sarvadä 

sarvatra maithuna-tyägo 
brahmacaryaà pracakñate  

، كالم و فكر، در  ا كامال از پرداختن به رابطه جنسي در عملمراد از سوگند برهما چاريا آن است كه انسان را ياري رساند ت”
تواند با وجود رابطه جنسي به تمرين صحيح يوگا نيز   هيچكس نمي".، در تمام شرايط و در همه جا خودداري كند تمام اوقات

كودكان . شود رد تعليم داده ميبنابراين زندگي برهماچاريا از همان دوران كودكي كه انسان اطالعي از روابط جنسي ندا. بپردازد
شوند و استاد انضباط دقيق و شايسته يك برهماچاري را به  از سن پنج سالگي به گورو ـ كوال يا مكان پير روحاني فرستاده مي

اين ولي با .  ، قادر به پيشرفت نيست ، اعم از دهيانا، گيانا يا بهاكتي آموزد كه بدون آن هيچكس در هيچ روش يوگايي آنان مي
، رابطه جنسي محدود  ، طبق قواعد خاصي وصف كسي كه از قواعد و قوانين زندگي تأهل متابعت كند و تنها باهمسر خويش

شناسد، ولي مكاتب  مكتب بهاكتي اين گونه برهماچاري متأهل را به رسميت مي. شود داشته باشد نيز برهماچاري خوانده مي
دانند و هيچ گونه  آنها امساك و خودداري كامل را الزم مي. كنند را نيز قبول نميگيانا و دهيانا حتي متأهالن برهماچاري 

اي داشته  شود كه رابطه جنسي محدود و مهار شده در مكتب بهاكتي به متأهل برهماچاري اجازه داده مي. پذيرند سازشي را نمي
قف بودن در خدمت روحاني خداوند به خودي خود  به قدري نيرومند است كه انسان به دليل و يوگا-بهاكتيباشد، زيرا آيين 

 : گفته شده است) 59/2 (گيتا-بهاگاواددر . دهد كشش براي رابطه جنسي را از دست مي
viñayä vinivartante 
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nirähärasya dehinaù 
rasa-varjaà raso 'py asya 

paraà dåñövä nivartate  
ارند، عابد خداوند، خود به خود، به علت چشيدن مزه باالتر است كه به در حالي كه ديگران مجبورند خود را از كامجويي بازد

  .به جز عابدان و خالصان هيچكس ديگري از آن مزه باالتر آگاهي ندارد. پردازد كف نفس مي
انسان .  بودن است“ بدون ترس”به غير از سوگند تجرد، يوگي بايد قاعده ديگري را رعايت كند و آن ويگاتا ـ بهيه و يا 

وجود ترس در روح مقيد به علت از . تواند فاقد ترس يا بدون واهمه باشد، مگر آنكه كامال در آگاهي به كريشنا قرار گيرد نمي
 :فرمايد مي) 37/2/11( بهاگاواتام.  ياد بردن خاطره ازلي يعني فراموش نمودن رابطه جاودانش با كريشناست

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd éçäd apetasya viparyayo 'småtiù  
بنابراين انجام كامل يوگا فقط . اي است كه از طريق آن امكان رهايي از بيم و ترس وجود دارد آگاهي به كريشنا تنها وسيله

، شخص آگاه به  و از آنجا كه هدف نهايي يوگا مشاهده خداوند درون است. براي كسي كه آگاه به كريشناست امكان دارد
به هر تقدير، اصول طريقت يوگا كه در اينجا از آن سخن به ميان رفت با اصول . باشد  ميان تمام يوگيها ميكريشنا بهترين در

  .انجمنهاي معروف به اصطالح يوگا تفاوت بارز دارد

  15آيه 
yuïjann evaà sadätmänaà 

yogé niyata-mänasaù 
çäntià nirväëa-paramäà 

mat-saàsthäm adhigacchati 
yuïjan :ين كردن ـ تمرevam : چنانكه در فوق ذكر شد ـsadä : دائماً ـätmänam :ذهن و روح ـ  بدن ،yogé :جو ـ  حق

niyata-mänasaù : با ذهني نظم يافته ـçäntim : صلح و آرامش ـnirväëa-paramäm : پايان موجوديت مادي ـ
mat—saàsthäm : ـ ) ملكوت خداوند(آسمان روحانيadhigacchati :رسد مي.  

   ترجمه
، بـا پايـان يـافتن         ، فكرش نظـم يافتـه       ، ذهن و اعمال     جويي كه با مهار نمودن دائم بدن        بدين ترتيب حق  

  .يابد دست مي) يا قلمروي كريشنا(موجوديت مادي به ملكوت خداوند 

   شرح
، تسهيالت يا  ناتتمرين يوگا براي كسب هيچ گونه امكا.  در اين آيه هدف نهايي يوگا به روشني توضيح داده شده است

 كسي كه خواهان گيتا-بهاگاوادبر اساس .  دستاوردهاي مادي نيست بلكه براي پايان بخشيدن كامل به موجوديت مادي است
همچنين پايان بخشيدن به موجوديت مادي نيز . آيد به دست آوردن سالمتي و يا جوياي كرامات مادي است يوگي به شمار نمي

هيچ گونه خلئي در هيچيك از نقاط . باشد  نمي-اي بيش نيست   كه خود اين موضوع افسانه- به معناي وارد شدن به خال
سازد كه پابه عرصه آسمان روحاني  ، شخص را قادر مي بلكه پايان بخشيدن به موجوديت مادي. آفرينش خداوند وجود ندارد

 به عنوان مكاني كه هيچ احتياجي به نور گيتا-وادبهاگاملكوت خداوند نيز به وضوح در . يعني جايگاه عالي خداوند بگذارد
،  ، زيرا تمام سيارات آسمان روحاني همچون خورشيد آسمان دنياي مادي خورشيد، ماه يا الكتريسيته ندارد توصيف شده است

، پارام دهاما  ارات آن، اما آسمان روحاني و سي ، جايگاه خداوند است بايد دانست كه تمام نقاط هستي. اند بالذات درخشان و نوراني
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، همان گونه كه در اينجا از  يوگي كامل كه به كمال معرفت در شناخت خداوند كريشنا رسيده. شود يا مكانهاي اعلي خوانده مي
تواند به صلح و آرامش  ، مي) مات ـ چيتا، مات ـ پارا، مات ـ استهانام(طرف خود خداوند نيز به طرز واضحي بيان شده است 

در برهما ـ . ت يابد و در نهايت به منزلگاه متعال پروردگار، يعني كريشنالوكا معروف به گولوكا ورينداوانا، واصل گرددحقيقي دس
  : به روشني بيان شده است) 5/37(سامهيتا 

goloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù  
قدرت نيروهاي برتر و روحاني  برد، به ر ميشخصيت مطلق خداوند هرچند همواره در منزلگاه متعال خويش به نام گولوكا بس

، و به صورت پاراماتما در قلب تمامي موجودات زنده و ذرات  ، به صورت برهمن در تمام جهان آفرينش مادي و روحاني خويش
تواند بدون درك صحيح كريشنا و بسط كامل او يعني ويشنو، به آسمان  هيچكس نمي.  است آفرينش مادي منتشر گرديده

بنابراين شخصي كه در آگاهي به . وارد گردد) گولوكا ورينداوانا(واصل گردد و يا به منزلگاه جاودان خداوند ) وايكونتها ( انيروح
  . ، زيرا فكرش همواره معطوف و مجذوب فعاليتهاي مربوط به كريشناست كند، يوگي كامل است كريشنا عمل مي

sa vai manaù kåñëa-pädäravindayoù 
  :آموزد نيز به ما مي) 3/8وتاش واتارا اوپانيشاد ش(وداها  

tam eva viditväti måtyum eti  
 به عبارت ديگر، كمال “.د بر دايره تولد و مرگ فائق آيدگرد انسان تنها با معرفت به كريشنا، شخصيت متعال خداوند، قادر مي”

اده يا انجام حركات مشكل ورزشي براي فريفتن مردم الع طريقت يوگا نيل به رهايي از موجوديت مادي است و نه كرامات خارق
  . معصوم

  16آيه 
näty-açnatas 'tu yogo 'sti 
na caikäntam anaçnataù 

na cäti-svapna-çélasya 
jägrato naiva cärjuna  

na : هرگز ـati : بسيار زياد ـaçnataù :خورد ـ  مربوط به كسي كه ميtu : ولي ـyogaù :با متعال ـ  اتصالasti : وجود دارد ـ
na :هم نه ـ  و نه ،ca : همچنين ـekäntam : بيش از اندازه ـanaçnataù : خودداري از خوردن ـna :هم نه ـ  و نه ،ca :

يا كسي كه بسياري از شب را به : jägrataùخوابد ـ  مربوط به كسي كه مي: svapna-çélasyaخيلي زياد ـ : atiهمچنين ـ 
  .اي آرجونا: arjunaو ـ :caهر گاه ـ : evaنه ـ  : naكند ـ  بيداري سپري مي

   ترجمه
اي آرجونا، به هيچ وجه ممكن نيست كسي يوگي گردد چنانچه خيلي زياد يا خيلي كم بخـورد، و همچنـين                     

  .خيلي زياد يا به ميزان ناكافي بخوابد

   شرح
، يعني بيش از آنچه براي نگاه   زياد از حد خوردن. در اينجا نظم و تعادل در آداب خواب و خوراك به يوگيها توصيه شده است

همچنين هيچ نيازي نيست كه انسان از حيوانات تغذيه كند، زيرا .  ، طعام برگيريم داشتن بدن و روح در كنار يكديگر الزم است
اي در گونه نيكي   چنين خوراكهاي سادهگيتا-بهاگاوادطبق . شود ، ميوه و شير يافت مي ، سبزيجات به اندازه كافي حبوبات
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بنابراين كساني كه به خوردن طعام . طبيعت قرار دارد، ليكن خوراك حيواني براي كساني است كه در گونه جهل و غفلت هستند
ورزند، به علت اينكه فقط  ، استفاده از مسكرات و خوردن غذايي كه ابتدا به پيشگاه خداوند تقديم نشده است مبادرت مي حيواني

  .كنند، متحمل بازتاب گناهان خود خواهند شد و رنج خواهند برد ه تناول مياز طعام آلود
Bhuïjate te tv aghaà päpä ye pacanty ätma-käraëät 

نمايد، فقط گناه تناول  كند و آن را به كريشنا تقديم نمي گيرد، براي خود طبخ مي كسي كه براي لذت حواس طعام برمي 
تواند يوگاي صحيح و  گيرد مي كند و بيش از آنچه سهم و قسمت اوست طعام برمي ول ميچگونه كسي كه گناه تنا. كند مي

تنها باقيمانده خوراكي را كه به پيشگاه خداوند كريشنا تقديم شده است  كامل انجام دهد؟ بهترين حالت آن است كه انسان
بنابراين فقط شخص . خورد م نشده است نمي، چيزي را كه نخست به خداوند تقدي شخصي كه در آگاهي به كريشناست. برگيرد

هاي  كند و با ابداع شيوه مشابهاً كسي كه مصنوعاً از خوردن امتناع مي. تواند در تمرين يوگا به كمال برسد آگاه به كريشنا مي
 توصيه شده شخص آگاه به كريشنا به همان صورت كه در كتب آسماني.  گيرد نيز قادر به انجام يوگا نيست خودساخته روزه مي

خورد و بدين ترتيب صالحيت و شايستگي الزم براي  گيرد و نه غذا مي او بيش از آنچه الزم است نه روزه مي. گيرد روزه مي
بيند و در نتيجه ناگزير است بيش از مقدار  خورد در خواب هم زياد رؤيا مي كسي كه بيش از نياز الزم مي.  انجام يوگا را داراست

روز براي انسان كافي است و كسي كه بيش از اين بخوابد تحت نفوذ گونه جهل قرار   ساعت خواب در شبانهشش. الزم بخوابد
شخصي كه در گونه جهل و غفلت باشد عالوه بر اينكه تمايل زيادي به خوابيدن دارد تنبل هم هست و چنين شخصي . دارد

  . قادر به انجام يوگا نيست

  17آيه 
yuktähära-vihärasya 

yukta-ceñöasya karmasu 
yukta-svapnävabodhasya 
yogo bhavati duùkha-hä 

 yukta : نظم يافته و تعادل يافته ـähära : خوردن ـvihärasya : تفريح ـyukta : نظم يافته ـceñöasya : مربوط به كسي
خواب و بيداري ـ : svapna-avabodhasyaتعادل يافته ـ : yuktaدر انجام وظايف ـ : karmasuكند ـ  كه براي بقاء كار مي

yogaù : تمرين يوگا ـbhavati :گردد ـ  ميduùkha—hä :كاهش يافتن دردها.  

   ترجمه
، كار و تفريح حفظ كند، قادر خواهد بود با انجام يوگـا               ، خوابيدن   كسي كه بتواند نظم و تعادل را در خوردن        

  .تمام دردهاي مادي را فرو بنشاند

   شرح
تواند مانع پيشرفت در تمرين يوگا  هاي بدن هستند، مي ، دفاع و رابطه جنسي كه تمايالت و خواسته  خوابيدن، افراط در خوردن

،  ، يعني طعام مقدس شود كه انسان به برگرفتن و پذيرفتن پراسادام درباره خوردن بايد گفت تنها هنگامي تنظيم مي. گردد
توان به خداوند كريشنا  ، ميوه و غيره را مي ، شير، گل ، حبوبات و غالت ، سبزيجات)9/26 (گيتا-بهاگاوادطبق . مبادرت ورزد
يابد كه به طعامي كه براي مصرف  به اين ترتيب شخصي كه در آگاهي به كريشناست به خودي خود تعليم مي. تقديم كرد

شود، شخص آگاه به كريشنا  تا آنجا كه به خوابيدن مربوط مي. انسان و يا به عبارت ديگر در گونه نيكي نيست دست نبرد
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، و بنابراين هر زماني كه بدون لزوم صرف خوابـيدن شود خسراني بزرگ  همواره در انجام وظايفش هوشيار و بيدار است
اي از زندگيـش بدون وقف  تواند تحمل كند كه لحـظه شخص آگاه به كريـشنا نمي:  آويارتها ـ كاالتوام. گردد محـسوب مي

براي او كمال مطلوب و شخصيت . يابد بنابراين خوابيدن وي به حداقل تقليل مي. عت خداوند سپري شودشدن در خدمت و طا
روز بخوابد و  توانـست بيش از دو ساعت در شبانه آل حضـرت روپا گوسوامي است كه همـواره در خدمت كريـشنا بود و نمي ايده

اش كه ذكر  داسا نيز قبل از انجام دادن برنامه روزانه ا هاريحضرت تهاكور. كرد گاهي اوقات حتي از آن نيز صرف نظر مي
و اما در مورد كار، تمام . خوابيد كرد و يك لحظه نيز نمي سيصد هزار بار نام مقدس پروردگار بر تسبيح بود پراسادام را قبول نمي

و اعتدال است و كمترين اثري از شود و بدين سبب كار او همواره در نظم  اعمال عابد فقط براي رضايت كريشنا انجام مي
، هيچ گونه فرصت  بنابراين چون براي شخص كريشنا آگاه مسأله كامجويي مطرح نيست.  ارضاي تمايالت نفساني در آن نيست

، بيداري و تمامي فعاليتهاي جسماني  ، گفتار، خواب و از آنجا كه او در اعمال. آسودگي دنيوي يا فراغت مادي نيز وجود ندارد
  .آيد ، رنج مادي برايش پيش نمي گرش منظم و معتدل استدي

  18آيه 
yadä viniyataà cittam 
ätmany evävatiñöhate 

nispåhaù sarva-kämebhyo 
yukta ity ucyate tadä  

yadä : هنگامي كه ـviniyatam : مخصوصاً تربيت شده ـcittam : ذهن و فعاليتهايش ـätmani : در متعال ـeva : ،ًحتما
ارضاي : kämebhyaùبراي تمام انواع ـ : sarvaعاري از خواسته و آرزو ـ : nispåhaùگردد ـ  واقع مي: avatiñöhateققاً ـ مح

  . در آن زمان: tadäگفته شده چنين است ـ : ucyateبدين سان ـ : itiدرست واقع گرديده در يوگا ـ : yuktaùحواس مادي ـ 

   ترجمه
يوگا، فعاليتهاي ذهنيش را تربيت نمايد و در وادي حقيقت متعال عاري از هر              ، با تمرين      آن هنگام كه يوگي   

  . شود كامال در يوگا استوار شده است  قرار گيرد، گفته مي-گونه آرزوي مادي 

   شرح
شود كه يوگي به هرگونه خواسته و آرزوي مادي  تمايز فعاليتهاي يك يوگي از فعاليتهاي يك شخص عادي در اين خالصه مي

فعاليتهاي ذهني يوگي كامل آنچنان درست تربيت شده كه ديگر با .  پايان بخشيده است)  ه باالترين آنها رابطه جنسي استك(
براي اشخاصي كه در آگاهي به كريشنا هستند، نيل به اين مرحله كمال خود به خود . گردد هيچ گونه آرزوي مادي آشفته نمي

 : بيان شده است) 20-9/4/18(  بهاگاواتام-ادشريم، همان گونه كه در  قابل حصول است
sa vai manaù kåñëa-padäravindayor 
vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane 
karau harer mandira-märjanädiñu 
çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye 

 
mukunda-liìgälaya-darçane dåçau 

tad-bhåtya-gätra-sparçe 'ìga-saìgamam 
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ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe 
çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite 

 
pädau hareù kñetra-padänusarpaëe 

çiro håñékeça-padäbhivandane 
kämaà ca däsye na tu käma-kämyayä 

yathottama-çloka-janäçrayä ratiù  
 سپس كالمش را به توصيف صفات روحاني ؛ردپادشاه آمباريشا نخست فكرش را بر قدوم نيلوفرين خداوند كريشنا معطوف ك”

خداوند مشغول نمود، آنگاه دستهايش را براي پاك كردن معبد خداوند، گوشهايش را براي استماع فعاليتهاي خداوند، چشمان 
، بيني خود را براي  خود را براي نگريستن به شكل جاودان خداوند، بدن خود را براي لمس كردن و مسح كردن بدن عابدان

بوييدن رايحه گلهاي تقديم شده به قدوم نيلوفرين خداوند، زبان خود را براي چشيدن برگهاي توالسي اهدا شده به شخصيت 
پروردگار، پاهاي خود را براي رفتن به زيارتگاهها و معابد خداوند، سر خود را براي سجده به خداوند، و آرزوهاي خود را در 

  “. تمام اين فعاليتهاي روحاني شايسته عابد پاك خداوند است.   خداوند به كار گرفتاجراي مأموريتهاي احاله شده از طرف
گرايان عملي نباشد، ليكن براي شخصي كه در آگاهي به  هويت ، براي بي ، اعمال و حركات فوق شايد از ديدگاه عقاليي

بايد دانست مادامي .  ، بسيار آسان و شدني است ، چنانكه از توصيف باال درباره اعمال ماهاراجا آمباريشا مشهود است كريشناست
در خدمت عابدانه خداوند اين .  كه فكر دائماً بر قدوم مقدس خداوند متمركز نباشد، انجام چنين فعاليتهاي روحاني عملي نيست

نجا كه ذهن و حواس از آ. شود ، آرچانا يا مشغول نمودن تمام حواس در خدمت به خداوند خوانده مي گونه فعاليتهاي تجويز شده
بنابراين براي عموم مردم مخصوصاً براي .  ، عملي نيست احتياج به مشغوليت و فعاليت دارند، تنها خودداري نمودن و كف نفس

كساني كه در مرحله انقطاع نيستند، اشتغال روحاني ذهن و حواس به نحوي كه در باال توصيف شد، همانا روش صحيح و كامل 
  .  با واژه يوكتا از آن ياد شده استگيتا-بهاگاوادباشد كه در  پيشرفت روحاني مي

  19آيه 
yathä dépo niväta-stho 
neìgate sopamä småtä 
yogino yata-cittasya 

yuïjato yogam ätmanaù 
 yathä : همچنانكه ـdépaù :دار ـ  چراغ شعلهniväta-sthaù : در مكاني بدون باد ـna : عالمت نفي فعل ـiìgate :لرزد  مي

كه ذهنش : yata-cittasyaمربوط به يوگي ـ : yoginaùشود ـ  در نظر گرفته مي: småtäمقايسه ـ : upamäاين ـ : säـ 
  . بر متعال: ätmanaùدر تمركز ـ : yogamدائماً مشغول شده ـ : yuïjataùمهار شده است ـ 

   ترجمه
مانـد، هماننـد      ات متعال ثابت و اسـتوار مـي       جويي كه حكمران ذهن خود باشد، همواره بر ذ          تمركز آن حق  

  .گردد اي كه دور از باد دچار لرزش نمي شعله

   شرح
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باشد، به  شخص كريشنا آگاه حقيقي كه همواره مجذوب حقيقت متعال و در تمركز الينقطع و دائم بر پروردگار معبودش مي
  . اي ثابت و بدون لرزش در مكاني بدون باد است سان شعله

  20-23آيات 
yatroparamate cittaà 

niruddhaà yoga-sevayä 
yatra caivätmanätmänaà 

paçyann ätmani tuñyati 
 

sukham ätyantikaà yat tad 
buddhi-grähyam aténdriyam 

vetti yatra na caiväyaà 
sthitaç calati tattvataù 

 
yaà labdhvä cäparaà läbhaà 

manyate nädhikaà tataù 
yasmin sthito na duùkhena 

guruëäpi vicälyate 
 

taà vidyäd duùkha-saàyoga 
viyogaà yoga-saàjïitam  

yatra : در آن مرحله از امور جايي كه ـuparamate :ـ ) كند زيرا شخص شعف روحاني احساس مي(گردد  متوقف ميcittam :
: caكه در آن ـ : yatraوسيله انجام يوگا ـ به : yoga-sevayäبازداشته شدن از ماده ـ : niruddhamفعاليتهاي ذهني ـ 

در : ätmaniشناخت موقعيت ـ : paçyanذات ـ : ätmänamبه وسيله ذهن پاك ـ : ätmanäحتماً، محققاً ـ : evaهمچنين ـ 
آن ـ : tatكه ـ : yatواال و متعال ـ : ätyantikamشادي و شعف ـ : sukhamگردد ـ  شخص راضي مي: tuñyatiذات ـ 

buddhi: به وسيله شعور ـ grähyam : دست يافتني ـaténdriyam : متعال ـvetti :داند ـ  شخص ميyatra : كه در آن ـ
na : هرگز ـca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـayam : او ـsthitaù : واقع شده ـcalati :دهد  كند، تغيير مكان مي حركت مي
: läbhamهر چيز ديگر ـ : aparamهمچنين ـ : caبه وسيله حصول ـ : labdhväآن كه ـ : yamاز حقيقت ـ : tattvataùـ 

واقع : sthitaùدر آن كه ـ : yasminاز آن ـ : tataùبيشتر ـ : adhikamهرگز ـ : naگيرد ـ  در نظر مي: manyateدستاورد ـ 
گردد ـ  متزلزل مي: vicälyateحتي اگرچه بسيار مشكل ـ : guruëä apiبه وسيله رنجها ـ : duùkhenaهرگز ـ : naشدن ـ 

tam : آن ـvidyät : تو بايد بداني ـduùkha-saàyoga :آيد ـ  مربوط به رنجهايي كه از تماس مادي پديد ميviyogam :
  . خلسه در يوگا خوانده شده: yoga-saàjïitamكني ـ  ، ريشه زدودن

   ترجمه
 از طريق تمرين يوگا كامال از فعاليتهـاي  شود، ذهن انسان در مرحله كمال كه جذبه يا سامادهي خوانده مي         

رسد كه شخص قادر گردد ذات را از طريق ذهن پاك ببيند و               اين مرحله كمال زماني فرا مي     . گردد  مادي منفك مي  
)  حـواس پـاك شـده     (، از طريق حواس روحاني        انسان در چنين حالت پر سروري     . لذت و شادماني را در آن بيابد      
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گـردد كـه دسـتاوردي        روح با نيل به چنين كمالي متوجـه مـي         . يابد  بيكراني دست مي  خود به خوشبختي روحاني     
، حتـي در      ناپـذيري   شـود و بـه صـورت تزلـزل          گرانبهاتر از آن وجود ندارد و ديگر هيچگاه از حقيقـت دور نمـي             

 تماس بـا    اين است رهايي حقيقي از تمامي رنجهاي زاييده شده از         . ماند  ، در آن استوار مي      ترين مشكالت   سخت
  . نيروي مادي

   شرح
، به  ، وقتي يوگي با شناخت روح متعال آنگاه.  مهمترين ويژگي يوگا پاك كردن تدريجي آگاهي ما از ادراكات مادي زندگي است
، ديگر هيچگاه اشتباه يكي شدن روح فردي با  وسيله ذهن و شعور پاك شده يا روحاني خود، به سامادهي يا جذبه دست يافت

طريقت يوگا كمابيش بر اصول پاتانجالي استوار است و برخي معتقدان به وحدت وجود . شود عال را مرتكب نميروح مت
، برخالف نظريه او، رهايي را  در تفسيرهاي خود از پاتانجالي)  گرايان يا معتقدان به يكي شدن روح فردي و روح متعال وحدت(

نها تمايز بين دانش و داننده را كه در اين آيه از طريق قبول وجود يك شعف آ. دانند در يكي شدن روح فردي با روح متعال مي
گرايان از  ، وجود اين شعف متعال را كه وحدت بنابراين يوگاي پاتانجالي. كنند ، رد مي متعال كه با حواس روحاني قابل درك است

 را گيتا-بهاگاواد، اين نكته  ، استاد معروف لي مونيحكيم بزرگ پاتانجا. كنند، قبول دارد شان رد مي ترس به خطر افتادن نظريه
  :كند تأييد مي) 3/34(در يوگا ـ سوتراهاي خويش 

puruñärtha-çünyänäà guëänäà pratiprasavaù 
kaivalyaà svarüpa-pratiñöhä vä citi-çaktir iti 

، ارضاي حواس  ، توسعه اقتصادي ي دينداري ماديپوروشارتها به معنا.  ، نيرويي روحاني است اين نيروي دروني يا چيتي ـ شاكتي
 از طرف نحله وحدت وجود كايواليام خوانده “وحدت با متعال”  اين.   شدن با حقيقت متعال استو سرانجام تالش براي يكي

عيت فطري خود كايواليام نيرويي دروني يا روحاني است كه موجود زنده به وسيله آن از موق اما طبق اظهارات پاتانجالي. شود مي
ه ناپاك ذهن خوانده ، يا شفافيت يافتن آين ceto-darpaëa-märjanamاين حالت در كالم خداوند چيتانيا، . شود آگاه مي

خوانده  bhava-mahä-dävägni-nirväpaëam  ، يا همان  در واقع رهايي يا رستگاري“ خلوص يا شفافيت”اين . شود مي
 نيز با اين اصل مطابقت -اي مقدماتي براي رسيدن به كمال روحاني است  ، مرحله د رهايي كه همانن-نظريه نيروانا . شود مي
 نيز آن را در گيتا-بهاگاواد. شود  خوانده ميsvarüpeëa vyavasthitiù) 2/10/6 ( بهاگاواتام-شريماداين موضوع در . كند مي

  .كند اين آيه تأييد مي
، مرحله ديگري كه همانا تجلي فعاليتهاي روحاني يا خدمت عابدانه به خداوند كه  اديپس از نيروانا، يا پايان يافتن موجوديت م
زندگي "همانا اين :  ، سواروپنا ـ وياواستهيتي طبق اظهارات بهاگاواتام. شود، وجود دارد به عنوان آگاهي به كريشنا شناخته مي

گردد، مايا يا توهم خوانده  ا آاليشهاي مادي آلوده ميهنگامي كه روند زندگي حقيقي روحاني ب.   است" حقيقي موجود زنده
پاتانجالي نيز با .  بايد دانست رهايي از آاليش مادي به معناي از بين رفتن موقعيت فطري و جاودان موجود زنده نيست. شود مي

 :كند اظهارات خويش اين حقيقت را چنين تصديق مي
kaivalyaà svarüpa-pratiñöhä vä citi-çaktir iti  

نيز به صورت ) 1/1/12(، يا لذت روحاني همانا زندگي حقيقي است كه اين موضوع در ودانتا ـ سوترا  اين چيتي ـ شاكتي
änanda-mayo 'bhyäsätهدف نهايي يوگا است و به سادگي با انجام عبادت  اين لذت ذاتي روحاني.   تأييد شده است ،

 توصيف گيتا-بهاگاواد به وضوح در فصل هفتم  يوگا-بهاكتي. آيد به دست مي  يوگا-بهاكتيعاشقانه يا خدمت عابدانه يعني 
  .خواهد شد
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در طريقت يوگا همان گونه كه در اين فصل توصيف شد دو نوع سامادهي به نام سامپراگياتا ـ سامادهي و آسامپراگياتا ـ 
شود به سامپراگياتا  روحاني قرار گيرد، گفته ميهنگامي كه انسان با تحقيقات گوناگون فلسفي در موقعيت . سامادهي وجود دارد

در آسامپراگياتا ـ سامادهي ديگر هيچ گونه ارتباطي با لذات دنيوي وجود ندارد، زيرا در آن حالت انسان .  ـ سامادهي رسيده است
 ديگر هيچگاه از آن هنگامي كه يوگي يك بار در اين موقعيت روحاني واقع گردد،. گيرد در ماوراي انواع لذات حواس قرار مي

امروزه انجام تمرين به . شود يابد و مادامي كه يوگي قادر نباشد به اين مرحله دست يابد ناموفق محسوب مي تزلزل نمي
يوگيي كه آلوده روابط جنسي و . ، با اين اصول مغايرت تام دارد اصطالح يوگا، كه دور از لذات حسي گوناگون نيز نيست

در طريقت يوگا هستند نيز در موقعيت )  كماالت(حتي آن يوگيهايي كه مجذوب سيدهيها .  بيش نيستبازي  مسكرات باشد حقه
تواند به مرحله كمال چنانكه در اين آيه ذكر شده  چنانچه يوگي جذب راههاي فرعي يوگا شده باشد نمي. كاملي واقع نيستند

كنند بايد بدانند  نمايشي ژيمناستيك و همچنين سيدهيها ميبنابراين اشخاصي كه مبادرت به انجام تمرينات . است دست يابد
  .يابند كه به اين ترتيب به هدف حقيقي يوگا دست نمي

 يا آگاهي به كريشناست كه انسان را دچار گمراهي و سرگشتگي  يوگا-بهاكتيبهترين روش انجام يوگا در اين عصر، روند 
بايد .  ش شاد و مسرور است كه در پي هيچ گونه خوشبختي ديگري نيستا شخص آگاه به كريشنا آنچنان در وظيفه. سازد نمي

در نظر داشت كه در راه تمرين هاتها ـ يوگا، دهيانا ـ يوگا و گيانا ـ يوگا، بخصوص در اين عصر دو رويي و تزوير، موانع بسيار 
  .شود  يافت نمي يوگا-بهاكتيزيادي وجود دارد، در حالي كه چنين مشكلي در انجام كارما ـ يوگا يا 

، رابطه جنسي و دفاع را  ، خوابيدن هاي بدن يعني خوردن ، بايد نيازها و خواسته مادامي كه انسان درگير كالبد جسماني است
، يا در آگاهي به كريشنا قرار داشته باشد، در مواجهه با  ي خالص و پاك يوگا-بهاكتيولي شخصي كه در . برآورده سازد

كند و بهترين استفاده را از يك معامله بد  بلكه به حداقل نيازهاي زندگي اكتفا مي. سازد  را تحريك نميهاي بدن حواس خواسته
او در حوادث غير مترقبه مانند وقايع ناگوار، . گردد مند مي آورد و در آگاهي به كريشنا از خوشبختي روحاني بهره به عمل مي

 و استوار و همواره در انجام وظايف خويش در آگاهي به كريشنا يا ، قحطي و حتي مرگ عزيزترين بستگان ثابت بيماري
 گيتا-بهاگاوادسازد، همان گونه كه در  اش منحرف نمي حوادث هيچگاه او را از انجام وظيفه.   بيدار و هوشيار است يوگا-بهاكتي

  : بيان شده است) 2/14(
ägamäpäyino 'nityäs täàs titikñasva bhärata 

به اين ترتيب او به باالترين .  گذارد زيرا به طبيعت گذراي آنها واقف است  وقايع را با صبر و بردباري پشت سر مياو كليه اين 
  .گردد كمال در انجام يوگا نائل مي

  24آيه 
sa niçcayena yoktavyo 
yogo 'nirviëëa-cetasä 

saìkalpa-prabhavän kämäàs 
tyaktvä sarvän açeñataù 

manasaivendriya-grämaà 
viniyamya samantataù  

saù : آن ـniçcayena : با عزم راسخ ـyoktavyaù :تمرين گردد ـ بايد مي yogaù : روش يوگا ـanirviëëa-cetasä : بدون
رها كردن ـ : tyaktväآرزوهاي مادي ـ : kämänزاده شده از ـ : prabhavänپندارهاي ذهني ـ : saìkalpaانحراف ـ 

sarvän : تمام ـaçeñataù : كامال ـmanasä :وسيله ذهن ـ  بهeva : حتماً، محققاً ـindriya-grämam : مجموعه كامل
  . از تمام جهات: samantataùتنظيم كردن ـ : viniyamyaحواس ـ 
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   ترجمه
و بدون اسـتثناء تمـام      . انسان بايد، با ايمان و عزم راسخ و بدون انحراف از مسير، به تمرين يوگا بپردازد               

آيد رها سازد و بدين سان كليه حواس را از تمام جهـات بـه                 هاي مادي را كه از پندارهاي ذهني پديد مي          هخواست
  .وسيله ذهن مهار نمايد

   شرح
شخص بايد به موفقيت نهايي . دهنده يوگا بايد مصمم باشد و اصول را با صبر و بردباري و بدون انحراف انجام دهد انجام

. اي در نيل به موفقيت پيش آيد نااميد نگردد  را با تالش و پشتكار دنبال نمايد و چنانچه وقفهاطمينان داشته باشد و راهش
 :فرمايد  يوگا مي-حضرت روپا گوسوامي درباره بهاكتي .  موفقيت براي تمرين كننده جدي قطعي است

utsähän niçcayäd dhairyät 
tat-tat-karma-pravartanät 

saìga-tyägät sato våtteù 
ñaòbhir bhaktiù prasidhyati  

، و به وسيله پـيروي از وظايف تجويز شده در  ، پشتكار، عزم راسخ  را با اشتياق كامل قلبي يوگا-بهاكتيتواند روش  شخص مي”
  )3اوپادشامريتا  (“.، و با اشـتغال كامل به فعاليـتهاي نيك انجام دهد معاشرت عابدان

داسـتان از اين . وي پرستويي كه تخمهايش را در امواج اقيانوس از دست داد پيروي نمايددرباره عزم راسخ انسان بايد از الگ
پايد كه امواج اقيانوس پهناور تخـمهاي او  گذارد و ديري نمي قرار است كه پرستـويي تخـمهايش را در كنار ساحل اقيانوس مي

ند كه تـخمـهايش را بازگرداند، اما اقيانوس كمترين كـ پرستوي نگران از اقـيانوس درخواسـت مي. برد را در خود فرو مي
او با منقار كوچكش شروع به خالي . گـيرد اقيانوس را خشك كند بـنابراين پرسـتو تصـمـيم مي. كـند توجهي به خواسته او نمي
شود و  ـبر پـخش مياين خ. نـگرند كـند، در حالي كه همه به تصميم غير ممكن او به ديده استهزا مي كردن آب اقـيانوس مي

گارودا كه نـسـبت به همـنوع كوچـكش آكنده از . رسد سرانـجام به گارودا، پـرنده عظـيم حمل كننده خداوند ويـشـنو، مي
گردد و قول  بدين ترتيب گارودا از عزم راسخ پرستوي كوچك بسيار خشنود مي. شود گـردد، عازم ديدار پرستو مي ترحم مي

خواهد كه تخمهاي پرنده را بازگرداند، زيرا در غير اين صورت او خودش  درنگ از اقيانوس مي  گارودا بي.دهد مساعدت به او مي
در نتيجه پرستو به لطف . گرداند درنگ بازمي شود و تخمها را بي اقيانوس از اين امر بيمناك مي. كار پرستو را ادامه خواهد داد

  .شود  ميگارودا با به دست آوردن تخمهايش شاد و خوشبخت
 در آگاهي به كريشنا ممكن است كار بسياردشواري به نظر آيد، ليكن اگر  يوگا-بهاكتيبه همين ترتيب تمرين يوگا بخصوص 

رسان كساني است كه  كسي اصول آن را با عزم راسخ دنبال كند، قطعاً ياري خداوند او راهمراهي خواهد كرد، زيرا خداوند ياري
  .رسانند به خويش ياري مي

  25آيه 
çanaiù çanair uparamed 
buddhyä dhåti-gåhétayä 

ätma-saàsthaà manaù kåtvä 
na kiïcid api cintayet 
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 çanaiù : به تدريج ـçanaiù : قدم به قدم ـuparamet : ـ ) محدودنمايد(شخص بايد از عمل بازداردbuddhyä : به وسيله
ساختن ـ : kåtväذهن ـ : manaùشده در حقيقت ـ  واقع: ätma-saàsthamبا اعتقاد و ايمان ـ : dhåti-gåhétayäشعور ـ 

na : نه ـkiïcit : هيچ چيز ديگر ـapi : حتي ـcintayet :فكر كند بهبايد مي  .  

   ترجمه
انسان بايد به تدريج و قدم به قدم با شعوري كه از اعتقاد و اطمينان كامل نشأت گرفته است درجذبه قرار    

  .ن بايد تنها بر ذات متمركز گردد و به هيچ چيز ديگر نينديشدگيرد و بدين سان ذه

   شرح
ذهن كه . شود اين امرپراتياهارا خوانده مي. ، شخص بايد تدريجاً از فعاليتهاي ارضاي حواس دست بشويد با اعتقاد و شعور صحيح

در اين هنگام ديگر . مادهي قرار گرفته باشدبايد در جذبه يا سا  به وسيله اعتقاد، تمركز و امتناع از لذات حواس مهار شده است
به عبارت ديگر، با اينكه مادامي كه بدن . كند ، شخص را تهديد نمي امور مادي زندگي ، از طرف اشتغال به هيچ گونه خطري

 ذات انسان نبايد به چيزي جزرضايت. ، ليكن نبايد در فكر ارضاي لذات حواس باشد مادي وجوددارد انسان درگير ماده است
  . حصول است متعال بينديشد، كه اين امر به سادگي از طريق مستقيماً پرداختن به كريشناآگاهي قابل

  26آيه 
yato yato niçcalati 

manaç caïcalam asthiram 
tatas tato niyamyaitad 

ätmany eva vaçaà nayet 
yataù yataù : هر كجا ـniçcalati :گردد ـ  براستي آشفته ميmanaù : ذهن ـcaïcalam : لرزان ـasthiram : ،نااستوار

: vaçamحتماً، محققاً ـ : evaدر ذات ـ : ätmaniاين ـ : etatتنظيم كردن ـ : niyamyaاز آنجا ـ : tataù tataùثبات ـ  بي
  .  بياورد تحتبايد: nayetكنترل ـ 

   ترجمه
زنـد    ثباتش در آن سرگردان پرسـه مـي         انسان بايد حتماً ذهن را از هر كجا كه به علت طبيعت لرزان و بي              

  . بازپس كشاند و آن را تحت كنترل ذات قرار دهد

   شرح
 كسي كه ذهن.  نه آنكه ذهن بر او چيره شود؛ولي يوگي خودشناخته بايد ذهن را مهار كند.  ثبات است طبيعت ذهن لرزان و بي

، گو ـ داسا يا خادم حواس   كه تحت كنترل ذهن استنمايد گوسوامي يا سوامي و كسي مهار مي) و در نتيجه حواس را نيز(
او واقف است كه خوشبختي حقيقي يا لذات حواس روحاني زماني پديد . داند گوسوامي معيار لذت حواس را مي. شود خوانده مي

ت كردن به خدم. كشا، يا مالك متعال حواس يعني كريشنا اشتغال داشته باشد ، در خدمت به هريشي آيد كه حواس روحاني مي
، اين باالترين  به عالوه.  همانا اين راه مهار كردن كامل حواس است. شود ، كريشنا آگاهي خوانده مي كريشنا با حواس پاك شده

  . كمال تمرين يوگا است
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  27آيه 
praçänta-manasaà hy enaà 
yoginaà sukham uttamam 

upaiti çänta-rajasaà 
brahma-bhütam akalmañam 

praçänta :متمركز شده بر قدوم نيلوفرين كريشنا ـ  ، سليم آرام ،manasam : كه ذهنش ـhi : حتماً، محققاً ـenam : اين ـ
yoginam : يوگي ـsukham :شعف ـ  شادي ،uttamam : باالترين ـupaiti—attains :يابد ـ  دست ميçänta—

rajasam : شهوتش فرو نشانده شده ـbrahma-bhütam :هويت شدن با مطلق ـ  يق همرهايي از طرakalmañam : رها
  . شده از تمام واكنشهاي گناهان گذشته

   ترجمه
او در وراي   . يابد  ، مسلماً به باالترين كمال شعف روحاني دست مي          آن يوگي كه ذهنش بر من متمركز است       

ده و در نتيجه از تمـام        با متعال نائل آم    - از نظر كيفي     -گونه شهوت قرار گرفته و به شناخت هويت يكسان خود           
  . واكنشهاي اعمال گذشته رها شده است

   شرح
  . برهما ـ بهوتا مرحله رها شدن از آلودگي مادي و قرار گرفتن در خدمت روحاني خداوند است

  Mad-bhaktià labhate paräm )18/54. گ. ب(

، قرار  تواند در سطح مطلق يا كيفيت برهمن ميتا زماني كه ذهن و فكر انسان بر قدوم مقدس خداوند متمركز و ثابت نباشد، ن
  .بگيرد

Sa vai manaù kåñëa-pädäravindayoù 
، يعني آزادي واقعي از گونه شهوت و تمام  ، يا در آگاهي به كريشنا بسر بردن همواره در خدمت عاشقانه روحاني خداوند بودن 

  . آلودگيهاي مادي

  28آيه 
yuïjann evaà sadätmänaà 

yogé vigata-kalmañaù 
sukhena brahma-saàsparçam 

atyantaà sukham açnute 
yuïjan : اشتغال به تمرين يوگا ـevam : بدين سان ـsadä : همواره ـätmänam : ذات ـyogé : كسي كه در تماس با ذات

-brahma در شعف روحاني ـ: sukhenaتمام آلودگيهاي مادي ـ : kalmañaùرها شده از ـ : vigataمتعال است ـ 

saàsparçam : در تماس دائم بودن با متعال ـatyantam : باالترين ـsukham :شعف ـ  شادي ،açnute :يابد دست مي.  

   ترجمه
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، از تمام آلودگيهـاي مـادي رهـا        ، كه دائماً به تمرين يوگا مشغول است         بدين سان يوگي حكمران بر نفس     
  .يابد خدمت عاشقانه روحاني به خداوند دست ميگردد و به باالترين مرحله كمال خوشبختي در  مي

   شرح
اي از متعال و موقعيت او اعطاي خدمت روحاني  روح فردي ذره.  خودشناسي يعني شناخت موقعيت ذاتي خود در رابطه با متعال

  .شود ، برهما ـ سامسپارشا خوانده مي اين ارتباط روحاني با متعال.  به خداوند است

  29آيه 
sarva-bhüta-stham ätmänaà 

sarva-bhütäni cätmani 
ékñate yoga-yuktätmä 

sarvatra sama-darçanaù 

sarva-bhüta-stham : واقع شده در تمام موجودات ـätmänam : روح متعال ـsarva : همه ـbhütäni :موجودات  كائنات ،
 كه در آگاهي به كريشنا استقرار يافته ـ كسي: yoga-yukta-ätmäبيند ـ  مي: ékñateدر ذات ـ : ätmaniهمچنين ـ : caـ 

sarvatra : در همه جا ـsama-darçanaù :به طور يكسان مشاهده كردن .  

   ترجمه
در حقيقـت شـخص   . بينـد  بيند و همه موجودات را نيـز در مـن مـي    يوگي حقيقي مرا در همه موجودات مي 

  .ايدنم خودشناخته مرا، همان خداوند متعال را، در همه جا مشاهده مي

   شرح
  .بيند در قلب همه موجودات مي) پاراماتما(يوگي آگاه به كريشنا بصيرت كامل دارد، زيرا او خداوند را به صورت روح متعال 

Éçvaraù sarva-bhütänäà håd-deçe 'rjuna tiñöhati 
يوگي كامل واقـف است كه خداوند با وجه پاراماتماي خود هم درون قلب يك سگ و هم درون قلب يك براهمانا قرار دارد و 

، متعال و روحاني است و به علت حضورش در قلـب يك سگ يا يـك براهـمانا تـحت تأثـير كيـفيات  خداوند به طور جاودان
، ولي  جايگاه روح فردي نيز در قلب است.  طرفي اعـالي خداوند است اين امر هـمان بي. گيرد طبـيـعت مادي قرار نـمي

در تـمام قلـبها بسط يافـته و به صـورت هـمزمان در تمامي آنها حضور دارد، روح فـردي فـقط در   كهبرخالف روح متـعال
. تواند به اين وضوح مشاهده نمايد بايد دانـست كسي كه واقـعاً در تمرين يوگا نباشد نمي.  قلب موجود خاصي مسـتقر است

. ، هر دو، رؤيت كند ايمان خص باايمان و هم در قلب شخص بيشخص آگاه به كريشنا قادر است كريشنا را هم در قلب يك ش
  : است اين موضوع در اسمريتي به صورت زير تأييد شده

ätatatväc ca mätåtväc ca ätmä hi paramo hariù 
ه همان گونه كه مادر نسبت به كلي.  ، همچون مادر و حافظ آنهاست حق تعالي كه اصل و منشأ همه موجودات و كائنات است

روح متعال همواره درون همه موجودات زنده حضور دارد و همراه .  ، پدر يا مادر متعال نيز چنين است طرف است فرزندان خود بي
  . دائمي آنهاست
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همان گونه كه در فصل هفـتم توضيح داده خواهد شد، .  اي در انرژي خداوند قرار گرفته است از نظر بيروني نيز هر موجود زنده
اي از نيروي  گوهر روح موجود زنده اگرچه ذره).  سفلي(ونيروي مادي )  اعلي(نيروي روحاني :  راي دو نيروي عمده استخداوند دا

 بنابراين چون موجود زنده همواره در نيروي ؛ باشد، ولي تحت اسارت نيروي سفالي او قرار گرفته است اعالي خداوند مي
، ) ارواح(نگرد، زيرا واقف است كه تمام موجودات زنده  يوگي همه را يكسان مي.  دارد، به نحوي در خداوند قرار خداوند واقع است

اين بدان . مانند اند، ليكن در تمام شرايط خادم خداوند باقي مي اگرچه طبق نتايج كار براي ثمر در موقعيتهاي مختلف قرار گرفته
كند و زماني كه در نيروي روحاني واقع  س مادي خدمت ميمفهوم است كه وقتي موجود زنده در نيروي مادي واقع است به حوا

، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير  در هر دو حالت موجود زنده. نمايد باشد مستقيماً به خداوند متعال خدمت مي
  . ، خادم خداوند است و اين بينش يكسان نگريستن در شخص آگاه به كريشنا تام و كامل است مستقيم

  30آيه 
yo mäà paçyati sarvatra 
sarvaà ca mayi paçyati 

tasyähaà na praëaçyämi 
sa ca me na praëaçyati 

yaù : هر كسي كه ـmäm : مرا ـpaçyati :بيند ـ  ميsarvatra : در همه جا ـsarvam :چيز ـ  در همهca : و ـmayi : در من
هستم ـ )  از دست رفته(گم شده : praëaçyämiـ )  نفي عالمت (نه: naمن ـ : ahamبراي او ـ : tasyaبيند ـ  مي: paçyatiـ 

saù : او ـca : همچنين ـme : براي من ـna :هم نه ـ  و نه ،praëaçyati : است)  از دست رفته(گم شده .  

   ترجمه
 ، همان گونه كـه  بيند گم نيستم بـيند و همه چيز را در من مي من هيـچگاه براي كسي كه مرا در همه جا مي 

  . او نيز هيچگاه براي من گم نيست

   شرح
شايد اين گونه به نظر آيد كه . بيند كند و همه چيز را در او مي مسلماً شخص آگاه به كريشنا، خداوند را در همه جا مشاهده مي

اه به بيند، ولي در حقيقت او در رؤيت هر پديده آگ چنين شخصي تمام تجليات طبيعت مادي را به صورت نيروهاي مجزا مي
تواند وجود داشته باشد و  بدون كريشنا هيچ چيز نمي.  داند كه همه چيز مظهر نيروي خداوند است ، چه به خوبي مي كريشناست

، تكامل عشق به خداوند  كريشناآگاهي. باشد ، اصل اساسي آگاهي به كريشنا مي اين بينش.  او پادشاه و مالك بر هر چيز است
، كه وراي  در اين مرحله از كريشنا آگاهي. باشد ي از رهايي و رستگاري مادي نيز فراتر مي، يعني موقعيتي كه حت است

گردد، از اين نظر كه  ، با او يكي مي اي بسيار صميمانه و خالصانه ، عابد لبريز از عشق به كريشنا، در رابطه خودشناسي است
نزديكي بين خداوند و عابدش به وجود آيد، فرديت گوهر روحاني زماني كه چنين ارتباط . شود كريشنا همه چيز عابد دلباخته مي
ماند، در عين حال كه عابد نيز  اي از ديدگان عابد پنهان نمي گردد و شخصيت پروردگار لحظه در وجود حق فاني ومستحيل نمي

  .پذيرد ، هيچگاه نمي خطر غرق شدن و يكي شدن با كريشنا را، كه همان فناي روحاني است
 : بيان شده است) 5/38(ا ـ سامهيتا در برهم

premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santaù sadaiva hådayeñu vilokayanti 

yaà çyämasundaram acintya-guëa-svarüpaà 
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govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  
كه چشمانشان به مرهم عشق آغشته شده است ديده پرستم كه همواره از سوي عابدان دلباخته  ، گوويندا را مي من خداوند ازلي”

 در اين “.شود كه درون قلب تمام عابدان جاي دارد، ديده مي خداوند با سيماي جاودان خود به صورت شياما ـ سوندارا. شود مي
همين امر . دهد يشود و نه هيچگاه عابد مشاهده خداوند را از دست م مرحله خداوند كريشنا هيچگاه از ديدگان عابد ناپديد نمي

چنين يوگيي به عابدي پاك تبديل . كند بيند نيز صدق مي در مورد يوگيي كه خداوند را به صورت پاراماتما درون قلب مي
  .اي از زندگي را بدون مشاهده خداوند در درون خويش تحمل نمايد گردد و قادر نخواهد بود لحظه مي

  31آيه 
sarva-bhüta-sthitaà yo mäà 

bhajaty ekatvam ästhitaù 
sarvathä vartamäno 'pi 

sa yogé mayi vartate 
sarva-bhüta-sthitam : واقع شده در قلب همه ـyaù : او كه ـmäm : مرا، به من ـbhajati : در خدمت عابدانه خدمت

واقع : varta-mänaùاز تمام جهات ـ : sarvathäواقع شده ـ : ästhitaù، در يگانگي ـ  در يكي بودن: ekatvamكند ـ  مي
  .ماند باقي مي: vartateدر من ـ : mayiجو، عارف ـ  حق: yogéاو ـ : saùبه رغم ـ : apiشدن ـ 

   ترجمه
، با پي بردن به اينكه مـن و روح متعـال              چنين يوگيي كه مشغول خدمت پرستش گونه به روح متعال است          

  .گزيند ، همواره در تمام شرايط، در من مأوا مي يكي و واحد هستيم

   شرح
، صفحه  ، در درون خويش بسط كامل كريشنا را به صورت ويشنو كه بوق صدفي يوگي كه به تمركز بر روح متعال همت گمارده

يوگي بايد به درك اين نكته كه ويشنو با كريشنا تفاوت ندارد، نائل . بيند مدور، گرز و گل نيلوفر را در چهار دست خود دارد، مي
به عالوه هيچ گونه تفاوتي بين بيشمار روح متعال كه در قلب بينهايت . ل روح متعال در قلب همه وجود داردكريشنا به شك. آيد

و همچنين ميان يك شخص آگاه به كريشنا كه همواره وقف خدمت عاشقانه روحاني به . باشد موجود زنده حاضر است نمي
يوگي آگاه به كريشنا با اينكه ممكن . ، تفاوتي وجود ندارد كريشناست و يك يوگي كامل كه مشغول تمركز بر روح متعال است

اين موضوع در كتاب . ماند است در طول موجوديت مادي مشغول فعاليتهاي مختلف باشد، اما همواره در كريشنا باقي مي
  : قلم شريال روپا گوسوامي تأييد شده است به) 1/2/187(بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو 

nikhiläsv apy avasthäsu jévan-muktaù sa ucyate 
در نارادا ـ پانچاراترا اين .  كند، خود به خود رها شده و رستگار است عابد خداوند، كه همواره در آگاهي به كريشنا عمل مي

  : موضوع بدين ترتيب تأييد شده است
،  يافته و در وراي فضا و زمان استانسان با متمركز نمودن توجه خويش بر سيماي متعال كريشنا، كه در دل هر ذره بسط ”

  “.يابد ت روحاني با خداوند دست ميشود و سپس به مرحله مملو از شعف قرب الهي و معاشر مجذوب فكر كردن به كريشنا مي
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درك اين حقيقت كه كريشنا به عنوان پاراماتما در قلب .  آگاهي به كريـشنا باالترين مرحله جذبه يا خلسه در تمرين يوگا است
قدرت تصورناشدني ) 21/1گوپاال ـ تاپاني اوپانيـشاد  ( دانش ودايي. نمايد همه حضور دارد، يوگي را بري از خطا و نقص مي
  :كند حضور خداوند را در همه جا به صورت زير تأييد مي

dik-kälädy-anavacchinne 
kåñëe ceto vidhäya ca 

tan-mayo bhavati kñipraà 
jévo brahmaëi yojayet 

  “.، ليكن در قلوب بيشماري حضور دارد همتاست با اينكه خداوند آن يگانه بي”
 : مشابهاً در اسمريتي ـ شاسترا گفته شده است

eka eva paro viñëuù 
sarva-vyäpé na saàçayaù 
aiçvaryäd rüpam ekaà ca 

sürya-vat bahudheyate  
خداوند با قدرت غيرقابل تصور خود و به رغم شكل .  افته است، ولي با اين حال در همه جا بسط ي ويشنو يكي بيش نيست”

   “.شود ، همچنانكه خورشيد در آن واحد در مكانهاي بسياري ظاهر مي ، در همه جا حاضر است اش يگانه

  32آيه 
ätmaupamyena sarvatra 
samaà paçyati yo 'rjuna 

sukhaà vä yadi vä duùkhaà 
sa yogé paramo mataù 

ätma :ذات خويش ـ با aupamyena : به وسيله مقايسه ـsarvatra : در همه جا ـsamam :طور يكسان ـ  بهpaçyati :
: saùرنج ـ : duùkhamيا ـ : väاگر ـ : yadiيا ـ : väخوشبختي ـ : sukhamاي آرجونا ـ : arjunaاو كه ـ : yaùبيند ـ  مي

  .گردد حسوب ميم: mataù كامل ـ: paramaùجو، عارف ـ  حق: yogéچنين ـ 

   ترجمه
، برابري حقيقي همه موجـودات را چـه در            اي آرجونا، يوگي كامل كسي است كه در مقايسه با ذات خويش           

  .كند رنج و چه در شادي آنها مشاهده مي

   شرح
 ؛ گاه استاش از علل شادي و رنج همه آ او در اثر تجربه شخصي.  كسي كه كريشنا آگاه يا خدا آگاه باشد، يك يوگي كامل است
اش با خداوند و علت شادي او در پي بردن به اين حقيقت است كه  زيرا او درك كرده كه علت رنج موجود زنده فراموشي رابطه

، و صادقترين دوست تمام موجودات  ، صاحب و مالك تمام سرزمينها و سيارات برنده متعال از تمام فعاليتهاي انسان كريشنا لذت
اش با  ، به علت فراموشي رابطه هاي طبيعت مادي واقع است اي كه تحت تأثير گونه داند موجود زنده  مييوگي كامل.  زنده است

كوشد  باشد، مي و چون كسي كه در آگاهي به كريشناست شاد و مسرور مي. گانه مادي قرار دارد كريشنا، در معرض رنجهاي سه
كوشد اهميت و ضرورت آگاه شدن به كريشنا را در  از آنجا كه مي،  يوگي كامل. دانش شناخت كريشنا را در همه جا پخش كند
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آيد و بدين سبب عزيزترين خادم خداوند  جوامع بشري تفهيم كند، بهترين اسوه نوعدوستي و بشردوستي در جهان به شمار مي
  . نيز هست

  Na ca tasmän manuñyeñu kaçcin me priya-kåttamaù )18/69. گ. ب(

او .  بد خداوند همواره خواهان رفاه و سعادت تمام موجودات زنده و به اين ترتيب دوست حقيقي همه آنهاستبه عبارت ديگر، عا
خواهد و در  ، بلكه تحقق اين كمال را براي ديگران نيز مي ، زيرا در پي نفع شخصي در راه كمال يوگا نيست بهترين يوگي است
، اينجا  بنابراين. ورزد  در واقع همنوع و همتاي او هستند حسادت نمياو نسبت به موجودات زنده كه. كند پي آن تالش مي

يوگيي كه به عزم تمركزي كامل . گردد تفاوت بين عابد پاك خداوند و يوگيي كه فقط به ارتقاي شخصي عالقه دارد مشهود مي
 كه كمر همت به ميان بسته تا به ، همتاي عابد و فدايي خدا برشمرد توان در كمال در مكاني خلوت انزوا گزيده است را نمي

  .بهترين وجه همه مردم را به سمت خداشناسي هدايت نمايد

  33آيه 
arjuna uväca 

yo 'yaà yogas tvayä proktaù 
sämyena madhusüdana 
etasyähaà na paçyämi 

caïcalatvät sthitià sthiräm 
arjunaù uväca : آرجونا گفت ـyaù ayam : اين روش ـyogaù :رفان ـ عtvayä : به وسيله تو ـproktaù : توصيف شده ـ

sämyena : به طور كلي ـmadhu-südana : اي كشنده ديو مادهو ـetasya : مربوط به اين ـaham : من ـna : عالمت
  . ثابتاستوار، : sthirämموقعيت ـ : sthitimقرار بودن ـ  به علت بي: caïcalatvät بينم ـ مي: paçyämiمنفي ساختن فعل ـ 

   ترجمه
ناپذير بـه     اي غير عملي و تحمل      اي مادهوسودانا، روش يوگايي كه برايم به اختصار بيان كرده         :  آرجونا گفت 

  . ثبات است قرار و بي آيد، زيرا ذهن بي نظر مي

   شرح
 آغاز çucau deçe لماتكند، يعني آموزشهايي را كه با ك در اينجا آرجونا روش يوگايي را كه خداوند كريشنا براي او توصيف مي

براي انسان . كند يابد، به علت احساس عدم توانايي در انجام آن رد مي  ادامه ميyogé paramaùگردد و تا پايان لغات  مي
اش را ترك گويد و به منظور تمرين يوگا رهسپار مكاني خلوت در كوهستان يا جنگل  عادي در عصر كالي ممكن نيست خانه

و از مردمي كه حتي از .  داشت كه ويژگي بارز عصر حاضر، تقاليي سخت براي زندگي كوتاه مدت استبايد در نظر . گردد
توان انتظار داشت  ورزند و نسبت به آن جدي نيستند، چگونه مي پيمودن يك راه ساده و عملي براي خودشناسي نيز غفلت مي

، و منفك كردن ذهن از اشتغاالت مادي را تنظيم  نتخاب مكان، ا ، طرز نشستن بتوانند از اين روش دشوار يوگا كه شيوه زندگي
بين كه صالحيت انجام روش يوگاي پيشنهاد شده را نيز  كند، پيروي نمايند؟ آرجونا به عنوان يك شخص اهل عمل و واقع مي

اي متعددش حائز او به خانواده سلطنتي تعلق داشت و به موجب ويژگيه. ، پيروي كردن از آن را ناممكن تشخيص داد داشت
ترين دوست خداوند   آرجونا جنگجويي بزرگ و از عمري طوالني برخوردار بود، و باالتر از همه اينها، صميمي؛مقام وااليي بود

آرجونا به رغم آنكه پنج هزار سال پيش از تسهيالت معنوي بسيار بهتري . شد كريشنا، شخصيت متعال خداوند، محسوب مي
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در واقع ما هيچ گونه .  در اختيار داريم برخوردار بود، با اين حال از قبول اين روش يوگا امتناع كردنسبت به آنچه ما امروز
، چنين روشي بايد قاعدتاً در عصر كالي  بنابراين.  مدركي دال بر اينكه او زماني به اين كار مبادرت ورزيده باشد، در اختيار نداريم

پذير باشد، ولي براي عموم مردم پيشنهادي غير  كن است براي افرادي نادر امكانالبته اين امر مم. غير ممكن محسوب گردد
؟ آن كساني كه در  توان گفت ، براي دوران معاصر چه مي بنابراين اگر اين امر پنج هزار سال پيش چنين بوده است.  ممكن است

آنها كامال . نمايند لماً وقت خود را تلف ميكنند مس اين به اصطالح مدارس و انجمنهاي مختلف از اين روش يوگا تقليد مي
  .خبري هستند نسبت به هدف اصلي در جهل و بي

  34آيه 
caïcalaà hi manaù kåñëa 
pramäthi balavad dåòham 
tasyähaà nigrahaà manye 

väyor iva su-duñkaram 
caïcalam :لرزان ـ hi :حتماً، محققاً ـ manaù: ذهن ـ kåñëa : اي كريشنا ـpramäthi : متالطم ـbala—vat : قوي ـ

dåòham :لجوج ـ  سرسخت ،tasya :ش ـ  مال آن ،aham : من ـnigraham :تحت اختيار درآوردن ـ  مطيع نمودن ،
manye :كنم ـ  فكر ميväyoù : مربوط به باد ـiva : همانند ـsu-duñkaram :مشكل .  

   ترجمه
كنم تسـلط بـر آن مشـكلتر از           ، فكر مي    و بسيار قوي است   ، سركش     ، متالطم   اي كريشنا، چون ذهن ناآرام    

  . مهار كردن باد است

   شرح
با اينكه ذهن بايد مطيع شعور باشد، ولي آنچنان تند و قوي و سركش است كه گاهي اوقات بر شعور يا قوه تشخيص چيره 

شايد .  اً مهار كردن فكر بسيار مشكل استبراي انساني كه در دنياي حاضر بايد با عناصر مخالف بسياري بجنگد، مسلم. شود مي
بتوان مصنوعاً آرامشي فكري در برابر دوست و دشمن ايجاد نمود، ولي اين كار در نهايت امر از عهده هيچ انسان دنيوي 

فته گ) 4-1/3/3كاتها اوپانيشاد(در متون مقدس ودايي .  آيد، زيرا چنين چيزي مشكلتر از كنترل بادي سخت و شديد است برنمي
 : شده است

ätmänaà rathinaà viddhi 
çaréraà ratham eva ca 

buddhià tu särathià viddhi 
manaù pragraham eva ca 

 
indriyäëi hayän ähur 
viñayäàs teñu gocarän 

ätmendriya-mano-yuktaà 
bhoktety ähur manéñiëaù  



   
259 

در چنين . باشند ، ذهن افسار، و حواس اسبان آن مي ران آن روح فردي مسافري است بر ارابه كالبد مادي كه شعور ارابه”
 اين مطلب را چنين دانايان و حكيمان بزرگ. كشد برد يا رنج مي ، ذات در مجاورت و معاشرت با ذهن و حواس لذت مي موقعيتي

يابد،  ر استيال مي، ليكن ذهن چنان قوي و لجوج است كه اغلب حتي بر شعو  عملكرد شعور هدايت ذهن است“.اند درك كرده
و اكنون بايد اين ذهن قوي با تمرين يوگا مهار گردد، ولي . تواند تأثير دارو را خنثي سازد همچنانكه بيماري عفوني حاد مي

؟ تشبيه مناسبي در اينجا  توان گفت  پس درباره انسان معاصر چه مي؛ چنين كاري براي شخص دنيوي مانند آرجونا عملي نيست
تسخير كردن ذهن متالطم حتي از آن هم . تواند حركت باد را متوقف كند ، زيرا انسان نمي  به كار رفته استبين ذهن و باد
، ذكر مانتراي اعظم هاره  ا عرضه داشتترين راه براي مهار كردن ذهن همان گونه كه خداوند چيتاني همانا ساده.  دشوارتر است

  :روش تجويز شده عبارت است از. شود  آن رهايي ميسر مي با فروتني و تواضع وافر است كه در اثركريشنا
sa vai manaù kåñëa-pädäravindayoù 

تنها در آن صورت است كه ديگر هيچ گونه مشغوليتي براي . بدين معنا كه انسان بايد ذهنش را كامال به كريشنا معطوف نمايد
  .تحريك و آشفتگي ذهن به وجود نخواهد آمد

  35آيه 
çré-bhagavän uväca 

asaàçayaà mahä-bäho 
mano durnigrahaà calam 

abhyäsena tu kaunteya 
vairägyeëa ca gåhyate 

çré-bhagavän uväca : شخصيت پروردگار فرمود ـasaàçayam : بدون ترديد ـmahä-bäho : اي مسلح بزرگ ـ
manaù : ذهن ـdurnigraham : مهار نمودن آن مشكل است ـcalam : لرزان ـabhyäsena : به وسيله تمرين ـtu : اما ـ

kaunteya : اي پسر كونتي ـvairägyeëa : ـ)  عدم دلبستگي(به وسيله انقطاع ca : همچنين ـgåhyate :تواند چنين  مي
  .كنترل گردد

   ترجمه
قـرار بسـيار      ، بدون ترديد مطيع نمودن ذهن بي        ، پسر كونتي    اي مسلح بزرگ  : خداوند شري كريشنا فرمود   

  .گردد ، ولي اين كار با تمرين مناسب و انقطاع عملي مي  استدشوار

   شرح
، راه حل اين  پذيرد، ولي در عين حال شخصيت متعال خداوند نيز نظر آرجونا را مبني بر دشواري مهار كردن ذهن سرسخت مي

 عصر حاضر مراعات و اجراي ؟ بايد در نظر داشت كه در اين تمرين چيست. كند مشكل را از طريق تمرين و انقطاع توصيه مي
، قبول  ، مهار كردن ذهن و حواس ، تمركز ذهن بر روح متعال قواعد و قوانين سخت از قبيل اقامت گزيدن در مكان مقدس

راه حل مناسب مشغول شدن به كريشناآگاهي در نه .  ، و غيره عمال براي كسي مقدور نيست تجرد، در عزلت و خلوت زيستن
اولين و مهمترين فعاليت عابدانه در نه روش مذكور . باشد به خداوند است كه با تمرينات فوق متفاوت ميروش خدمت عابدانه 

انسان هر چه .  اين يك روش روحاني بسيار قوي براي تطهير ذهن از تمامي ترديدها و ترسهاست.  شنيدن درباره كريشناست
يابد و طبيعتاً از هر چيزي كه ذهن را از كريشنا منحرف سازد  ست ميبيشتر درباره كريشنا بشنود، بيشتر به آگاهي و روشنايي د
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، انسان  با انقطاع حاصل كردن ذهن از فعاليتهايي كه هدفشان جلب رضايت شخصيت خداوند نيست. كند انقطاع حاصل مي
ال ذهن در طريق معرفت روحاني وايراگيا به معناي انقطاع حاصل كردن از ماده و اشتغ. تواند به آساني وايراگيا را فرا گيرد مي

، زيرا انسان با  گرايانه بسي مشكلتر از دلبستگي ذهن به فعاليتهاي روحاني در كريشنا آگاهي است هويت انقطاع روحاني بي.  است
 گردد و اين دلبستگي پارشانوبهوتي يا رضايت روحاني خوانده استماع درباره كريشنا به خودي خود به روح متعال دلبسته مي

مشابهاً شخص با . يابد اي مي خورد جان تازه اي است كه با هر لقمه غذايي كه مي شود، كه همچون احساس رضايت گرسنه مي
شود، احساس رضايت روحاني به او دست  ، همچنانكه از فكر اهداف مادي دور مي انجام عبادت عاشقانه يا خدمت عابدانه

، استماع فعاليتهاي روحاني  بنابراين.  يق درمان استادانه و پرهيز غذايي مناسب استاين امر مانند بهبودي بيمار از طر. دهد مي
 و خوردن خوراكي كه به - ذهني كه اسير افكار ارضاي حواس است -خداوند كريشنا به منزله درمان ماهرانه براي ذهن ديوانه 

اين شيوه . برد بيماري است كه در درد و رنج بسر ميپيشگاه خداوند كريشنا تقديم شده به مثابه پرهيز غذايي و مناسب براي 
  . ، راه آگاهي به كريشناست درمان

  36آيه 
asaàyatätmanä yogo 
duñpräpa iti me matiù 
vaçyätmanä tu yatatä 

çakyo 'väptum upäyataù 
asaàyata : افسار گسيخته ـätmanä : به وسيله ذهن ـyogaù : خودشناسي ـduñpräpaù :مشكل )  آن(دن حاصل كر

ولي ـ : tuبه وسيله ذهن ـ : ätmanäكنترل شده ـ : vaçyaنظر، عقيده ـ : matiù، م ـ  مال من: meسان ـ  بدين: itiاست ـ 
yatatä : در حال تالش كردن ـçakyaù : عملي ـaväptum : به دست آوردن ـupäyataù :با شيوه مناسب .  

   ترجمه
ولي براي كسي كه ذهنـي      .  ، خودشناسي كار مشكلي است      ته است براي كسي كه داراي ذهني لجام گسيخ      

  .  اين است عقيده من؛ كند، موفقيت تضمين شده است مهار شده دارد و با شيوه درست تالش مي

   شرح
پذيرد بسيار  دارد براي كسي كه درمان صحيح را براي انقطاع ذهن از فعاليتهاي مادي نمي شخصيت متعال خداوند اعالم مي

، مانند  كوشش در تمرين يوگا در حالي كه ذهن مشغول لذات مادي است. ار است كه به موفقيت در خودشناسي نائل آيددشو
شايد .  پس تمرين يوگا بدون كنترل ذهن اتالف وقت است.  ور ساختن آتشي است كه روي آن آب هم بريزيم تالش در شعله

دي منفعتي در بر داشته باشد، ليكن براي نيل به معرفت روحاني كاري عبث پرداختن به چنين نمايشي از تمرين يوگا از نظر ما
تا زماني كه . ، شخص بايد ذهن را با مشغوليت دائم به خدمت عاشقانه روحاني به خداوند مهار نمايد بنابراين.  فايده است و بي

شخص آگاه به كريشنا به سادگي . كنترل نمايدانسان وقف آگاهي به كريشنا نشده باشد، قادر نخواهد بود به طور ثابت ذهن را 
تواند بدون آگاه  كند نمي يابد، در حالي كه كسي كه يوگا تمرين مي اي به نتيجه تمرين يوگا دست مي و بدون كوشش جداگانه

  .شدن به كريشنا به موفقيت نائل شود

  37آيه 
arjuna uväca 
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ayatiù çraddhayopeto 
yogäc calita-mänasaù 

apräpya yoga-saàsiddhià 
käà gatià kåñëa gacchati 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـayatiù :جوي ناموفق ـ  حقçraddhayä : با ايمان ـupetaù : مشغول شده ـyogät : از
در صورت عدم : apräpyaكه چنين ذهني دارد ـ  كسي: mänasaùمنحرف شده ـ : calitaحلقه اتصال طريقه خودشناسي ـ 

اي كريشنا ـ : kåñëaسرنوشت ـ : gatimكدام ـ : kämباالترين كمال در عرفان ـ : yoga-saàsiddhim به ـ نائل شدن
gacchati :آورد به دست مي.  

   ترجمه
جوي ناموفقي كه در آغاز، راه خودشناسي را بـا ايمـان اختيـار                اي كريشنا، سرنوشت آن حق    :  آرجونا گفت 

كشد و به مرحله كمـال در وادي عرفـان دسـت               از ادامه آن دست برمي     كند، ليكن سپس به علت افكار دنيوي        مي
  ؟ يابد چيست نمي

   شرح
 طريقه خودشناسي يا عرفان را كه پايه اصلي آن بر شناخت و درك اين حقيقت است كه موجود زنده كالبد مادي گيتا-بهاگاواد

.  پذيرد توصيف كرده است ز شعف و دانش تحقق مينيست و با آن تفاوت دارد و خوشبختي حقيقي او در حيات جاودان مملو ا
جستجوي (نيل به خودشناسي از طرق گيانا ـ يوگا . باشد اين مطالب حقايق روحاني وااليي در فراسوي ادراكات ذهني انسان مي

ز طرق فوق شخص در هر يك ا. پذيرد صورت مي)  خدمت عابدانه ( يوگا-بهاكتيو )  يوگاي هشتگانه(، آشتانگا ـ يوگا ) دانش
اش با خداوند، و فعاليتهايي را كه به وسيله آنها بتواند رابطه گمشده خويش را دوباره با او  ، رابطه بايد موقعيت فطري موجود زنده

شخص با تبعيت از هر يك از سه روش . برقرار سازد تا به باالترين مرحله كمال در آگاهي به كريشنا واصل گردد بشناسد
اين نكته را خداوند در فصل دوم قاطعانه اظهار داشت كه كمترين . يابد  يا زود به هدف نهايي دست ميمذكور مسلماً دير

  يوگا-بهاكتي،  از اين سه روش. گردد كوشش در راه معرفت روحاني مايه اميدواري بزرگي براي رستگاري محسوب مي
آرجونا براي اينكه دوباره .  قه شناخت خداوند استترين طري شود، زيرا مستقيم مناسبترين راه براي اين عصر محسوب مي

انسان ممكن است صادقانه به راه خودشناسي روي . خواهد تا بيان پيشين خود را تأييد نمايد اطمينان حاصل كند، از خداوند مي
 از اين رو . آورد، ولي روش تحصيل دانش و تمرين طريقت يوگاي هشتگانه براي عموم مردم در اين عصر بسيار مشكل است

، كه مهمترين آنها به كار نبردن جديت كافي در دنبال كردن اصول  ، بنا به داليل بسياري ممكن است انسان با وجود سعي دائم
، پيروي كردن از راه معرفت روحاني كم و بيش به منزله اعالم جنگ به نيروي  در حقيقت. ، شكست بخورد خودشناسي است

هاي اسارت نيروي توهمي برهد، اين نيرو سعي خواهد كرد   هر گاه شخص در صدد برآيد كه از پنجهدر نتيجه.  انگيز است توهم
هاي نيروي  به هر تقدير، روح مقيد قبال به موجب نفوذ گونه. هاي گوناگون موجبات شكست رهرو را فراهم آورد با انواع وسوسه

اين امر . ، وجود دارد  در خالل انجام اصول و قواعد روحانيمادي اغوا شده است و امكان بسياري براي فريب مجدد او، حتي
اينك آرجونا كنجكاو است كه . شود يعني انحراف از راه روحاني خوانده مي) yogäc calita-mänasaù(يوگاچ چاليتا ـ ماناسا 

  .نتايج انحراف از راه خودشناسي را بداند

  38آيه 
kaccin nobhaya-vibhrañöaç 
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chinnäbhram iva naçyati 
apratiñöho mahä-bäho 

vimüòho brahmaëaù pathi 
kaccit : ـ آياna : نه ـubhaya :هر دو ـ vibhrañöaù : منحرف شده از ـchinna :بريده شده ـ  پاره شده ،abhram : ابر ـ

iva : همانند ـnaçyati :رود ـ  شود، از بين مي هالك ميapratiñöhaù : بدون هيچ گونه موقعيتي ـmahä—bäho : اي
  . در راه: pathi مربوط به حقيقت ـ: brahmaëaù، سرگردان شده ـ  سرگشته شده: vimüòhaù، كريشنا ـ  مسلح بزرگ

   ترجمه
، كريشنا، آيا چنين شخصي كه از راه حقيقت منحرف شده از موقعيت روحاني و مادي هـر                    اي مسلح بزرگ  

  رود؟ ينكه در هيچ محيطي جايي داشته باشد از ميان نمياي بدون ا كند؟ و مانند ابر جدا شده دو سقوط نمي

   شرح
انجامد و راهي كه او را به سوي كمال و  راهي كه به سوي پيشرفت مادي مي: دو راه بيشتر براي پيشرفت انسان وجود ندارد

مند به  ن بيشتر عالقه بنابراي؛اي به شناخت حقيقت ندارند اند هيچ گونه عالقه آنان كه مادي. دهد تعالي روحاني سوق مي
وقتي انسان به راه شناخت . پيشرفت مادي از طريق توسعه اقتصادي يا ارتقاء به سيارات باالتر به وسيله اعمال نيك هستند

. هاي به اصطالح خوشبختي مادي را قرباني نمايد نهد، بايد تمام فعاليتهاي مادي را متوقف سازد و تمام جنبه حقيقت پا مي
به عبارت ديگر، او نه .  جوي مشتاق شكست بخورد، آنگاه ظاهراً ثمرات منتج هر دو راه را از دست داده است قچنانچه اين ح

، او هيچ گونه موقعيتي ندارد و  بنابراين. مند گردد تواند از موفقيت روحاني بهره تواند از خوشبختي مادي لذت ببرد و نه مي مي
. پيوندد شود و به يك ابر بزرگ مي وقات در آسمان لكه ابري از يك ابر كوچك جدا ميگاهي ا.  اي است مانند لكه ابر جدا شده

. گردد برد و در آسمان بيكران نيست مي ولي چنانچه نتواند به ابر بزرگي ملحق شود، در اين صورت باد آن را به سويي مي
نيي است كه از طريق آن انسان به شناخت برهمانا پاتهي كه در اين آيه از آن سخن به ميان آمده است راه معرفت روحا

. رسد يابد، مي ، پاراماتما و بهاگاوان تجلي مي اي از آن يگانه متعال كه به صور برهمن خويشتن به عنوان گوهري روحاني و ذره
جويي موفق  ، حق كريشنا كاملترين ظهور حقيقت مطلق است و بنابراين كسي كه تسليم شخص متعال شده خداوند شري

، از طريق درك برهمن و پاراماتما، تولدهاي بسيار زيادي را بايد پشت سر گذارد  براي رسيدن به اين هدف. باشد مي
 يا آگاهي به كريشناست كه همان صراط مستقيم  يوگا-بهاكتي،  بنابراين باالترين راه معرفت روحاني).  جانمانام آنته باهونام(

  . براي نيل به حقيقت نهايي است

  39آيه 
etan me saàçayaà kåñëa 
chettum arhasy açeñataù 

tvad-anyaù saàçayasyäsya 
chettä na hy upapadyate 

etat : اين هست ـme : مال من ـsaàçayam :ترديد ـ  شك ،kåñëa : اي كريشنا ـchettum : برطرف كردن ـarhasi : از
اين ـ : asyaمربوط به شك ـ : saàçayasyaديگري ـ  كس: anyaùجز تو ـ : tvatكامال ـ : açeñataùشود ـ  تو تقاضا مي

chettä :برطرف كننده ـ  پاك كننده ،na :هرگز ـ hi : حتماً، محققاً ـupapadyate :تواند يافت شود مي.  



   
263 

   ترجمه
هيچكس را جز   .  كنم كه آن را كامال برطرف نمايي        اي كريشنا، من در اين باره ترديد دارم و از تو تقاضا مي            

  .ياراي آن نيست كه بتواند اين شك را از ميان برداردتو 

   شرح
 فرمود كه تمام موجودات زنده داراي هويت گيتا-بهاگاواد، در آغاز  ، حال و آينده است كريشنا كه داناي مطلق به گذشته

. ، حفظ خواهند كرد دياند و اين هويت را در گذشته نيز داشته و در آينده نيز آن را، حتي پس از رهايي از اسارت ما فردي
جوي  خواهد درباره سرنوشت يك حق اكنون آرجونا مي.  بنابراين خداوند قبال مسأله آينده موجود زنده فردي را روشن كرده است

هيچكس برابر با كريشنا يا باالتر از او نيست و مسلماً اين به اصطالح حكيمان و فيلسوفان بزرگ كه زندگيشان . ناموفق بداند
، حكم كريشنا پاسخ كامل و نهايي به  بنابراين. توانند در موقعيتي برابر با او باشند به رحم طبيعت مادي به آنان دارد نميبستگي 

، حال و آينده احاطه دارد، در حالي كه هيچكس به حقيقت او واقف  ، زيرا علم مطلق پروردگار كامال به گذشته تمام ترديدهاست
  .توانند به حقيقت امور پي ببرند  عابدان آگاه به كريشنا ميهمانا تنها كريشنا و.  نيست

  40آيه 
çré-bhagavän uväca 

pärtha naiveha nämutra 
vinäças tasya vidyate 

na hi kalyäëa-kåt kaçcid 
durgatià täta gacchati 

çré-bhagavän uväca : شخصيت متعال خداوند فرمود ـpärtha : اي پسر پريتها ـna eva :يچگاه چنين نيست ـه iha : در
وجود دارد ـ : vidyateمال او، ش ـ : tasya نابودي ـ: vinäçaùدر زندگي بعد ـ : amutraهرگز ـ : naاين دنياي مادي ـ 

na : هرگز ـhi : حتماً، محققاً ـkalyäëa-kåt : كسي كه به فعاليتهاي پاك و خجسته مشغول شده ـkaçcit : هر كس ـ
durgatim :تنزل رتبه ـ  اط، بهبه انحطtäta :دوست من ـ gacchati :رود مي.  

   ترجمه
جـويي كـه مشـغول انجـام فعاليتهـاي پـاك و               اي پسر پريتها، آن حق    : شخصيت اقدس پروردگار فرمود   

، كسـي كـه        اي دوست من   ؛شود  خجسته است نه در اين دنياي خاكي و نه در دنياي روحاني با نابودي مواجه نمي               
  .گردد كند، هيچگاه مغلوب بدي و شر نمي ينيك و پاك عمل م

   شرح
 :دهد شري نارادا موني به وياسادوا چنين آموزش مي) 1/5/17(  بهاگاواتام-شريماددر 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 
ko värtha äpto 'bhajatäà sva-dharmataù  
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پوشي نمايد و به تمام و كمال به شخصيت متعال خداوند پناه ببرد، تنزلي نكرده و  نگري مادي چشم اگر كسي از هر گونه آينده”
اي خود اشتغال داشته  ، يك غير عابد ممكن است كامال به انجام وظايف حرفه برعكس. هيچ گونه ضرري متوجه او نخواهد شد

  “.ونه حاصلي نيز كسب نكندلي هيچ گباشد، و
فرض بر . ، فعاليتهاي بسياري چه مطابق كتب مقدس و چه طبق قواعد مرسوم وجود دارد براي سامان بخشيدن به آينده مادي

، كنار  ، يعني كريشناآگاهي جو تمام فعاليتهاي مادي را به خاطر خداشناسي و پيشرفت در زندگي روحاني اين است كه حق
كن است اين استدالل مطرح شود كه شايد انسان در صورت موفقيت كامل در آگاهي به كريشنا به باالترين اينك مم. بگذارد

در كتب مقدس . ، هم از نظر مادي و هم از نظر روحاني دچار خسران خواهد شد كمال نائل آيد، ولي در صورت عدم موفقيت
 بنابراين كسي كه موفق ؛ بار رنج بازتاب آنها را بر دوش كشدآمده است كه در صورت عدم انجام وظايف تجويز شده انسان بايد

جوي ناموفق  بهاگاواتام به حق. گيرد نشود فعاليتهاي روحاني خود را به درستي انجام دهد در معرض اين واكنشها قرار مي
 شده در معرض اين  حتي در صورتي كه به علت عدم انجام وظايف تجويز؛ دهد كه جاي هيچ گونه نگراني نيست اطمينان مي

، زيرا اين طريق خداشناسي يا كريشنا آگاهي پاك و خجسته هيچگاه فراموش  گونه واكنشها نيز قرار گيرد، باز هم بازنده نيست
شود و كسي كه در چنين راهي پا نهاده باشد، حتي چنانچه در زندگي بعد تولدي فرو مرتبه بيابد، مجدداً به اين راه ادامه  نمي

از طرف ديگر، كسي كه با دقت و جديت فقط وظايف تجويز شده را انجام دهد، ولي آگاه به كريشنا نباشد، لزوماً به . خواهد داد
  .يابد نتايج فرخنده و خجسته دست نمي

اي كه قواعد و قوانين  كنند و دسته اي كه از قواعد و قوانين تنظيم كننده پيروي مي دسته: توان دو دسته كرد نوع بشر را مي
آنان كه بدون دانش نسبت به زندگي بعديا عدم آگاهي از رستگاري روحاني فقط مشغول . كنند تنظيم كننده را مراعات نمي

اند به دسته خارج از قواعد و قوانين تعلق دارند و آن كساني كه از اصول وظايف تجويز شده در كتب مقدس  كامجويي حيواني
،  ، چه متمدن و چه غير متمدن دسته خارج از قواعد و قوانين. شوند بندي مي انين دستهكنند، در بخش پيرو قواعد و قو پيروي مي

و فعاليتهايشان هيچگاه . اند ، به هر حال مملو از تمايالت حيواني و نفساني ، قوي يا ضعيف تحصيل كرده يا تحصيل نكرده
، دفاع كردن و رابطه جنسي  ، خوابيدن خوردنجويي صرف از تمايالت حيواني همچون  ، زيرا با لذت خجسته و مطهر نيست

از طرف ديگر، آن كساني كه پيرو قواعد و . مانند همواره در موجوديت مادي كه هميشه پر از رنج و مصيبت است باقي مي
فت كنند، قطعاً در زندگي پيشر قوانين الهي در كتب مقدس هستند و بدين سان به تدريج به مرحله آگاهي به كريشنا صعود مي

  .نمايند مي
  :توان به سه بخش تقسيم كرد كنند، مي و اما كساني كه راه پاكي و خجستگي را دنبال مي

  .برند  پيروان قواعد و قوانين كتب مقدس كه از موفقيت و سعادت مادي لذت مي
  .كوشند به رهايي نهايي از موجوديت مادي نائل آيند  آن كساني كه مي

  .اند گاهي آنان كه عابداني در كريشناآ
توان خود به دو بخش  كنند، مي آن كساني را كه به منظور كسب خوشبختي مادي از قواعد و قوانين كتب مقدس پيروي مي

كساني كه براي . خواهند كنند و كساني كه هيچ گونه ثمري براي كامجويي نمي كساني كه براي اجر و ثمر كار مي: تقسيم كرد
اند ممكن است به سطوح برتري از حيات و حتي به سيارات فوقاني ارتقاء يابند، ولي با  مرجويانهكامجويي به دنبال نتايج اعمال ث

تنها فعاليتهاي . كنند اند، هنوز از راه پاكي و خجستگي حقيقي پيروي نمي اين حال چون از ورطه موجوديت مادي رهايي نيافته
هر گونه فعاليتي كه به هدف خودشناسي . سازد ري رهنمون ميخجسته و فرخنده آنهايي است كه انسان را به رهايي و رستگا

، عمل در  تنها فعاليت فرخنده و مبارك.  نهايي يا رهايي از ديدگاه مادي حيات صورت نگيرد، به هيچ وجه پاك و خالص نيست
توان  فدا سازد را ميآگاهي به كريشناست و كسي كه داوطلبانه كليه راحتيهاي زندگي را به خاطر پيشرفت در كريشناآگاهي 

بايد در نظر داشت چون روش يوگاي هشتگانه نيز به سمت معرفت نهايي . جوي كاملي كه تحت رياضت شديد است خواند حق
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بندد، نبايد از  كريشنا آگاهي سوق دارد، پاك و خجسته است و هر كسي كه كوشش خود را به بهترين وجه در اين راه به كار مي
  .مرتبه بيمي به دل راه دهدفرو افتادن يا تنزل 

  41آيه 
präpya puëya-kåtäà lokän 

uñitvä çäçvatéù samäù 
çucénäà çrématäà gehe 

yoga-bhrañöo 'bhijäyate 

präpya : پس از نائل شدن به ـpuëya-kåtäm :اند ـ  مربوط به آن كساني كه اعمال پرهيزكارانه انجام دادهlokän : سيارات
-çréمربوط به پرهيزكاران ـ : çucénämسالها ـ : samäùبسيار ـ : çäçvatéùمت كردن و زندگي كردن ـ پس از اقا: uñitvä ـ

matäm :هستند ـ  مربوط به كساني كه خوشبخت و كاميابgehe : در خانه ـyoga-bhrañöaù : كسي كه از راه خودشناسي
  .يابد تولد خود را مي: abhijäyateسقوط كرده است ـ 

   ترجمه
اموفق پس از ساليان متمادي لذت بردن در سيارات موجودات پرهيزكار، در يـك خـانواده متقـي و                   يوگي ن 

  .يابد صالح يا در يك خانواده نجيب ثروتمند تولد مي

   شرح
اند و ديگر كساني كه پس از  نخست كساني كه پس از پيشرفت اندكي فرو افتاده: شوند يوگيهاي ناموفق به دو دسته تقسيم مي

،  افتد به سيارات فوقاني آن يوگيي كه پس از مدت كوتاهي در تمرين يوگا فرو مي. اند يار طوالني در يوگا سقوط كردهتالش بس
شود و پس از سپري نمودن زندگيي طوالني در آنجا دوباره  جايي كه موجودات پرهيزكار حق ورود به آن را دارند، رهنمون مي

  .واده باتقواي براهمانا وايشناوا يا وايشياي اصيل و ثروتمند تولد يابدگردد تا در يك خان به سياره زمين بازمي
، رسيدن به باالترين كمال در آگاهي به  هدف حقيقي از تمرين يوگا، همان گونه كه در آخرين آيه اين فصل ذكر گرديده

هاي مادي و افسون  ثير وسوسهتوانند استقامت كنند و تحت تأ ولي آنان كه تا رسيدن به سرحد اين كمال نمي.  كريشناست
شود كه بتوانند تمايالت مادي خود را  شوند به لطف خداوند اين فرصت به آنان داده مي هاي دنيوي با شكست مواجه مي جاذبه

زادگان  هاي صالحان و پرهيزكاران يا نجيب شود كه در خانواده سپس فرصتهايي در اختيار آنان گذارده مي. كامال برآورده سازند
كنند تا از  يابند اين امكان را پيدا مي هايي تولد مي كساني كه در چنين خانواده. ندگيهاي موفق و مرفهي را سپري كنندز

  .مند گردند و بكوشند خود را در آگاهي كامل به كريشنا ارتقاء دهند تسهيالت آنان بهره

  42آيه 
atha vä yoginäm eva 

kule bhavati dhématäm 
etad dhi durlabhataraà 
loke janma yad édåçam 
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atha vä : يا ـyoginäm :جويان دانا ـ  مربوط به حقeva : حتماً، محققاً ـkule : در خانواده ـbhavati :يابد ـ  تولد ميdhé-

matäm : مربوط به آن كساني كه از حكمت و معرفت بسزايي برخوردارند ـetat :اين ـ hi :حتماً، محققاً ـ durlabha-

taram :بسيار نادر ـ loke :در اين جهان ـ janma :تولد ـ yat :آن كه ـ édåçam :همانند اين .  

   ترجمه
جـو و برجسـته در        در خانواده حكيمان حـق    ) چنانچه پس از تالش بسيار طوالني در يوگا ناموفق باشد         (يا  

  . بسيار نادر استشود كه البته به دست آوردن چنين تولدي در اين جهان  معرفت و خودشناسي زاده مي

   شرح
، زيرا فرزندي كه   در اينجا ستايش شده است- كساني كه حكمت و معرفت وااليي دارند -جويان  تولد در خانواده يوگيها يا حق

هاي  اين نكته بخصوص در مورد خانواده. كند اي تولد يابد، از همان اوان كودكي انگيزه قوي روحاني كسب مي در چنين خانواده
هايي به موجب سنت و تربيت خود بسيار دانا و عابدند و از اين رو براي  اعضاي چنين خانواده.   يا گوسوامي صادق استآچاريا

شود، ولي  هاي آچاريا بسيار يافت مي در هندوستان اين گونه خانواده. گيرند هدايت و ارشاد مردم در منصب پير روحاني قرار مي
اما هميشه به لطف و . اند بيت كافي افراد آنها به مرور تنزل كرده و به انحطاط كشيده شدهاكنون به علت عدم وجود تعليم و تر

واقعاً مايه . پرست پرورش دهند هاي معدودي وجود خواهد داشت كه نسل بعد از نسل اشخاص حق مرحمت خداوند خانواده
ويشنوپادا شري   هم پير روحاني ما، حضرت امخوشبختانه. هايي تولد يابد خوشبختي بسيار است كه انسان در چنين خانواده

سيدهانتا سارسواتي گوسوامي ماهاراجا، و همچنين بنده حقير به شكرانه لطف و رحمت خداوند اين موهبت  شريماد بهاكتي
عابدانه هايي تولد يابيم و هر دوي ما از همان آغاز زندگيمان در عبادت عاشقانه يا خدمت  نصيبمان گرديد كه در چنين خانواده

  . به خداوند تعليم يافتيم و تربيت شديم و كمي بعد بر طبق مشيت رباني يكديگر را مالقات نموديم

  43آيه 
tatra taà buddhi-saàyogaà 

labhate paurva-dehikam 
yatate ca tato bhüyaù 

saàsiddhau kuru-nandana 
tatra : در نتيجه ـtam : آن ـbuddhi—saàyogam : آگاهي ـاحياي مجدد labhate :آورد ـ  به دست ميpaurva—

dehikam :از بدن پيشين ـ yatate :كند ـ  او تالش ميca : همچنين ـtataù :از آن ـ  پسbhüyaù : دوباره ـsaàsiddhau :
  .اي پسر كورو: kuru—nandanaبه منظور كمال ـ 

   ترجمه
كوشد   نمايد و بار ديگر مي      ليش را احياء مي   اي فرزند كورو، به موجب چنين تولدي او آگاهي الهي زندگي قب           

  .تا پيشرفت بيشتري در راه نيل به موفقيت كامل حاصل نمايد

   شرح
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تـواند نمـونه بارزي از يك تولد  ، مي پادشاه بـهاراتا كه سومين تولدش در يك خانواده براهـماناي صالح و پاك به وقوع پيوست
پادشاه بـهاراتا امپراتور سراسر جهان بود و از . ي گذشـته شخص را ارائه دهدنـيك و مطـلوب براي احـياي آگاهي روحـان

الزم به ذكر است كه زمـين .  معـروف شد“بـهاراتا ـ وارشا”سلطنت او به بعد است كه كره زمين در مـيان فرشـتـگان به نام 
جواني به منظور دستيابي به كمال روحاني از فرمانروايي امپراتور در سنين .   معـروف بوده است“ايالوريـتا ـ وارشا” سابقاً به نام 

سرشت  بدين ترتيب در زندگي بعدش در يك خانواده براهماناي نيك. گيري كرد، ولي نتوانست به موفقيت كامل نائل گردد كناره
 معروف “جادا بهاراتا”گفت به نام  برد و با كسي سخن نمي تولد يافت و چون همواره در گوشه عزلت و خلوت به تنهايي بسر مي

زندگي او بيانگر اين حقيقت است كه تالش و كوشش . جو كشف كرد بعدها پادشاه راهوگانا او را به عنوان بزرگترين حق. شد
جويان از فرصتهاي مكرري براي  ماند، بلكه به شكرانه لطف پروردگار حق ثمر نمي روحاني يا تمرين يوگا هيچگاه بيهوده و بي

  .گردند ل در آگاهي به كريشنا برخوردار ميرسيدن به كما

  44آيه 
pürväbhyäsena tenaiva 
hriyate hy avaço 'pi saù 

jijïäsur api yogasya 
çabda-brahmätivartate 

pürva : پيشين ـabhyäsena : به وسيله تمرين ـtena : به وسيله آن ـeva : حتماً، محققاً ـhriyate :شود ـ  جذب ميhi :
درباره يوگا : yogasyaحتي ـ : apiكنجكاو ـ : jijïäsuùاو ـ : saùهمچنين ـ : apiبه خودي خود ـ : avaçaùطمئناً ـ يقيناً، م

  .رود فرا مي: ativartate، شعائر مذهبي كتب مقدس ـ  اصول آئيني كتب مقدس: çabda—brahmaـ 

   ترجمه
گردد، حتـي   ود جذب اصول يوگايي مي   ، خود به خ     اش  او به بركت آگاهي الهي كسب شده در زندگي گذشته         

  .جوي كنجكاوي همواره فراتر از اصول آئيني كتب مقدس قرار دارد چنين حق. آنكه آنها را جستجو كند بي

   شرح
شوند كه بدين  يوگيهاي پيشرفته چندان مجذوب مراسم و مناسك كتب مقدس نيستند، اما خود به خود شيفته اصول يوگا مي

از اين گونه ) 3/33/7 ( بهاگاواتام-شريماددر . دهد الترين كمال يوگا، يعني آگاهي كامل به كريشنا، ارتقاء ميترتيب آنها را به با
دارند، چنين توصيف به عمل آمده  جويان پيشرفته نسبت به مراسم و مناسك ودايي ابراز مي اعتنايي كه حق توجهي و بي بي

 : است
aho bata çva-paco 'to garéyän 

yaj-jihvägre vartate näma tubhyam 
tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä 
brahmänücur näma gåëanti ye te  

خور زاده شده باشند، در  هاي سگ كنند، حتي اگر در خانواده اشخاصي كه اسماء مقدس شخصيت رباني تو را ذكر مي! پروردگارا”
اند، و در تمام  دون ترديد تمام انواع رياضتها و قربانيها را بجا آوردهچنين ذاكراني ب. اند ، چه بسيار پيشرفته زندگي روحاني

  “.اند اند، و تمام مطالعات كتب مقدس را به اتمام رسانيده مكانهاي مقدس استحمام نموده
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 چيتانيا بود ترين پيروان خداوند توان به مثال مشهور هاري داسا تهاكورا كه يكي ازبرجسته در اينجا به عنوان مصداق اين امر مي
با اينكه تهاكورا هاري داسا در يك خانواده مسلمان زاده شده بود، ولي از سوي خداوند چيتانيا به علت پرداختن دقيق . اشاره كرد

ذكر نامبرده شده بدين .  ارتقاء يافت)  آچارياي نام مقدس(و جدي به ذكر روزانه سيصدهزار بار نام مقدس خدا به مقام ناماچاريا 
و چون ذكر نام .  هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/  هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره:  استصورت 

گيري كرد كه بايد در زندگي پيشين خود كليه شعائر مذهبي و مراسم  توان نتيجه مقدس خداوند پيوسته بر زبان او جاري بود، مي
، مادامي كه انسان پاك نشده و تزكيه نكرده باشد،  بنابراين. بدا ـ برهما را پشت سر گذاشته باشدآئيني وداها معروف به شا

  .تواند اصول آگاهي به كريشنا را اختيار نمايد و يا مشغول ذكر اسماء مقدس خداوند، يعني هاره كريشنا، گردد نمي

  45آيه 
prayatnäd yatamänas tu 
yogé saàçuddha-kilbiñaù 
aneka-janma-saàsiddhas 

tato yäti paräà gatim 
prayatnät : به وسيله تمرين سخت و جدي ـyatamänaù :كوشش كردن ـ  تالش كردن ،tu : و ـyogé :جويي ـ  چنين حق

saàçuddha : پاك شده ـkilbiñaù : از تمام انواع گناهانش ـaneka : پس ازبسيار بسيار ـjanma : تولدها ـsaàsiddhaù :
  .مقصد: gatimباالترين ـ : paräm رسد ـ مي: yätiاز آن پس ـ : tataùدن به كمال ـ نائل ش

   ترجمه
كند، با    و هنگامي كه يوگي وجود خويش را در اين راه با كوشش صادقانه به منظور پيشرفت بيشتر نثار مي                  

ن تمرينهاي متمـادي در     تطهير شدن از تمام آلودگيها، و در نهايت با نائل شدن به كمال پس از پشت سر گذارد                 
  .يابد تولدهاي بسيار بسيار زياد، به هدف غايي دست مي

   شرح
يابد، به موقعيت مطلوب خود براي  شخصي كه بخصوص در يك خانواده ثروتمند پارسا و يا در يك خانواده مقدس تولد مي

كند و بدين سان وجود خويش را   از نو آغاز ميبنابراين او با عزم راسخ وظيفه ناتمام خود را. گردد انجام تمرين يوگا واقف مي
، يعني  ، به سرحد كمال سرانجام هنگامي كه او از هر گونه آلودگي مبري گشت. كند كامال از تمام آلودگيهاي مادي تطهير مي

) 7/28 (گيتا-دبهاگاوااين نكته در.  كريشنا آگاهي مرحله كامل رها شدن از تمام آلودگيهاست. يابد آگاهي به كريشنا دست مي
 : تأييد شده است

yeñäà tv anta-gataà päpaà 
janänäà puëya-karmaëäm 
te dvandva-moha-nirmuktä 
bhajante mäà dåòha-vratäù  

هنگامي كه انسان با انجام اعمال متقيانه در تولدهاي پياپي كامال از هر گونه آلودگي و كليه دوگانگيهاي توهمي رها شد، ”
  “.گردد انه روحاني به خداوند ميشقوقف خدمت عا

  46آيه 
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tapasvibhyo 'dhiko yogé 
jïänibhyo 'pi mato 'dhikaù 
karmibhyaç cädhiko yogé 
tasmäd yogé bhavärjuna 

tapasvibhyaù : از زاهدان ـadhikaù : بزرگتر ـyogé : يوگي ـjïänibhyaù : از اهل عقل و خرد ـapi : همچنين ـ
mataù :ه شده ـدر نظر گرفت adhikaù : بزرگتر ـkarmibhyaù :كنند ـ  از كساني كه براي اجر و ثمر كار ميca : همچنين ـ

adhikaù : بزرگتر ـyogé : يوگي ـtasmät : بنابراين ـyogé :جو ـ  حقbhava : فقط بشو ـarjuna :اي آرجونا.  

   ترجمه
و برتر از كساني است كه براي اجـر و          )  اهل روش نظري  (، برتر از فيلسوف       كش  يوگي برتر از زاهد رياضت    

  . ، اي آرجونا، در تمام شرايط يوگي باش بنابراين. كنند ثمر كار مي

   شرح
اين روند بر حسب طرق خاصي .  ، منظور اتصال آگاهيمان با حقيقت مطلق متعال است گوييم هنگامي كه ما از يوگا سخن مي

هنگامي كه جريان اتصال بيشتر بر فعاليتهاي . شود ي مختلف خوانده مياند با اسام كه رهروان گوناگون در پيش گرفته
، گيانا ـ يوگا و موقعي كه بيشتر حول محور  ، كارما ـ يوگا، زماني كه بيشتر مبتني بر فلسفه محض است ثمرجويانه متمركز است

، يا آگاهي به كريشنا،  يوگا-بهاكتي. ودش  خوانده مي يوگا-بهاكتيزند،  رابطه عابدانه و عاشقانه با خداوند متعال دور مي
خداوند در اين آيه فضيلت و برتري يوگا را .  گونه كه در آيه بعد توضيح داده خواهد شد، كمال نهايي تمام يوگاها است همان

، بنابراين  حاني عبارت است از معرفت كامل رو يوگا-بهاكتي.   ندانسته است يوگا-بهاكتي، ليكن آن را بهتر از  تأييد فرموده است
دانش نظري بدون تسليم شدن به .  زهد و رياضت بدون دانش ذات ناكامل است. تواند بر آن رجحان داشته باشد هيچ چيز نمي

از اين رو، . شود و همچنين كار براي اجر و ثمر بدون آگاهي به كريشنا اتالف وقت محسوب مي.  خداوند متعال نيز ناقص است
باشد كه اين نكته با بيان   مي يوگا-بهاكتي،  ترين شكل يوگا كه در اينجا از آن سخن به ميان رفته است آن واالترين و ستوده

  .تري در آيه بعد توضيح داده خواهد شد روشن

  47آيه 
yoginäm api sarveñäà 

mad-gatenäntar-ätmanä 
çraddhävän bhajate yo mäà 

sa me yuktatamo mataù  
yoginäm :گيها ـمربوط به يو api : همچنين ـsarveñäm : تمام انواع مربوط به ـmat—gatena : باقي ماندن يا مأوا گزيدن

: bhajateبا ايمان كامل ـ : çraddhä—vänدر درون خويش ـ : antaù—ätmanä، همواره در فكر من بودن ـ  در من
به وسيله من ـ : me او ـ: saùـ )  تعالخداوند م(به من : mämكسي كه ـ : yaùكند ـ  خدمت عاشقانه روحاني عطا مي

yukta—tamaù : بزرگترين يوگي ـmataù :گردد محسوب مي.  

   ترجمه
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كند،  گزيند، در درون خود به من فكر مي         و از ميان تمام يوگيها، آن كه با ايمان راسخ همواره در من مأوا مي              
ترين وجه در يوگا به من متصل شده اسـت   انهكند، با نزديكترين و صميم و خدمت عاشقانه روحاني به من نثار مي      

  . اين نظر من است. باشد و واالتر از همه مي

   شرح
واژه .   خدمت و طاعت استباشد كه به مفهوم ريشه لغوي آن در فعل بهاج مي.  در اين آيه لغت بهاجاته حائز اهميت است

، احترام گذاردن و   يعني ستايش كردنworship  .اده كرد استفbhajتوان دقيقاً معادل مفهوم بهاج  را نمي worship انگليسي
ولي خدمت و طاعت توأم با عشق و ايمان باالخص مناسب شخصيت متعال خداوند . عزت قائل شدن به يك شخص ارزشمند

نزاكت خوانده شود، در حالي كه با  ممكن است شخص با امتناع از ستايش كردن فرشته يا شخص حائز احترامي بي.  است
اي الينفك از  ، به عنوان جزء و ذره وظيفه هر موجود زنده. گردد اجتناب از طاعت و خدمت خداوند متعال كامال محكوم مي

اي كه از عهده انجام اين مهم  موجود زنده.  ، خدمت به پروردگار متعال است شخصيت اعالي خداوند، به اقتضاي فطرتش
  :نمايد اين موضوع را بدين گونه تأييد مي) 11/5/3( كند و بهاگاواتام برنيايد، سقوط مي

 
 

ya eñäà puruñaà säkñäd 
ätma-prabhavam éçvaram 
na bhajanty avajänanti 

sthänäd bhrañöäù patanty adhaù 
ورزد،  اش به خداوند ازلي كه منشأ تمام موجودات زنده است غفلت مي كند و از انجام وظيفه كسي كه طاعت و خدمت نمي”

  “.وقعيت فطري خويش سقوط خواهد كرد از ممسلماً
، در حالي كه لغت  بنابراين بهاجانتي فقط براي خداوند متعال قابل استفاده است.  در اين آيه نيز واژه بهاجانتي استفاده شده است

worshipشريماده در اين آيه واژه آواجانانتي ك. توان در مورد فرشتگان يا هر موجود زنده معمولي ديگري استفاده نمود  را مي - 
  .خورد  نيز به چشم ميگيتا-بهاگاواد، در   استفاده شدهبهاگاواتام

Avajänanti mäà müòhäù  
دهند   چنين ابلهاني به خود اجازه مي“.كنند اوند كريشنا را استهزاء ميتنها ابلهان و نادانان شخصيت اقدس پروردگار، خد”

 درستي توانند به در نتيجه آنها نمي.  شرح بنويسندگيتا-بهاگاوادداشته باشند، بر آنكه حالتي سرشار از خدمت به خداوند  بي
  . را تشخيص دهندworship و تفاوت بين واژه بهاجانتي

بدين معني كه تمام يوگاهاي ديگر تنها راههايي هستند براي .   نهفته است يوگا-بهاكتيماحصل تمام تمرينات مختلف يوگا در 
 تمام يوگاهاي ديگر به منزله راههايي هستند كه به سرمنزل ؛ يوگا-بهاكتييوگا در واقع يعني . يوگا -بهاكتيرسيدن به 

 راهي طوالني در مسير خودشناسي  يوگا-بهاكتياز آغاز كارما ـ يوگا تا پايان . شوند ، منتهي مي يوگا-بهاكتيمقصود، يعني 
هنگامي كه كارما ـ يوگا به دانش و انقطاع .  ، آغاز اين راه است مرجويانهكارما ـ يوگا، به مفهوم عدم چشمداشت به نتايج ث.  است

هاي مختلف جسماني  زماني كه گيانا ـ يوگا به تمركز بر روح متعال از طريق شيوه. گردد شود، گيانا ـ يوگا حاصل مي منتج مي
رود و   انسان از مرحله آشتانگا ـ يوگا فراتر ميو هنگامي كه. شود گردد، آشتانگا ـ يوگا آغاز مي منجر و ذهن معطوف خداوند مي

 - بهاكتيدر واقع .  شود، يعني اوج اعلي  خوانده مي يوگا-بهاكتيرسد، آن مرحله  به شناخت شخصيت متعال خداوند كريشنا مي
براين آن يوگيي كه بنا.  بايد يوگاهاي ديگر را نيز بشناسد يوگا-بهاكتي، ولي انسان براي تحليل دقيق   آرمان نهايي استيوگا
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، تحول خود را متوقف  ولي زماني كه در يكي از مراحل ذكر شده. باشد در حال پيشرفت است در راه حقيقي سعادت جاودان مي
، راجا  ، دهيانا ـ يوگي ، گيانا ـ يوگي اي كه در آن ثابت مانده است كارما ـ يوگي سازد و پيشرفت بيشتري نكند، با توجه به مرحله

 پا نهد بايد درك شود  يوگا-بهاكتياگر كسي چنان خوشبخت باشد كه به مرحله . شود ، هاتها ـ يوگي و غيره خوانده مي ـ يوگي
، همان گونه كه ما وقتي  ، كريشنا آگاه شدن باالترين مرحله يوگا است بنابراين.  كه تمام يوگاهاي ديگر را پشت سر نهاده است

  .اش اورست است كه در اوج آن قرار دارد عترين كوههاي جهان اشاره داريم كه بلندترين قلهكنيم به مرتف از هيماليا صحبت مي
 به كريشنا آگاهي برسد و طبق تعاليم ودايي در موقعيت صحيح قرار  يوگا-بهاكتياين سعادت بزرگي است كه انسان در راه 

 رنگ ؛شود كند كه شياماسوندارا خوانده مي ز ميآل توجهش را روي كريشنا متمرك به هر تقدير، يوگي كامل و ايده. گيرد
درخشد، جامه الهيش با جواهرات درخشان تزئين  ، صورت نيلوفرينش همچون خورشيد مي رخسارش به زيبايي ابر نيلگون است

ور گشته اش به نام برهما جيوتي من جمله هستي با روشنايي انوار ذاتي درخشنده.  متعالش به حلقه گل مزين است ، و بدن شده
او به صورتهاي مختلف مانند راما، نريسيمها، واراها و همچنين در شكل روحاني اصلي خود يعني كريشنا، شخصيت .  است

كند و به نامهاي كريشنا، گوويندا و  او همچون يك انسان به صورت پسر مادر ياشودا هبوط مي. كند اعالي خداوند ظهور مي
پذيرد كه اين نقشها همانند خود او كامل و مطلق  رزند، همسر، دوست و پير يا ارباب را ميخداوند نقش ف.  واسودوا معروف است

اگر انسان بتواند اين وجوه خداوند را هميشه در آگاهي .  اوست كه مملو از تمام توانگريها و برخوردار از صفات متعال است.  است
  .شود خود حفظ نمايد، باالترين يوگي خوانده مي

 قابل حصول  يوگا-بهاكتي  ، به وسيله اعالي كمال در يوگا، همان گونه كه در كليه متون مقدس ودايي تأييد شدهاين مرحله 
 : است

 
  

yasya deve parä bhaktir 
yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù 
prakäçante mahätmanaù 

ودايي به خودي خود ، هر دو، دارند مفاهيم دانش  خداوند و پير روحانيناپذير به  تنها براي آن ارواح بزرگي كه ايمان خدشه”
  )6/23شوتاش واتارا اوپانيشاد  (“.فاش خواهد شد

Bhaktir asya bhajanaà tad ihämutropädhi-nairäsyenämuñmin manaù-kalpanam, etad eva  
naiñkarmyam  

، چه در اين زندگي و چه  ري از هر گونه خواسته و آرزو براي نفع ماديبهاكتي يعني خدمت عابدانه و عاشقانه به خداوند كه مب”
اين است هدف و . انسان بايد عاري از چنين تمايالتي ذهنش را كامال معطوف و مجذوب متعال نمايد. در زندگي بعد، باشد
  )1/15گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد (“.مقصود نايشكارميا

  .شود ، يا كريشنا آگاهي كه مرحله اعالي كمال در روش يوگا محسوب مي نجام بهاكتياينها برخي از راههايي است براي ا
  .يابد  پايان مي“دهيانا ـ يوگا” تحت عنوان گيتا-بهاگاوادبدين سان شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل ششم شريماد 
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   فصل هفتم

  شناخت مطلق

   

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

mayy äsakta-manäù pärtha 
yogaà yuïjan mad-äçrayaù 
asaàçayaà samagraà mäà 

yathä jïäsyasi tac chåëu 
çré-bhagavän uväca : خداوند متعال فرمود ـmayi : به من ـäsakta-manäù : ذهن دلبسته شده ـpärtha : اي پسر

: asaàçayamـ )  اهيكريشنا آگ(درآگاهي به من : mat-äçrayaùتمرين كردن ـ : yuïjanخودشناسي ـ : yogamپريتها ـ 
آن ـ : tatتواني بشناسي ـ  مي: jïäsyasi، چطور ـ  چگونه: yathäمرا ـ : mämكامال ـ : samagram بدون شك و ترديد ـ

çåëu :سعي كن بشنوي .  

   ترجمه
، در حالي     اكنون بشنو، اي پسر پريتها، كه چگونه با انجام يوگا در آگاهي كامل به من              : خداوند متعال فرمود  

  . تواني عاري از هر گونه شك و ترديد مرا كامال بشناسي ، مي  ذهنت به من دلبسته استكه

   شرح
كريشنا مملو از تمامي توانگريهاست و اينكه .  ، حقيقت كريشنا آگاهي كامال توصيف شده استگيتا-بهاگاواددر فصل هفتم 

اين فصل همچنين چهار دسته از مردم خوشبختي كه به در .  كند در اينجا وصف شده است چگونه اين توانگريها را متجلي مي
  .اند شوند، توصيف شده بختي كه هيچگاه به سوي كريشنا كشيده نمي گردند و چهار دسته مردم نگون كريشنا دلبسته مي

واع  موجود زنده به عنوان گوهري روحاني و غير مادي كه قادر است خود را به وسـيله انگيتا-بهاگاواددر شش فـصل اول 
يوگاهاي مخـتلف در طريق خودشـناسي تعالي بخشد توصيف شده و در انتهاي فصل ششم صريحاً بيان شده است كه توجه و 

با توجه و . باشد تمركز ثابت ذهن بر كريشنا، يا به عبارت ديگر آگاهي به كريـشنا كاملترين و باالترين شكل انواع يوگا مي
شـناخت . گردد حقيقت مطلق را كامال بشناسد و به جز اين روش راه ديگري وجود ندارد تمركز ذهن بر كريشنا، انسان قادر مي

برهما جيوتي يا جنبه فاقد شخصيت خداوند يا شناخت پارام آتماي حاضر در همه جا، دانش و شناخت كاملي از حقيقت مطلق را 
بايد خاطر نشان ساخت كه شناخت علمي و . گيرد يدهد، زيرا هر يك از آنها فقط بخشي از دانش كامل را در بر م به دست نمي

در . شود دانش كامل در گرو معرفت كريشناست و بدين ترتيب همه چيز براي شخصي كه در آگاهي به كريشناست آشكار مي
كند كه معرفت كريشنا آن دانش نهايي است كه در وراي هر گونه شك و ترديد  آگاهي كامل به كريشناست كه انسان درك مي

كسي كه مستقيماً در راه كريشنا . باشد انواع مختلف يوگا تنها به منزله سنگ بناهايي در راه آگاهي به كريشنا مي. رار داردق
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،  با انجام يوگاي كريشنا آگاهي. گردد نهد خود به خود شناخت كامل برهما جيوتي و پارام آتما نيز براي او ميسر مي آگاهي پا مي
، طبيعت مادي و تجليات آنها را همراه با متعلقاتشان كامال  ، موجودات زنده  را يعني حقيقت مطلقتواند همه چيز انسان مي

  .بشناسد
اما توجه و تمركز ذهن بر . بنابراين انسان بايد انجام يوگا را همان گونه كه در آخرين آيه فصل ششم تعليم داده شد آغاز كند

شود كه در ميان آنها  پذير مي روش عبادت عاشقانه يا خدمت خالصانه امكان، از طريق نه  كريشنا، يعني آن حقيقت متعال
يعني ) tac chåëu(تاچ چهرينو : فرمايد از اين روست كه خداوند به آرجونا مي.گردد شراوانام نخستين و مهمترين محسوب مي

شنيدن از خداوند يا استماع كالم او بهترين تواند مرجعي برتر از كريشنا باشد، و بنابراين انسان با  هيچكس نمي. “از من بشنو”
در نتيجه انسان بايد مستقيماً از كريشنا يا عابد پاك كريشنا بشنود و تبعيت كند، و . يابد كه كريشنا آگاه كامل شود فرصت را مي

  .كند بالد و احساس غرور مي نه از غير عابدي كه به تحصيالت دانشگاهي خود مي
، روند درك كريشنا، شخصيت متعال خداوند و حقيقت مطلق چنين توصيف شده   بهاگاواتام-يمادشر، جزء اول  در فصل دوم

 : است

çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù 
puëya-çravaëa-kértanaù 

hådy antaù-stho hy abhadräëi 
vidhunoti suhåt satäm 

 
nañöa-präyeñv abhadreñu 
nityaà bhägavata-sevayä 
bhagavaty uttama-çloke 
bhaktir bhavati naiñöhiké 

 
tadä rajas-tamo-bhäväù 
käma-lobhädayaç ca ye 
ceta etair anäviddhaà 
sthitaà sattve prasédati 

 
evaà prasanna-manaso 

bhagavad-bhakti-yogataù 
bhagavat-tattva-vijïänaà 

mukta-saìgasya jäyate 
 

bhidyate hådaya-granthiç 
chidyante sarva-saàçayäù 

kñéyante cäsya karmäëi 
dåñöa evätmanéçvare 

 گيتا-بهاگاواد، يا مستقيماً گوش فرا دادن به آموزشهاي خداوند از طريق  استماع درباره كريشنا از طريق متون مقدس ودايي”
شنود، مانند  خداوند كريشنا كه درون قلب همه حضور دارد، براي كسي كه درباره كريشنا مي.  خود كار صالحانه و نيكي است

عابد به همان نسبت . نمايد  آن عابد را كه پيوسته مشغول شنيدن درباره اوست تزكيه ميكند و بهترين دوست خيرخواه عمل مي
شخص با تكامل خدمت عابدانه . گردد شنود، در خدمت به او استوارتر مي كه از بهاگاواتام و عابدان خدا، بيشتر درباره كريشنا مي
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يوي و اميال نفساني و شهواني از وجود او رخت شود و بدين سان حرص و طمع دن هاي شهوت و جهل آزاد مي از گونه
ماند و با خدمت  ، استوار مي سالك هنگامي كه از اين آلودگيها پاك شد، در موقعيت حقيقي خود، يعني نيكي خالص. بندد برمي

عواطف مادي  گره محكم عاليق و  يوگا-بهاكتيبدين ترتيب . نمايد شود و علم معرفت خدا را كامال درك مي عابدانه زنده مي
يعني درك asaàçayaà-samagram سازد به مرحله آسامشايام ساماگرام درنگ انسان را قادر مي كند و بي را قطع مي

  )21-1/2/17بهاگاواتام  (“. مطلق يا خداوند متعال نائل آيدشخصيت حقيقت
  .تواند علم شناخت كريشنا را درك نمايد مي، انسان  ، فقط با شنيدن از كريشنا يا عابد او كه در آگاهي به كريشناست بنابراين

  2آيه 
jïänaà te 'haà sa-vijïänam 

idaà vakñyämy açeñataù 
yaj jïätvä neha bhüyo 'nyaj 

jïätavyam avaçiñyate 
jïänam : دانش نمود -دانش طبيعيات jïänam : به تو ـaham : من ـsa : با ـvijïänam : دانش بود -دانش الهيات 

idam :ـ اين vakñyämi : توضيح خواهم داد ـaçeñataù : به طور كامل ـyat : كه ـjïätvä :شناختن ـ  دانستن ،na : نه ـ
iha : در اين جهان ـbhüyaù :بيشتر ـ  اضافه بر اين ،anyat : هيچ چيز ديگر ـjïätavyam :شناختني ـ  دانستني ،

avaçiñyate :ماند باقي مي.  

   ترجمه
كنم كه با دانستن آن ديگر        كامل و از هر دو جنبه طبيعيات و الهيات برايت بازگو مي            اكنون من اين دانش را    

  .چيزي ناشناخته برايت باقي نخواهد ماند

   شرح
، دانش متعال و  همانا اين. باشد ، و منشأ هر دو مي ، روحي كه وراي آن است دانش كامل شامل دانش مربوط به عالم كائنات

.  خواهد اصول دانش را كه در فوق ذكر شد توضيح دهد، زيرا آرجونا دوست و مريد محرم كريشناست خداوند مي.  روحاني است
 در -تنها عبد و مريد خداوند : گردد در آغاز فصل چهارم نيز اين توضيح از طرف خداوند داده شد و در اينجا دوباره تأكيد مي

بنابراين شخص بايد آنچنان خردمند باشد كه . ز خداوند دريافت نمايدتواند دانش كامل را مستقيماً ا  است كه مي-سلسله پيران 
) 1/3مونداكا اوپانيشاد (وداها . باشد بشناسد تيشن در انواع تمرينات يوگا مي العلل و تنها هدف مدي منشأ تمام دانش را كه علت

  :گويد مي
kasminn u bhagavo vijïäte sarvam idaà vijïätaà bhavati 

  .ماند شود و هيچ چيز ناشناخته باقي نمي لت تمام علل شناخته شود، ديگر هر چه دانستني است دانسته ميزماني كه ع

  3آيه 
manuñyäëäà sahasreñu 
kaçcid yatati siddhaye 

yatatäm api siddhänäà 
kaçcin mäà vetti tattvataù 
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manuñyäëäm : مربوط به انسانها ـsahasreñu :از ميان هزاران نفر ـ kaçcit : كسي ـyatati :كند ـ  تالش ميsiddhaye :
مربوط به آن كساني : siddhänämواقعاً ـ : apiكنند ـ  مربوط به آن كساني كه بدين گونه تالش مي: yatatämبراي كمال ـ 

  . به حقيقت: tattvataùشناسد ـ  مي: vettiمرا ـ : mäm كسي ـ: kaçcitاند ـ  كه به كمال دست يافته

   ترجمه
اند، بـه   ، ممكن است يكي براي كمال بكوشد، و در بين كساني كه به كمال نائل شده               از ميان هزاران انسان   

  .توان كسي را يافت كه مرا به حقيقت بشناسد ندرت مي

   شرح
ند به معرفت م گيرند و در ميان هزاران هزار نفر آنها شايد يكي را آنچنان عالقه انسانها در درجات گوناگوني از آگاهي قرار مي

هاي بشري فقط  عموم توده. ، بدن و حقيقت مطلق جهد و كوشش نمايد روحاني بتوان يافت كه براي شناخت ماهيت ذات
اي به دانش متعال از  ، دفاع و جفتگيري هستند و تقريباً هيچكس عالقه ، خوابيدن مشغول ارضاي تمايالت حسي يعني خوردن

، درك ذات و ذات متعال و طي طريق  ا براي آن كساني است كه به دانش متعالشش فصل اول گيت. دهد خود نشان نمي
اما شناخت كريشنا تنها به وسيله اشخاصي . مندند معرفت از راه گيانا ـ يوگا، دهيانا ـ يوگا و تشخيص و تميز روح از ماده عالقه

به شناخت برهمن فاقد شخصيت نائل شوند، زيرا توانند  جويان ديگر مي حق.  كه در آگاهي به كريشنا قرار دارند ميسر است
همانا كريشنا شخص .  ، از شناخت كريشنا آسانتر است شناخت اين جنبه حقيقت مطلق كه عنصر شخصيت در آن مطرح نيست

 يوگيها و گيانيها در جهد و كوشش خود براي. متعال است و در عين حال در وراي حوزه شناخت برهمن و پاراماتما قرار دارد
، يعني شريپادا  گرايان هويت با اينكه بزرگترين شخصيت بي. درك كريشنا موفق نيستند و به حيراني و سرگشتگي دچارند

، پيروان او كريشنا  ، با وجود اين شانكاراچاريا، در تفسير خود بر گيتا اذعان داشته است كه كريشنا شخصيت متعال خداوند است
كنند، زيرا شناخت كريشنا حتي براي كسي كه به معرفت روحاني برهمن فاقد شخصيت  د نميرا بدين صورت قبول ندارند و تأيي
  . نيز واصل شده بسيار دشوار است

  .باشد العلل و پروردگار ازلي يعني گوويندا مي كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، علت
Éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù/ anädir ädir govindaù sarva-käraëa-

käraëam 
با وجود آنكه غـير عابدان راه بهاكتي يا خدمت . براي غير عابدان بسيار سخت است كه شخصيت مطلق الهي را بشناسند

چنانـچه راه بهاكتي يا آيين عشق و بندگي . توانند آن را دنبال و به آن عمل كنـند پندارند، ولي نمي عابدانه را بسيار آسان مي
، در اين صورت چرا آنان راه دشوارتر را در پيش  كنـند تا اين اندازه آسان است  گروه غير عابدان اظهار ميهمان گونه كه

شايد آن راه به اصطالح بهاكتي كه از طرف اشخاص غير معتبر و فاقد دانش پيروي .  گيرند؟ در واقع راه بهاكتي آسان نيست مي
پژوهان و فيلسوفان پندارگرا از  مل و طبق قواعد و قوانين آن عمل شود، دانششود آسان باشد، ليكن هنگامي كه به طور كا مي

چنين ) 1/2/101(حضرت شريال روپا گوسوامي در كتاب خود موسوم به بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو . مانند طي طريق باز مي
 :نويسد مي

çruti-småti-puräëädi 
païcarätra-vidhià vinä 
aikäntiké harer bhaktir 

utpätäyaiva kalpate 
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چنانچه خدمت عابدانه به خداوند با ناديده گرفتن و عدم انطباق با متون مقدس و معتبر ودايي مانند اوپانيشادها، پوراناها، نارادا ”
  “.شود قط باعث اغتشاش در جامعه ميـ پانچاراترا و غيره صورت گيرد ف

،  گرايي كه به شناخت برهمن هويت ران آرجونا براي بي ر ياشودا و يا ارابهدرك شخصيت متعال خداوند كريشنا به عنوان پسر ماد
گاهي اوقات حتي فرشتگان بزرگ نيز در مورد شناخت .  پذير نيست ، امكان يا آن يوگي كه به شناخت پاراماتما نائل شده است

  .شوند حيران و سرگشته مي) موهيانتي يات سورايا(كريشنا 
Mäà tu veda na kaçcana 

يز او را بشناسد، در اين صورت ساماهاتما  و چنانچه كسي ن“.شناسد  مرا آن گونه كه هستم نميهيچكس”: فرمايد خداوند مي
 بنابراين اگر انسان در عبادت عاشقانه يا خدمت خالصانه به خداوند عمل “. چنين روح بزرگي بسيار نادر است”سو ـ دورالبها، 

. بشناسد، حتي چنانچه محققي برجسته يا فيلسوفي بزرگ باشد) تاتواتا(گونه كه هست  ا هماننكند قادر نخواهد بود كريشنا ر
توانند قدري از صفات تصورناشدني روحاني كريشنا، آن علت تمام علل را  تنها عابدان پاك و سرسپردگان خالص هستند كه مي

، دانش و انقطاع پي ببرند، زيرا كريشنا به  ، زيبايي قدرت،  ، شهرت بشناسند و تا حدودي به توانگريهاي مطلق او، اعم از ثروت
شخصيت مطلق الهي كالم نهايي در شناخت برهمن است و . شود ورزد و به راحتي به آنان نزديك مي عابدان خود عشق مي

  : بنابراين گفته شده است. توانند او را همان گونه كه هست بشناسند تنها مريدان مي
در حالي كه شخصيت . يشنا را همان گونه كه واقعاً هست با حواس محدود مادي خود درك نمايدهيچكس قادر نيست كر”

بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو  (“.كند  خود را براي آنان آشكار ميكامل الهي با رضايت از خدمت عاشقانه روحاني مريدانش
1/2/234( 

ataù çré-kåñëa-nämädi 
na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 
svayam eva sphuraty adaù 

  4آيه 
bhümir äpo 'nalo väyuù 

khaà mano buddhir eva ca 
ahaìkära itéyaà me 

bhinnä prakåtir añöadhä 

bhümiù : خاك ـäpaù : آب ـanalaù : آتش ـväyuù : هوا ـkham : اتر، اثير ـmanaù : ذهن ـbuddhiù : شعور ـeva :
جدا شده : bhinnä، م ـ  مال من: meتمام اينها ـ : iyamبدين سان ـ : itiمنيت كاذب ـ : ahaìkäraùو ـ : caقاً ـ حتماً، محق

  . هشتگانه: añöadhäانرژيها، نيروها ـ : prakåtiùـ 

   ترجمه
 ، نيروهاي جداشده مادي مرا تشـكيل        ، شعور و منيت كاذب      ، هوا، اتر، ذهن     ، آتش   ، آب   عناصر هشتگانه خاك  

  .دهند مي

   شرح
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، پراكريتي خوانده  طبيعت مادي. پردازد علم شناخت خداوند، به تجزيه و تحليل موقعيت ذاتي پروردگار و نيروهاي متعدد او مي
، نيروي خداوند در ظهورات يابسطهاي مختلف پوروشاي او  شود يا همان گونه كه در ساتواتا ـ تانترا توصيف شده است مي
 :باشد مي

viñëos tu tréëi rüpäëi 
puruñäkhyäny atho viduù 
ekaà tu mahataù srañöå 

dvitéyaà tv aëòa-saàsthitam 
tåtéyaà sarva-bhüta-sthaà 

täni jïätvä vimucyate 
اولين آنها، يعني ماها ـ ويشنو، . كند خداوند كريشنا به منظور آفرينش مادي با سه بسط كامل يعني سه سيماي ويشنو عمل مي”

دومين آنان گاربهوداكاشايي ويشنو است كه به درون . كند شود خلق مي رژي مادي را كه به نام ماهات ـ تاتوا شناخته ميكل ان
سومين آنان كشيروداكاشايي ويشنو يا پاراماتما است كه . شود تا در هر كدام از آنها تنوعات گوناگون بيافريند هر جهان وارد مي

كسي كه اين سه . يابد و حتي در دل هر اتم نيز حضور دارد  جا در تمام جهانها بسط ميبه صورت روح متعال حاضر در همه
  “.تواند از اسارت مادي رهايي يابد ويشنو را درك كند مي

دنياي مادي تجلي موقتي از يكي از نيروهاي خداوند است و تمام امور آن به وسيله اين سه ويشنو كه بسط خداوند كريشنا 
واقف نيست ) كريشنا(قاعدتاً كسي كه به علم شناخت خداوند . شوند اين پوروشاها ظهورات ناميده مي. گردد هستند اداره مي

، پوروشاها  كند كه موجودات زنده كند كه اين عالم خاكي به منظور لذت موجودات زنده خلق شده است و گمان مي تصور مي
، دروغي بيش  گيري خدانشناسانه  اين گونه نتيجهگيتا-بهاگاوادطبق . دان برندگان نيروي مادي كنندگان و لذت ، كنترل يعني علل

 -شريمادباشد، همچنانكه  اي كه اكنون مورد بحث است گفته شده كه كريشنا علت اصلي تجلي مادي مي در آيه.  نيست
 حتي برهماجيوتي كه هدف .،انرژيهاي جداشده خداوند هستند عناصر تجلي مادي. كند  نيز اين حقيقت را تصديق ميبهاگاواتام
بايد در نظر داشت آن گونه تنوع روحاني كه در .  ، انرژيي روحانيست كه در آسمان تجلي يافته است گرايان است هويت غايي بي

. شود پذيرند، يافت نمي گرايان آن را به منزله هدف غايي جاودان مي هويت وايكونتهالوكاها وجود دارد در برهماجيوتي كه بي
،  ، جاودان نيست تجلي پاراماتما در جهان روحاني.  اتما نيز يك وجه همه جا گسترده موقت از كشيروداكاشايي ويشنو استپارام

شخص او كه در كمال نيرومندي است داراي .  بدين سبب حقيقت مطلق واقعي فقط شخصيت متعال خداوند كريشناست
  .  دروني استو نيروهاي)  نيروهاي بيروني(نيروهاي مختلف جدا شده 

،  ، آب گردد كه از آنها پنج نمود مادي اوليه يعني خاك همان گونه كه در باال گفته شد، انرژي مادي از هشت عنصر تشكيل مي
 تجلي مادي -ء محسوس  آنها پنج شي. شود پنج آفرينش عظيم يا آفرينشهاي زمخت خوانده مي) اتر(، هوا و اثير  آتش

علوم مادي فقط شامل اين ده عنصر است و از آن . گيرند  را در برمي-، مشمومات  ، مذوقات ت، مبصرا ، ملموسات مسموعات
، آنها را ناديده  ، شعور و منيت كاذب  درحالي كه ماديگرايان به علت عدم شناخت سه عنصر ديگر يعني ذهن؛رود فراتر نمي

، يعني كريشنا را  د كمال دانش هستند، زيرا منشأ غايياي كه با فعاليتهاي ذهني سروكار دارند نيز فاق فالسفه. گيرند مي
، داراي ده عضو  ، به منزله مبناي اصلي موجوديت مادي“ مال من است” و “ من هستم”منيت كاذب به مفهوم . شناسند نمي

از اين . شود شعور عطف به كل آفرينش مادي دارد كه ماهات ـ تاتوا خوانده مي. باشد حسي براي انجام فعاليتهاي مادي مي
انرژيهاي هشتگانه جدا شده خداوند، بيست و چهار عنصر جهان مادي تجلي يافته است كه موضوع فلسفه ملحدانه سانكهيا 

باشد، ولي فيلسوفان خدانشناس سانكهيا با   آنها در اصل مشتقاتي از نيروهاي كريشناست كه در عين حال جدا از او مي؛باشد مي
موضوع مورد بحث در فلسفه سانكهيا، همان . شناسند ارند كريشنا را به عنوان علت تمام علل نميبهره اندكي كه از دانش د

  . ، تنها ظهور انرژي بيروني كريشناست  نيز توصيف شدهگيتا-بهاگاوادگونه كه در 
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  5آيه 
apareyam itas tv anyäà 

prakåtià viddhi me paräm 
jéva-bhütäà mahä-bäho 
yayedaà dhäryate jagat 

aparä :فروتر ـ  سفلي ،iyam : اين ـitaù : عالوه بر اين ـtu : اما ـanyäm :ديگري ـ prakåtim :نيرو ـ  انرژي ،viddhi :
اي : mahä-bähoشامل موجودات زنده ـ : jéva-bhütämعليا، برتر ـ : paräm، م ـ  مال من: meفقط سعي كن درك كني ـ 

: jagatبرداري شده است ـ  به كار برده شده است يا بهره: dhäryateاين ـ : idamتوسط چه كسي ـ : yayäمسلح بزرگ ـ 
  . جهان مادي

   ترجمه
، كه مشتمل بر تمـام موجـودات          عالوه بر اينها، اي مسلح بزرگ آرجونا، نيروي اعالي ديگري متعلق به من            

  .ند، وجودداردا جويي از منابع طبيعت سفالي مادي برداري و منفعت اي كه در حال بهره زنده

   شرح
انرژي سفلي يا نيروي . به انرژي برتر خداوند متعال تعلق دارند)  ارواح(در اينجا به وضوح ذكر شده است كه موجودات زنده 

هر .  ، شعور و منيت كاذب تجلي يافته است ،هوا، اتر، ذهن ، آتش ، آب فروتر، ماده است كه به صورت عناصر مختلف يعني خاك
)  ، شعور و منيت كاذب ذهن(و شكل لطيف آن ) ، هوا و اتر ، آتش ، آب خاك( ، يعني شكل زمخت آن ت ماديدو وجه طبيع

جويي از انرژي فروتر براي مقاصد  برداري و منفعت گوهر روح موجود زنده كه سرگرم بهره. محصول انرژي سفلي هستند
علت هم اوست كه تمام جهان مادي در حركت و تحول شود و به  باشد، انرژي برتر خداوند متعال محسوب مي مختلف مي

 كل عالم مشهود يا تجلي كيهاني هيچ گونه توانايي براي عمل ندارد مگر آنكه از طريق انرژي برتر يعني موجود زنده.  است
جودات زنده همواره به گردند، و از اين رو مو نيروها همواره به وسيله منبع نيرو و يا صاحب نيرو اداره مي. به حركت درآيد)  روح(

پندارند  خرد مي آنچنانكه اشخاص كم. شوند و به هيچ وجه موجوديت مستقل و قائم بالذات ندارند وسيله حق تعالي كنترل مي
  بهاگاواتام-شريمادتفاوت بين موجودات زنده و خداوند در .  هيچگاه قدرت خداوند و موجود زنده همسان و برابر نيست

 : ونه توصيف شده استبدين گ) 10/87/30(
aparimitä dhruväs tanu-bhåto yadi sarva-gatäs 

tarhi na çäsyateti niyamo dhruva netarathä 
ajani ca yan-mayaà tad avimucya niyantå bhavet 
samam anujänatäà yad amataà mata-duñöatayä 

بود، در اين  مچون تو جاودان و ساري و جاري در همه هستي مي، ه اگر موجود زنده جسم گرفته! اي متعال جاودان! پروردگارا”
، هويت خود را به عنوان انرژي بسيار خرد تو درك كند،  اما چنانچه موجود زنده. شد صورت تحت اراده و تسلط تو واقع نمي

ده به خواست و اراده تو بنابراين رهايي واقعي متضمن تسليم شدن موجود زن. درنگ تحت اراده متعال تو خواهد بود آنگاه بي
تواند اداره كننده  تنها در اين موقعيت فطري و ذاتي است كه او مي.  خواهد بود و اين تسليم او را شاد و خوشبخت خواهد ساخت

از اين رو، آن افرادي كه با دانش محدود خويش از نظريه وحدت وجود كه خداوند را از هر نظر با موجودات زنده برابر و . باشد
  “.كشانند ا به گمراهي و انحراف ميكنند در واقع خود و ديگران ر داند دفاع مي سان مييك
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اين موجودات زنده انرژي برتر . كننده متعال است و تمام موجودات زنده تحت اختيار و اراده او هستند خداوند كريشنا يگانه اداره
انرژي ( موجود زنده. كميت هيچگاه توانايي خداوند را ندارنداو و در صفت و كيفيت با حق تعالي يكي هستند، در حالي كه در 

، ذهن و شعور واقعي روحاني خود را فراموش ) ماده( جويي از انرژي فروتر زمخت و ظريف برداري و منفعت با بهره) برتر
 از تأثير نيروي مادي اما هنگامي كه موجود زنده.  اين غفلت و فراموشي ناشي از تأثير ماده بر موجود زنده است. نمايد مي

، تحت تأثير توهم مادي گمان  منيت كاذب. گردد شود نائل مي اي كه موكتي يا رهايي خوانده مي توهمي آزاد گردد، به مرحله
 شناخت موقعيت حقيقي موجود زنده هنگامي “. تاوردهاي مادي متعلق به من استمن ماده هستم و اشياء و دس”كند كه  مي

بنابراين از آموزشهاي گيتا . ، از جمله تصور يكي شدن كامل با خداوند رهايي يابد او از تمام افكار ماديپذيرد كه  تحقق مي
گيري كرد كه موجود زنده فقط يكي از نيروهاي گوناگون كريشناست و زماني كه اين نيرو يا ذره روحاني  توان چنين نتيجه مي

  .يابد شود و رهايي مي از آلودگي مادي آزاد گردد، كامال كريشنا آگاه مي

  6آيه 
etad-yonéni bhütäni 

sarväëéty upadhäraya 
ahaà kåtsnasya jagataù 

prabhavaù pralayas tathä 

etat : اين دو طبيعت ـyonéni : كه منشأ تولدش ـbhütäni : كليه مخلوقات ـsarväëi : همه ـiti :سان ـ  بدين
upadhäraya : بدان ـaham : من ـkåtsnasya :شود ـ  كه شامل همه چيز ميjagataù : مربوط به جهان ـprabhavaù :
  . و همچنين: tathäنابودي ـ : pralayaùمنشأ تجليات ـ 

   ترجمه
، منشأ ايجاد و      ، در اين جهان     گيرند و به يقين بدان كه من        تمامي مخلوقات از اين دو طبيعت سرچشمه مي       

  . باشم ، مي اضمحالل تمامي آنها، چه مادي و چه روحاني

   شرح
روح در مرحله . آيد روح پايه اصلي خلقت و ماده به وسيله آن به وجود مي.  هر آنچه وجود دارد حاصل ماده و روح است

اين كالبد مادي به . يابد ، خلقت مادي تجلي مي شود، بلكه تنها بر اساس انرژي روحاني بخصوصي از تكامل مادي خلق نمي
شود و بعد هم به مرحله مردي  كند و پسري بالغ مي  كودك تدريجاً رشد مي؛يابد حول و تكامل ميعلت حضور روح درون آن ت

نهايت عظـيم  ، كل عالم مشهود يا اين تجلي كيهاني بي به همين ترتيب. رسد، زيرا انرژي برتر يعني روح حضور دارد جوان مي
، روح و ماده در اصل دو نيروي خداوند است كه با هم  ابراينبن. يابد ، يعني ويـشنو، تكامل مي به علت حضـور روح متـعال

شايد ذره .  توان گفت خداوند منشأ اصلي همه چيز است از اين رو مي. شود تا اين كيهان عظيم مادي را تجلي دهد تركيب مي
، يا حتي شهري بزرگ  ي بزرگا ، كارخانه ، بتواند باعث ايجاد آسمانخراشي بزرگ كوچكي از خداوند، يعني گوهر روح موجود زنده

، روح بزرگ يا روح متعال است و كريشنا، يعني حق  خالق جهان بزرگ. گردد، ليكن قادر نيست جهان بزرگي را به وجود آورد
) 2/2/13(اين موضوع در كاتها اوپانيشاد .  العلل اصلي است بنابراين او علت. باشد ، منشأ هر دو روح خرد و بزرگ مي تعالي

  : شده استتصريح 
Nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
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 7آيه 
mattaù parataraà nänyat 

kiïcid asti dhanaïjaya 
mayi sarvam idaà protaà 

sütre maëi-gaëä iva 

mattaù : وراي من ـpara-taram : برتر ـna : نه ـanyat kiïcit : هر چيز ديگري ـasti : وجوددارد ـdhanaïjaya : اي
بر : sütreبه نخ كشيده شده ـ : protamبينيم ـ  كه مامي: idamهر آنچه هست ـ : sarvamدر من ـ : mayi ـ فاتح ثروت

  .همانند: ivaمرواريدها ـ : maëi—gaëäù يك نخ يا رشته ـ

   ترجمه
همه چيز بـر مـن تكيـه دارد همچـون مرواريـدهايي بـر               .  ، هيچ حقيقتي برتر از من نيست        اي فاتح ثروت  

  . ريسمان

   رحش
؟ تا آنجا كه به  بحث متداولي پيرامون اين موضوع وجود دارد كه آيا حقيقت مطلق واجد شخصيت است و يا فاقد شخصيت

باشد كه در هر قسمت آن اين حقيقت تصريح  ، شخصيت خداوند شري كريشنا مي شود، حقيقت مطلق  مربوط ميگيتا-بهاگاواد
اينكه شخصيت خداوند، حقيقت مطلق است در .  يقت مطلق يك شخص استدر اين آيه بخصوص تأكيدشده كه حق.  شده است

  : برهما ـ سامهيتا نيز تأكيد شده است
éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù 

، گوويندا، و شكل جاودان دانش و  ، منبع تمام لذات ، كه همانا خداوند ازلي كريشناست ، شخصيت خداوند شري حقيقت مطلق”
، همان شخص متعال و علت تمام  گذارند كه حقيقت مطلق  اين مراجع كوچكترين جاي شكي باقي نمي“.باشد ف مطلق ميشع

، استداللي عكس آن را  آمده است) 3/10(گرايان باتكيه به گفتار ودايي كه در شوتاش واتارا اوپانيشاد  هويت اما بي.  علل است
  :كنند ابرازمي

tato yad uttarataraà tad arüpam anämayam/ ya etad vidur amåtäs te bhavanti athetare duùkham 
eväpiyanti 

اما فراسوي برهما، حقيقت مطلق .  ، انسانها و حيوانات است اولين موجود زنده جهان برهماست كه برترين در ميان فرشتگان”
 آن كس كه او را بشناسد خود نيز از ماده آزاد هر.  وجود دارد كه شكل مادي نداشته و از هر گونه آلودگي مادي رهاست

  “.كند زنند سنگيني مي گردد، در حالي كه رنجهاي مادي همچنان بر افرادي كه از شناخت او سرباز مي مي
ين ، بلكه بيانگر ا دارند، اما اين آروپام به مفهوم فاقد شخصيت نيست)  به معني بدون شكل(گرايان تأكيد بر واژه آروپام  هويت بي

، همان گونه كه در  موضوع است كه حقيقت مطلق داراي شكل مادي نيست و شكل متعال او ابدي و پر از شعف و دانش است
نيز صحت اين موضوع را بدين ) 9-3/8(آيات ديگري از شوتاش واتارا اوپانيشاد . نقل قول فوق از برهما ـ سامهيتا ذكر شد

 :كند گونه اثبات مي
vedäham etaà puruñaà mahäntam 

äditya-varëaà tamasaù parastät 
tam eva viditväti måtyum eti 

nänyaù panthä vidyate 'yanäya 
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yasmät paraà näparam asti kiïcid 
yasmän näëéyo no jyäyo 'sti kiïcit 
våkña iva stabdho divi tiñöhaty ekas 
tenedaà pürëaà puruñeëa sarvam 

تنها آن كسي كه او را .  شناسم  پروردگار را كه در وراي تمام ظلمات ادراكات مادي قرار دارد ميمن آن شخصيت اعالي”
  “.جز شناخت آن شخص متعال هيچ گونه راهي براي رهايي وجود ندارد. تواند از اسارت تولد و مرگ رهايي يابد بشناسد مي

او كوچكتر از كوچكترين و بزرگتر از بزرگترين .  اوج تعالي استهيچ حقيقتي باالتر از آن شخص متعال وجود ندارد، زيرا او در ”
هايش  سازد و همچون درختي كه ريشه او همچون درختي آرام و ساكت سر برافراشته است و آسمان روحاني را منور مي.  است
  “.كند د، نيروهاي خود را منتشر ميگستران را مي

، شخصيت متعال خداوند است كه به واسطه نيروهاي متعدد و متنوع خود،  كنيم كه حقيقت مطلق گيري مي از آيات فوق نتيجه
  . ، در همه جا ساري و جاري است چه مادي و چه روحاني

  8آيه 
raso 'ham apsu kaunteya 
prabhäsmi çaçi-süryayoù 
praëavaù sarva-vedeñu 

çabdaù khe pauruñaà nåñu 
rasaù :طعم ـ  مزه ،aham : من ـapsu :ب ـ در آkaunteya : اي پسر كونتي ـprabhä : نور ـasmi : من هستم ـçaçi—

süryayoù : مربوط به ماه و خورشيد ـpraëavaù : سه حرفa-u-m_ sarva  : در همه ـvedeñu : وداها ـçabdaù :
  .در انسانها: nåñuتوانايي ـ : pauruñamدر اتر ـ: khe ارتعاش صوتي ـ

   ترجمه
مـن آن   .   در مانتراهاي ودايـي هسـتم      “ ام”، هجاي مقدس      ، نور خورشيد و ماه       آب ، من طعم    اي پسر كونتي  

  . صوت در اتر و توانايي در انسان هستم

   شرح
در آغاز .  دهد كه چگونه خداوند به واسطه نيروهاي مادي و روحاني متعدد خود در همه جا بسط يافته است اين آيه توضيح مي

ا از طريق نيروهاي او درك نمود و بدين ترتيب به شناخت وجه فاقد شخصيت خداوند توان حقيقت مطلق ر خداشناسي مي
،  ، يعني انوار آفتاب اش همان گونه كه فرشته خورشيد يك شخص است و به موجب نيروي همه جا گسترده.  دست يافت

سيله نيروهاي فراگير و در همه جا شود، به همين نحو به رغم حضور پروردگار در بارگاه جاودان خود، به و مشاهده و درك مي
هيچكس مايل نيست از آب دريا بنوشد، چرا . دهد طعم آب اصل اساسي آب را تشكيل مي. شود اش مشاهده و درك مي گسترده

، جاذبه آب به سبب خلوص طعم آن است و اين طعم خالص از  در حقيقت.  كه طعم خالص آب با نمك دريا مخلوط شده است
كنند و كساني كه  گرايان حضور خداوند را در آب به موجب طعم آن مشاهده و درك مي هويت بي.  داوند استجمله قدرتهاي خ

به شخصيت الهي ايمان دارند نيز حق تعالي را به خاطر آنكه از روي لطف و رحمت خويش آب را براي فرو نشاندن عطش 
واقعاً و عمال تضادي بين .  ست طريق مشاهده و درك متعالاين چنين ا. كنند ، تجليل و تقدير مي انسان نازل فرموده است
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شناسد همه چيز در آن واحد وجه بدون شخصيت و وجه با  براي كسي كه خدا را مي. گرايي وجود ندارد هويت گرايي و بي هويت
آچينتيا :  نا نهاد كهدهد، همان گونه كه خداوند چيتانيا چكيده تعاليم واالي الهيش را چنين ب شخصيت خداوند را تشـكيل مي

  .  آبهدا ـ تاتوا يعني همزمان يكي و متفاوت- و -بهدا 
صوت روحاني . گيرد نور خورشيد و ماه نيز در اصل از برهماجيوتي كه تابش انوار فاقد شخصيت خداوند است سرچشمه مي

گرايان بيم  هويت چون بي. رود ال به كار ميكارا يا پراناوا نيز در آغاز هر مانتراي ودايي براي مخاطب قراردادن خداوند متع ام
كارا را به صدا درآورند،  دهند كه صوت ام شمارش مخاطب قرار دهند، ترجيح مي دارند خداوند متعال كريشنا را با نامهاي بي

 كه آگاهي گيرد و كسي دامنه شناخت كريشنا همه چيز را فرا مي.  كارا نيز مظهر صوتي كريشناست بدون آنكه درك كنند كه ام
باشند  شناسند در توهم مي اما كساني كه كريشنا را نمي.  به كريشنا را درك نمايد مشمول لطف و رحمت خداوند قرار گرفته است

  . و از اين روست كه شناخت كريشنا مايه رهايي و فراموشي و غفلت از خداوند مايه اسارت است

  9آيه 
puëyo gandhaù påthivyäà ca 

tejaç cäsmi vibhävasau 

jévanaà sarva-bhüteñu 

tapaç cäsmi tapasviñu 
puëyaù : اصلي ـgandhaù : عطر، رايحه ـpåthivyäm : در خاك ـca : همچنين ـtejaù : گرما،حرارت ـca : همچنين ـ

asmi : من هستم ـvibhävasau : در آتش ـjévanam :حيات ـ  جان ،sarva : در تمام ـbhüteñu :موجودات زنده ـ tapaù :
  .دهند در آن كساني كه توبه و رياضت انجام مي: tapasviñuمن هستم ـ : asmi همچنين ـ: ca توبه و رياضت ـ

   ترجمه
من جان تمامي آنچه حيات دارد و رياضتهاي زاهـدان          .  من عطر و رايحه اصلي خاك و حرارت آتش هستم         

  . هستم

   شرح
در دنياي مادي همه چيز طعم و .   پونيا يعني اصلي؛  قابل تجزيه شدن نيستپونيا به مفهوم سرشت اصلي يا آن چيزي است كه

، مزه و بوي  آن مزه و بوي خالص.  ، هوا و غيره ، آتش ، آب عطر خاص خود را دارد، مانند طعم و عطر گل يا طعم و عطر خاك
تواند  صوصي دارد و اصالت آن طعم ميبه همين ترتيب هر شيئي طعم اصلي بخ.  اصلي كه در همه چيز سريان دارد كريشناست

، و  ها، طبخ و غيره براي ما ميسر نيست اندازي كارخانه ، راه بدون آتش.  ويبهاواسو يعني آتش. با تركيب مواد شيميايي تغيير يابد
.  استبر اساس طب ودايي سوءهاضمه ناشي از فقدان حرارت كافي در معده .  كريشنا حرارت آتش است.  آن آتش كريشناست

، هوا و هر عنصر  ، آتش ، آب يابيم خاك ما در آگاهي به كريشناست كه درمي.  بنابراين حتي براي هضم نيز به آتش نياز است
بنابراين با لطف و .  طول عمر انسان نيز از كريشناست. گيرد ، تمام مواد شيميايي و كليه عناصر مادي از كريشنا نشأت مي اصلي

در نتيجه آگاهي به كريشنا در همه جا عمل . تواند طول عمرش را افزايش يا كاهش دهد ان ميرحمت كريشناست كه انس
  .  كند و مؤثر است مي
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  10آيه 
béjaà mäà sarva-bhütänäà 

viddhi pärtha sanätanam 
buddhir buddhimatäm asmi 

tejas tejasvinäm aham 
béjam :تخم ـ mäm :مرا ـ  به من ،sarva-bhütänäm :ربوط به تمام موجودات زنده ـم viddhi : سعي كن درك كني ـ

pärtha : اي پسر پريتها ـsanätanam :ابدي ـ  اصلي و ازلي ،buddhiù : شعور، خرد ـbuddhi-matäm : مربوط به
  . من هستم: ahamمربوط به قدرتمندان ـ : tejasvinämقدرت و قابليت ـ : tejaùمن هستم ـ : asmiخردمندان ـ 

   هترجم
، خـرد خردمنـدان و قـدرت و قابليـت تمـام               اي پسر پريتها، بدان كه من آن تخم اصلي تمام موجـودات           

  . اشخاص قدرتمندم

   شرح
گيرد،  زماني كه اين تخم در تماس با انرژي مادي خداوند قرار مي.   كريشنا تخم يا منشأ همه چيز است؛ بيجام يعني تخم

كند  ايجاد مي)  گياهان( و چه به صورت ساكن)  ، انسانها و غيره ، چهار پايان پرندگان(موجودات زنده را، چه به صورت متحرك 
همچنانكه در متون مقدس .  دهند و بذر اصلي حيات تمامي آنان كريشناست  نوع را تشكيل مي000/400/8كه رويهمرفته آنان 

كريشنا، . گردد كه همه چيز از آن ساطع مي، برهمن متعال يا حقيقت مطلق آن منشأيي است  ودايي نيز بيان شده است
 گفته شده گيتا-بهاگاواددر .  برهمن فاقد شخصيت و هويت و پارابرهمن واجد شخصيت است.  پارابرهمن يعني روح متعال است

همان .  ستاو منشأ، مبدأ و ريشه ا.  ، كريشنا در اصل سرچشمه همه چيز است بنابراين. گيرد ، برهمن را در بر مي كه پارابرهمن
كند، كريشنا نيز كه ريشه اصلي همه چيز است تمامي كائنات را در اين تجلي مادي حفظ  گونه كه ريشه تمام درخت را حفظ مي

  : تأييد شده است) 2/2/13كاتها اوپانيشاد (اين موضوع نيز در ادبيات ودايي . كند مي
nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
eko bahünäà yo vidadhäti kämän 

او آن حي متعال در ميان تمام موجودات زنده است و تنها .  همانا خداوند، آن حقيقت جاودان اصلي در ميان تمام جاودانان است
گردد و  بدون وجود شعور امكان هر گونه عملي از شخص سلب مي. بخشد كند و بقاء مي اوست كه كل حيات را حفظ مي

مادامي كه شخص خردمند نباشد قادر نخواهد بود شخصيت .  مبدأ تمام شعور و خرد استگويد كه او منشأ و  كريشنا نيز مي
  .متعال خداوند، كريشنا را درك نمايد

  11آيه 
balaà balavatäà cähaà 

käma-räga-vivarjitam 
dharmäviruddho bhüteñu 
kämo 'smi bharatarñabha 
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balam :قوه ـ  قدرت ،bala-vatäm :تمند ـ مربوط به فرد قدرca : و ـaham : من هستم ـkäma : شهوت ـräga : و
در تمام موجودات ـ : bhüteñuاصول ديني نيست ـ  كه برخالف: dharma-aviruddhaù عاري از ـ: vivarjitamدلبستگي ـ 

kämaù : رابطه جنسي ـasmi : من هستم ـbharata-åñabha :اي سرور بهاراتاها.  

   ترجمه
، مـن آن رابطـه      )آرجونـا (اي سـرور بهاراتاهـا      .  ، هسـتم    عاري از شهوت و خواسته    ،    من نيروي نيرومندان  

  . اي هستم كه مغاير با اصول ديني نيست جنسي

   شرح
، رابطه جنسي  به همين ترتيب. نيروي نيرومندان بايد براي حفاظت از ضعيفان به كار رود، نه براي تهاجم و خصومت شخصي

.  و فقط به منظور ايجاد فرزنداني باشد كه رشد آنها در آگاهي به كريشنا تضمين شده است) ادهارم(بايد بر اساس اصول ديني 
  . اين است مسئوليت والدين در قبال فرزندان

  12آيه 
ye caiva sättvikä bhävä 
räjasäs tämasäç ca ye 
matta eveti tän viddhi 

na tv ahaà teñu te mayi 
ye : تمام اينها كه ـca :و ـ eva : حتماً، محققاً ـsättvikäù : در نيكي ـbhäväù : حاالت موجود ـräjasäù : در گونه شهوت
: tänسان ـ  بدين: itiحتماً، محققاً ـ : evaاز من ـ : mattaù تمام اينها كه ـ: ye همچنين ـ: ca در گونه جهل ـ: tämasäùـ 

  . در من: mayiآنها ـ : teدر آنها ـ : teñu  من ـ:aham اما ـ: tuنه ـ : naسعي كن درك كني ـ : viddhiآنها ـ 

   ترجمه
گيرد، به وسيله نيروهـاي مـن تجلـي يافتـه             ، شهوت يا جهل سرچشمه مي       تمام حاالت موجود كه از نيكي     

.  دهـم   ، مستقل نيز هستم و هيچگاه هويت خود را از دست نمـي              به عبارتي در عين حال كه همه چيز هستم        .  است
  .، بلكه بالعكس آنها در اختيار من هستند هاي طبيعت مادي نيستم تسلط گونهمن تحت تأثير و 

   شرح
هاي طبيعت مادي از خداوند  با اينكه اين گونه. گيرد كليه اعمال مادي در جهان تحت اثر سه گونه طبيعت مادي صورت مي

، اتباع هر مملكت تحت قوانين  ، براي مثال همچنانكه. شود گيرد، ليكن او تحت تأثير آنها واقع نمي متعال كريشنا نشأت مي
 -هاي طبيعت مادي  به همين ترتيب تمام گونه.  دولت آن مملكت هستند، در حالي كه پادشاهش مشمول آن قوانين نيست

.  گيرد، ولي كريشنا تحت نفوذ كيفيات طبيعت مادي نيست  از خداوند متعال كريشنا سرچشمه مي-، شهوت و جهل  نيكي
اين . كند شود ليكن در او تأثيري نمي ، يعني به رغم اينكه اين گوناها يا حاالت و كيفيات از او ساطع مي ، او نيرگونا است بنابراين

  . يكي از خصوصيات بهاگاوان يا شخصيت اعالي پروردگار است
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  13آيه 
tribhir guëa-mayair bhävair 

ebhiù sarvam idaà jagat 
mohitaà näbhijänäti 

mäm ebhyaù param avyayam 
tribhiù : سه ـguëa-mayaiù : شامل گوناها ـbhävaiù : به وسيله حاالت موجود ـebhiù : تمام اينها ـsarvam :كل  ،
وراي : ebhyaùمرا ـ : mämشناسد ـ  نمي: na abhijänäti، متوهم ـ  گمراه: mohitamجهان ـ : jagatاين ـ : idamتمام ـ 
  .ناپذير پايان: avyayamمتعال ـ : paramاينها ـ 

   ترجمه
هـا و     ، مـرا كـه در وراي گونـه        )، شـهوت و جهـل       نيكـي (تمام جهان به علت توهم حاصـل از سـه گونـه             

  .شناسد ناپذيرم نمي پايان

   شرح
توانند  اند نمي آن كساني كه از طريق اين سه گونه گيج و گمگشته شده.  تمام جهان تحت افسون سه گونه طبيعت مادي است

در سرتاسر اين كائنات همه .  ، يعني كريشناست ، خداوند متعال  كنند كه آن حقيقت اعالي وراي اين طبيعت ماديدرك
  .اند ، و در نتيجه گيج و سرگشته موجودات زنده تحت تأثير اين سه گونه

خصوصيات و فعاليتهاي ، داراي كالبد جسماني خاص و در عمل داراي  كليه موجودات زنده بر حسب نفوذ كيفيات طبيعت مادي
بر اساس كيفيات سه گانه طبيعت مادي چهار دسته انسان وجود . شناختي خاص مربوط به آن كالبد هستند روانشناختي و زيست

 كساني كه به طور خالص در گونه شهوت هستند ؛شوند اند كه براهمانا خوانده مي كساني كه به طور خالص در گونه نيكي: دارد
 و كساني كه كامال در ؛شوند  كساني كه در هر دو گونه شهوت و جهل هستند كه وايشيا خوانده مي؛شوند ده ميكه كشاتريا نامي
تري از آن قرار دارند حيوانات يا اشخاصي را شامل  كساني كه در مراتب پست. شوند اند و شودرا ناميده مي جهل و غفلت

ممكن است من يك براهمانا، كشاتريا، وايشيا .  رجات و مراتب دائمي نيستاما اين د. اند شوند كه داراي حياتي صرفاً حيواني مي
، ولي بايد دانست كه اين عناوين به همراه بدنهايي كه با آنها مطابقت دارد، همگي موقت و  و يا واجد هر عنوان ديگري باشم

انگيز،  هيم شد، تحت افسون اين نيروي توهمدانيم در زندگي بعد چه خوا ولي با اينكه اين زندگي موقتي است و نمي.  فاني است
... ، روسي يا براهمانا، هندو، مسلمان و  ، هندي كنيم امريكايي سان تصور مي نگريم و بدين خويش را بر حسب ديدگاه مادي مي

.  كنيم يهاست فراموش م ، شخصيت اعالي خداوند را كه در وراي همه اين گونه هاي طبيعت مادي و تحت اسارت گونه.  هستيم
كنند كه  اند درك نمي فرمايد كساني كه به وسيله سه گونه طبيعت در توهم قرار گرفته بنابراين خداوند كريشنا در اين آيه مي

  .شخصيت متعال خداوند در وراي موجوديت مادي قرار دارد
اند و همه آنها به ترتيبي شخصيت  ، فرشته و غيره تحت نفوذ طبيعت مادي ، انسان تمام انواع موجودات زنده از قبيل حيوان

هاي شهوت و جهالت قرار دارند و حتي آنان كه در گونه نيكي هستند نيز  كساني كه در گونه. اند روحاني خداوند را از ياد برده
توانند در حوزه شناخت حقيقت مطلق از وجه برهمن فاقد شخصيت فراتر روند و در مقابل جنبه واجد شخصيت خداوند  نمي
وقتي حتي كساني كه در . شوند ، گيج و گمگشته مي ، شهرت و انقطاع است ، قدرت ، دانش ، ثروت ل كه صاحب مطلق زيباييمتعا

هاي شهوت و جهالت هستند وجود دارد؟ كريشنا  توانند درك كنند، پس چه اميدي براي آنان كه در گونه اند نمي گونه نيكي
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ت مادي است و كساني كه به طور كامل در كريشنا آگاهي قرار دارند واقعاً رها شده گانه طبيع آگاهي در وراي تمامي كيفيات سه
  .و رستگارند

  14آيه 
daivé hy eñä guëa-mayé 
mama mäyä duratyayä 

mäm eva ye prapadyante 
mäyäm etäà taranti te 

daivé :روحاني ـ  متعال ،hi : حتماً، محققاً ـeñä : اين ـguëa-mayé :گونه طبيعت مادي ـ شامل سه mama :م ـ  مال من ،
mäyä :نيرو ـ  انرژي ،duratyayä :بسيار دشوار براي فائق آمدن_ mäm : به من ـeva : حتماً، محققاً ـye : آن كساني كه ـ

prapadyante :شوند ـ تسليم ميmäyäm etäm : اين نيروي توهمي ـtaranti :شوند ـ  فائق ميte :آنها.  

   ترجمه
ولـي  . باشـد   دن بر اين انرژي الهي من كه شامل سه گونه طبيعت مادي است بسـيار مشـكل مـي                  فائق آم 

  .توانند به سادگي از آن درگذرند اند، مي كساني كه در برابر من سر تسليم فرود آورده

   شرح
هر روحاني موجود زنده با اينكه گو. باشد شخصيت متعال خداوند داراي نيروهاي بيشماري است كه تمام آنها الهي و روحاني مي

.  ، ولي به علت تماس با انرژي مادي قدرت اعالي اصليش پوشيده شده است بخشي از نيروي خداوند و بنابراين الهي است
همان گونه كه . وقتي انسان بدين گونه در حجاب نيروي مادي فرو رفته باشد، امكان ندارد شخصاً بتواند از نفوذ آن رهايي يابد

 ؛باشند گيرند جاودان مي ديد، هم طبيعت مادي و هم روحاني هر دو چون از شخصيت متعال خداوند سرچشمه ميقبال بيان گر
، توهم آنان  ، يعني ماده موجودات زنده به طبيعت اعلي و جاودان خداوند تعلق دارند، اما به علت آلودگي حاصل از طبيعت سفلي

تواند تاريخ دقيقي  هيچكس نمي. شود ، نيتيا ـ بادها يا مقيد ابدي خوانده مي ياتاز اين روست كه روح اسير ماد.  نيز جاودان است
هاي  نتيجتاً با اينكه طبيعت مادي يك انرژي فروتر است ولي رهايي از پنجه. از مقيد شدنش را در آفرينش مادي به دست دهد

در اين آيه طبيعت . و اراده حق تعالي قرار داردباشد، زيرا اين طبيعت قهار در نهايت تحت هدايت  سرسخت آن بسيار مشكل مي
طبيعت مادي با اينكه نيروي . كند ، زيرا كامال تحت اراده الهي عمل مي سفلي و مادي با عنوان طبيعت الهي تعريف شده است

انگيزي عمل  ، چون تحت اراده الهي قرار دارد در مراحل ايجاد، بقاء و فناي تجلي كيهاني به صورت بسيار شگفت سفلي است
  :كند وداها اين موضوع را بدين گونه تأييد مي. كند مي

mäyäà tu prakåtià vidyän mäyinaà tu maheçvaram 
، اما در پس مايا، آن قادر و ساحر متعال يعني شخصيت پروردگار قرار دارد كه  كاذب يا موقتي و فاني است) توهم(اگرچه مايا ”

  )4/10شوتاش واتارا اوپانيشاد  (“.باشد ماهشوارا يعني گرداننده متعال مي
 بايد اين نكته را درك نمود كه روح اسير ماديات با بندهاي توهم محكم بسته شده ؛ معناي ديگر گونا طناب يا ريسمان است

ون چ. تواند خود را آزاد كند بلكه بايد كسي كه دربند نيست به او كمك كند كسي كه دست و پايش بسته شده است نمي.  است
، تنها خداوند كريشنا، يا نماينده  بنابراين. تواند به شخص دربند كمك كند، از اين رو ناجي بايد رها شده باشد شخص دربند نمي

انسان بدون كمك مقامات عالي قادر نخواهد بود از . تواند روح مقيد را رهايي بخشد معتبر و موثق او يعني پير روحاني مي
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خدمت عابدانه يا آگاهي به كريشنا قادر است انسان را در جهت نيل به اين رهايي ياري . ي برهدزنجيرهاي اسارت طبيعت ماد
اين . تواند به اين نيروي تسخيرناپذير فرمان دهد كه روح مقيد را رها سازد كريشنا كه حكمران نيروي توهمي است مي. رساند

سبب خود نسبت به روحي كه  ه و به علت لطف بيكران و بياش به موجود زند خداوند است كه به علت عالقه و محبت پدرانه
بنابراين تسليم به قدوم . كند ، فرمان اين رهايي را صادر مي ، كه در اصل فرزند عزيز و محبوب اوست سر تسليم فرود آورده

  . هاي سرسخت طبيعت مادي است نيلوفرين خداوند تنها راه رهايي از پنجه
هرچند برهما و شيوا حائز مقام بسيار . و نه به برهما يا شيوا) ويشنو(مام يعني تنها به كريشنا .  ت استلغات مام اوا نيز حائز اهمي

مقدور نيست )  جهل(و تامو ـ گونا )  شهوت(باشند، ولي براي اين ظهورات راجو ـ گونا  عالي هستند و تقريباً در سطح ويشنو مي
 ؛ تنها ويشنو ارباب و حكمران مايا است. زيرا هر دوي آنها نيز تحت نفوذ مايا هستند. هاي مايا آزاد سازند كه روح مقيد را از پنجه

با ) 3/8شوتاش واتارا اوپانيشاد (اين موضوع در وداها . به همين جهت صرفاً او قادر است به روح اسير ماديات رهايي اعطاء كند
حتي خداوندگار شيوا .   تأييد شده است“ پذير است شنا امكانرهايي تنها به موجب درك كري”عبارت تام اوا ويديتوا به معناي 

  :گردد كند كه روح مقيد فقط به لطف ويشنو رها مي تصريح مي
mukti-pradätä sarveñäà viñëur eva na saàçayaù 

  “. عطاءكننده رهايي به هر شخص استهيچ گونه شكي در اين باره نيست كه ويشنو ا”

  15آيه 
na mäà duñkåtino müòhäù 
prapadyante narädhamäù 

mäyayäpahåta-jïänä 
äsuraà bhävam äçritäù 

na : نه ـmäm : به من ـduñkåtinaù : شريران ـmüòhäù : ابلهان ـprapadyante :شوند ـ  مي تسليمnara-adhamäù :
كه دانششان ـ : jïänäùربوده شده ـ : apahåtaبه وسيله نيروي توهمي ـ : mäyayäترين در ميان نوع بشر ـ  پست

äsuram : ديوصفتانه ـbhävam : طبيعت ـäçritäù :پذيرفتن .  

   ترجمه
، اشخاصي كه دانششان به وسـيله تـوهم ربـوده شـده اسـت و                  ترين افراد در ميان بشريت      ، پست   ابلهان
  .آورند ايمانان و شريراني هستند كه در برابر من سر تسليم فرود نمي ، بي ديوصفتان

   شرح
تواند بر   گفته شده است كه انسان صرفاً با تسليم نمودن خود به قدوم مقدس شخصيت متعال كريشنا ميگيتا-گاوادبهادر 

، مديران و تاجران تحصيل  ، فيلسوفان چرا دانشمندان شود كه اينك اين سؤال مطرح مي. قوانين سرسخت طبيعت مادي فائق آيد
شوند؟ رهبران  كريشنا، شخصيت قادر مطلق پروردگار، تسليم نمي رين شريكرده و تمام رهبران توده مردم به قدوم نيلوف

هاي بزرگ و با پشتكاري كه در ساليان متمادي و در تولدهاي پياپي از خود  ها و نقشه بشريت به طرق مختلف و با طرح برنامه
اين رهايي صرفاً با تسليم شدن به چنانچه . دهند، در صدد نيل به موكتي يا رهايي از قوانين طبيعت مادي هستند نشان مي

پذير باشد، در اين صورت چرا اين پيشوايان خردمند و سختكوش اين روش ساده  قدوم نيلوفرين شخصيت متعال خداوند امكان
  گيرند؟ را در پيش نمي
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 مانند برهما، شيوا، آن كساني كه واقعاً پيشوايان داناي اجتماع هستند. كند گيتا پاسخ اين پرسش را با صراحت تمام بيان مي
كاپيال، كوماراها، مانو، وياسا، دواال، آسيتا، جاناكا، پراهالدا، بالي و در اعصار بعد مادهواچاريا، رامانوجاچاريا، شري چيتانيا و افراد 

 يعني قادر ، سياستمداران و فيلسوفان باايمان هستند، به قدوم مبارك شخص مطلق ، مربيان ، كه واقعاً دانشمندان بسيار ديگري
،  در عين حال فريبكاراني نيز وجود دارند كه صرفاً به جهت منافع مادي در نقش فيلسوف. آورند متعال سر تسليم فرود مي

هاي او  كنند و به طرحها و نقشه بدين سبب است كه آنها راه خداوند را قبول نمي. شوند ، مدير و غيره ظاهر مي دانشمند، معلم
كنند و  هاي دنياپرستانه خود را اجرا مي ها و برنامه يچ گونه شناختي درباره خداوند ندارند، بلكه فقط نقشهآنان ه. اند توجه بي

كنند  آنها قبول نمي. سازند تر مي ، آنها را پيچيده نتيجتاً در تالش مذبوحانه خود در جهت حل مسائل و مشكالت موجوديت مادي
اثر و  هاي شوم خدانشناسانه آنها را بي هاي نادرست و نقشه تواند برنامه ند است و ميالعاده قدرتم فوق)  طبيعت(كه انرژي مادي 

  . آنان را با شكست مواجه سازد“ريزي زمانها و كميسيونهاي برنامهسا”
 در مقابل لغت كريتي به معني كسي كه كار - “شريران”دانشناس با واژه دوشكريتينا، يا ريزان خ در اينجا طراحان و برنامه

ريزان خدانشناس نيز بسيار هوشمندانه و قابل ستايش  اعمال برنامه. اند  توصيف شده-دهد  شايسته و قابل ستايش انجام مي
اما از آنجا كه قواي دماغي . ، چه خوب يا بد، احتياج به هوش و خرد كافي دارد گردد زيرا انجام هر نقشه عظيم طراحي مي

اند، يعني  شود، آنان را دوشكريتينا ناميده هاي الهي به كار گرفته مي  مخالف نقشهخدانشناسان به صورت نادرست و در جهت
  .  كساني كه شعور، استعداد و كوششهايشان به گمراهي و تباهي كشيده شده است

اي كه طبق   همچون سايه-در گيتا به وضوح ذكر گرديده است كه انرژي مادي كامال تحت هدايت و اراده خداوند متعال 
بايد در نظر داشت كه انرژي مادي .  نمايد و هيچگاه مستقل يا قائم بالذات نيست  عمل مي-كند  ء حركت مي كات يك شيحر

كند و به  توانند دريابند كه اين نيروي مادي چگونه عمل مي ، نمي شان ، به علت طبع خدانشناسانه بسيار نيرومند است و كافران
هاي شهوت و جهالت نقش  هاي چنين اشخاصي تحت نفوذ توهم و گونه برنامه.  دست يابندتوانند هاي خداوند متعال نمي نقشه

، مدير و معلم  ماند، مانند هيرانيا كاشيپو و راوانا كه اگرچه هر دو از نظر مادي دانشمند، فيلسوف نتيجه مي شود و بي بر آب مي
 شرير، چنانكه در ذيل توصيف شده است به چهار دسته تقسيم دوشكريتيناها، يا اشخاص.  هايشان بر باد رفت دانا بودند، نقشه

  :شوند مي
خواهند خودشان به  آنها مي. كنند  مودهايان اشخاص بسيار ابلهي هستند كه همچون چهارپايان باركش به سختي كار مي

. عال از آن نتايج دست بشويندخواهند به خاطر تقرب به خداوند مت تنهايي از نتايج و ثمرات كارشان لذت ببرند و بنابراين نمي
اين حيوان متواضع از سوي صاحبش به كار بسيار سخت وادار .  است مثال بارز و نمونه مشخص از حيوانات باركش االغ

او به همين راضي است كه شكمش را . كند داند كه شب و روز براي چه كسي چنين به سختي كار مي االغ واقعاً نمي. شود مي
اش را نيز با لگد خوردن و جفتك زدن  اي بخوابد و ميل جنسي  كند، با ترس از تازيانه صاحبش چند لحظهبا قدري علف سير

گويد ولي صداي عرعر او تنها باعث ناراحتي و آشفتگي  االغ گاهي اوقات شعر و فلسفه هم مي. مكرر االغ ماده راضي نمايد
داند  كند و نمي  به لذات مادي فقط براي اجر و ثمر كار مياين است موقعيت شخص ابلهي كه در پي نيل. شود ديگران مي

  . است)  قرباني( به منظور ياگيا )عمل(داند كه كارما  او نمي. حقيقتاً بايد براي چه كسي كار كرد
گويند كه  دهند مي فرسا انجام مي شان كار طاقت اغلب اوقات كساني كه شب و روز براي سبك كردن بار وظايف خودساخته

 با اينكه -براي چنين مودهاياني منافع مادي و دستاوردهاي دنيوي . تي براي شنيدن پيرامون جاودانگي موجود زنده ندارندفرص
آنان گاهي .   همه چيز زندگي است-برند كه فاني و موقت نيز هست  تنها از بخش بسيار كوچكي از ثمره كارشان لذت مي

شوند و به رغم بيماري زخم معده يا سوءهاضمه نيز عمال با  خوابي را متحمل مي اوقات براي نتيجه و ثمر شب و روز رنج بي
فرسا براي نفع اربابان   آنان شب و روز فقط به كار طاقت؛كنند اند و اوقات را سپري مي اندكي خوراك يا تقريباً بدون غذا راضي

ب و صاحب حقيقي خود، وقت باارزش و فرصت اين ابلهان سختكوش با جهل و غفلت نسبت به اربا. پردازند خيالي خود مي
متأسفانه آنان هيچگاه به آن ارباب تمامي اربابان سر تسليم فرود . كنند گرانبهاي خويش را براي گردآوري مال و ثروت تلف مي
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جن و همان گونه كه خوكهاي ل. دهند ، اختصاص نمي آورند و وقت خود را براي استماع درباره خداوند از مراجع موثق نمي
جات ساخته شده از شكر و روغن ندارند، ثمرجويان نادان نيز بدون احساس كوچكترين  اي به خوردن شيريني خور عالقه كثافت

كنند و كمترين فرصتي براي استماع پيرامون آن نيروي  ثبات اين عالم فاني مي ، وقت خود را صرف شنيدن وقايع بي خستگي
  .بخشد ندارند ركت ميحياتبخش جاودان كه جهان مادي را ح

نارا يعني انسان و آدهاما يعني . شود ترين نوع بشر خوانده مي دسته ديگري از دوشكريتي يا اشخاص شرير، نارادهاما يا پست
 گونه انساني وجود دارد كه بيشتر آنها را شكلهاي پست 000/400 نوع قالبهاي مختلف حيات 00/400/8از ميان .  ترين پست

، سياسي و ديني  كننده اجتماعي انسانهاي متمدن كساني هستند كه واجد اصول تنظيم. دهد  تمدن تشكيل ميحيات بشري فاقد
اند در حالي كه فاقد هر گونه پايبندي به  كساني كه از نظر اجتماعي و سياسي پيشرفت حاصل نموده و تكامل يافته. باشند

بايد در نظر داشت كه دين بدون خدا، دين نيست زيرا هدف پيروي از . اند بايد در زمره نارادهاماها محسوب شوند اصول ديني
كند كه  در گيتا، شخصيت متعال خداوند به روشني بيان مي. باشد اصول دين شناخت حقيقت متعال و درك رابطه انسان با او مي

نظور احياي آگاهي گمشده شكل متمدن حيات بشري ، صرفاً به م.  هيچ مرجعي باالتر از او نيست و او حقيقت متعال است
هر كسي كه . آيد ، به كار مي كريشنا، آن قادر مطلق انسان درباره رابطه جاودانش با حقيقت متعال يعني شخصيت الهي شري

شويم كه وقتي طفل در رحم مادر  ما از طريق كتب مقدس مطلع مي. گيرد اين فرصت را از كف بدهد در دسته نارادهاما قرار مي
كند كه به محض خروج از آن  ، به خداوند دعا و سوگند ياد مي رهايي از آن وضع كه وضعيت بسيار دشواري است، براي  است

دعا كردن به خداوند هنگامي كه شخص در مصائب و مشكالت و يا در موقعيتي سخت . ، فقط خداوند را پرستش نمايد موقعيت
اما طفل پس از رهايي . يرا او به طور جاودان با خداوند ارتباط داردباشد، ز و دشوار واقع است كشش طبيعي هر موجود زنده مي

  .كند ، مشكالت تولد و همچنين ناجي خود را فراموش مي ، به علت تأثير مايا يعني انرژي توهمي از آن وضع
 -ارما ده طريقه تزكيه در نظام وارناشراما ـ ده. اين وظيفه اولياي اطفال است كه آگاهي الهي نهفته در آنان را احياء نمايند

اما اكنون در .   براي احياي آگاهي به خداوند منظور شده است-، راهنماي اصول ديني آمده است  چنانكه در مانو ـ اسمريتي
  . درصد جمعيت جهان نارادهاما هستند9/99كنند و بنابراين  هيچ كجاي جهان مردم از اين اصول دقيقاً پيروي نمي

آنها )  دانش( گردند، طبيعتاً تمامي اين به اصطالح تعليم و تربيت شري به اشخاص نارادهاما مبدل ميهنگامي كه كل جمعيت ب
طبق معيار گيتا، انسان . رود شود و بر باد مي اثر مي ، از طريق قدرت تسخيرناپذير طبيعت مادي بي در مقابل خواست و اراده الهي

چنين است بينش و نگرش عابد . خور بنگرد ، گاو، فيل و سگ ، سگ المدانا كسي است كه با نظري يكسان به براهماناي ع
، دو نمونه بارز از اشخاص نارادهاما يعني  حضرت شري نيتياناندا پرابهو كه ظهور خداوند به صورت استاد روحاني است.  حقيقي

حمت عابد واقعي شامل حال دو برادر جاگاي و مادهاي را نجات بخشيد و رستگار نمود و نشان داد كه چگونه لطف و ر
، تنها به شكرانه لطف و  ، شخص نارادهاما كه از طرف شخصيت خداوند محكوم شده است بنابراين. گردد ترين نوع بشر مي پست

  .تواند آگاهي روحاني خود را احياء نمايد رحمت يك عابد مي
سلوك و فعاليت عابدان توصيه فرموده است كه مردم با حضرت چيتانيا ماهاپرابهو در اشاعه آيين بهاگاواتا ـ دهارما، يا نحوه 
.   استگيتا-بهاگاواد جوهر و چكيده اين كالم الهي ؛تواضع و فروتني پيام شخصيت خداوند را به گوش جان بشنوند

متأسفانه آنان حتي از  ولي ؛، نجات يابند متواضعانه و فروتنانه به اين پيام معنوي توانند با گوش فرا دادن ترين انسانها مي فرومرتبه
انسانهاي ! كنند، حال چه رسد به اينكه به خواست و اراده حق تعالي سر تسليم فرود آورند شنيدن اين پيام الهي نيز امتناع مي

  .گيرند خبري خود، مهمترين وظيفه انساني را كامال ناديده مي نارادهاما يا فرومايگان بشري به علت جهل و بي
دهند، يعني كساني كه دانش عالمانه آنان به علت تأثير انرژي   را اشخاص ماياياپاهريتا ـ گيانا تشكيل ميدسته ديگر دوشكريتي

،  ، شاعران آنها غالبًا اشخاص دانشمند و دانا هستند از قبيل فالسفه بزرگ.  اثر گشته است انگيز مادي خنثي و بي توهم
سازد و بنابراين آنها از فرامين خداوند متعال  ده مادي آنان را گمراه مي ليكن انرژي فريبن؛ ، دانشمندان و غيره نويسندگان

  .كنند سرپيچي مي



   
290 

در گيتا با .  نيز وجود دارندگيتا-بهاگاواددر حال حاضر تعداد بيشماري از اشخاص ماياياپاهريتا ـ گيانا، حتي در ميان محققان 
از او به .  هيچكس برابر با او يا بزرگتر از او نيست.  داوند استزبان ساده و روشن گفته شده كه شري كريشنا شخصيت متعال خ

در واقع گفته شده شري كريشنا نه تنها پدر برهما، بلكه پدر تمام .  عنوان پدر برهما كه پدر اصلي تمام انسانهاست ياد شده است
وح متعال يا جنبه ساري و جاري خداوند باشد و همچنين پاراماتما، يعني ر او منشأ برهمن فاقد شخصيت مي.  انواع حيات است

او اصل و سرچشمه همه چيز است و به همه بشارت داده شده .  ، بسط كاملي از وجود متعال اوست در قلب تمام موجودات زنده
حق ، شخصيت  اشخاص ماياياپاهريتا ـ گيانا، به رغم تمام اين اظهارات واضح. است كه به قدوم مقدس او سر تسليم فرود آورند

دانند كه سيماي مبارك انسان از روي صورت جاودان و  آنها نمي. پندارند كنند و او را صرفاً انساني عادي مي تعالي را استهزاء مي
  . روحاني خداوند متعال طراحي شده است

نگر طريقت   ژرفكليه شرحهاي غير معتبر و تفاسير غير موثق گيتا كه از سوي اشخاص ماياياپاهريتا ـ گيانا، خارج از بصيرت
كريشنا  اين مفسران گمراه و منحرف به قدوم مقدس شري.  پارام پارا، ارائه شده است فقط موانعي هستند در راه معرفت روحاني

  .دهند اصل را آموزش نمي شوند و به ديگران نيز، پيروي از اين تسليم نمي
آنها علناً . اند شوند، به معناي كساني كه داراي اصول شيطاني ، آسورام بهاوام آشريتا خوانده مي آخرين گروه اشخاص دوشكريتي

كنند كه هيچگاه ممكن نيست خداوند متعال در اين دنياي مادي هبوط  برخي از آنان چنين استدالل مي. ايمانند خدانشناس و بي
اشخاص ديگري هستند كه . ننددر عين حال نيز قادر نيستند داليل محكم و متقن مبني بر عدم امكان اين امر ارائه ك. نمايد

خدانشناسان و .  دانند، با وجود آنكه در گيتا خالف اين مطلب بيان شده است شخصيت الهي را تابع برهمن فاقد شخصيت مي
ايمانان به علت حسادت نسبت به شخصيت متعال خداوند، شماري از ظهورات كاذب را كه ساخته و پرداخته قواي دماغي  بي

زند،  ارج شمردن شخصيت الهي دور مي چنين اشخاصي كه اصل زندگي آنان بر محور بي. دهند ائه ميناچيزشان است ار
  .كريشنا سر تسليم فرود آورند توانند به قدوم مقدس شري نمي

، وجوه و فعاليتهاي  با وجود صفات!  اي پروردگار من”:  زيست فرموده است حضرت ياموناچاريا آلباندارو كه در جنوب هند مي
اند و با وجود شناخت و تأييد تو از طرف  ، با وجود تأييد شخصيت تو از طرف تمام كتب مقدس كه در گونه نيكي ات العاده خارق

مراجع مشهوري كه به خاطر دانش عميق در علم روحاني و قرار داشتن در صفات الهي معروف هستند، تو براي كساني كه فاقد 
  “. سان هستند غير قابل شناخت هستي خدانشناايمانان و اصول الهي و در زمره بي

پندارگرايان گمراه و منحرف و ) 3(ترين انسانها  فرومرتبه) 2( اشخاص بسيار ابله) 1(، همان گونه كه در فوق ذكر شد،  بنابراين
قدوم مقدس هاي مراجع موثق هيچگاه به  ايمانان متظاهر، به رغم كليه پندهاي كتب مقدس و توصيه خدانشناسان و بي) 4(

  .آورند شخصيت پروردگار سر تسليم فرود نمي

  16آيه 
catur-vidhä bhajante mäà 

janäù sukåtino 'rjuna 
ärto jijïäsur arthärthé 
jïäné ca bharatarñabha 

catuù-vidhäù :چهار نوع از ـ bhajante :كنند ـ  خدمت ميmäm : به من ـjanäù : اشخاص ـsu-kåtinaù : آن كساني كه
كسي كه در آرزوي دستاورد مادي : artha-arthé كنجكاو ـ: jijïäsuùدردمند ـ : ärtaù اي آرجونا ـ: arjunaپرهيزكارند ـ 

اي برترين در ميان : bharata-åñabhaهمچنين ـ : ca داند ـ كسي كه چيزها را همان گونه كه هست مي: jïänéاست ـ 
  .نوادگان بهاراتا
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   ترجمه
نهند و بـه      هاراتاها، چهار نوع انسان پرهيزكار طوق بندگي و عبوديت مرا بر گردن مي            اي بهترين در ميان ب    

، فرد كنجكاو و كسي كه در جستجوي شناخت           انسان دردمند، شخص خواستار ثروت    : كنند  من خدمت عابدانه مي   
  . مطلق است

   شرح
سوكريتينا يا كساني كه از قواعد و احكام كتب كننده كتب مقدس هستند و  برخالف اشخاص شرير، اين افراد پيرو اصول تنظيم

آنان چهار . شوند و كم و بيش وقف بندگي خداوند متعال هستند كنند خوانده مي مقدس و قوانين اخالقي و اجتماعي اطاعت مي
تجوي كساني كه گرفتار درد و غم هستند، كساني كه نياز مالي دارند، كساني كه كنجكاوند و كساني كه در جس: اند دسته

. آورند اين اشخاص در شرايط مختلف براي بندگي و خدمت به خداوند به سوي حق تعالي روي مي. اند شناخت حقيقت مطلق
اي در قبال خدمت و طاعت و بندگي خويش دارند و خواهان تحقق آن هستند، لذا عابدان پاك و خالص  ولي چون خواسته

 عابدانه پاك و خالص نبايد كمترين اثري از خواسته و آرزو براي نفع بايد در نظر داشت كه در خدمت. شوند محسوب نمي
  :گويد در توصيف عشق و عبوديت پاك چنين مي) 1/1/11(كتاب بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو . شخصي وجود داشته باشد

anyäbhiläñitä-çünyaà 
jïäna-karmädy-anävåtam 

änukülyena kåñëänu 
çélanaà bhaktir uttamä 

نسان بايد وجود خويش را به طور مطلوب در خدمت عاشقانه روحاني به خداوند متعال كريشنا نثار كند، بدون آنكه خواهان ا”
،  اين گونه طرز سلوك. كوچكترين منفعت مادي يا دستاورد دنيوي از طريق اعمال ثمرجويانه يا از طريق پندارهاي فلسفي باشد

  “.شود خدمت عابدانه پاك خوانده مي
آيند، در اثر معاشرت با يك عابد پاك كامال تزكيه  نگامي كه اين چهار دسته انسان براي خدمت عابدانه نزد خداوند متعال ميه

اما راجع به اشخاص شرير بايد گفت كه خدمت عابدانه . گردند شوند و به نوبه خود، آنان نيز عابد پاك و خالص مي و تطهير مي
نظمي و سرپيچي از قواعد و قوانين  ، بي زيرا زندگي آنها بر محور خودخواهي و خودپرستي،  براي آنان بسيار دشوار است

، حتي آنها نيز، چنانچه در تماس با عابد پاكي قرار گيرند خود  با اين حال. كنند چرخد و هيچ گونه هدف روحاني را دنبال نمي مي
  .شوند نيز عابد پاك مي

آورند و در آن هنگام با عابدان  ، رو به خدا مي  اشتغال دارند، در مواقع رنج و گرفتاري ماديكساني كه دائماً به اعمال ثمرجويانه
برند نيز گاهي اوقات براي  كساني كه در ناكامي و نوميدي بسر مي. گردند شوند و در گرفتاري خود عابد خدا مي پاك معاشر مي

، وقتي فيلسوفان خشك و  به همين ترتيب. ه خدا را بشناسندشوند ك نهند و كنجكاو مي معاشرت با عابدان پاك پا پيش مي
كنند درباره خدا بياموزند و به سوي او  شوند، گاهي اوقات قصد مي هاي دانش با يأس و ناكامي مواجه مي ، در تمام زمينه روح بي

يت و پاراماتماي ساري و جاري سان از حدود دانش برهمن فاقد شخص آورند تا به اعطاي خدمت عابدانه بپردازند و بدين رو مي
به طور كلي . يابند فراتر رفته و با لطف حق تعالي يا عابد پاك او به حيطه شناخت جنبه واجد شخصيت خداوند دست مي

هاي مادي آزاد  ، جستجوگران دانش و آن كساني كه محتاج ثروت هستند، از تمام خواسته ، كنجكاوان هنگامي كه دردمندان
عابداني . شوند كنند كه اجر و پاداش مادي ارتباطي با پيشرفت روحاني ندارد، آنگاه عابدان پاك مي  درك ميشوند و كامال مي

اند، آلوده فعاليتهاي ثمرجويانه و جستجو براي دانش  كه در خدمت متعال به خداوندند، مادامي كه به چنين مرحله پاكي نرسيده
  .يد از تمام اين مراحل فراتر رود تا بتواند به عرصه خدمت عابدانه پاك نائل آيد، انسان با بنابراين. باشند مادي و غيره مي
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  17آيه 
teñäà jïäné nitya-yukta 

eka-bhaktir viçiñyate 
priyo hi jïänino 'tyartham 
ahaà sa ca mama priyaù 

teñäm : در ميان آنها ـjïäné : شخصي كه در دانش كامل قرار دارد ـnitya-yuktaù :مواره مشغول ـ هeka : فقط ـ
bhaktiù : در خدمت عابدانه ـviçiñyate : بخصوص است ـpriyaù :بسيار عزيز ـ hi : حتماً، محققاً ـjïäninaù : براي

براي : mamaهمچنين ـ : saùاو ـ : saùمن هستم ـ : ahamبه طرز وااليي ـ : atyarthamشخصي كه در دانش قرار دارد ـ 
  .عزيز: priyaùمن ـ 

   ترجمه
از ميان آنها، كسي كه در دانش كامل قرار دارد و همـواره وقـف خـدمت عابدانـه خـالص اسـت بهتـرين                         

  . ، همان طور كه او نيز براي من بسيار عزيز است باشد، زيرا من براي او بسيار عزيزم مي

   شرح
توانند همگي عابدان   از آرزوهاي مادي مي، فقيران و جستجوگران دانش متعال با رهايي از آلودگي ناشي ، كنجكاوان دردمندان
، عابد و  ولي از ميان آنها، آن كس كه در دانش حقيقت مطلق قرار دارد و عاري از هر گونه خواسته مادي است. پاك شوند

 حال فرمايد از اين چهار گروه آن عابد كه در دانش كامل قرار دارد و در عين خداوند مي. شود فدايي واقعاً پاك خداوند مي
يابد كه روح يا ذات با بدن يا كالبد مادي متفاوت  ، انسان درمي از طريق دانش.  باشد، بهترين است مشغول خدمت عابدانه مي

هنگامي كه انسان كامال پاك . رسد است و هنگامي كه بيشتر پيشرفت نمايد به دانش برهمن فاقد شخصيت و پاراماتما مي
، انسانهاي كنجكاو، دردمند،  بنابراين.  موقعيت اصلي او خادم ابدي خداوند بودن استكند كه مقام فطري و  گردد درك مي

شخصي  ليكن. شوند جوياي پيشرفت مادي و كسي كه در دانش است از طريق معاشرت با مريدان پاك خدا نيز همگي پاك مي
  . باشد براي خداوند بسيار عزيز است ابدانه ميكه از آغاز، در دانش كامل خداوند قرار دارد و در عين حال مشغول انجام خدمت ع

شود كه آلودگي  كسي كه در دانش پاك تعالي شخصيت اعالي پروردگار قرار دارد، آنچنان به وسيله خدمت عابدانه حفاظت مي
  .يابد مادي قدرت تماس با او را نمي

  18آيه 
udäräù sarva evaite 

jïäné tv ätmaiva me matam 
ästhitaù sa hi yuktätmä 

mäm evänuttamäà gatim 
udäräù : بزرگوار ـsarve : همه ـeva : حتماً، محققاً ـete : اينها ـjïäné : كسي كه در دانش است ـtu : اما ـätmä eva :

-yuktaحتماً، محققاً ـ : hiاو ـ : saùواقع شده ـ : ästhitaùنظر، عقيده ـ : matam، م ـ  مال من: meدرست همانند خودم ـ 

ätmä : مشغول در خدمت عابدانه ـmäm :در من ـ eva : حتماً، محققاً ـanuttamäm :عاليترين ـ باالترين ، gatim :مقصد.  

   ترجمه
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شناسد، من او را درست همچون        بدون شك تمام اين عابدان ارواح بزرگواري هستند، اما كسي كه مرا مي            
، يعني عـاليترين و كـاملترين         ، يقيناً به من      متعال من  او به علت مشغول بودن در خدمت      .  كنم  خويش محسوب مي  

  .گردد ، واصل مي هدف

   شرح
فرمايد همه بزرگوارند، زيرا  خداوند مي. چنين نيست كه عابداني كه چندان در دانش كامل واقع نيستند براي خداوند عزيز نباشند

حتي عابداني كه از طريق خدمت . شود  بزرگ خوانده ميهر كسي كه با هر انگيزه يا مقصودي رو به خدا آورد ماهاتما يا روح
شوند، زيرا در اين رابطه هم تبادل مهر و عاطفه وجود  عابدانه در جستجوي سود و ثمر هستند نيز از طرف خداوند پذيرفته مي

خوشبختي و  احساسنمايند و زماني كه به آن دست يافتند آنچنان  آنان با مهر از خداوند طلب پاداش و اجر مادي مي. دارد
،  ولي آن عابدي كه در دانش كامل است. شود كنند كه خود اين سعادت باعث پيشرفتشان در راه خدمت عابدانه مي رضايت مي

تواند  چنين عابدي نمي. باشد چون تنها هدفش خدمت با عشق و عبوديت به خداوند متعال است براي خداوند بسيار عزيز مي
مند است  به همين نحو، خداوند نيز به عابدش بسيار عالقه.  خداوند متعال يا خدمت به او سپري كنداي را بدون تماس با لحظه
  . تواند از او منفك باشد و نمي

  :دارد اعالم مي) 9/4/68 ( بهاگاواتام-شريمادخداوند در 
sädhavo hådayaà mahyaà 

sädhünäà hådayaà tv aham 
mad-anyat te na jänanti 
nähaà tebhyo manäg api 

همان گونه كه آنها هيچ چيز به جز من .  عابدان و مريدان همواره در قلب من جاي دارند و من همواره در قلب آنان هستم”
. اي بسيار نزديك و صميمانه بين من و مريدان پاكم وجود دارد رابطه.  توانم آنها را فراموش كنم شناسند، من نيز نمي نمي

دگان پاك كه در دانش كامل قرار دارند خارج از عرصه روحاني واقع شوند و بنابراين آنان براي من هيچگاه نيست كه سرسپر
  “.باشند بسيار محبوب مي

  19آيه 
bahünäà janmanäm ante 
jïänavän mäà prapadyate 

väsudevaù sarvam iti 
sa mahätmä su-durlabhaù 

bahünäm : بسياري ـjanmanäm :كرر ـ تولدها و مرگهاي مante : پس از ـjïäna—vän :كه در دانش كامل است  كسي
: itiهمه چيز ـ : sarvamپروردگار، كريشنا ـ  شخصيت: väsudevaùگردد ـ  تسليم مي: prapadyateبه من ـ : mämـ 

  .بسيار نادر: su-durlabhaùروح بزرگ ـ : mahä-ätmäآن ـ : saùسان ـ  بدين

   ترجمه
سيار، كسي كه با شناخت من به عنوان علت تمام علل و خالق تمـام هسـتي در                  پس از تولدها و مرگهاي ب     

  . چنين روح بزرگي بسيار نادر است. گردد ، به من تسليم مي دانش واقعي قرار گرفت
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   شرح
قعاً ، پس از سپري نمودن تولدهاي بسيار زيادي ممكن است وا انسان با انجام خدمت عابدانه يا اجراي مراسم و مناسك روحاني

انسان در آغاز معرفت . ، قرار گيرد ، يعني آنكه شخصيت اعالي خداوند هدف نهايي معرفت روحاني است در دانش متعال خالص
گرايي در او به وجود  هويت كوشد دلبستگيهاي خود را به گرايشات مادي رها نمايد، و در اين حالت تمايل به بي روحاني مي

نمايد كه در زندگي روحاني فعاليتهايي هم وجود  ت بيشتري حاصل كند، رفته رفته درك ميآيد، ولي هنگامي كه او پيشرف مي
با درك اين موضوع او به خداوند متعال به صورت يك شخص دلبسته . دهد دارد كه اين فعاليتها خدمت عابدانه را تشكيل مي

، كه  كريشناست كه همه چيز لطف خداوند شريتواند درك كند  در اين زمان است كه او مي. گردد شود و بدو تسليم مي مي
يابد كه دنياي  انسان به اين ادراك دست مي.  باشد و تجلي مادي كائنات هم مستقل از او نيست خداوند علت تمام علل مي

ن او به سا بدين. اي با خداوند متعال كريشنا وجود دارد مادي انعكاس منحرفي از جهان متنوع روحاني است و در هر چيزي رابطه
اين گونه بينش و بصيرت جامع نسبت به واسودوا، باعث تسليم . كند كريشنا فكر مي همه چيز در رابطه با خدا، واسودوا، يا شري

ليكن اين گونه ارواح بزرگي كه سر تسليم فرود . گردد كريشنا به عنوان باالترين مقصود مي كامل انسان به خداوند متعال شري
  .ادرندآورده باشند بسيار ن

  : شده است توضيح داده) 15 و 14آيات (آيه زير به طرز بسـيار عالي در فصل سوم شوتاش واتارا اوپانيشاد 
  : گفته شده است) 5/1/15(در چاندوگيا اوپانيشاد 

sahasra-çérñä puruñaù 
sahasräkñaù sahasra-pät 
sa bhümià viçvato våtvä 
tyätiñöhad daçäìgulam 

 
puruña evedaà sarvaà 

yad bhütaà yac ca bhavyam 
utämåtatvasyeçäno 
yad annenätirohati 

، بلكه آن نيروي  ، شنوايي و تفكر كردن عامل اصلي نيست ، بينايي در كالبد جسماني موجود زنده هيچيك از قواي كالم”
، يعني خداوند  دوا يا شخصيت الهي، خداوند واسو  به همين ترتيب“. ، جان يا روح است كه محور تمام فعاليتهاست زندگي
، فعاليتهاي ذهني و  ، شنوايي ، بينايي گو اينكه در اين كالبد جسماني قواي كالم.  كريشنا، آن جوهر اصلي در همه چيز است شري

 كه واسودوا در عابد از آنجا.  غيره وجود دارد، اما چنانچه آنها در ارتباط با خداوند متعال نباشند، اهميتي در بر نخواهند داشت
  ).11/40 و 7/17 گيتا-بهاگاواد(آورد  ، در دانش كامل سر تسليم فرود مي همه چيز واسودوا است همه جا حاضر است و

  20آيه 
kämais tais tair håta-jïänäù 
prapadyante 'nya-devatäù 
taà taà niyamam ästhäya 

prakåtyä niyatäù svayä 
kämaiù :آرزوها ـ ها و به وسيله خواسته taiù taiù : گوناگون ـhåta : محروم شده از ـjïänäù : دانش ـprapadyante :
قواعد : niyamam، برابر بودن ـ  تطبيق كردن: tam tam، الهگان ـ  فرشتگان: devatäùبه ديگر ـ : anyaشوند ـ  تسليم مي
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)  طبيعت(به وسيله : svayä كنترل شده ـ: niyatäùبه وسيله طبيعت ـ : prakåtyäپيروي كردن ـ : ästhäyaو قوانين ـ 
  . خودشان

   ترجمه
شـوند و طبـق       هاي مادي ربوده شده است به فرشتگان تسليم مي          كساني كه شعورشان به وسيله خواسته     

  .كنند طبايع خويش از قواعد و قوانين خاصي از پرستش پيروي مي

   شرح
آورند و مشغول خدمت خالصانه او  خداوند متعال سر تسليم فرود ميكساني كه از تمام آلودگيهاي مادي آزاد شده باشند به 

مادامي كه آاليشهاي مادي از ساحت ضمير شخص كامل ارخت برنبسته باشد، طبعاً او آباكتا يا غير عابد محسوب . گردند مي
كنند، دلبستگي خود را به  كل ميبرند و به او تو هاي مادي به خداوند متعال پناه مي اما حتي كساني كه به رغم خواسته. شود مي

پايد كه از  ، ديري نمي دهند، زيرا آنان به علت نزديك شدن به هدف صحيح زندگي طبيعت بيروني و دنياي ظاهري از دست مي
 توصيه شده كه چه انسان عابدي پاك و عاري از تمام  بهاگاواتام-شريماداين نكته در . گردند تمام شهوات مادي آزاد مي

هاي مادي باشد، و يا آنكه آرزوي رهايي از آلودگيهاي مادي را در سر بپروراند، بايد در   مادي و چه مملو از خواستهآرزوهاي
  : گفته شده است) 2/3/10( چنانكه در بهاگاواتام. گردد و خداوند را عبادت كند تمام موارد تسليم واسودوا

akämaù sarva-kämo vä 
mokña-käma udära-dhéù 

tévreëa bhakti-yogena 
yajeta puruñaà param 

اند براي تحقق عاجل و فوري آرزوهاي مادي خود به  خرد كه قوه تشخيص و درك روحاني خود را از دست داده افراد كم
جهل (تر طبيعت  هاي پست آورند، زيرا در گونه اين افراد قاعدتاً به سوي شخصيت متعال خداوند روي نمي. برند فرشتگان پناه مي

آنها با پيروي از قواعد و قوانين پرستش . ورزند قرار دارند و به همين جهت به عبادت فرشتگان گوناگون مبادرت مي)  و شهوت
 در حالي ؛هاي حقير مادي خود هستند از دستيابي به هدف متعال غافلند كنندگان فرشتگان كه برده خواسته پرستش. اند راضي

هايي براي  از آنجا كه در متون مقدس ودايي براي نيل به مقاصد مختلف توصيه. گردد ميكه عابد خداوند اين گونه گمراه ن
، كساني كه عابد خداوند نيستند، ) مانند پرستش الهه خورشيد براي به دست آوردن سالمـتي( پرستش فرشتگان شده است

اما عابد پاك واقف است كه خداوند متعال . دانند يتر م ، قابل و شايسته ، از خداوند متعال فرشتگان را براي نيل به مقاصد خاصي
  : شده است گفته) 5/142آدي (در چيتانيا ـ چاريتامريتا .  ، چه فرشـته و چه انسان كريشنا، حكـمران و ارباب هـمه است

ekale éçvara kåñëa, ära saba bhåtya 
، عابد پاك هـيچگاه براي  بـنابراين. دم او هستند، شخصيت اعالي خداوند، كريشناست و بس و ديگران همگي خا تنها ارباب

كند و تنها با هر آنچه  او به خداوند متعال تكيه و توكل مي. برد نمي رضايت و تحقق نيازهاي مادي خود رو به سوي فرشتگان
  . كه حق تعالي به او اعطاء كند، راضي است

  21آيه 
yo yo yäà yäà tanuà bhaktaù 

çraddhayärcitum icchati 
tasya tasyäcaläà çraddhäà 
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täm eva vidadhämy aham 

yaù yaù : هر كسي كه ـyäm yäm :هر يك ـ هر كدام ، tanum : سيماي يك فرشته ـbhaktaù : عابد ـçraddhayä : با
: çraddhämاستوار و ثابت ـ : acalämبراي او ـ : tasya tasya آرزو كند ـ: icchatiپرستش كردن ـ : arcitumايمان ـ 
  . من: ahamدهم ـ  مي: vidadhämiمطمئناً، يقيناً ـ : evaآن ـ : tämايمان ـ 

   ترجمه
اي را در سـر       به محض آنكه كسي آرزوي پرستش فرشته      .  باشم  من به صورت روح متعال در قلب همه مي        

  .يدكنم تا بتواند خود را وقف آن فرشته بخصوص نما بـپروراند، من ايمان او را محكم و راسخ مي

   شرح
 بنابراين چنانچه شخصي آرزوي كسب لذات مادي را داشته باشد و در كمال صداقت ؛ خداوند به همه استقالل عطا كرده است

، به اين مطلب احاطه  متعال حاضر در قلب همه موجودات چنين تسهيالتي را از فرشتگان طلب نمايد، خداوند به عنوان روح
خداوند به عنوان پدر متعال كليه موجودات زنده در استقالل آنان . كند زم را اعطاء ميداشته و به چنين شخصي امكانات ال

اينك برخي . گذارد تا بتوانند آرزوهاي مادي خود را تحقق بخشند ورزد، بلكه تمام تسهيالت الزم را در اختيار مي دخالت نمي
كند و بدين   براي لذت بردن از دنياي مادي را عطا ميممكن است سؤال كنند چرا قادر مطلق به موجودات زنده امكانات الزم

پاسخ اين است كه اگر خداوند سبحان به عنوان روح متعال . دهد كه آنها در ورطه نيروي توهمي فرو بيفتند ترتيب اجازه مي
،  بنابراين. دهد ست ميچنين امكانات و تسهيالتي را در اختيار آنان قرار ندهد، در اين صورت ديگر استقالل مفهوم خود را از د

انسان بايد : دارد  نيز ارزاني ميگيتا-بهاگاواددهد، ولي در عين حال آموزش نهايي را در  حق تعالي به همه استقالل كامل مي
اين طريق همانا خوشبختي انسان را به ارمغان خواهد . تمام فعاليتهاي خود را به منظور تسليم شدن كامل به خداوند رها سازد

  .آورد
 از اين رو پرستش فرشتگان ؛، تحت خواست و اراده شخصيت اعالي پروردگار قرا ردارند ، از جمله فرشتگان همه موجودات زنده

آنكه  توانـند هيـچ گونه موهبتي را بي ، همچنانكه فرشتگان نيز نمي از سوي موجود زنده تنها مربوط به خواست و اراده او نيست
همان گونه كه گفته شده است حتي برگي از درخت بدون اراده شخصيت . ته باشد ارزاني دارنداراده متعال به آن تعلق گرف

به طور كلي همان گونه كه در ادبيات ودايي نيز توصيه شده است اشخاص دردمند به فرشتگان . افتد اعالي پروردگار فرو نمي
،  براي مثال. پرستش فرشته مربوطه مبادرت ورزد اند بهتو ، شخصي كه خواهان امتياز خاصي باشد مي به هر حال. آورند روي مي

تواند ساراسواتي را بپرستد و  ، كسي كه خواهان فضل و دانش است مي پرستش فرشته خورشيد به شخص بيمار توصيه شده
مقدس  كتب(به اين ترتيب در شاستراها . تواند اوما، همسر خداوندگار شيوا را بپرستد شخصي كه در آرزوي همسري زيباست مي

از آنجا كه هر موجود زنده بخصوصي درصدد است كه از . هايي براي حاالت مختلف پرستش فرشتگان وجود دارد توصيه)  ودايي
مند شود و لذت ببرد، خداوند آرزوي قوي و عزم راسخ براي به دست آوردن آن را به او  امكانات و تسهيالت مادي خاصي بهره

و . كند فرشته بخصوص طلب كند و به اين ترتيب شخص بركات مادي را با موفقيت دريافت ميبخشد تا آن موهبت را از  مي
شود و فرشتگان قادر نيستند  بايد دانست كه پرستش فرشته خاص از طرف موجود زنده نيز به وسيله خداوند متعال تدبير مي

، به انسان انگيزه  اضر در قلب تمام موجودات زندهچنين گرايشي را در موجود زنده القاء كنند ليكن كريشنا، آن روح متعال ح
 ؛، فرشتگان بخشهاي مختلفي از كالبد كيهاني خداوند متعال هستند در واقع. كند الزم را براي پرستش فرشتگان خاصي عطا مي

، درون  له روح متعالشخصيت اعالي پروردگار، به منز”:  در ادبيات ودايي گفته شده است. بنابراين آنان شخصاً استقاللي ندارند
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هم . دهد تا آرزوهاي موجودات زنده برآورده شود  از اين رو خداوند از طريق فرشتگان ترتيبي مي؛قلب فرشتگان نيز حضور دارد
  “.ه متعال هستند و استقالل ندارندفرشتگان و هم موجودات زنده هر دو متكي به اراد

  22آيه 
sa tayä çraddhayä yuktas 

tasyärädhanam éhate 
labhate ca tataù kämän 
mayaiva vihitän hi tän 

saù: او_ tayä:با آن ـ çraddhayä :الهام ـ yuktaù : ارزاني شده ـtasya : مربوط به آن فرشته ـärädhanam : براي
توسط : mayä آرزوهايش ـ: kämänاز آن ـ : tataùو ـ : caآورد ـ  به دست مي: labhateكند ـ  او آرزو مي: éhateپرستش ـ 

  .آنها: tänحتماً، محققاً ـ : hiشده ـ  ، تنظيم تدبيرشده: vihitänبه تنهايي ـ : evaمن ـ 

   ترجمه
دسـت    كند فرشته بخصوصـي را عبـادت كنـد و بـه آرزوهـايش               ، تالش مي    ، با موهبت چنين ايماني      انسان

  .شود اما در واقع اين الطاف و بركات فقط از سوي من اعطاء مي. يابد مي

   شرح
انسان ممكن است مالكيت مطلق . فرشتگان بدون اراده خداوند متعال قادر نيستند به عابدانشان بركات و نعمات ارزاني دارند

هاي  ، بايد در نظر داشت كه تحقق خواسته بنابراين. كنند خداوند را بر همه چيز فراموش كند، ليكن فرشتگان فراموش نمي
. پذيرد ، در نهايت امر با تدبير شخصيت متعال خداوند صورت مي واه از طريق پرستش فرشتگانمادي و دستيابي به نتايج دلخ

اما عابدان . كنند خرد به اين امر واقف نيستند و بنابراين ابلهانه براي دستيابي به مواهب مادي به فرشتگان رو مي انسانهاي بي
اما طلب دستاوردهاي مادي نشانه عابد پاك . نمايند عال دعا ميپاك براي برآورده شدن تمام نيازهاي خود فقط به شخصيت مت

كند و اين امر هنگامي  معموال شخصي كه شديداً خواستار ارضاي تمايالت نفساني خود باشد به سوي فرشتگان رو مي.  نيست
در چيتانيا ـ چاريتامريتا گفته . سازد افتد كه او در طلب خواسته نابجايي است و خداوند خود اين آرزو را برآورده نمي اتفاق مي

.  كند و در عين حال خواستار لذات مادي است در آرزوهايش دچار تضاد است شده است كسي كه خداوند متعال را عبادت مي
، زيرا پرستش فرشتگان امري مادي  خدمت عابدانه به خداوند متعال و پرستش فرشتگان از ارزش همساني برخوردار نيست

  . حال آنكه عبادت خالصانه يا خدمت عاشقانه كامال روحاني استشود،  محسوب مي
، به  بنابراين.  اي كه خواهان بازگشت به سوي خداوند است آرزوهاي مادي در حكم موانعي بر سر راه است براي موجود زنده

دهند به  به خاطر آن ترجيح ميپرورانند و  خردتر آرزوي آن را در سر مي عابد پاك خداوند، منافع و مواهب دنيوي كه افراد كم
  .شود جاي خدمت خالصانه خداوند، فرشتگان دنياي مادي را بپرستند، اعطاء نمي

  23آيه 
antavat tu phalaà teñäà 

tad bhavaty alpa-medhasäm 
devän deva-yajo yänti 

mad-bhaktä yänti mäm api 
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anta-vat : از بين رفتني ـtu : ولي ـphalam :ـ ، ثمر ميوه teñäm : مال آنها، شان ـtat : آن ـbhavati :شود ـ  ميalpa—

medhasäm : مربوط به آن كساني كه شعور اندكي دارند ـdevän : به فرشتگان ـdeva-yajaù : پرستندگان فرشتگان ـ
yänti :روند ـ  ميmat :م ـ  مال من ،bhaktäù :مريدان ـ  عابدان ،yänti :روند ـ  ميmäm :به سوي من ـ api :همچنين .  

   ترجمه
كسـاني كـه    .  پرستند و ثمـرات پرستششـان محـدود و مـوقتي اسـت              شعور فرشتگان را مي     اشخاص كم 

يابند، در حالي كه مريدانم در نهايت امر به سياره متعـال              فرشتگان را عبادت كنند به سيارات فرشتگان دست مي        
  .شوند من واصل مي

   شرح
گردد، حال آنكه در  گويند كسي كه فرشتگان را عبادت كند نيز به خداوند متعال نائل مي ي مگيتا-بهاگاوادبعضي از مفسران 

اند  اينجا به وضوح بيان شده است كه كساني كه فرشتگان را بپرستند به كرات گوناگوني كه فرشتگان مختلف بر آنها موكل
كننده خداوندگار ماه به كره  اره خورشيد و پرستشكننده خداوندگار خورشيد به سي عزيمت خواهند كرد، همان گونه كه پرستش

. تواند به سياره خاص او دست يابد اي مانند ايندرا را عبادت كند مي به همين ترتيب اگر كسي بخواهد فرشته. يابد ماه دست مي
بيان شده اين مطلب در اينجا به روشني . چنين نيست كه هر نوع عبادتي شخص را به شخصيت اقدس پروردگار واصل كند

كنندگان فرشتگان به سيارات گوناگون دنياي مادي عزيمت خواهند كرد، اما عابد خداوند مستقيماً به آن  است كه پرستش
  .كوكب متعال شخصيت پروردگار واصل خواهد شد

كيل ممكن است در اينجا اين نكته مطرح شود كه چنانچه فرشتگان قسمتهاي مختلف كالبد كيهاني خداوند متعال را تش
ولي پرستندگان فرشتگان بهره چنداني از شعور ندارند، زيرا .  توان با پرستش آنان به خداوند متعال نيز دست يافت دهند مي مي

تواند غذا را از طريق چشم و گوش به بدن  آيا كسي مي. به اين نكته واقف نيستند كه غذا را بايد به كدام عضو بدن رساند
دهد كه آنها به اين نكته كه فرشتگان اعضاء و قسمتهاي مختلفي از كالبد جهاني خداوند متعال  برساند؟ اين مطلب نشان مي

اي براي خودش خدايي جداگانه و همتايي براي  هستند به درستي پي نبرده و در جهل و غفلت خويش معتقدند كه هر فرشته
  . خداوند متعال است

 آمده است كه براهماناها  بهاگاواتام-شريماددر. اجزاي خداوند متعال هستندنه تنها فرشتگان بلكه موجودات زنده معمولي نيز 
. باشند ، كشاترياها بازوان او، وايشياها كمر او، شودراها پاي او، و همگي مشغول انجام وظايف گوناگون مي سر خداوند متعال

، درك كند كه هم فرشتگان  ايم  آن قرار گرفتهدر)  ارواح( چنانچه كسي صرف نظر از موقعيتهاي گوناگوني كه ما موجودات زنده
اما اگر او اين نكته را درك نكند و پرستش . ، اجزاء و ذرات الينفك خداوند متعال اند، دانش او كامل خواهد بود و هم خودش

مقصدي كه مريدان شود، كه اين كرات از  اند نائل مي خود را به فرشتگان محدود نمايد، به كرات مختلفي كه آنان بر آنها موكل
  . شوند بسيار دور است خدا به آن واصل مي

، فرشتگان و  ، زيرا در سراسر اين دنياي مادي اعم از سيارات دارند دائمي نيست نتايج حاصل از نعماتي كه فرشتگان ارزاني مي
ه كه تمام نتايجي كه از ، به روشني در اين آيه ذكر شد بدين جهت. كنندگان آنها همگي نابودشدني و فاني هستند پرستش

اما عابد . دهند شعور انجام مي آيد از بين رفتني است و از اين رو چنين عبادتي را موجودات كم عبادت فرشتگان به دست مي
، به حيات سرمدي پرشعف كه سرشار از دانش  ، چون در آگاهي به كريشنا وقف خدمت عابدانه خداوند متعال شده است پاك

خداوند تبارك و تعالي اليتناهي و نامحدود .  كنندگان عادي فرشتگان متفاوت است  و لذا موفقيت او با عبادتيابد است دست مي
  . ، همان طور كه رحمت و لطف او بر عابدان پاكش است
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  24آيه 
avyaktaà vyaktim äpannaà 
manyante mäm abuddhayaù 

paraà bhävam ajänanto 
mamävyayam anuttamam 

avyaktam :نيافته ـ  تجليvyaktim : شخصيت ـäpannam :ـ  ، نائل شده به به دست آوردهmanyante :كنند ـ  فكر مي
mäm :مرا ـ  به من ،abuddhayaù :خرد ـ  اشخاص كمparam : واال و متعال ـbhävam : موجوديت ـajänantaù : بدون

  . ، نابترين عاليترين: anuttamam تغييرناپذير، جاوداني ـ: avyayam ، م ـ مال من: mamaشناختن ـ 

   ترجمه
، شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، قبال فاقـد   پندارند كه من شناسند، مي  نابخردان كه مرا به طور كامل نمي      

دهد كه طبيعـت   دانش اندك آنان اجازه نمي.  ام  ام و اكنون اين صورت و شخصيت را به خود گرفته            شخصيت بوده 
  .پذير و متعال است بشناسنداعالي مرا كه تغيير نا

   شرح
گرايان به همان  هويت اند و در آيه حاضر نيز بي شعور توصيف شده كنند به منزله اشخاص كم كساني كه فرشتگان را پرستش مي

گويد و با اين وصف  واجد شخصيت خود در مقابل آرجونا سخن مي اينجا خداوند كريشنا با شكل جاودان. اند صورت وصف شده
حضرت ياموناچاريا، عابد .  كنند كه خداوند متعال در نهايت امر فاقد شكل است گرايان از روي ناداني چنين استدالل مي يتهو بي

 : بزرگ خداوند كه در خط سلسله پيران رامانوجاچاريا قرار دارد دو بيت بسيار مناسب در اين رابطه نگاشته است
tväà çéla-rüpa-caritaiù parama-prakåñöaiù 
sattvena sättvikatayä prabalaiç ca çästraiù 

prakhyäta-daiva-paramärtha-vidäà mataiç ca 
naiväsura-prakåtayaù prabhavanti boddhum 

انسان با درك متون مقدس مختلف . دانند ، عابداني همچون وياسادوا و نارادا تو را شخصيت الهي خداوند مي پروردگار عزيزم”
، شكل جاودان و فعاليتهاي روحاني تو را بشناسد و بدينسان درك كند كه تو شخصيت  صفات و خصوصياتتواند  ودايي مي

، و غير عابدان قادر نيستند كه تو را درك  هاي شهوت و جهل هستند، ديوسيرتان اما كساني كه در گونه.  متعال خداوند هستي
ند، عاجز از درك و اوپانيشادها و ديگر متون مقدس ودايي نيز استاد باشاين غير عابدان هر اندازه در بحث پيرامون ودانتا . كنند

  )12استوترا ـ راتنا  (“.شخصيت خداوندند
در . توان شخصيت مطلق الهي را درك نمود اين نكته در برهما ـ سامهيتا نيز تصريح گرديده كه تنها با مطالعه ادبيات ودانتا نمي

بنابراين در اين آيه به وضوح ذكر شده است .  توان شخصيت آن وجود متعال را شناخت حقيقت تنها با لطف و رحمت خداوند مي
اي از شناخت حقيقي كريشنا مشغول مطالعه  ، بلكه آن غير عابداني كه بدون كمترين بهره كنندگان فرشتگان كه نه تنها پرستش

كساني كه .  پذير نيست بيعت واجد شخصيت خداوند امكانشعورند و براي آنها درك ط اند نيز كم ودانتا و پندار بر ادبيات ودايي
اند،ي عني كساني كه وجه نهايي حقيقت مطلق  كنند به عنوان آبودهايا توصيف شده حقيقت مطلق را فاقد شخصيت تصور مي

صيت آغاز دارد كه شناخت حق تعالي از مرحله برهمن فاقد شخ  اين موضوع را بيان مي بهاگاواتام-شريماد. شناسند را نمي
يابد، در حالي كه شناخت شخصيت پروردگار  شود و به معرفت روح متعال كه مظهر ساري و جاري خداوند است گسترش مي مي
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شعورترند، زيرا آنها حتي از پيشواي بزرگ خود  گرايان معاصر كم هويت بي.  همانا درك مفهوم غايي حقيقت مطلق است
،  بنابراين.  ريشنا را در مقام شخصيت متعال خداوند شناخته و پذيرفته استكنند كه ك شانكاراچاريا نيز پيروي نمي

، كريشنا را تنها به عنوان پسر دواكي و واسودوا يا شاهزاده و يا شخصي  گرايان با عدم شناخت آن حقيقت متعال هويت بي
  : نيز محكوم گرديده است) 9/11 (گيتا-بهاگاواداين غفلت در . كنند نيرومند تصور مي

Avajänanti mäà müòhä mänuñéà tanum äçritam 
  “.كنند هان مرا شخصي عادي تصور ميتنها ابل”

، براي هيچكس ممكن  حقيقت اين است كه درك خداوند بدون اعطاي خدمت عابدانه و عاشقانه و پرورش كريشنا آگاهي
 :كند اين نكته را چنين تأييد مي) 10/14/29(بهاگاواتام .  نيست

athäpi te deva padämbuja-dvaya 
prasäda-leçänugåhéta eva hi 

jänäti tattvaà bhagavan-mahimno 
na cänya eko 'pi ciraà vicinvan  

اي از لطف بيكران قدوم نيلوفرين تو مورد لطف و رحمت قرار گيرد، قادر خواهد بود عظمت  خدايا، چنانچه كسي حتي با ذره”
كنند و به حدسيات و نظريات ذهني   آنان كه براي شناخت شخصيت مطلق الهيت پندار مياما. شخصيت مبارك تو را درك كند

تواند شخصيت متعال   كسي نمي<.پردازند قادر به درك تو نخواهند بود، هرچند وداها را ساليان سال پيوسته مطالعه كنند مي
. و جدل پيرامون كتب مقدس ودايي درك كند، صفات و اسماي او را تنها با پندارهاي ذهني يا با بحث  خداوند يا شكل

تنها هنگامي كه انسان وجود خويش را كامال وقف و نثار .  شخصيت كامل الهي فقط از طريق خدمت عابدانه قابل درك است
هاره /  اره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره ه  كه اين روند با ذكر ماها ـ مانترا يعني هاره-آگاهي به كريشنا گرداند 

گرايان غير  هويت بي.  قادر خواهد بود شخصيت اعالي پروردگار را بشناسد-گردد  راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره آغاز مي
، تمثال مباركش و يا  كنند كه كريشنا داراي بدني ساخته شده از عناصر طبيعت مادي است و تمام فعاليتهايش عابد تصور مي
  .اند بهره گرايان كه به نام ماياواديها معروف هستند، از شناخت حقيقت غايي بي هويت اين بي.   استهمه چيز او مايا

  :كند آيه بيستم اين فصل به طرز واضحي بيان مي
kämais tais tair håta-jïänäù prapadyante 'nya-devatäù 

 اين نكته اذعان “.شوند به فرشتگان مختلف تسليم مي اند هاي نفساني و شهواني كور و نابينا شده آنان كه به واسطه خواسته”
شده است كه به غير از شخصيت متعال خداوند، كه از سياره روحاني خاص خود برخوردار است فرشتگاني نيز وجود دارند كه 

  : گونه كه در آيه بيست و سوم بيان شده است همان. صاحب كرات مختص به خودند
devän deva-yajo yänti mad-bhaktä yänti mäm api 

كنندگان فرشتگان رهسپار سيارات مختلف آنها خواهند شد و كساني كه عابدان خداوند كريشنا هستند به سياره روحاني  پرستش
كنند  گرايان نادان باز هم ادعا مي هويت ، ولي بي هرچند اين مطلب به وضوح بيان شده است. كريشنالوكا عزيمت خواهند كرد

رسد كه فرشتگان و  آيا از مطالعه گيتا اين گونه به نظر مي.   شكل است و اين شكلها به او تحميل شده استكه خداوند فاقد
، هيچيك فاقد شخصيت  اند؟ پر واضح است كه نه فرشتگان و نه كريشنا، يعني شخصيت مطلق الهي جايگاهشان فاقد هويت

باشد و داراي سياره روحاني خويش است  يت اعالي الهي مي خداوند كريشنا شخص؛در حقيقت همه آنان شخص هستند. نيستند
  .اند و فرشتگان نيز بر سيارات خود موكل

داند بدون  ، و شكل را عارض و تحميل شده به او مي از اين رو، اين ادعاي نحله وحدت وجود كه حقيقت غايي را فاقد شكل
توانيم به وضوح درك   ميگيتا-بهاگاواداز .  ارض به ذات نيست، ع در اين آيه به روشني بيان گرديده كه اين شكل.  اساس است
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كنيم كه شكلهاي فرشتگان و سيماي روحاني خداوند متعال در آن واحد و به طور همزمان وجود دارند و خداوند كريشنا ساچ ـ 
، آناندا ـ مايو  يقت اعالي مطلقكنند كه حق وداها نيز اين امر را تصديق مي.  ، شعف و ابديت است چيد ـ آناندا يعني مظهر دانش

فرمايد با اينكه او آجا  خداوند در گيتا مي.  ، يا ذاتاً مملو از لذت پرشعف و هم او منشأ صفات خجسته اليتناهي است بهياسات
ارات واضح با توجه به اظه.   بياموزيمگيتا-بهاگاواداينها حقايقي است كه بايد از . كند است با اين وصف ظهور مي)  زاده نشده(

از اين رو، نظريه عارضي يا صوري . تواند فاقد هويت باشد توانيم درك كنيم كه چگونه شخصيت مطلق الهي مي گيتا ما نمي
 در اينجا كامال واضح ؛ شود عاري از حقيقت است گرايان وحدت وجودي مطرح مي هويت بودن شكل خداوند كه از سوي بي

  . ، خداوند كريشنا، تصديق شده است ي حقيقت مطلق متعالاست كه وجود شكل و شخصيت هر دو برا

  25آيه 
nähaà prakäçaù sarvasya 

yoga-mäyä-samävåtaù 
müòho 'yaà näbhijänäti 
loko mäm ajam avyayam 

na :هم نه ـ  و نه ،aham : من ـprakäçaù :كنم ـ  تجلي ميsarvasya : براي هر كسي ـyoga-mäyä : به وسيله قوه
: lokaùتوانند درك كنند ـ  مي: abhijänätiنه ـ : naاينها ـ : ayamابله ـ : müòhaùپوشيده شده ـ : samävåtaùـ دروني 

  . ، اليتناهي پايان بي: avyayam تولد نيافته ـ: ajamمرا ـ : mämاشخاص ـ 

   ترجمه
ام   له نيـروي درونـي    براي آنان من همواره بـه وسـي       .  شوم  من هيچگاه براي ابلهان و نابخردان متجلي نمي       

  . ، و از اين رو آنان واقف نيستند كه من تولد نيافته و خطاناپذيرم ام پوشيده شده) يوگا ـ مايا(

   شرح
ممكن است چنين استدالل شود كه به چه علت كريشنا كه بر اين كره ارض حضور داشت و براي همه قابل رؤيت بود، اكنون 

در زمان ظهور .  دانست كه در آن زمان نيز شخصيت الهي براي همه متجلي نبود؟ در حقيقت بايد براي همه متجلي نيست
، در گردهمايي كوروها، وقتي  براي مثال.  كريشنا تنها افراد معدودي توانستند درك كنند كه او شخصيت اعالي خداوند است

 از شخصيت الهي پشتيباني نمود و او ، بهيشما شيشوپاال بر ضد كريشنا كه به عنوان رئيس مجمع انتخاب شده بود سخن گفت
دانستند كه كريشنا شخصيت متعال است ليكن نه  به همين ترتيب پانداواها و برخي ديگر نيز مي. را خداوند متعال اعالم كرد

ه جز فرمايد كه ب  ميگيتا-بهاگاواد، كريشنا در  بنابراين. او براي غير عابدان و اشخاص عادي آشكار و ظاهر نشده بود.  همه
شخصيت الهي فقط براي عابدانش . كنند مريدان و عابدان پاكش تمام مردم او را شخصي عادي همچون خويش محسوب مي

  .به منزله سرچشمه تمام لذات متجلي بود ، و براي ديگران يعني غير عابدان نابخرد، بانيروي درونيش پوشيده شده بود
گفته شده كه خداوند با پرده يوگا ـ مايا نهان شده است و بدين ترتيب ) 1/8/19 ( بهاگاواتام-شريماددر دعاهاي كونتي در 

آنجا عابد خدا .  نيز تصديق شده است) 15مانترا (اين حجاب يوگا ـ مايا در ايشوپانيشاد . توانند او را درك كنند مردم عادي نمي
 :كند چنين نيايش مي

hiraëmayena pätreëa 
satyasyäpihitaà mukham 
tat tvaà püñann apävåëu 
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satya-dharmäya dåñöaye 
، به  بنابراين.  تو حافظ و نگهدارنده تمام جهان هستي و خدمت خالصانه و عاشقانه به تو باالترين حقيقت دين است! پروردگارا”

ي آن پوشش نيروي شكل مبارك و متعال تو با يوگا ـ مايا پوشيده شده و برهما جيوت.  كنم مرا نيز حفظ فرمايي درگاهت دعا مي
كننده جاللت را كه حجاب ديدگانم گشته است مرتفع گرداني تا بتوانم به  اينك از تو تمنا دارم اين انوار خيره.  دروني تو است
 شخصيت اعالي پروردگار “. و از شعف و دانش تو نظر بيفكنمساچ ـ چيد ـ آناندا ـ ويگراها، يعني شكل جاودان ممل چهره مبارك
گرايان  هويت  روحانيش سرشار از دانش و شعف است با نيروي دروني برهما جيوتي پوشيده شده و به اين علت بيكه در شكل

  .خرد قادر به رؤيت حق تعالي نيستند كم
، اي ارباب  اي شخصيت متعال خداوند، اي روح متعال”: كند نيز برهما اين گونه دعا مي) 10/14/7(  بهاگاواتام-شريماددر 

، چه كسي قادر به احصاء نيروها و شئون الهيت در اين جهان خواهد بود؟ تو همواره در حال بسط نيروي  ار نهانتمامي اسر
توانند ساختار اتمي  پژوهان خردمند مي دانايان و دانش. درونيت هستي و به همين جهت هيچكس قادر نيست تو را درك كند

كران تو را  و و قدرت بي، قادر نيستند نير  رغم حضور تو در مقابل آناندنياي مادي يا حتي سيارات را مطالعه كنند، اما به
شكل جاودان او مملو از .  ناپذير است ، خداوند كريشنا، نه تنها زاده نشده بلكه آويايا يعني پايان  شخصيت مطلق الهي“.برشمرند

  . شعف و دانش و تمام نيروهاي او اليتناهي است

  26آيه 
vedähaà samatétäni 
vartamänäni cärjuna 
bhaviñyäëi ca bhütäni 

mäà tu veda na kaçcana 

veda :دانم ـ  ميaham : من ـsamatétäni : كامال گذشته ـvartamänäni : حال ـca : و ـarjuna : اي آرجونا ـ
bhaviñyäëi : آينده ـca : همچنين ـbhütäni : همه موجودات زنده ـmäm : مرا ـtu : اما ـveda :شناسد ـ  ميna : نه ـ

kaçcana :هيچكس .  

   ترجمه
اي آرجونا، به منزله شخصيت اعالي پروردگار، تمامي آنچه را كه در گذشته به وقوع پيوسته، هر آنچه را كه 

من همچنين تمـامي موجـودات      .  دانم  اكنون در حال به وقوع پيوستن و تمامي آنچه را كه هنوز رخ نداده است مي               
  .شناسد ر حالي كه هيچكس مرا نميشناسم د زنده را مي

   شرح
گرايان  هويت اگر آن گونه كه بي.  در اينجا مسأله واجد شخصيت بودن خداوند يا فاقد هويت بودن او دقيقاً روشن شده است

، مايا و يا مادي محسوب گردد، در اين صورت شخصيت الهي نيز بايد  كنند، كريشنا يعني شكل مبارك شخصيت الهي تصور مي
كسي كه داراي بدن مادي است . اش فراموش نمايد مچون موجودات زنده تغيير كالبد دهد و همه چيز را درباره زندگي گذشتهه

 بنابراين شخص ؛تواند زندگي پيشين خود را به خاطر آورد و يا زندگي آينده و نتيجه زندگي كنوني خويش را پيشگويي كند نمي
، مادامي كه انسان از آلودگي مادي آزاد نشده باشد قادر به شناخت  به يك عبارت. ه را بداند، حال و آيند تواند حوادث گذشته نمي

  .، حال و آينده نخواهد بود گذشته
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در .  ، حال و آينده واقف است كند كه كامال نسبت به وقايع گذشته ، خداوند كريشنا به روشني بيان مي برخالف اشخاص عادي
. او تعاليمي را كه ميليونها سال پيش به فرشته خورشيد ويواسوان آموزش داده بود به خاطر داردفصل چهارم مشاهده كرديم كه 

اما با وجود حضور . شناسد، زيرا او به منزله روح متعال در قلب تمامي آنها قرار دارد كريشنا تمام موجودات زنده را در آن واحد مي
،  ، و حضورش به عنوان شخصيت متعال خداوند در وراي آسمان مادي عالخداوند در قلب تمام موجودات زنده به صورت روح مت

كريشنا را به منزله  شعور، چنانچه حتي بتوانند به شناخت برهمن فاقد هويت نيز نائل آيند، قادر نخواهند بود شري اشخاص كم
او همانند خورشيد است و .  ي نيستپذير و نابودشدن كريشنا زوال بايد به يقين دانست جسم متعال شري. شخص متعال بشناسند

ممكن است ابرها موقتاً خورشيد، ستارگان و سيارات مختلف را بپوشانند، ليكن اين پوشش تنها حجابي براي ديد . مايا مانند ابر
تواند  مي، مايا نيز ن به همين ترتيب. اند گردد، زيرا خورشيد، ماه و ستارگان واقعاً پوشيده نشده محدود و ناقص ما محسوب مي

.  شعور متجلي نيست  اما بايد دانست كه شخصيت الهي به موجب نيروي درونيش براي اشخاص كم؛خداوند متعال را بپوشاند
كوشند و  همان گونه كه در آيه سوم اين فصل ذكر شد از ميان ميليونها ميليون موجود بشري فقط برخي براي نيل به كمال مي

حتي اگر .  توان يكي را يافت كه درك كند خداوند كريشنا كيست ال نائل آمده مشكل مياز ميان هزاران هزار شخص به كم
كسي با شناخت برهمن فاقد شخصيت يا پاراماتماي ساري و جاري به كمال دست يابد امكان ندارد بدون قرار داشتن در آگاهي 

  .كريشنا، را درك كند به كريشنا بتواند شخصيت متعال خداوند، شري

  27آيه 
icchä-dveña-samutthena 

dvandva-mohena bhärata 
sarva-bhütäni sammohaà 

sarge yänti parantapa 

icchä : خواسته و آرزو ـdveña : و نفرت ـsamutthena : پديد آمده از ـdvandva : مربوط به دوگانگي ـmohena : به
: sargeزدگي ـ  در توهم: sammohamموجودات زنده ـ : bhütäni همه ـ: sarvaاي نواده بهاراتا ـ : bhärataوسيله توهم ـ 
  . كننده دشمنان اي مغلوب: parantapa روند ـ مي: yänti در حال تولد ـ

   ترجمه
شـوند و سرگشـته       ، تمام موجودات زنده تحت تـوهم زاده مـي           كننده دشمنان   اي نواده بهاراتا، اي مغلوب    

  .ندگرد دوگانگيهاي برخاسته از خواسته و نفرت مي

   شرح
هنگامي كه انسان . باشد ، كه همانا او دانش پاك و خالص مي موقعيت فطري موجود زنده تبعيت محض از خداوند متعال است
، از درك  شود و تحت سيطره نيروي توهمي خورد و گمراه مي در وادي غفلت و جدايي از اين دانش پاك قرار گيرد، فريب مي

اشخاص جاهل به علت . شود نيروي توهمي در دوگانگي خواسته و نفرت متجلي مي. دمان شخصيت اعالي پروردگار بازمي
عابدان . ورزند اند و به كريشنا به منزله شخصيت متعال خداوند حسادت مي خواسته و نفرت خواهان يكي شدن با خداوند متعال
توانند درك كنند كه خداوند  اند مي آلوده نشده اند و به وسيله خواسته و نفرت پاك كه اينچنين فريب نخورده و گمراه نگرديده

 اما كساني كه در ورطه دوگانگي و جهل و غفلت گرفتار آمده و متوهم ؛كند كريشنا از طريق نيروهاي درونيش ظهور مي شري
چنين اشخاص .  اين بدبختي آنان است.  پندارند كه شخصيت مطلق الهي از نيروهاي مادي خلق شده است اند مي گشته
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، زن و مرد، خوب و  ، بدبختي و خوشبختي نامي و بدنامي ، در دوگانگيهاي نيك ، چنانكه از عاليم و آثارشان نمايان است مراهيگ
 من شوهر اين زن ؛  من رئيس اين خانه هستم؛  اين خانه من است؛ اين زن من است”بد، درد و لذت و غيره با اين گمان كه 

اند كامال  كساني كه اين گونه فريب دوگانگيها را خورده.  زدگي است وگانگيهاي ناشي از توهماينها د. كنند  زندگي مي“. هستم
  .توانند شخصيت متعال خداوند را درك كنند نادان هستند و بنابراين نمي

  28آيه 
yeñäà tv anta-gataà päpaà  
janänäà puëya-karmaëäm  
te dvandva-moha-nirmuktä  
bhajante mäà dåòha-vratäù 

yeñäm :ـ  كه tu : ولي ـanta—gatam :كن گرديده ـ  كامال ريشهpäpam : گناه ـjanänäm :مربوط به اشخاص ـ 
puëya : پرهيزكار، پرهيزكارانه ـkarmaëäm :شان ـ  گذشته كه فعاليتهايte : آنها ـdvandva : مربوط به دوگانگي ـ
moha :زدگي ـ  توهمnirmuktäù : رها از ـbhajante :غول به خدمت عابدانه ـ مشmäm : به من ـdåòha-vratäù : با

  . عزم راسخ

   ترجمه
،   اند و گناهانشان كامال پاك گرديده       اشخاصي كه در زندگيهاي گذشته و كنوني خود پرهيزكارانه عمل كرده          

  .كنند از دوگانگيهاي توهم آزادند و با عزم راسخ خود را وقف خدمت به من مي

   شرح
، ابلهان و  ، كافران براي گناهكاران.  اند سخن به ميان آمده است كساني كه شايسته ارتقاء به موقعيت روحانيدر اين آيه از 

تنها كساني كه زندگي خود را با متابعت از . فريبكاران بسيار مشكل است كه از چنگ دوگانگيهاي خواسته و نفرت رهايي يابند
توانند خدمت عابدانه  اند مي اند و از دام واكنشهاي گناهان خود رها شده ه عمل كردهكننده دين گذرانده و پرهيزكاران اصول تنظيم

آنگاه به تدريج قادر خواهند شد با . را بپذيرند و تدريجاً به سطح دانش پاك و شناخت خالص شخصيت متعال خداوند ارتقاء يابند
اين ارتقاي آگاهي .   راه قرار گرفتن در سكوي روحانيتچنين است. حالت جذبه و خلسه بر شخصيت متعال خداوند تمركز نمايند

  . سازند تا از چنگال توهم رهايي يابد، امكان پذير است ، در معاشرت با مريدان پاك كه شخص را قادر مي در عرصه خداشناسي
 :ان خداوند خدمت كندآمده است كه چنانچه انسان واقعاً خواهان رهايي باشد بايد به عابد) 5/5/2 ( بهاگاواتام-شريماددر 

)mahat-seväà dväram ähur vimukteù(  و اما كسي كه با اشخاص ماديگرا و دنياپرست معاشرت كند در راه نيل به
تمام عابدان خداوند، فقط به منظور رهايي ارواح  )tamo-dväraà yoñitäà saìgi-saìgam (: است  تاريكترين وادي حيات

دانند كه غفلت و فراموشي از موقعيت فطري  گرايان نمي هويت بي. نهند اين كره ارض پا مي، به  اسير ماديات از توهمشان
تا زماني كه شخص مجدداً موقعيت .  ، بزرگترين عصيان از قانون خداوند است خويش به عنوان تابع و مطيع خداوند متعال بودن

بتواند با عزم راسخ در خدمت عاشقانه روحاني او كامال فطريش را بازنيابد ممكن نيست كه شخصيت متعال را درك نمايد و يا 
  .وقف گردد

  29آيه 
jarä-maraëa-mokñäya  
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mäm äçritya yatanti ye  
te brahma tad viduù kåtsnam  
adhyätmaà karma cäkhilam 

jarä : از پيري ـmaraëa : و مرگ ـmokñäya : به منظور رهايي ـmäm :مرا ـ  به من ،äçritya :ردن به ـ پناه بyatanti :
دانند ـ  آنها مي: viduùواقعاً آن ـ : tatبرهمن ـ : brahmaچنين اشخاصي ـ : teهمه آن كساني كه ـ : yeكنند ـ  تالش مي
kåtsnam : همه چيز ـadhyätmam :روحاني ـ  متعال ،karma : فعاليتها ـca : همچنين ـakhilam :به طور كامل .  

   ترجمه
آنان در  . آورند  كوشند در خدمت عابدانه به من پناه مي         ي رهايي از پيري و مرگ مي      اشخاص خردمند كه برا   

  .دانند واقع برهمن هستند، زيرا كامال همه چيز را درباره فعاليتهاي روحاني و متعال مي

   شرح
تولد، .   تأثيرات مبري استگذارد، در حالي كه كالبد روحاني از اين گونه ، بيماري و مرگ بر اين جسم مادي تأثير مي تولد، پيري

 از اين رو، كسي كه به كالبد روحانيش دست يابد، از معاشران ؛، بيماري و مرگ به هيچ وجه براي بدن روحاني وجود ندارد پيري
.   چنين شخصي واقعاً رها شده است؛گردد شود و مشغول خدمت عابدانه ابدي مي و نزديكان شخصيت متعال خداوند مي

همان گونه كه در اين آيه .  ، يا روح است گفته شده كه انسان بايد درك كند كه برهمن.  من روح هستم:  يبراهماسم آهام
عابدان پاك در سطح روحاني و در . ، در خدمت عابدانه نيز وجود دارد ، اين ديدگاه برهمن بودن شخص توصيف شده است

  .دانند ليتهاي روحاني مياند و آنان همه چيز را درباره فعا سكوي برهمن قرار گرفته
 به منظور اهداف مختلف -اند   كه هنوز از آاليشهاي مادي پاك نشده-همان طور كه قبال اشاره شد، چهار دسته از عابدان خدا 

ها فراتر رفتند با لطف  آورند، كه پس از رسيدن به آن اهداف و آنگاه كه از اين اهداف و خواسته به خدمت متعال خداوند رو مي
كنند هيچگاه به  اما كساني كه فرشتگان را عبادت مي. برند ، از معاشرت روحاني خداوند متعال لذت مي اوند، كريشناآگاه شدهخد

خردي   كه افراد كم-اند  حتي اشخاصي كه به شناخت برهمن نائل آمده. يابند شخصيت الهي در سياره متعالش دست نمي
،  در واقع. ه متعال كريشنا كه به عنوان گولوكا ورينداوانا معروف است واصل شوندتوانند به سيار  نيز نمي-شوند  محسوب مي

كوشند  كنند مستحق هستند كه برهمن خوانده شوند، زيرا واقعاً مي فعاليت مي) آشريتيا مام(تنها افرادي كه در آگاهي به كريشنا 
  .يشنا ندارند و بدين سبب واقعاً برهمن هستندآنها هيچ گونه شك و ترديدي نسبت به كر. كه به سياره كريشنا برسند

كساني كه مشغول پرستش فرم يا آرچاي خداوند هستند، و يا فقط براي رهايي از اسارت مادي مشغول تمركز بر خداوند 
  .نددان ، آدهيبهوتا و غيره را همان گونه كه خداوند در فصل بعد توضيح داده است مي باشند نيز به لطف او مفهوم برهمن مي

  30آيه 
sädhibhütädhidaivaà mäà  

sädhiyajïaà ca ye viduù  
prayäëa-käle 'pi ca mäà  

te vidur yukta-cetasaù 
sa-adhibhüta : اصل حاكم بر تجلي مادي ـadhidaivam : حكمران تمام فرشتگان ـmäm :مرا ـ  به من ،sa-

adhiyajïam :كننده تمام قربانيها ـ  و ادارهca : همچنين ـye : آن كساني كه ـviduù :دانند ـ  ميprayäëa : مربوط به
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: yukta—cetasaùشناسند ـ  مي: viduùآنها ـ : te، مرا ـ  به من: mämو ـ : caحتي ـ : apiدر زمان ـ : käleمرگ ـ 
 . ذهنهايشان مشغول شده به من

   ترجمه
،   قيقت اصـلي حـاكم بـر تجلـي مـادي          ، ح   ، مرا به منزله خداوند متعال       آن كساني كه در آگاهي كامل به من       

، يعني شخصيت اعـالي   توانند به درك و شناخت من شناسند، مي حكمران فرشتگان و اصل تمام طرق قرباني مي  
  .پروردگار، حتي در زمان مرگ نائل آيند

   شرح
انسان در . شوند نميكنند هيچگاه از راه درك كامل شخصيت متعال خداوند منحرف  اشخاصي كه در آگاهي به كريشنا عمل مي

، اصل حاكم بر تجلي مادي و حتي بر فرشتگان  تواند درك كند كه چگونه خداوند متعال ، مي معاشرت روحاني كريشنا آگاهي
كند و در  انسان تدريجاً با چنين معاشرت روحاني و متعالي نسبت به شخصيت اعالي پروردگار اطمينان حاصل مي. باشد مي

، گولوكاورينداوانا، ارتقاء  بدين ترتيب او طبيعتاً به سياره روحاني خداوند متعال. اند كريشنا را فراموش كندتو هنگام مرگ نيز نمي
  .يابد مي

تواند شخصي كامال آگاه به كريشنا يا به عبارتي  دهد كه چگونه انسان مي فصل هفتم بخصوص اين نكته را توضيح مي
، روحاني است و فرد را  چنين معاشرتي. با اشخاصي است كه كريشنا آگاه هستند، معاشرت  آغاز كريشنا آگاهي. خداشناس شود

تواند درك كند كه كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار  ، انسان مي دهد، و با لطف الهي مستقيماً در رابطه با خداوند متعال قرار مي
، چگونگي فراموشي كريشنا و در نتيجه در  دهتواند به ادراك موقعيت فطري موجود زن در اين زمان است كه شخص مي.  است

،  انسان با پيشرفت تدريجي در آگاهي به كريشنا، به موجب معاشرت خوب. بند فعاليتهاي مادي قرار گرفتن او دست يابد
ه او همچنين ب.  تواند درك كند كه به علت فراموشي و غفلت از او است كه اسير و گرفتار قوانين طبيعت مادي شده است مي

يابد كه شكل انساني حيات فرصت گرانبهايي است براي احياي مجدد آگاهي به كريشنا كه بايد كامال از  اين مطلب دست مي
  .، استفاده كرد دليل خداوند متعال ، در جهت كسب لطف بيكران و بي آن

،  ، دانش برهمن مادي استشخص دردمند، انسان كنجكاو، كسي كه نيازمند حاجات : موضوعات زيادي در اين فصل مطرح شد
كسي كه واقعاً به سطح آگاهي به كريشنا ارتقاء يافته .  ، و عبادت خداوند متعال دانش پاراماتما، رهايي از تولد، بيماري و مرگ

كند و  او فقط به طرز مستقيمي خود را وقف فعاليتهاي كريشنا آگاهي مي. اي به روشهاي مختلف خودشناسي ندارد باشد عالقه
او در چنين موقعيتي از ذكر نامهاي . يابد  موجب آن به موقعيت اصلي خود در مقام خادم ابدي خداوند كريشنا دست ميبه

 و متقاعد شده است كه با اين كار تمام آمال و ؛برد ، لذت مي مقدس خداوند متعال و تجليل از او، در خدمت عابدانه خالص
 يا خدمت عاشقانه روحاني  يوگا-بهاكتيشود و آغاز   دريدها ـ وراتا خوانده مياين ايمان محكم.  اهدافش تحقق خواهد يافت

  .  جوهر و چكيده آن اعتقاد راسخ استگيتا-بهاگاواددر حقيقت فصل هفتم .  اين نظر تمام كتب مقدس است.  است
 .يابد  پايان مي“لقمط  شناخت” تحت عنوان گيتا-بهاگاوادودانتا بر فصل هفتم شريماد  بدين سان شرحهاي بهاكتي
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   فصل هشتم

   واصل شدن به متعال

  

  1آيه 
arjuna uväca 

kià tad brahma kim adhyätmaà 
kià karma puruñottama 

adhibhütaà ca kià proktam 
adhidaivaà kim ucyate 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـkim :چيست ـ tat : آن ـbrahma : برهمن ـkim : چيست ـadhyätmam: ذات ـ kim :
: kimو ـ : caتجلي مادي ـ : adhibhütamاي شخص متعال ـ : puruña-uttamaاعمال ثمربخش ـ : karma چيست ـ
  .شود خوانده مي: ucyateچيست ـ : kimفرشتگان ـ : adhidaivamشود ـ  خوانده مي: proktamچيست ـ 

   ترجمه
؟ فعاليتهاي ثمـربخش      ؟ ذات چيست    ن چيست ، برهم   ، اي شخص متعال     اي خداوند من  : آرجونا سؤال نمود  

  . كنم اينها را براي من توضيح ده مي ؟ و فرشتگان چه هستند؟ خواهش ؟ اين تجلي مادي چيست كدام است

   شرح
همچنين خداوند، . پردازد شود مي  آغاز مي“؟ برهمن چيست”در اين فصل خداوند كريشنا به پاسخ سؤاالت مختلف آرجونا كه با 

. دهد ، اصول يوگا، و خدمت عابدانه را در شكل پاك و خالص آن توضيح مي ، خدمت عابدانه) اليتهاي ثمرجويانهفع(كارما 
،  بعالوه. گيرد ، پاراماتما و بهاگاوان صورت مي دارد كه شناخت حقيقت مطلق در سه وجه برهمن  بيان مي بهاگاواتام-شريماد

،  آرجونا همچنين به سؤال درباره آتما كه عطف به بدن. شود همن خوانده مي، يعني روح فردي نيز بر گوهر روح موجود زنده
  .شود ، بدن و همچنين حواس اطالق مي ، روح ، واژه آتما به ذهن طبق لغتنامه ودايي. پردازد شود مي ذهن و روح مي

ان معناست كه او اين سؤاالت را تنها اين بد. دهد آرجونا خداوند متعال را با عنوان پوروشوتاما، يا شخص متعال مخاطب قرار مي
كند، زيرا او را به منزله آن مرجع موثق متعال  كند بلكه آنها را از شخص متعال پرسش مي در برابر يك دوست مطرح نمي

  . شناسد كه قادر است پاسخهاي قاطع و صريح را ارائه كند مي

  2آيه 
adhiyajïaù kathaà ko 'tra 
dehe 'smin madhusüdana 
prayäëa-käle ca kathaà 
jïeyo 'si niyatätmabhiù 
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adhiyajïaù : خداوند قرباني ـkatham : چگونه ـkaù :چه كسي ـ كي ، atra : اينجا ـdehe : در بدن ـasmin : اين ـ
madhusüdana : اي مادهوسودانا ـprayäëa-käle : در زمان مرگ ـca :و ـ katham : چگونه ـjïeyaù asi :تواني  تو مي
  . توسط اشخاص حكمران نفس: niyata-ätmabhiù شناخته شوي ـ

   ترجمه
كنـد؟ و چگونـه آن كسـاني كـه وقـف       اي مادهوسودانا، خداوند قرباني كيست و چگونه در بدن زيست مي          

  ، تو را بشناسند؟ توانند در هنگام مرگ خدمت عابدانه هستند مي

   شرح
ويشنو در رأس خداوندگاران اصلي مثل برهما و شيوا است . ه ايندرا و يا به ويشنو اطالق گردد ممكن است يا ب“ خداوند قرباني”

اما . شوند هم ايندرا و هم ويشنو هر دو با انجام ياگيا پرستيده مي.  و ايندرا نيز در رأس فرشتگان موكل بر اداره امور طبيعي است
  .است و چگونه خداوند در كالبد موجود زنده سكني دارد)  قرباني(يا پرسد چه كسي واقعاً خداوند ياگ در اينجا آرجونا مي

، چنين  بنابراين. در واقع چنين سؤاالتي كه حاكي از شك و ترديد است نبايد به ذهن آرجونا كه عابد كريشناآگاه است خطور كند
 و با كشتن ديوي به نام مادهو به -شكهايي همچون ديوند و از آنجا كه كريشنا در نابود ساختن ديوان بسيار تبحر دارد 

دهد تا كريشنا ديو ادراكات نادرست و   آرجونا در اينجا او را با عنوان مادهوسودانا مخاطب قرار مي-مادهوسودانا نيز ملقب شد 
  .كند از بين ببرد ترديدهاي شيطاني را كه در ذهنش خطور مي

، زيرا تـمامي آنچه ما در زندگي انجام دهـيم در هنـگام مرگ به  ـيت استحال در اين آيه واژه پرايانا ـ كاله حائـز كـمال اهـم
آرجونا بسيار مشتاق است كه درباره كـساني كه دائـماً وقـف در آگاهي به كريـشـنا هستند . محـك آزمايـش گذارده خواهد شد

گردد و  عاليتهاي جسمي اختالل ايجاد ميموقعيت آنان در آن لحظه نهايي چه بايد باشد؟ در هـنگام مرگ در عملكرد ف. بداند
گـيرد و در نتيجه انسان به علت اضطراب و آشفتگي حاصل از وضعيت بدن مـمـكن است  ذهن در موقعيتي نامـناسب قرار مي

: ندكـ از اين رو، ماهاراجا كوالشـكهارا كه عابدي بزرگ است چـنـين دعا مي. قادر نـباشـد خداوند مـتـعـال را به خاطر آورد
درنگ فرا رسد تا ذهن من همانند قويي  ، بهـتر است مرگ من هم اكنون كه سالم و تـنـدرست هـسـتم بي پروردگار عزيزم”

 اين تمـثـيل بدان معـني است كه هـمان گونه كه قو عالقه دارد سرش “.هاي قدوم نـيـلوفـرين تو گم شود بتواند درون ساقه
 ماهاراجا كوالشكهارا به خداوند  كند، فكر عابد پاك نيز مجذوب قدوم نيلوفرين خداوند استهاي گل نـيلوفر آبي  را داخل ساقه

، چنانچه مرگ من با انديـشيدن به قدوم  اكنون كه ذهنم فاقد اضطراب است و كامال سالم و تـنـدرست هستم”: گويد مي
،  اما اگر در انتظار مرگ طبيعيم باشم. واهد رسـيدنيلوفرين تو فرا رسد، يقين خواهم داشت كه اعمال عابدانه من به كمال خ

، صدا در گلويم بازخواهد ايستاد و  دانم چه رخ خواهد داد، زيرا در آن هنـگام ديگر فعالـيتهاي بدني با اختالل توأم است نمي
كند كه در  آرجونا سؤال مي “. تر است اينك مرگ مرا فرا رسانيبهـ.  دانم آيا قادر خواهم بود نام مـقدس تو را ذكر كـنم نمي

  .تواند ذهنش را بر قدوم نيلوفرين كريشنا متمركز كند چنين موقعيتي چگونه انسان مي

  3آيه 
çré-bhagavän uväca 

akñaraà brahma paramaà 
svabhävo 'dhyätmam ucyate 

bhüta-bhävodbhava-karo 
visargaù karma-saàjïitaù 



   
309 

çré-bhagavän uväca :پروردگار فرمود ـ شخصيت اعالي akñaram : فناناپذير ـbrahma : برهمن ـparamam :متعال  ،
-bhüta-bhävaشود ـ  خوانده مي: ucyateذات ـ : adhyätmam، سرشت جاودان ـ  طبيعت ابدي: svabhävaùروحاني ـ 

udbhava-karaù : ايجاد كردن كالبدهاي مادي موجودات زنده ـvisargaù : خلقت ـkarma :ثمربخش ـاعمال  
saàjïitaù :شود خوانده مي.  

   ترجمه
شود، و سرشت جاودان او       موجود زنده روحاني و فناناپذير، برهمن خوانده مي       : شخصيت مطلق الهي فرمود   

اعمالي كه در ارتباط با تكامل بدنهاي مادي موجـودات زنـده اسـت كارمـا يـا                  .  به آدهياتما يا ذات موسوم است     
  .شود نده ميفعاليتهاي ثمرجويانه خوا

   شرح
. ، پارابرهمن وجود دارد اما در وراي برهمن. كند ، به طور جاودان وجود دارد و فطرت آن هيچگاه تغيير نمي برهمن فناناپذير است

موقعيت فطري موجود زنده با . به شخصيت متعال خداوند دارد برهمن عطف به گوهر روحاني موجود زنده و پارابرهمن عطف
، اقتضاي طبيعتش اين است كه بكوشد ماده را  در آگاهي مادي.  گيرد متفاوت است دنياي مادي به خود ميموقعيتي كه در 

، يعني آگاهي به كريشنا، موقعيت وي خدمت  مسخر خود سازد و بر آن حكم راند و خدايي كند، در حالي كه در آگاهي روحاني
. ار دارد ناگزير بايد در قالبهاي گوناگون دنياي مادي جامه عوض كندهنگامي كه موجود زنده در آگاهي مادي قر.  به متعال است

  .خوانند اين امر را كارما يا گوناگوني آفرينش حاصل از آگاهي مادي مي
) جيواتما(موجود زنده . شود ، اما هيچگاه پارابرهمن خوانده نمي در ادبيات ودايي موجود زنده موسوم به جيواتما و برهمن است

پندارد و  شود و خود را با ماده يكي مي ور مي گاهي اوقات در ورطه تاريك طبيعت مادي غوطه: پذيرد مختلفي را ميموقعيتهاي 
اي خداوند متعال  از اين روست كه او را نيروي حاشيه. دهد گاهي اوقات يكي بودن خود را با طبيعت عالي روحاني تشخيص مي

در . كند ، كالبد مادي يا كالبد روحاني دريافت مي ا طبيعت مادي يا طبيعت روحانيهويت دانستن خود ب او در اثر هم. خوانند مي
 نوع گونه حياتي را به خود بگيرد، در حالي كه در طبيعت روحاني او فقط يك بدن 8/400/000تواند يكي از  طبيعت مادي او مي

، و گاهي چهارپا، پرنده  ، حيوان ، فرشته  انسان، او طبق كارماي خويش گاهي به صورت در طبيعت مادي. و يك شكل واحد دارد
مند شدن از تسهيالت آنها به انجام قرباني  همچنين او گاهي براي نيل به سيارات مادي بهشتي و بهره. گردد و غيره ظاهر مي

، كارما  اين جريان. گردد اش دوباره در قالب انسان به زمين باز مي ورزد، ليكن با اتمام سرمايه اعمال صالحانه مبادرت مي) ياگيا(
  . شود ناميده مي

. گردد ، پنج نوع پيشكش به پنج نوع آتش اهدا مي در محراب قرباني. كند چاندوگيا اوپانيشاد، جريان قرباني ودايي را توصيف مي
،  برنده در كره ماه ، لذت ، ابرها، زمين ، مرد، زن و پنج نوع پيشكش قرباني يعني ايمان پنج نوع آتش به عنوان سيارات بهشتي

  .شود ، و نطفه در نظر گرفته مي ها و غالت ، دانه باران
. يابد دهد كه در نتيجه به آنها دست مي موجود زنده قربانيهاي بخصوصي را براي وصول به كرات بهشتي خاصي انجام مي

كند كه از آن به دانه غالت   نزول ميشود، موجود زنده در قطره باراني به زمين هنگامي كه پاداش و اعتبار قرباني تمام مي
نمايد و بدين سان موجود زنده  شود كه زني را باردار مي آن دانه توسط مردي خورده شده و به نطفه تبديل مي. شود منتقل مي

جود زنده ، مو به اين ترتيب. آورد تا قرباني انجام دهد و همان گردش را تكرار نمايد بار ديگر شكل انساني حيات را به دست مي
او مستقيماً كريشنا . كند اما شخص آگاه به كريشنا از چنين قربانيهايي اجتناب مي. رود آيد و مي دائماً در اين دايره مادي مي

  .نمايد كند و بدين سان خود را آماده بازگشت به سوي خداوند مي آگاهي را اختيار مي
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كنند كه برهمن در دنياي مادي شكل جيوا را  ر غير منطقي فرض ميكنند به طو گرايي كه گيتا را تفسير مي هويت مفسران بي
در حالي كه در آن آيه خداوند از موجود . كنند گيرد و براي اثبات اين مدعا به آيه هفتم فصل پانزدهم گيتا اشاره مي به خود مي

ه دنياي مادي سقوط كنند ليكن خداوند ، ب شايد اجزاي خداوند، يعني نفوس زنده. گويد  سخن مي“ ذره ابدي من”زنده به عنوان 
.  گيرد قابل قبول نيست در نتيجه اين فرض كه برهمن متعال شكل جيوا را به خود مي. كند هيچگاه سقوط نمي) آچيوتا(متعال 

متمايز )  خداوند متعال(از پارابرهمن )  موجود زنده(اين نكته حائز اهميت است كه به خاطر داشته باشيم در ادبيات ودايي برهمن 
  . است

  4آيه 
adhibhütaà kñaro bhävaù 

puruñaç cädhidaivatam 
adhiyajïo 'ham evätra 
dehe deha-bhåtäà vara 

adhibhütam : تجلي فيزيكي ـkñaraù : تغيير دائم ـbhävaù : طبيعت ـpuruñaù :شامل تمام فرشتگان (جهاني  شكل
 من: aham روح متعال ـ: adhiyajïaùموسوم به آدهي دايوا ـ : adhidaivatam وـ: ca ـ)  همچون خداوندگار خورشيد و ماه

  . اي بهترين: vara مربوط به جسم گرفته ـ: deha-bhåtämبدن ـ : deheدر اين ـ : atraحتماً، محققاً ـ : evaـ ) كريشنا(

   ترجمه
)  تجلي مـادي  (آدهي بهوتا   ،    ، طبيعت فيزيكي كه دائماً در حال تغيير است          اي بهترين موجودات جسم يافته    

باشد، به آدهي     شكل جهاني خداوند كه شامل تمام فرشتگان همچون خداوندگار آفتاب و ماه مي            . شود  خوانده مي 
،  اي سـكني دارم  ، كه به صورت روح متعال در قلب هر روح كالبـد گرفتـه   ، خداوند متعال و من .  دايوا موسوم است  

  . شوم ده مينامي)  خداوند قرباني(آدهي ياگيا 

   شرح
تولد، رشد، ابقاء، : كنند كند و بدين سبب كالبدهاي مادي به طور كلي از شش مرحله تغيير گذر مي طبيعت مادي دائماً تغيير مي

شود در زمان معـيني آفريده شده است و در  اين طبيعت مادي كه آدهي بهوتا خوانده مي.  ، زوال و سرانجام مرگ توليد مثل
شود،  تصور شكل كيهاني خداوند متعال كه شامل تمام فرشتگان و سيارات مختلفشان مي. يز نابود خواهد شدزمان معيني ن

در بدن حضور دارد، ) جيوا( ، يعني مظهر كامل خداوند كريشنا، كه همراه با روح فردي روح متعال. شود آدهي دايواتا خوانده مي
كاربرد كلمه اوا در متن اين آيه از اهميت خاصي برخوردار .  اه آن در قلب استشود كه جايگ پاراماتما يا آدهي ياگيا خوانده مي

، يعني شخصيت اعالي پروردگار،  روح متعال. فرمايد كه پاراماتـما با او تـفاوتي ندارد ، زيرا به موجب آن خداوند تأكيد مي است
روح . باشد نشأ انواع آگاهيهاي گوناگون براي روح ميكه در كنار روح فردي قرار دارد، شاهد فعاليتهاي روح منفرد بوده و م

نقش تمام اين . ماند نهد كه آزادانه عمل كند و در مقام شاهد فعاليتهاي او باقي مي متعال اين فرصت را در اختيار جيوا مي
ه خودي خود روشن ، ب تجليات مختلف خداوند متعال براي عابد پاك آگاه به كريشنا كه مشغول خدمت روحاني به خداوند است

گيرد  كاري مورد تعمق و تفكر قرار مي شكل عظيم جهاني خداوند كه موسوم به آدهي دايواتا است از سوي عابدان تازه. گردد مي
شود كه بر هيئت جهاني خداوند  به رهروي مبتدي توصيه مي. توانند به تجلي خداوند به عنوان روح متعال تقرب جويند كه نمي

  .شود وشا كه پاهايش سيارات تحتاني و چشمانش خورشيد و ماه و سرش منظومه سيارات فوقاني محسوب مييا ويرات ـ پور
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  5آيه 
anta-käle ca mäm eva 

smaran muktvä kalevaram 
yaù prayäti sa mad-bhävaà 

yäti nästy atra saàçayaù 
anta-käle : در پايان زندگي ـca : همچنين ـmäm :مرا ـ  به من ،eva :حتماً، محققاً ـ smaran :به ياد آوردن ـ muktvä :
: yätiطبيعت من ـ : mat-bhävamاو ـ : saùرود  مي: prayäti او كه ـ: yaùبدن ـ : kalevaram، رها كردن ـ  ترك كردن
  .شك و ترديد: saàçayaù اينجا ـ: atraوجود دارد ـ : astiنه ـ : naيابد ـ  دست مي

   ترجمه
درنگ به طبيعت من      ، تنها مرا به خاطر آورد و بدنش را ترك گويد، بي             حظه پايان زندگي  و هر كسي كه در ل     

  . گردد و جاي هيچ گونه ترديد در اين باره نيست واصل مي

   شرح
هر كسي كه بدنش را در آگاهي به كريشنا ترك گويد .  ضرورت و اهميت آگاهي به كريشنا در اين آيه تأكيد شده است

 بنابراين كسي كه دائماً در ؛ ، پاكترين پاكان است خداوند سبحان. گردد ت روحاني خداوند متعال واصل ميدرنگ به طبيع بي
به .  حائز اهميت است) “ به خاطر آوردن”( واژه اسماران.  آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، بسر برد نيز پاكترين پاكان است

 به كريشنا را در بندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه تمرين نكرده است ممكن ياد آوردن كريشنا براي روح ناپاكي كه آگاهي
چنانچه شخص خواهان نيل به . ، شخص بايد خدا آگاهي يا كريشنا آگاهي را از همان آغاز زندگي تمرين كند بنابراين.  نيست

، شخص بايد دائماً و الينقطع ماها ـ  ينبنابرا.  موفقيت در لحظه پايان زندگيش باشد، طريق به ياد آوردن كريشنا ضروري است
هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را ذكر / مانترا يعني اسماء مقدس هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره 

كسي كه نام پروردگار براي .  صبور باشيم) taror iva sahiñëunä(خداوند چيتانيا به ما توصيه كرده كه همچون درختي . كند
كند ممكن است موانع بسيار زيادي وجود داشته باشد، ولي با اين وجود شخص بايد با تحمل  يعني هاره كريشنا را ذكر مي

هاره راما، هاره راما، / كردن تمامي اين موانع به ذكر اسماء الهي يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره 
  .مند گردد ، هاره هاره ادامه دهد تا در پايان زندگي بتواند از مزيت كامل آگاهي به كريشنا بهرهراما راما

  6آيه 
yaà yaà väpi smaran bhävaà 

tyajaty ante kalevaram 
taà tam evaiti kaunteya 
sadä tad-bhäva-bhävitaù 

yam yam : هر آنچه ـvä api :ابداً، اصال ـ smaran :ـ به ياد آوردن bhävam : طبيعت ـtyajati : ترك بكند ـante : در
اي پسر كونتي : kaunteyaآورد ـ  به دست مي: eti حتماً، محققاً ـ: evaمشابه ـ : tam tamاين بدن ـ : kalevaramپايان ـ 

  . به خاطر آوردن: bhävitaù حالت مربوط به وجود ـ: bhävaآن ـ : tatهمواره ـ : sadäـ 

   ترجمه
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، هر حالتي از وجود را كه انسان در هنگام ترك بدن به خاطر آورد قطعاً به همان حالت نائل                      ونتياي پسر ك  
  .خواهد شد

   شرح
شخصي كه در پايان زندگي بدنش را با .  اينجا طريقه تغيير كالبد جسماني انسان در لحظه بحراني مرگ توضيح داده شده است

گردد، در حالي كه وصول به اين كمال براي كسي  اني خداوند متعال واصل ميانديشيدن به كريشنا ترك گويد به طبيعت روح
اي است كه ما بايستي به دقت آن را مورد توجه  اين نكته.  كه در آن هنگام به چيزي جز كريشنا فكر كند امكان نخواهد داشت

ا بهاراتا با اينكه شخصيت بزرگي تواند در شرايط مطلوب ذهني بدن را ترك گويد؟ ماهاراج چگونه شخص مي:  قرار دهيم
هرچند ماهاراجا .  شد، ولي چون در هنگام مرگ به فكر يك آهو بود در زندگي بعديش به بدن آهو انتقال يافت محسوب مي

 بايد در نظر داشت كه. ناپذير بود ، ولي پذيرفتن بدن آهو براي او اجتناب اش را به ياد داشت بهاراتا به صورت آهو اعمال گذشته
افكار ما در لحظه مرگ عموماً منتج از مجموعه اعمال و افكاري است كه در طول زندگيمان وجود داشته و به آن شكل داده 

اگر انسان حيات كنونيش را در گونه نيكي سپري . كند ، اعمال اين زندگي حالت زندگي آينده انسان را تعيين مي  بنابراين؛ است
توان گفت كه به خاطر آوردن كريشنا در پايان زندگي براي فرد  ند، در اين صورت مينمايد و همواره به كريشنا فكر ك

اگر انسان از نظر روحاني . اين امر به انسان كمك خواهد كرد كه رهسپار ملكوت روحاني خداوند گردد.  پذير است امكان
بنابراين ذكر هاره كريشنا، هاره .  ه ماديخواهد بود ن)  روحاني(مجذوب خدمت به كريشنا گردد، آنگاه بدن بعدي او متعال 

آميز در  هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره بهترين روش براي ايجاد تغييري موفقيت/ كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره 
  .حالت وجود در هنگام پايان زندگي شخص خواهد بود

  7آيه 
tasmät sarveñu käleñu 

mäm anusmara yudhya ca 
mayy arpita-mano-buddhir 
mäm evaiñyasy asaàçayaù 

tasmät : بنابراين ـsarveñu : در تمام ـkäleñu : اوقات ـmäm : مرا ـ  به من ،anusmara : به يادداشتن را ادامه بده ـ
yudhya : جنگ ـca : همچنين ـmayi : به من ـarpita : تسليم كردن ـmanaù : ذهن ـbuddhiù :شعور، عقل mäm : به

  . وراي هر گونه شك: asaàçayaùتو واصل خواهي شد ـ : eñyasiحتماً، محققاً ـ : evaمن ـ 

   ترجمه
، آرجونا، تو بايد همواره مرا به صورت كريشنا به خاطر داشته باشي و به من فكر كنـي و در عـين                         بنابراين

اعمالت به مـن و بـا متمركـز كـردن فكـر و              با نثار   .  حال وظيفه تجويز شده خود را كه جنگيدن است انجام دهي          
  .شعورت بر من بدون شك به من خواهي رسيد

   شرح
گويد كه  خداوند نمي.  اند حائز كمال اهميت است اين آموزش خداوند به آرجونا براي تمامي مردمي كه مشغول فعاليتهاي مادي

 به آنها ادامه دهد و در عين حال با ذكر هاره كريشنا، به تواند انسان وظايف تجويز شده يا فعاليتهاي خود را رها كند، بلكه مي
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انسان . سازد كند و ذهن و شعور او را به كريشنا معطوف مي اين عمل انسان را از اسارت آلودگي مادي آزاد مي. خداوند فكر كند
  . شدبا ذكر اسماء مقدس كريشنا بدون شك به آن كوكب روحاني متعال يعني كريشنالوكا رهسپار خواهد

  8آيه 
abhyäsa-yoga-yuktena 
cetasä nänya-gäminä 

paramaà puruñaà divyaà 
yäti pärthänucintayan 

abhyäsa-yoga : به وسيله تمرين ـyuktena :شود ـ  به تمركز مشغول ميcetasä :ذهن و شعور ـ  به وسيلهna anya-

gäminä :بدون منحرف شدنشان ـ paramam : حق تعالي ـpuruñam : شخصيت خداوند ـdivyam : متعال و روحاني ـ
yäti :يابد ـ  شخص دست ميpärtha :اي پسرپريتها ـ anucintayan :دائماً فكر كردن به .  

   ترجمه
نمايد، و همـواره بـه يـاد مـن            اي پارتها، آن كس كه بر من به عنوان شخصيت اعالي پروردگار تمركز مي             

  .د، يقيناً به من نائل خواهد شدكن ، و از اين راه انحراف حاصل نمي است

   شرح
حافظه و خاطره انسان درباره خداوند با ذكر . كند در اين آيه خداوند كريشنا مجدداً اهميت به ياد داشتن او را خاطر نشان مي

 ذهن انسان ، زبان و ، گوش با اين عمل ذكر و سماع ارتعاش صوتي نام خداوند متعال. شود ماها مانتراي هاره كريشنا احياء مي
. دهد تا به خداوند متعال نائل آيد انجام اين تمركز عرفاني بسيار آسان است و انسان را ياري مي. شود همزمان به كار گرفته مي

اي خداوند هستند، ولي در آلودگي مادي  به رغم آنكه موجودات زنده متعلق به نيروي حاشيه.  برنده است به معناي لذت پوروشام
برنده  اينجا به وضوح بيان شده است كه لذت. برنده واقعي آنان نيستند پندارند، در حالي كه لذت برنده مي  خود را لذتقرار دارند و

  .باشد متعال همانا شخصيت الهي خداوند در تجليات گوناگون و بسطهاي كاملش به صورت نارايانا و واسودوا و غيره مي
اً به فكر معبود و محبوب خود يعني خداوند متعال در هر يك از وجوهش همچون توانند با ذكر هاره كريشنا دائم عابدان مي

، به ملكوت خداوند  اين عمل قلب عابد را پاك و در پايان زندگيش به علت ذكر و ياد دائم. نارايانا، كريشنا، راما و غيره باشند
با ذكر هاره كريشنا انسان ذهنش را همواره بر خداوند  مشابهاً ؛ تمرين يوگا تمركز بر روح متعال درون است. رهسپار خواهد كرد

. ثبات است بنابراين الزم است آن را عالمانه و عامدانه به فكر كريشنا معطوف نمود ذهن بي. گرداند متعال ثابت و متمركز مي
 در همين زندگي به پروانه ، لذا شود در مورد كرمي است كه مصراً به فكر پروانه شدن است مثالي كه اغلب در اين باره بيان مي

، مسلماً در پايان زندگي از كالبدي روحاني  به همين نحو، چنانچه ما دائماً به ياد خدا و در فكر كريشنا باشيم. شود تبديل مي
  .همچون كريشنا برخوردار خواهيم شد

  9آيه 
kavià puräëam anuçäsitäram 

aëor aëéyäàsam anusmared yaù 
sarvasya dhätäram acintya-rüpam 
äditya-varëaà tamasaù parastät  
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kavim :داند ـ  كسي كه همه چيز را ميpuräëam :ترين ـ  كهنanuçäsitäram :كننده ـ  كنترلaëoù : نسبت به ذره ـ
aëéyäàsam :كوچكتر ـ anusmaret :كند به ـ  همواره فكر ميyaù :كه ـ  كسيsarvasya : مربوط به همه چيز ـ

dhätäram :افظ، نگهدارنده ـ حacintya : تصورناشدني ـrüpam : كه شكل آن ـäditya—varëam : نوراني همچون
  . متعال و روحاني: parastätدر مقايسه با ظلمت و تاريكي ـ : tamasaùخورشيد ـ 

   ترجمه
، كـوچكتر از      ، حكمـران نهـايي      ، قـديم ازلـي      انسان بايستي بر شخصيت متعال به عنـوان دانـاي مطلـق           

، وراي همه ادراكات مادي و وجود تصورناشدنيي كه همـواره يـك شـخص اسـت                   ، حافظ همه كائنات     چكترينكو
  . او همچون خورشيد درخشان و شخصيت متعال و روحانيش در وراي اين طبيعت مادي است. تمركز نمايد

   شرح
انسان .  خداوند فاقد شخصيت يا خال نيستمهمترين نكته اين است كه .  روش فكركردن به متعال در اين آيه ذكر گرديده است

ولي به ياد خدا بودن .   اين بسيار مشكل است؛تواند بر چيزي مبهم و گنگ همانند نيرويي فاقد شخصيت يا خال تمركز كند نمي
 يا به نخست اينكه خداوند، پوروشا.  يا روش فكر كردن به كريشنا بسيار ساده است و به طور واقعي در اينجا بيان شده است

، اعم از اينكه انسان  اينكه حقيقت اين شخص چيست.  كنيم عبارتي يك شخص است و ما به شخص راما و كريشنا فكر مي
، بدان معنا  خداوند به عنوان كاوي توصيف شده.   توصيف شده استگيتا-بهاگاواد بخواهد به كريشنا يا راما فكر كند، در اين آيه

همانا او شخصيت ازلي است زيرا اصل و منشأ همه چيز . داند و بنابراين به همه چيز علم دارد ا مي، حال و آينده ر كه او گذشته
 ؛ او كوچكتر از كوچكترين است.  ، حافظ و معلم بشريت است او هادي متعال جهان.   او يگانه خالق همه اشياء هستي است؛ است

ند چنان به طرز غير قابل تصوري كوچك است كه وارد قلب اين گوهر روحاني موجود زنده يك ده هزارم نوك مو است و خداو
تواند وارد اتم و درون قلب  همانا او به عنوان خداوند متعال مي. شود بنابراين او كوچكتر از كوچكترين خوانده مي. گردد ذره مي

، در همه جا  انگيزي كوچك است با اينكه به طرز بسيار شگفت. كوچكترين ذره گردد و به عنوان روح متعال او را هدايت كند
آييم  اغلب ما به شگفت مي. اند هاي سيارات باقي با اراده اوست كه تمامي اين منظومه.  ساري و جاري و حافظ همه كائنات است

 در اينجا ذكر گرديده كه خداوند متعال با قدرت تصورناشدنيش تمامي اين سيارات. كه چگونه اين سيارات در فضا شناور هستند
نيروي خداوند .  در اين رابطه بسيار مهم است)  تصورناشدني(واژه آچينتيا . كند هاي كهكشاني عظيم را در فضا اداره مي و منظومه

چه . شود خوانده مي) آچينتيا(باشد و بدين لحاظ غير قابل تصور  وراي تصور و انديشه و خارج از ظرفيت محدود شعور ما مي
گردد و در عين حال  يابد و منتشر مي وضوع بحث و جدل كند؟ خداوند در اين دنياي مادي بسط ميتواند درباره اين م كسي مي

توانيم ابعاد اين دنياي مادي را كه در مقايسه با عالم روحاني بسيار ناچيز است درك  ما حتي نمي. وراي عالم مادي قرار دارد
؟ آچينتيا يعني آنچه در وراي اين عالم مادي است يا به  ابيمتوانيم به آنچه در وراي آن است دست ي ، پس چگونه مي كنيم

بنابراين اشخاص خردمند . يابد ، استدالل و پندارهاي فلسفي ما به آن راه نمي عبارتي آنچه تصورناشدني است و قدرت منطق
- بهاگاوادتب آسماني همچون وداها، ، آنچه را در ك فايده ، حدسيات و نظريات پندارگرايانه عبث و بي بايد با اجتناب از استدالالت

اين راهي است كه انسان را . كنند پيروي نمايند  آمده است قبول نمايند و از اصولي كه آنها وضع مي بهاگاواتام-شريماد و گيتا
  . به درك و معرفت رهنمون خواهد ساخت

  10آيه 
prayäëa-käle manasäcalena 
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bhaktyä yukto yoga-balena caiva 
bhruvor madhye präëam äveçya samyak 

sa taà paraà puruñam upaiti divyam 
prayäëa-käle : در زمان مرگ ـmanasä : به وسيله ذهن ـacalena : بدون منحرف شدن آن ـbhaktyä : در عشق و
حتماً، : evaهمچنين ـ : caالعاده ـ  به وسيله قدرت يوگاي خارق: yoga—balena مشغول شده ـ: yuktaùعبوديت كامل ـ 

به طور كامل ـ : samyakمستقر كردن ـ : äveçyaهواي زندگي ـ : präëamبين ـ : madhyeدو ابرو ـ : bhruvoùمحققاً ـ 
saù : او ـtam : آن ـparam :متعال و روحاني ـ puruñam : شخصيت پروردگار ـupaiti :يابد ـ  دست ميdivyam : به

  . ملكوت روحاني

   ترجمه
مرگ هواي زندگيش را بين دو ابرو ثابت و متمركز كند و با قدرت يوگا و بـا ذهنـي بـدون                      كسي كه هنگام    

انحراف خود را وقف به ياد داشتن خداوند متعال در عشق و عبوديت كامـل نمايـد، قطعـاً بـه شخصـيت اعـالي                         
  .پروردگار نائل خواهد شد

   شرح
. د با عشق و عبوديت بر شخصيت اعالي خداوند متمركز باشددر اين آيه به وضوح بيان شده است كه در هنگام مرگ ذهن باي

اينجا . باال ببرند) به آگيا ـ چاكرا(اند، توصيه شده است كه نيروي حيات را به ميان دو ابرو  براي كساني كه در يوگا باتجربه
بد پاك كه اين يوگا را انجام ولي براي عا.  باشد مطرح شده است انجام شات ـ چاكرا ـ يوگا كه شامل تمركز بر شش چاكرا مي

، به شكرانه لطف و رحمت شخصيت  دهد، چون همواره وجودش در آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا وقف شده است نمي
  . اين موضوع در آيه چهاردهم توضيح داده شده است. تواند در لحظه مرگ خداوند را به خاطر داشته باشد اعالي پروردگار مي
، زيرا شخص بدون انجام يوگا،ا عم از شات ـ چاكرا ـ يوگا يا   از واژه يوگا ـ بالنا در اين آيه حائز اهميت استاستفاده بخصوص

براي انسان ميسر نيست كه ناگهان و به يكباره در . تواند در هنگام مرگ به اين عرصه روحاني دست يابد ، نمي يوگا-بهاكتي
،  پس.  پرداخته باشد يوگا-بهاكتي مگر آنكه به تمرين نوعي روش يوگا مخصوصاً لحظه مرگ خداوند متعال را به خاطر بياورد

گيرد، بر انسان واجب است كه در طول حيات از طريق  از آنجا كه در لحظه مرگ ذهن بسيار در تشويش و اضطراب قرار مي
  .يوگا به تمرين تعالي و روحانيت بپردازد

  11آيه 
yad akñaraà veda-vido vadanti 
viçanti yad yatayo véta-rägäù 

yad icchanto brahmacaryaà caranti 
tat te padaà saìgraheëa pravakñye 

yat : آن كه ـakñaram : هجا ام ـveda-vidaù : اشخاص بصير و آگاه به وداها ـvadanti :گويند ـ  ميviçanti : وارد
آن كه ـ : yatـ )  ترك ماديات(در مرحله انقطاع از زندگي : véta-rägäùحكماي بزرگ ـ : yatayaùبه آن ـ : yatشوند ـ  مي

icchantaù : آرزو كردن ـbrahmacaryam : تجرد ـcaranti :انجام ـ  تمرين ،tat : آن ـte : به تو ـpadam :وضعيت  ،
  .من توضيح خواهم داد: pravakñyeبه طور خالصه ـ : saìgraheëaموقعيت ـ 
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   ترجمه
. شـوند   پردازند وارد برهمن مـي      ه انقطاع كه در وداها تبحر دارند و به ذكر امكارا مي           حكماي بزرگ در مرحل   

كنـد، برايـت بـه        اختيـار مـي   )  عفاف كامل (، تجرد     اكنون اين روش رهايي را كه شخص در آرزوي رسيدن به آن           
  .اختصار توضيح خواهم داد

   شرح
دهد به آرجونا توصيه  در آن هواي زندگي را بين دو ابرو قرار ميكريشنا انجام شات ـ چاكرا ـ يوگا را كه شخص  خداوند شري
اطالع باشد، اين   نسبت به چگونگي انجام شات ـ چاكرا ـ يوگا بيبايدخداوند با محتوم دانستن اين نكته كه آرجونا .  كرده است

، ولي داراي تجليات و وجوه  همتاست يفرمايد برهمن به رغم اينكه آن يگانه ب خداوند مي. دهد روش را در آيات بعد توضيح مي
اينجا كريشنا برهمن فاقد شخصيت را .  گرايان با برهمن يكي است هويت  نزد بي- هجا ام -واژه آكشارا، امكارا .  گوناگون است

  .دهد شوند توضيح مي كه حكماي در مرحله انقطاع وارد آن مي
وزند كه هجاء ام را بيان كنند و از طريق زندگي كردن با پير روحاني در آم ، از همان آغاز به شاگردان مي در نظام دانش ودايي

. شوند بدين ترتيب آنها به شناخت دو وجه از برهمن نائل مي. ، درباره برهمن غايي فاقد شخصيت تعليم يابند حالت تجرد كامل
تجرد بدون (نه زندگي برهما چاري ، ولي در حال حاضر اين گو اين تمرين براي پيشرفت روحاني شاگرد بسيار ضروري است

ساختار اجتماعي جهان به قدري دگرگون شده است كه امكان آن وجود ندارد كه انسان از همان .  اصال ممكن نيست)  ازدواج
اينك در سراسر جهان سازمانهاي بسياري براي فراگيري علوم مختلف وجود . ، تجرد محض را پيشه كند آغاز دوران شاگردي

مادامي كه . اي كه در آن اصول برهماچاري به محصالن تعليم داده شود وجود ندارد  هيچ گونه سازمان شناخته شدهدارد، اما
، خداوند چيتانيا بر اساس احكام كتب  بنابراين. انسان تجرد را اختيار نكند، پيشرفت در زندگي روحاني بسيار مشكل خواهد بود

ت كه در اين عصر هيچ راهي براي معرفت حق تعالي به جز ذكر اسامي مقدس ، اعالم كرده اس مقدس براي اين عصر كالي
هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره وجود / خداوند كريشنا يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره 

  .ندارد

  12آيه 
sarva-dväräëi saàyamya 
mano hådi nirudhya ca 

mürdhny ädhäyätmanaù präëam 
ästhito yoga-dhäraëäm 

sarva-dväräëi :تمام درهاي بدن ـ saàyamya :كنترل كردن ـ manaù : ذهن ـhådi : در قلب ـnirudhya : محبوس
هواي زندگي : präëamمربوط به روح ـ : ätmanaù ثابت كردن ـ: ädhäyaروي سر ـ : mürdhniهمچنين ـ : ca كردن ـ

  . وضعيت يوگايي: yoga-dhäraëäm شده در ـواقع : ästhitaùـ 

   ترجمه
شخص با بستن تمام درهاي حواس و       .  مفهوم يوگا انقطاع از كليه اعمال كامجويانه حسي و شهواني است          

  .سازد متمركز نمودن ذهن بر قلب و هواي حيات بر نوك سر، خود را در يوگا استوار و پابرجا مي
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   شرح
، نخست شخص بايد تمام درهاي كامجويي و راههاي ارضاي حواس را  اينجا توصيه شده استبراي انجام يوگا به نحوي كه 

اعضاي حسي كسب كننده دانش . خوانند جلب كننده آنان مي ببندد، كه اين عمل را پراتياهارا يا بازپس كشيدن حواس از اشياي
. آنها اجازه اشتغال در فعاليتهاي ارضاي نفس داده نشود، بيني و حس المسه بايد كامال مهار گردد و به  ، زبان ، گوش يعني چشم

اين روش در فصل ششم . شود ، ذهن بر روح متعال درون قلب متمركز و نيروي حيات به نوك سر، باال كشيده مي به اين طريق
بهترين روش .  تاما همان گونه كه قبال نيز ذكر گرديد اين طريق در عصر حاضر عملي نيس.  به تفصيل توضيح داده شده است

، بر كريشنا ثابت و متمركز نگاه دارد برايش  چنانچه كسي قادر باشد همواره ذهنش را، در خدمت عابدانه.  كريشنا آگاهي است
  . بسيار آسان خواهد بود كه بدون تشويش و اضطراب در سامادهي يا جذبه متعال باقي بماند

  13آيه 
oà ity ekäkñaraà brahma 
vyäharan mäm anusmaran 
yaù prayäti tyajan dehaà 

sa yäti paramäà gatim 

oà :ـ ) امكارا( تركيب حروف امiti : بدين سان ـeka—akñaram : يك هجاء ـbrahma : مطلق ـvyäharan : به ارتعاش
رها : tyajanترك كند ـ : prayätiهر كسي كه ـ : yaùبه ياد آوردن ـ : anusmaranـ ) كريشنا(مرا : mämدرآوردن ـ 

  .مقصد: gatimواال و متعال ـ : paramäm  شود ـ واصل مي: yätiاو ـ : saùاين بدن ـ : deham ، دست كشيدن ـ كردن

   ترجمه
چنانچه انسان پس از واقع شدن در اين عمل يوگا و ذكر هجاء مقدس ام كـه عـاليترين تركيـب حـروف                       

  .گويد، قطعاً به سيارات روحاني واصل خواهد شد، به شخصيت اعالي پروردگار فكر كند و بدنش را ترك  است

   شرح
ام همان صوت فاقد شخصيت . ، برهمن و خداوند كريشنا با يكديگر تفاوت ندارند در اينجا به طرز واضحي بيان شده است كه ام

 عصر توصيه شده ذكر مانتراي هاره كريشنا مشخصاً براي اين.  ، در حالي كه صوت هاره كريشنا شامل ام نيز هست كريشناست
، در حال ذكر ماهامانتراي هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا  ، در لحظه ترك بدن پس چنانچه انسان در پايان زندگي.  است

هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره باشد، مسلماً طبق شيوه تمرينش به يكي از سيارات روحاني خواهد / كريشنا، هاره هاره 
نهند و براي هويتگرايان نيز سيارات  عابدان و سرسپردگان كريشنا به سياره روحاني كريشنا، يعني گولوكا ورينداوانا، پا مي. رسيد

گرايان از  هويت بيشمار ديگري وجود دارد كه به عنوان سيارات وايكونتها در آسمان روحاني معروف هستند، در حالي كه بي
  .گذارند برهما جيوتي پا فراتر نمي

  14آيه 
ananya-cetäù satataà 

yo mäà smarati nityaçaù 
tasyähaà sulabhaù pärtha 

nitya-yuktasya yoginaù 
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ananya-cetäù : بدون انحراف ذهن ـsatatam : همواره ـyaù : هر كسي كه ـmäm : ـ ) كريشنا(مراsmarati : ياد
بسيار آسان براي رسيدن ـ : su-labhaùمن هستم ـ : ahamو ـ براي ا: tasya مرتباً ـ: nityaçaùكند، به خاطر دارد ـ  مي

pärtha :اي پسر پريتها ـ nitya : مرتباً ـyuktasya : مشغول شده ـyoginaù :براي عابد.  

   ترجمه
دائميش در عبادت  اي پسر پريتها، براي كسي كه مرا همواره بدون انحراف به خاطر دارد، به علت وقف بود 

  . ، رسيدن به من آسان است عابدانهعاشقانه يا خدمت 

   شرح
 از طريق خدمت به  يوگا-بهاكتيدر اين آيه مشخصاً از آن مقصد غايي سخن به ميان رفته است كه عابدان پاك و خالص در 

دردمند، كنجكاو، كساني كه به : در آيات قبل چهار نوع عابد مختلف ذكر شد. يابند شخصيت اعالي پروردگار به آن دست مي
: همچنين روشهاي مختلف رهايي از زنجيرهاي اسارت مادي نيز توصيف شد. اند و فالسفه پندارگرا نبال دستاوردهاي ماديد

، اما در اين آيه مشخصاً  به اصول اين روشهاي يوگا قدري بهاكتي افزوده شده است. كارما ـ يوگا، گيانا ـ يوگا و هاتها ـ يوگا
همان گونه كه با واژه آنانيا ـ چتا مشخص . گردد اي با گيانا، كارما يا هاتها ذكر مي ه آميزهي خالص بدون هيچ گون يوگا-بهاكتي
عابد پاك نه تنها آرزوي ارتقاء به سيارات . ، عابد آرزوي هيچ چيز جز كريشنا را درسر ندارد ي خالص يوگا-بهاكتي، در  شده

در چيتانيا ـ چاريتامريتا، .  ماجيوتي يا رهايي از اسارت مادي نيز نيستشدن با بره پروراند بلكه خواستار يكي بهشتي را در سر نمي
،   صلح و آرامش كامل تنها از آن اوست؛شود، يعني او هيچ گونه آرزويي براي نفع شخصي ندارد ، نيشكاما خوانده مي عابد پاك

، ياهاتها ـ يوگي عالئق و منافع  ا ـ يوگي، كارم در حالي كه گيانا ـ يوگي. كوشند نه از آن كساني كه براي منافع شخصي مي
بنابراين خداوند . خودخواهانه خويش را مد نظر دارند، عابد پاك هيچ گونه آرزويي جز رضايت شخصيت اعالي پروردگار ندارد

  .باشد دريغ وقف وي شده است سهل و آسان مي فرمايد واصل شدن به او براي كسي كه خالصانه و بي مي
خداوند كريشنا ظهورات و .   مشغول خدمت عاشقانه به كريشنا در يكي از وجوه گوناگون شخصيت الهي استعابد پاك همواره

تواند براي متمركز كردن ذهنش در خدمت عاشقانه هر يك از  بسطهاي كامل گوناگوني همچون راما و نريسيمها دارد و عابدمي
بدي با هيچيك از مسائل و مشكالتي كه رهروان يوگاهاي ديگر به چنين عا. اين شكلهاي روحاني خداوند متعال را اختيار كند

تواند به سادگي فقط با ذكر هاره  انسان مي.  ، آسان و پاك است  بسيار ساده يوگا-بهاكتيانجام . شود آن دچارند روبرو نمي
ح داده شد نسبت به كساني كه ، اما همان گونه كه قبال توضي خداوند نسبت به همه بخشنده و مهربان است. كريشنا شروع كند

چنانكه . نمايد كريشنا چنين عابداني را به طرق مختلف كمك مي. كنند لطف خاص دارد همواره بدون انحراف به او خدمت مي
  : بيان شده) 1/2/23كاتها اوپانيشاد(در وداها 

yam evaiña våëute tena labhyas/ tasyaiña ätmä vivåëute tanuà sväm 
تواند خداوند  ، مي ال سر تسليم فرود آورده و در عبادت عاشقانه يا خدمت عابدانه خداوند متعال وقف شده استكسي كه كام

  : گفته شده است) 10/10 (گيتا-بهاگاوادمتعال را همان گونه كه هست درك كند همچنانكه در 
dadämi buddhi-yogaà tam 

  .د تا در نهايت امر بتواند به او در ملكوت روحاني واصل گرددكن خداوند به چنين عابدي شعور و خرد كافي اعطاء مي
شود كه او همواره بدون انحراف و بدون در نظر گرفتن زمان و مكان در فكر  صفت مشخصه عابد پاك در اين خالصه مي

ن خدمت خود را انجام او بايد قادر باشد در هر مكان و در هر زما. سازد او را از ياد خدا منفك نمي كريشنا است و هيچ مانعي
گويند كه عابد بايد در مكانهاي مقدسي مانند ورينداوانا يا هر شهر مقدس ديگري كه شخصيت الهي در آن بسر  برخي مي. دهد
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تواند در هر مكاني زندگي كند و از طريق طاعت عاشقانه و خدمت  برده است سكني گزيند، در حالي كه يك عابد پاك مي
ه تو ، هر كجا ك اي خداوندم”: نداوانا را ايجاد نمايد، همان گونه كه شري ادويتا به خداوند چيتانيافرمودعابدانه خود فضاي وري

  “. هستي آنجا ورينداوانا است
، عابد پاك همواره كريشنا   نشان داده شده“هر روز” يا “مرتباً”، “ همواره”هاي ساتاتام و نيتياشا به معناي  همان گونه كه با واژه

اينها صفات عابد و فدايي پاكي است كه خداوند برايش بسيار سهل در دسترس قرار . كند خاطر دارد و بر او تمركز ميرا به 
پنج نوع بهاكتا يا بهاكتا ـ يوگي . كند داند و توصيه مي  را بهترين روش در ميان يوگاها مي يوگا-بهاكتي، گيتا-بهاگاواد. گيرد مي

داسيا ـ بهاكتا، مشغول خدمت عاشقانه ) 2(پردازد   كه به خدمت عاشقانه خداوند در حالت خنثي ميشانتا ـ بهاكتا) 1: (وجود دارد
واتساليا ـ بهاكتا، در نقش ) 4(كند  ساكهيا ـ بهاكتا، به صورت دوست به خداوند خدمت مي) 3( خداوند به صورت خادم او است

ريا ـ بهاكتا، كه به صورت دلباخته و عاشق نكاح گونه به خداوند مادهو) 5(كند  پدر و مادر خدمت خود را به خداوند عرضه مي
، عابد پاك همواره بدون وقفه مشغول خدمت عاشقانه روحاني به خداوند متعال  در هر يك از اين طرق. كند متعال خدمت مي

مانطور كه عابد پاك حتي براي ه.  تواند او را فراموش نمايد، و در نتيجه براي وي خداوند به آساني در دسترس است است و نمي
اي از ياد  تواند مريد پاك و خالص خود را براي لحظه كند، مشابهاً حق تعالي نيز نمي يك لحظه خداوند متعال را فراموش نمي

ه راما، هاره راما، هار/  هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره -اين لطف و موهبت عظيم ذكر ماها ـ مانترا . ببرد
  .باشد  در روند كريشنا آگاهي مي-راما راما، هاره هاره 

  15آيه 
mäm upetya punar janma 
duùkhälayam açäçvatam 
näpnuvanti mahätmänaù 

saàsiddhià paramäà gatäù 
mäm :مرا ـ  به من ،upetya : نائل شدن ـpunaù : دوباره ـjanma : تولد ـduùkha-älayam :د ـ مكان رنج و در

açäçvatam : موقت ـna : هرگز ـäpnuvanti :يابد ـ  دست ميmahä-ätmänaù : ارواح بزرگ ـsaàsiddhim : كمال ـ
paramäm : نهايي ـgatäù :نائل شدن به .  

   ترجمه
ارواح بزرگ كه يوگيهايي در عشق و عبوديت هستند پس از نائل شدن به من هيچگاه به اين عـالم فـاني                      

  .اند گردند، زيرا آنان به باالترين كمال دست يافته شوربختي است بازنميكه مملو از رنج و 

   شرح
، بيماري و مرگ است طبيعتاً كسي كه به باالترين عرصه كمال  از آنجا كه اين عالم مادي موقت مملو از رنجهاي تولد، پيري

آن . يگر خواهان رجعت به اين عالم نخواهد بوددست يابد و به آن كوكب متعال كريشنا لوكا يا گولوكا ورينداوانا نائل آيد د
 آن سياره روحاني وصف ناپذير ؛ كوكب روحاني در متون مقدس ودايي به عنوان آوياكتا، آكشارا و پاراماگاتي توصيف شده است

هاتماها پيام ما.  است)  ارواح بزرگ(، كه اين مقصد غايي و سرمنزل مقصود از آن ماهاتماها  و در وراي ديدگاه مادي ما است
پردازند و  كنند و بدين سان تدريجاً به خدمت عابدانه در كريشنا آگاهي مي معنوي متعال را از عابدان خودشناخته دريافت مي

آنان . شوند كه ديگر آرزوي ارتقاء به هيچيك از سيارات مادي و حتي سيارات روحاني را ندارند چنان مجذوب و شيفته آن مي
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اين آيه بخصوص مريدان كريشنا يعني عابدان .  ، و اين باالترين كمال حيات است طلبند و بس ت او را ميفقط كريشنا و معاشر
يابند، زيرا ارواح بسيار وااليي  اين عابدان به باالترين كمال زندگي دست مي. كند وجه واجد شخصيت خداوند را توصيف مي

  .هستند

 16آيه 
ä-brahma-bhuvanäl lokäù 

punar ävartino 'rjuna 
mäm upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

ä-brahma-bhuvanät : تا سرحد سياره برهمالوكا ـlokäù :اي ـ  نظامهاي سيارهpunaù : دوباره ـävartinaù : بازگشت
: punaù janmaاي پسر كونتي ـ : kaunteyaاما ـ : tuرسيدن ـ : upetyaبه من ـ : mämاي آرجونا ـ : arjunaكردن ـ 

  .دهد رخ مي: vidyate هرگز ـ: naتولد مجدد ـ 

   ترجمه
ترين آنها، همگي مكان درد و رنج است كه در آنها تولـدها و                از باالترين كرات دنياي مادي گرفته تا پايين       

، كسي كه به سرزمين من دست يابد از تولد مجدد ايمن خواهد   اما اي پسر كونتي   . گيرد  مرگهاي پياپي صورت مي   
  .بود

   شرح
، براي آنكه بتوانند به ملكوت متعال كريشنا پا نهند  ، هاتها ـ يوگي و غيره ، گيانا ـ يوگي تمام انواع يوگيها از قبيل كارما ـ يوگي

 يا آگاهي به كريشنا به كمال خدمت عابدانه يا عبادت عاشقانه دست  يوگا-بهاكتيو ديگر به جهان مادي بازنگردند، بايد در 
يابند نيز در معرض تولد و مرگ مكرر قرار  حتي كساني كه به باالترين كرات دنياي مادي يا سيارات فرشتگان دست مي. يابند
يابند، ساكنان سيارات فوقاني همچون برهمالوكا، چاندرالوكا  همان گونه كه ساكنان كره زمين به سيارات فوقاني ارتقاء مي. دارند

، شخص را  انجام قرباني پانچاگني ـ ويديا كه در چاندوگيا اوپانيشاد توصيه شده است. كنند و ايندرالوكا به كره زمين سقوط مي
سازد به برهمالوكا نائل گردد، اما چنانچه شخص در برهمالوكا آگاهي به كريشنا را در خود پرورش ندهد، در اين صورت  قادر مي

كنند تدريجاً به  مراتب باالتري از آگاهي به كريشنا پيشرفت ميكساني كه در سيارات فوقاني به . بايد به كره زمين رجعت كند
حضرت شريدهارا . شوند يابند و در موعد نابودي جهان به سرزمين روحاني جاودان منتقل مي كرات باالتر و باالتر ارتقاء مي

 :كنند  اين قطعه را نقل ميگيتا-بهاگاوادسوامي در تفسير خود بر 
brahmaëä saha te sarve 
sampräpte pratisaïcare 
parasyänte kåtätmänaù 
praviçanti paraà padam  

، به  ، برهما و عابدان او كه دائماً مشغول آگاهي به كريشنا هستند، همگي طبق آرزوهايشان هنگام نابودي اين دنياي مادي”
  “.شوند سيارات روحاني دلخواه در عالم روحاني رهسپار مي

  17آيه 
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sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahmaëo viduù 
rätrià yuga-sahasräntäà 

te 'ho-rätra-vido janäù 
sahasra : يك هزار ـyuga : عصرها ـparyantam : شامل بودن ـahaù : روز ـyat : آن كه ـbrahmaëaù : مربوط به
: te بهاً پس از پايان يافتن يك هزار ـمشا: sahasra-antämعصرها ـ : yugaشب ـ : rätrimدانند ـ  آنها مي: viduùبرهما ـ 
  . مردم: janäù كنند ـ كه درك مي: vidaù روز و شب ـ: ahaù-rätra آنها ـ

   ترجمه
  . ، مجموع هزار عصر معادل يك روز برهما است و همين مقدار نيز معادل يك شب اوست با محاسبه انساني

   شرح
يك كالپا معادل يك روز برهما . يابد شود تجلي مي  كه كالپاها خوانده ميهايي ، طول عمري محدود دارد و در دوره جهان مادي

باشد كه هر دوره خود شامل چهار يوگا يا عصر به نامهاي ساتيا، ترتا، دواپارا و كالي  ، و يك روز برهما شامل هزار دوره مي است
باشد و عمال در آن هيچ  خرد، و دين و مذهب مي، حكمت و  دوره ساتيا داراي خصوصياتي همانند پرهيزكاري و پاكدامني.  است

درترتا ـ يوگا كه طول آن . انجامد  سال به طول مي000/728/1شود و اين يوگا  گونه مظاهر ناداني و فساد و گناه يافت نمي
آيد و فساد  د مي، تقوا و پاكدامني به وجو در دواپارا ـ يوگا، تنزل بيشتري در دين. گردد ، فساد آغاز مي  سال است000/296/1

 سال از آن را 5000يوگايي كه ما حدود (و سرانجام كالي ـ يوگا . انجامد  سال به طول مي000/864يابد و اين يوگا  افزايش مي
يابد و عمال پاكدامني و تقواي حقيقي  ، و كفر و گناه افزايشي چشمگير مي ، جهل و غفلت نزاع و كشمكش)  ايم پشت سر گذارده

يابد كه در پايان آن  فساد و گناه در كالي ـ يوگا به حدي افزايش مي.   سال است000/432رود و طول اين يوگا  از ميان مي
دهد و  سازد، عابدان را نجات مي كند، شياطين و ديوصفتان را نابود مي خداوند متعال شخصاً به صورت آواتاراي كالكي ظهور مي

وقتي دوره كامل . شود الذكر آغاز مي دوباره عصر ديگري متشكل از چهار دوره فوقآنگاه . نهد ساتيا ـ يوگاي جديدي را پي مي
ول ط. باشد دهد و همين مقدار زمان معادل يك شب او مي اين چهار يوگا هزار بار تكرار گردد، يك روز برهما را تشكيل مي

 با محاسبات زميني “ صد سال” اين . ست است كه از چنين روزهايي تشكيل شده ا“سالهايي”عمر برهما معادل يكصد سال از 
، عمر برهما به نظر  طبق اين محاسبه. انجامد سال به طول مي) 000/000/000/040/311( بيليون 40 تريليون و 311
،  در اقيانوس عليت.  رسد، ولي در حـقـيقت از ديدگاه ابديت به كوتاهي يك چشم بر هم زدن است ناپذير مي العاده و پايان خارق

برهما و آفرينش او كه . شوند آيند و ناپديد مي رهماهاي بيشماري وجود دارند كه همچون حبابهايي در اقيانوس به وجود ميب
  . دهند ، تنها قسمتي از جهان مادي را تشكيل مي پيوسته در تغييرات مداومند به تمامي

ليكن برهما با اداره اين جهان مستقيماً .   امان نيست، بيماري و مرگ در در دنياي مادي حتي برهما نيز از جريان تولد، پيري
هاي عاليمقام به سياره مخصوص  سانياسي. رسد درنگ به رهايي مي مشغول خدمت به خداوند متعال است و بدين جهت بي

اي   نظام سيارهيابند كه باالترين سياره در دنياي مادي است و از تمام كرات بهشتي در سطوح برهما، يعني برهمالوكا، ترفيع مي
اما برهما و تمام ساكنان برهمالوكا نيز طبق قانون طبيعت مادي در موعد خود در معرض مرگ قرار . كند فوقاني بيشتر عمر مي

  .گيرند مي

  18آيه 
avyaktäd vyaktayaù sarväù 
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prabhavanty ahar-ägame 
rätry-ägame praléyante 

tatraivävyakta-saàjïake 
avyaktät :لي نيافته ـ از تجvyaktayaù : موجودات زنده ـsarväù : تمام ـprabhavanti :گردند ـ  متجلي ميahaù-

ägame :در آغاز روز ـ rätri-ägame : با فرا رسيدن شب ـpraléyante :شوند ـ نابود مي tatra :به آن ـ eva :حتماً، محققاً ـ 
avyakta : تجلي نيافته ـsaàjïake :شود مي كه خوانده.  

   رجمهت
، هنگامي كـه شـب        آيند و پس از آن      نيافته پديد مي    در آغاز روز برهما، تمام موجودات زنده از مرحله تجلي         

  . نيافته فرو خواهند رفت برهما فرا رسد، دوباره به مرحله تجلي

  19آيه 
bhüta-grämaù sa eväyaà 
bhütvä bhütvä praléyate 

rätry-ägame 'vaçaù pärtha 
prabhavaty ahar-ägame 

bhüta—grämaù : جمع تمام موجودات زنده ـsaù : اينها ـeva : حتماً، محققاً ـayam : اين ـbhütvä bhütvä : كراراً تولد
: pärthaبه طور خود به خود ـ : avaçaùبا رسيدن ـ : ägameمربوط به شب ـ : rätriشود ـ  نابود مي: praléyateيابند ـ  مي

  . با رسيدن: ägameمربوط به طول روز ـ : ahaùمتجلي است ـ : prabhavati اي پسر پريتها ـ

   ترجمه
آيند و بـا فـرا        رسد تمام موجودات زنده به عرصه حيات بازمي         دوباره و دوباره هنگامي كه روز برهما فرا مي        

  .رسيدن شب برهما ناگزير نابود خواهند شد

   شرح
مكن است به سيارات فوقاني ارتقاء يابند ليكن دوباره ناگزيرند به اين كره كوشند در اين دنياي مادي بمانند، م خردان كه مي كم

توانند فعاليتهاي خود را در سيارات فوقاني و تحتاني اين عالم مادي به انجام  آنها در طول روز برهما مي. ارض نزول كنند
وز بدنهاي مختلفي را براي فعاليتهاي مادي آنها در طول اين ر. رسانند، ولي با فرا رسيدن شب برهما همگي نابود خواهند شد

فشرده و متراكم در بدن ويشنو باقي ) ارواح منفرد(، ديگر كالبد جسماني نخواهند داشت بلكه جيواها  كنند و در شب دريافت مي
يابند و در   تجلي ميدر طول روز آنها:  بهوتوا بهوتوا پرالياته. شوند سپس بار ديگر با فرا رسيدن روز برهما متجلي مي. مانند مي

روند و براي ميليونها و  ، همه آنان از بين مي شب دوباره از بين خواهند رفت و در نهايت امر هنگامي كه حيات برهما پايان يافت
،  قبه اين طري. يابند شود، آنان باز تجلي مي مانند و دوباره وقتي برهما در دوره ديگري متولد مي ميليونها سال نامتجلي باقي مي

ولي آن اشخاص خردمندي كه طريقت آگاهي به كريشنا را اختيار . اند جيواها به وسيله افسون دنياي مادي به دام افكنده شده
،  هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/ كنند، با ذكر نامهاي مقدس هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره  مي

در نتيجه آنها حتي در اين زندگي نيز به . كنند ات انساني به طور كامل در خدمت مريدانه خداوند استفاده مياز اين فرصت حي
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گردند و ديگر از اين گونه تولدهاي  شوند و از حيات سرمدي سرشار از شعف برخوردار مي سياره روحاني كريشنا رهسپار مي
  .يابند پياپي رهايي مي

  20آيه 
paras tasmät tu bhävo 'nyo 
vyakto 'vyaktät sanätanaù 

yaù sa sarveñu bhüteñu 
naçyatsu na vinaçyati 

paraù : متعال و روحاني ـtasmät : نسبت به آن ـtu : ولي ـbhävaù : طبيعت ـanyaù : ديگر ـavyaktaù : تجلي نيافته ـ
avyaktät : نسبت به تجلي نيافته ـsanätanaù : جاودان ـyaù saù : ـآن كه sarveñu : تمام ـbhüteñu : تجلي ـ
naçyatsu :نابود شدن ـ na :هرگز ـ vinaçyati :شود نابود مي.  

   ترجمه
يافتـه و     ، طبيعت غيرمتجلي ديگري وجود دارد كه جاوداني اسـت و در وراي ايـن مـاده تجلـي                    با اين حال  

، همچنان همان گونـه كـه         هدام كل اين عالم   گردد، با ان    آن طبيعت اعلي كه هرگز نابود نمي      . نيافته قرار دارد    تجلي
  .ماند هست باقي مي

   شرح
انرژي عليا و روحاني كريشنا، متعال و جاودان است و در وراي تمام تمام تغييرات طبيعت مادي كه در روزها و شبهاي برهما 

توصيف انرژيهاي .  بيعت مادي استانرژي برتر كريشنا از نظر كيفي درست برخالف ط. شود قرار دارد يابد و نابود مي تجلي مي
  . برتر و فروتر خداوند در فصل هفتم آمده است

  21آيه 
avyakto 'kñara ity uktas 

tam ähuù paramäà gatim 
yaà präpya na nivartante 

tad dhäma paramaà mama  
avyaktaù :نيافته ـ  تجليakñaraù : ـ )  مصون از نقص(خطاناپذيرiti : بدين سان ـuktaù :گفته شده ـ tam : آن ـähuù :

هرگز ـ : naبه دست آوردن ـ : präpyaكه ـ : yamمقصد ـ : gatim، غايي ـ  نهايي: paramäm شناخته شده ـ
nivartante :گردند ـ  بازميtat : آن ـdhäma :سرزمين ـ منزلگاه ، paramam :واال و متعال ـ mama :م مال من ، .  

   ترجمه
كنند، كـه بـه عنـوان مقصـد           يستها آن را به عنوان نامتجلي و بري از نقص توصيف مي           آن ملكوتي كه ودانت   

گـردد، منزلگـاه      شود، و جايگاهي كه شخص پس از واصل شدن به آن هيچگاه ديگـر بـازنمي                 متعال شناخته مي  
  . متعال من است
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   شرح
اني ـ دهاما، يعني مكان تحقق تمامي آرزوها منزلگاه متعال شخصيت خداوند، كريشنا، در برهما ـ سامهيتا به عنوان چينتام

آن جايگاه متعال خداوند كريشنا به نام گولوكا ورينداوانا معروف و مملو از قصرهايي از سنگ كيمياي .  توصيف شده است
ي كه با نام سازند فرا گرفته است و گاوهاي روحان ها را برآورده مي  كه تمام خواسته“درختان آرزو”روحاني است كه اطراف آن را 

هاي خوشبختي  خداوند در اين ملكوت روحاني توسط صدها هزار الهه. آورند سورابهي معروفند و شير نامحدودي را فراهم مي
. شود ، و علت تمامي علل خوانده مي شود و او گوويندا، خداي ازلي اند خدمت و عبادت مي كه گرد او را فرا گرفته) الكشميها(

 چشمانش مانند گلبرگهاي نيلوفر آبي و بدن روحانيش به رنگ ؛ ام عوالم جذابترين شكل جاودان استتمثال متعال او در تم
،  اي زعفراني شخصيت الهي در جامه. جذابيت جمال او به حدي است كه زيباييش بر هزاران الهه عشق برتري دارد.  ابرهاست

خداوند در ).  ونوم كوانانتام(دمد  ن سان در فلوت روحاني خود مي، و پر طاووسي بر موها جلوه دارد و بدي اي گل به گردنش حلقه
توصيف . ، دارد ، گولوكا ورينداوانا، كه باالترين سياره در ملكوت روحاني است  تنها اشاره اندكي به منزلگاه روحانيشگيتا-بهاگاواد

كند كه هيچ مكاني برتر از جايگاه  بيان مي) 1/3/11كاتهااوپانيشاد ( ادبيات ودايي.  دقيق آن در برهما ـ سامهيتا آمده است
  : خداوند متعال نيست و آن منزلگاه مقصد نهايي است

puruñän na paraà kiïcit sä käñöhä paramä gatiù 
منزلگاه متعال كريشنا و شخص . كند وقتي كسي به آن سرزمين حقيقت نائل شود ديگر هيچگاه به اين دنياي مادي رجعت نمي

،   مايلي جنوب شرقي دهلي90، منطقه ورينداوانا، در  در اين كره زمين. فيت واحد داشته و با يكديگر تفاوتي ندارندكريشنا، كي
هنگامي كه كريشنا بر اين كره ارض هبوط كرد، در آن سرزمين .  انعكاس همان گولوكا ورينداوانا در آسمان روحاني است

، بازيها، سرگرميها و شئون  نداوانا در ناحيه ماتهوراي هندوستان معروف است مايل مربع به عنوان وري84بخصوص كه با وسعت 
  .عاشقانه الهيش را به نمايش گذارد

  22آيه 
puruñaù sa paraù pärtha 

bhaktyä labhyas tv ananyayä 
yasyäntaù-sthäni bhütäni 
yena sarvam idaà tatam 

puruñaù :شخصيت متعال ـ saù : ـ ) خداوند(اوparaù :كه هيچكس برتر از او نيست ـ  حق تعالي ،pärtha : اي پسر پريتها
وقفه  ، بي دريغ خالص و بي: ananyayäولي ـ : tu تواند به دست آيد ـ مي: labhyaù به وسيله خدمت عاشقانه ـ: bhaktyäـ 

به وسيله كسي : yenaدي ـ تمام اين تجلي ما: bhütäni داخل ـ: antaù-sthäni ـ آن كسي كه: yasyaو بدون انحراف ـ 
  . ، ساري و جاري شده است منتشر شده است: tatamتوانيم ببينيم ـ  آنچه مي: idamتمام ـ : sarvamكه ـ 

   ترجمه
باشد، از طريق عشق و بندگي پاك و          وصول به شخصيت اعالي خداوند كه نسبت به هر شخصيتي برتر مي           

جايگاهي واحد، او در سراسر هستي گسترده شده و همه چيز به رغم ثبوت شخصيت الهي در .  خالص ميسر است
  . در او واقع شده است

   شرح
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.  ، همانا منزلگاه كريشنا، يعني آن شخص متعال است در اينجا به وضوح بيان شده است كه آن مقصد اعالي بدون بازگشت
كند، يعني جايي كه همه چيز سرشار از شعف  يف ميبرهما ـ سامهيتا اين ملكوت متعال را به عنوان آناندا ـ چينمايا ـ راسا توص

،  آن تنوعات.  بنابراين هيچ چيز مادي در آنجا وجود ندارد؛ ، و كيفيت تمامي تنوعات متجلي در آن نيز شعف روحاني است روحاني
ا كامال از انرژي ، زيرا همان گونه كه در فصل هفتم توضيح داده شد، تجليات آنج حاصل بسط روحاني خود خداوند متعال است

گردد، هرچند خداوند همواره در ملكوت الهيش قرار دارد، با اين  تا آنجا كه به دنياي مادي مربوط مي. شود روحاني حاصل مي
، خداوند از طريق نيروهاي روحاني و مادي خود در همه  بنابراين.  وصف از طريق نيروي ماديش در همه جا ساري و جاري است

واژه ياسيانتا ـ استهاني يعني حفظ و بقاي همه چيز در يد .  م در اين دنياي مادي و هم در جهان روحاني، ه جا حاضر است
حقيقت اين است كه خداوند با اين دو نيروي خود در . قدرت اوست و همه چيز در حيطه نيروي مادي يا روحاني او قرار دارد

  .همه جا حضور دارد
تواند به  ، شخص فقط از طريق بهاكتي يا خدمت عاشقانه مي بهاكتيا به روشني بيان گرديدهچنانكه اينجا با استفاده از واژه 

تواند انسان را در نيل به اين ملكوت  و هيچ راه ديگري نمي. ملكوت متعال كريشنا يا به سيارات روحاني بيشمار وايكونتها پا نهد
  :كنند  نيز شخصيت اعالي پروردگار و جايگاه متعالش را توصيف مي)2/3گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد (وداها . متعال ياري رساند

Eko vaçé sarva-gaù kåñëaù 
همانا او حكمران متعال سرشار از رحمت است . در آن ملكوت بيكران فقط يك شخصيت متعال خداوند به نام كريشنا وجود دارد

وداها خداوند را به .  ميليونها بسط كامل گسترش داده است، خود را به ميليونها و  كه به رغم يگانگيش در آن ملكوت روحاني
بسطهاي كامل خداوند كه بر سيارات . آورد ، گل و برگ را به بار مي كنند كه تنوع بسيار زيادي از ميوه درختي استوار تشبيه مي
كراما، كشاوا، مادهاوا، آنيرودها، وي كنند داراي چهار دست و اسامي گوناگون به نامهاي پوروشوتاما، تري وايكونتها حكمراني مي

  .اند كشا، سانكارشانا، پراديومنا، شريدهارا، واسودوا، دامودارا، جاناردانا، نارايانا، وامانا، پادمانابها و غيره هريشي
مت دارد ولي كند كه هرچند خداوند در منزلگاه متعال خود، يعني گولوكا ورينداوانا، اقا همچنين تأييد مي) 5/37(برهما ـ سامهيتا 

  .گيرد در همه جا حاضر است و بدين سبب تدبير همه امور به طرز بسيار عالي صورت مي
goloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù 

  : گفته شده) 6/8شوتاش واتارا اوپانيشاد (همان گونه كه در وداها 
paräsya çaktir vividhaiva çrüyate/ sväbhäviké jïäna-bala-kriyä ca 

، ولي نيروهايش چنان پخش شده است كه همه چيز در عالم كائنات به نحو منظم   اينكه خداوند متعال بسيار بسيار دور استبا
  .گردد و بدون خطايي اداره مي

  23آيه 
yatra käle tv anävåttim 
ävåttià caiva yoginaù 

prayätä yänti taà kälaà 
vakñyämi bharatarñabha 

yatra : در آن ـkäle :  زمان ـtu : و ـanävåttim : بدون بازگشت ـävåttim : بازگشت ـca : همچنين ـeva : ًحتماً، محققا
زمان ـ : kälamآن ـ : tamيابند ـ  دست مي: yäntiاند ـ  عزيمت كرده: prayätäùجويان ـ  انواع مختلف حق: yoginaùـ 

vakñyämi :من توضيح خواهم داد ـ bharata-åñabha :ن بهاراتاهااي بهتري.  
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   ترجمه
اي بهترين بهاراتاها، اينك برايت زمانهاي مختلفي را توضيح خواهم داد كه يوگي با درگذشت از اين دنيا،                  

  .در آن لحظات ممكن است دوباره به اين جهان بازگردد يا بازنگردد

   شرح
ي ندارند كه در چه هنگام و يا به چه طريق اي هستند پرواي عابدان پاك و مريدان مخلص خداوند كه كامال ارواح تسليم شده

، خوشحالي و سبكدلي نزد خداوند  سپارند و بدين سان به سادگي آنها همه چيز را به عهده خداوند مي. بدنهايشان را ترك نمايند
يانا ـ يوگا، هاتها اما آنان كه عابدان پاك نيستند و در عوض به روشهايي از معرفت روحاني همچون كارما ـ يوگا، گ. گردند بازمي

 بدن خود را در زمان مناسبي ترك گويند تا به موجب آن اطمينان حاصل كنند كه مجدداً به بايدكنند  ـ يوگا و غيره تكيه مي
  .گردند دايره تولد و مرگ بازنمي

ب نمايد، ولي در غير تواند زمان و مكان مناسب را براي ترك اين دنياي مادي انتخا اگر يوگي به مرحله كمال رسيده باشد مي
خداوند در آيه بعد زمانهاي مناسبي را كه .  كند به درگذشتي اتفاقي در زمان مناسب معين اين صورت موفقيتش بستگي پيدا مي

طبق اظهارات آچاريا باالدوا ويديابهوشانا، واژه .  نمايد توضيح داده است شخص در آن با ترك بدن مجدداً بازگشت نمي
  .ه در اينجا به كار رفته است عطف به خداوندگار حكمران زمان داردسانسكريت كاال ك

 24آيه 
  

agniù : آتش ـjyotiù : نور، روشنايي ـahaù : روز ـçuklaù : دو هفته سفيد ـñaö-mäsäù : شش ماه ـuttara—

ayanam :گذرد ـ  هنگامي كه خورشيد از نيمكره شمالي ميtatra :آنجا، اينجا ـ prayätäù : كنند ـ  كه رحلت ميكساني
gacchanti :روند ـ مي brahma : به سوي مطلق ـbrahma-vidaù :شناسند ـ  كساني كه مطلق را ميjanäù :اشخاص .  

   ترجمه
، در نـور، در       شناسند، با رحلت از اين جهـان در هنگـام نفـوذ الهـه آتـش                 كساني كه برهمن متعال را مي     

رود، و در شش ماهي كه خورشيد در شـمال حركـت              ماه رو به بدر مي    اي كه     اي خجسته از روز، در دو هفته        لحظه
  .شوند كند، به آن متعال واصل مي مي

   شرح
، حكمرانان گوناگوني  ، نور، روز و دو هفته مربوط به ماه ذكر شده است بايد درك كرد كه در پشت همه اين تجليات وقتي آتش

، ذهن است كه شخص را رهسپار يك زندگي نوين  در هنگام مرگ. ذارندگ وجود دارند كه اثراتي بر چگونگي درگذشت روح مي
، بدن را ترك  چنانچه كسي طبق زمانهايي كه در باال عنوان شد، چه به صورت اتفاقي و چه از روي تدبير و تنظيم. كند مي

توانند زمان  اند مي يوگا پيشرفتهجوياني كه در انجام  حق. آيد گويد، امكان نائل شدن او به برهماجيوتي فاقد شخصيت فراهم مي
ديگران هيچ گونه تسلطي نسبت به اين امر ندارند، بلكه چنانچه تصادفاً در . و مكان مناسب را براي ترك بدن تدارك ببينند

، در غير اين صورت هر لحظه امكان بازگشت  اي خجسته بدن را ترك گويند آنگاه به دايره تولد و مرگ بازنخواهند گشت لحظه
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، چه از روي  اما براي عابد پاك كه در آگاهي به كريشنا قرار دارد، چه بدن را در لحظه مبارك يا نامبارك.  جود خواهد داشتو
  .تصادف يا از روي تدبير ترك گويد، در هر حال به هيچ وجه بيم بازگشت وجود ندارد

  25آيه 
dhümo rätris tathä kåñëaù 
ñaë-mäsä dakñiëäyanam 
tatra cändramasaà jyotir 

yogé präpya nivartate 
dhümaù : دود ـrätriù : شب ـtathä :همچنين ـ kåñëaù :گرايد ـ  اي كه ماه به سوي تاريكي مي دو هفتهñaö-mäsäù :

كره ماه ـ : cändra-masamآنجا ـ : tatra گذرد ـ هنگامي كه خورشيد از نيمكره جنوبي مي: dakñiëa-ayanamشش ماه ـ 
jyotiù : نور ـyogé :جو ـ  حقpräpya : نائل شدن ـnivartate :گردد برمي.  

   ترجمه
شود، يا شش ماهي كه       اي كه ماه از بدر خارج مي        ، دود و در دو هفته       جويي كه اين جهان را هنگام شب        حق

  .گردد شود، ولي دوباره بازمي گذرد، ترك گويد به كره ماه نائل مي خورشيد از جنوب مي

   شرح
هاي قرباني در كره زمين  كند كساني كه در اعمال ثمربخش و شيوه ، كاپيالموني اظهار مي  بهاگاواتام-شريمادوم در جزء س

)  با مقياس زماني فرشتگان( سال 000/10اين ارواح عاليمقام براي زماني حدود . شوند خبره هستند هنگام مرگ به ماه نائل مي
اين  .گردند برند و سرانجام به كره زمين بازمي اب سوما ـ راسا از زندگي لذت ميكنند و با نوشيدن شر در كره ماه زندگي مي

بدان مفهوم است كه در كره ماه درجات عاليتري از موجودات زنده وجود دارد، گو اينكه ممكن است با حواس محدود و زمخت 
  .ما قابل درك و رؤيت نباشد

 

  26آيه 
çukla-kåñëe gaté hy ete 
jagataù çäçvate mate 
ekayä yäty anävåttim 
anyayävartate punaù 

çukla :روشنايي ـ kåñëe : و تاريكي ـgaté : راههاي درگذشتن ـhi : حتماً، محققاً ـete :اين دو ـ jagataù : مربوط به جهان
به بدون : anävåttimرود ـ  مي: yäti به وسيله يك شخص ـ: ekayäدر نظر ـ  : mateمربوط به وداها ـ : çäçvateمادي ـ 

  . دوباره: punaù گردد ـ بازمي: ävartateبه وسيله ديگري ـ : anyayäبازگشت ـ 

   ترجمه
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يكـي در نـور و روشـنايي و ديگـري در            : بر اساس نظر وداها دو طريق درگذشت از اين جهان وجود دارد           
مـا وقتـي در تـاريكي رحلـت         گردد، ا   گذرد به اين جهان بازنمي      هنگامي كه شخص در نور درمي     .  تاريكي و ظلمت  

  .گردد كند به آن بازمي مي

   شرح
درباره عزيمت و رجعت موجود زنده نقل ) 5-5/10/3(مشابه همين توصيف را آچاريا باالدوا ويديابهوشانا از چاندوگيا اوپانيشاد 

زمانهاي بسيار كهن در دايره كنند و همچنين فالسفه پندارگرا از  بايد دانست آنان كه براي اجر و پاداش عمل مي.  كرده است
آورند، به رهايي و رستگاري نهايي دست  در حقيقت چون آنان به كريشنا سر تسليم فرود نمي. ورند مرگ و زندگي غوطه

  .يابند نمي

  27آيه 
naite såté pärtha jänan 
yogé muhyati kaçcana 
tasmät sarveñu käleñu 

yoga-yukto bhavärjuna 
na :ـ ، هرگز هيچگاه ete : اين دو ـsåté : طرق مختلف ـpärtha : اي پسر پريتها ـjänan : حتي چنانچه او بشناسد ـyogé :

: sarveñu käleñuبنابراين ـ : tasmät، هيچيك ـ  هيچ: kaçcanaشود ـ  گيج و سرگردان مي: muhyatiعابد خداوند ـ 
  .اي آرجونا: arjuna فقط بشو ـ: bhavaكريشنا ـ  مشغول شده در آگاهي به: yoga-yuktaùهمواره ـ 

   ترجمه
. شـوند  اي آرجونا، با اينكه عابدان به اين دو راه واقف هستند، ولـي هيچگـاه گمگشـته و سـرگردان نمـي           

  . بنابراين همواره در عشق و عبوديت ثابت باش

   شرح
تواند در هنگام ترك دنياي مادي  روح ميدهد كه او نبايد با اطالع از راههاي مختلفي كه  كريشنا در اينجا آرجونا را پند مي

 چه به صورت اتفاقي و چه از روي حساب و -كردن بدن خود  عابد خداوند نبايد نگران چگونگي ترك. اتخاذ كند، آشفته گردد
وي بايد . كريشنا را ذكر كند او بايد ثابت و استوار در آگاهي به كريشنا قرار گيرد و اسماء مقدس هاره.  باشد-ريزي  با برنامه

بهترين راه . ساز است و حاصلي جز نگران كردن او ندارد دريابد كه فكركردن و اهميت دادن به هر كدام از اين دو راه مشكل
،  مجذوب بودن در كريشنا آگاهي و همواره خدمت كردن به خداوند است كه اين امر، راه انسان را به سوي ملكوت روحاني

، محكم و مصمم  كسي كه در يوگا جدي.  واژه يوگا ـ يوكتا در اين آيه حائز اهميت است.  نمود، مطمئن و مستقيم خواهد ايمن
  :كند روپا گوسوامي توصيه مي شري. برد ، دائماً در تمامي فعاليتهايش در آگاهي به كريشنا بسر مي است

anäsaktasya viñayän yathärham upayuïjataù 
با اين روش كه يوكتا ـ . ر مادي باشد و در آگاهي به خداوند،آگاهي به كريشنا، عمل نمايدانسان بايد عاري از دلبستگي به امو

داند كه  شود چه به خوبي مي ، مريد خدا با اين توصيفات متشتت نمي بنابراين. رسد شود، فرد به كمال مي وايراگيا خوانده مي
  . عاشقانه تضمين شده استبازگشت او به مأمن و منزلگاه متعال به وسيله خدمت خالصانه و 
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  28آيه 
vedeñu yajïeñu tapaùsu caiva 

däneñu yat puëya-phalaà pradiñöam 
atyeti tat sarvam idaà viditvä 

yogé paraà sthänam upaiti cädyam  
vedeñu : در مطالعه وداها ـyajïeñu : در انجام ياگيا يا قرباني ـtapaùsu :ا ـبا اتخاذ انواع مختلف رياضته ca : همچنين ـ

eva : حتماً، محققاً ـdäneñu : در دادن صدقات و خيرات ـyat : آن كه ـpuëya-phalam : نتيجه عمل پرهيزكارانه ـ
pradiñöam :خاطرنشان شده ـ  گفته شده ،atyeti :گذارد ـ  پشت سر ميtat sarvam :همه آنها ـ idam : اين ـviditvä :

همچنين ـ : caگردد ـ  نائل مي: upaitiسرزمين ـ : sthänamواال و متعال ـ : paramو مريد ـ عبد : yogé، شناختن ـ  دانستن
ädyam :ازلي اصلي ، .  

   ترجمه
پذيرد، از نتايج حاصل از مطالعه وداها، انجـام قربانيهـاي             شخصي كه راه خدمت خالصانه و عاشقانه را مي        

او صـرفاً بـا     . ماند  محروم نمي   ي و فعاليتهاي ثمرجويانه   ، پرداختن به مباحث فلسف      ، دادن صدقات و خيرات      سخت
  .گردد يابد و سرانجام به ملكوت جاودان الهي واصل مي انجام خدمت عابدانه به همه اين موارد دست مي

 

   شرح
بندي فصلهاي هفتم و هشتم است كه فصلهاي مذكور باالخص در ارتباط با كريشنا آگاهي و خدمت  اين آيه خالصه و جمع

كند،  انسان بايد وداها را تحت هدايت پير روحاني مطالعه نمايد و در حالي كه تحت حمايت و مراقبت او زندگي مي. اند ابدانهع
  .هاي بسيار بپردازد به رياضتها و توبه

 يك برهـمـاچاري بايد در مـنزل پير روحاني درست همچون يك خادم زندگي كند و براي پير روحاني خود، خانه به خانه
خورد و چنانچه روزي پـيـر روحـاني فراموش كـند شاگرد را براي  او فقط به امر پير غذا مي. صـدقات و خيرات گدايي كند

پس از آنكه . باشد اينها برخي از اصول ودايي به منظور رعايت برهماچاريا مي. گـيرد صـرف غذا فرا خواند، شاگرد روزه مي
مطالعه وداها . تواند انساني كامل شود ي از سن پـنـج تا بيـست سالگي مطالعه كرد، ميوداها را تحت نظر پير روحان, شاگرد
پس از اين تعليمات به .  ، بلكه براي تكامل شخصيت انسان است طلب نيست اي براي تفريح و سرگرمي پندارگرايان راحت وسيله

او در زندگي تأهل نيز بايد قربانيهاي بسياري را . ايدشود كه وارد زندگي تأهل گردد و ازدواج نـم برهماچاري اجازه داده مي
، مكان و شخص را در نظر  او همچنين بايد در حالي كه زمان. انجام دهد تا بتواند به اشراق و ادراك عميقتري دست يابد

گردد،   قائل مي تمايز- توصيف شده است گيتا-بهاگاواد چنانكه در -، شـهوت و جـهل  گيرد و بين صـدقه در گونه نيـكي مي
سـپـس با بازنـشسـتـن از زندگي تأهل و پذيرفتن مرحله واناپراستها، بايد رياضـتهاي سختي مانند زندگي در . صـدقه بدهد

انسان با انجام احكامي كه مختص . ، نـتراشـيدن ريـش و غـيره را متـحمل شود ، بر تن كردن لباس از پوست درخـتان جنگل
باشد، به كمال زندگي  ، دوران واناپراستها و سرانجام مرحله سانياسا مي رحله گريـهاسـتها يا زندگي تأهلدوران برهـماچاريا، م

،  گردند و حتي وقتي بيشتر پـيـشرفت حاصل كـنند در آسـمان روحاني سپس برخي به سيارات بهشتي واصل مي. يابد ارتقاء مي
اين راهي است كه به وسيله متون . يابند يكونتها يا كريشنالوكا، رهايي مييا در برهـماجـيوتي فاقد شخصيت و يا در سيارات وا

  . شده است مقدس ودايي تدوين
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، بتواند تمام  ، يعني با پرداختن به خدمت عابدانه دهد با يك حركت اما زيبايي كريشنا آگاهي در اين است كه به انسان اجازه مي
  .را پشت سربگذاردمراسم و مناسك مربوط به مراحل مختلف زندگي 

سازد كه شخص بايد آموزشهاي شري كريشنا را كه در اين فصل و فصل هفتم داده شده  كلمات ايدام ويديتوا خاطرنشان مي
انسان بايد فصول هفتم و هشتم گيتا را نه با تحقيقات يا حدسيات و نظريات فلسفي بلكه با شنيدن آن در . است درك كند

شش فصل اول و شش .   استگيتا-بهاگاواد، جوهر و چكيده   تا دوازدهم فصلهاي ششم. نمايدمعاشرت با عابدان پاك درك 
اگر انسان . گردد شود كه خصوصاً توسط خداوند حفاظت مي فصل آخر همچون پوششهايي براي شش فصل مياني محسوب مي

درنگ   با عابدان درك كند، آنگاه بي را در معاشرت- بخصوص اين شش فصل مياني - گيتا-بهاگاوادآنقدر خوشبخت باشد كه 
 زيرا ؛، پندارهاي ذهني و اعمال ديگر، قرين شكوه و سعادت خواهد شد ، صدقات زندگيش بدون انجام كليه قربانيها، خيرات

  . تواند به تمام نتايج و ثمرات اين اعمال دست يابد شخص صرفاً با انجام كريشنا آگاهي مي
 داشته باشد بايد آن را از عابد خدا بياموزد، زيرا همان طور كه در آغاز فصل چهارم به گيتا-ادبهاگاوكسي كه ايمان اندكي به 

تواند درك گردد و هيچكس ديگري قادر نيست به طور كامل به   فقط به وسيله عابدان ميگيتا-بهاگاوادوضوح بيان شد، 
اين .  را از عابد كريشنا بياموزد و نه از پندارگرايان ذهني گيتا-بهاگاوادبنابراين شخص بايد .  دست يابدگيتا-بهاگاوادمقصود 

كند، در حقيقت مطالعه و  آيد و سرانجام معاشرت او را كسب مي هنگامي كه انسان در جستجوي عابدي برمي.  نشانه ايمان است
 خدمت عابدانه كه تمامي انسان با پيشرفت حاصل شده از معاشرت با عابد خدا، در.   را آغاز كرده استگيتا-بهاگاواددرك 

با تطهير شدن . گيرد زدايد، قرار مي ، شئون الهي و وجوه ديگر خداوند از قلب وي مي ، اعمال ، شكل شبهات را درباره كريشنا، نام
 گيتا-بهاگاوادگردد و آنگاه از مطالعه  كامل از اين شك و ترديدهاست كه انسان در مطالعه و تحقيق خود استوار و پابرجا مي

شخص در مرحله پيشرفته كامال عاشق . يابد گردد و به عرصه دائمي آگاهي به كريشنا دست مي مند مي برد و بهره لذت مي
سازد كه به منزلگاه كريشنا در ملكوت  ، عابد را قادر مي نيل به اين باالترين مرتبه كمال زندگي. گردد كريشنا، عاشق خدا مي

  .گيرد رهسپار گردد، جايي كه عابد در سرور و شادي و سعادت جاودان قرار مي، يعني گولوكا ورينداوانا  روحاني
  .يابد  پايان مي“واصل شدن به متعال” تحت عنوان گيتا-بهاگاوادبدين سان شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل هشتم شريماد 



   
331 

   فصل نهم

   ترين دانش محرمانه

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

idaà tu te guhyatamaà 
pravakñyämy anasüyave 
jïänaà vijïäna-sahitaà 

yaj jïätvä mokñyase 'çubhät  
çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي پروردگار فرمود ـidam : اين ـtu : اما ـte : به تو ـguhya-tamam :

دانش : vijïänaدانش ـ : jïänam به غير حسود ـ: anasüyaveكنم ـ  من صحبت مي: pravakñyämiـ ترين  محرمانه
از اين : açubhätتو رها و آزاد خواهي شد ـ : mokñyaseـ دانستن : jïätväكه ـ : yatبا ـ : sahitamدرك شده ـ 

  . موجوديت مادي پر رنج

   ترجمه
، مـن از ايـن        ورزي  ، چون تو هيچگاه به من حسـد نمـي           آرجوناي عزيزم : شخصيت اعالي پروردگار فرمود   

دارم تا با پي بردن به آن از تمام رنجهاي موجوديت مادي آسوده   برايت پرده برميترين دانش و معرفت محرمانه
  . شوي

   شرح
  بهاگاواتام-شريماديابد، همان گونه كه در  عابد هر قدر درباره خداوند متعال بيشتر بشنود، به آگاهي و اشراق بيشتر دست مي

پذيرد   از نيرو و جاذبه روحاني است و درك آن زماني تحقق ميپيام معنوي شخصيت اعالي پروردگار مملو”:  توصيه شده است
نيل به اين معرفت از طريق معاشرت . كه مطالب در ارتباط با خداوند متعال در ميان عابدان مطرح گردد و مورد گفتگو قرار گيرد

  “. نظر استنجا دانش درك شده مورد ، زيرا در اي با پندارگرايان ذهني يا محققان دانشگاهي ممكن نيست
عابد همواره مشغول خدمت به خداوند متعال است و از طرفي خداوند به ذهنيت و صداقت فردي كه مشغول شناخت او يا 

. دهد كه علم معرفت كريشنا را در معاشرت با عابدان درك كند آگاهي به كريشنا شده است واقف است و به او شعور الزم را مي
، و اگر شخصي آنقدر خوشبخت باشد كه از چنين معاشرت و همنشيني برخوردار شود و  ر استگفتگو درباره كريشنا بسيار مؤث

اينك خداوند كريشنا براي . دانش را درك و جذب كند، آنگاه قطعاً در راه معرفت روحاني پيشرفت خواهد نمود بكوشد اين
نمايد كه از  ، در اين فصل مطالبي را بازگو مي دشترغيب و تشويق آرجونا به درجات باال و عاليتري از خدمت پرقدرت و نيرومن

  . تر است ، محرمانه هر آنچه تا كنون نسبت به آن پرده برداشته
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دانش روحاني كه در فصول . آيد اي براي بقيه كتاب به شمار مي ، كم و بيش در حكم مقدمه ، يعني فصل اولگيتا-بهاگاوادآغاز 
، دقيقاً مربوط به  مطالبي كه در فصول هفتم و هشتم مطرح گرديده.شود ده ميدوم و سوم توصيف شده است محرمانه خوان

دهد  خدمت عابدانه است و اين مطالب از آنجا كه در طريقت شناخت و آگاهي به كريشنا به انسان روشني و درك مي
آاليش ارتباط  ، خالص و بي كو اما مطالبي كه در فصل نهم توصيف شده است با عشق و عبوديت پا. شود تر خوانده مي محرمانه

؛  ، خود روحاني است ترين دانش كريشنا قرار گرفته كسي كه در محرمانه.  ترين خوانده شده است دارد و از اين رو محرمانه
در كتاب بهاكتي ـ راسامريتا ـ . كند بنابراين هرچند در دنياي مادي قرار داشته باشد، هيچ گونه درد و اضطراب مادي حس نمي

دهو آمده است كسي كه آرزوي صادقانه براي خدمت عاشقانه خداوند متعال در سر دارد، هرچند در وضع مقيد موجوديت سين
 خواهيم ديد كه هر كس كه به اين گيتا-بهاگاوادمشابهاً در فصل دهم . يافته محسوب گردد مادي قرار داشته باشد، بايد رهايي

  .شود ب ميطريق مشغول باشد، شخصي رها و رستگار محسو
اشاره به خدمت عابدانه خالص دارد، كه شامل نه فعاليت )  اين دانش( كلمات ايدام گيانام. اي دارد آيه اول اين فصل اهميت ويژه

، دوستي كردن و  ، اطاعت كردن ، دعا كردن ، پرستش كردن ، خدمت كردن ، به ياد داشتن ، ذكر كردن شنيدن:  مختلف است
. يابد ، آگاهي به كريشنا ارتقاء مي با انجام اين نه ركن خدمت عابدانه انسان به آگاهي روحاني. ه خداوندتسليم كردن همه چيز ب

صرفاً . تواند اين علم شناخت كريشنا را درك كند هنگامي كه قلب انسان بدين ترتيب از آلودگيهاي مادي پاك شد، شخص مي
تواند صرفاً به منزله آغازي براي شناخت  باشد، زيرا اين مطلب مي ادراك اين نكته كه موجود زنده مادي نيست كافي نمي

،  برد كه اين بدن نيست وسيله آن پي مي ، كه به روحاني باشد، ولي انسان بايد به تفاوت بين فعاليتهاي بدن و فعاليتهاي روحاني
  .دست يابد

، طبيعت برتر و فروتر و كل تجلي مادي  ي مختلفش، پيرامون نيروي مطلق شخصيت متعال خداوند، انرژيها قبال، در فصل هفتم
  .، شكوه و جالل خداوند به تفصيل توصيف خواهد شد اينك در فصل نهم.  ايم بحث نموده

، چنانچه بسيار محقق و دانشمند نيز باشند،  به طور كلي مفسران. واژه سانسكريت آناسو ياوه نيز در اين آيه بسيار اهميت دارد
 بسيار نادرست گيتا-بهاگاوادحتي داناترين محققان درباره . ورزند شنا، شخصيت متعال خداوند، حسادت ميهمگي نسبت به كري

تنها تفاسيري .  فايده است ورزند تفاسيرشان عبث و بي بايد در نظر داشت چون آنان به كريشنا حسادت مي. كنند پردازي مي قلم
 را توضيح دهد يا گيتا-بهاگاوادتواند  چنانچه كسي حسد داشته باشد نمي.  تكنند داراي اعتبار اس كه مريدان خداوند ارائه مي

كند ابله  جويي مي از طرف ديگر فردي كه از شخصيت كريشنا بدون شناخت او عيب. دانش كامل كريشنا را منتقل كند
كسي كه درك كند كريشنا براي . ، بايد با دقت و توجه بسيار از چنين تفاسيري اجتناب نمود بنابراين. شود محسوب مي

  .، اين فصول بسيار سودمند خواهد بود شخصيت اعالي خداوند، آن شخصيت پاك و متعال است

  2آيه 
räja-vidyä räja-guhyaà 
pavitram idam uttamam 

pratyakñävagamaà dharmyaà 
su-sukhaà kartum avyayam  

räja-vidyä :كمال دانش ـ  شاه دانش ،räja-guhyam : دانش محرمانه ـ شاهpavitram :نابترين ـ پاكترين ، idam : اين ـ
uttamam : روحاني و متعال ـpratyakña :وسيله تجربه مستقيم ـ  بهavagamam : درك شده ـdharmyam : اصل دين ـ

su-sukham : بسيار شاد و خوشبخت ـkartum : انجام دادن ـavyayam :جاوداني هميشگي ، .  

   ترجمه
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خالصترين دانشـها اسـت و چـون از طريـق           .  ترين اسرار است    ؛ محرمانه    نابترين دانش است   ،  اين دانش 
از بين نرفتني است و انجامش توأم با سرور و .  دهد كمال دين است     ، درك مستقيمي از ذات مي       شناخت و معرفت  

  . شادماني

   شرح
هايي است كه  ، زيرا جوهر و چكيده تمام حكمت و فلسفهشود ، نابترين دانش يا معرفت اعلي خوانده ميگيتا-بهاگاواداين فصل 

گوتاما، كانادا، كاپيال، ياگياوالكيا، : در ميان فيلسوفان اصلي هندوستان هفت شخصيت برجسته وجود دارد. قبال توضيح داده شد
، با وجود اين اشخاص  ش روحانيبنابراين در زمينه فلسفه و دان. شانديليا، وايشوانارا و سرانجام وياسادوا مؤلف ودانتا ـ سوترا

، يعني جوهر و چكيده تمام دانشهايي  گويد فصل نهم شاه تمام اين دانشهاست حال خداوند مي. گردد كمبودي احساس نمي
، زيرا دانش متعال  ترين دانشهاست اين دانش محرمانه. هاي مختلف تحصيل كرد توان از مطالعه وداها و انواع فلسفه است كه مي

شود و شاه تمام دانش محرمانه در خدمت خالصانه و عاشقانه خالصه  مانه شامل درك تفاوت بين روح و بدن مييا محر
  .گردد مي

هاي آنان صرفاً پيرامون دانش ظاهري و مادي دور  اند؛ بلكه آموخته عموماً مردم تعليمي در خصوص دانش محرمانه نيافته
هاي مختلف از قبيل  خود را به فراگيري بسياري از رشته شود، مردم وقت وط ميتا آنجا كه به تحصيل دانش عادي مرب. زند مي

دهند و دپارتمانهاي بسيار  ، مهندسي و غيره اختصاص مي شناسي ، ستاره ، رياضيات ، شيمي ، فيزيك ، علوم اجتماعي علوم سياسي
 اما متأسفانه هيچ گونه دانشگاه يا مؤسسه هاي علمي و دانشگاهي و دانشگاههاي معظم بسياري وجود دارد، زيادي از رشته

؛  در حالي كه روح مهمترين عامل بدن است. شود كه بتوان علم معرفت روح را در آن تحصيل كرد آموزشي در جهان يافت نمي
ات با اين وصف مردم تأكيد خود را بر نيازهاي جسماني حي.  زيرا بدون حضور روح كالبد جسماني ارزشي در بر نخواهد داشت

  .شود ، نمي ، يعني روح گذراند و در اين بين كمترين توجهي به عامل بسيار حياتي مي
فرمايد كه كالبد جسماني  در همان آغاز خداوند مي. كند  بخصوص از فصل دوم به بعد بر اهميت روح تأكيد ميگيتا-بهاگاواد

  . نابودشدني است اما روح فناناپذير است
، قسمت محرمانه دانش را  ، فناناپذيري و جاودانگي است ي تفاوت دارد و ماهيت آن تغييرناپذيرياينكه روح با اين كالبد ماد

كنند كه روح  برخي اوقات مردم تصور مي. دهد درباره روح نمي ليكن اين نكته اطالعات جامع يا شناختي قطعي. دهد تشكيل مي
.  اما در حقيقت چنين نيست. گردد شود و فاقد هويت مي وح وارد خال مي، ر با بدن تفاوت دارد و با نابودي بدن يا با رهايي از بدن

و به .  اثر شود؟ روح همواره فعال است تواند پس از رهايي از آن غير فعال و بي چگونه روح كه اينچنين در بدن فعال است مي
ترين بخش دانش روحاني يا شاه  نه، محرما سبب جاودانه بودنش به طور ابدي فعال است و فعاليتهاي او در ملكوت روحاني

  . دهد كه در اينجا به آن اشاره شده است دانش را تشكيل مي
در پادما پورانا اعمال .  ، نابترين و پاكترين شكل تمام فعاليتهاست ، همان گونه كه در ادبيات ودايي توضيح داده شده اين دانش

كساني كه به .  در نتيجه آنها، گناهي پس از گناه ديگر خواهد آمدآلود انسان تحليل گرديده و نشان داده شده است كه گناه
براي مثال وقتي تخم درخت . شوند اعمال ثمرجويانه مشغولند گرفتار بازتاب گناهان خود در مراحل و اشكال مختلف مي

ت جوانه كوچكي گياه نخست به صور. كشد گردد بلكه زماني طول مي شود، بالفاصله درخت پديدار نمي بخصوصي كاشته مي
، اشخاصي كه تخم  دهد و هنگامي كه به بار نشست گيرد؛ پس از آن گل مي شود و سپس شكل درخت را به خود مي پديدار مي

كشد تا  ، زماني طول مي آلود انسان نيز، همانند يك تخم به همين ترتيب اعمال گناه. برند درخت را كاشتند از ميوه آن لذت مي
ممكن است گناه در گذشته متوقف شده باشد و اكنون ديگر . ه دهد؛ بنابراين مراحل مختلف وجود داردبه بار بنشيند و ميو
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گناهاني وجود دارد كه هنوز در شكل تخم . شخص آن را انجام ندهد، ليكن نتيجه يا ميوه آن همچنان بايد شامل حال او شود
  . به ما است كه ثمره آنها چيزي جز درد و رنج براي ما نيستاست و گناهان ديگر كه اكنون بارور شده و در حال ميوه دادن 

همان گونه كه در آيه بيست وهشت فصل هفت توضيح داده شد، شخصي كه كامال به واكنشهاي گناهانش پايان داده و 
عالي ، به خدمت عابدانه شخصيت ا ، با رها شدن از دوگانگي اين دنياي مادي مشغول كارهاي پرهيزكارانه گرديده است

به بيان ديگر، كساني كه واقعاً وقف خدمت عابدانه به خداوند متعال هستند، قبال از . گردد پروردگار، خداوند كريشنا، مشغول مي
 : اين امر در پادما پورانا تأييد شده است. اند العملها آزاد گشته كليه عكس

aprärabdha-phalaà päpaà 
küöaà béjaà phalonmukham 

krameëaiva praléyeta 
viñëu-bhakti-ratätmanäm  

، چه به صورت   چه به صورت ميوه-العمل گناهان اشخاصي كه مشغول خدمت عابدانه به خداوند متعال هستند  تمام عكس
بنابراين قدرت تطهيركنندگي خدمت عابدانه بسيار . رود شود و از بين مي  تدريجاً ناپديد مي-بارور شده و چه به صورت تخم 

، همچنين  تاماس يعني اين دنياي مادي يا ظلمت و تاريكي.  اوتامام يعني متعال. شود ست و پاويترام اوتامام خوانده ميزياد ا
فعاليتهاي مربوط به خدمت عابدانه هيچگاه نبايد مادي محسوب شود، اگر چه .  اوتاما يعني آنچه در وراي فعاليتهاي مادي است

پس كسي كه چشم بصيرت دارد و با . ان مانند افرادي عادي مشغول فعاليت هستندرسد كه عابد بعضي اوقات به نظر مي
  .هاي طبيعت مادي نيستند اند و آلوده به گونه كند كه اين فعاليتها همه روحاني و عابدانه ، درك مي خدمت عابدانه آشنا است

اين نتيجه مستقيم . آن را مستقيماً مشاهده كندتواند نتايج  گفته شده كه انجام خدمت عابدانه آنقدر كامل است كه انسان مي
هاره كريشنا، هاره كريشنا، (، تجربه به ما نشان داده است كه هر كس اسامي مقدس كريشنا  شود و از طرفي واقعاً مشاهده مي

 -و بدون اهانت باشد  و چنانچه ذكر ا-را ذكر كند )  هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/ كريشنا كريشنا، هاره هاره 
آيد و واقعاً  اين امر در اثر تمرين به وجود مي. شود كند و خيلي زود از تمام آلودگيهاي مادي پاك مي احساس لذت روحاني مي

، اگر كسي نه تنها مشغول ذكر و سماع يا استماع شكوه و جالل خداوند، كه در پخش و گسترش  عالوه بر اين. شود ديده مي
دمت عابدانه نيز تالش كند، و يا خود را در امور ارشادي يا ابالغ آگاهي به كريشنا سهيم گرداند، تدريجاً احساس پيام معنوي خ

چنين پيشرفتي هيچ گونه بستگي به تحصيالت يا شايستگي و صالحيت قبلي ندارد، بلكه اين . پيشرفت روحاني خواهد كرد
  .گردد  شدن به آن پاك ميروش چنان در خود پاك است كه انسان تنها با مشغول

   prakäçaç ca karmaëy abhyäsät : توصيف شده است نيز به صورت زير) 3/2/26(اين مطلب در ودانتا ـ سوترا 
خدمت عابدانه آنچنان نيرومند است كه انسان فقط با مشغول شدن به فعاليتهاي آن بدون شك به آگاهي و اشراق دست ”

او پسر زني خدمتكار بود، تحصيالتي نداشت و : كرد توان در زندگي پيشين نارادا مالحظه  امر را مياي بارز از اين  نمونه“.يابد مي
ولي چون مادرش مشغول خدمت به عابدان بزرگ بود، او نيز به اين امر پرداخت و . اي نيز متولد نشده بود در خانواده بلندمرتبه

 :فرمايد نارادا شخصاً مي.  يافت ي، فرصت خدمت به آنها را م گاهي اوقات در غياب مادرش
ucchiñöa-lepän anumodito dvijaiù 

sakåt sma bhuïje tad-apästa-kilbiñaù 
evaà pravåttasya viçuddha-cetasas 
tad-dharma evätma-ruciù prajäyate 

در چهار : كند  وياسادوا، توصيف مياش را چنين براي مريد خود، زندگي گذشته) 1/5/25( نارادا در اين آيه از شريماد بهاگاواتام
ماهي كه چند عابد خداوند به علت ريزش شديد باران مجبور به اقامت در محل زندگي او شدند، وي به عنوان پسر خدمتكاري 

گاهي اوقات قدري غذا در بشقابهاي آن حكما باقي . مشغول خدمت به آنها شد و از معاشرت بسيار نزديك آنان برخوردار گرديد
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، نارادا با كسب اجازه  بدين سبب.  ظرفهايشان را بشويد دوست داشت از باقيمانده غذاي آنان بخوردبايدماند و پسرك كه  مي
تدريجاً به همين ترتيب كه به خوردن ادامه .  ، باقيمانده غذايشان را خورد و در نتيجه از تمام بازتابهاي گناهان رهايي يافت آنان
آن مريدان بزرگ كه با ذكر و سماع خود، طعم خدمت خالصانه و عاشقانه . آن حكيمان حاصل كردداد، قلبي پاك همچون  مي
 :گويد نارادا همچنين مي. چشيدند، باعث پرورش تدريجي همان مزه و شوق در نارادا شدند وقفه به خداوند را مي بي

tatränvahaà kåñëa-kathäù pragäyatäm 
anugraheëäçåëavaà manoharäù 

täù çraddhayä me 'nupadaà viçåëvataù 
priyaçravasy aìga mamäbhavad ruciù  

و خواسته قوي براي خدمت  ، مزه و شوق براي ذكر و سماع شكوه و جالل خداوند را در خود يافت نارادا با معاشرت حكيمان
  : ده، همان گونه كه درودانتا ـ سوترا توصيف ش بنابراين. مريدانه را در خود تكامل بخشيد

prakäçaç ca karmaëy abhyäsät 
چنانچه كسي فقط مشغول فعاليتهاي خدمت عابدانه گردد، همه چيز به خودي خود برايش آشكار خواهد شد و به ادراك خواهد 

  .خوانند اين امر را پراتياكشا يا دريافت و ادراك مستقيم مي. رسيد
ارادا پسر خدمتكاري بيش نبود و برايش امكان رفتن به مدرسه وجود در واقع ن. دباش  مي“راه دين”واژه دهارميام به مفهوم 

خوشبختانه چون مادرش مشغول خدمت به چند عابد شد، ناراداي كوچك . كرد بدين سبب فقط به مادرش كمك مي.  نداشت
، يعني خدمت  دين، به باالترين هدف  بنابراين فقط از طريق معاشرت. اين فرصت را يافت كه او نيز به آنها خدمت نمايد

  :  بيان شده است بهاگاواتام-شريماد، همان گونه كه در  عاشقانه به خداوند دست يافت خالصانه و
sa vai puàsäà paro dharmo yato bhaktir adhokñaje  

ونه كه قبال همان گ.  ، رسيدن به مرحله خدمت عابدانه و عاشقانه است دانند كه باالترين كمال دين عموماً اشخاص مذهبي نمي
  :در آخرين آيه فصل هشتم بحث شد، هدف از معارف ودايي به طوركلي كسب خودشناسي است

vedeñu yajïeñu tapaùsu caiva 
شود كه نارادا با وجود اينكه هيچگاه به مكتب پير روحاني نرفته و اصول ودايي را تعليم نيافته بود، به  در اينجا مشاهده مي

اين روش چنان نيرومنداست كه شخص حتي بدون انجام مرتب مراسم مذهبي نيز .   ودايي دست يافتباالترين نتيجه مطالعات
  : ؟ اين مطلب در ادبيات ودايي تشريح شده است پذير است چگونه اين امر امكان.تواند به باالترين كمال ارتقاء يابد مي

äcäryavän puruño veda 
نانچه حتي تحصيل نكرده باشد و هيچگاه وداها را نيز مطالعه ننموده باشد، كسي كه با آرچارياهاي بزرگ معاشرت كند، چ

  .تواند با تمام دانشي كه براي درك و معرفت الزم است آشنا شود مي
چرا؟ زيرا خدمت عابدانه شامل شراوانام كيرتانام ويشنو ).  سو ـ سوكهام( است راه خدمت عابدانه بسيار پر سرور و شادمانه

تواند ذكر شكوه و جالل خداوند را به سادگي بشنود و در سخنرانيهاي فلسفي كه از طرف آچارياهاي  ي انسان ميباشد، يعن مي
اي  تواند باقيمانده خوراكهاي خوب و خوشمزه شود به راحتي تعليم الزم را بگيرد؛ سپس مي معتبر پيرامون دانش متعال ايراد مي

بايد در نظر داشت خدمت عابدانه در هر وضع و حالت سرشاراز شادي . ول كندرا كه به پيشگاه خداوند تقديم شده است تنا
  :فرمايد خداوندمي. تواند حتي در فقيرترين وضع ممكن خدمت عابدانه انجام دهد انسان مي.  است

äcäryavän puruño veda 
، كه همه اينها در هر كجاي  ا كمي آب، ي ، قدري ميوه ، يك گل يك برگ: خداوند حاضر است هر نوع پيشكشي را از عابد بپذيرد

تواند تقديم گردد و چنانچه با عشق اهداء  شود و از سوي هر كسي بدون در نظر گرفتن مقام اجتماعيش مي جهان يافت مي
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 بسياري از آن در تاريخ وجود دارد؛ حكيمان بزرگي همچون سانات ـ كومارا تنها با چشيدن هاي نمونه. گردد، پذيرفته خواهد شد
، راه خدمت و عشق بسيار عالي  بنابراين. برگهاي توالسي كه به قدوم نيلوفرين خداوند تقديم شده بود، عابدان بزرگي شدند

در حقيقت خداوند تنها عشقي را كه همراه با آن هدايا به او پيشكش . تواند در حالتي سرشار از شادي انجام گردد است و مي
  .پذيرد شود مي مي

با اينكه گاهي .  كنند، خدمت عابدانه امري جاودانه و ابدي است ، برخالف آنچه فالسفه ماياوادي ادعا مي ه استدر اين آيه آمد
كنند، ولي ديدگاهشان اين است كه به آن تا زمان رهايي و رستگاري  ، آنها نيز به اصطالح خدمت عابدانه را اتخاذ مي اوقات

. كنند  ضرورتي در ادامه خدمت عابدانه به او را احساس نمي“يكي شدن با خداوند”خود ادامه بدهند و پس از رستگاري به علت 
توان چنين خدمت موقتي را كه منافع شخصي در آن ملحوظ است خدمت پاك و خالصانه محسوب كرد؟ خدمت  چگونه مي

يابد،   در ملكوت خداوند ارتقاء مييابد و هنگامي كه عابد به سيارات روحاني واقع عابدانه حقيقي حتي پس از رهايي هم ادامه مي
  .گردد بدون اينكه تالش كند با خداوند متعال يكي شود آنجا نيز، مشغول خدمت به خداوند متعال مي

، يعني هنگامي كه عابد در موقعيت   مالحظه خواهيم كرد خدمت عابدانه حقيقي پس از رهاييگيتا-بهاگاوادهمان طور كه در 
  :گردد ، آغاز مي رار گرفتق) برهما ـ بهوتا( برهمن

samaù sarveñu bhüteñu mad-bhaktià labhate paräm 
، شخصيت متعال خداوند را  تواند مستقال با انجام كارما ـ يوگا، گيانا ـ يوگا، آشتانگا ـ يوگا يا هر يوگاي ديگري هيچكس نمي

 حاصل كند، اما بدون رسيدن به  يوگا-بهاكتي انسان با روشهاي مختلف يوگا ممكن است پيشرفت اندكي به سمت. درك نمايد
 نيز تأييد شده كه وقتي انسان با انجام راه  بهاگاواتام-شريماددر . مرحله خدمت عابدانه قادر به درك شخصيت الهي نخواهد بود

تواند  د آنگاه مي پاك ش- از ارواح خوشناخته گيتا-بهاگاواد يا  بهاگاواتام-شريماد بخصوص با شنيدن -و روش خدمت عابدانه 
  .به علم معرفت كريشنا يا علم شناخت خدا دست يابد

Evaà prasanna-manaso bhagavad-bhakti yogataù  
. از قلب او زدوده شده باشد تواند به ادراك خداوند برسد كه تمام آاليشهاي مادي و عوامل نامطلوب درون هنگامي انسان مي

ترين شكل دين  ، كمال معرفت وغايت تمامي دانشهاي محرمانه و پاك يشنا آگاهيبدين ترتيب طريقت خدمت عابدانه در كر
  .، انسان بايد به آن مبادرت ورزد بنابراين. تواند بدون مشكل با شادي وسرور انجام گردد است كه مي

 3آيه 
açraddadhänäù puruñä 

dharmasyäsya parantapa 
apräpya mäà nivartante 
måtyu-saàsära-vartmani  

açraddadhänäù :ايمان هستند ـ  آن كساني كه بيpuruñäù :چنين اشخاصي ـ dharmasya : به سمت راه دين ـasya :
 كنند ـ بازگشت مي: nivartanteمرا ـ : mäm بدون به دست آوردن ـ: apräpya اي كشنده دشمنان ـ: parantapaاين ـ 

måtyu : مربوط به مرگ ـsaàsära : ـ در موجوديت ماديvartmani :در راه .  

   ترجمه
توانند به مـن واصـل        ، آنان كه به اين عبادت عاشقانه يا خدمت عابدانه ايمان ندارند نمي              اي فاتح دشمنان  

  .  تولد و مرگ در اين جهان بازخواهند گشتةبنابراين دوباره به داير. شوند
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   شرح
؛ و اين ايمان از طريق معاشرت با  طريقت خدمت عابدانه پرداخت، به  توان بدون داشتن ايمان مفهوم آيه فوق اين است كه نمي

بختي هستند كه حتي پس از استماع تمام داليل و استدالالت متون ودايي از حكماي  افراد نگون. آيد مريدان خدا به وجود مي
قدم باقي  مت عابدانه خداوند ثابتتوانند در خد آنها همواره دچار شك و ترديدند و نمي. آورند ، باز هم به خدا ايمان نمي بزرگ
در چيتانيا ـ چاريتا مريتا گفته . گردد ، ايمان مهمترين عامل براي پيشرفت در كريشنا آگاهي محسوب مي بدين ترتيب. بمانند

توان به كمال  كريشنا، مي ، شري شده است كه ايمان عبارت است از اطمينان كامل به اينكه فقط با خدمت به خداوند متعال
 : آمده است) 4/31/14 ( بهاگاواتام-شريمادهمان گونه كه در. شود اين ايمان حقيقي خوانده مي. غايي واصل شد

yathä taror müla-niñecanena 
tåpyanti tat-skandha-bhujopaçäkhäù 
präëopahäräc ca yathendriyäëäà  
tathaiva sarvärhaëam acyutejyä  

سازد، همچنانكه با رساندن غذا به شكم تمام اعضاي  ها و برگها را نيز سيراب مي ، شاخه شخص با رساندن آب به ريشه درخت”
جودات زنده را مشابهاً انسان با اشتغال به خدمت روحاني خداوند متعال خود به خود تمامي فرشتگان و مو. گردد بدن ارضاء مي
درنگ به نتيجه آن دست يابد و تمام مشغوليات خود را   بايد بيتاگي-بهاگاواد، انسان پس از خواندن   بنابراين“.سازد نيز راضي مي

چنانچه حقيقت اين فلسفه انسان را متقاعد كرده . ، كريشنا، شخصيت الهي مبادرت ورزد كنار بگذارد و به خدمت خداوند متعال
  . توان گفت كه او به ايمان دست يافته است باشد آنگاه مي

اشخاص كريشنا آگاه يا خدا آگاه در سه دسته .  جز پرورش و تكامل اين ايمان نيستاينك طريقت كريشنا آگاهي چيزي 
اند كه ايمان ندارند و حتي چنانچه رسماً به خدمت عابدانه اشتغال ورزند نيز  اشخاص دسته سوم كساني: شوند بندي مي تقسيم
ز مدتي فرو خواهند افتاد، زيرا به علت اينكه اعتقاد آنها به احتمال زياد پس ا.توانند به باالترين مرحله كمال دست يابند نمي

ما در انجام فعاليتهايي كه در .  راسخ و ايمان كامل ندارند، ادامه راه كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي برايشان بسيار مشكل است
هاي نهاني  فراد همراه با انگيزهبعضي ا:  هاي عملي در اين مورد داريم ، تجربه ايم مأموريت خود براي ابالغ اين پيام الهي داشته

گيرند و به محض اينكه از نظر مادي و اقتصادي وضعيت كمي بهتري يافتند اين راه را ترك  خود در اين راه خداشناسي قرار مي
 توان در كريشنا بايد در نظر داشت تنها با ايمان مي. كنند هاي سابق زندگي مادي خود رجعت مي گويند و دوباره به شيوه مي

توان گفت كسي كه به متون مقدس و خدمت عابدانه كامال واقف و آگاه  در رابطه با تكامل ايمان مي.آگاهي پيشرفت نمود 
اما . گيرد بندي اول قرار مي شود و در دسته است و به ايمان محكم رسيده است عابد درجه يك در آگاهي به كريشنا خوانده مي

در درك كتب مقدس آيين عشق و بندگي پيشرفته نيستند، ولي به خودي خود ايمان اند كه چندان  اشخاص دسته دوم كساني
. اند ، يا خدمت به كريشنا، بهترين راه است و از اين رو با ايمان زياد اين راه را اختيار كرده محكم دارند كه كريشنا ـ بهاكتي

اند و ايمان درستي نيز ندارند و فقط از  بهره يبدين ترتيب آنها نسبت به اشخاص دسته سوم كه از دانش كامل كتب مقدس ب
شخص درجه سه در آگاهي به . باشند كوشند كه از اين راه پيروي نمايند، برتر مي طريق معاشرت با عابدان به سادگي مي

كند و براي شخص درجه يك در  كريشنا ممكن است سقوط كند، ليكن هنگامي كه انسان در دسته دوم واقع باشد سقوط نمي
كسي كه در دسته اول قرار دارد قطعاً پيشرفت حاصل خواهد كرد و . كريشنا آگاهي به هيچ وجه امكان سقوط وجود ندارد

در رابطه با شخص درجه سه در آگاهي به كريشنا بايد گفت با اينكه او به ارزش خدمت . سرانجام به نتيجه مطلوب خواهد رسيد
ان دارد، ولي هنوز دانش كافي و شايسته درباره كريشنا از طريق كتب مقدس مانند عابدانه به كريشنا واقف است و به آن ايم

؛ بدين سبب گاهي اوقات اين اشخاص به كارما ـ يوگا و گيانا ـ يوگا   حاصل نكرده استگيتا-بهاگاواد و  بهاگاواتام-شريماد
د آنكه تأثير كارما ـ يوگا يا گيانا ـ يوگا از بين برود كنند چون هنوز در اين راه دودل و متزلزل هستند ولي به مجر تمايل پيدا مي

در شريماد بهاگاواتام سه درجه ايمان به كريشنا . شوند آنها به اشخاص درجه دو و درجه يك در كريشنا آگاهي مبدل مي
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باره اشخاصي كه حتي پس از شنيدن در.  توصيف شده است و همچنين در جزء يازدهم آن سه درجه دلبستگي و شيفتگي
، چنانچه حتي  پندارند كه اين تنها مدح و ستايشي بيش نيست آورند و مي كريشنا و عظمت خدمت عابدانه به او، ايمان نمي

. براي آنها اميد بسيار كمي براي رسيدن به كمال وجود دارد. يابند مشغول خدمت عابدانه نيز شوند اين راه را بسيار دشوار مي
  .، نقش بسيار مهمي دارد  خدمت عابدانه، در انجام سان ايمان بدين

  4آيه 
mayä tatam idaà sarvaà 

jagad avyakta-mürtinä 
mat-sthäni sarva-bhütäni 
na cähaà teñv avasthitaù 

mayä : توسط من ـtatam :گسترش يافته ـ  انتشار يافته ،idam :اين ـ sarvam : همه ـjagat :تجلي كيهاني ـ avyakta-

mürtinä  :نيافته ـ  وسيله شكل تجلي هبmat-sthäni : در من ـsarva-bhütäni :همه موجودات زنده ـ na :نه ـ ca :
  . واقع شده: avasthitaùدر آنها ـ : teñuمن ـ : ahamهمچنين ـ 

   ترجمه
تمام موجودات در من هسـتند در       .  ، در تمام اين جهان گسترده و پخش هستم          ام  نيافته  من در شكل تجلي   

  . كه من در آنان نيستمحالي 

   شرح
) 1/2/234(در كتاب بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو .  وسيله حواس مادي زمخت قابل رؤيت نيست شخصيت متعال خداوند به

 : گفته شده است
ataù çré-kåñëa-nämädi 

na bhaved grähyam indriyaiù 
sevonmukhe hi jihvädau 

svayam eva sphuraty adaù  
شخصيت الهي فقطا براي . توان با حواس مادي درك كرد كريشنا را نمي ، بازيها و شئون الهي ديگر خداوند شري ، شهرت نام

) 5/38(در برهما ـ سامهيتا . گردد ، مشهود مي كسي كه تحت راهنمايي و هدايت صحيح مشغول خدمت عابدانه پاك شده است
  premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaù sadaiva hådayeñu vilokayanti : گفته شده است

تواند شخصيت اعالي  انسان فقط در صورتي كه حالت متعال عاشقانه را نسبت به شخصيت الهي در خود پرورش داده باشد مي
ر اين د.  بدين ترتيب شخصيت الهي براي عموم مردم آشكار نيست. پروردگار، گوويندا، را همواره در درون و برون مشاهده نمايد

وسيله حواس مادي قابل درك  آيه گفته شده است كه اگرچه خداوند در همه جا حاضر و ساري و جاري است اما با اين وصف به
، ولي  توانيم او را ببينيم در واقع هرچند ما نمي.  اين نكته در اينجا با واژه آوياكتا ـ مورتينا تصريح شده است. باشد و رؤيت نمي

همان گونه كه در فصل هفتم مطرح شد، تمام تجلي كيهاني فقط تركيبي از دو نيروي مختلف . ه داردهمه چيز بر او تكي
باشد،  درست همان گونه كه نور خورشيد در سراسر جهان پخش مي. انرژي روحاني برتر و انرژي مادي فروتر:  پروردگار است

  .ن انرژي قرار و بر آن تكيه دارد، و همه چيز در آ انرژي خداوند نيز در تمام آفرينش گسترده است



   
339 

، پس با اين عمل  جا پخش شده وسيله نيروهاي مختلف خود در همه گيري كند كه چون خداوند به ولي انسان نبايد چنين نتيجه
من در همه جا هستم و همه چيز ”: فرمايد خداوند براي رد نمودن چنين استداللي مي.  شخصيت واحد خود را از دست داده است

پادشاه در : توان به مثال ساده پادشاه اشاره كرد  براي روشن شدن مسأله مي“. اين وصف من به كنار هستماما با .   من استدر
شوند و هر  ؛ به عبارتي وزراي مختلف او نيروهايش محسوب مي رأس دولت قرار دارد و دولت چيزي جز تجلي قدرت او نيست

اي شخصاً حضور داشته  توان انتظار داشت كه پادشاه در هر اداره اما با اين وصف نمي. داي به قدرت پادشاه تكيه دار وزارتخانه
كنيم و آنچه در اين دنياي مادي و دنياي روحاني وجود دارد به تمامي بر  به همين ترتيب تمام تجلياتي كه ما مشاهده مي. باشد

گيرد و همان  انتشار نيروهاي مختلف خداوند صورت ميخلقت از طريق بسط و .  انرژي شخصيت متعال خداوند تكيه زده است
  :  گفته شده استگيتا-بهاگاوادگونه كه در 

viñöabhyäham idaà kåtsnam 
  .خداوند با ظهور شخص خود يعني از طريق گسترش نيروهاي مختلفش در همه جا حضور دارد

  5آيه 
na ca mat-sthäni bhütäni 
paçya me yogam aiçvaram 

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

na : هرگز ـca :همچنين ـ mat—sthäni : واقع شده در من ـbhütäni : تمام خلقت ـpaçya :فقط ببين ـ me :مال من  ،
: ca هيچگاه ـ: naحافظ تمام موجودات زنده ـ : bhüta-bhåtالعاده تصورناشدني ـ  قدرت خارق: yogam aiçvaram م ـ

منشأ : bhüta-bhävanaùـ ) پروردگار(ذات : ätmä، م ـ  مال من: mamaدر تجلي كيهاني ـ : bhüta—sthaùن ـ همچني
  . تمام تجليات

   ترجمه
به رغـم آنكـه     ! اينك بنگر به توانايي اسرارآميز من     . و با اين وصف آنچه خلق شده است بر من تكيه ندارد           

، زيرا ذات مـن خـود    ، جزئي از اين عالم كائنات نيستم        ر دارم حافظ تمام موجودات زنده هستم و در همه جا حضو         
  . منشأ آفرينش است

   شرح
خداوند . اين موضوع را نبايد اشتباه درك كرد).  مات ـ استهاني ساروا ـ بهوتاني(فرمايد همه چيز بر او تكيه دارد  خداوند مي

ويري از اطلس را ديده باشيم كه كره زمين را بر پشت خود شايد ما تص. مستقيماً كاري با حفظ و بقاي اين تجلي مادي ندارد
ما نبايد چنين تصوري از كريشنا كه حافظ و باعث . ، بسيار خسته شده باشد داشتن اين كره عظيم رسد با نگه دارد و به نظر مي

در عين حال از آنها جدا و بركنار فرمايد با اينكه همه چيز بر او تكيه دارد،  خداوند مي.  بقاي اين جهان خلقت است داشته باشيم
، اما شخص او با فضا متفاوت است  هاي سيارات در فضا شناورند و اين فضا در حقيقت نيروي خداوند متعال است منظومه.  است

 عنوان اند، من به با اينكه آنها در انرژي تصورناشدنيم واقع شده”: فرمايد بدين سبب خداوند اعالم مي. و در وراي آن قرار دارد
  .  اين قدرت و توانايي تصورناشدني خداوند است“. ل خداونداز آنان جدايمشخصيت متعا

  : در لغتنامه ودايي نيروكتي آمده است
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yujyate 'nena durghaöeñu käryeñu 
اي مختلف و  شخصيت او سرشار از قو“.دهد  غيرقابل تصوري را انجام ميانگيز خداوند متعال با بروز انرژي خود، اعمال شگفت”

از طرفي انسان ممكن است به انجام كاري . شخصيت الهي را به اين طريق بايد درك كرد.  اراده مباركش حقيقت محض است
تواند آنچنان كه انتظار دارد  فكر كند، اما موانع بسيار زيادي در انجام آن براي او وجود خواهد داشت و گاهي اوقات نيز نمي

گردد كه  گيرد فقط با خواست او همه چيز آنقدر كامل انجام مي كه اراده كريشنا به امري تعلق ميليكن هنگامي . عمل نمايد
با اينكه او : دهد خداوند اين حقيقت را چنين توضيح مي.  انسان قادر نيست تصور كند چگونه اين امور صورت پذيرفته است

يابد،  شود، بقاء مي  تنها با اراده متعالش همه هستي خلق مي.، با آن تماس ندارد حافظ و باعث بقاي تمام تجليات مادي است
آنچنانكه بين ما و ذهن مادي (براي خداوند هيچ گونه تفاوتي بين ذات و ذهن وجود ندارد . گردد شود و نابود مي حفظ مي

اوند در عين حال كه در تواند درك كند كه چگونه خد انسان عادي نمي.  زيرا او روح مطلق است) مان تفاوت وجود دارد كنوني
خداوند با اين تجلي مادي متفاوت است و در .  همه چيز و همه جا حضور دارد، داراي شخصيت واحد جدا از همه چيز نيز هست

العاده  ، يعني قدرت خارق عين حال همه چيز بر او تكيه دارد؛ اين موضوعي است كه در اينجا تحت عنوان يوگام آيشوارام
  . وند توضيح داده شده استشخصيت متعال خدا

  6آيه 
yathäkäça-sthito nityaà 

väyuù sarvatra-go mahän 
tathä sarväëi bhütäni 

mat-sthänéty upadhäraya 
yathä : درست همان گونه كه ـäkäça-sthitaù : واقع شده در آسمان ـnityam : همواره ـväyuù : باد ـsarvatra-gaù :

واقع شده در : mat-sthäniتمام مخلوقات ـ : sarväëi bhütäni مشابهاً ـ: tathäبزرگ ـ : mahänوزيدن در همه جا ـ 
  . كن درك نمايي سعي: upadhärayaسان ـ  بدين: iti من ـ

   ترجمه
ترتيب تمـام   وزد، و همواره در آسمان قرار دارد، به همين درك كن همان گونه كه باد نيرومند در همه جا مي          

  .اند اقعمخلوقات نيز در من و

   شرح
اما خداوند مثالي را .  براي اشخاص عادي درك اينكه چگونه خلقت عظيم مادي در خداوند قرار دارد تقريباً غير قابل تصور است

و از .  توانيم درك كنيم آسمان شايد بزرگترين تجلي مادي باشد كه ما مي. كند تا شايد راهگشايي براي درك ما باشد بيان مي
اما به رغم اين . گذارد وا بزرگترين پديده مادي در اين آسمان است كه حركت آن بر جنبش همه چيز تأثير ميطرفي باد يا ه

انگيز اين عالم  مشابهاً تمام تجليات شگفت.  ، باد همچنان در آسمان قرار دارد؛ به عبارت ديگر باد وراي آسمان نيست عظمت
باشند؛ همچنانكه معموال  اند و همه آنها تابع و مطيع اراده حق تعالي مي دهكائنات با اراده متعال خداوند به عرصه وجود آم

با : كند در نتيجه همه چيز تحت اراده او حركت مي. افتد گوييم حتي برگي بدون اراده شخصيت متعال خداوند بر زمين نمي مي
، خداوند نيز از  اره از تحركات باد مستقل استاينك همان گونه كه آسمان همو. شود ، حفظ و منهدم مي اراده او همه چيز آفريده
  . همه چيز مستقل است

  yad-bhéñä vätaù pavate : در اوپانيشادها آمده است
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گفته ) 3/8/9(در بريهاد ـ آرانياكا اوپانيشاد ) 2/8/1تيريا اوپانيشاد  تايت (“.وزد خداوند متعال است كه باد مياز بيم ”
 etasya vä akñarasya praçäsane gärgi sürya-candramasau vidhåtau tiñöhata etasya vä : شده است

akñarasya praçäsane gärgi dyäv-äpåthivyau vidhåtau tiñöhataù  
 در برهما ـ “.ارات بزرگ در حركت و گردش هستند، خورشيد و سي به امر متعال و تحت نظارت شخصيت اعالي خداوند، ماه”

 : ستگفته شده ا) 5/52(سامهيتا 
yac-cakñur eña savitä sakala-grahäëäà 
räjä samasta-sura-mürtir açeña-tejäù 

yasyäjïayä bhramati sambhåta-käla-cakro 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  

وب گفته شده است خورشيد كه به منزله يكي از چشمان خداوند متعال محس. كند اين آيه حركت خورشيد را توصيف مي
. كند شود، قدرت عظيمي در انتشار حرارت و نور دارد و به فرمان و اراده متعال گوويندا، در مدار معين خود حركت مي مي

انگيز و  توانيم از ادبيات ودايي داليل محكمي بيابيم حاكي از آنكه اين تجلي مادي كه به نظرمان بسيار شگفت ، ما مي بنابراين
اين موضوع در آيات آخر اين فصل بيشتر توضيح داده . مل شخصيت متعال خداوند قرار داردآيد، تحت كنترل كا عظيم مي
  .خواهد شد

  7آيه 
sarva-bhütäni kaunteya 

prakåtià yänti mämikäm 
kalpa-kñaye punas täni 

kalpädau visåjämy aham 
sarva-bhütäni : تمام مخلوقات ـkaunteya : اي پسر كونتي ـprakåtim :عت ـ طبيyänti :شوند ـ  وارد ميmämikäm :

: visåjämiدر آغاز عصر ـ : kalpa-ädau همه آنها ـ: täniدوباره ـ : punaùدر پايان عصر ـ : kalpa-kñaye، م ـ  مال من
  . من: ahamكنم ـ  خلق مي

   ترجمه
و مـن در آغـاز   شـوند   ، تمامي تجليات مادي در پايان هر عصر به درون طبيعت من وارد مي         اي پسر كونتي  

  . آفرينم عصر ديگري دوباره با نيروي خود آنها را مي

   شرح
 يعني در هنگام مرگ “در پايان عصر”.  ، بقاء و فناي اين عالم مشهود كامال متكي بر اراده متعال شخصيت خداوند است خلقت
 محاسبه شده و طول شب او نيز  سال زميني000/000/300/4 كند و هر روز او معادل برهما يكصد سال زندگي مي. برهما

هنگامي .  يك ماه او شامل سي روز از چنين روزها و شبهايي است و سال برهما نيز دوازده ماه است.  معادل همين زمان است
گيرد؛ اين بدان معناست  كه مرگ برهما پس از گذشت صد سال با چنين محاسبه زماني فرا رسد، انهدام يا نابودي صورت مي

سپس اين جهان كائنات دوباره در . شود ژي كه از طرف خداوند متعال بسط و تجلي يافته بود دوباره در او جمع ميكه آن انر
 اين بيان صريح “.، بسيار خواهم شد  و يگانه هستمبا اينكه من يكتا”: باهو سيام . گردد موعد بعد با اراده خداوند متجلي مي
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دهد و دوباره كل عالم مشهود به عرصه  خداوند خود را در اين انرژي مادي بسط مي). 6/2/3چاندوگيا اوپانيشاد (ودايي است 
  .آيد ظهور مي

  8آيه 
prakåtià sväm avañöabhya 

visåjämi punaù punaù 
bhüta-grämam imaà kåtsnam 

avaçaà prakåter vaçät 
prakåtim : طبيعت مادي ـsväm : مربوط به ذات من ـavañöabhya :ه ـ وارد شدن بvisåjämi :كنم ـ  من خلق مي

punaù punaù : دوباره و دوباره ـbhüta-grämam : تمام تجليات كيهاني ـimam : اينها ـkåtsnam : در كل ـ
avaçam : خود به خود ـprakåteù : مربوط به نيروي طبيعت ـvaçät :به حكم وظيفه .  

   ترجمه
يابد و در پايان بـه         من بارها و بارها تجلي مي      ةه اراد اين جهان ب  .  تمام نظام كائنات تحت فرمان من است      

  .گردد  من منهدم ميةاراد

   شرح
اين موضوع را قبال چندين بار .  جهان مادي تجلي انرژي سفلي يا به عبارتي مظهر نيروي فروتر شخصيت متعال خداوند است

گردد كه خداوند به عنوان اولين ظهور پوروشاي  ها مي، انرژي مادي به صورت ماهات ـ تاتوار در هنگام خلقت.  ايم توضيح داده
كشد و با تنفس و بازدم خود جهانهاي  ماها ـ ويشنو درون اقيانوس عليت دراز مي. شود خود، يعني ماها ـ ويشنو، داخل آن مي

 به اين طريق آفريده هر جهان. شود افشاند، و به صورت گاربهوداكاشايي ويشنو وارد هر يك از آنها مي شماري را بيرون مي بي
دهد و به درون همه اشياء حتي ذرات بسيار كوچك اتم  خداوند باز خود را به صورت كشيرودا كاشايي ويشنو تجلي مي. شود مي

  .شود اين حقيقت در اينجا توضيح داده شده است كه خداوند به درون همه اشياء وارد مي. گردد وارد مي
نمايند و در اثر بازتاب اعمال  ، شروع به رشد مي اين طبيعت مادي افكنده و سپس بارور شده، موجودات زنده درون رحم  از طرفي

گيرد و فعاليتهاي انواع مختلف  سان دنياي مادي شكل مي بدين. گيرند گذشته خود در حاالت و موقعيتهاي مختلفي قرار مي
 انواع موجودات در كار نيست زيرا كليه انواع مختلف در اينجا تحول تدريجي. گردد موجود زنده از همان لحظه خلقت آغاز مي

، پرندگان همگي همزمان با هم خلق  ، چهارپايان گردد؛ انسانها، حيوانات حيات بالفاصله همراه با آفرينش جهان خلق مي
اژه آواشام در اينجا به استفاده از و. اند دوباره تجلي يابد هايي كه موجودات زنده در انهدام قبل داشته شوند تا كليه خواسته مي

بلكه حالت آگاهي آنها . طرز واضحي بيانگر آن است كه موجودات زنده كوچكترين دخالتي در جريان خلقت انواع حيات ندارند
اين . گيرد يابد و تمام اينها فقط طبق اراده خداوند صورت مي ، است كه دوباره تجلي مي ، در آفرينش گذشته در زندگي سابقشان

جريان : كند ، وابستگي به آنها پيدا نمي خداوند پس از خلق انواع گوناگون حيات.  وي تصورناشدني شخصيت مطلق الهياست نير
گيرد تا عرصه و موقعيتي مناسب براي ابراز تمايالت موجودات زنده مختلف فراهم آيد ليكن خداوند كامال  خلقت صورت مي

  .كند گي به آن است و خود را درگير سلسله حوادث مربوط به اين آفرينش نميمستقل از آن قرار دارد و فاقد هر گونه وابست

  9آيه 
na ca mäà täni karmäëi 
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nibadhnanti dhanaïjaya 
udäséna-vad äsénam 

asaktaà teñu karmasu 
na : هرگز ـca : همچنين ـmäm :مرا ـ  به من ،täni : همه آنها ـkarmäëi : فعاليتها ـnibadhnanti :بند كشاند ـ به 

dhanaïjaya : اي فاتح ثروتها ـudäséna-vat :طرف ـ  به صورت خنثي وبيäsénam : واقع شده ـasaktam : بدون
  .فعاليتها: karmasuبراي آنها ـ : teñu، فاقد جذابيت ـ  كشش

   ترجمه
همواره از تمام اين    من  . تواند مرا به بند كشد و گرفتار خود سازد          اي دهانانجايا، هيچيك از اين اعمال نمي      

  . ام تفاوت نشسته فعاليتهاي مادي جدا هستم و گويي بي

   شرح
، بلكه خداوند همواره مشـغول  ، گمان كند كه شخصيت متعال خداوند فاقد فعاليت است انسان نبايد، در ارتباط با اين موضوع
  : ستآمده ا) 5/6(در برهما ـ سامهيـتا . باشد شؤون الهـيش در عالم روحاني مي

ätmärämasya tasyästi prakåtyä na samägamaù 
 گونه تعلقي به امور مادي ، جاودان و مملو از شعف خود است و هيچ شخصيت الهي خداوند همواره جذب فعاليتهاي روحاني”

 خلقت بركنار و گيرد و او همواره نسبت به امور مادي جهان  فعاليتهاي مادي از طريق نيروهاي مختلف خداوند انجام مي“.ندارد
هرچند خداوند بر تمام جزئيات .  تفاوتي در اينجا با واژه اوداسينا ـ وات بيان گرديده است اين خنثي بودن و بي. باشد تفاوت مي بي

، همانند يك قاضي عاليمقام دادگاه در جايگاه خاص  تفاوت و بركنار نشسته است فعاليتهاي مادي سلطه و سيطره دارد، گويي بي
برند و به يكي ثروت  زنند، ديگري را به زندان مي يكي رادار مي: افتد طبق دستور قاضي دادگستري اتفاقهاي بسيار مي. خود

مشابهاً، هرچند . او هيچ گونه كاري با تمام آن برد و باختها ندارد.  طرف است تفاوت و بي دهند؛ با اين وصف او بي هنگفتي مي
  : آمده است) 2/1/34(در ودانتا ـ سوترا .  طرف است دخالت دارد، با اين حال او همواره بياراده خداوند در كليه اعمال جهان 

vaiñamya-nairghåëye na 
و دخالتي در امور موجودات زنده .  خداوند در وراي دوگانگيهاي دنياي مادي قرار دارد و به آفرينش و نابودي آن دلبسته نيست

  .ورزد اند، نمي شان اختياركرده  طبق اعمال گذشتهكه قالبهاي مختلفي از انواع حيات را

  10آيه 
mayädhyakñeëa prakåtiù 

süyate sa-caräcaram 
hetunänena kaunteya 

jagad viparivartate 
mayä :وسيله من ـ  بهadhyakñeëa :وسيله نظارت و هدايت ـ  بهprakåtiù : طبيعت مادي ـsüyate :گردد ـ  متجلي ميsa :

تجلي : jagatاي پسر كونتي ـ : kaunteyaاين ـ : anenaبه دليل ـ : hetunäمتحرك و ساكن ـ : cara-acaramهر دو ـ 
  .كند كار مي: viparivartateكيهاني ـ 

   ترجمه
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كنـد و تمـام       ، تحت هدايت من عمـل مـي         ، اين طبيعت مادي كه يكي از نيروهاي من است           اي پسر كونتي  
شـود و     اين عالم مشهود به حكم قانون طبيعت بارها و بارها خلق مي           . كند  موجودات متحرك و ساكن را ايجاد مي      

  .گردد نابود مي

   شرح
، اما همچنان هادي متعال  در اينجا به وضوح بيان گرديده كه هرچند خداوند متعال از تمام فعاليتهاي دنياي مادي بركنار است

. گيرد وسيله طبيعت مادي صورت مي ، اما اداره امور آن به ن مادي استخداوند، اراده متعال و زمينه اصلي اين جها. ماند باقي مي
همان گونه كه پدر .  فرمايد كه پدر تمام موجودات زنده در اشكال و انواع مختلف آنهاست  ميگيتا-بهاگاوادكريشنا همچنين در 

ات زنده را در رحم طبيعت مادي وارد شود، خداوند متعال تنها با يك نگاه تمام موجود باعث انعقاد نطفه در رحم مادر مي
هرچند تمام اين . گردند ها و اعمالشان در قالب انواع و اشكال مختلف حيات پديدار مي نمايد و آنها طبق آخرين خواسته مي

. كنند شان كسب مي شوند، بدنهاي مختلف خود را طبق اعمال و آرزوهاي گذشته موجودات زنده با نگاه خداوند متعال متولد مي
اندازد و  ، بلكه فقط با يك نظر بر طبيعت مادي آن را به كار مي بنابراين خداوند مستقيماً در ارتباط با اين آفرينش مادي نيست

جاي شكي نيست كه خداوند از طريق نگاه خود داراي نقشي فعال در آفرينش . شود كند و همه چيز بالفاصله خلق مي فعال مي
اسمريتي با مثالي اين . ستقيم است و او مستقيماً هيچ گونه كاري با تجلي دنياي مادي نداردمادي است ولي اين نقش غير م

شود،  ، عطر و رايحه آن از طريق قدرت شامه ما درك مي وقتي در مجاورت گل معطري قرار بگيريم: سازد مطلب را روشن مي
او تنها : دنياي مادي و شخصيت متعال خداوند وجود داردرابطه مشابهي نيز بين . در حالي كه شامه و گل از يكديگر جدا هستند

، طبيعت مادي بدون نظارت شخصيت  به طور خالصه.  كند ولي در تماس مستقيم با آن نيست آفريند و مقدر مي با نگاهش مي
  . اعالي خداوند قادر به هيچ عملي نيست و در عين حال شخصيت متعال از تمام فعاليتهاي مادي جدا است

  11آيه 
avajänanti mäà müòhä 
mänuñéà tanum äçritam 
paraà bhävam ajänanto 

mama bhüta-maheçvaram 
avajänanti :كنند ـ استهزاء مي mäm : مرا ـmüòhäù : انسانهاي ابله ـmänuñém : در يك قالب انساني ـtanum :بدن ـ 

äçritam :بر عهده گرفتن ـ  به خود گرفتن ،param :ني ـ متعال و روحاbhävam : طبيعت ـajänantaù : ندانستن ـ
mama :م ـ  مال من ،bhüta : مربوط به آنچه وجود دارد ـmahä-éçvaram :مالك متعال .  

   ترجمه
آنان سرشت مطلق و روحاني مـرا بـه     . كنند  كنم مرا استهزاء مي     ابلهان وقتي من به صورت انسان نزول مي       

  .اسندشن  آنچه هست نميعنوان خداوند متعالِ

   شرح
شود اما موجود فاني عادي  چنانكه توضيحات آيات قبل روشن ساخت شخصيت متعال خداوند هرچند به صورت انسان ظاهر مي

اما ابلهان . تواند انسان باشد كند نمي ، بقاء و فناي كل عالم مشهود را هدايت مي شخصيت مطلق الهي كه امر خلقت.  نيست
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، همانا او خداوند  در حقيقت همان گونه كه در برهما ـ سامهيتا نيز تأييد شده.  دانند و بس يكريشنا را فقط شخصي نيرومند م
  ). ايشوارا پاراما كريشنا(متعال و شخصيت ازلي الهي است 

 در مديريت عادي امور دنياي مادي. رسند هاي بسياري وجود دارند كه يكي برتر از ديگري به نظر مي ايشواراها يا كنترل كننده
هر كدام از آنان .  شويم ، مدير، معاون وزير، وزير، نخست وزير ورئيس جمهور مواجه مي نيز با سلسله مراتبي متشكل از كارمندان

در برهما ـ سامهيتا گفته شده كه كريشنا . شوند كننده افراد تحت نظر خودند و در عين حال از سوي ديگري كنترل مي اداره
هاي بسياري در دنياي مادي و در عالم روحاني هر دو وجود دارد، ليكن  كننده ون شك كنترل؛ بد كننده متعال است كنترل

  . و بدن متعالش ساچ ـ چيد ـ آناندا يعني غير مادي است) ايشوارا پاراما كريشنا( كننده متعال است كريشنا كنترل
، مملو از شعف و  جسم متعال خداوند، جاودان.  انگيزي كه در آيات قبل توصيف شد نيست بدن مادي قادر به انجام اعمال شگفت

اينجا كالبد روحاني خداوند .  پندارندش كنند و انسان عادي مي ، ابلهان او را استهزاء مي ؛ با وجود اين سرشار از دانش است
،  كوروكشترا است، يعني دوست آرجونا و سياستمداري كه درگير نبرد  شود زيرا او درست مانند يك انسان مانوشيم خوانده مي

اين .  كند، در حالي كه در حقيقت بدن او ساچ ـ چيد ـ آناندا ـ ويگراهام يعني شعف جاودان و دانش مطلق است عمل مي
كنم به  هاي خود را تقديم مي من سجده”: ساچ ـ چيد ـ آناندا ـ روپايا كريشنايا .  موضوع در آيات ودايي نيز تأييد شده است

توصيفات ). 1/1گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد  (“. جاودان مملو از شعف و دانش استل خداوند، كه شكل كريشنا، شخصيت متعا
 “.تو گوويندا، موضوع لذت حواس تمامي موجودات و گاوها هستي”:  تام اكام گوويندام. وجود داردديگري نيز در معارف ودايي 

  ). 1/35گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد  (“. جاودانگي است، شعف و و از دانش، ممل و شكل تو متعال”:ساچ ـ چيد ـ آناندا ـ ويگراهام 
پژوه  ، هنوز هستند افرادي به اصطالح دانش ، به رغم كيفيات روحاني جسم متعال خداوند كريشنا و شعف مطلق آن با اين وصف

پژوه و محقق ممكن است به علت  ص دانششخ. كنند  كه كريشنا را به عنوان انساني معمولي استهزاء ميگيتا-بهاگاوادو مفسر 
دهنده  كريشنا نشان العاده و بسيار هوشمند به دنيا بيايد، ليكن نوع ديدگاه و تصورش از شري اش انساني فوق اعمال خوب گذشته

اني شود، زيرا فقط اشخاص ابله كريشنا را انس بدين لحاظ او مودها خوانده مي.  بهره است آن است كه از دانش حقيقي بي
پندارند، زيرا به شئون الهي و محرمانه خداوند متعال و نيروهاي مختلفش  نادانان كريشنا را چنين مي. كنند معمولي محسوب مي

دانند كه بدن روحاني كريشنا جلوه دانش و شعف مطلق و مالكيت همه چيز خاص آن وجود متعال است  آنها نمي. واقف نيستند
چون آنها معرفتي به اين همه صفات و كيفيات روحاني . كسي رهايي و رستگاري اعطاء فرمايدتواند به هر  و هم اوست كه مي

  .كنند كريشنا ندارند او را استهزاء مي
،  شخصيت الهي.  ، از طريق انرژي دروني است دانند كه ظهور شخصيت اعالي خداوند در اين دنياي مادي به عالوه آنها نمي

كند كه انرژي  ، خداوند اظهار مي)ماما مايا دوراتيايا(شد   گونه كه در چند قسمت توضيح دادههمان.  ارباب نيروي مادي است
تواند از سلطه و سيطره اين  ، و هر كس كه تسليم خداوند شود مي مادي هرچند بسيار نيرومند است ولي تحت فرمان اوست

يم فرود آورده است بتواند از نفوذ انرژي مادي خارج شود، بنابراين چنانچه روحي كه به كريشنا سر تسل. انرژي مادي خارج گردد
تواند كالبد فاني مادي همچون ما داشته باشد؟ لذا  ، بقاء و فناي كل عالم را در دست دارد مي چگونه خداوند متعال كه آفرينش

، كه  يت مطلق الهيتوانند درك كنند كه كريشنا، شخص اما اشخاص ابله نمي.  چنين تصوري از كريشنا حماقت محض است
بزرگترين و كوچكترين . كننده تمام ذرات اتمي و اين عالم عظيم باشد شود، بتواند كنترل درست همچون انساني عادي ظاهر مي

تواند هستي بيكران و در عين حال  توانند تصور كنند كه چگونه شكلي همچون يك انسان مي ، لذا نمي در وراي درك آنان است
، از تمام اين تجلي  در حقيقت هرچند او نامحدود و محدود را در اختيار دارد و به آن مسلط است. ا كنترل نمايدذره بسيار خرد ر

، به وضوح بيان شده كه او قادر است محدود و  درباره نيروي تصورناشدني خداوند، يعني يوگام آيشوارام.  كيهاني جدا است
توانند بپذيرند كه كريشنا، كه درست مانند موجود  ابلهان نمي.  آنان باقي بماندنامحدود را در آن واحد كنترل نمايد و جدا از

پذيرند، زيرا واقفند كه  شود، بتواند چنين قدرتهايي داشته باشد؛ در حالي كه عابدان پاك او اين حقيقت را مي بشري ظاهر مي
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، يعني   و وجود خود را در خدمت عابدانه و عاشقانهشوند بنابراين كامال به او تسليم مي.  كريشنا شخصيت متعال خداوند است
  .كنند آگاهي به كريشنا، نثار مي

اما چنانچه به . گرايان درباره ظهور خداوند به صورت انسان وجود دارد گرايان و هويت هويت مباحثات و مجادالت بسياري بين بي
توانيم دريابيم كه او  ، مي كريشنا هستند رجوع كنيم كه كتب موثقي در علم شناخت  بهاگاواتام-شريماد و گيتا-بهاگاواد

 -شريماددر . ، اگر چه در نقش انسان معمولي و موجود بشري فاني بر اين كره ارض ظاهر شود شخصيت متعال خداوند است
 :دارند يان ميكنند، ب ، وقتي حكما به سركردگي شوناكا در مورد شئون الهي كريشنا سؤال مي ، فصل اول ، جزء اول بهاگاواتام

kåtavän kila karmäëi 
saha rämeëa keçavaù 

ati-martyäni bhagavän 
güòhaù kapaöa-mäëuña  

مال فرا انساني كرد و در اين حالت اع خداوند شري كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، همراه با باالراما نقش انسان را بازي مي”
هيچ . كند ، ابلهان را گيج و سردرگم مي  تقدير، ظهور خداوند به صورت انسانبه هر). 1/1/20بهاگاواتام  (“.بسيار انجام داد

، وقتي كه  براي مثال.  انساني قادر به انجام اعمال شگرفي كه كريشنا در هنگام ظهور خود بر اين كره زمين انجام داد، نيست
 چهار دست ظهور نمود، اما پس از دعاهاي كريشنا در مقابل پدر و مادرش يعني واسودوا و دواكي ظاهر شد، در شكل متعال

  : گفته شده است) 10/3/46(همان گونه كه در بهاگاواتام . والدينش خود را به طفلي معمولي تبديل كرد
babhüva präkåtaù çiçuù 

كي از اكنون در اينجا دوباره اين موضوع مشخص شده است كه ي.  ، انساني معمولي ظاهر گشت او درست مانند طفلي معمولي
 نيز بيان شده است گيتا-بهاگاواددر فصل يازدهم .  هاي كالبد روحاني خداوند ظهور وي به صورت انساني معمولي است مشخصه

  .كه آرجونا دعا كرد كه فرم چهار دست كريشنا را رؤيت كند
tenaiva rüpeëa catur-bhujena 

 نشان داد، دوباره به صورت اصلي و ازلي خود بازگشتكريشنا پس از آنكه به درخواست آرجونا شكل چهار دست خود را 
  . تواند از انسان عادي سر بزند العاده نمي مسلماً تمامي اين اعمال برجسته و خارق).  مانوشام روپام(

 مدعا در ميان افرادي كه اعتباري براي كريشنا قائل نيستند، آنهايي كه تحت تأثير فلسفه ماياوادي قرار دارند، براي اثبات اين
  :كنند نقل مي) 3/29/21(   بهاگاواتام-شريماد، آيه زير را از  كه كريشنا انساني معمولي است

Ahaà sarveñu bhüteñu bhütätmävasthitaù sadä 
 بهتر است ما در تحليل اين آيه بخصوص از آچارياهاي وايشناوا مانند جيوا گوسوامي و “.عال در هر موجود زنده حضور داردمت”

جيوا گوسوامي در . نمايند غيرموثقي كه كريشنا را استهزاء مي ناتها چاكراوارتي تهاكورا تبعيت كنيم تا از تفسيرات اشخاصويشوا
، به  ، چه ساكن و چه متحرك فرمايد كه كريشنا در بسط كامل خود به صورت پاراماتما در كليه موجودات شرح اين آيه مي

مورتي يعني تمثال خداوند متعال در معبد توجه   هر عابد تازه كاري كه فقط به آرچا ـصورت روح متعال حضور دارد، از اين رو
گانه عابدان  بندي سه در دسته.  كند و به موجودات زنده ديگر احترام نگذارد، مشغول عبادت بيهوده تمثال خداوند در معبد است

كند تا به  بد تازه كار بيشتر به تمثال خداوند در معبد توجه ميعا. ترين مرحله و درجه قراردارند خداوند، رهروان مبتدي در پايين
عابد بايد درك كند . دهد كه اين نوع طرز تفكر بايد تصحيح گردد ويشواناتها چاكراوارتي تهاكورا تذكر مي عابدان ديگر، بنابراين

داوند متعال است و همان گونه كه انسان كه چون كريشنا به صورت پاراماتما در قلب همه حضور دارد، بنابراين هر بدني معبد خ
گذارد، به همين ترتيب بايد به طرز شايسته و صحيح به تمام بدنها كه پاراماتما در آنها سكني دارد  به معبد خداوند احترام مي

  .توجهي نكرد در نتيجه بايد همه را محترم شمرد و نسبت به كسي بي. احترام بگذارد
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گويند از آنجا كه خداوند در همه جا  آنها مي. كنند وجود دارند كه پرستش در معبد را استهزاء ميگرايان بسياري نيز  هويت بي
حضور دارد، چرا انسان بايد خود را به پرستش در معبد محدود كند؟ ولي اگر خداوند همه جا هست آيا در معبد يا در آرچا ـ 

ديگر مجادله خواهند كرد، ولي عابدي كه در خدا آگاهي يا كريشنا گرايان پيوسته با يك هويت گرايان و بي ؟ هويت مورتي نيست
داند در عين حال كه كريشنا شخصيت متعال است در   مي- چنانكه در برهما ـ سامهيتا تصريح شده -آگاهي كامل قرار دارد 

طريق تجليات نيروهاي مختلف ، از  همه جا حضور دارد؛ هرچند خداوند به طور ابدي در گولوكا ورينداوانا سكني دارد، همزمان
  . خود و با بسطهاي كاملش در همه جا و در تمام قسمتهاي آفرينش مادي و روحاني حاضر است

  12آيه 
moghäçä mogha-karmäëo 

mogha-jïänä vicetasaù 
räkñasém äsuréà caiva 

prakåtià mohinéà çritäù 
mogha-äçäù : ناكام در اميدهايشان ـmogha-karmäëaù :اكام و سرخورده در اعمال ثمرجويانه ـ نmogha-jïänäù :

: eva و ـ: caملحدانه ـ : äsurémديوصفتانه ـ : räkñasémگيج و سرگردان شده ـ : vicetasaùناكام و سرخورده در دانش ـ 
  . پناه بردن به: çritäù سرگردان بودن ـ: mohinémطبيعت ـ : prakåtimحتماً، محققاً ـ 

   ترجمه
 در آن حالـتِ   . انـد   اند، مجذوب نظريات ديوصـفتانه و ملحدانـه         سان گيج و گمگشته گرديده      بدينآنان كه   

، براي اعمال ثمرجويانه و براي تحصيل دانش همگـي بـا شكسـت و ناكـامي                   ، اميد آنان براي رهايي      زدگي  توهم
  .گردد مواجه مي

   شرح
پندارند، در حالي كه قلباً، كريشنا، شخصيت متعال  دانه ميعابدان بسياري هستند كه خود را در كريشنا آگاهي و خدمت عاب

به . آنان هيچگاه ثمره خدمت عابدانه يعني بازگشت به خداوند را نخواهند چشيد. اند خداوند را به منزله حقيقت مطلق نپذيرفته
به رهايي از اين اسارت مادي ، كساني كه مشغول اعمال پرهيزكارانه ثمربخش هستند و در نهايت امر اميد دارند  همين ترتيب

به بيان ديگر، بايد دانست . كنند نائل آيند نيز هرگز موفق نخواهند شد، زيرا كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، را استهزاء مي
 توصيف گيتا-بهاگاوادگيرند ديوصفت و خدانشناسند و همان گونه كه در فصل هفتم  اشخاصي كه كريشنا را به باد تمسخر مي

،  پندارهاي ذهني آنان براي رسيدن به حقيقت مطلق. آورند ين شريران ديوصفتي هيچگاه به كريشنا سر تسليم فرود نميشد، چن
با چنين اعتقاد نادرستي . كشاند كه تمايزي بين كريشنا و موجود زنده معمولي وجود ندارد ايشان را به اين نتيجه نادرست مي

ادي كه به صورت بدن كنوني آنها را پوشانده است رهايي يابند، ديگر هيچ گونه كنند به محض اينكه از انرژي م تصور مي
اي در بر  شدن با كريشنا توهم محض است و نتيجه بايد دانست كه تالش براي يكي. تفاوتي بين آنها و خداوند نخواهد بود

اين : نتيجه خواهد ماند همواره بياين گونه جستجوي دانش روحاني به صورتي خدانشناسانه و ديوصفتانه .  نخواهد داشت
، تحصيل دانش روحاني از طريق ادبيات ودايي مانند ودانتا ـ سوترا  براي اين اشخاص.  موضوع در اين آيه خاطرنشان شده است

  .و اوپانيشادها همواره با شكست مواجه خواهد شد
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ترديد كساني  بي. آيد ادي اهانت بزرگي به شمار ميبنابراين در نظر گرفتن كريشنا، شخصيت متعال خداوند، به منزله انسان ع
بريهاد ـ . اند پندارند، در ورطه توهم فرو افتاده و گمراه شده كه به علت عدم توانايي در درك شكل جاودان كريشنا چنين مي

 :كند ويشنو ـ اسمريتي به روشني بيان مي
yo vetti bhautikaà dehaà 
kåñëasya paramätmanaù 

sa sarvasmäd bahiñ-käryaù 
çrauta-smärta-vidhänataù 
mukhaà tasyävalokyäpi 
sa-celaà snänam äcaret  

كسي كه بدن متعال كريشنا را مادي محسوب كند بايد از تمام شعائر مذهبي و فعاليتهاي شروتي و اسمريتي بيرون رانده شود؛ ”
درنگ در رودخانه مقدس گنگ غسل نمايد تا خود را از  و چنانچه كسي تصادفاً به صورت چنين شخصي نظر افكند بايد بي

مسلماً . ورزند كنند، زيرا نسبت به شخصيت اعالي خداوند حسادت مي الناس كريشنا را استهزاء مي عوام. آلودگي پاك سازد
 آنان پيوسته ، تولد در ميان خدانشناسان و ديوصفتان خواهد بود و دانش حقيقي ، زندگي پس از زندگي سرنوشت چنين اشخاصي

  “.ترين وادي خلقت تنزل خواهند كردتحت حجاب توهم باقي خواهد ماند و تدريجاً به تاريك

  13آيه 
mahätmänas tu mäà pärtha 

daivéà prakåtim äçritäù 
bhajanty ananya-manaso 
jïätvä bhütädim avyayam 

mahä-ätmänaù : ارواح بزرگ ـtu :ولي ـ mäm : به من ـpärtha :ي پسر پريتها ـ اpärtha :ملكوتي ـ  الهي ،
prakåtim : طبيعت ـäçritäù :اند به ـ  پناه بردهbhajanti :كنند ـ  خدمت ميananya-manasaù : بدون انحراف يافتن

  .پايان ناپذير: avyayam، منشأ ـ  اصل: ädim مربوط به خلقت ـ: bhüta، شناختن ـ  دانستن: jïätväذهن ـ 

   ترجمه
آنـان  . ، تحت حفاظت طبيعت الهي هسـتند        ريتها، كساني كه در توهم نيستند، يعني ارواح بزرگ        اي پسر پ  

ـ        كامال مشغول خدمت عابدانه    ناپـذير     شخصـيت اعـالي خداونـد، حقيقـت ازلـي و پايـان             ةاند، زيرا مرا بـه منزل
  .شناسند مي

   شرح
ه ماهاتما اين است كه در پناه طبيعت الهي قرار گرفته اولين نشان.  در اين آيه توصيف ماهاتما به طرز واضحي بيان شده است

به : پذيرد؟ اين موضوع در فصل هفتم توضيح داده شد چگونه اين امر تحقق مي.  است و تحت كنترل طبيعت مادي نيست
عت مادي درنگ از كنترل طبي محض آنكه كسي قلباً و روحاً خود را به شري كريشنا، شخصيت متعال خداوند، تسليم نمايد، بي

اي خداوند است به محض آنكه از كنترل طبيعت مادي  موجود زنده چون جزو نيروي حاشيه.  اين قاعده كلي است. گردد آزاد مي
بدين ترتيب وقتي انسان از طريق . گيرد قرار مي)  طبيعت الهي( ، تحت هدايت طبيعت روحاني يا دايوي پراكريتي رها گشت

  .رسد ردگار ارتقاء يابد به مرتبه روح بزرگ يا ماهاتما ميتسليم شدن به شخصيت اعالي پرو
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،  داند كه كريشنا، بدون كوچكترين شكي كند، زيرا او به خوبي مي هيچ چيزي جز كريشنا توجه ماهاتما را به خود جلب نمي
، يعني عابدان پاك ماهاتما يا روح بزرگ از طريق معاشرت با ماهاتماهاي ديگر.  شخصيت ازلي متعال و علت تمام علل است

وسيله وجوه ديگر كريشنا همچون ويشنوي  تنها به مريدان مخلص و عابدان پاك نه. گيرد يابد و شكل مي ديگر، پرورش مي
شوند، كه با هيچيك از شكلهاي فرشتگان يا انسانها نيز كاري ندارند، زيرا آنان صرفاً مجذوب شكل دو  چهار دست جلب نمي

قيد و شرط به  نمايند و همواره مشغول خدمت بي ، در آگاهي به كريشنا، فقط بر او تمركز مي خاصاين اش. دست كريشنايند
  .خداوند هستند

  14آيه 
satataà kértayanto mäà 
yatantaç ca dåòha-vratäù 

namasyantaç ca mäà bhaktyä 
nitya-yuktä upäsate 

satatam :هميشه ـ kértayantaù : ذكر كردن ـmäm :من ـدرباره  yatantaù : تالش كردن به نحو كامل ـca : همچنين
با : bhaktyä، مرا ـ  به من: mämو ـ : ca ها ـ تقديم كردن سجده: namasyantaùbvبا عزم راسخ ـ : dåòha-vratäùـ 

  .پرستند مي: upäsateدائماً مشغول شده ـ : nitya—yuktäùعشق و عبوديت ـ 

   ترجمه
پردازند و در مقابل مـن        كوشند، همواره به ذكر شكوه و جالل من مي           راسخ مي  اين ارواح بزرگ كه با عزمي     

  .پرستند آورند، دائماً مرا با عشق و عبوديت مي سر تعظيم فرود مي

   شرح
هايي است كه در اين آيه بيان  ماهاتما داراي عالئم و نشانه. توان با مهر زدن بر يك شخص عادي ماهاتما به وجود آورد نمي

وي . باشد و كاري جز آن ندارد ، خداوند متعال كريشنا، مي او همواره مشغول ذكر شكوه و جالل شخصيت الهي:  تشده اس
آيد، انسان بايد  هنگامي كه مسأله تجليل پيش مي. گرا باشد هويت تواند بي ؛ پس او نمي همواره مشغول تجليل از خداوند است

العاده حق تعالي را  ، صفات متعال و شئون روحاني خارق ، شكل جاودان قدسعظمت خداوند متعال را تجليل نمايد، و نام م
انسان بايد عظمت همه اين حقايق را تجليل كند؛ بدين سبب يك ماهاتما شيفته و دلبسته شخصيت اعالي . بستايد و بپرستد

  . خداوند است
 به عنوان ماهاتما توصيف نشده گيتا-بهاگاوادر كسي كه به جنبه فاقد شخصيت حق تعالي يعني برهما جيوتي دلبستگي دارد، د

ماهاتما همواره مشغول فعاليتهاي مختلف خدمت عابدانه است ). مشخصات متفاوت او در آيه بعد توضيح داده خواهد شد(است 
رشتگان و  توصيف شده دائماً مشغول استماع و ذكر درباره ويشنو است و نه درباره ف بهاگاواتام-شريمادو همان گونه كه در 

چنين ماهاتمايي عزم . ، يعني به ياد داشتن خداوند) اسمارانام(و ) شراوانام كيرتانام ويشنو( اين است عشق و عبوديت. انسانها
،  او براي نيل به اين موفقيت. ، نائل آيد ، در يكي از پنج راساي روحاني در مقصد غايي راسخ دارد تا به معاشرت با خداوند متعال

، شري كريشنا  ، بدني و كالمي و خالصه همه وجود خويش را نثار خدمت به خداوند متعال يتهايش اعم از ذهنيتمام فعال
  .شود اين امر كريشنا آگاهي كامل يا خداشناسي كامل خوانده مي. كند مي



   
350 

ين روز بعد از خدمت عابدانه شامل فعاليتهاي تجويزشده خاصي است مانند روزه گرفتن در روزهاي مخصوصي همچون يازدهم
، تمام اين قواعد و قوانين را براي كساني كه واقعاً خواهان  آچارياهاي بزرگ. و يا روز ظهور خداوند)  اكاداشي( ماه شب چهارده

، دقيقاً تمام اين قواعد و  ماهاتماها، يعني ارواح بزرگ. اند معاشرت با شخصيت اعالي خداوند در عالم روحاني هستند، ارائه كرده
  .كنند و بنابراين مطمئناً به نتيجه مطلوب خواهند رسيد نين را مراعات ميقوا

تواند در حالتي شاد و پرسرور نيز  همان گونه كه در آيه دوم اين فصل بيان شد، انجام خدمت عابدانه نه تنها آسان است كه مي
، سانياسي  اند در هر موقعيتي اعم از متأهلتو شخص مي.  انجام گردد؛ احتياجي به انجام هيچ گونه توبه و رياضت سختي نيست

، اين خدمت عابدانه به شخصيت متعال خداوند را تحت هدايت يك پير روحاني متبحر  اي از جهان يا برهماچاري و در هر نقطه
  .انجام دهد و بدين ترتيب يك ماهاتما يا روح بزرگ گردد

  15آيه 
jïäna-yajïena cäpy anye 

yajanto mäm upäsate 
ekatvena påthaktvena 

bahudhä viçvato-mukham 
jïäna-yajïena :وسيله پرورش دانش ـ  بهca : همچنين ـapi : حتماً، محققاً ـanye : ديگران ـyajantaù : قرباني كردن ـ

mäm : مرا ـupäsate :كنند ـ  پرستش ميekatvena : در يكتايي ـpåthaktvena : در دوگانگي ـbahudhä :ي در گوناگون
  . و در شكل جهاني: viçvataù-mukham ـ

   ترجمه
، يـا در   اند، خداوند متعال را، يا به عنوان آن هستي يگانـه    ديگران كه از طريق كسب دانش مشغول قرباني       

  .پرستند ، و يا در شكل جهاني خود مي تنوع و گوناگوني موجودات

   شرح
مايد كساني كه به طور خالص و پاك در آگاهي به كريشنايند و چيزي فر خداوند به آرجونا مي.  اين آيه خالصه آيات قبل است

شوند؛ با اين وصف اشخاص ديگري نيز هستند كه دقيقاً در مقام و منزلت ماهاتما  شناسند، ماهاتما خوانده مي جز كريشنا نمي
، كنجكاوان و  ، نيازمندان مادي برخي از آنان قبال تحت عنوان دردمندان. پرستند نيستند، ولي به طرق ديگري كريشنا را مي

تري از آنان قرار  ولي اشخاص ديگري نيز هستند كه در مراتب پايين. كساني كه به كسب دانش مشغول هستند توصيف شدند
  :شوند دارند و به سه دسته تقسيم مي

  .پرستد داند و مي كسي كه خودش را با خداوند يكي مي
  .كند سازد و آن را پرستش مي  ميكسي كه شكلي از خداوند متعال براي خود

  .پرستد پذيرد و آن را مي كسي كه شكل جهاني يعني ويشواروپاي شخصيت متعال خداوند را مي
پرستند و خود را وحدت  ، يعني كساني كه خودشان را به عنوان خداوند متعال مي ترين آنان از ميان اين سه دسته فرومرتبه

. پرستند پندارند و با اين طرز تفكر خود را مي چنين اشخاصي خود را خداوند متعال مي. تندكنند، در اكثريت هس وجودي تلقي مي
سازد تا به ادراك اين مطلب كه بدن مادي نيست  تواند نوعي پرستش خدا محسوب گردد، زيرا حداقل فرد را قادر مي اين نيز مي

،  دسته دوم. كنند داوند متعال را به اين شيوه پرستش ميگرايان خ هويت ، بي به طور كلي. و بلكه در حقيقت روح است برسد
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و دسته . پندارند كنندگان فرشتگان هستند، يعني كساني كه از روي تصور و گمان هر شكلي را سيماي خداوند متعال مي پرستش
را كه شكلي از خداوند آنان جهان . توانند چيزي را باالتر از تجلي اين جهان مادي تصور و درك كنند اند كه نمي سوم كساني

  .پرستند كنند و آن را مي است باالترين نظام متعال تلقي مي

  16آيه 
ahaà kratur ahaà yajïaù 

svadhäham aham auñadham 
mantro 'ham aham eväjyam 

aham agnir ahaà hutam  
aham : من ـkratuù : مراسم و مناسك ودايي ـaham : من ـyajïaù-småti :يتي ـقرباني اسمر svadhä : خيرات ـ
aham : من ـaham : من ـauñadham : گياه شفابخش ـmantraù :صوتي متعال ـ ارتعاش aham :من ـ aham : من ـ

eva : حتماً، محققاً ـäjyam :كره آب شده ـ aham :من ـ agniù :آتش ـ aham : من ـhutam :پيشكش تقديم ، .  

   ترجمه
،   من هم كـره   .  باشم  ، گياه شفابخش و ذكر متعال مي        ، خيرات به نياكان     اني، قرب   اما اين منم كه آيين مذهبي     

  . هم آتش و هم تقديم هستم

   شرح
آن خيرات .  آن قرباني ودايي موسوم به جيوتيشتوما نيز كريشنا است و همچنين او همان ماها ـ ياگياي مذكور در اسمريتي است

اي است كه اكسير و  ريلوكا به منظور رضايت آنها، كه به صورت كره تصفيه شدهو نذورات تقديم شده به نياكان يا ساكنان پيت
شود و محصوالتي كه از شير به  مانتراهايي كه در اين قربانيها ذكر مي.  شود، نيز كريشنا است داروي هر دردي محسوب مي

، زيرا آتش يكي از پنج عنصر مادي و  ستآتش قرباني نيز كريشنا ا. شود نيز كريشنا هستند منظور اهداء در قرباني تهيه مي
اند نيز كال  به عبارت ديگر، قربانيهاي ودايي كه در قسمت كارما ـ كانداي وداها توصيه شده. باشد انرژي جداشده كريشنا مي

م يا به بيان ديگر، بايد در مورد كساني كه مشغول خدمت عابدانه به كريشنا هستند چنين درك نمود كه تما. كريشنايند
  .اند قربانيهاي توصيه شده در وداها را انجام داده

  17آيه 
pitäham asya jagato 

mätä dhätä pitämahaù 
vedyaà pavitram oàkära 

åk säma yajur eva ca 
pitä : پدر ـaham : من ـasya : مربوط به اين ـjagataù : جهان ـmätä : مادر ـdhätä :موجب بقاء ـ  ، حامي پشتيبان ،

pitämahaù : پدربزرگ ـvedyam : آنچه براي شناختن است ـpavitram :كند ـ  آن كه تطهير ميoà-kära : هجاء ام ـ
åk : ريگ ودا ـsäma :ساما ودا ـ yajuù : ياجور ودا ـeva : حتماً، محققاً ـca :و.  

   ترجمه
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   مـن  .  م هسـتم   اُ  هجاءِ ، تطهيركننده و    من منظور دانش  .   و موجب بقاي اين جهان هستم      من پدر، مادر، جد
  . ودا، ساماودا و ياجورودا هستم همچنين ريگ

   شرح
ما در موجوديت مادي . اند وسيله فعاليتهاي مختلف انرژي كريشنا پديد آمده ، به ، اعم از متحرك يا ساكن تمام تجليات كيهاني

اي كريشنا نيستند؛  ه چيزي جز انرژي حاشيهكنيم كه اين نفوس زند پيوندهاي گوناگوني را با موجودات زنده مختلف ايجاد مي
رسند، در حالي كه  ، آفريدگار و غيره به نظر مي ليكن تحت تأثير آفرينش پراكريتي بعضي از آنان براي ما، پدر، مادر، پدربزرگ

آيند   مادر و غيره مي، اين نفوس زنده كه به نظر پدر، بدين ترتيب با اين ديدگاه. در واقع آنان اجزاء و ذرات الينفك كريشنايند
نه تنها پدر و مادر اجزاي كريشنا هستند، بلكه .   است“آفريدگار”در اين آيه واژه دهاتا به معناي . چيزي جز كريشنا نيستند

و به .  اي از كريشناست ، چون ذره در واقع هر موجود زنده نيز كريشناست. آفريدگار، پدربزرگ و مادربزرگ و غيره نيز كريشنايند
همچنين آن . ما آنچه از وداها بياموزيم چيزي نيست جز گامي به سوي درك كريشنا.  ، مقصود تمام وداها كريشناست بال آندن

اي كه كنجكاو  مشابهاً موجود زنده.  مطلبي كه به پاكسازي ما كمك نمايد تا به موقعيت فطري خود دست يابيم نيز كريشناست
همچنين واژه ام كه پراناوا . شود اي از كريشنا و در نتيجه كريشنا محسوب مي  ذرهاست تمام اصول ودايي را درك كند نيز

و چون در تمام .  خورد، كريشناست شود، و يك ارتعاش صوتي روحاني است و در تمام مانتراهاي ودايي به چشم مي خوانده مي
ا بسيار شاخص است بايد درك گردد كه آن نيز كريشنا سرودهاي چهار ودا يعني ساما، ياجور، ريگ و آتهاروا، لفظ پراناوا يا امكار

  . است

  18آيه 
gatir bhartä prabhuù säkñé 

niväsaù çaraëaà suhåt 
prabhavaù pralayaù sthänaà 

nidhänaà béjam avyayam 
gatiù :مقصود ـ  هدف ،bhartä :حافظ ـ  نگهدارنده ،prabhuù :خدا ـ  ارباب ،säkñé : شاهد ـniväsaù :جايگاه ـ  زمينسر ،

çaraëam : پناه ـsu-håt :ترين دوست ـ  صميميprabhavaù :آفرينش ـ خلقت ، pralayaù :اضمحالل ـ  انحالل ،
sthänam :اساس ـ  زمينه ،nidhänam :ـ  قرارگاه ،béjam :بذر ـ  تخم ،avyayam :فناناپذير.  

   ترجمه
 ة، اساس هم    من آفرينش و انهدام   .  ن دوست هستم  ، ملجأ و عزيزتري     ، شاهد، مأمن    ، حافظ، ارباب    من هدف 

  . ، قرارگاه و تخم جاودان هستم كائنات

   شرح
، بهاگاوان يا  اما مقصد نهايي حقيقت مطلق.  خواهيم به سوي آن برويم گاتي يعني آن مقصدي كه ما با تصميم قطعي مي

شود و پيشرفتهاي  تعالي كريشنا را نشناسد گمراه ميكسي كه حق . ، گو اينكه مردم به اين حقيقت واقف نيستند كريشنا است
دهند و  اشخاص بسياري هستند كه فرشتگان مختلف را هدف و مقصود خود قرار مي.  كاذب او يا ناقص است يا خيالي و توهمي
رلوكا و غيره دست ، به سيارات مختلفي مانند چاندرا لوكا، سوريالوكا، ايندرالوكا، ماها با انجام دقيق روشهاي سخت تجويزشده
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توان گفت كريشنا هستند و در عين حال متفاوت  ، آفرينش كريشنا هستند، مي اما از آنجا كه تمام اين لوكاها يا سيارات. يابند مي
اند كريشنا هستند، ولي در عين حال آنها به منزله گامي به سوي  شده ، چون اين سيارات از انرژي كريشنا متجلي در واقع. از او
بايد در نظر داشت كه نزديك شدن به انرژيهاي مختلف كريشنا به مثابه نزديك شدن . شوند مي خت كريشنا محسوبشنا

جويي خواهد  انسان بايد مستقيماً به كريشنا تقرب جويد زيرا در اين صورت در صرف زمان و نيرو صرفه.  غيرمستقيم به اوست
پله   بتواند با كمك آسانسور به باالي ساختمان دست يابد، چرا بايد از راهتوان گفت چنانچه انسان ، مي به عنوان مثال. كرد

تواند وجود  ها باال رود؟ چون همه چيز بر انرژي كريشنا تكيه دارد، هيچ چيز بدون پناه كريشنا نمي استفاده كند و از تك تك پله
كريشنا . اوست و همه چيز در انرژي او موجوديت دارد، زيرا همه چيز متعلق به  كريشنا حاكم و حكمران متعال است. داشته باشد

كريشنا . كنيم نيز كريشنايند ، ممالك و يا سياراتي كه ما در آنها زندگي مي اماكن.  كه در قلب همه قرار دارد شاهد متعال است
. به كريشنا پناه ببرد؛ بدين سبب انسان بايد براي حفاظت خويش و يا گذاردن نقطه پاياني بر رنجهاي خود  ملجأ غايي است

تواند حافظ ما باشد و كريشنا آن حافظ و وجود حي متعال  ، بايد بدانيم كه فقط يك نيروي زنده مي چون ما نياز به حفاظت داريم
. تواند دوست و خيرخواه بهتري براي ما باشد ، هيچ كس جز او نمي و چون كريشنا سرچشمه آفرينش يا پدر متعال ماست.  است

بنابراين كريشنا علت ابدي تمامي علل .  سرچشمه اصلي و ازلي خلقت و مأمن نهايي پس از نابودي اين جهان استكريشنا 
  . است

  19آيه 
tapämy aham ahaà varñaà 

nigåhëämy utsåjämi ca 
amåtaà caiva måtyuç ca 
sad asac cäham arjuna 

tapämi :دهـم ـ  حرارت ميaham : من ـaham : من ـvarñam : باران ـnigåhëämi :دارم ـ بازمي utsåjämi : فرو
روح ـ : sat و ـ: caمرگ ـ : måtyuùحتماً، محققاً ـ : evaو ـ : caجاودانگي ـ : amåtamو ـ : caكنم ـ  ، نازل مي فرستم مي

asat : ماده ـca : و ـaham : من ـarjuna :آرجونا اي.  

   ترجمه
مـن جـاودانگي و درعـين حـال         .  ايستانم  كنم يا بازمي    ن را نازل مي   دهم و بارا    اي آرجونا، من حرارت را مي     

  .روح و ماده هر دو در من هستند.  مظهر مرگ هستم

   شرح
اين كريشناست كه در فصل تابستان . سازد ، گرما و نور را از طريق الكتريسيته و خورشيد منتشر مي كريشنا با نيروهاي مختلفش

آن نيرويي كه باعث بقاي . كند دد و سپس در فصل مناسب بارشهاي بدون انقطاع را نازل ميگر مانع بارش باران از آسمان مي
تواند با تجزيه  انسان مي.  كند نيز كريشنا است گردد كريشنا است و آن كه سرانجام ما را به صورت مرگ مالقات مي عمر ما مي

راي او هيچ گونه تفاوتي بين ماده و روح وجود ندارد يا به و تحليل تمام اين نيروهاي مختلف كريشنا، اطمينان حاصل كند كه ب
، انسان در مرحله پيشرفته خدا آگاهي يا كريشنا آگاهي چنين تمايزاتي قائل  بنابراين.  عبارت ديگر، او هم ماده است و هم روح

  .كند شود و فقط كريشنا را در همه چيز مشاهده مي نمي
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تواند به صورت شكل عظيم كيهاني خويش كه شامل تمام تجليات مادي است ظاهر  مي،  چون كريشنا هم ماده و هم روح است
، شياماسوندارا، كه مشغول شئون الهي خويش در  شود كه اين نيز كريشناست و همچنين به صورت شكل اصلي خود با دو دست

  . ورينداوانا و نواختن فلوت است

  20آيه 
trai-vidyä mäà soma-päù püta-päpä 
yajïair iñövä svar-gatià prärthayante 

te puëyam äsädya surendra-lokam 
açnanti divyän divi deva-bhogän 

trai-vidyäù :دانندگان سه ودا ـ mäm : مرا ـsoma-päù : نوشندگان عصاره سوما ـpüta :تطهير شده ـ päpäù : از
: te كنند ـ دعا مي: prärthayante رفتن به بهشت ـ: svaù-gatim پرستش كردن ـ: iñövä با قربانيها ـ: yajïaiùگناهان ـ 

لذت : açnantiجهان ـ : lokamمربوط به ايندرا ـ : sura—indraنائل شدن ـ : äsädya، مذهبي ـ  متقي: puëyamآنها ـ 
  . لذات خداوندگاران: deva—bhogänدر بهشت ـ : divi، سماوي ـ  آسماني: divyän برند ـ مي

   ترجمه
نوشند، غير مسـتقيم       سوما مي  ةكنند و عصار    ، وداها را مطالعه مي      كه در آرزوي نيل به كرات بهشتي      كساني  

 بهشتي و مـذهبي اينـدرا تولـد         ة، در سيار     تطهير شدن از واكنشهاي گناهان     ةآنان در نتيج  . كنند  مرا پرستش مي  
  .شوند مند مي يابند، جايي كه در آن از لذت فرشتگان بهره مي

   شرح
براهمانايي كه اين سه ودا را مطالعه كرده باشد . تراي ـ ويديا به سه ودا يعني ساما ودا، ياجور ودا و ريگ ودا اشاره داردواژه 

، بسياري از  متأسفانه. شود و كسي كه وابسته به مطالعه اين سه ودا باشد، احترام كسب خواهد كرد تري ـ ودي خوانده مي
، كريشنا در اينجا خود را به عنوان  بدين جهت. اطالع هستند وم غايي مطالعات ودايي بيمحققان برجسته وداها نسبت به مفه

گيرد و براي تحصيل رضايت  تري ـ ودي واقعي در قدوم نيلوفرين كريشنا پناه مي. كند ها اعالم مي تري ـ ودي هدف نهايي
اي هاره كريشنا و در عين حال تالش براي درك خدمت عابدانه با ذكر مانتر. شود خداوند مشغول خدمت مريدانه پاك او مي

مند به  وداها هستند بيشتر عالقه)  پيروان مراسم آئيني(متأسفانه آنان كه فقط شاگردان ظواهر . گردد حقيقت كريشنا آغاز مي
ا اين تالش از كنندگان فرشتگان مختلف مطمئناً ب پرستش. گردند تقديم قرباني به فرشتگان مختلف همچون ايندرا و چاندرا مي

هاي سيارات فوقاني يا سيارات بهشتي معروف به  شوند و به اين ترتيب به منظومه تر طبيعت پاك مي هاي پست آلودگيهاي گونه
تواند صد چندان و  هاي سيارات فوقاني مي شخص با قرار گرفتن در منظومه. يابند ماهارلوكا، جانولوكا، تاپولوكا و غيره ارتقاء مي

  . بهتر از اين كره ارض حواس خود را ارضاء نمايدهزاران بار

  21آيه 
te taà bhuktvä svarga-lokaà viçälaà 

kñéëe puëye martya-lokaà viçanti 
evaà trayé-dharmam anuprapannä 

gatägataà käma-kämä labhante 
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te : آنها ـtam : آن ـbhuktvä :مند شدن ـ  ، بهره لذت بردنsvarga-lokam :ـبهشت  viçälam :وسيع ـ  عظيم ،kñéëe :
كنند  سقوط مي: viçanti به زمين فاني ـ: martya-lokamشان ـ  نتايج اعمال پرهيزكارانه: puëye، پايان يافتن ـ  تمام شدن

: gata-ägatamپيروي كردن ـ : anuprapannäùآئينها ـ : dharmamودا ـ  مربوط به سه: trayéسان ـ  بدين: evamـ 
  .يابند دست مي: labhanteخواستار لذات حسي ـ : käma-kämäùلد ـ مرگ و تو

   ترجمه
شـان    مند شدند و نتايج اعمال پرهيزكارانه       سان از لذات حسي نامحدود بهشتي بهره        هنگامي كه آنان بدين   

 بـه   بدين ترتيب آن كساني كه به قصد كامجوييهـاي حسـي          . گردند   فاني بازمي  ة، دوباره به اين سيار      پايان يافت 
  .يابند پردازند تنها به تولد و مرگ پياپي دست مي مراعات اصول سه ودا مي

   شرح
مند  هاي سيارات فوقاني ترفيع يابد از مزاياي طول عمر بيشتر و تسهيالت بهتر براي لذات حسي بهره كسي كه به منظومه

س از اتمام نتايج و ثمرات اعمال صالحانه و بلكه پ. شود تا ابد آنجا باقي بماند گردد؛ ليكن به شخص اجازه داده نمي مي
، يعني آنچه در ودانتا ـ سوترا تحت عنوان  كسي كه به كمال دانش. شود اش مجدداً به اين كره خاكي بازگردانده مي متقيانه

 علل نشده ، يا به عبارت ديگر كسي كه موفق به درك كريشنا، يعني آن علت تمامي جانمادي آسيا ياتا اشاره شده نرسيده است
شود و بدين ترتيب در معرض جريان صعود به سيارات فوقاني و سپس  ، در رسيدن به هدف نهايي زندگي گيج و گمراه مي است

اين . گيرد، چنانكه گويي در چرخ و فلكي واقع شده باشد كه او را گاهي به باال و گاهي به پايين ببرد نزول مجدد از آنها قرار مي
، تنها در  ، جايي كه ديگر هيچ گونه امكان بازگشت از آن نيست انسان به جاي صعود به ملكوت روحانيبدان مفهوم است كه 

بازگردد و از  بهتر است كه انسان به عالم روحاني. هاي سيارات فوقاني و تحتاني گردش خواهد كرد دايره تولد و مرگ در منظومه
  .نگردد بار باز مند گردد و هيچگاه به اين موجوديت فاني مصيبت بركات كامل حيات جاودان سرشار از شعف و دانش بهره

  22آيه 
ananyäç cintayanto mäà 

ye janäù paryupäsate 
teñäà nityäbhiyuktänäà 

yoga-kñemaà vahämy aham 
ananyäù : هدف ديگري نداشتن ـcintayantaù : تمركز كردن ـmäm : بر من ـye :كه ـ  آن كسانيjanäù :اشخاص ـ 

paryupäsate :پرستند ـ به طرز درستي مي teñäm : مربوط به آنها ـnitya : همواره ـabhiyuktänäm : ثابت و متمركز در
  . من: aham دهم ـ ، مي كنم تأمين مي: vahämiحفاظت ـ : kñemamنيازها ـ : yogaعشق و عبوديت ـ 

   ترجمه
پرستند و بر سيماي متعال   عشق و عبوديت محض مياما من كمبودها و نيازهاي افرادي را كه همواره مرا با

  . نمايم كنم و آنچه را در اختيار دارند حفظ مي كنند، تأمين مي من تمركز مي

   شرح
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،  ، ذكر كردن براي كسي كه قادر نيست حتي براي يك لحظه بدون آگاهي به كريشنا زندگي كند و از طريق روشهاي شنيدن
دوم نيلوفرين خداوند، انجام خدمات ديگر، ايجاد دوستي با خدا و تسليم كامل به او، مشغول ، خدمت به ق ، پرستش دعا كردن

چنين . ، به جز اينكه بيست و چهار ساعته در فكر كريشنا باشد كار ديگري وجود ندارد بندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه است
بدين ترتيب تنها آرزوي . رسانند رفت خودشناسي به كمال مياند، كه عابد را در مع اعمالي همگي پاك و سرشار از قدرت روحاني

عابد، دست يافتن به معاشرت با شخصيت متعال خداوند است و چنين فردي بدون شك و بدون مشكل به خداوند تقرب حاصل 
كشما . گردد نميعابد به لطف و رحمت خداوند هيچگاه دوباره به وضعيت مادي زندگي باز. شود اين يوگا خوانده مي. خواهد كرد

دهد تا از طريق يوگا به كريشنا آگاهي نائل آيد و وقتي او  خداوند عابد را ياري مي. اشاره به حفاظت سرشار از لطف خداوند دارد
  . كند كامال كريشنا آگاه شد، خداوند او را از فروافتادن مجدد به زندگي پرمصيبت مقيد حفظ مي

  23آيه 
ye 'py anya-devatä-bhaktä 
yajante çraddhayänvitäù 
te 'pi mäm eva kaunteya 
yajanty avidhi-pürvakam 

ye : آن كساني كه ـapi : همچنين ـanya :مربوط به ديگر ـ devatä :فرشتگان ـ  ، الهگان خداوندگاران ،bhaktäù :عابدان  ،
مرا  : mämهمچنين ـ: apiآنها ـ : teن ـبا ايما: çraddhayä anvitäùكنند ـ  پرستش مي: yajante، سرسپردگان ـ  مريدان

  . به طريقه نادرستي: avidhi-pürvakamكنند ـ  آنها پرستش مي: yajanti اي پسر كونتي ـ: kaunteyaفقط ـ : evaـ 

   ترجمه
كنند درحقيقت تنها مرا      ، آن كساني كه عابد فرشتگان هستند و با ايمان آنها را پرستش مي               اي پسر كونتي  

  .كنند رست عبادت مي نادةبه طريق

   شرح
 غير مستقيم به من اشخاصي كه مشغول پرستش فرشتگانند چندان خردمند نيستند، هرچند اين پرستش”: فرمايد كريشنا مي
هاي آن و همچنين تغذيه بدن از طريق  بدون آبياري ريشه ها و برگهاي درخت ، آب پاشيدن روي شاخه  در واقع“.شود تقديم مي

فرشتگان .  ، نشانگر فقدان دانش كافي و در نظر نگرفتن اصول طبيعي بسيار بديهي است نه از راه شكماعضاي مختلفش و 
كند پيروي نمايد نه از  انسان بايد از قوانيني كه دولت وضع مي. گويي مأموران و مديران مختلف دولت خداوند متعال هستند

اين امر خود به خود موجبات رضايت .  ند متعال را عبادت كنند و بسمشابهاً، همه بايد فقط خداو.  قانون مأموران يا مديران
بايد در نظر داشت كه مأموران و مديران به عنوان نمايندگان دولت عمل . مأموران و مديران مختلف را فراهم خواهد آورد

به بيان .  ورواكام بيان شده استاين مطلب در آيه حاضر تحت عنوان آويدهي ـ پ.  كنند و رشوه دادن به آنان غيرقانوني است مي
  .كند مورد فرشتگان را تأييد نمي ديگر، كريشنا پرستش بي

  24آيه 
ahaà hi sarva-yajïänäà 
bhoktä ca prabhur eva ca 
na tu mäm abhijänanti 
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tattvenätaç cyavanti te 
aham : من ـhi : قطعاً، يقيناً ـsarva : مربوط به همه ـyajïänäm :ـ قربانيها bhoktä :برنده ـ لذت ca : و ـprabhuù :
به : tattvenaشناسند ـ  آنها مي: abhijänantiمرا ـ : mämولي ـ : tuنه ـ : naو ـ : caهمچنين ـ : eva، خداوند ـ  ارباب

  .آنها: teكنند ـ  سقوط مي: cyavantiبنابراين ـ : ataùحقيقت ـ 

   ترجمه
، كسـاني كـه سرشـت حقيقـي روحـاني مـرا               بنـابراين .  ي هسـتم  برنده و يگانه ارباب قربان      من تنها لذت  

  .كنند شناسند سقوط مي نمي

   شرح
، ولي در واقع همه آنها  در اين آيه به روشني بيان گرديده كه در ادبيات ودايي انجام انواع بسياري از ياگيا توصيه شده است

 به وضوح بيان شده كه انسان بايد فقط براي گيتا-بهاگاواددر فصل دوم . ياگيا يعني ويشنو.  براي رضايت خداوند متعال است
گيرد به منظور  تصوير كامل تمدن بشري كه در نظام اجتماعي وارناشراما ـ دهارما شكل مي. رضايت ياگيا يا ويشنو عمل كند

 ارباب من ، زيرا يها هستمبرنده از تمام قربان من لذت”: فرمايد ، كريشنا در اين آيه مي بدين سبب.  تحصيل رضايت ويشنو است
، فرشتگان را  شعور بدون اطالع از اين حقيقت و فقط به منظوركسب منافع مادي موقت ، اشخاص كم  با اين وصف“. متعالم
اما چنانچه شخص در . يابند افتند و به مقصد نهايي زندگي دست نمي ، آنان در ورطه موجوديت مادي فرومي بنابراين. پرستند مي

قق هر گونه آرزوي مادي باشد، بهتر است بدين منظور به درگاه خداوند متعال دعا كند و به نتيجه مطلوب برسد، آرزوي تح
  . هرچند كه اين بندگي خالص و عبوديت پاك نيست

  25آيه 
yänti deva-vratä devän 
pitèn yänti pitå-vratäù 
bhütäni yänti bhütejyä 

yänti mad-yäjino 'pi mäm 
yänti :روند ـ  ميdeva-vratäù :كنندگان فرشتگان ـ  پرستشdevän : به سوي فرشتگان ـpitèn : به سوي اجداد و نياكان ـ
yänti :روند ـ  ميpitå-vratäù :كنندگان نياكان ـ پرستش bhütäni : نزد اشباح و ارواح ـyänti :روند ـ  ميbhüta-ijyäù :
نزد : mämولي ـ : api، عابدان ـ  مريدان: yäjinaù، م ـ  مال من: mat  ـروند مي: yäntiكنندگان اشباح و ارواح ـ  پرستش

  . من

   ترجمه
يابند؛ كساني كه اجداد و نياكـان را          پردازند در ميان فرشتگان تولد مي       كساني كه به پرستش فرشتگان مي     

يابنـد؛ و     آنها تولد مـي   پرستند در ميان      كنند؛ كساني كه اشباح و ارواح را مي         پرستند به سوي آنان عزيمت مي       مي
  .كنند با من زندگي خواهند كرد كساني كه مرا عبادت مي

   شرح
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 - تواند با پيروي از اصول ودايي خاصي  ، خورشيد يا هر سياره ديگري را داشته باشد مي چنانچه شخص خواسته رفتن به ماه
اين گونه اعمال در بخش . خواه دست يابد كه براي آن منظور توصيه شده به مقصد دل-همچون طريقه دارشا ـ پرناماسي 

فعاليتهاي ثمرجويانه وداها به روشني توصيف شده است كه پرستش فرشتگان حكمران سيارات مختلف بهشتي را توصيه 
همچنين به همين ترتيب . دست يابد)  نياكان(تواند با انجام ياگياي بخصوصي به سيارات پيتا  مشابهاً، انسان مي. نمايد مي
 يا “هنر جادوگري”پرستش پيشاچا . اند به بسياري از كرات اشباح و ارواح عزيمت كند و يك ياكشا، راكشا يا پيشاچا گرددتو مي

كنند با اين گمان كه مشغول فعاليتهاي  اشخاص بسياري هستند كه به فنون جادوگري عمل مي. شود  خوانده مي“اسرار پليد”
، كه فقط  به همين نحو، مريد مخلص يا عابد پاك. ال در حوزه مادي قرار دارداند در حالي كه چنين اعمالي كام روحاني

. يابد كند بدون شك به سيارات روحاني همچون كرات وايكونتها و كريشنالوكا دست مي شخصيت اعالي خداوند را عبادت مي
، يا با پرستش   فرشتگان به كرات بهشتيتوان به سادگي درك نمود كه چنانچه انسان بتواند صرفاً با پرستش از اين آيه مهم مي

پيتاها به كرات پيتا، و يا با تمرين هنر جادوگري به كرات اشباح دست يابد، چگونه عابد پاك نتواند به سياره كريشنا يا ويشنو 
كنند كمترين  يكه اكثريت مردم نسبت به اين سيارات روحاني كه كريشنا و ويشنو در آن زندگي م نائل شود؟ متأسفانه از آنجايي

كريشنا آگاهي مشغول اشاعه اين معرفت  بدين جهت اين جنبش الهي. افتند اطالعي ندارند، در اقيانوس موجوديت مادي فرومي
تواند در اين زندگي به  عاليه در سراسر جهان است كه صرفاً با ذكر اسماء مقدس الهي يعني مانتراي هاره كريشنا، انسان مي

  .وطن اصلي نزد خداوند بازگشت نمايدكمال دست يابد و به 

  26آيه 
patraà puñpaà phalaà toyaà 

yo me bhaktyä prayacchati 
tad ahaà bhakty-upahåtam 

açnämi prayatätmanaù  
patram : يك برگ ـpuñpam : يك گل ـphalam : يك ميوه ـtoyam : آب ـyaù : هر كسي كه ـme :به من ـ 

bhaktyä :ـ با عشق و عبوديت prayacchati : تقديم كند ـtat : آن ـaham : من ـbhakti-upahåtam : تقديم شده در
  .ازكسي كه در آگاهي خالص قرار دارد: prayata-ätmanaùپذيرم ـ  مي: açnämiعشق و عبوديت ـ 

   ترجمه
  . پذيرفت ، ميوه يا آب به من تقديم نمايد، من آن را خواهم ، يك گل اگر كسي با عشق و عبوديت يك برگ

   شرح
براي اشخاص خردمند اين امر ضروري است كه در آگاهي به كريشنا باشند و وجود خويش را نثار خدمت عاشقانه روحاني به 

طريق دستيابي به چنين نتيجه وااليي بسيار . آميز جاودان در ملكوت سرمدي پرشعف نائل آيند خداوند نمايند تا به حيات سعادت
تنها . تواند در راه آن تالش كند ترين فقيران نيز بدون هيچ گونه صالحيت خاص يا قيد و شرطي ميآسان است و حتي فقير

طريقه اين .  اين موضوع اهميت ندارد كه شخص كيست يا كجا واقع شده است.  ، عابد پاك خدا بودن است صالحيت الزم
 ميوه را با عشق و خلوص حقيقي به خداوند متعال ، كمي آب يا تواند حتي يك برگ بندگي عاشقانه چنان است كه انسان مي

ماند، زيرا طريقه  ، هيچكس از آگاهي به كريشنا محروم نمي بنابراين. تقديم كند و خداوند را از پذيرفتن آن خشنود و راضي سازد
افلي كه نخواهد اينك كيست آن جاهل و غ.  اين بندگي خالصانه چنان ساده و عملي است كه در هر نقطه جهان قابل اجراست

سان به باالترين كمال حيات جاودان مملو از شعف و سرشار از دانش دست  اي كريشنا آگاه شود و بدين با چنين روش ساده
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پذيرد،  خداوند حتي گلي كوچك را از عابد پاكش مي.  خواهد و نه چيز ديگري يابد؟ كريشنا فقط خدمت خالصانه و عاشقانه مي
، زيرا او غني كامل و  خداوند محتاج هيچ چيز از هيچكس نيست. كند شكشي از غيرعابد طلب نميدر حالي كه هيچ نوع پي

بايد در نظر داشت كه پرورش . پذيرد ، ليكن با اين حال تقديم عابد پاكش را كه تبادل عشق و محبت است مي مطلق است
تي ذكر شده است تا اهميت و تأكيد بيشتري را بر اين در اين آيه دو بار واژه بهاك.  كريشنا آگاهي باالترين كمال حيات است

پژوهي  ، همچون براهمانا، دانش هيچ شرط ديگري.  نكته نمايان سازد كه بهاكتي يا خدمت عابدانه تنها راه تقرب به كريشناست
 بدون وجود اصل .تواند كريشنا را نسبت به قبول پيشكشي ترغيب كند دانا، ثروتمندي بزرگ يا فيلسوفي برجسته بودن نمي

بهاكتي هيچگاه در وادي علت و معلول . تواند باعث شود كه خداوند چيزي از كسي قبول كند ، هيچ چيز نمي اساسي بهاكتي
  . شود گنجد و جاوداني است و عمل خالص در خدمت به كل مطلق محسوب مي نمي

،  ند ازلي و مقصود حقيقي تمام پيشكشهاي قرباني است، خداو برنده خداوند كريشنا پس از اينكه روشن گرداند كه او تنها لذت
چنانچه كسي بخواهد از طريق خدمت عابدانه به . كند كه چه نوع قربانيهايي دوست دارد به او تقديم شود اين نكته را آشكار مي

ريابد كه خداوند چه چيزي ، يعني خدمت عاشقانه روحاني به خداوند نائل آيد، آنگاه بايد د خداوند تطهير گردد و به هدف زندگي
كسي كه كريشنا را دوست بدارد و به او عشق بورزد هرآنچه كه او بخواهد بدو تقديم خواهد كرد و نسبت به . خواهد از او مي

. مرغ نبايد به كريشنا تقديم شود ، ماهي و تخم در نتيجه گوشت. آنچه كه خواسته و طلب نشده است اجتناب خواهد نمود
نمود، بلكه به جاي آن به روشني درخواست  خواست آن را ذكر مي  چنين چيزهايي را به عنوان پيشكش ميچنانچه خداوند

 بدين “. من آن را خواهم پذيرفت”: فرمايد ، ميوه و آب به او تقديم شود و در مورد اين پيشكش مي ، گل كند كه يك برگ مي
، خوراكهاي  ، شير و آب جات ، ميوه ، حبوبات سبزيجات. پذيرد  نميمرغ را ، ماهي و تخم لحاظ ما بايد درك كنيم كه او گوشت

جز اينها آنچه ما تناول كنيم قابل تقديم به او . اند خوبي براي انسان هستند و از طرف خود خداوند كريشنا نيز تجويزشده
بت به خداوند سخن راند هنگامي كه توان از عشق و عبوديت نس در نتيجه چگونه مي. پذيرد نخواهد بود، زيرا خداوند آن را نمي
  .توان در سطح عبوديت عاشقانه عمل نمود ؟ بنابراين بدين ترتيب نمي ميل و خواست او را رعايت نكنيم

هاي اسارت دنياي  خواهند از پنجه اند و مي ، براي كساني كه جوياي پيشرفت در زندگي شري كريشنا در آيه سيزدهم فصل سوم
فرمايد كساني  در همان آيه مي.  ، پاك و شايسته مصرف است هاي قرباني فرمايد كه تنها باقيمانده ضيح ميمادي رهايي يابند، تو

گردد بيشتر در دام  به عبارت ديگر، هر لقمه آنان باعث مي. نمايند كنند، تنها گناه تناول مي كه غذاي خود را تقديم نمي
اده و لذيذ گياهي و تقديم آن در مقابل تمثال يا آرچاي خداوند كريشنا و اما تهيه غذاهاي س. واكنشهاي طبيعت مادي فرو روند

سازد كه مرتباً در زندگي پيشرفت كند، بدنش  سجده كردن و دعا كردن به او كه اين پيشكش ناقابل را بپذيرد، انسان را قادر مي
 مهمتر از همه اينها، تقديم بايد با حالتي و. را پاك سازد و سلولهاي مغزي لطيفتر توليد كند كه منجر به تفكر روشن گردد

، هيچ گونه نيازي به  ، چون صاحب جمله اشياء هستي است خداوند كريشنا به عنوان مالك مطلق. سرشار از عشق صورت گيرد
. نمايد غذا ندارد؛ ليكن او اين پيشكش را از كسي كه بخواهد با اين طريق بندگي عاشقانه او را راضي و خشنود سازد قبول مي

  .، پيش آوردن و تقديم اين است كه با حالتي سرشار از عشق به كريشنا انجام شود عامل بسيار مهم در آماده كردن
 را درك گيتا-بهاگاوادتوانند اين آيه  ، نمي ورزند اثبات كنند حقيقت مطلق فاقد حواس است گرا كه اصرار مي هويت فالسفه بي

. ست گيتا-بهاگاواداي بيش نيست يا گواهي بر اثبات مادي بودن شخصيت كريشنا گوينده  ارهبراي آنان اين آيه يا استع. كنند
، كريشنا، داراي حواس است و گفته شده كه هر يك از حواس روحاني او قادر است كار حواس ديگر  ولي در واقع خداوند متعال

توان گفت كه او در تمامي توانگريها  اس چگونه ميبدون داشتن حو. اين است مفهوم مطلق بودن كريشنا. را نيز انجام دهد
سازد و اين كار را  ؟ در فصل هفتم كريشنا توضيح داده است كه او موجودات زنده را در رحم طبيعت مادي بارور مي كامل است

، كامال با  م خوراكبنابراين براي كريشنا شنيدن كلمات عاشقانه عابد هنگام تقدي. دهد با نظر افكندن بر طبيعت مادي انجام مي
بر اين نكته بايد مجدداً تأكيد شود كه به علت موقعيت مطلق خداوند، شنوايي او كامال و .  خوردن و چشيدن واقعي او يكي است
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نمايد، بدون  تنها آن عابد كه كريشنا را همان گونه كه شخصاً خود را توصيف مي.  مطلقاً با خوردن و چشيدن او يكي است
  .تواند غذا تناول كند و از آن لذت ببرد تواند درك كند كه حقيقت مطلق متعال مي پذيرد، مي ر ميتفسير و تعبي

  27آيه 
yat karoñi yad açnäsi 
yaj juhoñi dadäsi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tat kuruñva mad-arpaëam 

yat : هر آنچه ـkaroñi :دهي ـ  انجام ميyat : هر آنچه ـaçnäsi :ـ خوري مي yat :هر آنچه ـ juhoñi :كني ـ تقديم مي 
dadäsi :بخشي ـ  ميyat : هر آنچه ـyat :هر آنچه ـ tapasyasi :دهي ـ كه انجام مي رياضتهايي kaunteya : اي پسر
  . به عنوان پيشكش: arpaëamبه من ـ : matانجام بده ـ : kuruñvaآن ـ : tatكونتي ـ 

   ترجمه
، و تمـامي      بخشـي   كنـي يـا مـي       ، آنچـه قربـاني مـي        خوري  ، آنچه مي    دهي  مي، آنچه انجام      اي پسر كونتي  

  . ، آنها را به من تقديم كن شوي رياضتهايي كه متحمل مي

   شرح
. ريزي كنند كه تحت هيچ شرايطي نتوانند كريشنا را فراموش نمايند اي برنامه اين وظيفه همه است كه زندگي خود را به گونه

نمايد كه انسان بايد براي او كار كند، يعني كار خود  قاي بدن فعاليت كنند و كريشنا در اينجا توصيه ميهمه بايد براي حفظ و ب
همه ناگزيرند براي زنده ماندن غذايي برگيرند؛ پس انسان بايد از . را در آگاهي به او انجام دهد و ثمرات آن را به خداوند ببخشد

هر انسان متمدني بايد نوعي مراسم و مناسك مذهبي انجام . ، تناول نمايد يم شدهباقيمانده غذايي كه به پيشگاه خداوند تقد
همه مايلند چيزي به عنوان صدقه . شود ، و اين آرچانا خوانده مي“ آن را براي من انجام ده”: كند دهد؛ پس كريشنا توصيه مي

ت كه تمام پول اضافي جمع شده بايد صرف پيشبرد ، اين بدان مفهوم اس“ آن را به من اعطاء كن”: فرمايد ببخشند؛ كريشنا مي
دهند كه در اين عصر چندان هم عملي  تيشن تمايل بسيار نشان مي در دوران معاصر مردم به مدي. جنبش كريشنا آگاهي گردد

ند، در اين ، بيست و چهار ساعته تمركز بر كريشنا را تمرين ك ، اما اگر كسي با ذكر مانتراي هاره كريشنا روي تسبيحش نيست
 تصريح گرديده است مطمئناً بزرگترين مديتيت كننده و يوگي به شمار گيتا-بهاگاوادصورت همان گونه كه در فصل ششم 

  .خواهد آمد

  28آيه 
çubhäçubha-phalair evaà 

mokñyase karma-bandhanaiù 
sannyäsa-yoga-yuktätmä 
vimukto mäm upaiñyasi 

çubha :نيك( از خجسته  ( ـaçubha :و ناخجسته )ـ ) بدphalaiù : نتايج ـevam : بدين ترتيب ـmokñyase : رها خواهي
: yukta-ätmä يوگا ـ: yoga مربوط به انقطاع ـ: sannyäsa از اسارت ـ: bandhanaiù مربوط به كار ـ: karmaشد ـ 

  . ي يافتدست خواه: upaiñyasi به من ـ: mäm رها شده ـ: vimuktaù متمركز شدن كامل ذهن ـ
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   ترجمه
 آن هنگام كـه بـا توجـه بـه ايـن اصـلِ      . به اين طريق تو از بند عمل و نتايج نيك يا بد آن رها خواهي شد          

  .، ذهنت بر من ثابت و متمركز گرديد، رها و رستگار خواهي شد و نزد من خواهي آمد انقطاع

   شرح
تر آن يوكتا ـ  اصطالح فني. شود وكتا خوانده ميكند، ي كسي كه تحت هدايت شخصي برتر در آگاهي به كريشنا عمل مي

 : وسيله حضرت روپا گوسوامي در زير بيشتر توضيح داده شده است اين مطلب به.  وايراگيا است
anäsaktasya viñayän 

yathärham upayuïjataù 
nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate  
  )2/255بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيندهو (

بريم بايد عمل كنيم و امكان دست كشيدن از كار و  فرمايد مادامي كه ما در اين دنياي مادي بسر مي حضرت روپا گوسوامي مي
بنابراين چنانچه نتيجه و ثمره كار به كريشنا داده شود، در اين صورت آن كار يوكتا ـ وايراگيا خوانده . فعاليت وجود ندارد

نمايد و به همين ترتيب كه فاعل آنها تدريجاً در   در انقطاع انجام گردد، آئينه ذهن را پاك ميچنين فعاليتهايي كه. شود مي
بنابراين سرانجام در موقعيت يك . گردد كند، كامال به شخصيت متعال خداوند تسليم مي معرفت روحاني پيشرفت حاصل مي

شود بلكه   او به واسطه اين رهايي با برهماجيوتي يكي نمي: گيرد و اين رهايي نيز صريحاً ذكر شده است روح رها شده قرار مي
آيد  او نزد من مي”،  مام اوپايشياسي:  اين مطلب در آيه حاضر به وضوح ذكر شده است. نهد به سياره روحاني خداوند متعال پا مي

  “.، خداوند بازگشت خواهد كرد  وطنيعني به
چنين شخصي همواره خود .  مت به خداوند ندارد، واقعاً يك سانياسي استاي جز وقف كردن زندگيش در راه خد كسي كه عالقه

دهد تنها براي  داند و به اين ترتيب تمامي آنچه انجام مي را خادم ابدي خداوند و خويش را متكي به اراده و خواست الهي مي
او نسبت به كار براي اجر و ثمر يا . دهد كند آن را به منزله خدمت به خداوند انجام مي و هر كاري كه مي.  رضايت خداوند است
براي اشخاص عادي واجب است كه وظايف . دهد ، توجه و رغبت نشان نمي اي كه در وداها ذكر گرديده است وظايف تجويزشده

  كه كامال وقف خدمت به خداوند-تجويزشده در وداها را انجام دهند، ليكن گاهي اوقات ممكن است به نظر رسد كه عابد پاك 
  . كند، ولي در واقع چنين نيست  برخالف وظايف تجويزشده ودايي عمل مي-است 

ها و فعاليتهاي عابد پاك و  توانند نقشه اند كه حتي خردمندترين و باهوشترين اشخاص نمي از اين رو، مراجع وايشناوا گفته
  :  دقيقاً چنين است)23/39چيتانيا ـ چاريتامريتا، مادهيا (اين كالم . سرسپرده خالص را درك كنند

täìra väkya, kriyä, mudrä vijïeha nä bujhaya  
كشد كه چگونه به خداوند خدمت  كند و نقشه مي شخصي كه بدين گونه هميشه در خدمت خداوند است و يا همواره فكر مي

ود، نزد خداوند، در كند، در حال حاضر بايد شخصي كامال رها شده و رستگار محسوب گردد، و بازگشت او به سرمنزل مقص
جويي و يا انتقاد مادي قرار دارد، همان گونه كه كريشنا در وراي هر نوع انتقاد و  او وراي هر گونه عيب.  آينده تضمين شده است

  . جويي است عيب

  29آيه 
samo 'haà sarva-bhüteñu 
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na me dveñyo 'sti na priyaù 
ye bhajanti tu mäà bhaktyä 

mayi te teñu cäpy aham  
samaù :مند ـ  به طور يكسان عالقهaham : من ـsarva—bhüteñu : نسبت به تمام موجودات زنده ـna : هيچكس ـme :

خدمت : bhajantiآن كساني كه ـ : yeعزيز ـ : priyaù، هم نه ـ  و نه: naاست ـ : astiانگيز ـ  نفرت: dveñyaùبراي من ـ 
چنين : teدر من هستند ـ : mayiدر عشق و عبوديت ـ : bhaktyäمن ـ  به: mämولي ـ : tuكنند ـ  روحاني اعطاء مي

  . من: ahamحتماً، محققاً ـ : apiهمچنين ـ : caدر آنها ـ : teñuاشخاصي ـ 

   ترجمه
، بلكه نسـبت بـه همـه يكسـان            ورزم و تمايل خاصي نيز به هيچكس ندارم         من به هيچ كس حسادت نمي     

، و مـن نيـز دوسـت او           و عبوديت به من خدمت كند، در من و دوست من است           ليكن هر كس كه با عشق       .  هستم
  . هستم

   شرح
،  در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح گردد كه اگر كريشنا نسبت به همه يكسان است و هيچكس دوست خاص او نيست

دارد؟ در اينجا بحث بر تمايز  يپس چرا به مريداني كه همواره مشغول خدمت روحاني به اويند، توجه و عالقه خاص مبذول م
مشابهاً در دنياي مادي فردي هر قدر هم كه . شود ، بلكه اين امري طبيعي محسوب مي قائل شدن و يا جانبداري كردن نيست

 در هر شكلي از حيات كه -فرمايد كه هر موجود زنده  خداوند مي. دارد بخشنده باشد توجه بيشتري به فرزندان خود ابراز مي
او . نمايد  به منزله فرزند اوست و در نتيجه او احتياجات زندگي آنها را با اعطاي سخاوتمندانه نعمتهايش تأمين مي-باشد 

اما . كند ، يا خاك و يا آب نازل مي همچون ابري است كه باران خود را در همه جا صرف نظر از اينكه محل بارش سنگ است
، همواره در كريشنا  ، همان گونه كه وصف آنها در اين آيه آمده است اين عابدان. دارد نسبت به مريدانش توجه خاصي مبذول مي

 بيانگر اين مطلب است “ كريشنا آگاهي”خود عبارت . اند آگاهي هستند و بنابراين هميشه به طور روحاني در كريشنا واقع شده
:  ته كند مايي  صريحاً اظهار ميخداوند در اينجا مشخصاً و. ، عرفايي هستند كه در او قرار دارند كه افراد قرار گرفته در اين آگاهي

اين امر . دهد اي دوطرفه و متقابل را تشكيل مي اين امر رابطه.   در نتيجه طبعاً خداوند نيز در آنان است“.آنها در من هستند”
  : همچنين توضيح عبارت زير نيز هست كه

ye yathä mäà prapadyante täàs tathaiva bhajämy aham  
 چون خداوند و عابد هر دو آگاه هستند، اين رابطه “. كنم ليم گردد، از او مراقبت ميبه همان نسبتي كه هر كس به من تس”

، زيبايي و  طال و الماس. رسد اي از طال قرار گيرد بسيار زيبا به نظر مي وقتي نگين الماس بر حلقه. دوجانبه روحاني وجود دارد
خداوند الماس و روح فردي شايق به : مشابهاً خداوند و روح فردي داراي درخشندگي جاودانند. كنند يد ميجلوه يكديگر را تشد

موجودات زنده در حالت پاك خود عابد . كند ؛ پيوند و تركيب اين دو جلوه بسيار زيبايي پيدا مي خدمت او همچون طالست
اي متقابل بين عابد و خداوند وجود نداشته  در صورتي كه رابطه. ودش ، مريد عابدان خويش مي شوند و خداوند متعال خوانده مي

اي بين متعال و موجود  گرايي هيچ گونه رابطه هويت در فلسفه بي.  باشد، آنگاه فلسفه شخصيت خداوند مفهومي نخواهد داشت
  .  زنده وجود ندارد، در حالي كه در فلسفه معتقدان به شخصيت الهي چنين نيست

اما . كند شود كه خداوند همانند يك درخت آرزوست كه هرآنچه انسان از آن طلب كند، خداوند اعطاء مي لب زده مياين مثال اغ
شود مبني بر اينكه خداوند به مريدان و عابدان خود عالقه دارد و هواخواه و جانبدار  در اينجا توضيح كاملتري مطرح مي
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رابطه دوجانبه خداوند و عابدان را نبايد تحت .  دان و سرسپردگان استاين مظهر لطف خاص خداوند نسبت به عاب.  آنهاست
. باشد كه خداوند و مريدان در آن قرار دارند قانون كارما در نظر گرفت بلكه اين رابطه متعلق به موقعيتي عالي و روحاني مي

، شعف و دانش  باشد كه در آن ابديت خدمت عابدانه به خداوند فعاليتي دنيوي و مادي نيست و متعلق به دنياي روحاني مي
  . حكمفرماست

  30آيه 
api cet su-duräcäro 

bhajate mäm ananya-bhäk 
sädhur eva sa mantavyaù 
samyag vyavasito hi saù 

api : حتي ـcet : اگر ـsu—duräcäraù :ترين اعمال گردد ـ شخصي كه مرتكب زشت bhajate : مشغول خدمت عابدانه
او ـ : saù حتماً، محققاً ـ: eva يك قديس ـ: sädhuùبدون انحراف ـ : ananya-bhäk ه من ـب: mäm است ـ

mantavyaù :بايد محسوب گردد ـ samyak : كامال ـvyavasitaù :در عزم راسخ واقع شده ـ hi : حتماً، محققاً ـsaù :او.  

   ترجمه
عمـال مبـادرت ورزد، بايـد همچنـان         ترين ا   اگر كسي مشغول خدمت عابدانه باشد، چنانچه حتي به زشت         
  . شخصي مقدس به شمار آيد، چون او در راه درست قرار گرفته است

   شرح
.  باشـد و ما بايد آن را به درسـتي درك نماييم واژه سو ـ دوراچارا كه در ايـن آيه به كار رفـته است بسـيار حائز اهمـيت مي

يكي فعاليتهايي كه ناشي از مقيد بودن اوست و ديگري فعاليتهايي كه : يت داردوقتي موجود زنده در قيد و بند است دو نوع فعال
فعاليتهاي نوع اول شامل فعاليتهاي مربوط به موجوديت مادي است كه به آنها .  به اقتضاي موقعيت فطري از آن برخوردار است

ت كه رعايت آنها حتي براي عابدان خدا نيز صادق ، پيروي از قوانين اجتماع و مملك گويند مانند حفظ بدن فعالـيتهاي مقـيد مي
اي كه كامال به سرشت روحانيش آگاه و در كريشنا آگاهي يا خدمت عابدانه به خداوند قرار  ، موجود زنده عالوه بر اين.  است

شود  روح انجام ميچنين فعاليتهايي بر اساس موقعيت فطري . شود ، فعاليتهايي دارد كه متعال و روحاني خوانده مي گرفته است
و )  فعاليتهاي عابدانه ( در حالت مقيد، خدمت عابدانه. شود ، بندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه خوانده مي كه در اصطالح روحانيت

اي وقتها  گاهي اوقات به موازات هم و پاره)   بدن است فعاليتهاي دنيوي نفس مقيد كه در رابطه با حفظ و بقاي(خدمت مقيد 
عابد، تا آنجا كه امكان دارد، مراقب و هوشيارست تا مبادا كاري انجام دهد يا مرتكب عملي گردد كه به . ا يكديگرندمغاير ب

داند كه رسيدن به كمال در فعاليتهايش بستگي به پيشرفت در خودشناسي و  او مي. وضعيت صحيح و سالمش خدشه وارد سازد
كريشنا آگاهي كاري انجام دهد كه از نظر اجتماعي  اي اوقات ممكن است شخص اما پاره. شناخت عميق از كريشنا آگاهي دارد

  يا سياسي بسيار منفور و زشت به نظر آيد؛
در شريماد ـبـهـاگاواتام آمده است اگر . سازد كند و او را مردود نمي ليكن چنين سقوط موقتي از او سلب صالحيت نمي
، او را از  ، سقوط كند، خداوند حاضر در قلب روحاني خداوند متعال استشخـصـي در حالي كه با تمام قلبش مشغول خدمت 

آلودگي مادي آنقدر قوي است كه گاهي حتي يوگيي را كه كامال وقف خدمت به . دهد نمايد و مورد عفو قرار مي درون پاك مي
هي نيز آنچنان قدرتمند است كه اين ، از طرف ديگر، كريشنا آگا افكند؛ ليكن ، در گرداب نيروي مادي به دام مي خداوند است
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آميز  بنابراين بايد در در نظر داشت كه روند خدمت عابدانه همواره موفقيت. كند سقوط تصادفي را بالفاصله جبران و اصالح مي
ضيح داده هيچكس نبايد عابدي را به دليل يك سقوط اتفاقي از راه كمال استهزاء نمايد، زيرا همان گونه كه در آيه بعد تو.  است

  .گردد ، متوقف مي خواهد شد، چنين سقوطهاي اتفاقي به موقع خود، به مجرد اينكه عابد كامال در آگاهي به كريشنا قرار گرفت
كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره  بنابراين كسي كه در كريشنا آگاهي واقع شده و با عزم راسخ مشغول ذكر هاره كريشنا، هاره

، حتي چنانچه مالحظه گردد كه از روي اتفاق يا اشتباه سقوط كرده بايد به  راما، راما راما، هاره هاره استهاره راما، هاره / هاره
 بسيار حالت تأكيدي دارد “ مقدس است”لغات سادهوراوا به معناي . منزله كسي كه در موقعيت روحاني است در نظر گرفته شود

به علت سقوط اتفاقي مسخره نمايند؛ بدين لحاظ حتي چنانچه تصادفاً سقوط و هشداري است به غير عابدان كه نبايد عابدي را 
اگر انسان از اين اصل پيروي نكند و .  و واژه مانتاويا تأكيد بيشتري در اين مورد است. كرده باشد بايد مقدس محسوب گردد

تنها شايستگي و .  چي كرده استعابدي را به خاطر لغزشش استهزاء نمايد، در اين صورت از فرمان خداوند متعال سرپي
  .  صالحيت يك عابد مشغول بودن وي با عزمي راسخ و منحصراً در خدمت عابدانه خداوند است

 : در نريسيمها پورانا آمده است
bhagavati ca haräv ananya-cetä 

bhåça-malino 'pi viräjate manuñyaù 
na hi çaça-kaluña-cchabiù kadäcit 

timira-paräbhavatäm upaiti candraù  
بدين مفهوم كه حتي چنانچه گاهي اوقات شخصي كه كامال وقف خدمت عابدانه خداوند است مشغول اعمال مكروه شود، اين ”

مشابهاً سقوط اتفاقي . گردد هايي مانعي در تاللؤ نور ماه نمي چنين لكه.  هايي بر ماه در نظر گرفت اعمال را بايد همچون لكه
  “.سازد ه او را منفور و مطرود نميگون ه روحانيت و از صفات قديسيك عابد از را

تواند به هر نحو زشت و  از طرف ديگر انسان نبايد دچار اين درك اشتباه گردد كه يك عابد در خدمت عابدانه روحاني مي
ثر قدرت فراوان روابط مادي خواهد رفتار كند؛ اين آيه فقط مربوط به مواردي است كه اتفاقاً يا سهواً در ا ناپسندي كه مي

خدمت عابدانه كم و بيش اعالم جنگي است بر عليه نيروي توهمي و مادامي كه انسان آنقدر نيرومند نشده . گيرد صورت مي
اما وقتي انسان به اندازه كافي نيرو كسب كند، همان گونه . باشد كه با انرژي توهمي بجنگد امكان سقوطهاي اتفاقي وجود دارد

هيچكس نبايد با تعبير اشتباه از اين آيه سوءاستفاده . گيرد ر توضيح داده شد، ديگر در معرض چنين سقوطهايي قرار نميكه پيشت
چنانچه او با خدمت عابدانه به صفات و خصائل خود تكامل . نمايد و به گمان اينكه هنوز عابد است به اعمال زننده مبادرت ورزد

  . اي نيست  بايد فهميد كه او عابد بلندپايهنبخشد و آنها را بهتر نكند آنگاه

  31آيه 
kñipraà bhavati dharmätmä 
çaçvac-chäntià nigacchati 

kaunteya pratijänéhi 
na me bhaktaù praëaçyati 

kñipram :خيلي زود ـ bhavati :گردد ـ  ميdharma-ätmä :درستكار ـ  صالح ،çaçvat-çäntim : صلح پايدار، آرامش
: me هرگز، هيچگاه ـ: naاعالم كن ـ : pratijänéhiاي پسركونتي ـ : kaunteyaيابد ـ  دست مي: nigacchati ـپردوام 
  .رود شود، از بين مي نابود مي: praëaçyatiعابد، مريد، فدايي ـ : bhaktaù، م ـ  مال من

   ترجمه
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،شـجاعانه    اي پسر كـونتي   . رددگ  شود و به آرامشي پردوام نائل مي        گذرد كه او انساني صالح مي       ديري نمي 
  .اعالم كن كه عابد و فدايي من هرگز نابود نخواهد شد

   شرح
تواند  فرمايد كسي كه مشغول اعمال ناپسند است نمي خداوند در فصل هفتم مي. نبايد اشتباهي در درك اين مطلب به وجود آيد

اينك دقيقاً اين سؤال مطرح .  ونه شايستگي و لياقت استعاري از هر گ پس فرد به سبب اينكه عابد خداوند نيست. عابد او شود
تواند عابد پاك باشد؟ بايد در نظر داشت كه  ، مي گردد كه چگونه شخصي كه اشتباهاً يا تعمداً به اعمال زشت مبادرت ورزيده مي

گذارند و لذا همان گونه   نمياشخاص شرير، كه در فصل هفتم از آنها نام برده شد هيچگاه در راه خدمت عابدانه به خداوند قدم
اي ندارند؛ در حالي كه عابدي كه وقف نه روش   ذكر شده است هيچ گونه صالحيت و صفات شايسته بهاگاواتام-شريمادكه در 

عابد قلبش را جايگاه شخصيت اعالي خداوند .  گردد در حال پاك كردن تمامي آلودگيهاي مادي از قلب است خدمت عابدانه مي
هر گونه ناپاكي از روح عابد، از طريق فكر كردن مداوم به . گردد بدين سبب از تمامي آلودگيهاي گناهان پاك ميكند و  مي

وجود دارد كه بر مبناي آن شخص  طبق وداها چنانچه كسي از مقام واالي خود فرو افتد، قوانين . شود خداوند متعال زدوده مي
آيد، زيرا  ليكن در اينجا چنين نيازي پيش نمي. ود خويش را پاك و تطهير كندبايد تشريفات مذهبي خاصي را بجا آورد تا وج

، ذكر اسماء مقدس  بنابراين. عابد به علت به ياد داشتن دائم شخصيت متعال خداوند، روش تهذيب را از پيش در قلب خود دارد
، راما راما، هاره هاره بايد بدون وقفه ادامه يابد زيرا اين هاره راما، هاره راما/ كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره هاره كريشنا، هاره

و در نتيجه همواره از هر گونه آلودگي مادي مبري .  روش عابد را از هر گونه سقوط اتفاقي يا اشتباهي مصون خواهد داشت
  .خواهد ماند

  32آيه 
mäà hi pärtha vyapäçritya 
ye 'pi syuù päpa-yonayaù 
striyo vaiçyäs tathä çüdräs 
te 'pi yänti paräà gatim 

mäm : مربوط به من ـhi : حتماً، محققاً ـpärtha :اي پسر پريتها ـ vyapäçritya :بردن به ـ بخصوص پناه ye : آن كساني
: vaiçyäùزنان ـ : striyaùزاده شده از يك خانواده فرومرتبه ـ : päpa-yonayaùهستند ـ : syuùهمچنين ـ : api ـ كه

كنند ـ  عزيمت مي: yänti حتي آنها ـ: te apiافراد طبقه پايين ـ : çüdräùهمچنين ـ : tathä تاجر و بازرگان ـ اشخاص
paräm : به سوي واال و متعال ـgatim :مقصد.  

   ترجمه
 و ]تاجران وبازرگانان[، وايشياها   زنانـبرند هرچند از تولد پايين  اي پسر پريتها، كساني كه به من پناه مي

  .توانند به مقصد اعلي نائل آيند  باشند ميـ] كارگران[ودراها ش

   شرح
دارد كه در خدمت عابدانه هيچ گونه تفاوتي يا تمايزي بين افراد متعلق به  در آيه حاضر خداوند متعال به وضوح اعالم مي

، در حالي كه  حيات موجود استبنديهايي در سطح مادي  چنين تقسيم. طبقات باال و اشخاص طبقات پايين جامعه وجود ندارد
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، شايسته نيل به مقصد  همه اشخاص.  براي كسي كه وقف خدمت عابدانه روحاني به خداوند است چنين تفاوتهايي مطرح نيست
خوانده ) خور سگ(ترين اشخاص كه چانداال  آمده است كه حتي فرومرتبه) 18/4/2(  بهاگاواتام-شريماددر . اعلي هستند

، خدمت عابدانه و هدايت عابد پاك آنقدر  بدين جهت. انند از طريق معاشرت با عابد پاك خدا تطهير شوندتو شوند، مي مي
تواند در اين طريق خودشناسي پا  تر مطرح نيست و هر كسي مي نيرومند است كه هيچ گونه تمايزي بين طبقات باالتر يا پايين

گيرد و آموزشهاي الهي او را مركز زندگي خود قرار دهد قادر خواهد شد به ترين فرد، چنانچه در پناه عابد پاك قرار  ساده. نهد
 ، در گونة شهوت)براهماناها ( ، در گونة نيكي هاي مختلف طبيعت مادي اشخاص طبق گونه. لحاظ هدايت صحيح پاك گردد

)  شودراها يا كارگران( ة جهل، و در گون) وايشياها ياتاجران(هاي شهوت و جهل  ، در تركيب گونه) كشاترياها يا مديران(
هاي آلوده به گناه تولد  شوند كه در خانواده خوانده مي) خورها سگ(، چانداالها  تر از اينان اشخاص پايين. شوند بندي مي دسته
،  ه استاند از طرف اشخاص طبقات باالتر منع شد هاي آلوده به گناه تولد يافته عموماً معاشرت كساني كه در خانواده. اند يافته

تواند حتي اشخاص طبقات  ليكن طريق خدمت عابدانه يا بندگي عاشقانه چنان نيرومند است كه عابد پاك خداوند متعال مي
همان گونه كه اينجا با واژه وياپا شريتيا نشان داده شده اين امر . تر را قادر سازد به باالترين مرتبه كمال حيات نائل آيند پايين

تواند از بزرگترين گيانيها و يوگيها  در اين صورت شخص مي. ت كه انسان كامال به كريشنا پناه ببردفقط هنگامي ممكن اس
  .برتر گردد

  33آيه 
kià punar brähmaëäù puëyä 

bhaktä räjarñayas tathä 
anityam asukhaà lokam 

imaà präpya bhajasva mäm 
kim :چقدر ـ punaù : دوباره ـbrähmaëäù :ـ براهماناها puëyäù :پرهيزكار ـ صالح ، bhaktäù :عابدان ـ مريدان ، räja-

åñayaù :پادشاهان قديس ـ tathä : همچنين ـanityam : موقت ـasukham : مملو از مصائب ـlokam : سياره ـimam :
  . به من: mäm وقف بودن در خدمت عاشقانه ـ: bhajasvaبه دست آوردن ـ : präpyaاين ـ 

   ترجمه
،   ، عابدان و پادشاهان قديس كه در اين دنياي پرمصيبت و موقت             ر چه رسد به براهماناهاي صالح     حال ديگ 

  .اند  من نمودهةوجود خويش را نثار خدمت عاشقان

   شرح
، اين جهان جاي شادي و خوشبختي براي  ، طبقات مختلفي از مردم وجود دارد، ليكن با همه اين احوال در اين دنياي مادي

اين جهان موقت و مملو از رنج و شوربختي :  ، آنيتيام آسوكهام لوكام در آيه حاضر به روشني ذكر گرديده است.  هيچكس نيست
، موقت و مملو از مصائب گوناگون  دارد كه اين جهان شخصيت اعالي خداوند اعالم مي.  اقامتگاه هيچ انسان عاقلي نيست

 گيتا-بهاگاواد، در حالي كه از تعاليم  گويند اين جهان كاذب است برخي از فالسفه بخصوص فالسفه ماياوادي مي.  است
، موقت و فاني  اين عالم مادي. بين موقت و كاذب تفاوت وجود دارد.  يابيم كه اين جهان كاذب نيست بلكه موقتي است درمي
، ليكن جهان ديگر جاودان   استاين عالم خاكي مملو از رنج و شوربختي.  ، ليكن جهان ديگري وجود دارد كه جاودان است است

  . و مملو از شعف است
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درنگ  مشغول خدمت عابدانه من شو و بي”: فرمايد ، مي اي سلطنتي و مقدس تولد يافته است خداوند به آرجونا نيز كه در خانواده
. مصيبت است باقي بماند هيچكس نبايد در اين عالم مادي فاني كه چنين مملو از رنج و “. وطن جاودان خود، نزد من بازگردبه

خدمت عابدانه يا . همه بايد خود را در آغوش شخصيت اعالي خداوند قرار دهند تا بتوانند از خوشبختي جاودان برخوردار گردند
،  بنابراين. تواند حل شود بندگي عاشقانه خداوند تنها راهي است كه از طريق آن تمام مسائل و مشكالت همه طبقات مردم مي

  . در راه شناخت خداوند يا كريشنا آگاهي همت گمارند تا به مرتبه كمال زندگي نائل آيندهمه بايد

  34آيه 
man-manä bhava mad-bhakto 

mad-yäjé mäà namaskuru 
mäm evaiñyasi yuktvaivam 
ätmänaà mat-paräyaëaù 

mat—manäù :همواره فكر كردن به من ـ bhava :بشو ـ mat :م ـ  مال من ،bhaktaù : عابد،مريد، فدايي ـmat : مال
كامال، تماماً ـ : eva به من ـ: mämها را تقديم كن ـ  سجده: namas-kuruبه من ـ : mämكننده ـ  پرستش: yäjé، م ـ  من

eñyasi : خواهي آمد ـeñyasi :مجذوب شدن ـ evam :سان ـ بدين ätmänam : روح تو ـparäyaëaù : وقف و نثار شده به
  . من

   ترجمه
.  هـاي خـود را نثـار مـن كـن      ، عابد من شو، مرا عبادت كـن و سـجده           ذهنت را همواره به من معطوف كن      

  .ترديد نزد من خواهي آمد ، بي سان وقتي كه كامال مجذوب من گشتي بدين

   شرح
نياي آلوده مادي در اين آيه به طرز واضحي گفته شده است كه كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي تنها راه رهايي از چنگال اين د

اي اوقات مفسران ناصالح معناي آنچه را به روشني در آيه حاضر، يعني اين مفهوم كه كل فعاليتهاي عابدانه بايد به  پاره.  است
كنند و متأسفانه ذهن خوانندگان را به آنچه اصال  ، تحريف مي كريشنا شخصيت متعال خداوند تقديم شود، بيان گرديده است

كريشنا يك موجود بشري . دانند كه هيچ گونه تفاوتي بين كريشنا و ذهن او وجود ندارد آنها نمي. سازند رف ميعملي نيست منح
در . باشند ، ذهن و شخص او تفاوتي وجود ندارد و همگي يكي و مطلق مي ميان جسم.  عادي نيست بلكه حقيقت مطلق است

ا ساراسواتي گوسوامي در شرح آنوبهاشياي خود بر كتاب چيتانيا ـ  همان گونه كه حضرت بهاكتي سيدهانت-كورما پورانا نيز 
  :  آمده است كه-نقل فرموده ) 41-48، آدي ـ ليال، آيات  فصل پنجم(چاريتامريتا 

deha-dehi-vibhedo 'yaà neçvare vidyate kvacit 
اما چون مفسران به علم . جود ندارد، كريشنا، هيچ گونه تفاوتي و اين عبارت بدان معناست كه بين جسم و شخص حق تعالي

هرچند اين امر دال بر . كنند شناخت كريشنا واقف نيستند، با جدا كردن ذهن و بدن كريشنا از شخصيت او، وي را پنهان مي
  .كنند برداري مي جهل و غفلت محض نسبت به علم معرفت كريشنا است ولي بعضي اشخاص از گمراه كردن مردم بهره

كنند اما از روي حسادت مانند شاه كامسا، دايي كريشنا، كه همواره به كريشنا  صفت نيز به كريشنا فكر ميبرخي افراد ديو
اين گونه فكر كردن به . او همواره مضطرب و نگران زماني بود كه كريشنا بيايد و او را بكشد.  انديشيد اما به چشم دشمن مي

.  لتي سرشار از عشق مريدانه و خالصانه به فكر كريشنا باشد؛ اين بهاكتي استانسان بايد در حا. خداوند به ما كمك نخواهد كرد
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پرورش چنين معرفتي فقط زماني مطلوب . انسان بايد دائماً در صدد شناخت كريشنا برآيد و اين معرفت را در خود پرورش دهد
، شخصيت متعال  ايم ه بارها توضيح دادهكريشنا، همان طور ك. خواهد بود كه از يك معلم حقيقي و واجد شرايط آموخته شود

اين گونه سخن گفتن درباره كريشنا .  ، بلكه روحاني است و جاودان و مملو از شعف و دانش جسم او مادي نيست:  خداوند است
  .بودثمر خواهد  ، زحمتي بي ، درك كريشنا از منبع نادرست به انسان كمك خواهد كرد كه عابد خدا گردد و در غير اين صورت

، يعني صورت ازلي كريشنا، معطوف سازد و با اين اطمينان قلبي كه كريشنا،  ، انسان بايد ذهن خود را به شكل جاودان بنابراين
صدها هزار معبد در هندوستان وجود دارد كه وقف عبادت كريشنا و . ، خود را وقف پرستش او كند همانا حقيقت متعال است
گيرد انسان بايد در برابر كريشنا به خاك بيفتد، در مقابل تمثال  وقتي فعاليت عابدانه انجام مي. باشند خدمت عابدانه به او مي

اين امر انسان را به طور كامل . ، فعاليتها و همه چيزش را وقف خدا كند ، بدن سر تسليم فرود آورد و ذهن) آرچا ـ ويگراها(خدا 
شخص نبايد توسط مفسران . ري خواهد داد كه رهسپار كريشنالوكا گرددو بدون انحراف جذب كريشنا خواهد كرد و او را يا

ناصالح منحرف شود، بلكه بايد مشغول نه روش مختلف خدمت عابدانه گردد كه نخست با شنيدن و ذكر كردن درباره كريشنا 
  . شري استبايد در نظر داشت كه خدمت عابدانه پاك بزرگترين پيشرفت و موفقيت براي جامعه ب. شود آغاز مي

، يوگاي قدرتهاي  ، خدمت عابدانه يا عاشقانه پاك به خداوند را كه از دانش پندارگرايانهگيتا-بهاگاوادفصول هفتم و هشتم 
اند ممكن است به وجوه  كساني كه به طور خالص تطهير نشده.  ، توضيح داده است ماورايي و اعمال ثمربخش مبري است

ي فاقد شخصيت يا پاراماتماي ساري و جاري جذب شوند، ليكن عابد پاك مستقيماً به خدمت مختلف خداوند مانند برهما جيوت
  .گمارد خداوند متعال همت مي

مشغول پرستش فرشتگان  شعر بسيار زيبايي درباره كريشنا وجود دارد كه در آن به روشني بيان شده است كه هر شخصي كه
كار از  گاهي اوقات شايد عابدي تازه. ن ارمغان عالي يعني كريشنا دست يابدتواند به آ باشد نابخردترين است و هيچگاه نمي

بايد درك . معيار و قاعده كلي عبوديت و روحانيت تنزل كند ولي با اين وصف بايد از تمام فالسفه و يوگيها برتر محسوب گردد
اش از ميان خواهد  تباه غيرعابدانه؛ اعمال اش كرد كسي كه همواره به كريشنا آگاهي مشغول است شخص مقدس كامل است

عابد پاك هيچگاه .  پايد كه در كمال قرار خواهد گرفت و آنگاه امكان سقوط او از بين خواهد رفت رفت و بدون شك ديري نمي
 خود ، شخص خردمند بايد مستقيماً بنابراين. نمايد امكان سقوط ندارد، زيرا خداوند متعال شخصاً از عابدان پاك خود حفاظت مي

را در كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي قرار دهد و با خوشبختي و سعادت در اين دنياي مادي زندگي كند و سرانجام به ارمغان 
  .، يعني كريشنا، دست يابد متعال
  .يابد  پايان مي“دانش  ترين محرمانه”ودانتا بر فصل نهم شريماد بهاگاواد گيتا تحت عنوان  سان شرحهاي بهاكتي بدين
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   صل دهمف

   هاي حقيقت مطلق توانگري

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

bhüya eva mahä-bäho 
çåëu me paramaà vacaù 
yat te 'haà préyamäëäya 
vakñyämi hita-kämyayä 

çré-bhagavän uväca : شخصيت متعال خداوند فرمود ـbhüyaù : دوباره ـeva : حتماً،محققاً ـmahä-bäho : اي مسلّح
به تو ـ : teآن كه ـ : yat، تعليم ـ  آموزش: vacaù واال و متعال ـ: paramam، م ـ  مال من: meفقط بشنو ـ : çåëu بزرگ ـ
aham :من ـ préyamäëäya :با فكر كردن اينكه تو براي من عزيز هستي ـ vakñyämi :گويم ـ  ميhita-kämyayä : به

  .مندي تو خاطر بهره

  ترجمه
 بزرگ آرجونا، چون تـو دوسـت عزيـز مـن            مسلّحدوباره گوش فرادار اي     : ودشخصيت متعال خداوند فرم   

ام   ، براي نفع تو سخنان بيشتري ادا و دانشي را به تو اعطاء خواهم كرد كه از آنچه تا كنـون توضـيح داده                         هستي
  . برتر است

   شرح
، يا به عبارتي  توانگري مطلق است راي ششكسي كه دا:   توضيح داده شده استسان بدينواژه بهاگاوان از طرف پاراشارا موني 

،زيبايي و انقطاع مطلق است بهاگاوان يا شخصيت متعال خداوند  ، دانش ، ثروت ، شهرت مطلق كسي كه صاحب قدرت مطلق
بنابراين .  وقتي كريشنا بر اين كره ارض حضور داشت جلوه كاملي از توانگريهاي مطلق خود را به نمايش گذاشت. باشد مي
اينك كريشنا درباره . اند ، كريشنا را به عنوان شخصيت متعال خداوند پذيرفته مي حكماي بزرگ همچون پاراشارا مونيتما

، خداوند به توصيف  پيش از اين در آغاز فصل هفتم. دهد تري را به آرجونا تعليم مي توانگريها و شئون الهيش دانش محرمانه
اش را براي آرجونا توضيح  ا پرداخت و اكنون در اين فصل توانگريهاي ويژهنيروهاي مختلف خود و چگونگي عملكرد آنه

توضيحات واضح خداوند در فصل قبل پيرامون نيروهاي مختلفش بدين سبب بود كه عشق و عبوديت برخاسته از . دهد مي
 و توانگريهاي گوناگون خود آگاه ايمان و اعتقاد راسخ را استوار سازد و اكنون در اين فصل بار ديگر آرجونا را درباره تجليات

  . سازد مي
، در معاشرت با  پس انسان بايد همواره. گردد انسان هر چه بيشتر درباره خداوند متعال بشنود، بيشتر در خدمت عابدانه تثبيت مي

قط افرادي كه واقعاً ف. شود انسان بيشتر به خدمت عابدانه همت گمارد ، درباره خداوند بشنود، چرا كه اين امر باعث مي عابدان
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توانند در  اشخاص ديگر نمي. توانند در جمع عابدان به گفت و شنود در مورد خداوند بپردازند مشتاق آگاهي به كريشنايند مي
مندي  فرمايد كه چون او برايش بسيار عزيز است براي بهره خداوند به وضوح به آرجونا مي. وشنودهايي سهيم شوند چنين گفت

  .گيرد وشنودهايي انجام مي وي چنين گفت

  2آيه 
na me viduù sura-gaëäù 

prabhavaà na maharñayaù 
aham ädir hi devänäà 

maharñéëäà ca sarvaçaù 
na : هرگز ـme :م ـ  مال من ،viduù :دانند ـ  ميsura-gaëäù : فرشتگان ـprabhavam : اصل يامنشأ، توانگريها ـna :

مربوط : devänäm حتماً، محققاً ـ: hi سرچشمه ـ: ädiùمن هستم ـ : ahamن بزرگ ـ حكيما: mahä-åñayaùهيچگاه ـ 
  .از هر نظر: sarvaçaù همچنين ـ: ca مربوط به حكماي بزرگ ـ: mahä-åñéëämبه فرشتگان ـ 

  ترجمه
 وجـود   ةشناسند، زيرا من از هر نظر سرچشم        ، اصل و توانگريهاي مرا نمي       نه فرشتگان و نه حكيمان بزرگ     

  . فرشتگان و حكيمان هستم

   شرح
هيچكس برتر از وي نيست و او علت .  ، خداوند كريشنا، پروردگار متعال است همان گونه كه در برهما ـ سامهيتا ذكر شده

حتي .   وجودي تمامي فرشتگان و حكيمان است كند كه او علت همچنين اينجا خداوند شخصاً اظهار مي.  تمامي علل است
توانند كريشنا را درك كنند و به درك نام و يا شخصيت او دست يابند، چه رسد به آن به  اي خردمند نميفرشتگان و حكم

تواند پي ببرد كه چرا خداوند متعال در قالب  ؟ هيچكس نمي پژوهان اين سياره بسيار ناچيز يعني زمين اصطالح محققان و دانش
لذا انسان بايد دريابد . دهد انگيزي را انجام مي العاده شگفت اعمال خارقكند و چنين  انساني معمولي بر اين كره ارض ظهور مي

چنانچه فرشتگان و حكماي خردمند نيز .  ، صالحيت و شرط الزم براي درك كريشنا نيست كه محقق و دانشمند بودن
 نيز به وضوح ذكر شده هاگاواتام ب-شريماددر . اند  پندار ذهني خود درك نمايند اما موفق نشدهوسيله بهاند كريشنا را  كوشيده

توانند در محدوده حواس ناقصشان به  آنان مي. است كه حتي فرشتگان بزرگ قادر نيستند شخصيت متعال خداوند را درك كنند
 سه گونة طبيعت وسيله به، يعني به چيزي كه  گرايي هويت پندار بپردازند و به نتيجه عكس و مغاير با حاق واقع يعني فلسفه بي

توانند با پندارهاي ذهني خود به تصوراتي در مورد خداوند دست بزنند، ليكن معرفت كريشنا  ادي تجلي نيافته برسند، يا ميم
  . اي ممكن نيست  چنين پندارهاي ابلهانهوسيله به

 عنوان خداوند، دهد چنانچه كسي بخواهد حقيقت مطلق را بشناسد، بايد او را به اينجا خداوند به طرز غير مستقيمي آموزش مي
من اينجا به صورت شخصيت متعال خداوند، ”: دارد شخصيت متعال و وجود مطلق قبول كند، زيرا به طور غيرمستقيم بيان مي

 اين نكته را انسان بايد بداند كه هرچند او قادر نباشد حضور خداوند تصورناشدني را به صورت يك “. هستم حقيقت متعال حاضر
توانيم كريشنا را كه جاودان و مملو از شعف و دانش  ما واقعاً مي.  حق تعالي كماكان وجود خواهد داشتشخص درك نمايد، ولي 

تصور خداوند به منزله نوعي قدرت .   بشناسيم بهاگاواتام-شريمادو گيتا-بهاگاواداست به سادگي با مطالعه كالم متعالش در 
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، اما شخصيت  ه در انرژي فروتر خداوند قرار دارند قابل درك استحاكم يا به صورت برهمن فاقد شخصيت از طرف اشخاصي ك
  .تواند درك و رؤيت كند پروردگار را تا انسان در موقعيت روحاني قرار نگرفته باشد نمي

كند تا لطف و  كرانش هبوط مي سبب و بي توانند طبيعت حقيقي كريشنا را بشناسند، او به علت لطف بي چون غالب اشخاص نمي
، به رغم وجود اعمال غير عادي  ليكن آنها به علت آلودگي به انرژي مادي. خويش را نثار چنين پندارگراياني نمايدرحمت 

تنها آن عابداني كه كامال سر تسليم به .   كه برهمن فاقد شخصيت حقيقت غايي استكنند مي، همچنان گمان  خداوند متعال
عابدان .   لطف و رحمتش به اين شناخت دست يابند كه او كسي جز كريشنانيستتوانند از طريق اند، مي حق تعالي فرود آورده

درنگ به خداوند  ، آنها را به تسليم بي  ايمان و عبادتشان؛دهند زحمت درك وجه برهمن فاقد شخصيت خداوند را به خود نمي
 اين امكان براي هيچكس ؛ست يابندتوانند به درك او د كران كريشنا مي سبب و بي دهد، و به علت لطف بي متعال سوق مي

بنابراين حكماي بزرگ درباره ماهيت آتما يا حق تعالي اتفاق نظر دارند كه او آن وجود حي مباركي است .  ديگر موجود نيست
  . كه بايد بپرستيمش

  3آيه 
yo mäm ajam anädià ca 
vetti loka-maheçvaram 

asammüòhaù sa martyeñu 
sarva-päpaiù pramucyate 

yaù : هر كس كه ـmäm :مرا ـ ajam : تولد نيافته ـanädim :آغاز ـ بي ca : همچنين ـvetti :شناسد ـ مي loka : مربوط به
در : martyeñu او ـ: saùكسي كه در وهم و گمراهي نبوده ـ : asammüòhaù ارباب متعال ـ: mahä-éçvaramسيارات ـ 

  .شود رها مي: pramucyate از تمام بازتابهاي گناهان ـ: sarva-päpaiù ميان آنان كه در معرض مرگ قرار دارند ـ

  ترجمه
آغاز، و خداوند متعال تمام جهانها بشناسد كه فقط چنين شخصـي              ، بي   آن كس كه مرا به عنوان تولدنيافته      
  .شود ، از تمام گناهان آزاد مي در ميان انسانها در وهم و گمراهي نيست

   شرح
  :بيان گرديد) 7/3(  هفتمهمان گونه كه در فصل

manuñyäëäà sahasreñu kaçcid yatati siddhaye 
 آنان نسبت به ميليونها و ميليونها شخص ؛كوشند به معرفت روحاني دست يابند در زمره اشخاص معمولي نيستند آنان كه مي

كوشند موقعيت روحاني  نان كه واقعاً مياما از ميان آ. عادي كه هيچ گونه اطالعي در مورد معرفت روحاني ندارند بسي واالترند
خود را بشناسند، كسي كه بتواند به اين درك نائل آيد كه كريشنا، شخصيت متعال خداوند، مالك همه اشياي هستي و 

، يعني آن هنگام كه  فقط در آن مرحله. گردد ، موفقترين شخص خودشناخته در معرفت روحاني محسوب مي تولدنيافته است
  .تواند كامال از تمام بازتابهاي گناهان آزاد شود ور كامل مقام متعال كريشنا را درك كرده باشد، ميانسان به ط

نشان ساخت كه خداوند با  ، ليكن بايد خاطر  توصيف شده است“نيافته تولد”در آيه حاضر، خداوند با واژه آجا به معناي 
 متمايز است زيرا شخصيت مطلق خداوند با موجودات زنده كه اند، موجودات زنده كه در فصل دوم به صورت آجا توصيف شده

اين ارواح اسير ماديات هستند كه مرتباً تغيير كالبد . ورند تفاوت دارد به علت دلبستگيهاي مادي در دايره تولد و مرگ غوطه
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پروردگار به اين عالم مادي حتي هنگامي كه شخصيت .  دهند، در حالي كه كالبد روحاني و جاودان خداوند تغييرناپذير است مي
 بدين جهت در فصل چهارم گفته شده است كه خداوند، به لحاظ نيروي ؛آيد كند، به همان صورت تولدنيافته مي نزول مي
  .نيست بلكه همواره در نيروي عليا قرار دارد)  نيروي سفلي(، تحت نفوذ كيفيات نيروي مادي  درونيش

شوارام بيانگر آن است كه شخص بايد دريابد كه خداوند كريشنا مالك متعال تمامي ، عبارت وتي لوكا ـ ماه در اين آيه
تمامي مالئك در اين .  خداوند پيش از آفرينش وجود داشته و با آفرينش خود متفاوت است. باشد اي عالم مي هاي سياره منظومه

 بنابراين كريشنا حتي با فرشتگان ؛ ق نشده استشود كه او خل اند، حال آنكه درباره كريشنا گفته مي آفرينش مادي خلق شده
متعال تمام  ، همانا شخص قدرتمندي همچون برهما و شيوا تفاوت دارد و چون آفريننده برهما، شيوا و تمام مالئك ديگر است

  .باشد سيارات مي
صورت بشناسد، فوراً از تمام ، شري كريشنا با هر آنچه خلق شده است تفاوت محض دارد و هر كس حقيقت او را بدين  بنابراين
همان گونه . آلود آزاد شده باشد تا خداوند متعال را بشناسد انسان بايد از تمام اعمال گناه. گردد العملهاي گناهان آزاد مي عكس
ه توان شناخت و نه از هيچ را  ذكر شده است خداوند را فقط با خدمت عاشقانه و آيين عشق و بندگي ميگيتا-بهاگاوادكه در 
  . ديگري

همان گونه كه قبال گفته شد فقط شخص نادان . انسان نبايد تالش نمايد كه كريشنا را به صورت موجودي بشري درك نمايد
كسي كه ابله نيست و از هوش و .  اي ديگر در اينجا ذكر شده است اين نكته مجدداً به گونه.  پندارد كه او يك انسان است مي

  . مقام اصلي و ذاتي خداوند را درك نمايد، همواره از تمام گناهان مبري استخرد كافي برخوردار است كه 
؟ اين  تواند تولدنيافته باشد در صورتي كه به عنوان پسر دواكي معروف است آيد كه چگونه كريشنا مي اينك اين سؤال پيش مي

 خداوند در مقابل دواكي و واسودوا ظاهر هنگامي كه شخصيت الهي:   توضيح داده شده است بهاگاواتام-شريمادمطلب نيز در 
، به صورت طفلي معمولي زاده نشد، بلكه در شكل اصلي و ازلي خود ظاهر گرديد و سپس خود را تبديل به طفلي معمولي  گشت
  .كرد

 - هرآنچه تحت هدايت كريشنا انجام شود علوي و روحاني است و همچون اعمال دنيوي در معرض آلودگي واكنشهاي مادي 
بايد در نظر داشت تصور وجود اعمال پاك و ناپاك در دنياي مادي كم و بيش يك . گيرد  قرار نمي-) نيك يا بد( اك يا ناپاكپ

چون خود طبيعت مادي به علت . ، زيرا در اين جهان مادي هيچ چيز پاك و مباركي وجود ندارد نگرش خودساخته ذهني است
شود و استنباط پاكي و خجستگي صرفاً  ، پس هيچ چيز پاك و خجسته يافت نمي تگانه خجسته و پاك نيس هاي سه تأثير گونه

، فرخندگي و پاكي حقيقي متكي به فعاليتهايي است كه در عشق و عبوديت و خدمت كامل در آگاهي  خجستگي.  تصور ماست
، بايد تحت هدايت و راهنمايي  يم، چنانچه ما واقعا طالب فعاليتهاي پاك و خجسته باش بنابراين. گيرد به كريشنا صورت مي

، يا از طرف يك گيتا-بهاگاواد و  بهاگاواتام-شريمادچنين رهنمودهايي در كتب مقدس معتبر همچون .  خداوند متعال عمل كنيم
ل ، رهنمودش مستقيماً رهنمود خداوند متعا چون پير روحاني نماينده خداوند متعال است. شود پير روحاني واجد شرايط عرضه مي

 و هيچ گونه تضادي در اين كنند مي، اشخاص قديس و كتب مقدس همگي شخص را به طريقي واحد هدايت  پير روحاني.  است
، تمام اعمالي كه تحت نفوذ و اقتدار چنين هدايتي انجام گردد و از واكنشهاي فعاليتهاي صالحانه يا شريرانه اين  سه منبع نيست

، كامال روحاني و در واقع حاصل انقطاع وي است كه اين   طرز رفتار عابد خدا در انجام اعمالهمانا. عالم مادي مبري خواهد بود
، كسي كه بر حسب وظيفه عمل   گفته شدهگيتا-بهاگاوادهمان گونه كه در آيه اول فصل ششم .شود امر سانياسا خوانده مي

آناشريتا ( يج و ثمرات اعمالش چشم طمع ندوخته است و به نتا- چون خداوند متعال به انجام آن فرمان داده است -كند  مي
 به بيان ديگر شخصي كه تحت هدايت خداوند متعال عمل كند يك سانياسي و ؛ ، يك سانياسي حقيقي است) كارما ـ پهاالم

  .كند يك يوگي است نه آن كس كه فقط لباس سانياسي يا يوگي دروغين را بر تن مي

  4-5آيه 
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buddhir jïänam asammohaù 
kñamä satyaà damaù çamaù 

sukhaà duùkhaà bhavo 'bhävo 
bhayaà cäbhayam eva ca  

 
ahiàsä samatä tuñöis 

tapo dänaà yaço 'yaçaù 
bhavanti bhävä bhütänäà 
matta eva påthag-vidhäù 

buddhiù :شعور ـ jïänam : دانش ـasammohaù : رهايي از شك و ترديد ـkñamä :گذشت ـ بخشش ، satyam :
، درد ـ  رنج: duùkham، لذت ـ  شادي: sukhamكنترل ذهن ـ : çamaùكنترل حواس ـ : damaù، صداقت ـ  راستگويي
bhavaù : تولد ـabhävaù : مرگ ـbhayam : ترس ـca :همچنين ـ abhayam :بدون واهمه بودن ـ  بدون ترس بودن ،

eva : همچنين ـca : و ـahiàsä :ويي ـ ج ، صلح عدم خشونتsamatä :آرامش ـ  تعادل و توازن ،tuñöiù : رضايت ـtapaù :
: bhäväùاند ـ  ناشي و حاصل شده: bhavanti بدنامي ـ: ayaçaùشهرت ـ : yaçaùصدقه ـ : dänamتوبه و رياضت ـ 

به طرز : påthak-vidhäùحتماً، محققاً ـ : eva از من ـ: mattaùمربوط به موجودات زنده ـ : bhütänäm، سرشتها ـ  طبايع
  . گوناگوني تدبير شده

  ترجمه
، لـذت و درد،   ، مهـار كـردن ذهـن    ، تسلط بر حواس ، صداقت ، گذشت ، رهايي از ترديد و توهم    خرد، دانش 

 تـمامي اين   ،، شـهرت و بدنامي     ، انفاق   ، رياضت   ، رضايت   ، تعادل و آرامش     ، تهور، عدم خشونت     ، ترس   تولد، مرگ 
  .  من خلق شده استوسيلة بهموجودات زنده فقط خـصوصـيات گوناگون 

   شرح
  .باشد ، كريشنا مي خالق تمامي خصوصيات مختلف موجودات زنده اعم از خوب يا بد كه در آيه حاضر وصف شده است

ح به قدرت تجزيه و تحليل مسائل از زاويه ديد صحيح اشاره دارد، و دانش عطف به شناخت ماده و رو)  بودهي(شعور يا خرد 
آيد فقط منحصر به شناخت ماده يا وجوه يروي مادي است  دانش متداول كه از طريق تحصيالت دانشگاهي به دست مي.  است

اما در تعليم و تربيت .  يعني شناخت تفاوت بين ماده و روح) گيانا( دانش حقيقي. شود و در اين آيه به عنوان دانش پذيرفته نمي
.   توجه فقط به اجزاء و عناصر مادي و نيازهاي جسماني شخص معطوف است؛ح وجود نداردمعاصر هيچ گونه دانشي درباره رو

  . بدين لحاظ دانش حاصل از تحصيالت دانشگاهي كامل نيست
. پذيرد كه انسان مردد نباشد و فلسفه متعال و روحاني را درك كرده باشد ، هنگامي تحقق مي آساموها، يا آزادي از ترديد و توهم

نه تنها هيچ چيز نبايد چشم بسته و كوركورانه پذيرفته . يابد ، به آرامي اما مطمئن از گيجي و سردرگمي رهايي مي يببدين ترت
انسان بايد با كشاما يعني حلم و گذشت عمل كند، لذا شخص . ، دقت و احتياط باشد شود كه پذيرش هر چيز بايد توأم با توجه
گونه كه  ساتيام يا راستگويي و صداقت يعني مطرح نمودن حقايق همان. ان را ببخشدبايد صبور باشد و اهانتهاي ناچيز ديگر

، انسان فقط  طبق قراردادهاي متعارف اجتماعي. حقايق نبايد اشتباه و نادرست ارائه شود.  مندي ديگران هست به منظور بهره
حقيقت بايد صريح و .   اين راستي و صداقت نيست ليكن؛تواند حقيقت را بازگو نمايد كه براي ديگران خوشايند باشد وقتي مي

چنانچه كسي دزد باشد و به مردم هشدار داده . ترتيب ديگران درك كنند كه واقعاً حقايق چه هستند روشن گفته شود تا بدين
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آن خودداري ، ولي انسان نبايد از بيان  هرچند گاهي اوقات بيان حقيقت ناگوار است.  ، اين حقيقت است شود كه او دزد است
اين تعريف صداقت و . مندي ديگران ارائه گردد كند كه حقايق همان گونه كه هست براي بهره صداقت ايجاب مي. نمايد

بايد در نظر داشت .  برداري نكردن از حواس در جهت لذات غير ضروري نفساني يعني بهره) داما(كنترل حواس .  راستگويي است
واس ممنوعيتي وجود ندارد، ليكن چون ارضاي لذات حسي غير ضروري براي پيشرفت كه براي تأمين احتياجات صحيح ح

، شخص بايد ذهن را نيز از  به همين ترتيب.  ، لذا بايد جلوي استفاده غير ضروري آن را گرفت روحاني زيانبخش و مضر است
ور شدن در فكر به دست آوردن پول صرف  غوطهفرد نبايد وقتش را با . شود  اين امر شاما خوانده مي؛افكار غير ضروري بازدارد

،  ترين نياز حيات بشري اي فكر شخص بايد براي درك مهمترين و پايه. آيد اين استفاده نادرست از نيروي فكر به شمار مي. كند
در كتب قدرت فكر بايد در معاشرت با اشخاصي پرورش يابد كه صاحب مرجعيت . ، به كار رود از طريق منابع معتبر و موثق

سوكهام يا لذت و .  يافته است مقدس هستند، يعني اشخاص مقدس و پيران روحاني و كساني كه فكرشان بسيار تكامل
و مشابهاً . شود مطلوب است يافت مي)  كريشنا آگاهي(، همواره در آنچه براي تحصيل دانش روحاني شناخت خداوند  خوشبختي

آن چيزي است كه براي پرورش آگاهي به كريشنا و پيشرفت در )  دوكهام(د شو آنچه دردناك است يا موجب درد و غم مي
پس بايد آنچه براي پيشرفت در آگاهي به كريشنا مطلوب است پذيرفته و آنچه نامطلوب است رد .  خداشناسي مطلوب نيست

  .شود
 پيرامون آن به بحث گيتا-بهاگاواد كه در آغاز ، همان گونه بايد دانست كه واژه بهاوا، يا تولد، اشاره به بدن دارد، زيرا براي روح

 ترس.  شامل حال كالبد جسماني موجود زنده در دنياي مادي است) آبهاوا( ، تولد و مرگي وجود ندارد، بلكه تولد و مرگ پرداختيم
ه هيچ وجه ترسي وجود براي عابد خدا كه در كريشنا آگاهي قرار دارد ب. آيد به علت نگراني درباره آينده به وجود مي) بهايا(

اش بسيار روشن و  بنابراين آينده. گردد ، نزد خداوند بازمي ،به وطن ندارد، زيرا با اعمالش مطمئن است كه به عالم روحاني
بهترين . برند خبرند، همواره در اضطراب و نگراني به سر مي اما ديگران كه نسبت به آينده و زندگي بعد خود بي.  درخشان است

به اين طريق ما همواره از ترس .  ، درك كردن خداوند وهمواره قرار داشتن در آگاهي اوست ي رهايي از نگراني و پريشانيراه برا
  : بيان شده) 11/2/37(  بهاگاواتام-شريماددر . آزاد خواهيم بود

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syät 
اند كه   كه از نيروي توهمي آزادند و اطمينان حاصل نمودهليكن آنان.  ترس به علت مجذوب شدن ما به نيروي توهمي است

باشند و بدين سبب وقف خدمت روحاني به خداوند  اين بدنهاي مادي نيستند، بلكه ذرات روحاني شخصيت متعال خداوند مي
ر آگاهي به ترس حالت اشخاصي است كه د.  آينده آنان درخشان است. دهند اند، از چيزي ترسي به دل راه نمي متعال شده

  .، فقط براي كسي ميسر است كه در آگاهي به خداوند قرار داشته باشد ، بدون ترس بودن بدين لحاظ، آبهايام. كريشنا نيستند
، بدان معناست كه انسان نبايد عملي انجام دهد كه ديگران را در رنج و درد يا آشفتگي و  جويي آهيمسا، عدم خشونت و صلح

، بشردوستان و زمامداران ديگر، نتايج و  شناسان ، جامعه هاي پيشنهادي چه بسياري از سياستمداران امهبرن. پريشاني قرار دهد
.  دانند چه چيزي واقعاً براي جامعه انساني سودمند است اند و نمي آورد، زيرا آنان فاقد بصيرت روحاني عواقب خوبي ببار نمي

 بدن انساني خويش بهره كاملي در جهت كمال زندگي بشري عايد خود آهيمسا يعني تعليم و تربيت مردم به طريقي كه از
، و بدين جهت هر برنامه يا جنبش يا هيأت يا  ، فرصت مغتنمي براي شناخت و معرفت روحاني است كالبد انساني حيات. كنند

، آنچه باعث پيشبرد  براينبنا.  كميسيوني كه به پيشبرد و تحقق چنين آرماني كمك نكند، به بدن انسان خشونت ورزيده است
  .شود جويي خوانده مي خوشبختي معنوي و روحاني عموم مردم بشود و آن را تحقق بخشد، عدم خشونت يا صلح

بسيار زياد و همان طور دلزدگي  دلبستگي.  ، عطف به رهايي انسان از دلبستگي و دلزدگي است ساماتا، توازن و تعادل يا آرامش
بايد آنچه را كه براي انجام آگاهي به .  اين دنياي مادي را بايد بدون دلبستگي و دلزدگي پذيرفت.  تزياد هيچكدام مطلوب نيس

خوانده )  آرامش( ، ساماتا يا توازن و تعادل اين طرز عمل. كريشنا مطلوب است پذيرفت و آنچه را كه نامطلوب است رد كرد
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اي براي رد كردن و يا پذيرفتن ندارد جز آنكه براي آگاهي او به كريشنا  كسي كه در آگاهي به كريشنا قرار دارد، انگيزه. شود مي
  .مفيد باشد

آوري هر چه بيشتر اشياي  اندوزي و جمع ، يعني عدم اشتياق به فعاليتهاي غير ضروري در جهت مال ، يا رضايت و قناعت توشتي
، قواعد و قوانين  تاپاس يا رياضت يا توبه. اضي و قانع باشدآيد ر انسان بايد با هر آنچه به لطف خداوند متعال به دست مي.  مادي
، كه اين كار گاهي اوقات  ، مانند صبح زود بيدار شدن و استحمام كردن اي است كه از طرف وداها توصيه شده است كننده تنظيم

گردد رياضت خوانده اي كه انسان به اين طريق متحمل  بسيار سخت و دشوار است ولي بايد دانست هر زحمت داوطلبانه
هايي تمايل  ممكن است فرد به چنين روزه. ، احكامي براي روزه گرفتن در ايام معيني از ماه وجود دارد به همين منوال. شود مي

اند  نداشته باشد، اما به علت عزم راسخش براي پيشرفت در علم كريشنا آگاهي بايد اين زحمتهاي جسماني را كه توصيه شده
در ضمن شخص نبايد بدون لزوم و مغاير با احكام الهي و ودايي و يا به خاطر داليل و اهداف سياسي روزه . متحمل گردد

هاي جهل و شهوت   توصيف شده است و هر عملي كه در گونهگونة جهل به عنوان روزه در گيتا-بهاگاواد اين امر در ؛بگيرد
گردد، و   انجام شود باعث پيشرفت انسان ميگونة نيكياليتي كه در اما هر فع. انجام گيرد به پيشرفت روحاني نخواهد انجاميد

  .سازد روزه بر اساس احكام ودايي دانش روحاني انسان را غني مي
؟ آنچه طبق  حال امر خير كدام است. ، شخص بايد پنجاه درصد از درآمد خود را براي امر خير انفاق كند) دانام( در مورد صدقه

،  ، منزه و خير محض است چون كريشنا، پاك. آيد گردد نه تنها خير كه خير محض به شمار مي  ميآگاهي به كريشنا انجام
طبق متون .  بدين ترتيب صدقه بايد به كسي داده شود كه وقف آگاهي به كريشنا شده است.  راهش نيز خير محض است

فرض بر اين است كه براهمانا . اند  دانش روحاني، صدقه بايد به براهماناها اعطاء شود، زيرا آنان مشغول كسب مقدس ودايي
بدين لحاظ . شناسد براهمانا كسي است كه برهمن را مي: برهما جاناتيتي براهماناها. تمام زندگيش را وقف درك برهمن كند

. ر معاش ندارنداند و زماني براي امرا گردد زيرا آنان همواره مشغول خدمت و طاعت برتر روحاني صدقه به براهماناها اعطاء مي
. ها نيز داده شود اند يعني سانياسي در ادبيات ودايي آمده است كه صدقه بايد به كساني كه زندگي مادي را ترك گفته

منظور حقيقي از .  آوري پول ، ليكن حقيقت اين امر اهداف ارشادي است نه جمعكنند ميها خانه به خانه گدايي پيشه  سانياسي
اند و  از آنجا كه متأهلين سرگرم زندگي خانوادگي و نمودهاي دنيوي.  تأهلين از خواب غفلت و جهل استاين امر بيدار ساختن م

نمايند، وظيفه سانياسي اين است كه در هيأت يك سائل  بدين ترتيب هدف اصلي زندگي يعني شناخت خداوند را فراموش مي
، شخص بايد با بيدار ساختن فطرت   كه در وداها ذكر شده استهمان گونه. نزد آنها برود و آنان را به خداشناسي تشويق كند
اشاعه اين دانش و طريقه عمل بدان بر عهده . ، حق حيات انساني را بجا آورد خداشناسي و دستيابي به باالترين كمال زندگي

ها اختصاص داده  ا و سانياسياند، به براهماناه  بدين سبب صدقه بايد به كساني كه زندگي مادي را ترك گفته؛ ها است سانياسي
  .شود و نه به مقصودي كه از روي هوي و هوس اختيار شده باشد

، بايد مطابق توصيفات خداوند چيتانيا در اين مورد باشد كه فرمود انسان زماني مشهور است كه به  ، يا شهرت واقعي ياشاس
شنا، شخصيت بزرگي شده و شهرت يافته باشد، در اين چنانچه كسي در آگاهي به كري. عنوان عابد بزرگ اشتهار يافته باشد

  . كسي كه چنين شهرتي ندارد فاقد شهرت حقيقي است.  صورت حقيقتاً مشهور است
هاي بشري در  انواع بسياري از گونه.  ، در جامعه بشري و در جامعه فرشتگان متجلي است تمامي اين صفات در سراسر گيتي
براي كسي كه بخواهد در آگاهي به كريشنا پيشرفت نمايد، . شود صفات آنجا نيز يافت ميسيارات ديگر وجود دارد كه اين 

كسي كه وجود . دهد آورد، هرچند اين خود شخص است كه آنها را از درون پرورش مي خداوند تمام اين صفات را به وجود مي
را آنچنانكه خداوند متعال ترتيب داده است خويش را نثار خدمت و طاعت و بندگي خالصانه حق تعالي كند، تمام صفات خوب 

  .دهد در خود پرورش مي
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تواند  آنكه در كريشنا باشد، نمي هيچ نمودي بي.  ، اعم از خوب يا بد، كريشنا است كنيم منشأ اصلي تمامي آنچه ما مالحظه مي
قي ديگري دارد، بايد درك كنيم كه  هرچند كليه نمودهاي اين عالم مادي صورت حقي؛ اين دانش است. در اين جهان تجلي يابد

  .گردد همه چيز از كريشنا منبعث مي

  6آيه 
maharñayaù sapta pürve 
catväro manavas tathä 
mad-bhävä mänasä jätä 
yeñäà loka imäù prajäù 

mahä-åñayaù :حكماي بزرگ ـ sapta : هفت ـpürve : قبل از ـcatväraù :چهار ـ manavaù :مانوها ـ tathä :
در : loke مربوط به آنها ـ: yeñäm  زاده شده ـ: jätäùاز ذهن ـ : mänasäù تولديافته از من ـ: mat-bhäväùهمچنين ـ 

  . ، نفوس جمعيت: prajäùتمام اين ـ : imäù جهان ـ

  ترجمه
 كه تمـام موجـودات      ]اجداد بشريت [آن هفت حكيم بزرگ و پيش از آنان چهار حكيم بزرگ ديگر و مانوها               

  .اند باشند، از ذهن من پديد آمده  مقيم سيارات گوناگون از اعقاب آنان ميةزند

   شرح
برهما نخستين موجود زنده است كه از انرژي . دهد نامه نفوس زنده جهان را ارائه مي اي از شجره خداوند در آيه حاضر خالصه

، و قبل از آنان چهار حكيم بزرگ ديگر  هفت حكيم بزرگو از برهما .  خداوند متعال موسوم به هيرانيا گاربها به وجود آمده است
تمامي اين بيست و پنج حكيم برجسته در . گردد به نامهاي ساناكا، ساناندا، ساناتانا و سانات ـ كومارا، و چهارده مانو متجلي مي

ي شمار بي يك سيارات ي وجود دارد كه درون هرشمار بيجهانهاي . شوند ميحكم اجداد موجودات زنده سراسر جهان شناخته 
برهما پيش از آنكه به لطف . اند مملو از انواع گوناگون حيات قرار دارد كه همه آنان از اين بيست و پنج نياي اصلي پديد آمده

سپس از برهما، ساناكا، . كريشنا دريابد چگونه بيافريند، معادل يك هزار سال از سالهاي فرشتگان را متحمل رياضت گرديد
ساناتانا و سانات ـ كومارا، سپس رودرا، و آنگاه هفت حكيم بزرگ و به اين طريق تمام براهماناها و كشاترياها از انرژي ساناندا، 

برهما به عنوان پيتاماها يعني جد بزرگ و كريشنا به عنوان پراپيتاماها يعني پدر جد بزرگ . اند شخصيت متعال خداوند تولد يافته
  . بيان شده است) 11/39 (گيتا-بهاگاوادصل يازدهم اين مطلب در ف. معروف هستند

  7آيه 
etäà vibhütià yogaà ca 
mama yo vetti tattvataù 

so 'vikalpena yogena 
yujyate nätra saàçayaù 

etäm : تمام اين ـvibhütim : توانگري ـyogam :العاده ـ قدرت خارق ca :همچنين ـ mama :مربوط به مال من ـ yaù :
در : yogena ، بدون شكاف ـ بدون تقسيم: avikalpena او ـ: saùحقيقتاً ـ : tattvataù بداند، بشناسد ـ: vettiه ـ هر كس ك

  .شك و ترديد: saàçayaù اينجا ـ: atra هرگز ـ: na شود ـ مي مشغول: yujyate خدمت عابدانه ـ
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  ترجمه
 خالص من   ةده باشد، وقف خدمت عابدان    آن كس كه حقيقتاً به توانگري مطلق و قدرت اسرارآميز من پي بر            

  .  در اين باره شكي نيست؛گردد مي

   شرح
مادامي كه انسان از توانگريهاي مختلف حق . باالترين مرتبه كمال روحاني عبارت است از شناخت شخصيت اعالي خداوند

م معترفند كه خداوند بزرگ است اما عموم مرد. تواند مشغول خدمت عابدانه گردد تعالي كامال اطمينان حاصل نكرده باشد، نمي
اگر كسي واقعاً دريابد كه خداوند چقدر بزرگ . شود جزئيات آن در اينجا يافت مي. دقيقاً به چگونگي عظمت خداوند واقف نيستند

 آن هنگام كه شخصي. نمايد شود و وجود خود را نثار خدمت عابدانه خداوند مي ، آنگاه طبيعتاً روحي تسليم شده مي است
توان از  اين شناخت حقيقي را مي. ماند توانگريهاي حق تعالي را واقعاً بشناسد، براي او راهي جز تسليم به پروردگار نمي

  .   و كتب مقدس مشابه دريافتگيتا-بهاگاواد و  بهاگاواتام-شريمادتوصيفات 
 و شخصيتهاي اصلي آنان عبارتند از هاي سيارات پخش هستند در اداره امور اين جهان فرشتگان بسياري در تمام منظومه
اجداد متعدد نفوس جهان همگي از خداوند متعال كريشنا تولد . برهما، خداوندگار شيوا، چهار كوماراهاي بزرگ و ديگر اجداد

  .  بنابراين كريشنا، شخصيت متعال خداوند، نياي اصلي و ازلي تمام اجداد است؛اند يافته
آن هنگام كه كسي كامال نسبت به آنها اطمينان حاصل نمايد، كريشنا را با .  خداوند متعالو اين است برخي از توانگريهاي 

چنانچه انسان بخواهد تمايل و آرزوي خدمت . گردد پذيرد و مشغول خدمت عابدانه مي ايمان كامل و بدون هيچ گونه شكي مي
لذا .  و توانگريهاي حق تعالي ضروري خواهد بودعاشقانه به خداوند را در خود افزايش دهد، شناخت دقيق و مفصل كماالت

، شخص قادر خواهد  توجهي نمايد زيرا با شناخت اين مطلب شخص نبايد نسبت به درك كامل عظمت كريشنا غفلت ورزد يا بي
  .شد در خدمت عابدانه صادقانه به صورتي استوار قرار گيرد

  8آيه 
ahaà sarvasya prabhavo 

mattaù sarvaà pravartate 
iti matvä bhajante mäà 

budhä bhäva-samanvitäù 
aham : من ـsarvasya : مربوط به همه ـprabhavaù : سرچشمه پيدايش ـmattaù : از من ـsarvam : همه چيز ـ

pravartate :گيرد ـ نشأت مي iti :سان ـ بدين matvä :شناختن ـ دانستن ، bhajante :گردد ـ وجودشان وقف مي mäm : به
  .باتوجه و دقت بسيار زياد: bhäva-samanvitäùدانايان ـ : budhäù  ـمن

  ترجمه
فرزانگاني كه . گيرد همه چيز از من نشأت مي     .   تمامي جهانهاي مادي و روحاني هستم      ةمن اصل و سرچشم   

شـان   و مـرا بـا تمـام قلب        كنند  مي من   ةبه حقيقت اين امر كامال واقف هستند، وجود خويش را نثار خدمت عابدان            
  .پرستند مي
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   شرح
محقق دانشمندي كه كامال وداها را مطالعه نموده و از مراجع موثقي همچون خداوند چيتانيا اطالع و معارف كسب كرده است و 

تواند درك كند كه كريشنا منشأ و سرچشمه همه كائنات در عوالم مادي و روحاني  داند، مي به كار بستن اين تعليمات را مي
او هيچگاه . گردد ، با عزمي جزم در خدمت عابدانه خداوند متعال ثابت و متمركز مي ه خوبي از اين امر آگاه است و چون ب؛ است

 كه كريشنا كنند ميتمامي متون مقدس ودايي اذعان . گردد ، منحرف نمي با هيچيك از تفسيرات نابخردانه و يا از طريق ابلهان
  : گفته شده است) 1/24گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد (در آتهاروا ودا .  تمنشأ برهما، شيوا و تمام فرشتگان ديگر اس

yo brahmäëaà vidadhäti pürvaà yo vai vedäàç ca gäpayati sma kåñëaù 
 سپس دوباره در نارايانا “.اين كريشنا بود كه در آغاز، دانش ودايي را به برهما آموخت و در گذشته دانش ودايي را اشاعه نمود”

  : گفته شده است) 1(نيشاد اوپا
atha puruño ha vai näräyaëo 'kämayata prajäù såjeyeti 

  :دهد  سپس اوپانيشاد مذكور ادامه مي“.آنگاه شخصيت متعال نارايانا اراده كرد كه موجودات زنده را بيافريند”
näräyaëäd brahmä jäyate, näräyaëäd prajäpatiù prajäyate, näräyaëäd indro jäyate, näräyaëäd 

añöau vasavo jäyante, näräyaëäd ekädaça rudrä jäyante, näräyaëäd dvädaçädityäù 
، از نارايانا هشت واسو تولد يافتند، از نارايانا  از نارايانا ايندرا تولد يافت. ، و از نارايانا اجداد پديد آمدند از نارايانا برهما تولد يافت”

  .  اين نارايانا همانا مظهر تام خداوند كريشنا است“.ند، از نارايانا دوازده آديتيا تولد يافتنديازده رودرا تولد يافت
  : در همان ودا گفته شده است

brahmaëyo devaké-putraù   
  : سپس گفته شده است) 4نارايانا اوپانيشاد  (“. ، شخصيت متعال است همانا كريشنا، پسر دواكي”

eko vai näräyaëa äsén na brahmä na éçäno näpo nägni-samau neme dyäv-äpåthivé na nakñaträëi 
na süryaù 

، نه ستارگان در آسمان و نه  ، نه ماه ، نه شيوا، نه آتش نه برهما وجود داشت. ، تنها شخصيت متعال نارايانا بود در آغاز خلقت”
.  ست كه خداوندگار شيوا از پيشاني خداوند متعال پديدار گشتهمچنين در ماها اوپانيشاد آمده ا) 1ماها اوپانيشاد  (“.خورشيد

  .، خالق برهما و شيوا، بايد عبادت شود  همانا خداوند متعالگويند ميبدين سبب وداها 
 :فرمايد در موكشا ـ دهارما نيز كريشنا مي

prajäpatià ca rudraà cäpy 
aham eva såjämi vai 

tau hi mäà na vijänéto 
mama mäyä-vimohitau  

 نيروي توهمي من دچار وسيله بهدانند، زيرا  اند، ولي آنان اين موضوع را نمي اجداد، شيوا و ديگران توسط من خلق شده”
  “.اند گمراهي گشته

 : در وارها پورانا نيز گفته شده است
näräyaëaù paro devas 

tasmäj jätaç caturmukhaù 
tasmäd rudro 'bhavad devaù 

sa ca sarva-jïatäà gataù  
  “. نارايانا، شخصيت متعال خداوند است و از او برهما تولد يافت و از او شيوا تولد يافت”
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چون همه چيز از من ”: فرمايد خداوند مي.  ، ازلي و ابدي همه چيز است خداوند كريشنا منشأ تمامي نسلها است و او علت اصلي
  “.  هيچكس برتر از من نيست؛ همه چيز تحت سلطه و سيطره من است.  م، من سرچشمه اصلي همه چيز هست تجلي يافته است
كسي كه كريشنا را به اين صورت از طريق پير روحاني واجد شرايط، و با . كننده متعالي جز كريشنا وجود ندارد حكمران و اداره

كند و يك   به كريشنا مشغول ميمرجعيت متون مقدس ودايي درك نمايد، تمامي نيروي خود را معطوف خداشناسي و در آگاهي
شناسند، چيزي جز  در مقايسه با او، تمامي اشخاص ديگر، كه پروردگار متعال كريشنا را به درستي نمي. شود داناي حقيقي مي

شخص كريشنا آگاه نبايد از طريق ابلهان گيج و . پندارند تنها ابلهان كريشنا را انساني عادي مي. آيند نادانان به شمار نمي
، قاطعيت و عزم راسخ   اجتناب كند و با جديتگيتا-بهاگاواد او بايد از تمام نظريات غيرمعتبر و تفسيرات ناموثق ؛گمگشته شود

  .در آگاهي به كريشنا پيش رود

  9آيه 
mac-cittä mad-gata-präëä 
bodhayantaù parasparam 

kathayantaç ca mäà nityaà 
tuñyanti ca ramanti ca 

mat-cittäù : اذهانشان كامال به من مشغول شده ـmat-gata-präëäù :وقف شده ـ زندگيهاي آنان براي من 
bodhayantaù :وعظ كردن ـ  ارشاد كردن ،parasparam : در ميان خودشان ـkathayantaù : صحبت كردن ـca :

: ramanti همچنين ـ: caردند ـ گ خشنود و راضي مي: tuñyantiبه طور دائمي ـ : nityamدرباره من ـ : mämهمچنين ـ 
  . همچنين: ca شوند ـ مند مي از شعف روحاني بهره

  ترجمه
، و    ، زندگي آنان كامال وقف خدمت و طاعت من است           افكار مريدان مخلص و عابدان پاكم معطوف من است        

  .رندآو  من به دست ميةهمواره رضايت و شعف عظيمي از ارشاد و آگاه ساختن يكديگر و گفتگو دربار

   شرح
، وجود خود را كامال معطوف خدمت عاشقانه  سرسپردگان خالص و عابدان پاك كه خصوصيات آنان در اين آيه ذكر شده است

صحبت آنان تماماً و منحصراً . تواند ذهن آنان را از قدوم نيلوفرين كريشنا منحرف كند هيچ چيز نمي. كنند ميروحاني به خداوند 
عابدان خداوند متعال .  هاي عابدان پاك در اين آيه مشخصاً توصيف شده است نشانه.  روحاني استدرباره موضوعات الهي و 

قلب و روح آنان دائماً غرق . بيست و چهار ساعته مشغول تجليل از شكوه و عظمت صفات و شئون الهي خداوند متعال هستند
  .برند  لذت ميدر بحر خداوند كريشنا است و از گفتگو درباره او با عابدان ديگر

 و در مرحله تكامل يافته آنان واقعاً در وادي كنند مي، آنان از خود خدمت لذت روحاني كسب  در مرحله مقدماتي خدمت عابدانه
گردند طعم باالترين مرتبه كمال را كه  همين كه در اين موقعيت روحاني استقرار يافتند قادر مي. گيرند عشق خداوند قرار مي

خداوند چيتانيا خدمت عابدانه روحاني را به كاشتن تخمي در قلب موجود زنده . كند، بچشند مي لگاهش نمايانخداوند در منز
ي در سراسر سيارات مختلف عالم كائنات در حال سير و سفرند، و از ميان آنان تعداد بسيار شمار بينفوس زنده . نمايد تشبيه مي

.  و سرسپرده خالصي را مالقات كنند و امكان درك خدمت عابدانه را بيابند كه عابد پاككنند مياندكي آن سعادت را پيدا 
، و چنانچه در قلب موجود زنده كاشته شود، از طريق ذكر و سماع اسماء الهي  خدمت عابدانه درست همانند تخم است
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رسد، همان گونه كه   هاره هاره به ثمر ميهاره راما، هاره راما، راما راما،/  كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره كريشنا، هاره هاره
كند تا در پوسته  كند و رشد مي گياه روحاني خدمت مريدانه تدريجاً رشد مي. نشيند تخم يك درخت نيز با آبياري مرتب به بار مي

ن گياه در اي. شود ضخيم جهان مادي نفوذ كند، سپس آن را شكافته به انوار متعال برهما جيوتي در آسمان روحاني وارد مي
، يعني كوكب متعال كريشنا به نام گولوكا  كند تا به عاليترين و رفيعترين سياره روحاني آسمان روحاني نيز هر چه بيشتر رشد مي

تدريجاً همان گونه كه . گزيند گيرد و در آنجا مأوا مي در نهايت امر، اين گياه به قدوم نيلوفرين كريشنا پناه مي. ورينداوانا برسد
كتاب چيتانيا . يابد نشيند و آبياري آن به صورت ذكر و سماع ادامه مي دهد، گياه خدمت عابدانه نيز به ثمر مي گل و ميوه ميگياه 

دهد كه چگونه  ، توضيح مي كه توصيف كامل گياه خدمت عاشقانه در آن آمده است)  مادهيا ـ ليال، فصل نوزدهم(ـ چاريتامريتا 
 در اين ؛گردد ، شخص كامال در وادي عشق الهي مجذوب مي رين خداوند متعال پناه گرفتوقتي كل گياه تحت قدوم نيلوف

تواند بدون تماس با خداوند  ، حتي براي يك لحظه نيز نمي حالت او همچون ماهي كه بدون آب قادر به ادامه حيات نيست
  .يابد  صفات عالي روحاني دست مي، در تماس با خداوند متعال واقعاً به عابد در چنين حالتي. متعال زندگي كند

  بهاگاواتام-شريماد به همين جهت ؛باشد  نيز سرشار از چنين رواياتي درباره روابط خداوند و مريدانش مي بهاگاواتام-شريماد
هايي ، كامجويي و حتي ر در اين كتاب هيچ گونه توصيفي راجع به فعاليتهاي مادي.  براي مريدان و عابدان خدا بسيار عزيز است

  : آمده است) 12/13/18( همان گونه كه در خود بهاگاواتام. و رستگاري وجود ندارد
Çrémad-bhägavataà puräëam amalaà yad vaiñëavänäà priyam 

، پيشرفت و توسعه اقتصادي، ارضاي حواس و يا رهايي و  اي از كوچكترين توضيحي درباره فعاليتهاي مادي در اين اثر، نشانه
سرشت روحاني خداوند متعال و عابدانش كامال   تنها اثري است كه در آن بهاگاواتام-شريماد. خورد به چشم نميرستگاري 

بدين نحو ارواح خودشناخته در آگاهي به كريشنا، درست همچون دختر و پسر جواني كه از همدمي و .  توصيف شده است
  .گردند متون مقدس عالي و روحاني دچار شعف ميبرند، از استماع دائم اينگونه  معاشرت با يكديگر لذت مي

  10آيه 
teñäà satata-yuktänäà 

bhajatäà préti-pürvakam 
dadämi buddhi-yogaà taà 

yena mäm upayänti te 
teñäm :به آنها ـsatata-yuktänäm  :همواره مشغول شده ـ bhajatäm : در اعطاي خدمت عابدانه ـpréti-pürvakam :

: mäm وسيله آن ـ كه به: yenaآن ـ : tamشعور و خرد حقيقي ـ : buddhi-yogamدهم ـ   مي:dadämi انه ـدر جذبه عاشق
  .آنها: te بيايند ـ: upayäntiبه من ـ 

  ترجمه
دهم كه با آن بتوانند نزد        ، دركي مي     من شده است   ةبه آنان كه وجودشان دائماً نثار خدمت و طاعت عاشقان         

  .من بيايند

   شرح
شايد به خاطر داشته باشيم كه خداوند در فصل دوم هنگام آموزش به .   آيه واژه بودهي ـ يوگام بسيار حائز اهميت استدر اين

اكنون . آرجونا فرمود كه چيزهاي بسياري را تا كنون به او گفته است و بعداً وي را در طريقت بودهي ـ يوگا تعليم خواهد داد
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ود بودهي ـ يوگا عبارت است از عمل در آگاهي به كريشنا كه اين نشانه باالترين شعور و خ. شود بودهي ـ يوگا توضيح داده مي
يا تعالي ) گردد اعمالي كه منجر به كشف و شهود مي( بودهي يعني هوش و خرد و يوگا يعني فعاليتهاي عرفاني.  خرد است
ود را كامال با بندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه در ، نزد خداوند بازگردد و خ كوشد به وطن اصلي هنگامي كه كسي مي.  عرفاني

به عبارت ديگر، بودهي ـ يوگا طريقي است كه به موجب . شود دهد، عمل او بودهي ـ يوگا خوانده مي آگاهي به كريشنا قرار مي
ز اين حقيقت چون مردم ا.  ، كريشنا است هدف غايي از پيشرفت و تعالي. گردد آن انسان از اسارت دنياي مادي خارج مي

شخص بايد دريابد كه هدف .  اطالع هستند، معاشرت با عابدان و پير روحاني معتبر و موثق بسيار حائز اهميت است بي
گيرد و سپس هدف نهايي به  كريشناست و وقتي هدف مشخص گرديد، آنگاه طي طريق به آرامي ولي پيشرونده انجام مي

  .آيد دست مي
، به نتايج و ثمرات اعمال دلبستگي  نگامي است كه شخص هدف زندگي را بداند ولي با وجود اينعمل كردن در كارما ـ يوگا ه

، ولي براي درك او از پندارهاي  گيرد كه شخص بداند هدف كريشناست عمل در گيانا ـ يوگا هنگامي صورت مي. داشته باشد
 - بهاكتيكريشنا آگاهي و خدمت عابدانه طلب كند، دارد در و زماني كه او هدف را بداند و كريشنا را كامال در . ذهني لذت ببرد

  .آيد كند كه آن يوگاي كامل است و باالترين مرحله كمال زندگي به شمار مي  يا بودهي ـ يوگا عمل مييوگا
زم شايد شخص داراي پير روحاني و معتبر و موثق و به يك سازمان روحاني نيز وابسته باشد، با اين وصف چنانچه از هوش ال

بهره باشد، در اين صورت كريشنا از درون وي را به ترتيبي هدايت خواهد كرد تا بتواند در نهايت بدون مشكل  براي پيشرفت بي
صالحيت و شايستگي اين است كه شخص همواره وجودش را در كريشنا آگاهي به كار گمارد و با . نزد خداوند بازگشت نمايد

چنانچه عابد . او بايد نوعي كار براي كريشنا انجام دهد كه توأم با عشق باشد.  دهدعشق و عبوديت هر نوع خدمتي انجام
، از خرد كافي جهت پيشرفت در خودشناسي بهره نبرده باشد،  صادقي كه خود را وقف فعاليتهاي خدمت عابدانه كرده است

  .برسدنهد تا در نهايت امر به او  خداوند فرصت الزم را براي پيشرفت در اختيارش مي

  11آيه 
teñäm evänukampärtham 
aham ajïäna-jaà tamaù 

näçayämy ätma-bhäva-stho 
jïäna-dépena bhäsvatä 

teñäm : براي آنها ـeva : حتماً، محققاً ـanukampä-artham :براي نشان دادن لطف و رحمت خاص ـ aham :من ـ 
ajïäna-jam : به علت جهل و غفلت ـtamaù :ـ تاريكي و ظلمت näçayämi :كنم ـ  ، زايل مي كنم برطرف ميätma-

bhäva : درون قلبهايشان ـsthaù : واقع شده ـjïäna : مربوط به دانش ـdépena : با چراغ ـbhäsvatä :فروزنده درخشنده ، .  

  ترجمه
 ، تمامي ظلمت حاصل ، براي نشان دادن لطف و رحمت خاص خود به آنان باشم من كه در قلبشان ساكن مي

  . زدايم ، از روح آنها مي از جهل را، از طريق چراغ فروزان دانش

   شرح
هاره راما، هاره /  كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره كريشنا، هاره هنگامي كه خداوند چيتانيا در بنارس در حال اشاعه ذكر هاره

، محقق بسيار دانشمند و صاحب نفوذي به  ن زمان در بنارسدر آ. كردند راما، راما راما، هاره هاره بود، هزاران نفر از او پيروي مي



   
382 

اي اوقات فالسفه از  پاره. نمود نام پراكاشاناندا ساراسواتي وجود داشت كه خداوند چيتانيا را به خاطر احساساتي بودن استهزاء مي
برند و  خبري بسر مي  جهل و بينمايند كه اكثر عابدان در تاريكي  زيرا تصور ميكنند ميمريدان و سرسپردگان خدا انتقاد 

محققان بسيار دانشمندي وجود دارند .  اما در حقيقت چنين نيست. اند اشخاصي احساساتي و فاقد اطالع نسبت به مباني فلسفي
ليكن چنانچه حتي عابدي از متون آنان و يا از پير روحاني خود بهره نگيرد، در . اند كه فلسفه عشق و عبوديت را ارائه كرده

بنابراين عابد صادقي . ورتي كه در خدمت عابدانه خود صادق باشد، كريشنا شخصاً آن عابد را از درون قلب ياري خواهد كردص
، همت گماردن به انجام  تنها صالحيت و شايستگي براي شخص. تواند فاقد دانش باشد كه مشغول آگاهي به كريشنا است نمي

  . تخدمت عابدانه در آگاهي كامل به كريشناس
خداوند متعال اين .   كه برخوردار شدن از دانش پاك مستلزم فضل و قدرت تميز و تشخيص استكنند ميفالسفه جديد تصور 

آنان كه وقف خدمت عابدانه پاك و خالص هستند، حتي به رغم فقدان تحصيالت و :  پاسخ را براي آنان بيان فرموده است
  .مند خواهند شد ، از ياري خداوند بهره  كه در اين آيه ذكر گرديده، همان گونه دانش كافي درباره اصول ودايي

، شخصيت  ، حقيقت مطلق فرمايد كه اساساً فقط با غور و تفكر، به هيچ وجه امكان درك حقيقت متعال خداوند به آرجونا مي
كان درك يا دستيابي به او صرفاً از اعالي خداوند، وجود ندارد، زيرا شأن حقيقت متعال آنچنان عظيم و در اوج تعالي است كه ام

تواند ميليونها سال به پندارهاي ذهني خود ادامه دهد، ليكن چنانچه  انسان مي.  طريق تالش و كوشش ذهني ميسر نيست
تنها از طريق . وجودش نثار پروردگار نباشد و عاشق حق تعالي نگردد، هيچگاه كريشنا يا حقيقت مطلق را درك نخواهد كرد

تواند با نيروي غير قابل تصورش  گردد و او مي اشقانه يا خدمت عابدانه است كه حقيقت متعال يعني كريشنا راضي ميبندگي ع
قلب عابد پاك همواره محضر خداوند كريشنا است و با حضور كريشنا، كه درست همچون . خود را بر قلب عابد پاك ظاهر سازد

  .دارد اين است لطف خاصي كه كريشنا به عابد پاك ارزاني مي. گردد فع ميدرنگ مرت ، ظلمت جهل و ناداني بي خورشيد است
، همواره با غبارها و تيرگيهاي مادي پوشيده شده  قلب انسان به علت آلودگي معاشرت مادي كه از ميليونها تولد ايجاد شده

را ذكر كند، بالفاصله اين غبار و تيرگي  اما وقتي شخص وقف خدمت عابدانه شود و دائماً نام خداوند يعني هاره كريشنا ؛ است
دستيابي به هدف غايي يعني ويشنو، فقط با اين ذكر و خدمت عاشقانه . يابد شود و انسان به مرحله دانش پاك ارتقاء مي پاك مي

ت زندگي خود لزومي ندارد عابد پاك نگران تأمين احتياجا.  ميسر خواهد بود و نه با پندارهاي ذهني يا با بحث و استدالل خشك
باشد، زيرا وقتي پرده ظلمت را از قلب خود كنار زند، همه چيز به خودي خود توسط خداوند متعال كه از خدمت عاشقانه عابد 

تواند در مقام تسليم   انسان ميگيتا-بهاگاوادبا مطالعه .   استگيتا-بهاگاواداين جوهر تعاليم . شود ، تأمين مي راضي گرديده
دار مسئوليت چنين  وقتي خداوند عهده. تعال قرار گيرد و وجود خويش را نثار خدمت عابدانه پاك او كندمحض به خداوند م

  .شود گردد، انسان كامال از هر گونه سعي و كوشش مادي آزاد مي افرادي مي

  12-13آيات 
arjuna uväca 

paraà brahma paraà dhäma 
pavitraà paramaà bhavän 
puruñaà çäçvataà divyam 
ädi-devam ajaà vibhum  

 
ähus tväm åñayaù sarve 
devarñir näradas tathä 

asito devalo vyäsaù 
svayaà caiva bravéñi me 
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arjunaù uväca : آرجونا گفت ـparam :واال و متعال ـ brahma :حقيقت ـ param :واال و متعال ـ dhäma :گاه تكيه  ،
اصلي و : çäçvatamشخصيت ـ : puruñamتو ـ : bhavänواال و متعال ـ : paramamپاك و منزه ـ : pavitramمأوا ـ 
گويند  مي: ähuù بزرگترين ـ: vibhum تولد نيافته ـ: ajamخداوند ازلي ـ : ädi-devamمتعال و روحاني ـ : divyamازلي ـ 

: tathäنارادا ـ : näradaùان ـ حكيم در ميان فرشتگ: deva-åñiùتمام ـ : sarveحكما ـ : åñayaù درباره تو ـ: tväm ـ
 حتماً، محققاً ـ: evaهمچنين ـ : ca شخصاً ـ: svayamوياسا ـ : vyäsaùدواال ـ : devalaùآسيتا ـ : asitaùهمچنين ـ 

bravéñé :ـ ) خداوند( دهي توضيح ميme :به من .  

  ترجمه
،   تو شخص ازلـي   .  رين هستي ، مأمن غايي و پاكت      تو شخصيت اعالي پروردگار، حقيقت مطلق     :  آرجونا گفت 

واال و وياسا اين حقيقت آسيتا، دِ تمامي حكماي بزرگ همانند نارادا،.  ، تولد نيافته و بزرگترين هستي   ، روحاني   ابدي
  . نمايي اند و اكنون تو خود آن را به من بازگو مي  تو تصديق نمودهةرا دربار

   شرح
. آورد ته كه حق تعالي و روح منفرد متفاوتند را براي فالسفه معاصر فراهم ميدر اين دو آيه خداوند متعال امكان درك اين نك

شود و  ، كامال از هر گونه شك و ترديد رها مي  در اين فصلگيتا-بهاگاوادآرجونا پس از گوش فرا دادن به چهار آيه اصلي 
تو پارام برهما، ”: دارد راحت و جرأت اعالم ميلذا او بالفاصله با ص. نمايد كريشنا را به عنوان شخصيت متعال خداوند قبول مي

 كريشنا قبال بيان كرده بود كه منشأ ايجاد همه چيز و همه كس است و تمامي فرشتگان و “. شخصيت متعال خداوند هستي
  .د مطلق و مستقل از خداوند متعال هستنكنند ميانسانها نيز به او متكي هستند و اين جهالت و غفلت آنان است كه تصور 

، همان گونه كه خداوند در آيه قبل توضيح فرمود، كامال برطرف  اين حجاب جهالت با انجام بندگي عاشقانه يا خدمت عابدانه
اين . پذيرد اكنون آرجونا به لطف شخصيت الهي خداوند، كريشنا را منطبق با احكام ودايي به عنوان حقيقت متعال مي. گردد مي

. كند وي تملق نيست كه آرجونا كريشنا را شخصيت اعالي خداوند و حقيقت مطلق خطاب ميتنها به سبب دوستي و يا از ر
 كه تنها كسي كه كنند مياحكام ودايي تصديق .  كند در معارف ودايي تأييد شده است آنچه آرجونا در اين دو آيه اظهار مي

معارف ودايي يكايك كلماتي را كه آرجونا در . ا درك كندتواند خداوند ر طريق خدمت عابدانه به خداوند متعال را اتخاذ نمايد، مي
  .كنند مينمايد، تأييد و تصديق  اين آيه اظهار مي

همان گونه كه كريشنا قبال توضيح داده است كه همه چيز به او تكيه دارد، در كنا اوپانيشاد نيز بيان گرديده كه برهمن متعال 
كند كه خداوند متعال كه همه چيز در او استقرار يافته  انيشاد اين مطلب را تصريح ميمونداكا اوپ.  گاه و مأمن همه چيز است تكيه

فكر دائم به كريشنا يا اسمارانام يكي از روشهاي خدمت .  فقط از طرف كساني كه دائماً به فكر او هستند قابل درك است
تواند موقعيت حقيقي خود  ه كريشنا است كه انسان ميتنها از طريق بندگي عاشقانه خداوند يا خدمت عابدانه ب. باشد عابدانه مي

  .را درك كند و از اسارت اين كالبد مادي رهايي يابد
تواند از  كسي كه درك كند كريشنا پاكترين پاكهاست مي.  در وداها، خداوند متعال به عنوان پاكترين پاكان معرفي شده است

اينكه . بري گردد، مگر اينكه سر تسليم به خداوند متعال فرود آورده باشدتواند از گناه م انسان نمي. تمامي گناهان پاك شود
اين مطلب همچنين از طرف .  پذيرد منطبق با احكام متون مقدس ودايي است آرجونا كريشنا را به عنوان پاك متعال مي

  . شخصيتهاي بزرگي كه در رأس آنان نارادا قرار دارد تأييد شده است
كريشنا وجود . خود با وي لذت ببرد خداوند است و انسان بايد همواره بر او تمركز كند و از رابطه متعالكريشنا، شخصيت اعالي 

كند بلكه تمام متون مقدس  نه تنها آرجونا اين موضوع را تأييد مي.  متعال و از تولد، مرگ و هر گونه نياز جسماني مبري است
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در تمام ادبيات ودايي كريشنا بدين گونه توصيف گشته است و خداوند متعال نيز . ، پوراناها و تواريخ نيز مؤيد اين مطلبند ودايي
شوم تا اصول ديني را استوار  ، ولي روي اين كره ارض ظاهر مي ام هرچند من تولد نيافته”: فرمايد در فصل چهارم شخصاً مي

زيرا علت تمامي علتها اوست و همه چيز از ،   شخصيت الهي خداوند منشأ و مبدأ متعال است و علتي وراي او نيست“. سازم
  .گردد اين معرفت كامل به شكرانه لطف و رحمت پروردگار متعال نصيب انسان مي. گيرد وجود مبارك او نشأت مي

ين  را درك كنيم بايد اظهارات اگيتا-بهاگاوادچنانچه بخواهيم . تواند خود را ابراز نمايد در آيه حاضر، آرجونا به لطف كريشنا مي
تا انسان در سلسله پيران نباشد، قادر به درك .  اين روش موسوم به پارامپارا يا قبول سلسله پيران است.  دو آيه را بپذيريم

متأسفانه آنان كه به .   تحصيالت به اصطالح دانشگاهي ممكن نيستوسيله به گيتا-بهاگاواددرك .  نخواهد بودگيتا-بهاگاواد
، باز سرسختانه بر اين باور خود كه  رند، به رغم اينهمه شواهد و داليل متون مقدس وداييتحصيالت دانشگاهي خود مغرو

  .ورزند كريشنا يك شخص عادي است اصرار مي

  14آيه 
sarvam etad åtaà manye 
yan mäà vadasi keçava 

na hi te bhagavan vyaktià 
vidur devä na dänaväù 

sarvam : تمام ـetat : اين ـåtam :قيقت ـح manye :پذيرم ـ  من ميyat : آنچه ـmäm : به من ـvadasi :گويي ـ تو مي 
keçava :اي كريشنا ـ na : هيچگاه ـhi : حتماً، محققاً ـte : مال تو، ت ـbhagavan :اي شخصيت پروردگار ـ vyaktim :

  . ديوان: dänaväù ، هم نه ـ نهو : na فرشتگان ـ: deväù توانند بشناسند ـ مي: viduù ، افشاگري ـ برداري پرده

  ترجمه
خداونـدا، نـه فرشـتگان و نـه     .  پذيرم اي كامال به عنوان حقيقت مي اي كريشنا، تمامي آنچه را به من گفته       

  .ديوسيرتان را ياراي آن نيست كه شخصيت الهيت را دريابند

   شرح
فرشتگان نيز قادر به شناخت او  حتي. درك كريشنا نيستندايمانان و ديوصفتان قادر به  كند كه بي آرجونا در آيه حاضر تصريح مي

نيستند، حال چه رسد به اين به اصطالح محققان دوران معاصر؟ آرجونا به لطف پروردگار متعال درك كرده است كه حقيقت 
 را گيتا-بهاگاوادت بنابراين انسان بايد از راه آرجونا پيروي كند كه حقيقت و مرجعي.  متعال و آن شخص يگانه كامل كريشناست

 است از گيتا-بهاگاوادهمان گونه كه در فصل چهارم توصيف شد، طريقه پارامپارا يا سلسله پيران كه الزمه درك . دريافت نمود
دست رفته و گم شده بود، و بدين سبب كريشنا دوباره آن را با آرجونا از نو آغاز كرد زيرا وي دوست صميمي و عابد بزرگ او 

وقتي .  بايد از طريق پارامپارا درك گرددگيتا-بهاگاواد،  اين همان گونه كه در مقدمه خود بر گيتوپانيشاد بيان نموديمبنابر. بود
اين شيوه آرجونا كه حقانيت سخنان كريشنا را پذيرفت بايد . پارامپارا از دست رفت آرجونا براي احياي مجدد آن برگزيده شد

 پي ببريم و به جوهر آن دست يابيم و فقط در اين گيتا-بهاگاوادتوانيم به حقيقت  صورت مي زيرا در اين ؛سرمشق ما قرار گيرد
  . توانيم درك نماييم كريشنا شخصيت اعالي خداوند است صورت است كه مي

  15آيه 
svayam evätmanätmänaà 
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vettha tvaà puruñottama 
bhüta-bhävana bhüteça 

deva-deva jagat-pate 
svayam :ًـ شخصا eva : حتماً، محققاً ـätmanä :وسيله خودت ـ  بهätmänam : خودت ـvettha :شناسي ـ  ميtvam : تو

اي خداوند : bhüta-éçaاي منشأ همه چيز ـ : bhüta-bhävanaاي بزرگترين در ميان تمام اشخاص ـ : puruña-uttamaـ 
  . ي خداوند تمام جهانا: jagat—pate اي خداوند تمام فرشتگان ـ: deva—devaهمه چيز ـ 

  ترجمه
، در    ، پروردگار جهـان     ، خداوند خداوندگاران     موجودات ة، خداوند هم    ، منشأ تمامي كائنات     اي شخص متعال  

  . شناسي  نيروي درونيت خود را ميةحقيقت تنها تويي كه به واسط

   شرح
از طريق انجام خدمت عابدانه در رابطه با او شناخت خداوند متعال كريشنا تنها براي اشخاصي همچون آرجونا و پيروانش كه 

بايد در نظر . توانند كريشنا را بشناسند اشخاصي كه طرز تفكري ديوصفتانه يا خدانشناسانه دارند نمي.  قرار دارند، ميسر است
اسد نبايد شن كند گناهي بزرگ است و كسي كه كريشنا را نمي داشت پندارهاي ذهني كه شخص را از پروردگار متعال دور مي

 بدين سبب بايد از طريق كريشنا ؛  كالم كريشنا و علم معرفت اوستگيتا-بهاگاواد.  نظريه بدهدگيتا-بهاگاوادسعي كند درباره 
  . همان طور كه آرجونا به آن دست يافت درك شود و نه از تعابير اشخاصي خدانشناس

 : گفته شده است) 1/2/11 ( بهاگاواتام-شريمادهمان گونه كه در 
vadanti tat tattva-vidas 

tattvaà yaj jïänam advayam 
brahmeti paramätmeti 
bhagavän iti çabdyate  

، پاراماتماي حاضر در همه جا و سرانجام به صورت  به صورت برهمن فاقد شخصيت: شود حقيقت مطلق در سه وجه شناخته مي
. رسد  آخرين مرحله درك حقيقت مطلق به شخصيت اعالي پروردگار مي، انسان در بنابراين. بهاگاوان يا شخصيت متعال خداوند

بايد دانست كه شناخت برهمن فاقد هويت و يا پاراماتماي حاضر در همه جا از طرف فردي عادي يا حتي شخصي رها شده 
 شخص متعال را از كنند كه توانند تالش بدين لحاظ چنين افرادي مي.  متضمن درك شخصيت متعال خداوند يا بهاگاوان نيست

گرايان كريشنا را به عنوان  هويت گاهي اوقات بي. گردد درك نمايند  كه از سوي خود او يعني كريشنا بيان ميگيتا-بهاگاوادآيات 
توانند كريشنا را   نمي- حتي رها شده -، ليكن باز بسياري از اشخاص كنند ميپذيرند و يا اينكه مرجعيت او را قبول  بهاگاوان مي

 بدين سبب است كه آرجونا او را به عنوان پوروشوتاما مخاطب قرار ؛ عنوان پوروشوتاما يعني شخص متعال درك نمايندبه
 بدين جهت آرجونا شخصيت الهي را ؛ و باز ممكن است شخص درك نكند كه كريشنا پدر متعال تمام نفوس زنده است. دهد مي

و چنانچه شخص به شناخت او به منزله پدر متعال تمامي نفوس زنده نائل آيد، باز . دهد با عنوان بهوتا ـ بهاوانا مخاطب قرار مي
 بدين سبب در اينجا با عنوان بهوتشا يعني كنترل كننده متعال همه ؛ممكن است او را به عنوان كنترل كننده متعال نشناسد

 تمام موجودات زنده قبول كند، شايد باز او كننده متعال و حتي چنانچه كسي كريشنا را به منزله كنترل.  كس خطاب شده است
 بدين سبب در اينجا با عنوان دوا دوا يا خداوند معبود تمام فرشتگان ؛را به عنوان منشأ و سرچشمه تمام فرشتگان نپذيرد

عال همه و حتي چنانچه كسي او را به عنوان خداوند معبود تمام فرشتگان بشناسد، شايد او را مالك مت. گيرد مخاطب قرار مي
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بدين ترتيب در اين آيه حقايق مربوط به وجود متعال كريشنا از .   بدين سبب او به عنوان جاگاتپاتي خطاب شده است؛چيز نداند
  .ماند ، راهي جز دنبال كردن آرجونا باقي نمي براي شناخت كريشنا همان گونه كه هست. گردد طريق ادراك آرجونا اثبات مي

  16آيه 
vaktum arhasy açeñeëa 

divyä hy ätma-vibhütayaù 
yäbhir vibhütibhir lokän 

imäàs tvaà vyäpya tiñöhasi 
vaktum : گفتن ـarhasi :شايسته بدان ـ açeñeëa :به تفصيل ـ divyäù : الهي ـhi : حتماً، محققاً ـätma : متعلق به
: imän تمام سيارات ـ: lokän توانگريها ـ: vibhütibhiù وسيله آن ـ كه به: yäbhiù توانگريها ـ: vibhütayaùخودت ـ 

  . ماني مي: tiñöhasi نفوذ كننده ـ: vyäpyaتو ـ : tvam اينها ـ

  ترجمه
گسـتراني بـرايم بـه        خواهشمندم توانگريهاي الهيت را كه به موجب آن خود را در تمامي اين عـوالم مـي                

  . تفصيل بازگو كن

   شرح
آرجونا به .  ت به درك خود از حقانيت شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، قانع شده استرسد آرجونا نسب در اين آيه به نظر مي

، شعور، دانش و تمامي چيزهاي ديگري كه ممكن است شخص به واسطه تمام اين  شكرانه لطف كريشنا از تجربه شخصي
داوند شناخته است و براي او جاي هيچ ،عالوه بر آنها او كريشنا را به عنوان شخصيت متعال خ عوامل داشته باشد برخوردار است
مردم به طور . خواهد كه طبيعت همه جا گسترده خود را توضيح دهد  با اين وصف از كريشنا مي؛ گونه شكي در اين مورد نيست

لذا آرجونا از . پردازند گرايان به طور اخص بيشتر به شناخت طبيعت و سرشت همه جا گسترده حق تعالي مي هويت كلي و بي
بايد در نظر داشت كه . اش وجود دارد ، در وجه همه جا گسترده كند كه چگونه او به واسطه نيروهاي گوناگونش ريشنا سؤال ميك

  .پرسد را به خاطر مردم عادي مي آرجونا اين سؤال

  17آيه 
kathaà vidyäm ahaà yogiàs 

tväà sadä paricintayan 
keñu keñu ca bhäveñu 

cintyo 'si bhagavan mayä 
katham : چگونه ـvidyäm aham : خواهم شناخت ـyogin :اي عارف متعال ـ tväm :تو ـ sadä : همواره ـ

paricintayan : فكر كردن به ـkeñu : در كدام ـkeñu :در كدام ـ ca : همچنين ـbhäveñu : طبايع ـcintyaù asi : تو به
  . توسطمن: mayä اي متعال ـ: bhagavanخاطر آورده شوي ـ 

  ترجمه
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؟ اي شخصـيت متعـال        ، چگونه دائماً در فكر تو باشم و چگونه تو را بشناسـم              اي كريشنا، اي عارف متعال    
  ؟ خداوند، در چه صوري تو را به خاطر داشته باشم

   شرح
رواح فقط ا.   يوگا ـ ماياي خود پوشيده شده استوسيله بههمان گونه كه در فصل قبل بيان گرديد، شخصيت متعال خداوند 

، اما  اكنون آرجونا اطمينان دارد كه دوست او كريشنا خداوند متعال است. توانند او را مشاهده كنند تسليم شده و عابدان مي
بايد در نظر .  خداوند همه جا گسترده را درك كنند بداندشوند مي آن مردم عادي قادر وسيله بهخواهد آن طريقه كلي را كه  مي

 انرژي يوگا ـ وسيله بهتوانند كريشنا را بشناسند، زيرا شخصيت الهي  انضمام ديوسيرتان و كافران نمي، به  داشت اشخاص عادي
عابد عاليمقام نه تنها به . كند مندي مردم عادي مطرح مي آرجونا بار ديگر اين سؤاالت را براي بهره.  ماياي خود حفظ شده است

،  ، از روي لطف بنابراين آرجونا، چون وايشناوا يعني عابد است.  قائل استدرك خود بلكه براي درك و فهم تمام بشريت اهميت 
او مخصوصاً كريشنا را به عنوان يوگين . كند راه ادراك حضور در همه جا منتشر خداوند متعال را براي مردم عادي باز مي

ن او براي مردم عادي نهان يا آشكار ، كه به موجب آ دهد زيرا شري كريشنا ارباب انرژي يوگا ـ مايا است مخاطب قرار مي
 بنابراين مجبور است افكار ؛تواند همواره به كريشنا فكر كند انسان عادي كه هيچ گونه عشقي براي كريشنا ندارد نمي. گردد مي

اره به هاي كشو كشو چا بهاوشو اش واژه. گيرد آرجونا اين حالت فكري اشخاص مادي اين جهان را در نظر مي. مادي داشته باشد
توانند كريشنا را به طور روحاني درك كنند، به آنان  چون اشخاص دنيوي نمي).  اشياي مادي واژه بهاوا يعني(طبيعت مادي دارد 

شود كه ذهن خود را بر مظاهر طبيعي متمركز كنند و سعي در درك اين نكته نمايند كه چگونه كريشنا از طريق  توصيه مي
  . تنمودهاي مادي تجلي يافته اس

  18آيه 
vistareëätmano yogaà 
vibhütià ca janärdana 

bhüyaù kathaya tåptir hi 
çåëvato nästi me 'måtam 

vistareëa : به تفصيل ـätmanaù : مال تو، ت ـyogam :العاده ـ قدرت خارق vibhütim : توانگريها ـca :همچنين ـ 
jana-ardana :اي كشنده كافران ـ bhüyaù : دوباره ـkathaya :توصيف كن ـ tåptiù :رضايت ـ hi : حتماً، محققاً ـ

çåëvataù : شنيدن ـna asti : وجود ندارد ـme :م ـ  مال من ،amåtam :شهد.  

  ترجمه
مـن هيچگـاه از     .  ات را به تفصـيل توصـيف كـن          العاده  اي جاناردانا، خواهشمندم دوباره توانگريهاي خارق     

خواهم شهد كالم شـيرين تـو را          دهم بيشتر مي    را هر چه بيشتر گوش فرا مي      ، زي   شوم   تو سير نمي   ةشنيدن دربار 
  . بچشم

   شرح
 :هاي جنگل نايميشارانيا به سركردگي شوناكا گفتار مشابهي را در مقابل حضرت سوتا گوسوامي اظهار داشتند ريشي

vayaà tu na vitåpyäma 
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uttama-çloka-vikrame 
yac chåëvatäà rasa-jïänäà 

svädu svädu pade pade  
كساني . شود اند، سير نمي انسان هيچگاه از شنيدن دائم شئون الهي و روحاني خداوند كريشنا كه سرودهاي ودايي او را ستوده”

  بهاگاواتام-شريماد (“.برند اند در هر لحظه از توصيف فعاليتهاي خداوند لذت مي اي روحاني با كريشنا شده كه وارد رابطه
، در همه  مند است درباره كريشنا بشنود، و بخصوص اينكه چگونه او به عنوان خداوند متعال رتيب آرجونا عالقهبدين ت) 1/1/19

  .جا حضور دارد
حال در رابطه با آمريتام يعني شهد، بايد خاطر نشان ساخت كه هر توصيف يا گفتار مربوط به كريشنا درست همچون شهد 

، حكايات و تواريخ با اعمال روحاني خداوند در  تفاوت داستانهاي امروزي. شود يده مياست و اين شهد از طريق تجربه عملي چش
فقط به . گردد شود ليكن هيچگاه از استماع درباره كريشنا ملول نمي اين است كه انسان از شنيدن داستانهاي دنيوي خسته مي

، پوراناها تاريخ  براي مثال. باشد ورات خداوند ميهمين دليل است كه تاريخ تمام جهان مملو از حكايات مربوط به اعمال ظه
به اين طريق مطالب مذكور با وجود . كنند مياند كه اعمال و فعاليتهاي ظهورات مختلف خداوند را توصيف  اعصار گذشته

  .ماند خواندنهاي مكرر همواره تازه و نو باقي مي

  19آيه 
çré-bhagavän uväca 

hanta te kathayiñyämi 
divyä hy ätma-vibhütayaù 

prädhänyataù kuru-çreñöha 
nästy anto vistarasya me 

çré-bhagavän uväca :شخصيت اعالي خداوند فرمود ـ hanta :بله ـ te :به تو ـ kathayiñyämi : بيان خواهم كرد ـ
divyäù : الهي ـhi : حتماً، محققاً ـätma-vibhütayaù : توانگريهاي شخصي ـprädhänyataù : كه اصلي هستند ـ

kuru-çreñöha :اي بهترين كوروها ـ na asti :وجود ندارد ـ antaù : حد، محدوديت ـvistarasya :براي  براي گستردگي ،
  . ، م مال من: me وسعت ـ

  ترجمه
، لـيكن اي      ، من از تجليات شكوهمند خود براي تو سخن خواهم گفـت             بله: شخصيت اعالي خداوند فرمود   

  . اند، زيرا قدرت و توانگري من نامحدود است ز آنهايي كه شاخص و برجستهآرجونا، فقط ا

   شرح
دهد كه به كل  حواس روح منفرد محدود است و به او اجازه نمي.  درك عظمت كريشنا و توانگري نامحدودش ممكن نيست

اما نه با اين طرز فكر كه در يك زمان  كريشنارا درك كنند، كنند ميبا اين همه عابدان سعي . امور مربوط به كريشنا دست يابد
بخش  بلكه چشيدن موضوعات جذاب و لذت. اي از زندگي قادر شوند كريشنا را به تمام و كمال درك نمايند خاص و يا در مرحله

گان سرسپرد. گردند ، آنها را دچار لذت وافر نموده و بدين ترتيب راضي مي مربوط به كريشنا كه در نظر آنان همچون شهد است
،  بدين جهت. شوند ميخالص و مريدان پاك از گفتگو درباره توانگريهاي كريشنا و نيروهاي مختلفش دچار سروري روحاني 

 بدين لحاظ كنند؛ ميداند كه موجودات زنده دامنه توانگريهاي او را درك ن كريشنا مي. خواهان استماع و گفتگو درباره آنهايند
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، زيرا ما فقط  بسيار حائز اهميت است) “ اصلي”(لغت پرادهانياتا . نيروهاي مختلفش را بيان نمايدپذيرد كه تنها تجليات اصلي  مي
، چنانكه در  واژه ويبهوتي.  ، زيرا وجوه خداوند نامحدود است توانيم درك كنيم مقدار كمي از جزئيات اصلي خداوند متعال را مي

در لغتنامه آمارا ـ كوشا . كند  آن كل عالم مشهود را اداره ميوسيله به كه خداوند ، اشاره به توانگريهايي دارد اين آيه به كار رفته
  .  دهنده قدرتي استثنايي است گفته شده كه ويبهوتي نشان

توانند تجليات  گرايان يا قائلين به وحدت وجود قادر به درك تواناييهاي استثنايي خداوند متعال نيستند و همچنين نمي هويت بي
.  نيروهاي خداوند هم در دنياي مادي و هم در عالم روحاني در تجليات متنوع پخش شده است. الهيش را درك نمايندنيروهاي 

 و بدين ترتيب بخشي از نيروي متنوع ؛كند اكنون كريشنا آنچه را مستقيماً از طرف اشخاص عادي قابل درك است توصيف مي
  .گردد او در ذيل توصيف مي

  20آيه 
aham ätmä guòäkeça 

sarva-bhütäçaya-sthitaù 
aham ädiç ca madhyaà ca 

bhütänäm anta eva ca 
aham : من ـätmä : روح ـguòäkeça : ـ )  كسي كه بر ظلمات خواب چيره شده است(اي آرجوناsarva-bhüta : مربوط به

 همچنين ـ: caمنشأ، آغاز ـ : ädiùمن هستم ـ : ahamواقع شده درون قلب ـ : äçaya-sthitaù تمام موجودات زنده ـ
madhyam : وسط، ميانه ـca : همچنين ـbhütänäm : مربوط به تمام موجودات زنده ـantaù : پايان ـeva : حتماً، محققاً ـ

ca :و.  

  ترجمه
من آغاز، ميانه و     .، من آن روح متعال هستم كه در قلب تمام موجودات زنده جاي دارد             ]شاگوداكِ[اي آرجونا   

  .  موجودات هستمةپايان هم

   شرح
 براي “.كسي كه بر تاريكي و ظلمت خواب فائق آمده است”گيرد يعني  در اين آيه آرجونا با عنوان گوداكشا مخاطب قرار مي

اند ممكن نيست درك كنند چگونه خداوند متعال خود را به طرق  كساني كه در تاريكي جهل و غفلت به خواب فرو رفته
پس انتخاب عنوان گوداكشا توسط كريشنا براي مخاطب قرار دادن آرجونا . دهد و روحاني تجلي ميگوناگون در عوالم مادي 

  . حائز اهميت است
،  پيش از آفرينش مادي.  ، روح تمام تجلي كيهاني است اش سازد كه او به واسطه بسط اوليه كريشنا نخست آرجونا را مطلع مي

بنابراين او آتما يعني . شود پذيرد و از او همه چيز آغاز مي ات پوروشا را به خود مي بسط كامل خود، ظهوروسيله بهخداوند متعال 
، علت آفرينش مادي نيست بلكه در واقع ماها ـ ويشنو وارد  صرفاً كل نيروي مادي.  است)  عناصر جهاني(روح ماهات ـ تاتوا 

ماها ـ ويشنو وارد  وقتي . شود ت ـ تاتوا محسوب ميماها ـ ويشنو روح ماها. گردد ماهات ـ تاتوا يعني كل نيروي مادي مي
ما به تجربه اين نكته را . دهد شود، دوباره خود را به صورت روح متعال يكايك موجودات تجلي مي جهانهاي تجلي يافته مي

ن شراره روحاني بنابراين بدون وجود آ. ايم كه كالبد جسماني موجود زنده به علت حضور شراره روحاني موجوديت دارد دريافته
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همان . آنكه روح متعال يعني كريشنا وارد آن شود، تكامل يابد تواند، بي مشابهاً، كل عالم مادي نيز نمي. تواند رشد كند بدن نمي
  : گونه كه در سوباال اوپانيشاد آمده است

prakåty-ädi-sarva-bhütäntar-yämé sarva-çeñé ca näräyaëaù 
  “. به صورت روح متعال در تمام جهانهاي تجلي يافته حضور داردشخصيت اعالي متعال خداوند”

  .اند آنها در ساتواتا ـ تانترا نيز توصيف شده.   توصيف سه پوروشا ـ آواتارا آمده است بهاگاواتام-شريماددر 
Viñëos tu tréëi rüpäëi puruñäkhyäny atho viduù  

 صورت كارانوداكاشايي ويشنو، گاربهوداكاشايي ويشنو و ، سه وجه به شخصيت متعال خداوند در اين تجلي مادي
چنين توصيف ) 5/47(ماها ـ ويشنو، يا كارانوداكاشايي ويشنو، در برهما ـ سامهيتا . كند ويشنو را متجلي مي كشيروداكاشايي

  : شده است
Yaù käraëärëava-jale bhajati sma yoga-nidräm 

بنابراين شخصيت اعالي . كشد  در اقيانوس كيهاني به صورت ماها ـ ويشنو دراز مي، ، كريشنا، علت تمام علل خداوند متعال
  . ، و پايان تمام انرژي مادي است ، نگاهدارنده اين عالم كائنات خداوند، آغاز اين جهان

  21آيه 
ädityänäm ahaà viñëur 
jyotiñäà ravir aàçumän 
marécir marutäm asmi 
nakñaträëäm ahaà çaçé 

ädityänäm : مربوط به آديتياها ـaham :من هستم ـ viñëuù : خداوند متعال ـjyotiñäm :ازتمام منابع نور ـ raviù :
 من هستم ـ: asmi از ماروتها ـ: marutäm ماريچي ـ: maréciù، فروزان ـ  تابان: aàçu-mänخورشيد ـ 

nakñaträëäm :از ستارگان ـ aham : من هستم ـçaçé :ماه .  

  ترجمه
، و در ميـان       ، در ميان ماروتها من ماريچي        ميان آديتياها من ويشنو، در ميان منابع نور من خورشيد تابان           در

  . ستارگان من ماه هستم

   شرح
درخشند خورشيد  در ميان اجسام نوراني كه در آسمان مي.  دوازده آديتيا وجود دارد، كه از آنها كريشنا آديتياي اصلي است

وزد  در فضا پنجاه نوع باد گوناگون مي.   ـ سامهيتا به منزله چشم درخشان خداوند متعال پذيرفته شده استتر و در برهما عمده
  . ، مظهر كريشناست ، ماريچي النوع حكمران كه در ميان آنها رب
ه ماه يكي كند ك اين آيه مشخص مي.   ماه مظهر كريشناستسان بدينتر است و  ، ماه در شب از همه شاخص در ميان ستارگان
متون مقدس ودايي . سازند درخشند نيز نور خورشيد را منعكس مي  بدين لحاظ ستارگاني كه در آسمان مي؛ از ستارگان است

خورشيد يكي است و همان گونه كه ماه با انعكاس نور خورشيد . پذيرد نظريه وجود خورشيدهاي متعدد در جهان را نمي
كند،   در اينجا ماه را به عنوان يكي از ستارگان تلقي ميگيتا-بهاگاوادچون . درخشند ميدرخشد، ستارگان نيز به همين نحو  مي

  .اند لذا ديگر ستارگان درخشان نيز خورشيد نيستند بلكه ستارگاني همچون ماه
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  22آيه 
vedänäà säma-vedo 'smi 
devänäm asmi väsavaù 

indriyäëäà manaç cäsmi 
bhütänäm asmi cetanä 

vedänäm:از تمام وداها ـ  säma-vedaù :ساما ودا ـasmi :من هستم ـ devänäm : از تمام فرشتگان ـasmi : من هستم
من هستم ـ : asmi همچنين ـ: caذهن ـ : manaù از تمام حواس ـ: indriyäëämپادشاه بهشتي ـ : väsavaùـ 

bhütänäm :از تمام موجودات زنده ـ asmi :من هستم ـ cetanä :اتنيروي حي .  

  ترجمه
، و در موجودات زنده       ، در ميان حواس ذهن      در ميان وداها ساما ودا،در ميان فرشتگان ايندرا پادشاه بهشت         

  .  هستم]آگاهي[من نيروي حيات 

   شرح
توان  ، متعال و جاودان است و نمي اين آگاهي.  تفاوت ماده و روح در اين است كه ماده همچون موجود زنده داراي آگاهي نيست

  .آن را از تركيب ماده ايجاد كرد

  23آيه 
rudräëäà çaìkaraç cäsmi 

vitteço yakña-rakñasäm 
vasünäà pävakaç cäsmi 
meruù çikhariëäm aham 

rudräëäm :از تمام رودراها ـ çaìkaraù : خداوندگار شيوا ـca :همچنين ـ asmi : من هستم ـvitta-éçaù : ارباب
: caآتش ـ : pävakaùاز واسوها ـ : vasünämاز ياكشاها و راكشاساها ـ : yakña-rakñasäm هاي فرشتگان ـ گنجينه

  . من هستم: aham از تمام كوهها ـ: çikhariëäm مرو ـ: meruùمن هستم ـ : asmiهمچنين ـ 

  ترجمه
ن واسوها ، در ميا]راكووِ[در ميان تمام رودراها خداوندگار شيوا، در ميان ياكشاها و راكشاساها خداي ثروت 

  . رو هستم، و در ميان كوهها من مِ]آگني[آتش 

   شرح
او ظهور خداوند متعال است . شود ترين محسوب مي يازده رودرا وجود دارد كه در ميان آنان شانكارا يعني خداوندگار شيوا برجسته

دار بزرگ فرشتگان و  شد كه خزانهبا رهبر ياكشاها و راكشاساها، كوورا مي.  را در جهان بر عهده داردگونة جهلكه مسئوليت 
  . مرو كوهي است كه به دليل ثروت منابع طبيعيش مشهور است. آيد مظهري از خداوند متعال به شمار مي
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  24آيه 
purodhasäà ca mukhyaà mäà 

viddhi pärtha båhaspatim 
senänénäm ahaà skandaù 

sarasäm asmi sägaraù 
purodhasäm : از تمام روحانيون ـca :همچنين ـ mukhyam : اصلي ـmäm : من را ـviddhi :درك كن ـ pärtha : اي

 كارتيكيا ـ: skandaùمن هستم ـ : aham از تمام فرماندهان ـ: senänénäm بريهاسپاتي ـ: båhaspatimپسر پريتها ـ 
sarasäm :از تمام منابع آب ـ asmi :من هستم ـ sägaraù :اقيانوس .  

  ترجمه
در ميان فرماندهان نظـامي كارتيكيـا، و در         .  ، اي آرجونا، بدان كه من بريهاسپاتي هستم         نيوندر ميان روحا  

  . ميان منابع آب من اقيانوس هستم

   شرح
شود،  كند ايندرا لوكا خوانده مي اي كه بر آن حكومت مي ايندرا در رأس فرشتگان و پادشاه سيارات بهشتي است و سياره

بريهاسپاتي نيز در رأس تمام فقها . ندرا است و از آنجا كه ايندرا در رأس تمام پادشاهان قرار داردبريهاسپاتي فقيه روحاني اي
، مشابهاً اسكاندا، يا كارتيكيا پسر پاراواتي و خداوندگار شيوا، در رأس  و همان گونه كه ايندرا در رأس تمام پادشاهان است.  است

اين مظاهر كريشنا فقط دال بر . آيد  منابع آبي اقيانوس بزرگترين به شمار ميو در ميان تمام.  تمام فرماندهان نظامي است
  . هاي كوچكي از عظمت حق تعالي است نشانه

  25آيه 
maharñéëäà bhågur ahaà 
giräm asmy ekam akñaram 
yajïänäà japa-yajïo 'smi 
sthävaräëäà himälayaù 

mahä-åñéëäm :در ميان حكماي بزرگ ـ bhåguù :ريگو ـ بهaham : من هستم ـgiräm :از ارتعاشات ـ asmi : من هستم
: sthävaräëämمن هستم ـ : asmi ذكر كردن ـ: japa-yajïaù از قربانيها ـ: yajïänämپراناوا ـ : ekam akñaram ـ

  .كوههاي هيماليا: himälayaùاز اشياي ساكن ـ 

  ترجمه
، در ميان قربانيها ذكـر نامهـاي          م ارتعاش روحاني اُ   در ميان حكماي بزرگ من بهريگو، در ميان ارتعاشات        

  . ، و از اجسام ساكن كوههاي هيماليا هستم]جاپا[مقدس 

   شرح
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، بهريگو  قدرتمندترين اين پسران. ، براي تكثير انواع گوناگون حيات چندين فرزند پسر آفريد برهما اولين مخلوق زنده جهان
.  مظهر كريشناست) امكارا( ، ام در ميان تمام ارتعاشات روحاني. شود  محسوب مياست كه در عين حال خردمندترين حكما نيز

،  هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/  كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره كريشنا، هاره در ميان تمام قربانيها، ذكر هاره
، ليكن در اين نوع قرباني يعني  اني حيوانات توصيه شده استهرچند گاهي اوقات قرب. آيد خالصترين مظهر كريشنا به شمار مي

هرآنچه در .  ترين و پاكترين نوع قرباني است كريشنا، اعمال خشونت وجود ندارد و در ضمن اين عمل ساده ذكر مانتراي هاره
، نيز  گترين كوههاي جهانبدين جهت كوههاي هيماليا، بزر. شود عالم قدر، مقام و منزلتي واال دارد مظهر كريشنا محسوب مي

شود در حالي كه هيماليا  در يكي از آيات قبل كوه مرو ذكر شده بود، اما مرو گاهي متحرك است و جابجا مي. مظهر اويند
  .باشد بدين جهت هيماليا برتر از مرو مي.  همواره ثابت است

  26آيه 
açvatthaù sarva-våkñäëäà 

devarñéëäà ca näradaù 
gandharväëäà citrarathaù 
siddhänäà kapilo muniù 

açvatthaù : درخت بانيان ـsarva-våkñäëäm : از تمام درختان ـdeva—åñéëäm : از تمام حكيمان در ميان فرشتگان ـ
ca :و ـ näradaù : نارادا ـgandharväëäm :گاندهاروا ـ  از ساكنان سيارهcitrarathaù : چيتراراتها ـsiddhänäm : از تمام

  . كاپيال موني: kapilaù muniù اند ـ ساني كه به كمال دست يافتهآن ك

  ترجمه
در ميـان   .  باشـم   در ميان تمام درختان من درخت بانيان و از ميان حكماي در بـين فرشـتگان نـارادا مـي                   

  . گاندهارواها چيتراراتها، و در ميان به كمال رسيدگان كاپيالي حكيم هستم

   شرح
پرستش درخت بانيان در صبحگاهان يكي از مراسم مردم .  كي از رفيعترين و زيباترين درختان استي) آشواتها(درخت بانيان 

او مظهر كريشنا به . شود پرستند كه بزرگترين عابد در جهان محسوب مي در ميان فرشتگان آنان نارادا را نيز مي.  هند است
در ميان . باشد كه آوازي خوش دارند و بهترين آنان چيتراراتها ميسياره گاندهاروا مملو از موجوداتي است .  عنوان يك عابد است

 - شريماداش در  آيد و فلسفه او يكي از ظهورات خداوند به شمار مي.  ، مظهر كريشناست ، كاپيال، پسر دواهوتي يافتگان كمال
 و بعدها معروف شد متمايز نمود چه بايد او را از كاپيالي ديگري كه داراي فلسفه الحادي بود.   ذكر گرديده استبهاگاواتام

  .باشد تفاوت فاحشي بين آن دو مي

  27آيه 
uccaiùçravasam açvänäà 

viddhi mäm amåtodbhavam 
airävataà gajendräëäà 
naräëäà ca narädhipam 
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uccaiùçravasam : اوچايهشراوا ـaçvänäm : در ميان اسبان ـviddhi :بدان ـ mäm :من را ـ amåta-udbhavam :
در ميان : naräëämاز فيلهاي شاهانه ـ : gaja-indräëäm آيراواتا ـ: airävatam ايجاد شده از به هم زدن اقيانوس ـ

  . ، سلطان پادشاه: nara-adhipam و ـ: caانسانها ـ 

  ترجمه
د  من اوچايهشراوا هستم كه در حين به هم زدن اقيانوس براي گرفتن شهد ايجـا               بدان كه در ميان اسبانْ    

  . در ميان فيلهاي شاهانه من آيراواتا و در ميان انسانها پادشاه و سلطان هستم. گرديد

   شرح
 خداوندگار شيوا زهر ؛به به هم زدن دريا پرداختند كه از نتيجه آن شهد و سم توليد شد) آسوراها(روزي فرشتگان عابد و ديوان 

چون اين . يان آنها اسبي به نام اوچايهشراوا و فيلي به نام آيراواتا بوداز شهد، موجودات بسياري ايجاد گرديد كه در م. را نوشيد
  .گردند دو حيوان از شهد پديد آمدند، داراي اهميت بخصوصي هستند و در نتيجه مظاهر كريشنا محسوب مي

پادشاهان كه بر مبناي شود، زيرا كريشنا نگاهدارنده و حافظ جهان است و  در ميان انسانها، پادشاه نماينده كريشنا محسوب مي
هيرا، ماهاراجا پاريكشيت  پادشاهاني همچون ماهاراجا يودهيشت.  نيز حافظ سرزمينهاي خودندشوند ميصفات الهيشان منصوب 

در ادبيات . انديشيدند و خداوند راما همگي پادشاهان بسيار صالح و درستكاري بودند كه همواره به رفاه و سعادت مردم مي
اما در اين عصر، با انحطاط و انحرافي كه در اصول دين صورت .   به مثابه نماينده خداوند تشريح شده است، پادشاه ودايي
با اين وصف بايد اين نكته را درك كرد كه در . ، نظام پادشاهي فرو ريخت و متالشي گرديد و سرانجام برچيده شد گرفت

  .تر بودند ار خوشبختگذشته مردم با زندگي تحت حفاظت پادشاهان صالح و پرهيزك

  28آيه 
äyudhänäm ahaà vajraà 

dhenünäm asmi kämadhuk 
prajanaç cäsmi kandarpaù 

sarpäëäm asmi väsukiù 
äyudhänäm : از تمام سالحها ـaham :من هستم ـ vajram : صاعقه ـdhenünäm : از گاوها ـasmi : من هستم

النوع  رب: kandarpaù من هستم ـ: asmiو ـ : ca حب فرزند شدن ـعلت صا: prajanaùگاو سورابهي ـ : käma-dhukـ
  . واسوكي: väsukiù من هستم ـ: asmiاز مارها ـ : sarpäëämعشق ـ 

  ترجمه
النوع عشـق و      ، در ميان عوامل توليد مثل كاندارپا رب         ، در ميان گاوها سورابهي      در ميان سالحها من صاعقه    

  . در ميان مارها واسوكي هستم

   شرح
در كوكب متعال كريشنالوكا واقع در ملكوت روحاني گاوهايي .  صاعقه كه واقعاً سالح نيرومندي است مظهر قدرت كريشناست

البته در اين دنياي مادي از چنين . دهند به نام سورابهي وجود دارد كه در هر زمان و به هر اندازه كه دلخواه باشد شير مي
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خداوند داراي بسياري از اين گاوهاي سورابهي .  ، كمترين اثري نيست الوكا اشاره گرديدهگاوهايي كه به وجود آنان در كريشن
شود،  برخالف تمايل جنسيي كه فقط به منظور كامجويي به آن پرداخته مي. چراند آنها را مي) گوپاال(است و به مثابه چوپاني 

  .   مظهر كريشناستكاندارپا تمايل جنسي براي ايجاد فرزندان صالح و پاك و بنابراين
 

  29آيه 
anantaç cäsmi nägänäà 
varuëo yädasäm aham 
pitèëäm aryamä cäsmi 

yamaù saàyamatäm aham 
anantaù :آنانتا ـ ca :همچنين ـ asmi : من هستم ـnägänäm : از مارهاي آسماني ـvaruëaù :كننده آب ـ فرشته كنترل 
yädasäm :از تمام موجودات آبزي ـ aham : من هستم ـpitèëäm :از اجداد ـ aryamä :آرياما ـ ca :همچنين ـ asmi :

  . من هستم: aham  كنندگان ـ از تمام تنظيم: saàyamatäm كننده مرگ ـ كنترل: yamaùمن هستم ـ 

  ترجمه
ا، و از ، در ميان اجداد آريام در ميان مارهاي آسماني ناگا من آنانتا، در ميان موجودات دريايي واروناي فرشته

  . مجريان قانون من ياما خداوندگار مرگ هستم

   شرح
.  ، همان گونه كه وارونا نيز در ميان موجودات دريايي چنين است در ميان بسياري از مارهاي آسماني ناگا، آنانتا مهمترين است

ن با آرياما است كه مظهر كريشنا اي از پيتاها يا اجداد وجود دارد كه حكمراني آ همچنين سياره. آنها هر دو مظهر كريشنايند
اي همجوار زمين زندگي  سياره او در. ياما در رأس موجودات بسياري است كه مسئول مجازات شريران و بدكارانند. باشد مي
برند و ياما انواع مجازات را در قبال اعمالشان براي آنان ترتيب  كند كه اشخاص بسيار گناهكار را پس از مرگ به آنجا مي مي
  .دهد يم

  30آيه 
prahlädaç cäsmi daityänäà 

kälaù kalayatäm aham 
mågäëäà ca mågendro 'haà 

vainateyaç ca pakñiëäm 
prahlädaù : پراهالدا ـca :همچنين ـ asmi : من هستم ـdaityänäm :از خدانشناسان ـ  از ديوان ،kälaù : زمان ـ
kalayatäm :ـ)  مقهوركنندگان( كنندگان از مطيع aham : من هستم ـmågäëäm :از حيوانات ـ ca : و ـmåga-indraù :

  . از پرندگان: pakñiëämهمچنين ـ : ca گارودا ـ: vainateyaù من هستم ـ: ahamشير ـ 

  ترجمه



   
396 

، در ميان حيوانات شـير، و در ميـان            كنندگان زمان    دايتيا من پراهالداي عابد، در ميان مطيع       در ميان ديوانِ  
  . ودا هستمپرندگان گار

   شرح
شوند كه همگي عابدان خداوندند و پسران ديتي  ، آديتياها خوانده مي پسران آديتي. دو خواهرند) Aditi(و آديتي ) Diti(ديتي 

، ليكن از كودكي عابد بزرگ  هرچند پراهالدا در خانواده دايتياها تولد يافت. شوند كه كافر و خدانشناسند دايتياها خوانده مي
  .گردد او به علت خدمت عابدانه و فطرت الهيش مظهر كريشنا محسوب مي. ودخداوند ب

فرسايد و متالشي  كننده بسياري وجود دارد، اما زمان سرآمد همه است زيرا همه چيز را در جهان مادي مي نيروهاي مطيع
 حامل خداوند ويشنو، مهمترين در شير قويترين و سبعترين در ميان حيوانات و گارودا،.  كند و بنابراين مظهر كريشناست مي

  . ميان ميليونها نوع پرنده است

  31آيه 
pavanaù pavatäm asmi 

rämaù çastra-bhåtäm aham 
jhañäëäà makaraç cäsmi 

srotasäm asmi jähnavé 
pavanaù : باد ـpavatäm :كند ـ  از تمام آن چيزهايي كه تطهير ميasmi : من هستم ـrämaù :راما ـ çastra-bhåtäm :

:  asmi همچنين ـ: caكوسه ـ : makaraùاز تمام ماهيان ـ : jhañäëämمن هستم ـ : aham از تمام كساني كه مسلّحند ـ
  . رودخانه گنگ: jähnavé من هستم ـ: asmiهاي جاري ـ  از رودخانه: srotasämمن هستم ـ 

  ترجمه
،   برند راما، در ميان ماهيان كوسـه        ه را به كار مي    كنندگان باد، در ميان كساني كه ماهرانه اسلح         در ميان پاك  
  . ، رود گنگ هستم هاي روان و در ميان رودخانه

   شرح
، بنابراين كوسه مظهر كريشنا به  در ميان تمام جانوران دريايي كوسه يكي از بزرگترين و مسلماً براي انسان خطرناكترين است

  .آيد شمار مي

  32آيه 
sargäëäm ädir antaç ca 

madhyaà caiväham arjuna 
adhyätma-vidyä vidyänäà 
vädaù pravadatäm aham 
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sargäëäm:از تمام خلقتها ـ ädiù : آغاز ـantaù :پايان ـ ca : و ـmadhyam :وسط، ميانه ـ ca :همچنين ـ eva : ،ًحتما
 از تمام علوم ـ: vidyänäm دانش روحاني ـ: adhyätma—vidyäاي آرجونا ـ : arjunaمن هستم ـ : ahamمحققاً ـ 
vädaù :گيري قطعي ـ نتيجه pravadatäm : ازاستدالالت ـaham :من هستم .  

 

  ترجمه
، علم روحاني ذات      در ميان تمام علوم   .  اي آرجونا، در ميان تمام آفرينشها من آغاز و انتها و نيز ميانه هستم             

  . ، حقيقت قطعي و نهايي هستم دانان و در ميان منطق

   شرح
همان گونه كه قبال توضيح داده شد، كل كيهان مادي توسط ماها ـ . گردد ، نخست كليت عناصر مادي خلق مي امر خلقتدر 

گردد و سپس توسط خداوندگار شيوا نابود  شود و اداره مي ويشنو، گاربهوداكاشايي ويشنو، و كشيرو داكاشايي ويشنو خلق مي
مام اين كارگزاران در امر ايجاد، بقاء و فنا، ظهورات كيفيات سه گانه مادي ت.  پس برهما آفريدگاري ثانوي است. گردد مي

  . بنابراين اوست آغاز، ميانه و پايان تمام آفرينش. خداوند متعال هستند
انواع گوناگون كتب دانش به منظور پيشرفت در تحصيل علوم الهي وجود دارد همچون چهار ودا، ضمائم ششگانه آنها، ودانتا ـ 

در اين . دهند بنابراين همه آنها چهارده قسم از كتب تعليم و تربيت را تشكيل مي. ، كتب دين و پوراناها ، كتب منطقسوترا
  .  مظهر كريشناست- بخصوص ودانتا ـ سوترا -دارد  ، كتابي كه آدهياتما ـ ويديا يا دانش روحاني را عرضه مي ميان

اثبات استدالل با ارائه و استناد به داليل متقن كه مؤيد جنبه عكس .  دارددانان انواع مختلف استدالل وجود در ميان منطق
، ويتاندا خوانده  صرفاً سعي و تالش براي تكذيب داليل و برهانها و مغلوب كردن حريف. شود قضيه باشد، جالپا خوانده مي

  .  مظهر كريشناستاين حقيقت قطعي و نهايي. شود ، وادا خوانده مي گيري حقيقي و اما نتيجه. شود مي

  33آيه 
akñaräëäm a-käro 'smi 

dvandvaù sämäsikasya ca 
aham eväkñayaù kälo 

dhätähaà viçvato-mukhaù 
akñaräëäm :از حروف ـ a—käraù :نخستين حرف ـ asmi : من هستم ـdvandvaù :دوتايي ـ  دوگانه ،sämäsikasya :
: aham خالق ـ: dhätä زمان ـ: kälaùابدي ـ : akñayaù حتماً، محققاً ـ: evaمن هستم ـ : ahamو ـ : caاز تركيبات ـ 
  .برهما: viçvataù-mukhaùمن هستم ـ 

  ترجمه
مـن همچنـين زمـان پايـان        .  ام  در ميان حروف من حرف الف و در ميان كلمات مركب تركيـب دوبخشـي              

  . ، و در ميان آفرينندگان برهما هستم ناپذيرم

   شرح
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توان به  بدون آ ـ كارا هيچ حرفي را نمي.  ، آغاز ادبيات ودايي است ين حرف از حروف الفباي سانسكريتحرف آ ـ كارا نخست
همچنين در سانسكريت كلمات تركيبي بسياري وجود دارد، .   بدين سبب اين حرف اصل و مبدأ تمام اصوات است؛صدا درآورد

، به علت اينكه  در اين واژه مركب. شود خوانده مي) dvandva(اندوا كه از ميان آنها كلمات دو قسمتي مانند راما ـ كريشنا، دو
  .شود خوانده مي) دواندوا(اند،  كلمات راما و كريشنا داراي آهنگ مشابهي

شود،  زمان مظهر كريشنا نيز محسوب مي. كند ترين عامل است زيرا همه چيز را نابود مي ، زمان نهايي در ميان همه كشندگان
  . كند شود كه همه چيز را در خود نابود مي ور مي موعود آتش بزرگي شعلهزيرا در موقع 

  . بنابراين برهما مظهر خداوند متعال كريشناست. در ميان موجودات زنده آفريننده برهماي چهارسر در رأس قرار دارد

  34آيه 
måtyuù sarva-haraç cäham 
udbhavaç ca bhaviñyatäm 
kértiù çrér väk ca näréëäà 
småtir medhä dhåtiù kñamä 

måtyuù : مرگ ـsarva-haraù :فروبلعنده همه چيز ـ ca : همچنين ـaham :من هستم ـ udbhavaù :پيدايش ـ ca :
همچنين ـ : caسخن شيوا ـ : väk توانگري يا زيبايي ـ: çréùشهرت ـ : kértiùاز تجليات آينده ـ : bhaviñyatäm همچنين ـ
näréëäm : از زنان ـsmåtiù :حافظه ـ medhä :شعور، خرد ـ dhåtiù :وفاداري ـ ثبات ، kñamä :شكيبايي .  

  ترجمه
،   ، من شهرت    در زن . د هر آنچه به وجود خواهد آمد       همه چيز هستم و همچنين اصل مولّ       ة، آن بلعند    من مرگ 

  . ، شعور، وفاداري و شكيبايي او هستم ، سخن شيوا، حافظه ثروت

   شرح
 ليكن ضربه آخر، ؛بلعد اي را مي ، هر موجود زنده  مرگ در هر لحظهسان بدين. ميرد ، در هر لحظه مي  تولدش، به مجرد انسان

گذارند كه عبارتند  تمام موجودات زنده شش مرحله اصلي تغيير را پشت سر مي.  آن مرگ كريشناست. شود خود مرگ خوانده مي
در ميان اين تغييرات اولين آنها يعني رهايي از رحم مادر كه لحظه .  ام مرگ، تحليل و سرانج ، توليد مثل از تولد، رشد، تثبيت

  . باشد ، كريشنا مي ابتدايي آغاز تمام فعاليتهاي آينده است
 در ارتباط با جنس زن -، شعور، وفاداري و شكيبايي  ، سخن شيوا، حافظه ، ثروت  شهرت-هفت توانگري و صفت نامبرده شده 

چنانچه فردي به عمل صالح مشهور . شود نانچه زني همه آنها يا برخي از آنها را داشته باشد شكوهمند ميچ.  ذكر گرديده است
،  چنانچه انسان بتواند پس از مطالعه.  سانسكريت زباني كامل و در نتيجه پرشكوه است. سازد باشد، درستكاريش او را سرافراز مي

خواندن كتابهاي زياد در  نه تنها توانايي.  خوب يا اسمريتي برخوردار استمطلب را به خاطر داشته باشد، از موهبت حافظه 
توانايي فائق آمدن . باشد مي) مدها(، بلكه توانايي درك آنها و به كار بردن آنها در هنگام لزوم شعور و خرد  موضوعات مختلف

انسان از هر نظر داراي شايستگي و صالحيت باشد و هنگامي كه . شود خوانده مي)  دهريتي(، ثبات قدم يا وفاداري  ثباتي بر بي
ولي همچنان متواضع و شريف بماند، و يا وقتي قادر باشد تعادل خويش را در غم و شادي حفظ نمايد، داراي صبر و شكيبايي 

  .باشد مي) كشاما(
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  35آيه 
båhat-säma tathä sämnäà 
gäyatré chandasäm aham 

mäsänäà märga-çérño 'ham 
åtünäà kusumäkaraù 

båhat-säma :بريهات ـ ساما ـ tathä :همچنين ـ sämnäm :از سرودهاي ساما ودا ـ gäyatré : سرود گاياتري ـ
chandasäm : از تمام اشعار ـaham : من هستم ـmäsänäm : از ماهها ـmärga-çérñaù : ماه نوامبر ـ دسامبر ـaham :

  .بهار: kusuma-äkaraùاز تمام فصول ـ : åtünämمن هستم ـ 

  ترجمه
در ميـان  .  ساما ودا من بريهات ـ ساما، و در ميان اشعار، من گايـاتري هسـتم   در ميان سرودهاي روحانيِ

  . ل هستم، و در ميان فصول بهار پرگُ]نوامبر ـ دسامبر[ماهها من مارگاشيرشا 

   شرح
ساما ودا سرشار از سرودهاي روحاني بسيار زيبايي .  استخداوند قبال اين موضوع را توضيح داد كه در ميان همه وداها، ساما ودا 

، بريهات ـ ساما است كه آهنگي بديع و عالي دارد و  يكي از اين سرودهاي روحاني. اند است كه فرشتگان مختلف آن را سرائيده
  .شود شب خوانده مي در نيمه

شود، بر  ، چنانكه در بيشتر اشعار جديد مالحظه مي ن قافيه و وزن آ؛ در زبان سانسكريت قواعد دقيقي بر فن شعر حكمفرماست
 -شريمادشود، مانتراي گاياتري كه ذكر آن در  در ميان اشعاري كه با قواعد فوق سروده مي.  مبناي هوي و هوس نيست

اي گاياتري از آنجا كه مانتر.  ترين است شود، برجسته  نيز آمده و از طرف براهماناهاي صاحب صالحيت خوانده ميبهاگاواتام
ذكر اين مانترا مختص افراد پيشرفته در روحانيت . گردد رود، مظهر حق تعالي محسوب مي بويژه براي شناخت خداوند به كار مي

نخست انسان بايد كامل . تواند به موقعيت متعال و روحاني خداوند پا نهد است و وقتي انسان در خواندن آن موفق باشد، مي
مانتراي گاياتري .  را طبق قوانين طبيعت مادي كسب كند تا بتواند مانتراي گاياتري را ذكر كندنيكيگونة گردد، يعني صفات 

برهما آغازكننده آن است و از . شود در تمدن ودايي بسيار حائز اهميت است و ظهور برهمن به صورت صوت محسوب مي
  . طريق او در سلسله پيران سينه به سينه نازل شده است

شود، ولي فصل   ماههاي آبان و آذر كه هنگام برداشت محصول و شادماني مردم است بهترين ماهها محسوب ميدر هندوستان
آيد، زيرا نه زياد گرم است و نه زياد سرد و گلها و درختها جوانه  بهار نزد همه مردم و در تمام دنيا بهترين فصل به شمار مي

 بنابراين بهار ؛م بسياري به يادبود بازيهاي الهي كريشنا وجود داردهمچنين در بهار مراس. دهند زنند و شكوفه مي مي
  . شود و مظهر خداوند كريشنا است ترين فصل محسوب مي فرحبخش

  36آيه 
dyütaà chalayatäm asmi 

tejas tejasvinäm aham 
jayo 'smi vyavasäyo 'smi 

sattvaà sattvavatäm aham 



   
400 

dyütam : قمار ـchalayatäm :متقلبان ـ از تمام asmi :من هستم ـ tejaù :جالل ـ  شكوه ،tejasvinäm : از هر چيز
من هستم ـ : asmiماجراجويي ـ : vyavasäyaùمن هستم ـ : asmi پيروزي ـ: jayaù من هستم ـ: ahamباشكوه ـ 
sattvam : قدرت ـsattva-vatäm : مربوط به قدرتمندان ـaham :من هستم .  

  ترجمه
  . ، ماجراجويي و قدرت قدرتمندان هستم من پيروزي.  تقلبان و شكوه شكوهمندان هستممن همچنين قمار م

   شرح
به .  ، قمار باالترين است و بنابراين مظهر كريشنا است در ميان تمام روشهاي تقلب. متقلبان بسياري در تمام جهان وجود دارند

اگر كريشنا بخواهد شخصي را فريب دهد، . ز هر انساني باشدگرتر ا تواند مكارتر و حيله ، كريشنا مي عنوان خداوند متعال
بايد در نظر داشت عظمت پروردگار فقط در يك جهت يا جنبه نيست . تواند در خدعه و نيرنگ از او پيشي گيرد هيچكس نمي

  . بلكه در تمامي جهات است
، ماجراجويان و  ، جسوران و متهوران كوشان در ميان سخت.  او فتح و پيروزي فاتحان و شكوه و جالل شكوهمندان است

وقتي كريشنا روي كره ارض حضور داشت هيچكس .  بين قدرتمندان او قدرتمندترين است.  جويان او برترين است حادثه
تواند در فريب و  ، هيچكس نمي پس. او حتي در كودكي تپه گوواردهانا را بلند كرد. توانست در قدرت از او پيشي گيرد نمي

  .، در جسارت و شهامت و در قدرت از او برتري جويد ، در فتح و پيروزي  در شكوه و جالل، نيرنگ

  37آيه 
våñëénäà väsudevo 'smi 

päëòavänäà dhanaïjayaù 
munénäm apy ahaà vyäsaù 

kavénäm uçanä kaviù 
våñëénäm : از نوادگان وريشني ـväsudevaù : كريشنا در دواراكا ـasmi :من هستم ـ päëòavänäm : از پانداواها ـ

dhanaïjayaù :آرجونا ـ munénäm :از حكما ـ api :همچنين ـ aham :من هستم ـ vyäsaù : وياسا، مؤلف تمام ادبيات
  .متفكر: kaviù اوشانا ـ: uçanä از تمام متفكران بزرگ ـ: kavénämودايي ـ 

  ترجمه
و در ميـان     در ميان حكمـا وياسـا     .  اها آرجونا هستم  وا و در ميان پانداو    در ميان نوادگان وريشني من واسودِ     

  . متفكران بزرگ من اوشانا هستم

   شرح
هم خداوند كريشنا و هم باالدوا هر دو به عنوان پسران .  كريشنا شخصيت اليزال پروردگار، و باالدوا بسط بالفصل اوست

از ديدگاهي ديگر، چون . خواند) Väsudeva(ودوا توان واس ظاهر شدند، بدين جهت هر دوي آنان را مي) Väsudeva( واسودوا
واسودوا . گردند بسطهاي اويند گويد، تمام شكلهاي مبارك او كه در هر كجاي ديگري ظاهر مي كريشنا ورينداوانا را ترك نمي

)Väsudeva (بايد درك گردد واسودوا . ، از اين رو با كريشنا تفاوت ندارد بسط بالفاصله كريشنا است)Väsudeva ( كه در اين
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باشد، زيرا او سرچشمه اصلي تمام ظهورات است و در نتيجه او   به آن اشاره شده است باالدوا يا باالراما ميگيتا-بهاگاوادآيه 
بسطهاي بالفاصله يا بسطهاي شخصي خداوند، سوامشا و بسطهاي جدا شده .  است) Väsudeva(يگانه منشأ واسودوا 
  .شود ويبهيننامشا خوانده مي

ها  در ميان موني.  او بهترين در ميان انسانها و لذا مظهر كريشناست.  در ميان پسران پاندو آرجونا به نام دهانانجايا مشهور است
هاي مختلف براي  ترين است زيرا او دانش ودايي را به شيوه يا اشخاص دانشمند كه در دانش ودايي تبحر دارند، وياسا برجسته

 بدين ؛شود همچنين وياسا به منزله يكي از ظهورات كريشنا شناخته مي. اين عصر كالي تشريح كردتفهيم به توده مردم در 
در . كاويها كساني هستند كه قادرند به طرز كامل و دقيقي روي هر موضوعي فكر كنند.  جهت وياسا نيز مظهر كريشنا است

. انديش بود العاده هوشمند و مال يوصفتان و سياستمداري فوقميان كاويها، اوشانا، يعني شوكراچاريا، پير روحاني آسوراها يا د
  .  شوكراچاريا مظهر ديگري از توانگري كريشناستسان بدين

  38آيه 
daëòo damayatäm asmi 

nétir asmi jigéñatäm 
maunaà caiväsmi guhyänäà 

jïänaà jïänavatäm aham 
daëòaù :كيفر ـ  ، مجازات تنبيه ،damayatäm :راههاي سركوب يا بازداري ـاز تمام  asmi :هستم ـ  منnétiù : اصول

و ـ : ca سكوت ـ: maunamاز آن كساني كه در جستجوي پيروزي هستند ـ : jigéñatämمن هستم ـ : asmiاخالقي ـ 
eva :همچنين ـ asmi : من هستم ـguhyänäm : از رازها ـjïänam : دانش ـjïäna-vatäm : ـاز خردمندان و فرزانگان 

aham :من هستم .  

  ترجمه
قانوني مـن مجـازات هسـتم و در آنـان كـه جسـتجوگر موفقيـت و                    در ميان تمام راههاي جلوگيري از بي      

  . ، خرد هستم در رازها، من سكوت و در خردمندان و فرزانگان.  باشم اند اخالقيات مي پيروزي

   شرح
برند از   وجود دارند، آنهايي كه شريران و بدكاران را از بين ميكننده بسياري كه كننده و سركوب در ميان كارگزاران جلوگيري

اي به  كوشند در زمينه در ميان آنان كه مي.  ، عمل تنبيه مظهر كريشناستشوند ميوقتي اشخاص شرير مجازات . همه مهمترند
رفت سريع در اعمال نهان سكوت مهمترين عامل پيش.  موفقيت و پيروزي دست يابند، مؤثرترين عامل پيروزي اخالقيات است

انسان خردمند كسي است كه بتواند بين ماده و روح و همچنين بين طبيعت .  ، فكر كردن و تمركز كردن است همچون شنيدن
  . چنين دانشي خود كريشنا است. برتر و طبيعت فروتر خداوند تمايز قايل شده و آنها را از يكديگر تشخيص دهد

  39آيه 
yac cäpi sarva-bhütänäà 
béjaà tad aham arjuna 

na tad asti vinä yat syän 
mayä bhütaà caräcaram  
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yat : هرآنچه ـca :همچنين ـ api :ممكن است باشد ـ sarva-bhütänäm :از تمام مخلوقات ـ béjam :بذر ـ  تخم ،tat : آن
بدون ـ : vinäوجود دارد ـ : astiآن ـ : tatـ )  عالمت منفي ساختن( نه: na اي آرجونا ـ: arjunaمن هستم ـ : aham ـ

yat :آن ـ ...  ، كه كهsyät : وجود دارد ـmayä :مرا ـ  به من ،bhütam : موجود مخلوق ـcara-acaram :متحرك و ساكن .  

  ترجمه
هيچ موجود متحرك يا ساكني قـادر نيسـت         .  ، اي آرجونا، من تخم مولد تمام موجودات هستم          عالوه بر اين  

  .د داشته باشدبدون من وجو

   شرح
 بدين ؛تواند وجود داشته باشد بدون انرژي كريشنا هيچ چيز نمي.  هر چيزي علتي دارد و اين علت يا تخم تجلي كريشنا است

. توانند پا به عرصه وجود نهند بدون نيروي او هيچيك از موجودات متحرك و ساكن نمي. شود جهت او قادر مطلق خوانده مي
  .“ آنچه كه نيست”شود يعني   مبناي انرژي كريشنا نباشد مايا خوانده ميهر موجوديتي كه بر

  40آيه 
nänto 'sti mama divyänäà 

vibhüténäà parantapa 
eña tüddeçataù prokto 
vibhüter vistaro mayä 

na :هم نه ـ  و نه ،antaù :محدوديتي ـ asti : وجود دارد ـmama :م ـ  مال من ،divyänäm :الهي ـ مربوط به 
vibhüténäm : توانگريها ـparantapa : اي مغلوب كننده دشمنان ـeñaù : تمام اين ـtu : اما ـuddeçataù : به عنوان

  . وسيله من به: mayä ، پهنه ـ گستره: vistaraùاز توانگريها ـ : vibhüteùبيان شده ـ : proktaù ها ـ نمونه

  ترجمه
آنچه براي تو بيان    .  گونه پاياني براي تجليات الهي من وجود ندارد        ، هيچ    قدرتمند دشمنان  ةكنند  اي مغلوب 

  . كران من اي است به توانگريهاي بي ام تنها اشاره داشته

   شرح
شود، ليكن  ، هرچند توانگريها و انرژيهاي خداوند متعال از طرق مختلف درك مي همان گونه كه در كتب آسماني بيان شده است

صرفاً چند نمونه و مثال . توان توضيح داد  بنابراين تمامي توانگريها و انرژيها را نمي؛ اي مترتب نيستحدي براي چنين توانگريه
  .شود تا حس كنجكاوي او را فرونشاند براي آرجونا توصيف مي

  41آيه 
yad yad vibhütimat sattvaà 

çrémad ürjitam eva vä 
tat tad evävagaccha tvaà 
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mama tejo-'àça-sambhavam 
yat yat : هرآنچه ـvibhüti : توانگريها ـmat : داشتن ـsattvam : موجوديت ـçré-mat :زيبا ـ ürjitam : باشكوه ـeva :

، م ـ  مال من: mama تو ـ: tvamبايد بداني ـ : avagaccha حتماً، محققاً ـ: evaهمه آنها ـ : tat tat يا ـ: väحتماً، محققاً ـ 
tejaù :الل ـ مربوط به شكوه و جaàça :قسمتي ـ sambhavam :زاده شده از، پديد آمده از.  

  ترجمه
  . اي از قدرت و جاللت من است رقهبابدان كه تمام آفرينشهاي زيبا، شكوهمند و توانا تنها 

   شرح
جلي بسيار ، فقط ت ، چه در دنياي مادي و چه در دنياي روحاني بايد اين حقيقت را درك كرد كه هر موجوديت زيبا و شكوهمندي

  .اي باشد بايد مظهر توانگري كريشنا محسوب شود العاده هر چيزي كه داراي توانگري فوق.  كوچكي از توانگري كريشناست

  42آيه 
atha vä bahunaitena 

kià jïätena tavärjuna 
viñöabhyäham idaà kåtsnam 

ekäàçena sthito jagat 
atha vä : يا ـbahunä : بسيار ـetena :سيله اين نوع ـ و بهkim :چيست ـ  چه ،jïätena :وسيله دانستن ـ به tava : ،مال تو

 سراسر، كل ـ: kåtsnamاين ـ : idamمن ـ : aham، منتشر شدن ـ  پخش شدن: viñöabhyaاي آرجونا ـ : arjuna ت ـ
eka :وسيله يك ـ به aàçena : قسمت ـsthitaù :ام ـ  واقع شدهjagat :جهان .  

  ترجمه
؟ زيرا با بخش كوچكي از شخص خود، من بـه             رجونا، چه نيازي به شرح اين همه دانش مفصل است         ولي آ 

  . كنم درون عالم كائنات رخنه كرده و آن را اداره مي

   شرح
خداوند . خداوند متعال از طريق بسط خود به صورت پاراماتما در همه اشياء و در دل هر ذره در سراسر عوالم مادي حضور دارد

شان  فرمايد لزومي به درك اين نكته نيست كه چگونه اشياي هستي در قدرت و عظمت جداگانه نجا به آرجونا ميدر اي
از برهما يعني .  او بايد دريابد كه وجود همه چيز به علت حضور كريشنا در آنها به صورت روح متعال است. موجوديت دارند

ن خداوند در يكايك آنان حضور يافته و آنها را حفظمي نمايد، ، همگي چو اي كوچك عظيمترين موجود گرفته تا مورچه
  .موجوديت دارند

ديدگاهي وجود دارد كه پرستش فرشتگان را مبتني به رهنمون شدن و نهايتاً دستيابي به شخصيت اعالي خداوند يا هدف 
ن آنان همچون برهما و شيوا نيز تنها جلوه سازد، زيرا حتي بزرگتري داند؛ ولي اين آيه ما را از پرستش فرشتگان دور مي متعال مي

، يعني  است) asamaurdhva(او آساموردهوا .  خداوند منشأ تمامي خاليق است. قسمتي از قدرت خداوند متعال هستند
تگان در پادما پورانا گفته شده است كسي كه خداوند متعال كريشنا را در سطح فرش.  تر از او و يا برابر با او نيست هيچكس اعلي
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اما اگر انسان توصيفات . آيد  فوراً خدانشناس به شمار مي- حتي چنانچه آن فرشتگان برهما يا شيوا نيز باشند -قرار دهد 
تواند بدون هيچ گونه شكي موقعيت خداوند  مختلف توانگريها و بسطهاي انرژي كريشنا را به درستي مطالعه نمايد، آنگاه مي

وسيله بسط خود موسوم به روح  خداوند به.  را بدون انحراف در پرستش او متمركز نمايدكند و فكرش شري كريشنا را درك
بنابراين سرسپردگان مخلص و عابدان پاك ذهنشان را بر .  شود، در همه جا گسترده است متعال كه درون هر شيئي وارد مي

خدمت . برند واره در موقعيت روحاني بسر ميكنند؛ بدين سبب آنان هم آگاهي به كريشنا در خدمت عابدانه كامل متمركز مي
اين راه خدمت عابدانه . عابدانه و پرستش كريشنا به طرز بسيار واضحي در آيات هشتم الي يازدهم اين فصل نشان داده شد

 در تواند به باالترين كمال عشق و عبوديت در معاشرت با شخصيت اعالي خداوند نائل آيد اينكه چگونه انسان مي.  پاك است
، شرح خود  شريال باالدوا ويديابهوشانا، يكي از آچارياهاي بزرگ در سلسله پيران.  اين فصل به طور كامل توضيح داده شده است

  :كند گيري مي را بر اين فصل با اين گفته نتيجه
ئي كريشنا است كه تمام  بسط جز گيرد و تنها به واسطه كران خداوند كريشنا مي حتي خورشيد قدرتمند، نيرويش را از قدرت بي

  .بنابراين خداوند كريشنا قابل پرستش است. گردد جهان حفظ مي
  .يابد توانگريهاي حقيقت مطلق پايان مي” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل دهم شريماد سان بدين
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   فصل يازدهم

   خداوندجهانيشكل 

  

  1آيه 
arjuna uväca 

mad-anugrahäya paramaà 
guhyam adhyätma-saàjïitam 

yat tvayoktaà vacas tena 
moho 'yaà vigato mama 

arjunaù uväca :آرجونا گفت ـ mat-anugrahäya : فقط براي نشان دادن لطفت به من ـparamam :واال و متعال ـ 
guhyam : موضوع محرمانه ـadhyätma : روحاني ـsaàjïitam : در باره ـyat :آنچه ـ tvayä :وسيله تو ـ  بهuktam :

برطرف شده است ـ : vigataùاين ـ : ayamتوهم ـ : mohaùوسيله آن ـ  به: tena، سخنان ـ  كلمات: vacaù گفته شده ـ
mama :م مال من ، .  

   ترجمه
 اسرار دانش روحاني كه با محبت بسيار برايم ايراد نمودي گوش            ةمن به آموزشهاي تو دربار    :  آرجونا گفت 

  . ، اكنون برطرف گرديده است  دادم و از اين طريق توهم منفرا

   شرح
 اها ويشنو كه جهانهاي مادي از او ساطع  حتي علت.  اين مطلب در فصل حاضر آشكار خواهد شد؛ كريشنا علت تمام علل است

ب در فصل پيش كامال اين مطل.  ، كه سرچشمه اصلي تمام ظهورات است كريشنا يك ظهور الهي نه.  شود نيز كريشناست مي
  .توضيح داده شد

اين بدان معناست كه آرجونا ديگر به كريشنا فقط به .  گويد كه توهم او مرتفع گرديده است اكنون آرجونا درباره خويش مي
 اما اينك كه آرجونا در اشراق. بيند نگرد، بلكه او را به عنوان منشأ همه چيز مي صورت يك انسان عادي كه دوستش است نمي

تواند كريشنا را به عنوان  انديشد كه هرچند او مي و آگاهي عميق قرار گرفته و از برخورداري دوستي كريشنا شادمان است مي
بدين سبب براي آنكه الوهيت كريشنا براي همگان ثابت گردد، در اين . منشأ همه چيز بپذيرد، ولي ديگران ممكن است نتوانند

در واقع رؤيت شكل جهاني كريشنا انسان را مانند آرجونا دچار .  جهاني خود را نشان دهدكند كه چهره فصل از او تقاضا مي
آرجونا . گرداند كند، ولي كريشنا آنقدر مهربان است كه پس از نشان دادن آن دوباره خود را به صورت اصليش برمي هراس مي

گويد موافق است و آرجونا نيز از اين امر  ي نفع او سخن ميبا آنچه كريشنا چندين بار بيان داشته مبني بر اينكه كريشنا فقط برا
اكنون وي اطمينان حاصل كرده كه كريشنا علت تمام .  كند كه همه اينها به لطف كريشنا براي او اتفاق افتاده است قدرداني مي

  . علل و روح متعال حاضر در قلب همگان است
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  2آيه 
bhaväpyayau hi bhütänäà 

çrutau vistaraço mayä 
tvattaù kamala-paträkña 

mähätmyam api cävyayam 
bhava :ـ  پيدايشapyayau : ناپديد شدن ـhi : حتماً، محققاً ـbhütänäm :مربوط به تمام موجودات زنده ـ çrutau :

 چشم اي: kamala-patra-akñaاز تو ـ : tvattaùوسيله من ـ  به: mayäبا جزئيات ـ : vistaraçaùشنيده شده است ـ 
  .پايان ناپذير: avyayam ـ و: caهمچنين ـ : apiشكوه و عظمت ـ : mähätmyamنيلوفرين ـ 

   ترجمه
ام و     پيدايش و ناپديدشدن تمام موجودات زنـده بـه تفصـيل شـنيده             ة، من از تو دربار      اي چشم نيلوفرين  

  . ام شكوه و عظمت پايان ناپذيرت را درك نموده

   شرح
چشمان كريشنا درست همچون گلبرگهاي گل نيلوفر به  (“ چشم نيلوفرين”، خداوند كريشنا را با عنوان  آرجونا از فرط شادمانيش

  : دهد، زيرا كريشنا او را در فصل پيش مطمئن ساخته است كه مخاطب قرار مي) رسد نظر مي
ahaà kåtsnasya jagataù prabhavaù pralayas tathä 

.   آرجونا اين مطلب را با جزئيات آن از خداوند شنيده است“. اين تجلي مادي هستممن سرچشمه پيدايش و ناپديد شدن تمام ”
.  باشد، با اين وصف از آنها به كنار است داند كه كريشنا به رغم آنكه منشأ هر گونه پيدايش و ناپديد شدن مي بعالوه او مي

اين .  ، ولي شخصاً در همه جا حاضر نيست خش است، هرچند در همه جا پ همان گونه كه خداوند در فصل نهم بيان داشته است
  . كند كامال درك كرده است همان توانگري و قدرت تصورناشدني كريشنا است كه آرجونا اذعان مي

  3آيه 
evam etad yathättha tvam 

ätmänaà parameçvara 
drañöum icchämi te rüpam 

aiçvaraà puruñottama 
evam :سان ـ  بدينetat :اين ـ yathä : همان گونه كه هست ـättha :اي ـ  گفتهtvam :تو ـ ätmänam :خودت ـ 

parama-éçvara : اي خداوند متعال ـdrañöum :ديدن ـ icchämi : آرزودارم ـte : مال تو، ت ـrüpam :شكل ـ 
aiçvaram : الهي ـpuruña—uttama :اي بهترين شخصيتها.  

   ترجمه
ات را همان گونه كه  ، حالت واقعي ، هرچند من اينجا در مقابلم شكل متعال تمامي شخصيتها، اي اي برترينِ

، با اين همه آرزو دارم آن شكلي را كه از طريق آن وارد اين تجلي جهـاني                    كنم  خودت توصيف نمودي مشاهده مي    
  . ، ببينم اي شده
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   شرح
گردد و بقاء و  جلي كل عالم كائنات ممكن ميشود، ت  بسط شخصيش به جهان مادي وارد ميوسيله بهخداوند فرمود چون او 

، ولي براي اطمينان خاطر  شود او از بيانات كريشنا الهام گرفته است حال تا آنجا كه به آرجونا مربوط مي. كند دوام پيدا مي
اهده كند خواهد او را در شكل جهانيش ببيند و مش ، مي ديگران كه ممكن است در آينده فكر كنند كريشنا شخصي عادي است

مخاطب قرار دادن خداوند به عنوان پوروشوتاما .  كند در حالي كه از آن به كنار است كه چگونه خداوند از درون جهان عمل مي
چون او شخصيت اعالي پروردگار است و درون آرجونا نيز حضور دارد، نسبت به خواسته او .  از طرف آرجونا حائز اهميت است

ه آرجونا شخصاً هيچ قصد خاصي براي ديدن او در شكل جهانيش ندارد، زيرا آرجونا كامال با ديدن كند ك واقف است و درك مي
كند كه آرجونا شكل جهاني او را به منظور  اما خداوند اين نكته را نيز درك مي.  او در شكل واجد شخصيت كريشنا راضي است

همچنين كريشنا درك .  اثبات اين امر براي خود نداردخواهد ببيند و هيچ گونه قصدي در خصوص مطمئن كردن ديگران مي
خواهد شكل جهاني او را مشاهده نمايد تا مالك و معياري را بنا نهد، زيرا در آينده شيادان بسياري خواهند  كند كه آرجونا مي مي

كند كريشنا است بايد براي   كسي كه ادعا مي؛بنابراين مردم بايد مراقب باشند. آمد و وانمود خواهند كرد ظهورات خداوندند
  .اثبات ادعايش به مردم شكل جهاني خود را نشان دهد

  4آيه 
manyase yadi tac chakyaà 
mayä drañöum iti prabho 
yogeçvara tato me tvaà 

darçayätmänam avyayam 
manyase :كني ـ  فكر ميyadi :اگر ـ tat :آن ـ çakyam :قادر است ـ mayä :وسيله من ـ  بهdrañöum : ديده شود ـiti :

: tvamبه من ـ : meسپس ـ : tataù العاده ـ اي خداي تمام قدرتهاي خارق: yoga—éçvara خدايا ـ: prabhoسان ـ  بدين
  . ، جاودان ابدي: avyayamذات خودت ـ : ätmänamنشان بده ـ : darçayaتو ـ 

   ترجمه
كني من قادرم به صورت كيهانيـت نظـر           انچه فكر مي  ، چن   العاده  پروردگارا، اي صاحب تمام قدرتهاي خارق     

  . ، تقاضا دارم آن ذات جهاني بيكران را به من نشان دهي افكنم

   شرح
اما .  حواس مادي خود ببيند، بشنود، درك كند و يا بشناسدوسيله بهتواند خداوند متعال كريشنا را  گفته شده است كه انسان نمي

از آنجا كه .  عاشقانه روحاني به خداوند شود، آنگاه خداوند خود را بر او آشكار خواهد ساختچنانچه انسان از آغاز وقف خدمت 
آرجونا به عنوان عابد خدا به نيروي . ، امكان ندارد كه خداوند متعال را ببيند و درك كند اي روحاني است موجود زنده فقط شراره

اذعان دارد و از شأن عظيم ) روح جزء(تهاي خويش به منزله موجود زنده ، بلكه او به محدودي تفكر پندارگرايانه خود متكي نيست
داند كه براي موجود زنده ممكن نيست حقيقت نامحدود را  آرجونا مي. كند و منزلت بيكران و احصاءنشدني كريشنا قدرداني مي

مكان دارد با لطف و رحمت آن حقيقت درك نمايد، بلكه چنانچه حقيقت اليتناهي اراده نمايد خود را نشان دهد، در آن صورت ا
، زيرا خداوند داراي قدرتهاي  واژه يوگشوارا نيز در اين آيه از اهميت بسزايي برخوردار است. ، طبيعت او را درك نمود بيكران

 را تواند از طريق لطف و رحمتش خود ، مي به هر تقدير چنانچه خداوند بخواهد، به رغم نامحدود بودنش.  تصورناشدني است
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دهد، زيرا كريشنا  او به كريشنا دستور نمي. كند بنابراين آرجونا لطف و رحمت تصورنشدني كريشنا را تقاضا مي. آشكار سازد
اجباري ندارد كه خويش را به كسي نشان دهد مگر آنكه انسان كامال در آگاهي به او سر تسليم فرود آورده و مشغول خدمت 

  .كساني كه متكي به پندارهاي ذهني خود هستند ممكن نيست كريشنا را ببينند سان بدين. عاشقانه او شده باشد

  5آيه 
çré-bhagavän uväca 

paçya me pärtha rüpäëi 
çataço 'tha sahasraçaù 
nänä-vidhäni divyäni 
nänä-varëäkåténi ca 

çré-bhagavän uväca :شخصيت اعالي خداوند فرمود ـ paçya : فقط ببين ـme :م ـ مال من ، pärtha : اي پسر پريتها ـ
rüpäëi :اشكال ـ çataçaù :صدها ـ atha :همچنين ـ sahasraçaù : هزاران ـnänä-vidhäni : متنوع ـdivyäni : الهي

  . همچنين: caاشكال ـ : äkåténi رنگها ـ: varëaمتنوع ـ : nänäـ 

   ترجمه
، صدها هـزار      ها، اكنون توانگريهاي مرا ببين    ، اي پسر پريت     آرجوناي عزيزم : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

  . شكل الهي متنوع و مملو از رنگهاي گوناگون

   شرح
، ليكن فقط براي تجلي كيهاني ظاهر  خواست كريشنا را در شكل جهانيش رؤيت كند، كه هرچند سيمايي متعال است آرجونا مي

اي  ، اين شكل جهاني كريشنا نيز پاره همانند طبيعت مادي. باشد شده است و بنابراين تابع زمان موقت اين طبيعت مادي مي
اوقات تجلي يافته و زماني تجلي نيافته است و همچون صورتهاي ديگر كريشنا به طور جاودان در عالم روحاني قرار نگرفته 

صورت ببيند، خداوند خواست كريشنا را به اين  ، ولي چون آرجونا مي اصوال عابد مشتاق ديدن شكل جهاني خداوند نيست.  است
كريشنا بايد قدرت ديدن آن را به انسان عطا .  امكان ديدن اين شكل جهاني براي اشخاص عادي ميسر نيست. كند موافقت مي

  .كند

  6آيه 
paçyädityän vasün rudrän 

açvinau marutas tathä 
bahüny adåñöa-pürväëi 
paçyäçcaryäëi bhärata 

paçya :ببين ـ ädityän :زده پسر آديتي ـ دواvasün :هشت واسو ـ rudrän :يازده شكل رودرا ـ açvinau :دو آشويني ـ 
marutaù : ـ) فرشتگان حكمران باد(چهل و نه ماروت tathä : همچنين ـbahüni :بسيار ـ adåñöa :اي ـ  كه تو نديده
pürväëi : پيش از اين ـpaçya : ببين ـäçcaryäëi :تمام شگفتيها ـ bhärata :اي بهترين بهاراتاها.  

   ترجمه
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اي بهترين بهاراتاها، اينك تجليات مختلف آديتياها، واسوها، رودراها، آشويني ـ كوماراها وتمام فرشـتگان   
  . انگيز بسياري را رؤيت كن كه هيچكس پيش از اين نه ديده و نه شنيده است چيزهاي شگفت.  ديگر را ببين

   شرح
، براي او نيز امكان دانستن همه چيز درباره كريشنا وجود  ترين دانايان است يشنا و پيشرفتهبا اينكه آرجونا دوست صميمي كر

اكنون كريشنا اين . دانند اند و نه مي اينجا بيان شده است كه انسانها درباره هيچيك از اين اشكال و تجليات نه شنيده. ندارد
  .دهد انگيز را نشان مي صور شگفت

  7آيه 
ihaika-sthaà jagat kåtsnaà 

paçyädya sa-caräcaram 
mama dehe guòäkeça 

yac cänyad drañöum icchasi 
iha :در اين ـ eka—stham :در يك مكان ـ jagat :جهان ـ kåtsnam :كامال ـ paçya :ببين ـ adya :درنگ  ، بي بالفاصله

: yatاي آرجونا ـ : guòäkeça اين بدن ـ در: dehe، م ـ  مال من: mamaو ساكن ـ : acaramمتحرك ـ : cara با ـ: saـ 
  . آرزو داري: icchasi ديدن ـ: drañöumديگر ـ : anyat همچنين ـ: ca آن كه ـ

   ترجمه
ايـن شـكل جهـاني    !  درنگ در اين كالبد مـن رؤيـت كـن    ، بي اي آرجونا، هرآنچه آرزوي ديدن آن را داري       

. هرآنچه را در آينده ممكن است آرزو كني به تو نشـان دهـد  كني و همچنين  تواند هرآنچه را تو اكنون آرزو مي        مي
  . همه چيز اعم از متحرك و ساكن به طور كامل در اينجا و در يك مكان جمع شده است

   شرح
تواند امور جاري  حتي بهترين دانشمند نيز نمي. تواند تمام جهان را در حالي كه در يك مكان نشسته است ببيند هيچكس نمي
گردد هر  ليكن فقط عابدي همچون آرجوناست كه به لطف و رحمت كريشنا قادر مي. ديگر جهان را رؤيت كنددر قسمتهاي 

، حال و  خواهد در گذشته كريشنا قدرت رؤيت هر چيزي را كه او مي. چيزي را كه در هر قسمت جهان وجود دارد مشاهده كند
  .دهد آينده ببيند، به او مي

  8آيه 
na tu mäà çakyase drañöum 

anenaiva sva-cakñuñä 
divyaà dadämi te cakñuù 
paçya me yogam aiçvaram 
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na : هرگز ـtu : اما ـmäm :مرا ـ  به من ،çakyase : قادر هستند ـdrañöum :ديدن ـ anena : با اينها ـeva : ًحتماً، محققا
 ببين ـ: paçyaچشمان ـ : cakñuùتو ـ به : teدهم ـ  مي: dadämi الهي ـ: divyamچشمان خودت ـ : sva-cakñuñäـ 

me :م ـ  مال من ،yogam aiçvaram :العاده تصورنشدني قدرت خارق .  

   ترجمه
بـه قـدرت و     .  دهم  بنابراين من به تو چشماني الهي مي      .  اما تو با چشمان كنونيت قادر به رؤيت من نيستي         

  ! من بنگرةالعاد توانگري خارق

   شرح
 با اين احوال چنانچه ميل ديدار شكل جهاني ؛شنا را در صورتي جز شكل جاودان دو دست رؤيت كندعابد پاك مايل نيست كري

براي ديدن شكل جهاني . ، نه با ذهن بلكه با چشمان روحاني مشاهده نمايد خداوند به او دست دهد بايد آن را به لطف الهي
بايد دانست كه شكل جهاني كريشنا چندان حائز . يير دهدشود كه ذهنش را، نه كه ديدش را، تغ كريشنا به آرجونا گفته مي

خواست آن را مشاهده كند خداوند آن بينش و بصيرت  اما چون آرجونا مي. اهميت نيست و اين در آيات بعد روشن خواهد شد
  .كند خاص را كه براي ديدن شكل جهاني الزم است به او اعطا مي

باشند و به  ال و روحاني با كريشنا قرار دارند مجذوب وجوه پرمهر و عشق الهي مياي متع عابداني كه به طرز صحيحي در رابطه
خواهند وي  همبازيها، دوستان و والدين كريشنا هيچگاه نمي. مند نيستند نمايشي از توانگريهاي فاقد شخصيت خداوند عالقه

دانند كريشنا شخصيت  تند كه حتي نميآنان چنان غرق در عشق پاك و خالص هس. قدرت خود را در معرض نمايش قرار دهد
  بهاگاواتام-شريماددر .   كه كريشنا خداوند متعال استكنند ميآنان در تبادل روابط عاشقانه خود فراموش .  متعال خداوند است

اند با  ادر شدهاند كه پس از تولدهاي بسيار زياد ق ، پرهيزكار و پاكي بيان شده است كه همبازيهاي كريشنا ارواح بسيار بلندپايه
دانند كه كريشنا شخصيت اعالي خداوند است و او را به صورت يكي از دوستان  آنها حتي نمي. كريشنا به بازيهاي الهي بپردازند

 :دارد بنابراين شوكادوا گوسوامي اين آيه را بيان مي. پندارند صميميشان مي
itthaà satäà brahma-sukhänubhütyä 

däsyaà gatänäà para-daivatena 
mäyäçritänäà nara-därakeëa 

säkaà vijahruù kåta-puëya-puïjäù  
، از طرف عابدان و مريدان به عنوان شخصيت  همانا شخص متعال از طرف حكماي بزرگ به عنوان برهمن فاقد شخصيت”

ل پرهيزكارانه بسيار اكنون اين پسران كه اعما. گردد اعالي خداوند و از طرف مردم عادي حاصل طبيعت مادي محسوب مي
 - شريماد (“.اند، با آن شخصيت اعالي خداوند در حال بازيهاي الهي هستند بسيار زيادي را در زندگيهاي گذشته خود انجام داده

  )10/12/11 بهاگاواتام
ا رؤيت كند تا خواست آن ر اي به ديدن ويشوا ـ روپا يعني شكل جهاني ندارد، ليكن آرجونا مي واقعيت اين است كه عابد عالقه

 بدين ترتيب در آينده مردم درك خواهند كرد كه كريشنا نه تنها از ديدگاه نظري و ؛صحت اظهارات كريشنا با دليل ثابت شود
آرجونا بايد اين حقيقت را . فلسفي خود را به عنوان متعال معرفي كرد كه واقعاً خود را نيز به اين صورت به آرجونا نشان داد

مند به درك كريشنا، شخصيت متعال خداوند، هستند و  كساني كه واقعاً عالقه.  ا او آغازكننده نظام پارامپارا استتصريح كند، زير
 بايد دريابند كه كريشنا نه تنها از لحاظ نظري خود را به عنوان متعال معرفي نمود بلكه واقعاً نيز كنند مياز راه آرجونا پيروي 

  . ختخود را به عنوان متعال آشكار سا
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دانست كه آرجونا همان گونه كه پيش از اين  خداوند به آرجونا قدرت الزم را براي ديدن شكل جهانيش اعطاء نمود زيرا مي
  .خواست آن را ببيند شرح داديم عمال و شخصاً نمي

  9آيه 
saïjaya uväca 

evam uktvä tato räjan 
mahä-yogeçvaro hariù 
darçayäm äsa pärthäya 

paramaà rüpam aiçvaram 
saïjayaù uväca : سانجايا گفت ـevam :سان ـ  بدينuktvä :گفتن ـ tataù :از آن پس ـ räjan :اي پادشاه ـ mahä-

yoga-éçvaraù :كسي كه صاحب قدرتهاي عظيم ماورايي است ـ hariù : شخصيت اعالي خداوند، كريشنا ـdarçayäm 

äsa : نشان داد ـpärthäya : به آرجونا ـparamam :الهي ـ rüpam aiçvaram :شكل جهاني .  

   ترجمه
، پـس از اداي ايـن         پادشاها، شخصيت متعال خداوند، آن ارباب تمامي قـدرتهاي مـاورائي          :  سانجايا گفت 

  .سخنان شكل جهاني خود را به آرجونا نشان داد

  10-11آيات 
aneka-vaktra-nayanam 
anekädbhuta-darçanam 
aneka-divyäbharaëaà 
divyänekodyatäyudham  

 
divya-mälyämbara-dharaà 

divya-gandhänulepanam 
sarväçcarya-mayaà devam 
anantaà viçvato-mukham 

aneka :متنوع ـ  گوناگون ،vaktra : دهانها ـnayanam : چشمها ـaneka : گوناگون ـadbhuta :آور ـ شگفت 
darçanam : مناظر ـaneka : بسيار ـdivya : الهي ـäbharaëam : زيورآالت ـdivya : الهي ـaneka : گوناگون ـ

udyata : بلند شده ـäyudham : سالحها ـdivya : الهي ـmälya :هاي گل ـ  حلقهambara :ها ـ  لباسها، جامهdharam :
-äçcaryaتمام ـ : sarvaآغشته به ـ : anulepanamها ـ  عطرها، رايحه: gandha، ملكوتي ـ  الهي: divyaپوشيدن ـ 

mayam :آور ـ  ، شگفت عاليdevam :تابان ـ  درخشان ،anantam : نامحدود ـviçvataù—mukham :همه جا حاضر.  

   ترجمه
 و نامحـدود و منـاظر شـگرف         شـمار   بـي  و نامحدود، چشمان     شمار  بيآرجونا در آن شكل جهاني دهانهاي       

زئين يافته بود و سالحهاي افراشته و روحـاني         آن شكل با زيورآالت روحاني بسيار ت      . نامحدودي را مشاهده نمود   
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هاي الهي بر تن و حلقه گلهاي روحاني بر گردن داشت و بدن او آغشته به                  خداوند جامه .  بسياري در دست داشت   
، بيكران و فراگيـر       انگيز، درخشان   نهايت شگفت   تمامي اينها بي  . هاي ملكوتي بود    بسياري عطرهاي الهي و رايحه    

  .بود

   شرح
دهد كه هيچ حدي براي تعداد دستها، دهانها، پاها و تجليات ديگر خداوند كه  اده مكرر از واژه بسيار در اين دو آيه نشان مياستف

توانست در  اين تجليات در سراسر جهان گسترده شده بود، ليكن به لطف الهي آرجونا مي.  ديد وجود نداشت آرجونا آنها را مي
  . پذير است اين امر به علت نيروي غير قابل تصور كريشنا امكان. بود آنها را رؤيت كندحالي كه در مكاني واحد نشسته 

  12آيه 
divi sürya-sahasrasya 

bhaved yugapad utthitä 
yadi bhäù sadåçé sä syäd 

bhäsas tasya mahätmanaù 
divi : در آسمان ـsürya :مربوط به خورشيدها ـ sahasrasya :ار ـ مربوط به هزاران هزbhavet : وجود داشتند ـyugapat :

شايد باشد ـ : syätآن ـ : sä مانند آن ـ: sadåçéنور، روشنايي ـ : bhäùاگر ـ : yadiحاضر ـ : utthitäبه طور همزمان ـ 
bhäsaù :تشعشع ـ  درخشش ،tasya : ـ ) خداوند(مربوط به اوmahä-ätmanaù :خداوند بزرگ .  

   ترجمه
شيد به يكباره در آسمان قد برافرازند، تابش انوار درخشان سـاطع از آنهـا شـايد                 چنانچه صدها هزار خور   

  .بتواند شبيه به درخشش شخص متعال در آن شكل جهاني باشد

   شرح
كند تصويري ذهني از آن رازگشايي عظيم به  آنچه آرجونا مشاهده نمود غير قابل توصيف بود، با اين حال سانجايا سعي مي

توانست  نه سانجايا و نه دهريتاراشترا هيچيك در آنجا حضور نداشتند، ولي سانجايا، به لطف وياسا مي. ه نمايددهريتاراشترا عرض
اي قابل تصور مانند  ، موقعيت را با پديده ، تا آنجا كه قابل درك است  او اكنونسان بدين. افتاد مشاهده نمايد هرآنچه را اتفاق مي

  .كند هزاران خورشيد مقايسه مي

  13ه آي
tatraika-sthaà jagat kåtsnaà 

pravibhaktam anekadhä 
apaçyad deva-devasya 
çarére päëòavas tadä  
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tatra : آنجا ـeka—stham : در يك مكان ـjagat : جهان ـkåtsnam : كامل ـpravibhaktam : تقسيم شده ـ
apaçyat : به بسياري ـdeva-devasya :توانست ببيند ـ مي çarére :وط به شخصيت اعالي خداوند ـ مربpäëòavaù : در

  . در آن زمان: tadä آرجونا ـ: päëòavaùشكل جهاني ـ 

   ترجمه
در آن هنگام آرجونا توانست در شكل جهاني خداوند، بسطهاي نامحدود جهان را كه در يـك مكـان قـرار                     

  .، اما به هزاران هزار تقسيم شده بود، ببيند داشت

   شرح
دهد كه وقتي آرجونا شكل جهاني را مشاهده نمود، هم او و هم  اين واژه نشان مي.  بسيار حائز اهميت است) “آنجا”(لغت تاترا 

توانستند اين شكل را رؤيت نمايند، زيرا  ديگران كه در ميدان نبرد حضور داشتند نمي. كريشنا هر دو بر روي ارابه نشسته بودند
. توانست در بدن كريشنا هزاران هزار سياره را مشاهده كند آرجونا مي. كرده بودكريشنا اين بصيرت را تنها به آرجونا اعطاء 
اند،  بعضي از آنها از خاك ساخته شده. آموزيم جهانها و سيارات بسياري وجود دارند همان گونه كه ما از كتب مقدس ودايي مي

آرجونا در حالي كه در .  چندان بزرگ نيستند و غيره بعضي بسيار بزرگند و بعضي نيز ؛ بعضي از آنها از طال، بعضي از جواهرات
  . گذشت ليكن هيچكس قادر نبود درك كند بين آرجونا و كريشنا چه مي. اش نشسته بود توانست تمام اينها را مشاهده كند ارابه

  14آيه 
tataù sa vismayäviñöo 

håñöa-romä dhanaïjayaù 
praëamya çirasä devaà 

kåtäïjalir abhäñata 
tataù : پس از آن ـsaù : او ـvismaya-äviñöaù : در بهت و شگفتي فرو رفتن ـhåñöa-romä : با موهايي راست شده بر

با سر ـ : çirasäها ـ  تقديم كردن سجده: praëamya آرجونا ـ: dhanaïjayaùتن به خاطر وجد و جذبه عظيمش ـ 
devam :به شخصيت متعال خداوند ـ kåta-aïjaliù :ن بر هم قرار گرفته ـبا دستا abhäñata :شروع كرد به سخن گفتن .  

   ترجمه
هاي   ، آرجونا، حيران و متحير در حالي كه مو بر تنش راست گرديده بود سر تعظيم فرود آورد و سجده                     آنگاه

  .خود را به پيشگاه خداوند متعال تقديم و با دستان بر هم قرار گرفته شروع به دعا به او نمود

   شرح
پيش از اين رابطه . كند شود، رابطه بين كريشنا و آرجونا فوراً تغيير مي به بركت بصيرت الهي شكل جهاني نمايان ميوقتي 

آورد و  ، آرجونا با احترام بسيار زياد سر تعظيم فرود مي كريشنا و آرجونا مبتني بر دوستي بود، اما اينك پس از ظهور شكل جهاني
 رابطه سان بدين. كند ، به كريشنا دعا و شكل جهاني خداوند را ستايش مي ه نشانه خضوع و خشوع، ب با دستان بر هم قرار گرفته

، كريشنا را به عنوان منبع تمامي روابط  عابدان بزرگ. گردد آرجونا با كريشنا به جاي دوستي تبديل به حيرت و شگفتي مي
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شود او  گفته مي.  ت كه تمام آنها در كريشنا موجود استدر كتب مقدس دوازده نوع رابطه اصلي ذكر گرديده اس. شناسند مي
  .شود ، بين فرشتگان يا بين خداوند متعال و عابدانش تبادل مي اقيانوس تمامي روابطي است كه بين دو موجود زنده

ر و شعف گرديد، ، پر از سرو آرجونا كه در رابطه حيرت و شگفتي قرار گرفته بود، هرچند كه طبيعتي هوشيار، آرام و ساكت داشت
البته آرجونا دچار . مو بر تنش راست شد و با دستاني بر هم قرار گرفته شروع به ابراز اطاعت و احترام به خداوند متعال كرد

حالتي كه در آن موقعيت به آرجونا دست .  هاي شگرف و شگفت خداوند متعال قرار گرفت هراس نگرديد، بلكه تحت تأثير جنبه
العمل نشان  ا دوستي عاشقانه طبيعيش غرق در بهت و حيرت گرديد و به همين دليل او بدين صورت عكس لذ؛داد حيرت بود

  .داد

  15آيه 
arjuna uväca 

paçyämi deväàs tava deva dehe 
sarväàs tathä bhüta-viçeña-saìghän 
brahmäëam éçaà kamaläsana-stham 
åñéàç ca sarvän uragäàç ca divyän 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـpaçyämi :بينم ـ  ميdevän : تمام فرشتگان ـtava : مال تو، ت ـdeva :اي خداوند ـ 
dehe : در بدن ـsarvän :تمام ـ  همه ،tathä :همچنين ـ bhüta : موجودات زنده ـviçeña-saìghän : به طور خاصي گرد

: åñén نشسته بر گل نيلوفر ـ: kamala-äsana-sthamا ـ خداوندگار شيو: éçamخداوندگار برهما ـ : brahmäëamآمده ـ 
  . ، ملكوتي الهي: divyänهمچنين ـ : ca مارها ـ: uragänهمه ـ : sarvänهمچنين ـ : caحكماي بزرگ ـ 

   ترجمه
 ديگر را ة، در بدن تو اجتماع تمامي فرشتگان و انواع موجودات زند       اي كريشنا، خداوند عزيزم   :  آرجونا گفت 

، همچنين خداوندگار شيوا، تمـامي حكمـا و مارهـاي             من برهما را كه بر گل نيلوفر نشسته است        .  كنم   مي مشاهده
  . بينم الهي را مي

   شرح
، همچنين مار  بيند كه اولين مخلوق جهان است  بنابراين او برهما را مي؛بيند هاي موجود در جهان را مي آرجونا تمامي پديده

همچنين مارهاي ديگري ( بهوداكاشايي ويشنو در مناطق تحتاني جهان بر روي آن دراز كشيده است، را كه گار ، واسوكي الهي
تواند از گاربهوداكاشايي ويشنو گرفته تا  آرجونا مي). نيز وجود دارد كه همانند آن بستر يا تخت متعال به واسوكي معروفند

اين بدان معني . ، مشاهده كند  اولين مخلوق جهان استرفيعترين بخش جهان را كه سياره گل نيلوفر و محل سكونت برهما
اين امر فقط . اش نشسته رؤيت نمايد است كه آرجونا قادر است همه چيز را از آغاز تا پايان در حالي كه در مكاني واحد در ارابه

  . پذير است ، كريشنا، امكان با لطف و رحمت خداوند متعال

  16آيه 
aneka-bähüdara-vaktra-netraà 

paçyämi tväà sarvato 'nanta-rüpam 
näntaà na madhyaà na punas tavädià 
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paçyämi viçveçvara viçva-rüpa 
aneka :بسيار ـ bähu : بازوان ـudara :شكمها ـ vaktra : دهانها ـnetram : چشمان ـpaçyämi :كنم ـ مشاهده مي 
tväm : تو را ـsarvataù : در تمام جهات ـananta-rüpam: شكل نامحدود ـ na antam : بدون پايان ـna madhyam :

اي : viçva-éçvaraبينم ـ  مي: paçyämiـ  آغاز: ädim مال تو، ت ـ: tavaو همچنين بدون ـ na punaùبدون ميانه ـ 
  . در شكل مربوط به جهان: viçva-rüpa خداوند جهان ـ

   ترجمه
، شكمها، دهانها و چشمهاي بسيار بسـيار          انيت بازوان ، من در كالبد جه      ، اي شكل جهاني     اي خداوند جهان  

، ميانـه و آغـازي        من در تـو هـيچ گونـه پايـان         .  بينم  اند مي   زيادي را كه به طور نامحدودي در همه جا بسط يافته          
  . كنم مشاهده نمي

   شرح
  .باشد  رؤيت ميكريشنا شخصيت اعالي خداوند و حقيقت اليتناهي است و بدين ترتيب از طريق او همه چيز قابل

  17آيه 
kiréöinaà gadinaà cakriëaà ca 
tejo-räçià sarvato déptimantam 

paçyämi tväà durnirékñyaà samantäd 
déptänalärka-dyutim aprameyam 

kiréöinam : با تاجها ـgadinam : با گرزها ـcakriëam :هاي مدور ـ با صفحه ca : و ـtejaù-räçim :پرتو، تشعشع ـ 
sarvataù : در تمام جهات ـdépti-mantam : درخشان ـpaçyämi :بينم ـ مي tväm : تو را ـdurnirékñyam : مشكل

 نور خورشيد ـ: dyutimمربوط به خورشيد ـ : arka آتش سوزان ـ: dépta-analaهمه جا ـ : samantät براي ديدن ـ
aprameyam :كران بي .  

   ترجمه
درخشد، ديدن  كران خورشيد از هر سو مي مچون آتش سوزان يا پرتو بي سيماي تو كه هةتابش خيره كنند

هـاي مـدور گونـاگوني        ، من اين شكل نوراني را كه با تاجها، گرزها، و صـفحه              با وجود اين  . سازد  آن را مشكل مي   
  . بينم ، در همه جا مي آراسته شده است

  18آيه 
tvam akñaraà paramaà veditavyaà 
tvam asya viçvasya paraà nidhänam 
tvam avyayaù çäçvata-dharma-goptä 

sanätanas tvaà puruño mato me 
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tvam : تو ـakñaram : مصون از خطا ـparamam :واال و متعال ـ veditavyam: درك گردد ـ tvam :تو ـ asya : مربوط
پايان ـ  بي: avyayaùتو ـ : tvam، اصل ـ  اساس: nidhänamواال و متعال ـ : paramجهان ـ : viçvasyaبه اين ـ 

çäçvata-dharma-goptä : حافظ دين ابدي ـsanätanaù :جاودان ـ  ابدي ،tvam :تو ـ puruñaù : شخصيت متعال ـ
mataù me :اين است نظر من .  

   ترجمه
هـي  حافظ دين ابدي و شخصيت ال.  ، تو هستي قرارگاه و مأواي كل اين عالم     .  ، تو هستي    هدف ازلي و متعال   

  . اين است نظر من.  ، همانا تو هستي ترين ناپذير و كهن و پايان

  19آيه 
anädi-madhyäntam ananta-véryam 
ananta-bähuà çaçi-sürya-netram 

paçyämi tväà dépta-hutäça-vaktraà 
sva-tejasä viçvam idaà tapantam 

anädi :بدون آغاز ـ madhya :وسط ـ ميانه ، antam : ـ يا پايانananta :نامحدود، اليتناهي ـ véryam : شكوه و عظمت ـ
ananta :پايان ـ  ، بي كران بيbähum : بازوان ـçaçi :ماه ـ sürya : و خورشيد ـnetram : چشمان ـpaçyämi :بينم ـ مي 

tväm : تو را ـdépta :ور، سوزان ـ  شعلهhutäça-vaktram :آيد ـ آتشي كه از دهان تو بيرون مي sva-tejasä :وسيله  به
  . گرم كردن: tapantamاين ـ : idamجهان ـ : viçvam تشعشع تو ـ

   ترجمه
تـو بـازوان    .  شكوه و عظمت تو اليتنـاهي اسـت       . تو آن منشأ و مبدايي هستي كه آغاز، ميانه و پايان ندارد           

كشـد و بـا    ت زبانه مـي من تو را با آتش سوزاني كه از دهان. ، و خورشيد و ماه چشمان تو هستند        ي داري شمار  بي
  . كنم كند رؤيت مي درخشندگي و تشعشعي كه تمامي اين جهان را گرم مي

   شرح
هاي بسيار ديگر ما شاهد  در اين آيه و در آيه. هيچ گونه حدي براي عظمت شش توانگري شخصيت اعالي خداوند وجود ندارد

. گردد و عظمت كريشنا يك ضعف ادبي محسوب نمي، تكرار شكوه  ، ليكن طبق كتب مقدس عبارات تكراري زيادي هستيم
بدين لحاظ اين را . گردد گفته شده است كه در مواقع حيرت و شگفتي و يا جذبه و شعف زياد، عبارات دوباره و دوباره تكرار مي

  .توان نقص به شمار آورد نمي

  20آيه 
dyäv ä-påthivyor idam antaraà hi 

vyäptaà tvayaikena diçaç ca sarväù 
dåñövädbhutaà rüpam ugraà tavedaà 
loka-trayaà pravyathitaà mahätman 
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dyau : از فضاي بيروني ـä-påthivyoù : تا زمين ـidam : اين ـantaram : بين ـhi :حتماً،محققاً ـ vyäptam : منتشر
وسيله ديدن  به: dåñöväتمام ـ : sarväùو ـ : caجهات ـ : diçaùبه تنهايي ـ : ekenaتوسط تو ـ : tvayä، پخش شده ـ  شده

: lokaاين ـ : idamمال تو، ت ـ : tava، هراسناك ـ  وحشتناك: ugramشكل ـ : rüpamآور، عالي ـ  شگفت: adbhutamـ 
  . اي شخص بزرگ: mahä-ätman به تشويش افكنده شده ـ: pravyathitamسه ـ : trayamاي ـ  نظامهاي سياره

   ترجمه
، از    اي خداي بـزرگ   .  اي  ، سيارات و فضاي بين آنها گسترده شده         ، اما در سراسر آسمان      اي  هرچند تو يگانه  

  . اند اي دچار آشفتگي شده ديدار شكل هولناك و شگفت تو، تمام نظامهاي سياره

   شرح
كلمات حائز در اين آيه ) سه جهان( و لوكا ـ ترايام) فضاي بين زمين و بهشت) (Dyäv ä-påthivyoù(دياو آ ـ پريتهيويو 

اي  هاي سياره رسد نه تنها آرجونا اين شكل جهاني خداوند را رؤيت كرد بلكه ديگران در منظومه اهميتي هستند، زيرا به نظر مي
تمام كساني كه خداوند به آنان . اين مشاهده شكل جهاني خداوند توسط آرجونا رؤيا نبود. ديگر نيز به مشاهده آن نائل آمدند

  .يرت روحاني اعطاء نمود به مشاهده آن شكل جهاني در صحنه نبرد نائل آمدندبينش الهي يا بص

  21آيه 
amé hi tväà sura-saìghä viçanti 
kecid bhétäù präïjalayo gåëanti 

svastéty uktvä maharñi-siddha-saìghäù 
stuvanti tväà stutibhiù puñkaläbhiù 

amé :تمام آنها ـ hi :حتماً، محققاً ـ tväm : به تو ـsura-saìghäù :گروههاي فرشتگان ـ viçanti :شوند ـ داخل مي kecit :
: svasti كنند ـ نيايش مي: gåëanti با دستان برهم قرار گرفته ـ: präïjalayaùبه علت ترس ـ : bhétäùبعضي از آنها ـ 

: siddha-saìghäù حكماي بزرگ ـ: mahä-åñi ، اظهار داشتن ـ كردن بيان: uktväسان ـ  بدين: iti تمام صلح و آرامش ـ
سرودهاي : puñkaläbhiù با دعاها ـ: stutibhiùبراي تو ـ : tväm دهند ـ آوازهايي سر مي: stuvantiموجودات كامل ـ 

  . ودايي

   ترجمه
برخـي كـه بسـيار      . شـوند   مـي آورند و به درون تو داخـل          سليم فرود مي  تتمامي فرشتگان در مقابلت سر      

تعـداد بسـيار زيـادي از حكمـاي بـزرگ و            . كننـد   ميكند، با دستاني بر هم قرار گرفته به تو دعا           هراسان و بيمنا  
 و خواندن سرودهاي ودايي به درگاه تو در حـال           !]صلح و آرامش كل   [، با فرياد برآوردن        رسيده لاكمبه  موجودات  
  .نيايش اند

   شرح
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اش دچار خوف و  ولناك شكل جهاني و درخشش خيره ـ كنندهاي از اين ظهور يا تجلي ه فرشتگان در تمام نظامهاي سياره
  .ترس گرديدند و بنابراين براي حفظ خود به درگاه پروردگار دست به دعا برداشتند

  22آيه 
rudrädityä vasavo ye ca sädhyä 

viçve 'çvinau marutaç coñmapäç ca 
gandharva-yakñäsura-siddha-saìghä 

vékñante tväà vismitäç caiva sarve 
rudra :تجليات خداوندگار شيوا ـ ädityäù : آديتياها ـvasavaù : واسوها ـye : تمام آنها ـca : و ـsädhyäù :سادهياها ـ 
viçve :ويشودواها ـ açvinau : آشويني ـ كوماراها ـmarutaù : ماروتها ـca : و ـuñma-päù :اجداد، نياكان ـ ca : و ـ

gandharva :دهارواها ـ مربوط به گانyakña :ياكشاها ـ asura : ديوان ـsiddha :و فرشتگان كمال يافته ـ saìghäù :
حتماً، محققاً ـ : eva همچنين ـ: caدر شگفتي و حيرت ـ : vismitäùتو را ـ : tväm نگرند ـ مي: vékñante ، مجالس ـ مجامع
sarve :تمام همه ، .  

   ترجمه
، ماروتها، اجداد و      واها، دو آشوين  دِ آديتياها، واسوها، سادهياها، ويشوِ     تجليات مختلف خداوندگار شيوا،    ةكلي

  .، گاندهارواها، ياكشاها، آسوراها و تمام فرشتگان به كمال رسيده با حيرت مشغول نگريستن به تو هستند نياكان

  23آيه 
rüpaà mahat te bahu-vaktra-netraà 

mahä-bäho bahu-bähüru-pädam 
bahüdaraà bahu-daàñörä-karälaà 
dåñövä lokäù pravyathitäs tathäham 

rüpam : شكل ـmahat :بسيار بزرگ ـ te : مربوط به تو ـbahu : بسيار ـvaktra : صورتها ـnetram : و چشمان ـ
mahä-bäho : اي مسلّح بزرگ ـbahu : بسيار ـbähu : بازوان ـüru : رانها ـpädam : و پاها ـbahu—udaram :

تمام سيارات ـ : lokäùديدن ـ : dåñöväترسناك ـ : karälamدندانهاي بسيار ـ : bahu-daàñörä بسيار ـ شكمهاي
pravyathitäù : مضطرب شده ـtathä : مشابهاً ـaham :من .  

   ترجمه
، شكمهاي بسيار و ، رانها، پاها ، بازوان ، تمام سيارات با فرشتگانشان با ديدن شكل عظيم تو با صورتها، چشمان اي مسلّح بزرگ

  . ام اند و من نيز همچون آنان آشفته و پريشان گشته شمار به تشويش افتاده دندانهاي هولناك بي

  24آيه 
nabhaù-spåçaà déptam aneka-varëaà 

vyättänanaà dépta-viçäla-netram 
dåñövä hi tväà pravyathitäntar-ätmä 
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dhåtià na vindämi çamaà ca viñëo 
nabhaù-spåçam : تماس يافتن با آسمان ـdéptam : درخشان ـaneka : بسيار ـvarëam : رنگها ـvyätta : باز ـ

änanam : دهانها ـdépta : درخشان ـviçäla : بسيار عظيم ـnetram : چشمان ـdåñövä : ديدن ـhi :حتماً، محققاً ـ 
tväm : تو را ـpravyathita : مضطرب شده ـantaù : درون ـätmä :وح ـ رdhåtim : ثبات ـna : نه ـvindämi : من دارم

  .اي خداوند ويشنو: viñëoهمچنين ـ : ca آرامش ذهني ـ: çamamـ 

   ترجمه
، دهانهـاي     ، ديدن تو با انـواع رنگهـاي تابنـاكي كـه آسـمان را فـرا گرفتـه                    اي ويشنوي همه جا گسترده    

من ديگـر قـادر نيسـتم تعـادل و     .  ب كرده است، ذهن مرا از ترس مضطر ، و چشمان بسيار درخشانت    ات  گشوده
  . آرامش ذهنم را حفظ كنم

  25آيه 
daàñörä-karäläni ca te mukhäni 
dåñövaiva kälänala-sannibhäni 
diço na jäne na labhe ca çarma 

praséda deveça jagan-niväsa 
daàñörä : دندانها ـkaräläni : وحشتناك ـca : همچنين ـte :ـمال تو، ت  mukhäni :صورتها ـ dåñövä : ديدن ـeva :

نه ـ : na دانم ـ مي: jäneنه ـ : naجهات ـ : diçaùچنانكه گويي ـ : sannibhäniآتش مرگ ـ : käla-analaسان ـ  بدين
labhe :كنم ـ كسب مي ca : و ـçarma : لطف و رحمت ـpraséda : راضي و خشنود باش ـdeva-éça : اي خداوند تمامي
  .اي پناه جهانها: jagat—niväsaگاران ـ خداوند

   ترجمه
 با ديدن صورتهاي سان بدين.  ، اي پناه جهانها، تمنا دارم نسبت به من پرلطف باش اي خداي خداوندگاران 

  . ام من از هر جهت متحير گشته.  توانم توازنم را حفظ نمايم ور تو و دندانهاي هراسناكت نمي مرگبار و شعله

 26-27آيات 
amé ca tväà dhåtaräñörasya puträù 
sarve sahaivävani-päla-saìghaiù 

bhéñmo droëaù süta-putras tathäsau 
sahäsmadéyair api yodha-mukhyaiù 

 
vakträëi te tvaramäëä viçanti 

daàñörä-karäläni bhayänakäni 
kecid vilagnä daçanäntareñu 

sandåçyante cürëitair uttamäìgaiù  



   
420 

amé : اينها ـca : همچنين ـtväm : تو را ـdhåtaräñörasya : مربوط به دهريتاراشترا ـputräù : پسران ـsarve : همه ـ
saha : با ـeva : واقعاً ـavani-päla : مربوط به شاهان سلحشور ـsaìghaiù :ها ـ  گروهها، دستهbhéñmaù : بهيشمادوا ـ

droëaù : دروناچاريا ـsüta-putraù : ـ كارناtathä : همچنين ـasau : آن ـsaha : با ـasmadéyaiù : مال ما، مان ـapi :
 با عجله رفتن ـ: tvaramäëäùمال تو، ت ـ : teدهانها ـ : vakträëi سران جنگجويان ـ: yodha-mukhyaiùهمچنين ـ 

viçanti :شوند ـ  داخل ميdaàñörä : دندانها ـkaräläni : وحشتناك ـbhayänakäni : ترسناك ـ بسيارkecit : بعضي از
با خرد : cürëitaiùشوند ـ  ديده مي: sandåçyanteبين دندانها ـ : daçana-antareñuگرفته شده ـ : vilagnäùآنها ـ 
  .سرها: uttama-aìgaiù، با له شده ـ  شده

   ترجمه
سربازان اصلي ما، تمام پسران دهريتاراشترا به همراه شاهان متحدشان و بهيشما، درونا، كارنا، و همچنين 

بيـنم كـه بـا سـرهايي خـرد شـده در بـين                 و برخي را مـي    . برند  به سوي دهانهاي ترسناكت شتابان هجوم مي      
  .اند ، به دام افتاده دندانهايت

   شرح
د در يكي از آيات قبل خداوند به آرجونا قول داد كه چيزهايي را به او نشان خواهد داد كه ديدن آنها برايش بسيار جالب خواه

همراه سربازانشان و ) بهيشما، درونا، كارنا و تمام پسران دهريتاراشترا(كند كه رهبران جبهه مقابل  اكنون آرجونا مشاهده مي. بود
، به  اين امر نويد دهنده پيروزي آرجونا در جنگ كوروكشتراست. همچنين سربازان خود آرجونا همگي در شرف نابودي هستند

ناپذير  همچنين در اينجا ذكر گرديده بهيشما كه به مثابه شخصي شكست. ر دو جبهه رخ خواهد دادرغم تلفات سنگيني كه در ه
بايد در نظر داشت نه تنها . و بعالوه كارنا نيز به همين سرنوشت دچار خواهد شد.  شد نيز در هم فرو خواهد شكست محسوب مي

بلكه سرنوشت بعضي از دالوران برجسته طرف آرجونا نيز چنين دالوران بزرگ طرف مقابل نظير بهيشما تار و مار خواهند شد، 
  .خواهد بود

  28آيه 
yathä nadénäà bahavo 'mbu-vegäù 
samudram eväbhimukhä dravanti 

tathä tavämé nara-loka-vérä 
viçanti vakträëy abhivijvalanti 

yathä : همان گونه كه ـnadénäm :ها ـ  مربوط به رودخانهbahavaù: بسياري ـ ambu-vegäù :امواج آبها ـ 
samudram : اقيانوس ـeva : حتماً، محققاً ـabhimukhäù : به طرف ـdravanti : ـ )  آب(جريان داردtathä : مشابهاً ـ

tava : مال تو، ت ـamé : تمام اينها ـnara-loka-véräù : شاهان جامعه بشري ـviçanti :شوند ـ داخل مي vakträëi :
  .و سوزان هستند: abhivijvalanti ـدهانها 

   ترجمه
گردد، ايـن دالوران بـزرگ بـه دهانهـاي            ها كه به درون اقيانوس روان و جاري مي          همچون امواج رودخانه  

  .شوند ميسوزان تو داخل 
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  29آيه 
yathä pradéptaà jvalanaà pataìgä 

viçanti näçäya samåddha-vegäù 
tathaiva näçäya viçanti lokäs 

taväpi vakträëi samåddha-vegäù 
yathä : همان گونه كه ـpradéptam : سوزان ـjvalanam : يك آتش ـpataìgäù :ها ـ  پره شبviçanti :شوند  داخل مي

 براي نابودي ـ: näçäyaمشابهاً ـ : tathä evaسرعت ـ : vegäùبا كامل ـ : samåddhaبراي نابودي ـ : näçäyaـ 
viçanti :ـ شوند  داخل ميlokäù :تمام مردم ـ tava :تو، ت ـ  مالapi : همچنين ـvakträëi : دهانها ـsamåddha-

vegäù : :با سرعت كامل .  

   ترجمه
، همان گونه كه      كنم   مشاهده مي  شوند  مي مردمان را كه با سرعت تمام به درون دهانهاي تو داخل             ةمن كلي 

  .شتابند ها در آتش سوزان به استقبال مرگ مي پره شب

  30آيه 
lelihyase grasamänaù samantäl 

lokän samagrän vadanair jvaladbhiù 
tejobhir äpürya jagat samagraà 
bhäsas tavogräù pratapanti viñëo 

lelihyase :زني ـ  تو ليس ميgrasamänaù : بلعيدن ـsamantät :از تمام جهات ـ lokän :مردم ـ samagrän : تمام ـ
vadanaiù : :سيله دهانها ـ و بهjvaladbhiù : سوزان ـtejobhiù :وسيله تشعشع ـ  بهäpürya :در بر گرفتن ـ jagat : جهان

اي : viñëoسوزان هستند ـ : pratapantiانگيز ـ  هراس: ugräùمال تو، ت ـ : tavaانوار ـ : bhäsaùتمام ـ : samagramـ 
  . خداوند همه جا گسترده

   ترجمه
تـو بـا   .  كـنم  ، مشـاهده مـي   بلعـي  ور خود مـي   مردم را از هر سو با دهانهاي شعلهةاي ويشنو، تو را كه كلي   
  . ، در حالي كه انوار تو تمام جهان را فرا گرفته است انگيز متجلي هستي تشعشعات سوزان و هراس

  31آيه 
äkhyähi me ko bhavän ugra-rüpo 
namo 'stu te deva-vara praséda 

vijïätum icchämi bhavantam ädyaà 
na hi prajänämi tava pravåttim 

äkhyähi : لطفاً توضيح ده ـme : به من ـkaù : چه كسي ـbhavän : تو ـugra—rüpaù :ن ـ شكل خشمگيnamaù 

astu :ها ـ  سجدهte : به تو ـdeva-vara : اي بزرگترين در ميان فرشتگان ـpraséda : پر لطف باش ـvijïätum :دانستن  ،



   
422 

،  بدانم: prajänämiحتماً، محققاً ـ : hiنه ـ : na ، ازلي ـ اصلي: ädyamتو ـ : bhavantamآرزو دارم ـ : icchämiشناختن ـ 
  . ، هدف مأموريت: pravåttim مال تو، ت ـ: tavaبشناسم ـ 

   ترجمه
هـايم را نثـارت       من سـجده  .  ، خواهشمندم به من بگو كيستي       ، چه شكل خشمناكي     اي خداي خداوندگاران  

دانـم   ، زيرا نمـي   تو بدانمةخواهم دربار  مي.  همانا خداوند ازلي تو هستي    .   خواهشمندم با من مهربان باش     ؛ كنم  يم
  . هدف تو چيست

  32آيه 
çré-bhagavän uväca 

kälo 'smi loka-kñaya-kåt pravåddho 
lokän samähartum iha pravåttaù 
åte 'pi tväà na bhaviñyanti sarve 

ye 'vasthitäù pratyanékeñu yodhäù 
çré-bhagavän uväca : شخصيت خداوند فرمود ـkälaù : زمانasmi : من هستم ـloka : مربوط به جهانها ـkñaya-kåt :

در اين جهان ـ : iha در نابود كردن ـ: samähartumتمام مردم ـ : lokän، عظيم ـ  بزرگ: pravåddhaùنابودكننده ـ 
pravåttaù : مشغول شده ـåte :به استثناي ـ بدون ، api : حتي ـtväm : تو را ـna : هرگز ـbhaviñyanti : خواهد بود ـ

sarve : همه ـye :كسي كه ـ  كه ،avasthitäù :واقع شده ـ prati-anékeñu : در صفوف متخاصم ـyodhäù :سربازان .  

   ترجمه
ـ     ام   جهانها و به اينجا آمـده       عظيم ة، آن نابودكنند    من زمان هستم  : شخصيت اعالي خداوند فرمود     ة تـا هم

 ]پانـداواها [اند بـه اسـتثناي شـما          اينك تمامي سربازان هر دو صف كه در اينجا حضور يافته          .  مردم را هالك كنم   
  .كشته خواهند شد

   شرح
يشنا از خود ، با صور گوناگوني كه كر دانست كريشنا دوست و همراه وي و شخصيت اعالي خداوند است به رغم آنكه آرجونا مي

در . نمايد شود و درخواست توضيح بيشتري درباره هدف حقيقي اين نيروي نابودكننده مي گذارد، گيج و متحير مي به نمايش مي
آمده ) 1/2/25(چنانكه در كاتها اوپانيشاد . كند وداها گفته شده است كه حقيقت متعال همه چيز را حتي براهماناها را نابود مي

 : است
yasya brahma ca kñatraà ca 

ubhe bhavata odanaù 
måtyur yasyopasecanaà 
ka itthä veda yatra saù  
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اين سيماي خداوند متعال همانا . در نهايت امر همه براهماناها، كشاترياها و تمامي افراد ديگر توسط متعال بلعيده خواهند شد
بجز تعداد اندك . دهد  را با آن شكل بلعنده زمان نشان ميبلعد و اينجا كريشنا خود پيكره عظيمي است كه همه چيز را مي

  .  پانداواها، هر كس كه در آن ميدان نبرد حضور داشت به دست او در كام مرگ فرو خواهد رفت
فرمايد  خداوند در پاسخ مي. انديشيد كه با خودداري از جنگ جلوي ناكاميها گرفته خواهد شد آرجونا موافق جنگ نبود و مي

چنانچه آرجونا از جنگيدن .  حتي او نجنگد، باز همه آنان نابود خواهند شد، زيرا اين برنامه و نقشه خداوند بودچنانچه
در واقع آنان پيش از اين مرده . ناپذير بود وقوع مرگ امري مسلم و اجتناب. رفتند ايستاد، آنان به طريق ديگري از بين مي بازمي
  . اين قانون طبيعت است. است خداوند متعال بايد تمام تجليات نابود شوند و به خو؛ زمان يعني نابودي. بودند

  33آيه 
tasmät tvam uttiñöha yaço labhasva 

jitvä çatrün bhuìkñva räjyaà samåddham 
mayaivaite nihatäù pürvam eva 

nimitta-mätraà bhava savya-säcin 
tasmät : بنابراين ـtvam : تو ـuttiñöha :ز ـ برخيyaçaù : شهرت ـlabhasva : به دست آور ـjitvä : غلبه يافتن ـ
çatrün : دشمنان ـbhuìkñva :لذت ببر ـ räjyam : پادشاهي ـsamåddham : شكوفا ـmayä : توسط من ـeva : ،ًحتما
فقط عامل ـ : nimitta-mätramوسيله تدبير قبلي ـ  به: pürvam evaكشته شده ـ : nihatäùهمه اينها ـ : ete محققاً ـ
bhava :شو ـ  باش ،savya-säcin :اي ساوياساچي .  

   ترجمه
دشمنانت را مغلوب كن و از پادشـاهي موفـق و شـكوفايي             .   ميدان  جنگ شو و پيروزِ    ةآماد. بنابراين برخيز 

ـ     اند و تـو اي ساوياسـاچي مـي          آنان پيش از اين با تدبير من كشته شده        . مند شو   بهره ط تـواني در ايـن نبـرد فق
  . اي در دستان من باشي وسيله

   شرح
 از اين روست كه آرجونا به عنوان ؛ساويا ـ ساچين اشاره به كسي دارد كه مي تواند با مهارت زياد در ميدان تيراندازي كند

نيميتا ـ : “فقط يك وسيله شو”. رود مورد خطاب قرار مي گيرد دالوري متبحر كه هيچگاه تيرهايش در جنگ به خطا نمي
اشخاص ابله . كند كل جهان طبق طرح و نقشه شخصيت اعالي خداوند حركت مي.  اين واژه نيز بسيار حائز اهميت است.  راممات
كند و تمام تجليات آن تنها ساختارهايي  پندارند كه طبيعت بدون وجود نقشه عمل مي بهره از دانش كافي چنين مي بي

خوريم كه مبناي توضيحات خود درباره آفرينش و حركت طبيعت   دانشمندان برميبه تعداد زيادي از اين به اصطالح. اند تصادفي
،  ولي بايد دانست كه در اينجا مسئله شايد و ممكن است مطرح نيست. دهند  قرار مي“ها ممكن است” و “شايدها”مادي را بر 

: شود طرح در اين مطلب خالصه ميآن نقشه و . كند اي دقيق و طرحي حساب شده پيروي مي زيرا اين هستي مادي از نقشه
مادامي كه آنان . تجلي كيهاني به منزله فرصتي است كه در اختيار ارواح مقيد نهاده شده تا به وطن خود، نزد خداوند، بازگردند

. گردند كوشند بر طبيعت مادي حكمراني كنند، مقيد يا تحت اسارت مادي محسوب مي جويي را پيشه خود كرده و مي سلطه
 هر آن كس كه بتواند طرح و نقشه خداوند متعال را درك كند و آگاهي به كريشنا را پرورش دهد خردمندترين انسان به ليكن

بدين جهت نبرد . پذيرد بايد در نظر داشت آفرينش و نابودي كل عالم مشهود تحت هدايت عالي خداوند تحقق مي. آيد شمار مي
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نمود، ولي به او گفته شد  همان گونه كه آرجونا از جنگيدن امتناع مي.  ت گرفتكوروكشترا نيز طبق طرح و نقشه خداوند صور
شخصي .  كه بايد طبق خواست و اراده خداوند متعال بجنگد و در اين صورت است كه خوشبختي را نصيب خود خواهد ساخت

  .روحاني خداوند باشدكامل به حساب خواهد آمد كه در آگاهي كامل به كريشنا قرار داشته و زندگيش وقف خدمت 

  34آيه 
droëaà ca bhéñmaà ca jayadrathaà ca 

karëaà tathänyän api yodha-vérän 
mayä hatäàs tvaà jahi mä vyathiñöhä 

yudhyasva jetäsi raëe sapatnän 
droëam ca : همچنين درونا ـbhéñmam ca : همچنين بهيشما ـjayadratham ca : همچنين جايادراتها ـkarëam :

وسيله من  به: mayäسلحشوران بزرگ ـ : yodha—véränحتماً، محققاً ـ : apiديگران ـ : anyänهمچنين ـ : tathäكارنا ـ 
مضطرب : vyathiñöhäù عالمت منفي ساختن فعل ـ: mäنابود كن ـ  : jahiتو ـ : tvam از پيش كشته شده ـ: hatänـ 

  . دشمنان: sapatnän در جنگ ـ: raëe مغلوب خواهي كرد ـتو : jetä asiفقط بجنگ ـ : yudhyasvaباش ـ 

   ترجمه
. انـد  درونا، بهيشما، جايادراتها، كارنا و ديگر سلحشوران بزرگ پيش از ايـن بـه دسـت مـن نـابود شـده           

  .فقط بجنگ و دشمنانت را در جنگ از بين خواهي برد.  ، آنان را هالك كن و مضطرب نباش بنابراين

   شرح
شود، ليكن او چنان نسبت به عابدانش مهربان و پرلطف است  ها از طرف شخصيت اعالي خداوند كشيده مي شههرچند تمام نق

بنابراين .  اعطاء كندكنند ميخواهد اين امتياز و اعتبار را به عابدانش كه نقشه او را طبق خواست و اراده الهيش اجرا  كه مي
هي به كريشنا عمل كنند و شخصيت اعالي خداوند را از طريق واسطه اي باشد كه همه در آگا حركت زندگي بايد به گونه

هاي عابدان نيز   و نقشهشوند ميهاي شخصيت متعال خداوند با لطف خود او درك  نقشه. شفاف يك پير روحاني درك نمايند
  .قاي حيات فاتح گرددهايي تبعيت كند و در اين نبرد سخت براي ب انسان بايد از چنين نقشه.  هاي الهي است همتاي نقشه

  35آيه 
saïjaya uväca 

etac chrutvä vacanaà keçavasya 
kåtäïjalir vepamänaù kirété 

namaskåtvä bhüya eväha kåñëaà 
sa-gadgadaà bhéta-bhétaù praëamya 

saïjayaù uväca : سانجايا گفت ـetat :سان ـ  بدينçrutvä : شنيدن ـvacanam : گفتار، نطق ـkeçavasya : مربوط به
تقديم كردن : namaskåtvä آرجونا ـ: kirétéلرزان ـ : vepamänaùبا دستان بر هم قرار گرفته ـ : kåta-aïjaliùكريشنا ـ 

با صدايي لرزان ـ : sa-gadgadamبه كريشنا ـ : kåñëamگفت ـ : äha همچنين ـ: evaدوباره ـ : bhüyaùها ـ  سجده
bhéta-bhétaù :ترسناك ـ praëamya :ها تقديم كردن سجده.  
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   ترجمه
پادشاها، آرجوناي لرزان پس از استماع سخنان شخصيت اعالي خداونـد،           :  سانجايا به دهريتاراشترا گفت   

هاي خود را بارها و بارها با دستهايي بر هم قرار گرفته تقديم كرد و با حالتي حاكي از ترس و بـا صـدايي                           سجده
  .كريشنا نمودلرزان شروع به سخن گفتن با خداوند 

   شرح
، به علت ظهور شكل جهاني شخصيت متعال خداوند و موقعيتي كه ناشي از آن پديد آمد،  همان گونه كه قبال شرح داديم

،  اش را دوباره و دوباره نثار كريشنا كرد و با صدايي لرزان هاي محترمانه  او سجدهسان بدين ؛ آرجونا در حيرت و شگفتي فرو رفت
  .، شروع به نيايش او نمود ، كه به عنوان عابدي در حيرت و شگفتي ك دوستنه به عنوان ي

  36آيه 
arjuna uväca 

sthäne håñékeça tava prakértyä 
jagat prahåñyaty anurajyate ca 
rakñäàsi bhétäni diço dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-saìghäù 
arjunaù uväca : آرجونا گفت ـsthäne :به حق ـ  رستيبه د ،håñéka-éça :حواس ـ  اي ارباب تمامtava :مال تو، ت ـ 

prakértyä :وسيله شكوه و عظمت ـ  بهjagat :تمام جهان ـ prahåñyati :كند ـ  شادماني ميanurajyate :شود ـ  دلبسته مي
ca : و ـrakñäàsi : ديوان ـbhétäni :به علت ترس ـ diçaù : در تمام جهات ـdravanti :گريزند ـ  ميsarve : تمام ـ

namasyanti :كنند ـ  احترامات تقديم ميca :همچنين ـ siddha-saìghäù :موجودات انساني كامل .  

   ترجمه
 همه بـه تـو      سان  بدينگردد و     ، جهان با شنيدن نام تو شادمان و مسرور مي           اي ارباب حواس  :  آرجونا گفت 

، ليكن ديوصفتان   كنند  ميآميز خود را به تو نثار         ، تجليل احترام    دههرچند موجودات به كمال رسي    . شوند  ميدلبسته  
  .گيرد  اينها به حق انجام ميةهم. گريزند ترسند و بدين سو و آن سو مي مي

   شرح
، و در مقام عابدي بزرگ و  آرجونا پس از آنكه نتيجه و پيامد نبرد كوروكشترا را از كريشنا استماع نمود، به اشراق دست يافت

آرجونا تأييد كرد كه كريشنا .  دهد كامال درست است ست شخصيت اعالي خداوند اظهار داشت كه هرآنچه كريشنا انجام ميدو
اعمال او براي همه به نحو يكساني خير محض به شمار .  حافظ و هدف پرستش عابدان و نابودكننده عوامل نامطلوب است

، سيدهاها، و  ور كريشنا در جنگ كوروكشترا تعداد بسياري از فرشتگاندر اينجا آرجونا درك كرد كه به علت حض. آيد مي
. ، با عالقه فراوان در حال مشاهده نبرد و منتظر نتيجه آن هستند خردمندان سيارات باالتر، در فضاي خارج از جو زمين

ان بردند، اما ديوان و اي كه در آن آرجونا به ديدار شكل جهاني خداوند دست يافت لذت فراو فرشتگان از ديدن صحنه
، به علت ترس طبيعيشان از سيماي نابودكننده  آنان. خدانشناسان تحمل اينكه خداوند مورد تجليل و تكريم قرار گيرد را ندارند
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عابد در تمام . كند آرجونا طرز رفتار كريشنا را با عابدان و همچنين خدانشناسان ستايش مي. شخصيت متعال خداوند، گريختند
  . داند كه خداوند هر عملي انجام دهد خير محض براي همگان است نمايد زيرا مي  از پروردگار ستايش و تجليل ميموارد

  37آيه 
kasmäc ca te na nameran mahätman 

garéyase brahmaëo 'py ädi-kartre 
ananta deveça jagan-niväsa 

tvam akñaraà sad-asat tat paraà yat 
kasmät : چرا ـca :همچنين ـ te :به تو ـ na : نه ـnameran :هاي مناسب تقديم كنند ـ  آنها بايد سجدهmahä-ätman :

به آفريدگار اعلي ـ : ädi-kartreهر چند ـ : apiاز برهما ـ : brahmaëaùكه بهتر هستي ـ : garéyaseاي خداي بزرگ ـ 
ananta : اي نامحدود ـdeva-éça : اي خداي خداوندگاران ـjagat-niväsa : اي پناه جهان ـtvam : تو هستي ـ

akñaram :باقي ـ  جاوداني ،sat-asat : نسبت به علت و معلول ـtat param :روحاني ـ  متعال ،yat :براي آنكه .  

   ترجمه
پـس چـرا نبايـد آنـان تجليـل و           .  ، تو آن خـالق ازلـي هسـتي          اي خداي بزرگي كه حتي برتر از برهمايي       

، علت تمام     تو آن منشأ باقي   ! پناه جهان ! خداي خداوندگاران ! و تقديم نمايند؟ اي اليتناهي    بزرگداشت خود را به ت    
  . علل و در وراي اين تجلي مادي هستي

   شرح
او در همه جا ساري و .  دهد كه كريشنا براي همه قابل پرستش است كردن و ابراز خضوع و خشوع نشان مي آرجونا با اين سجده

كند، كه به معناي بزرگوارترين و  آرجونا كريشنا را با عنوان ماهاتما خطاب مي. باشد ن هر روح فردي ميجاري است و روح و جا
دهنده اين است كه چيزي وجود ندارد كه تحت پوشش انرژي خداوند متعال نباشد، و دوشا يعني او  آنانتا نشان.  اليتناهي است

آرجونا همچنين فكر كرد كه شايسته است تمام .  او ملجأ تمام عالم است. باشد حكمران همه فرشتگان و برتر از همه آنان مي
هاي حاكي از احترام خود را به خداوند تقديم دارند، زيرا  موجودات زنده به كمال رسيده و تمام فرشتگان قدرتمند سجده

برهما از .  را برهما آفريده اوست، زي كند كه كريشنا برتر از برهما است آرجونا مخصوصاً ذكر مي.  هيچكس برتر از وي نيست
 بنابراين برهما و خداوندگار ؛ رشد نمود، پديد آمد- بسط كامل كريشنا -نيلوفري كه ساقه آن از ناف گاربهوداكاشايي ويشنو 

 - شريماددر . هاي حاكي از احترام خود را به او تقديم دارند شيوا كه از برهما تولد يافته است و تمام ديگر فرشتگان بايد سجده
واژه آكشارام . گيرد  آمده است كه خداوند از طرف خداوندگار شيوا و برهما و ديگر فرشتگان مشابه مورد احترام قرار ميبهاگاواتام

 برتر از تمام ارواح مقيد اين سان بديناو علت تمام علل و . ، زيرا خداوند در وراي آفرينش مادي فاني قرار دارد بسيار مهم است
  . بنابراين اوست آن خداي كامال بزرگ.  ي و نيز واالتر از خود تجلي كيهاني مادي استدنياي ماد

  38آيه 
tvam ädi-devaù puruñaù puräëas 

tvam asya viçvasya paraà nidhänam 
vettäsi vedyaà ca paraà ca dhäma 
tvayä tataà viçvam ananta-rüpa 
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tvam :تو ـ ädi-devaù : ـ خداوند متعال ازليpuruñaù :شخصيت ـ puräëaù :كهن ـ tvam : تو ـasya : مربوط به اين ـ
viçvasya : جهان ـparam :روحاني ـ  متعال ،nidhänam : پناه ـvettä :عالم ـ  داننده ،asi : تو هستي ـvedyam : دانستني

، منتشر شده ـ  گسترده شده: tatam تو ـ وسيله به: tvayä، ملجأ ـ  پناه: dhämaو ـ : ca، روحاني ـ  متعال: paramو ـ : caـ 
viçvam : جهان ـananta—rüpa :اي شكل نامحدود.  

   ترجمه
تو به همه چيـز دانـايي و هرآنچـه         .  ترين و قرارگاه غايي اين عالم كائناتي        تو شخصيت ازلي خداوند، كهن    

ـ   .  هاي مادي و آن ملجأ متعالي       وراي گونه .  دانستني است تو هستي    ، تـو در تمـام ايـن تجلـي            اهياي شكل اليتن
  ! كيهاني حاضر هستي

   شرح
نيدهانام بدان معناست كه همه چيز .  گاه نهايي است  بدين لحاظ او مأمن و تكيه؛همه چيز بر شخصيت متعال خداوند تكيه دارد

افتد واقف است  فاق مياو به تمامي آنچه در اين جهان ات. حتي تابش انوار برهمن بر كريشنا شخصيت متعال خداوند تكيه دارد
،  اوست هدف دانش.   بنابراين هم عالم و هم معلوم همانا اوست؛ و چنانچه دانش انتهايي داشته باشد، او غايت تمام دانش است

او برترين شخصيت در عالم متعال .  ، متعال و ماوراء است چون او علت جهان روحاني است.  زيرا در همه جا ساري و جاري است
  .باشد مي

  39آيه 
väyur yamo 'gnir varuëaù çaçäìkaù 

prajäpatis tvaà prapitämahaç ca 
namo namas te 'stu sahasra-kåtvaù 
punaç ca bhüyo 'pi namo namas te 

väyuù : هوا ـyamaù : كنترل كننده ـagniù : آتش ـvaruëaù : آب ـçaça—aìkaù : ماه ـprajäpatiù : برهما ـ
tvam : تو ـprapitämahaù : جد اعال ـca : همچنين ـnamaù : احترامات من ـnamaù : احترامات دوباره من ـte : نثار
همچنين ـ : apiدوباره ـ : bhüyaùو دوباره ـ : punaù caهزاربار ـ : sahasra-kåtvaùاجازه ده باشد ـ : astuتو ـ 

namaù : تقديم كردن احتراماتم ـnamaù te :وتقديم احتراماتم به ت.  

   ترجمه
بنـابراين  .   متعـالي  ة تو برهما، اولين مخلوق زنده و نياي اصلي و اداره كننـد            !، آب و ماه هستي      تو هوا، آتش  

  . كنم  خود را هزاران بار، مكرراً و مكرراً، نثارت ميةهاي خاشعان سجده

   شرح
، چون در همه جا پخش  ام فرشتگان استگيرد، زيرا هوا مهمترين مظهر تم خداوند در اينجا به عنوان هوا مخاطب قرار مي

دهد، زيرا او پدر برهما، اولين موجود زنده اين جهان  آرجونا همچنين كريشنا را به عنوان جد اصلي مخاطب قرار مي. باشد مي
  . است
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  40آيه 
namaù purastäd atha påñöhatas te 

namo 'stu te sarvata eva sarva 
ananta-véryämita-vikramas tvaà 
sarvaà samäpnoñi tato 'si sarvaù 

namaù : تقديم كردن احترامات ـpurastät : از مقابل ـatha : همچنين ـpåñöhataù : از پشت ـte : به تو ـnamaù 

astu :كنم ـ احترامات خود را تقديم مي te : به تو ـsarvataù :از تمام جهات ـ eva :واقعاً ـ sarva : چون تو همه چيز هستي
همه چيز ـ : sarvamتو ـ : tvamو نيروي نامحدود ـ : amita-vikramaùكران ـ  قدرت بي: ananta-véryaـ 

samäpnoñi :گيري ـ  ، فرا مي پوشاني ميtataù : بنابراين ـasi : تو هستي ـsarvaù :همه چيز.  

   ترجمه
، اربـاب نيروهـاي    كـران   بياي قدرت! ، از پشت و از هر سو نثارت باد          ، از مقابل    هايم  خدايا كرنش و سجده   

  !باشي  تو همه چيز ميسان بديننامحدود، تو در همه جا ساري و جاري هستي و 

   شرح
پذيرد كه كريشنا ارباب  آرجونا مي. نهد آرجونا به علت شعف عاشقانه نسبت به دوستش كريشنا از هر سو سر به خاك سجود مي

در .  اند عاليتر است  تمام جنگاوران بزرگي كه در ميدان نبرد گرد آمدهتمام نيروها و صاحب كل شجاعت و دالوري است و از
 : گفته شده است) 1/9/69(ويشنو پورانا 

yo 'yaà tavägato deva 
samépaà devatä-gaëaù 
sa tvam eva jagat-srañöä 
yataù sarva-gato bhavän  

  “. رشته نيز باشد، از طرف تو آفريده شده استاي شخصيت متعال خداوند، هر كس كه در مقابل تو درآيد، چنانچه ف”

  41-42آيات 
sakheti matvä prasabhaà yad uktaà 

he kåñëa he yädava he sakheti 
ajänatä mahimänaà tavedaà 

mayä pramädät praëayena väpi 
 

yac cävahäsärtham asat-kåto 'si 
vihära-çayyäsana-bhojaneñu 

eko 'tha väpy acyuta tat-samakñaà 
tat kñämaye tväm aham aprameyam 

sakhä :دوست ـ iti :سان ـ  بدينmatvä : فكر كردن ـprasabham :جسورانه ـ  گستاخانه ،yat : هر آنچه ـuktam : گفته
 بدون: ajänatäسان ـ  بدين: itiاي دوست عزيزم ـ : he sakheاي ياداوا ـ : he yädavaاي كريشنا ـ : he kåñëaشده ـ 
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به علت : pramädät وسيله من ـ به: mayäاين ـ : idamمال تو، ت ـ : tavaشكوه و عظمت ـ : mahimänamدانستن ـ 
براي شوخي : avahäsa-arthamهمچنين ـ : caهر آنچه ـ : yatو يا ـ : vä apiبه علت عشق ـ : praëayena حماقت ـ
در : äsana در دراز كشيدن ـ: çayyäدر استراحت ـ : vihäraاي ـ  تو بوده: asiاحترام شده ـ  بي: asat-kåtaùكردن ـ 

اي : acyutaهمچنين ـ : apiيا ـ : atha väبه تنهايي ـ : ekaùيا در حال خوردن با يكديگر ـ : bhojaneñuنشستن ـ 
: tväm كنم ـ تقاضاي بخشش مي: kñämayeهمه آنها ـ : tat در ميان دوستان و همراهان ـ: tat-samakñam خطاناپذير ـ

  . ، وسيع كران بي: aprameyamمن ـ : ahamاز تو ـ 

   ترجمه
ام   مخاطـب قـرار داده  “اي دوسـت مـن  ”، “اي ياداوا”، “اي كريشنا”مهابا تو را با عناوين  من در گذشته بي   

 من  ام بر   خواهشمندم هرآنچه را از سر ديوانگي يا عشق انجام داده         .  آنكه به شكوه و جالل تو واقف بوده باشم          بي
، گاهي تنها و گاهي در مقابل بسـياري از   من بارها به تو، در حال نشست و برخاست يا خواب و خوراك       .  ببخشايي
  . اي مصون از خطا، تمنا دارم مرا براي تمامي اهانتهايم ببخشي.  ام احترامي كرده ، بي دوستان

   شرح
آورد و بنابراين  اش را با او به خاطر مي ، اما آرجونا رابطه دوستانه هرچند كريشنا با شكل جهاني خود در مقابل آرجونا تجلي يافته

خواهد و تمنا دارد كه او را به خاطر بسياري از حركات و حاالت غير رسمي و خودماني كه در نتيجه دوستي به  از او پوزش مي
 متجلي نمودن شكل جهاني از خود باشد، كرده است كريشنا قادر به او اذعان دارد كه قبال تصور نمي. آيد عفو نمايد وجود مي

داند كه تا به حال چند بار  آرجونا نمي. شان در مورد اين مطلب برايش صحبت كرده بود هرچند كريشنا در محاورات دوستانه
اي ”، “اي كريشنا”، “ اي دوست من”بدون در نظر گرفتن قدر و منزلت توانگري كريشنا، با مخاطب قرار دادن او به عنوان

اما كريشنا آنقدر مهربان و پرلطف است كه به رغم برخورداري از چنين توانگريي با .  احترامي نموده است  و غيره به او بي“اداواي
رابطه موجود زنده و كريشنا . چنين است تبادل روابط عاشقانه روحاني بين عابد و خداوند.  آرجونا مانند دوست رفتار كرده است

پس . توان فراموش كرد ، اين رابطه را نمي توانيم مالحظه كنيم  همان گونه كه از رفتار آرجونا مي؛ به طور ابدي ثابت است
اش را با كريشنا به  توانست رابطه دوستانه ، ليكن نمي هرچند آرجونا دولتمندي و قدرت پروردگار را در شكل جهاني ديده است

  .فراموشي سپارد

  43آيه 
pitäsi lokasya caräcarasya 

tvam asya püjyaç ca gurur garéyän 
na tvat-samo 'sty abhyadhikaù kuto 'nyo 

loka-traye 'py apratima-prabhäva 
pitä : پدر ـasi : تو هستي ـlokasya : مربوط به تمام جهان ـcara : متحرك ـacarasya : و ساكن ـtvam : تو هستي ـ

asya : مربوط به اين ـpüjyaù :قابل پرستش ـ ca : همچنين ـguruù :استاد ـ garéyän :عالي ـ  باشكوه ،na : هرگز ـ
tvat-samaù : برابر با تو ـasti : وجود دارد ـabhyadhikaù : برتر، بزرگتر ـkutaù :پذير است ـ  چگونه امكانanyaù :

  .حدوداي قدرت نام: apratima-prabhävaهمچنين ـ : apiاي ـ  در سه نظام سياره: loka—trayeديگر ـ 
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   ترجمه
تو يگانـه معبـود در عـالم كائنـات و پيـر             .  تو پدر آحاد متحرك و ساكن در اين تجلي كامل كيهاني هستي           

،  كـران  پس اي قدرت بـي . تواند با تو يكي گردد هيچكس با تو برابر نيست و هيچ كس نمي     .  روحاني اعلي هستي  
   از تو باشد؟چگونه ممكن است كسي در سه جهان وجود داشته باشد كه برتر

   شرح
، كريشنا شخصيت اعالي خداوند نيز قابل احترام و پرستش از  همان گونه كه پدر شايسته احترامات از طرف فرزندانش است

، زيرا در ابتدا هم او بود كه تعاليم ودايي را به برهما اعطاء كرد و اكنون  او پير روحاني اصلي است.  طرف تمام موجودات است
، و در حال حاضر هر پير روحاني   بنابراين او پير روحاني نخستين است؛  به آرجونا استگيتا-بهاگاوادطاي تعاليم نيز مشغول اع

تواند معلم يا  انسان بدون آنكه نماينده كريشنا باشد نمي. گيرد باشد معتبري بايد از خط سلسله پيران كه از كريشنا سرچشمه مي
  . گرددپير روحاني براي آموزش مطالب متعال

تواند بزرگتر از  هيچكس نمي.  او داراي بزرگي و عظمت نامحدودي است. شود به خداوند از هر جهت و از هر نظر سجده مي
كريشنا شخصيت متعال خداوند باشد، زيرا هيچكس در هيچكدام از تجليات روحاني يا مادي برابر با كريشنا يا باالتر از او 

 : بيان شده است) 6/8(اين نكته در شوتاش واتارا اوپانيشاد . نا برتري جويدتواند از كريش هيچكس نمي.  نيست
na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 
na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate  

باشد، بدين مفهوم  ، داراي حواس و جسم متعال مي خداوند متعال كريشنا همچون انسان معمولي كه داراي حواس و بدن است
شناسند معتقدند كه  اشخاص ابله كه او را به درستي نمي. ، و روح او وجود ندارد ، ذهن ، جسم چ گونه تفاوتي بين حواسكه هي

بايد در نظر داشت كه كريشنا مطلق است و به همين جهت .  ، قلب و همه چيز ديگرش متفاوت است ، ذهن كريشنا با روح
، ولي قادر به انجام تمام فعاليتهاي  شود كه او داراي حواسي همچون ما نيست  ميهمچنين گفته. فعاليتها و قدرتهاي او متعالند

تواند با او برابر  تواند از او برتر باشد، هيچكس نمي هيچكس نمي.  بنابراين حواس او نه ناقص است و نه محدود؛ حسي است
همان گونه كه . يتهاي شخصيت متعال همگي روحانيند، قدرت و فعال دانش. باشد، و همه در مراتبي فروتر نسبت به او قرار دارند

 : بيان شده است) 4/9 (گيتا-بهاگاواددر 
janma karma ca me divyam 

evaà yo vetti tattvataù 
tyaktvä dehaà punar janma 

naiti mäm eti so 'rjuna  
گردد و ديگر به اين   كنونيش نزد او بازميهر كسي كه جسم متعال كريشنا، فعاليتها و كمال او را بشناسد، پس از ترك كالبد

بهترين خط مشي آن است .  كريشنا با ديگران متفاوت است بنابراين انسان بايد بداند كه اعمال. كند بار رجعت نمي دنياي مصيبت
 است كه همچنين گفته شده. شود كه انسان اصول كريشنا را دنبال نمايد و اين طريقه نيل به كمال براي انسان محسوب مي

  : كند كه تأييد مي) 5/142آدي (چيتانيا ـ چارتيامرتيا . هيچكس ارباب كريشنا نيست بلكه همه خادم اويند
ekale éçvara kåñëa, ära saba bhåtya 

هيچكس نيست كه بتواند امر او را . كنند ميهمه فرامين او را اجابت . همانا خداوند يكتا كريشناست و همه خادم و مطيع اويند
همان گونه كه در برهما ـ سامهيتا بيان شده او . كنند ميهمه به علت نظارت او، طبق راهنمايي و هدايت او عمل . فرو گذارد

  . علت تمام علل است
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  44آيه 
tasmät praëamya praëidhäya käyaà 

prasädaye tväm aham éçam éòyam 
piteva putrasya sakheva sakhyuù 
priyaù priyäyärhasi deva soòhum 

tasmät :بنابراين ـ praëamya :ها ـ  تقديم كردن سجدهpraëidhäya :دراز كشيدن ـ käyam : بدن ـprasädaye :
: pitä ivaقابل پرستش ـ : éòyam به خداوند متعال ـ: éçamمن ـ : ahamبه تو ـ : prasädayeتمناي لطف كردن ـ 

يك : priyaùبا يك دوست ـ : sakhyuùهمچون يك دوست ـ : sakhä ivaبا يك پسر ـ : putrasyaهمچون يك پدر ـ 
  . تحمل نمايي: soòhum خداي من ـ: devaتو بايد ـ : arhasi با عزيزترين و محبوبترين ـ: priyäyäù عاشق ـ

   ترجمه
 با تمامي خضوع    سان  بدين. تو آن خداوند متعال و يگانه معبود هستي كه هر موجود زنده بايد عبادتت نمايد              

تو تقديم و تقاضـاي لطـف و           خود را به   ةهاي محترمان   افتم تا سجده    كنم و در برابرت به خاك مي         تو كرنش مي   به
، همان گونـه كـه پـدري          ام بر من ببخشايي     تمنا دارم اشتباهاتي را كه نسبت به تو روا داشته         .  رحمت تو را نمايم   

نـي در قبـال حالـت خودمـاني همسـرش           ادبي دوستش يـا ز      نسبت به گستاخي پسرش يا دوستي نسبت به بي        
  .دهد شكيبايي به خرج مي

   شرح
،  ، همسرش  شخص ممكن است با كريشنا همچون فرزندش؛عابدان و سرسپردگان كريشنا، روابط گوناگوني با كريشنا دارند

ه پدر، شوهر و يا ارباب همان گونه ك. كريشنا و آرجونا در رابطه دوستي با يكديگر قرار دارند. دوستش و يا اربابش رفتار كند
  . دهد، كريشنا نيز همواره نسبت به عابد خود صبور است شكيبايي به خرج مي

  45آيه 
adåñöa-pürvaà håñito 'smi dåñövä 

bhayena ca pravyathitaà mano me 
tad eva me darçaya deva rüpaà 

praséda deveça jagan-niväsa 
adåñöa—pürvam :ـ هرگز قبال ديده نشده håñitaù :ـ  شادمانasmi :من هستم ـ dåñövä : باديدن ـbhayena : به علت

حتماً، محققاً ـ : evaآن ـ : tat، م ـ  مال من: meذهن ـ : manaùمضطرب شده ـ : pravyathitamهمچنين ـ : caترس ـ 
me : به من ـdarçaya : نشان ده ـdeva : خدايا ـrüpam :شكل ـ praséda : بخشنده باش ـ فقط مهربان وdeva-éça : اي

  . اي پناه عالم: jagat-niväsaخداي خدايان ـ 

   ترجمه
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 امـا در عـين حـال ذهـنم ازتـرس            ؛ ، شـادمانم    از ديدن اين شكل جهاني كه تا كنون هيچگاه نديده بودم          
ـ           ، اي مأواي جهان     بنابراين اي خداي خدايان   .  مضطرب گرديده است   ه مـن   ، تمنا دارم لطف و رحمت خويش را ب

  . اعطاء نمايي و دوباره شكل مبارك خود را به صورت شخصيت خداوند به من بنماياني

   شرح
،  گونه كه يك دوست از ثروت آيد و همان ، زيرا دوست بسيار عزيز و محبوب او به شمار مي آرجونا همواره محرم كريشنا است

 بسيار مسرور است مشاهده كند دوستش كريشنا شخصيت شود، آرجونا نيز توانگري و دولتمندي دوستش خرسند و خوشحال مي
ولي در عين حال پس از ديدن آن شكل جهاني . تواند چنين سيماي جهاني شگرفي را نمايش دهد اعالي خداوند است و مي

ني علت هرچند اين نگرا.  ، اهانتهاي بسيار زيادي به كريشنا روا داشته است آاليشش نگران شده كه به علت دوستي پاك و بي
كند به خود  ، چون خداوند قادر است هر سيمايي را كه اراده مي بنابراين. محكمي ندارد، ولي توانسته است ذهن او را آشفته سازد

بايد در نظر داشت همان گونه كه دنياي مادي موقتي . خواهد كه شكل ناراياناي خود را نشان دهد بگيرد، آرجونا از كريشنا مي
اما در سيارات وايكونتها كريشنا داراي شكل متعال چهار دست خود به صورت .   مادي و موقتي استاست شكل جهاني نيز

 تجليات كامل خود كه داراي وسيله بهي در آسمان روحاني وجود دارد و در هر كدام از آنها كريشنا شمار بيسيارات .  نارايانا است
واست كه يكي از صورتهاي كريشنا را كه در كرات وايكونتها متجلي بدين ترتيب آرجونا خ. نامهاي مختلف هستند حضور دارد

ناراياناهاي حاضر در هر . شود ، گرز، نيلوفر و صفحه مدور مشاهده مي در دستان نارايانا، چهار نماد صدف. است مشاهده نمايد
همه . شوند مينه خود نامگذاري يك از كرات وايكونتها، طبق تركيبهاي مختلف نگاهداشتن اين چهار نماد در دستهاي چهارگا

  .كند كه شكل چهار دست او را ببيند  بنابراين آرجونا تقاضا مي؛اين اشكال با كريشنا يكي هستند

  46آيه 
kiréöinaà gadinaà cakra-hastam 

icchämi tväà drañöum ahaà tathaiva 
tenaiva rüpeëa catur-bhujena 

sahasra-bäho bhava viçva-mürte 
kiréöinam : با كالهخود ـgadinam : با گرز ـcakra-hastam : چرخ در دست ـicchämi : آرزودارم ـtväm : تو را ـ
drañöum : ديدن ـaham : من ـtathä eva : در آن وضع ـtena eva : در آن ـrüpeëa : شكل ـcatuù—bhujena :

  . اي شكل جهاني: viçva—mürteفقط بشو ـ : bhava اي هزار دست ـ: sahasra-bähoچهار دست ـ 

   ترجمه
، صدف و گل  ، آرزو دارم تو را در شكل چهاردست خود، با گرز، چرخ ، اي خداوند هزاردست اي شكل جهاني

  . من مشتاقم كه تو را در آن شكل تحسين نمايم.  نيلوفر در دستان و تاج بر سر، نظاره كنم

   شرح
  : گفته شده است) 5/39(در برهما ـ سامهيتا 

rämädi-mürtiñu kalä-niyamena tiñöhan 
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، راما، نريشيمها،  شود كه شكلهاي اصلي خداوند به طور جاودان در صدها و هزاران شكل به طور همزمان و مقارن ظاهر مي
ه دانست كريشنا شخصيت اصلي و ازلي خداوند است كه شكل موقت جهاني را ب با توجه به اينكه آرجونا مي. اند نارايانا و غيره
اين آيه بدون هيچ گونه . كند كه شكل ناراياناي خود را كه شكلي كامال روحاني است متجلي سازد ، از او تقاضا مي خود گرفته

كند كه كريشنا شخصيت اصلي خداوند است و تمام وجوه ديگر از او سرچشمه   را ثابت مي بهاگاواتام-شريمادشكي اظهارات 
در تمام اين .   خود همان خداوند يكتا استشمار بي تفاوتي ندارد و در هر يك از شكلهاي او با بسطهاي كامل خويش. گيرند مي

كسي .  اين خصوصيت دائمي سيماي شخصيت متعال خداوند است. آيد صور، او مانند مرد جوان پرنشاط و باطراوتي به نظر مي
  .رددگ درنگ از تمام آلودگيهاي دنياي مادي آزاد مي كه كريشنا را بشناسد بي

  47آيه 
çré-bhagavän uväca 

mayä prasannena tavärjunedaà 
rüpaà paraà darçitam ätma-yogät 
tejo-mayaà viçvam anantam ädyaà 
yan me tvad anyena na dåñöa-pürvam 

çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي خداوند فرمود ـmayä :توسط من ـ prasannena :شادمانه ـ tava : ـ به تو
arjuna : اي آرجونا ـidam :اين ـ rüpam : شكل ـparam : متعال و روحاني ـdarçitam : نشان داده شده ـätma—

yogät :وسيله نيروي درونيم ـ  بهtejaù-mayam : مملو از درخشندگي ـviçvam :تمام جهان ـ anantam :نامحدود ـ 
ädyam :ازلي ـ  اصلي ،yat :كه ـ  آنme :م ـ  مال من ،tvat anyena :به غير از تو ـ na dåñöa-pürvam : هيچكس قبال

  . نديده است

   ترجمه
،   نيروي دروني خود، شكل جهاني عاليوسيلة به، من شادمانه     آرجوناي عزيزم : شخصيت متعال الهي فرمود   

را نديـده  نامحدود و مملو از درخشندگي خود را درون دنياي مادي به تو نشان دادم كه هـيچكس قبـل از تـو آن           
  . است

   شرح
خواست شكل جهاني خداوند متعال را رؤيت كند، لذا خداوند كريشنا، از روي لطف و رحمت نسبت به عابدش آرجونا،  آرجونا مي

كننده بود و صور  اين شكل همچون خورشيد خيره. شكل جهانيش را كه پر از تاللؤ، توانگري و دولتمندي بود به او نشان داد
كريشنا اين شكل را فقط براي رضايت خاطر و برآورده ساختن آرزوي دوستش آرجونا . كرد به سرعت تغيير ميبسيار زياد آن 

.  ، متجلي ساخت ، كه با تفكرات پندارگرايانه انساني غير قابل تصور است كريشنا اين شكل را از طريق نيروي درونيش. نشان داد
به آرجونا نشان داده شد، عابدان ديگر در  نديده بود، ليكن چون اين شك هيچكس قبل از آرجونا اين شكل جهاني خداوند را 

شخصي اظهار نظر نموده است كه اين شكل به . سيارات بهشتي و ديگر كرات فضاي بيروني نيز قادر به مشاهده آن شدند
، دوريودهانا پيشنهاد صلح را  فانهدوريودهانا، زماني كه كريشنا براي مذاكره صلح به نزدش رفته بود نيز نشان داده شد كه متأس

ولي آن شكلها با اين شكل .  ، در آن زمان كريشنا فقط برخي از شكلهاي جهاني ديگر خود را متجلي ساخت  در واقع؛ نپذيرفت
  . در اين آيه به وضوح تصريح شده كه هيچكس اين صورت را قبال نديده بوده است.  كه به آرجونا نمايش داده شد متفاوت است
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  48آيه 
na veda-yajïädhyayanair na dänair 
na ca kriyäbhir na tapobhir ugraiù 
evaà-rüpaù çakya ahaà nå-loke 

drañöuà tvad anyena kuru-pravéra 
na :هرگز ـ veda-yajïa :وسيله قرباني ـ به adhyayanaiù : يا مطالعه ودايي ـna : هيچگاه ـdänaiù :وسيله صدقه ـ  به
na :ز ـ هرگca : همچنين ـkriyäbhiù :وسيله اعمال متقيانه ـ به na : هيچگاه ـtapobhiù :وسيله رياضتهاي جدي ـ  به

ugraiù : شديد، سخت ـevam-rüpaù : در اين شكل ـçakyaù :توانم ـ مي aham : من ـnå—loke : در اين عالم مادي ـ
drañöum : ديده شدن ـtvat : بجز تو ـanyena :يگري ـ وسيله د بهkuru-pravéra :اي بهترين در ميان سلحشوران كورو.  

   ترجمه
، زيرا نه مطالعه وداها،     اي بهترين سلحشوران كورو، هيچكس پيش از تو اين شكل جهاني مرا نديده است             

، هيچكـدام ديـدن مـرا در ايـن            ، نه پرداختن به اعمال متقيانه و رياضتهاي شاق          ، نه دادن صدقه     نه انجام قرباني  
  .كند شكل در دنياي مادي ميسر نمي

   شرح
تواند بينش و بينايي  چه كسي مي. بينايي و بصيرت الهي كه در اين آيه از آن سخن گفته شده است بايد به روشني درك شود

ه مرتبه مادامي كه انسان به صورت يك فرشته ب. شود  متبادر مي“در ارتباط با خداوند” معني “ الهي”الهي داشته باشد؟ از واژه 
؟ در كتب مقدس ودايي بيان شده است آنان كه  و فرشته چيست. تواند از بصيرت الهي برخوردار شود الوهيت نرسيده باشد نمي

كساني كه خدانشناسند، يعني كساني كه به ويشنو ). viñëu-bhaktäù småtä deväù(اند  عابدان خداوند ويشنو هستند فرشته
امكان . توانند بينايي الهي داشته باشند شناسند، نمي فاقد شخصيت كريشنا را به عنوان متعال ميايمان ندارند، و يا تنها وجه 
تواند بدون اينكه الهي شود بينايي  انسان نمي.  ارزش شمرد و هم در عين حال بينايي الهي داشت ندارد كه هم كريشنا را كم

  .توانند آنچه را كه آرجونا مشاهده كرد ببينند د نيز مي، كساني كه بينايي الهي دارن به ديگر سخن. الهي پيدا كند
 ولي اكنون ؛كند كه پيش از نمايان شدن آن به آرجونا براي همه ناشناخته بود  توصيف شكل جهاني را ارائه ميگيتا-بهاگاواد

اند و  ه واقعاً در طبيعت الهيكساني ك. تواند تصوري از ويشوا ـ روپا يا شكل جهاني خداوند پيدا كند پس از اين واقعه انسان مي
با . شود توانند شكل جهاني خداوند را رؤيت كنند كه اين خصوصيت فقط در عابدان پاك خداوند يافت مي بينايي الهي دارند مي

همان گونه كه در آيه قبل توصيف شد، . دهند اي به ديدن سيماي جهاني خداوند از خود نشان نمي اين احوال آنان چندان عالقه
  . رجونا از شكل جهاني خداوند ترسيد و تقاضا كرد شكل چهاردست خداوند كريشنا را به صورت ويشنو مشاهده كندآ

كه به مطالعه ادبيات ) veda-yajïädhyayanaiù(در اين آيه چند واژه حائز اهميت وجود دارد مانند ودا ـ ياگيادهياياناي 
و ) ، ياجور، ساما و آتهاروا ريگ(ف به تمام انواع ادبيات ودايي مانند چهار ودا ودا عط. ودايي و موضوع قواعد قرباني اشاره دارد

مشابهاً سوتراها، . تواند آنها را در خانه يا هر جاي ديگري مطالعه نمايد هيجده پورانا، اوپانيشادها و ودانتاسوترا است و انسان مي
، كه به  واژه داناي عطف به صدقه است. دهند  قرباني را آموزش ميكالپا ـ سوتراها و ميمامسا ـ سوتراها وجود دارند كه روشهاي

. شود، مانند كساني كه وقف خدمت عاشقانه روحاني خداوندند، يعني براهماناها و وايشناواها شخص مناسبي داده مي
و پذيرش داوطلبانه بعضي .  طبقات مختلف اجتماعي اشاره داردتجويزشده به آگني ـ هوترا و وظايف )اعمال پرهيزكارانه)مشابهاً

تواند رياضتهاي بدني را بر خود هموار سازد، صدقه بدهد، وداها را  بنابراين انسان مي. شود ، تاپاسيا خوانده مي مشقات جسمي
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ز گرايان ني هويت بي. ، اما تا وقتي عابدي مانند آرجونا نشده باشد ممكن نيست بتواند شكل جهاني را ببيند مطالعه نمايد و غيره
گرايان چون بهاكتا يا عابد  هويت يابيم كه بي  درميگيتا-بهاگاوادپندارند كه دسترسي به شكل جهاني دارند، در حالي كه ما از  مي

  .نيستند قادر به رؤيت شكل جهاني خداوند نخواهند بود
، از ظهورات الهي  عادي كه يك شخص كنند ميآنها به كذب ادعا . شوند مياشخاص بسياري هستند كه باني ايجاد ظهورات 

، در غير اين صورت امكاني براي رسيدن   تبعيت كنيمگيتا-بهاگاوادما بايد از اصول .  ، در حالي كه اين حماقت محض است است
شود، آنقدر   مطالعه مقدماتي علم شناسايي خدا محسوب ميگيتا-بهاگاوادهرچند .  به معرفت كامل روحاني وجود نخواهد داشت

شايد پيروان ظهورات كاذب ادعا نمايند كه آنان نيز . سازد به تشخيص حقايق امور دست يابد كه انسان را قادر ميكامل است 
، زيرا اينجا به روشني بيان شده است كه  اند، اما اين مطلب قابل قبول نيست ظهور ماورايي خداوند، يعني شكل جهاني را ديده

بنابراين نخست انسان بايد عابد پاك و مريد . ند شكل جهاني خداوند را مشاهده كندتوا چنانچه انسان عابد كريشنا نگردد نمي
تواند  عابد كريشنا نمي. خالص كريشنا بشود تا آنگاه بتواند ادعا نمايد شكل جهاني را ديده است و آنچه را ديده نشان دهد

  .ظهورات دروغين يا پيروان ظهورات كاذب را بپذيرد

  49آيه 
mä te vyathä mä ca vimüòha-bhävo 

dåñövä rüpaà ghoram édåì mamedam 
vyapeta-bhéù préta-manäù punas tvaà 

tad eva me rüpam idaà prapaçya 
mä : كه اين ديگر نباشد ـte : به تو ـvyathä :نگراني ـ  ناراحتي ،mä : كه اين ديگر نباشد ـca : همچنين ـvimüòha-

bhävaù :حيرت ـ  بهت ،dåñövä:وسيله ديدن ـ   بهrüpam : شكل ـghoram :هولناك ـ: édåk  همان گونه كه هست ـ
mama :م ـ  مال من ،idam : اين ـvyapeta-bhéù : رها از هرگونه ترس ـpréta-manäù : راضي شده در ذهن ـpunaù :
فقط رؤيت : prapaçya اين ـ :idamشكل ـ : rüpam، م ـ  مال من: meسان ـ  بدين: eva آن ـ: tatتو ـ : tvam دوباره ـ

  . كن

   ترجمه
، دوبـاره از      اي عابد مـن   . ، حال بگذار تمام بشود      اي  تو با ديدن اين شكل هولناك من حيران و آشفته شده          

  . كني ببيني اي را كه آرزو مي تواني آن چهره اكنون با ذهني آرام مي. تمام اضطرابات آسوده شو

   شرح
اما كريشنا فرمود كه از .  از كشتن بهيشما و درونا، پدربزرگ و استاد قابل پرستش خود، نگران بود آرجوناگيتا-بهاگاواددر آغاز 

كشتن آنها هراسي به دل راه ندهد، زيرا هنگامي كه پسران دهريتاراشترا در محفل كوروها كوشيدند دروپادي را عريان سازند، 
كريشنا فقط .  نكردند و به علت غفلت از انجام وظيفه بايد كشته شوندبهيشما و درونا سكوت اختيار نمودند و از دروپادي حمايت

براي اينكه به او نشان دهد كه اين افراد به علت اعمال غير مشروع خود از قبل كشته شده بودند، شكل جهاني خود را به 
توانند چنين  جو هستند و نمي  صلحآن صحنه براي آرجونا نمايش داده شد، زيرا عابدان و مريدان خدا همواره. آرجونا نشان داد

خواست شكل   حال آرجونا مي؛بدين ترتيب منظور از نمايان ساختن شكل جهاني روشن شد. اعمال هولناكي را انجام دهند
اي ندارد، زيرا انسان را قادر  عابد به شكل جهاني چندان عالقه. دهد چهاردست را مشاهده كند كه كريشنا آن را به او نشان مي
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خواهد  گونه حاكي از احترام خود را تقديم كند، و يا مي خواهد احساسات پرستش عابد يا مي. كند تبادل احساسات عاشقانه نميبه 
  .شكل دو دست كريشنا را رؤيت كند تا بتواند در خدمت عاشقانه با شخصيت متعال خداوند رابطه متقابل داشته باشد

  50آيه 
saïjaya uväca 

ity arjunaà väsudevas tathoktvä 
svakaà rüpaà darçayäm äsa bhüyaù 

äçväsayäm äsa ca bhétam enaà 
bhütvä punaù saumya-vapur mahatma 

saïjayaù uväca : سانجايا گفت ـiti :سان ـ  بدينarjunam : به آرجونا ـväsudevaù : كريشنا ـtathä : به آن طريق ـ
uktvä : صحبت كردن ـsvakam :ش ـ متعلق به خودrüpam : شكل ـdarçayäm äsa : نشان داد ـbhüyaù :دوباره ـ  ـ

äçväsayäm äsa :دلگرم نمود، تشويق كرد ـ ca : همچنين ـbhétam : هراسناك ـenam : به او، او را ـbhütvä :شدن  ،
  . خداي بزرگ: mahä-ätmäشكل زيبا ـ : saumya—vapuùدوباره ـ : punaùگرديدن ـ 

   ترجمه
در حالي كه شخصيت اعـالي خداونـد كريشـنا بـا آرجونـا چنـين سـخن                  :   دهريتاراشترا گفت  سانجايا به 

، شكل واقعي چهاردست خود را به نمايش گذارد و سرانجام شكل دو دست خـود را بـه او نشـان داد و                          گفت  مي
  . آرجوناي هراسناك را نيرو بخشيد و دلگرم نمودسان بدين

   شرح
زند الهي واسودوا و دواكي ظهور كرد، نخست به صورت نارايانا ظاهر گرديد، اما با تقاضاي هنگامي كه كريشنا به عنوان فر

اي به ديدن شكل چهار دست  دانست كه آرجونا عالقه مشابهاً، اينجا كريشنا مي. والدينش خود را به طفلي معمولي تبديل نمود
رت را دوباره نمايش داد و سپس خود را در شكل دو دستش ندارد، اما چون او تقاضاي ديدن آن را نموده بود، كريشنا اين صو

سميا ـ واپو شكل بسيار زيبايي است كه به عنوان حد اعالي .  در اين آيه واژه سميا ـ واپو بسيار حائز اهميت است. نشان داد
 چون كريشنا هادي وقتي كريشنا روي كره زمين حضور داشت همه مجذوب شكل مبارك او بودند، و.  زيبايي شناخته شده است

در برهما ـ . دهد برد و دوباره شكل زيباي كريشناي خود را به او نشان مي ، ترس عابد خود آرجونا را از بين مي جهان است
  : بيان شده است) 5/38(سامهيتا 

premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
  .ي شري كريشنا را رؤيت كندتواند جمال اله تنها شخصي كه چشمانش آغشته به مرهم عشق است مي

  51آيه 
arjuna uväca 

dåñövedaà mänuñaà rüpaà 
tava saumyaà janärdana 

idäném asmi saàvåttaù 
sa-cetäù prakåtià gataù 
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arjunaù uväca : آرجونا گفت ـdåñövä : ديدن ـidam : اين ـmänuñam : انساني ـrüpam : شكل ـtava : مال تو، ت ـ
saumyam :ر زيبا ـ بسياjanärdana :كننده دشمنان ـ  اي تنبيهidäném : اكنون ـasmi : من هستم ـsaàvåttaù : آرام

  . برگردانده شده: gataùبه طبيعت خودم ـ : prakåtimدر آگاهي من ـ : sa-cetäùگرفته ـ 

   ترجمه
اكنون با ديـدن ايـن      اي جاناردانا،   :   كريشنا را در شكل اصليش مشاهده نمود گفت        سان  بدينوقتي آرجونا   

  . ام ، ذهن من آرامش يافته است و به طبيعت اصلي خود بازگشته نهايت زيباست شكل شبيه به انسان كه بي

   شرح
آيه فوق اشاره به اين .  دهد كه شخصيت متعال خداوند در اصل دو دست است در اين آيه واژه مانوشام روپام به وضوح نشان مي

. اطالعند ، در واقع نسبت به طبيعت الهي او بيكنند ميا را به منزله يك شخص عادي استهزاء كساني كه كريشن: مطلب دارد
چنانچه كريشنا انساني معمولي باشد، چگونه امكان دارد شكل جهاني خود را نمايش دهد و بعد شكل ناراياناي چهار دست را 

پندارد و   است كه كسي كه كريشنا را شخص عادي مي با وضوح بسيار بيان شدهگيتا-بهاگاوادنمايان سازد؟ بدين جهت در 
گويد،  سازد كه اين برهمن فاقد شخصيت درون كريشنا است كه سخن مي  را با اين ادعا گمراه ميگيتا-بهاگاوادخوانندگان 

.   داده استكريشنا واقعاً شكل جهاني و شكل ويشنوي چهار دست خود را نشان.  انصافي را روا داشته است بزرگترين ظلم و بي
شود، زيرا   گيج و گمگشته نميگيتا-بهاگاوادتواند انساني عادي باشد؟ عابد پاك با تفسيرات گمراه كننده  بدين ترتيب چگونه مي

درخشد و احتياجي به نور شمع مفسران   خود همچون آفتاب تابان ميگيتا-بهاگاوادآيات اصيل .  وي به حقيقت امور واقف است
  .ابله ندارد

  52آيه 
çré-bhagavän uväca 

su-durdarçam idaà rüpaà 
dåñöavän asi yan mama 
devä apy asya rüpasya 

nityaà darçana-käìkñiëaù 
çré-bhagavän uväca :شخصيت اعالي پروردگار فرمود ـ su-durdarçam :ديدن ـ بسيار مشكل براي idam : اين ـ

rüpam : شكل ـdåñöavän asi :اي ـ  ههمان گونه كه ديدyat :آن ـ ...  ، كه كهmama :مربوط به مال من ـ deväù :
  .آرزوي ديدار: darçana-käìkñiëaùبه طور ابدي ـ : nityamشكل ـ : rüpasyaاين ـ : asyaهمچنين ـ : apiفرشتگان ـ 

   ترجمه
 بسـيار   ،  بينـي   مـي  را ، مشاهده اين شكل من كه اكنون آن         آرجوناي عزيزم : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

  .حتي فرشتگان همواره جوياي فرصتي هستند كه اين شكل بسيار عزيز و محبوب را رؤيت كنند.  مشكل است

   شرح
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خداوند كريشنا در آيه چهل و هشتم اين فصل نمايش شكل جهاني خود را به پايان رسانيد و آرجونا را آگاه ساخت كه رؤيت 
اكنون در آيه حاضر از واژه سو ـ دوردارشام استفاده شده .  پذير نيست غيره امكان، قربانيها و  اين شكل از طريق اعمال متقيانه

شايد انسان بتواند با افزودن قدري خدمت عابدانه به .  تر است دهد شكل دو دست كريشنا از شكلهاي قبل محرمانه كه نشان مي
 اين امر چنان كه قبال ؛شكل جهاني كريشنا را ببيند،  ، مطالعات ودايي و تفكرات فلسفي اعمال گوناگوني همچون توبه و رياضت

گذشته از شكل جهاني خداوند، ديدن سيماي دو دست كريشنا باز هم . گردد توضيح داده شد فقط از طريق بهاكتي ميسر مي
ند، و ما داليلي آنان آرزو دارند او را در اين سيما مشاهده كن. ، حتي براي فرشتگاني چون برهما و خداوندگار شيوا مشكلتر است

 داريم كه وقتي كريشنا در رحم مادرش دواكي بود، همه فرشتگان از بهشت فرود آمدند تا اين شگفتي و  بهاگاواتام-شريماداز 
آنها با وجود آنكه خداوند در آن زمان براي آنان هنوز مشهود نبود، دعاهاي زيباي خود را به پيشگاه او . اعجاز او را رؤيت كنند

اشخاص جاهل ممكن است با در نظر گرفتن شخصيت الهي به عنوان . ند و صبر نمودند تا وي را مشاهده كنندنثار كرد
 فاقد شخصيت درون كريشنا اداي احترام كنند، اما بايد در “ چيزي”شخصي عادي خداوند را استهزاء كنند و نه به او بلكه به 

فرشتگاني نظير برهما و شيوا واقعاً آرزومندند كه كريشنا را در شكل ، زيرا  نظر داشت تمامي اينها نگرشهايي احمقانه است
  .جاودان دو دستش مشاهده كنند

  : نيز تأييد گرديده است) 9/11 (گيتا-بهاگاواداين مطلب در 
avajänanti mäà müòhä mänuñéà tanum äçritaù  

بدن متعال او همان گونه كه در برهما ـ سامهيتا و از .   قابل رؤيت نيستكنند ميكريشنا براي اشخاص ابله كه او را استهزاء 
بدن متعال او هيچگاه مانند .  ، كامال روحاني و مملو از شعف و جاودانگي است  نيز تأييد گرديدهگيتا-بهاگاوادطرف خودش در 

، كريشنا را مطالعه   يا كتب مقدس ودايي مشابهگيتا-بهاگاواداما براي كساني كه از طريق صرفاً .  جسم مادي فاني نيست
كند، كريشنا يك شخصيت بزرگ  براي كسي كه با چشمان مادي كتب فوق را مطالعه مي. ماند ، او يك معما باقي ميكنند مي

آنان در . گردد، كه هرچند بسيار قدرتمند بود ولي مجبور به اختيار كالبد مادي شد تاريخي و فيلسوفي بسيار دانا محسوب مي
 كه او از وجه فاقد هويت خود، وجه كنند مي بدين سبب گمان ؛  كه حقيقت مطلق فاقد شخصيت استكنند مينهايت امر گمان 

درك ديگري .  اين دركي مادي از خداوند متعال است.  ، به خود گرفته است واجد شخصيت را كه وابسته به طبيعت مادي است
 و او را كنند ميي دانش هستند نيز درباره كريشنا پندار آنان كه در جستجو.  نيز وجود دارد كه درك پندارگرايانه است

 كه شكل جهاني كريشنا كه براي كنند مي بعضي گمان سان بدين. كنند ميتر از شكل جهاني خداوند متعال تلقي  اهميت كم
اي  يدهطبق گفته آنان سيماي واجد شخصيت خداوند متعال پد.  آرجونا تجلي يافت مهمتر از سيماي واجد شخصيت اوست

اما روش عالي و روحاني براي شناخت .  آنان چنين عقيده دارند كه در نهايت امر حقيقت مطلق يك شخص نيست.  خيالي است
اين روش درست ودايي است و .  شنيدن درباره كريشنا از مراجع موثق:   توصيف شده استگيتا-بهاگاوادكريشنا در فصل چهارم 

 شنيدن مكرر درباره او، كريشنا وسيله بهشنوند، و   هستند از مراجع موثق درباره كريشنا ميكساني كه واقعاً در طريقت ودايي
 نيروي يوگا ـ ماياي خود پوشيده شده است و وسيله به، كريشنا  ايم همان گونه كه بارها مطرح كرده. شود عزيز و محبوب مي

نها كسي قادر به رؤيت كريشنا خواهد بود كه خود كريشنا ت. قرار نيست كه او براي همه و هر كسي آشكار و قابل رؤيت باشد
 براي كسي كه روح تسليمي باشد، حقيقت ؛ اين مطلب در ادبيات ودايي تأييد شده است. اراده نمايد خويش را بر او آشكار سازد

 خدمت عابدانه به او، امكان ، از طريق آگاهي مداوم به كريشنا و با براي فرد اهل حقيقت و عرفان.  مطلق واقعاً قابل درك است
كسب توفيق . تواند از طريق برگرفته شدن حجاب از رخ خداوند، كريشنا را ببيند آيد و مي باز شدن چشمهاي روحاني فراهم مي

 بدين لحاظ حتي براي آنان نيز مشكل است كريشنا را درك كنند، و فرشتگان ؛ ديدار خداوند حتي براي فرشتگان ممكن نيست
نتيجه آن كه گرچه ديدن شكل جهاني كريشنا بسيار مشكل . همواره در اميد ديدن كريشنا در شكل دو دست اويندپيشرفته 

، ولي باز مشكلتر از آن درك سيماي واجد شخصيت خداوند به صورت شياماسوندارا  است و براي همه و هر كس ممكن نيست
  . است
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  53آيه 
nähaà vedair na tapasä 
na dänena na cejyayä 

çakya evaà-vidho drañöuà 
dåñöavän asi mäà yathä 

na : هرگز ـaham : من ـvedaiù :وسيله مطالعه وداها ـ  بهna : هيچگاه ـtapasä :وسيله رياضتهاي سخت ـ  بهna : هرگز ـ
dänena :وسيله صدقه ـ  بهna : هرگز ـca : همچنين ـijyayä :وسيله پرستش ـ  بهçakyaù : ممكن است ـevam-

vidhaù : همچون اين ـdrañöum : ديدن ـdåñöavän : در حال ديدن ـasi : تو هستي ـmäm : مرا ـyathä :همان گونه .  

   ترجمه
 وداهـا، نـه بـا تحمـل رياضـتهاي      ة، نه با مطالع كني اين صورتي را كه با چشمان روحاني خود مشاهده مي      

، آن گونه كه       من ةشود به مشاهد    از اين راهها نمي   . ك نمود توان در   ، نمي   ، نه با دادن صدقه و نه با پرستش          سخت
  .، نائل شد هستم

   شرح
، دواكي و واسودوا، به صورت چهار دست ظاهر گرديد و سپس خود را به صورت دو دست  كريشنا نخست در مقابل والدينش

درك كريشنا براي محققان و .  ر مشكل استاند بسيا خدا يا دور از خدمت عابدانه فهم اين راز براي كساني كه بي. تبديل نمود
اند،  دانشمنداني كه كتب مقدس ودايي راصرفاً از طريق دانش زبانشناسي يا به صرف صالحيتهاي دانشگاهي مطالعه كرده

آورند نيز  همچنانكه او از طرف اشخاصي كه به طور رسمي و صرفاً بر حسب وظيفه عبادتش را بجاي مي.  پذير نيست امكان
، همان گونه كه خود او شخصاً در آيه بعد توضيح خواهد  كريشنا فقط از طريق خدمت عابدانه يا بندگي عاشقانه. شود نميدرك 

  . داد، قابل درك است

 54آيه 
bhaktyä tv ananyayä çakya 

aham evaà-vidho 'rjuna 
jïätuà drañöuà ca tattvena 

praveñöuà ca parantapa  
bhaktyä :ت عابدانه ـ وسيله خدم بهtu : اما ـananyayä : بدون اختالط با اعمال ثمرجويانه يادانش پندارگرايانه ـçakyaù :

ديدن : drañöum، شناختن ـ  دانستن: jïätum اي آرجونا ـ: arjunaمانند اين ـ : evam-vidhaùمن ـ : ahamپذير ـ  امكان
  . اي مسلّح بزرگ: parantapaهمچنين ـ : caـ داخل شدن به : praveñöumبه حقيقت ـ : tattvena و ـ: caـ 

   ترجمه
،   ام  ، من همان گونه كه هستم و در مقابل تو ايستاده             الينقطع ة، تنها از طريق خدمت عابدان       آرجوناي عزيزم 

تواني اسرار درك مـرا       تنها از اين راه تو مي     .   است كه مستقيماً قابل رؤيت هستم      سان  بدين و   ؛ باشم  قابل درك مي  
  . ف نماييكش
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   شرح
دهد تا  او صريحاً اين مطلب را در اين آيه توضــيح مي.  كريـشـنا فقط از طريق خدمت عابدانه الينقطع قابل درك است

 را از طريق تفكرات پـندارگرايانه درك نمايـند بدانـند كه فقط وقـتـشان را تلف گيتا-بهاگاوادكوشند  مفسران غير موثق كه مي
تواند بفهمد چگونه كريــشنا به صورت چـهاردسـت از والدينش پديد آمد و بالفاصله خود را به صورت  ميهيچكس ن. كنند مي

، در  بديـن سـبب.  درك اين مـطالب از طريق مطالعه وداها و يا پندارهاي فلسفي بسيار مشكل اسـت. دو دست تغـيير داد
با . د او را مشاهده كـند و يا به درك اين موضـوعات نائل آيدتوان ايـنجا به طرز واضحي بيان گرديده است كه هيچكس نمي

. توانـند به طرق بسيار از متون مقدس ودايي درباره او بياموزند اند مي ، كـساني كه شاگردان باتجربه ادبيات ودايـي اين حال
بخواهد كريشنا در درك كند، بايد از قواعد و قوانين زيادي در مـتون مقدس معـتـبر ودايي وجود دارد، و چنانـچه كسي واقعاً 

، به عنوان مثال  در انجام رياضتهاي سخت. اصول تـنظيم كننده مربوط به آنها پيروي نمايد و رياضتهاي صحيح انجام دهد
يازدهمين روز پس از ماه نو و (تواند به مراعات روزه در روز جانماستامي يعني روز ظهور كريشنا و دو روز اكاداشي  شخص مي

در رابطه با صدقه واضح است كه صدقه بايد به عابدان و مريدان . ماه مبادرت ورزد در هر)  يازدهمين روز پس از ماه كامل
اش هستند تا فلسفه شناخت كريشنا را در سراسر جهان پخش كنند، زيرا آگاهي به  كريشنا داده شود كه مشغول خدمت عابدانه

ترين شخص در اعطاي صدقه  روپا گوسوامي از خداوند چيتانيا به عنوان بخشندهحضرت .  كريشنا بركتي است براي بشريت
بنابراين چنانچه . ، به طور رايگان پخش نمود قدرداني كرد، زيرا او عشق به كريشنا را كه دسترسي به آن بسيار مشكل است

، برترين  اي اعطاء نمايد، چنين صدقهانسان قدري از ثروت و دارايي خود را به اشخاصي كه وقف پخش كريشنا آگاهي هستند 
در  (تجويزشدهو همينطور پرستش و عبادت شخصيت اعالي خداوند در معبد همان گونه كه . شود صدقه در جهان محسوب مي

. آيد ، نيز فرصتي براي پيشرفت به شمار مي)، همواره آرچا ـ ويگراهايي معموال از ويشنو يا كريشنا وجود دارد معابد هندوستان
شوتاش واتارا ( ، و اين امر در ادبيات ودايي براي رهروان مبتدي در خدمت عابدانه خداوند، پرستش در معبد بسيار الزم است

 : تأييد شده است) 6/23اوپانيشاد 
yasya deve parä bhaktir 
yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù 
prakäçante mahätmanaù  

ناپذير   كه به او نيز ايمان خدشه-ناپذير نسبت به خداوند متعال دارد و از طرف پير روحاني  وديت تزلزلكسي كه عشق و عب
بايد در نظر داشت شخص . تواند شخصيت متعال خداوند را از طريق الهام مشاهده كند شود، مي  هدايت مي-مشابه دارد 

رفتن تعليم شخصي از پير روحاني معتبر، برداشتن حتي قدمهاي اوليه بدون گ. تواند با پندارهاي ذهني كريشنا را درك نمايد نمي
تواند  باالخص استفاده شده است تا نشان دهد هيچ راه و روش ديگري نمي) tu(در اينجا واژه تو .  براي درك خدا ناممكن است

  .وفق باشدتواند در اين زمينه م توصيه شود و مورد استفاده قرار گيرد، زيرا هيچكدام از آنها نمي
، كامال با شكل جهاني موقت كه به آرجونا نشان داده شد،  شكلهاي واجد شخصيت كريشنا، يعني فرم دودست و فرم چهاردست

اند، در حالي كه شكل جهاني كه به آرجونا نشان داده  شكل چهاردست نارايانا و شكل دودست كريشناجاودان و روحاني. متفاوتند
، اشاره به آن دارد كه هيچكس شكل جهاني را قبل از آن )مشكل بتوان ديد)ـ دوردارشام به معنايواژه سو .  شد، موقتي است
كند كه عابدان و سرسپردگان نيازي به شناخت اين شكل خداوند   و از طرف ديگر به اين مطلب نيز اشاره مي؛ نديده بوده است

چنانچه در آينده كسي خود را به عنوان ظهور خداوند معرفي كند، آن چهره را كريشنا به درخواست آرجونا نمايش داد تا . ندارند
  . مردم بتوانند از او بخواهند كه شكل جهانيش را نشان دهد و از طريق اين معيار او را آزمايش كنند
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 همچون دهد كه انسان نبايد نسبت به صالحيتهاي اشاره شده در آيه فوق واژه نا كه كراراً در آيه قبل تكرار شد، نشان مي
انسان بايد خدمت عابدانه كريشنا را اتخاذ كند و تنها در اين صورت . تحصيالت دانشگاهي در زمينه ادبيات ودايي مغرور باشد

  . تالش نمايدگيتا-بهاگاوادتواند براي نوشتن شرحهايي بر  است كه مي
دهد  اين مطلب نشان مي. كند  تغيير ميكريشنا از شكل جهاني به شكل چهاردست نارايانا و سپس به شكل ذاتي دودست خود

، همگي تجلياتي از كريشناي اصلي دودست هستند، زيرا او  كه شكلهاي چهار دست و شكلهاي ديگر ذكر شده در ادبيات ودايي
. د، حال چه رسد به وجه فاقد شخصيت خو كريشنا حتي از اين شكلها نيز متفاوت و متمايز است.  مبدأ و منشأ تمام تجليات است

ترين شكل چهاردست  شود كامال به روشني بيان شده است كه حتي شبيه تا آنجا كه به شكلهاي چهاردست كريشنا مربوط مي
ي بيرون شمار بيكه به عنوان ماها ـ ويشنو معروف است و بر اقيانوس كيهاني دراز كشيده و از تنفس او جهانهاي (كريشنا 

 : گفته شده است) 5/48(همان گونه كه در برهما ـ سامهيتا . باشد داوند متعال مينيز بسطي از خ) شوند ميآيند و داخل  مي
yasyaika-niçvasita-kälam athävalambya 
jévanti loma-vila-jä jagad-aëòa-näthäù 
viñëur mahän sa iha yasya kalä-viçeño 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi  
آيند، بسط   و دوباره از او بيرون ميشوند مي به درون او داخل شمار بيفسش تمامي جهانهاي ماها ـ ويشنو كه صرفاً با تن”

 لذا انسان بايد منحصراً سيماي واجد “. كنم بنابراين من گوويندا، كريشنا، علت تمامي علل را پرستش مي.  كاملي از كريشنا است
او منشأ تمام . نش و شعف جاودان برخوردار است عبادت نمايدشخصيت كريشنا را به عنوان شخصيت اعالي پروردگار كه از دا

، شخصيت ازلي متعال   تصريح گرديدهگيتا-بهاگاواد، و او همان گونه كه در  ، او منشأ تمام صور ظهورات است صور ويشنو است
  . است

 : بيان شده است) 1/1گوپاال ـ تاپاني اوپانيشاد (در ادبيات ودايي 
sac-cid-änanda-rüpäya 

kåñëäyäkliñöa-käriëe 
namo vedänta-vedyäya 
gurave buddhi-säkñiëe  

من به او كرنش .  كنم ، شعف و ابديت است نثار مي هاي محترمانه خود را به كريشنا كه داراي شكل روحاني دانش من سجده”
  :  سپس گفته شده است“.دباش كنم زيرا درك او به مفهوم درك وداها است و بدين سبب او پير روحاني متعال مي مي

kåñëo vai paramaà daivatam 
  )1/3گوپاال ـ تاپاني  (“. كريشنا شخصيت اعالي خداوند است”

Eko vaçé sarva-gaù kåñëa éòyaù 
  “.همتاست آن كريشناي واحد، شخصيت اعالي خداوند و يگانه معبود بي”

Eko 'pi san bahudhä yo 'vabhäti 
  )1/21گوپاال ـ تاپاني (“.شكلهاي نامحدود متجلي شده و ظهورات خود را بسط داده است، ولي در  كريشنا يكتاست”

 :گويد مي) 1/5(برهما ـ سامهيتا 
éçvaraù paramaù kåñëaù 
sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 
sarva-käraëa-käraëam  
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اوست ازلي و بدون . باشد ، شخصيت اعالي خداوند مي ، شعف و جاودانگي است همانا كريشنا كه داراي جسم متعال دانش”
  “. او علت تمام علل است.  آغاز، زيرا آغاز همه چيز اوست

  : در جاي ديگري گفته شده است
yaträvatérëaà kåñëäkhyaà paraà brahma naräkåti 

 مشابهاً در “.كند ول مي، نام او كريشنا است و گاهي اوقات به اين كره ارض نز حقيقت مطلق متعال يك شخص است”
 توصيفي از تمام انواع ظهورات شخصيت اعالي خداوند وجود دارد، و در اين فهرست ظهورات الهي نام  بهاگاواتام-شريماد

ولي سپس گفته شده است كه اين كريشنا يكي از ظهورات خداوند نيست بلكه خود شخصيت . خورد كريشنا نيز به چشم مي
  . ازلي خداوند متعال است

ete cäàça-kaläù puàsaù kåñëas tu bhagavän svayam 
  :فرمايد  خداوند ميگيتا-بهاگاوادمشابهاً در 

mattaù parataraà nänyat 
- بهاگاواد همچنين خداوند در جاي ديگري در “.، به صورت شخصيت الهي كريشنا، وجود ندارد هيچ چيزي برتر از شكل من”

  :فرمايد  ميگيتا
aham ädir hi devänäm 

 از كريشنا، اين مطلب را با عبارت ذيل چنين تأييد گيتا-بهاگاواد و آرجونا نيز پس از درك “. من منشأ تمام فرشتگان هستم”
  :كند مي

paraà brahma paraà dhäma pavitram-paramaà bhavän 
، آن شكل   بنابراين“.هستيكنم كه تو شخصيت متعال خداوند، حقيقت مطلق و ملجأ همه چيز  درك مي كامالً اكنون من”

شكل جهاني با هزاران هزار سر .  شكل اصلي و ازلي كريشناست.  جهاني كه كريشنا به آرجونا نشان داد فرم اصلي خداوند نيست
  .تواند شكل اصلي خداوند باشد و دست فقط براي جلب توجه كساني تجلي يافته كه هيچ عشقي براي خداوند ندارند و نمي

خداوند متعال در شكل .  راي عابدان پاكي كه از طريق روابط مختلف عاشقانه در اتصال با خداوندند جذاب نيستشكل جهاني ب 
اي با كريشنا  بدين سبب براي آرجونا كه در رابطه بسيار صميمانه. كند اصلي خود به صورت كريشنا، عشق روحاني تبادل مي

 از چشمان بايد ميآرجونا كه مالزم دائمي كريشنا است .   هولناك هم هست، بلكه ، تجلي شكل جهاني خوشايند كه نه واقع است
شايد . تواند مجذوب و مسحور شكل جهاني شده باشد پس او نمي.  روحاني برخوردار باشد، چون او يك شخص معمولي نيست

 براي كساني كه مشغول اند شگرف باشد ليكن اين شكل براي كساني كه درگير ارتقاي خودشان از طريق اعمال ثمرجويانه
  . اند فرم دودست كريشنا عزيزترين و محبوبترين است خدمت عابدانه

  55آيه 
mat-karma-kån mat-paramo 
mad-bhaktaù saìga-varjitaù 

nirvairaù sarva-bhüteñu 
yaù sa mäm eti päëòava 

mat-karma-kåt :مشغول به كار من ـ mat-paramaù :ان متعال ـدر نظر گرفتن من به عنو mat-bhaktaù : مشغول
بدون : nirvairaùرها شده از آلودگي اعمال ثمرجويانه و پندارهاي ذهني ـ : saìga-varjitaù شده در خدمت عابدانه من ـ
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 آيد ـ مي: etiبه من ـ : mäm او ـ: saùكسي كه ـ : yaù در ميان تمام موجودات زنده ـ: sarva—bhüteñu دشمن ـ
päëòava : پاندواي پسر.  

   ترجمه
ـ         آرجوناي عزيزم   پـاك و خـالص مـن اسـت و از آلودگيهـاي اعمـال                ة، آن كس كه مشغول خدمت عابدان

كند، و مرا هدف اعالي زنـدگيش قـرار     من كار ميايرب، آن كس كه  ثمرجويانه و پندارهاي ذهني رها گشته است  
  .آيد  موجودات زنده است حتماً نزد من ميةدهد، و دوست هم مي

   شرح
هر كس كه بخواهد به خداوند در شكل متعال كريشناي او، در سياره كريشنالوكا در آسمان روحاني تقرب حاصل نمايد و 

بدين سبب اين . دهد دنبال نمايد صميمانه با شخصيت الهيش در ارتباط باشد بايد راهي را كه خود خداوند در اين آيه نشان مي
 كتابي است براي ارواح مقيد كه سرگرم خدايي كردن بر گيتا-بهاگاواد. شود  مي محسوبگيتا-بهاگاوادآيه جوهر و چكيده 

 آن است كه به انسان نشان دهد و بياموزد كه گيتا-بهاگاوادهدف . دانند اند و چيزي از زندگي حقيقي روحاني نمي طبيعت مادي
تواند به وطن  اني درك نمايد و چگونه ميتواند موجوديت روحاني و رابطه جاودان خود را با شخصيت متعال روح چگونه مي

تواند به موفقيت در فعاليت روحاني   آن انسان ميوسيله بهاكنون اين آيه به روشني روشي را كه . ، نزد خداوند، بازگردد جاودان
به  كامالً شود، شخص بايد تمام انرژي خود را تا آنجا كه مربوط به كار مي. دهد يعني خدمت عابدانه نائل آيد، توضيح مي

 : شده است گفته ) 2/255(همان گونه كه در بهاكتي ـ راسامريتا ـ سيدهو . فعاليتهاي كريشنا آگاهي اختصاص دهد
anäsaktasya viñayän 

yathärham upayuïjataù 
nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate  
تواند فعاليتهاي  انسان مي. شود اين امر كريشنا ـ كارما خوانده مي. جام دهدانسان نبايد هيچ گونه كاري جز در رابطه با كريشنا ان

، شخصي كه به تجارت  براي مثال. مختلفي داشته باشد به شرط آنكه به نتيجه كارش دل نبندد و آن را تقديم خداوند كند
دين طريق كه فقط براي كريشنا به تجارت ب. تواند كار خود را به فعاليتي در آگاهي به كريشنا تبديل نمايد اشتغال دارد مي

مند  ، پس هم اوست كه بايد از سود تجارت بهره بدين سبب كه كريشنا صاحب و مالك واقعي تجارت اين فرد است. بپردازد
به . ناچنين است كار براي كريش. كراني باشد بايد بتواند تمام آن را تقديم كريشنا نمايد  و چنانچه اين فرد داراي ثروت بي؛شود

تواند معبد زيبايي براي كريشنا بسازد و آرچا ـ ويگراهاي او را در آن  ، مي جاي بنا كردن ساختمان بزرگي براي كامجويي خويش
، تدارك  قرار دهد و امور الزم را براي خدمت كردن به خداوند، همان گونه كه در كتب معتبر و موثق خدمت عابدانه آمده است

شخص نبايد به نتيجه كارش دلبستگي داشته باشد، بلكه نتيجه عمل بايد به . شود يشنا ـ كارما خوانده ميتمام اينها كر. ببيند
شود به عنوان پراسادام  تواند باقيمانده هر آنچه را كه به پيشگاه خداوند كريشنا پيشكش مي  و پس از آن مي؛كريشنا تقديم شود

خداوند بسازد و آرچا ـ ويگراهاي كريشنا را در آنجا برپا دارد، بدان معنا نيست چنانچه فرد ساختمان بسيار بزرگي براي . بپذيرد
اين امر كريشنا .  شود، بلكه بايد به اين درك برسد كه صاحب آن ساختمان كريشنا است كه از زندگي كردن در آنجا منع مي

تواند خود را به پاك كردن معبد او مشغول   ميچنانچه انسان قادر به ساختن معبدي براي كريشنا نباشد. شود آگاهي خوانده مي
 در هندوستان هر -هر كسي كه زميني دارد . تواند باغي درست كند انسان مي. شود  اين نيز كريشنا ـ كارما محسوب مي؛نمايد

تواند   ميشخص. تواند از آن با كاشتن گل و تقديم آن به كريشنا استفاده نمايد  مي-فقيري حداقل قطعه زمين كوچكي دارد 
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 توصيه گيتا-بهاگاوادگياه توالسي بكارد، زيرا برگهاي اين گياه نقش مهمي در پرستش كريشنا دارند و خود او نيز آن را در 
خواهد كه انسان يك برگ يا يك گل يا ميوه يا كمي آب به او تقديم نمايد  كريشنا مي.  پاترام پوشپام پهاالم تويام.  فرموده است

تواند  بنابراين انسان مي. برگ مذكور، بخصوص اشاره به توالسي دارد. اي او را راضي و خشنود سازد ش سادهو با چنين پيشك
اينها مثالهايي است . توانند مشغول خدمت به كريشنا گردند  حتي فقيرترين انسانها ميسان بدين. توالسي بكارد و آن را آب دهد

  .اي كريشنا شودتواند مشغول كار بر از اينكه چگونه انسان مي
. دارد واژه مات ـ پاراما عطف به كسي است كه معاشرت با كريشنا در منزلگاه متعالش را، باالترين كمال زندگي محسوب مي

، خورشيد، يا كرات بهشتي و يا حتي به رفيعترين سياره اين جهان  چنين شخصي آرزو ندارد كه به سيارات باالتر همچون ماه
و حتي .  تنها عالقه او رهسپار شدن به آسمان روحاني است. او تمايل و كششي نسبت به آنها ندارد.  كنديعني برهمالوكا عزيمت

خواهد وارد عاليترين كوكب روحاني  ، زيرا مي كننده برهما جيوتي راضي نيست در آسمان روحاني او به يكي شدن با انوار خيره
اي به هيچيك از  اي دانش كامل از آن سياره متعال است و بنابراين عالقهاو دار. يعني كريشنالوكا، گولوكا ورينداوانا بشود

مشغول خدمت عابدانه يا عبادت عاشقانه  كامالً ، او همان گونه كه با واژه ماد ـ بهاكتا نشان داده شده. سيارات ديگر ندارد
، خدمت به قدوم نيلوفرين خداوند، دعا  دن، پرستش كر ، به ياد داشتن ، ذكر كردن شنيدن:  شود كه شامل نه روش زير است مي

تواند به تمام اين نه روش خدمت  انسان مي. ، انجام اوامر خداوند، دوستي كردن با خداوند و تسليم كردن همه چيز به او كردن
  .اندرس ، يا حداقل يكي از آنها مبادرت ورزد كه انجام آن مسلماً انسان را به كمال مي ، يا هفت ، يا هشت عابدانه

اين افراد شامل نه فقط اشخاص . انسان بايد با اشخاص مخالف كريشنا قطع رابطه كند.  عبادت سانگا ـ وارجيتا بسيار مهم است
بنابراين شكل پاك خدمت عابدانه يا . شود اند نيز مي ، كه شامل آنان كه مجذوب اعمال ثمرجويانه و پندارهاي ذهني خدانشناس

 : چنين توصيف شده است) 1/1/11( ـ راسامريتاـسيندهو عبادت عاشقانه در بهاكتي
anyäbhiläñitä-çünyaà 

jïäna-karmädy-anävåtam 
änukülyena kåñëänu- 

çélanaà bhaktir uttamä  
كند چنانچه شخصي بخواهد خدمت عابدانه پاك يا عبادت عاشقانه خالص  در اين آيه شريال روپا گوسوامي به وضوح اظهار مي

 بايد از هر گونه آلودگي مادي عاري و پاك و از معاشرت اشخاصي كه به اعمال ثمرجويانه و پندارهاي ذهني انجام دهد،
تواند  هنگامي كه انسان از اين گونه معاشرتهاي نامناسب و از آلودگي آرزوهاي مادي رها شد، مي. وابستگي دارند، رها شده باشد

  .شود ين مرحله خدمت عابدانه خالص خوانده ميبه طور مساعدي شناخت كريشنا را كسب كند، و ا
  Änukülyasya saìkalpaù prätikülyasya varjanam )11/676هاري ـ بهاكتي ـ ويالسا (

توان از كامسا، يكي از  ، مي براي مثال.  انسان بايد به طرز مطلوب به كريشنا فكر كند و براي او عمل نمايد، نه به طور نامطلوب
كشيد و چون همواره ناموفق بود،  از همان آغاز ظهور كريشنا، او به طرق مختلف نقشه كشتن او را مي. م بددشمنان كريشنا، نا

، پيوسته آگاه به كريشنا بود، اما اين آگاهي به   در هنگام كار، خواب و خوراكسان بدين. توانست از فكر كريشنا خارج شود نمي
آيد كه  رغم غرق بودن دائمي در فكر كريشنا، كامسا ديوصفتي به شمار ميشود، و بدين سبب به  كريشنا مساعد محسوب نمي

البته بايد دانست هر كسي كه به دست كريشنا كشته شود بالفاصله به رهايي و رستگاري . سرانجام به دست كريشنا كشته شد
خواهد  او حتي نمي.  ي هم نيستعابد پاك حتي خواهان رهايي و رستگار.  يابد، اما چنين چيزي هدف عابد پاك نيست دست مي

تنها هدفش اين است كه هر كجا هست به كريشنا خدمت . كه به عاليترين كوكب متعال يعني گولوكا و رينداوانا منتقل شود
  .كند
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؟ عابدي  اين امر چگونه است). nirvairaù(، از اين رو در اين آيه گفته شده كه او دشمني ندارد  عابد كريشنا دوست همه است
داند كه تنها خدمت عابدانه يا عبادت عاشقانه به كريشنا قادر است  كه در آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، قرار گرفته مي

، يعني  خواهد اين روش شخص را از تمام مصائب زندگي رهايي بخشد، زيرا در اين مورد تجربه شخصي دارد و بدين سبب مي
در تاريخ مثالهاي بسياري از عابدان و مريدان خداوند وجود دارد كه زندگي . معرفي نمايدآگاهي به كريشنا را به جامعه بشري 

او از طرف غير عابدان .  مثال مطلوب حضرت عيسي مسيح است. اند خود را براي اشاعه آگاهي به خداوند به مخاطره افكنده
بته بسيار سطحي و صوري خواهد بود چنانچه گمان ال. مصلوب شد، اما زندگيش را براي گسترش آگاهي به خداوند قرباني كرد

به همين ترتيب در هندوستان نيز مثالهاي بسياري وجود دارد، همچون تهاكورا هاري داسا و . كنيم او كشته شد
. قديسان مذكور چنين خطراتي را به منظور پخش آگاهي به خداوند كه كاري بس مشكل است تقبل كردند. پراهالداماهاراجا

بنابراين باالترين نفعي . داند ا آگاه يا كريشنا آگاه علت رنج انسان را در فراموش كردن رابطه جاودانش با خداوند ميشخص خد
عابد پاك به اين طريق .  تواند به جامعه بشري عرضه دارد، رها ساختن همنوع خود از كليه مصائب مادي است كه شخص مي

توانيم تصور كنيم كه كريشنا نسبت به كساني كه وقف خدمت به اويند و همه چيز  اكنون ما مي.  مشغول خدمت به خداوند است
بدين سبب اين امري مسلم است كه چنين اشخاصي پس از ترك كالبد . اندازند، چقدر لطف دارد خود را براي او به خطر مي

  .مادي خود بايد به سياره متعال نائل آيند
، سيماي زمان كه همه چيز را در كام   شكل جهاني كريشنا كه تجلي موقت است، به عنوان خالصه مطلب بايد اظهار داشت

در نتيجه كريشنا منشأ و مبدأ تمامي .  كريشنا نشان داده شدوسيله به، همگي  برد، و حتي فرم ويشنوي چهاردست خود فرو مي
صدها و .  ريشنا منشأ تمام اشكال استك. اين صحت ندارد كه كريشنا تجلي ويشوا ـ روپا يا ويشنو باشد.  اين تجليات است

در برهما ـ .  هزاران ويشنو وجود دارد، اما براي عابد هيچ شكل كريشنا مهمتر از فرم اصلي و ازلي دودست شياماسوندارا نيست
را درون سامهيتا بيان شده است كساني كه با عشق و عبوديت به فرم شياماسونداراي كريشنا دلبستگي دارند، قادرند همواره او 

شود كه فرم  فصل يازدهم در اين مطلب خالصه مي. الهيش را رؤيت كنند توانند چيزي جز جمال قلب خود مشاهده كنند و نمي
  . كريشنا ذاتي و متعال است

  .يابد  پايان مي“شكل جهاني خداوند” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل يازدهم شريماد سان بدين
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    دوازدهمفصل

   خدمت عابدانه

  

  1آيه 
arjuna uväca 

evaà satata-yuktä ye 
bhaktäs tväà paryupäsate 
ye cäpy akñaram avyaktaà 

teñäà ke yoga-vittamäù 
arjunaù uväca : آرجونا گفت ـevam :سان ـ  بدينsatata : هميشه ـyuktäù : مشغول شده ـye :آن كساني كه ـ 

bhaktäù :ريدان ـ ، م عابدانtväm :تو را ـ paryupäsate :كنند ـ  به درستي پرستش ميye : آن كساني كه ـca :همچنين ـ 
api : دوباره ـakñaram : وراي حواس ـavyaktam :تجلي نيافته ـ teñäm :مربوط به آنها ـ ke : چه كسي ـyoga-vit-

tamäù :كاملترين در دانش يوگا.  

   ترجمه
 تو هستند يا ة، آنان كه به درستي مشغول خدمت عابدانشوند مياملتر محسوب چه كساني ك: آرجونا پرسيد

  پرستند؟  را مي-نيافته   آن حقيقت تجلي-آنان كه برهمن فاقد شخصيت 

   شرح
اكنون كريشنا درباره جنبه واجد شخصيت خداوند، نمود غير شخصي خداوند يعني برهمن فاقد شخصيت و پيكر جهاني توضيح 

دسته اول . توان به دو دسته تقسيم كرد جويان يا عرفا را مي به طور كلي حق.   عابد و يوگي را توصيف نموده استداده و انواع
 و دسته دوم كه به شخصيت حقيقت مطلق شوند ميگرا خوانده  هويت آنان كه به شخصيت حقيقت مطلق ايمان ندارند و بي

كند، در حالي كه   با تمام نيرو مشغول خدمت و طاعت او ميعابد سيماي واجد شخصيت خداوند خود را. ايمان دارند
نيافته مبادرت  ، بلكه به تمركز بر برهمن فاقد شخصيت و تجليشوند ميگرايان مستقيماً مشغول خدمت به كريشنا ن هويت بي
  .ورزند مي

 يعني خدمت عابدانه يا  يوگا-بهاكتي، طريق  يابيم كه در ميان روشهاي مختلف شناخت حقيقت مطلق در اين فصل درمي
اگر انسان واقعاً آرزوي معاشرت با شخصيت اعالي خداوند را داشته باشد، در اين صورت بايد .  بندگي عاشقانه باالترين است

  .وقف خدمت عابدانه خداوند گردد
تمركز بر برهمن فاقد شخصيت گرا، و آنان كه به  پرستند هويت ، خداوند متعال را مي  خدمت عابدانهوسيله بهكساني كه مستقيماً 

با وجود آنكه براي شناخت .  نمايد كدام موقعيت بهتر است آرجونا در اينجا سؤال مي. شوند ميگرا خوانده  هويت پردازند بي مي
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 يا خدمت عاشقانه به او از  يوگا-بهاكتيدهد كه  ، طرق مختلف وجود دارد، ولي كريشنا در اين فصل نشان مي حقيقت مطلق
  . ، زيرا مستقيمترين و آسانترين راه براي معاشرت با خداوند است رتر استهمه ب

اي روحاني و  ، بلكه جرقه فرمايد كه موجود زنده اين كالبد مادي نبوده  خداوند متعال توضيح ميگيتا-بهاگاواددر فصل دوم 
اي الينفك از كل  به منزله ذره)  روح(ده در فصل هفتم خداوند از موجود زن.  اي جاودان از حقيقت مطلق يا روح كل است ذره

سپس دوباره در فصل هشتم . بر آن حقيقت كل معطوف نمايد كامالً كند كه او توجهش را گويد و توصيه مي متعال سخن مي
ايان و در پ. يابد ، منزلگاه كريشنا، انتقال مي گفته شد كه هر كس در لحظه مرگ در فكر كريشنا باشد، فوراً به آسمان روحاني

كند،  فصل ششم خداوند به وضوح فرمود كه از ميان تمام يوگيها، كسي كه همواره در درون خويش به كريشنا فكر مي
بنابراين عمال در هر فصل گيتا نتيجه آن بوده است كه شخص بايد شيفته و دلبسته وجه واجد . شود كاملترين محسوب مي

  .باشد باالترين مرتبه معرفت روحاني ميشخصيت كريشنا گردد زيرا درك اين جنبه خداوند 
اعتقادند كه حتي در تفاسير خود  اي ندارند و چنان به آن بي ، كساني هستند كه به وجه واجد شخصيت خداوند عالقه با وجود اين

جيوتي فاقد كوشند توجه اشخاص را از كريشنا دور سازند و تمامي عشق و عبوديت آنان را به جنبه برهما   ميگيتا-بهاگاوادبر 
نيافته و در حوزه درك حواس نيست  دهند بر جنبه فاقد هويت حقيقت مطلق كه تجلي آنان ترجيح مي. شخصيت معطوف دارند

  .تمركز كنند
به عبارت . اند جو در شناخت و معرفت كاملتري واقع كند كه كداميك از اين دو دسته حق اكنون آرجونا اين سؤال را مطرح مي

، زيرا به جنبه واجد شخصيت كريشنا دلبستگي دارد و نسبت به وجه   روشن ساختن موقعيت خويش استديگر، او در صدد
بايد در نظر . خواهد بداند كه آيا موقعيتش ايمن و استوار است يا خير بدين لحاظ مي. دارد برهمن فاقد شخصيت تمايلي ابراز نمي

زيرا انسان .  ، امري دشوار است مادي و چه در دنياي روحانيداشت تمركز بر تجلي فاقد شخصيت خداوند، چه در دنياي 
كند  بنابراين آرجونا در مورد ارزش چنين تمركزي سؤال مي. تواند تصوري از جنبه فاقد شخصيت حقيقت مطلق داشته باشد نمي

يماي واجد شخصيت كريشنا آرجونا در فصل يازدهم به تجربه دريافت كه دلبسته بودن به س. داند و آن را اتالف وقتي بيش نمي
توانست تمام شكلهاي ديگر خداوند را هم در آن واحد درك كند، در حالي كه هيچ گونه  ، زيرا او بدين نحو مي بهترين است

اين سؤال مهم آرجونا از كريشنا، تفاوت بين درك هر دو وجه . آشفتگي و خللي نسبت به عشق او به كريشنا نيز به وجود نيايد
  . به عنوان شخص و غير شخص را روشن خواهد نمودحقيقت مطلق

  2آيه 
çré-bhagavän uväca 

mayy äveçya mano ye mäà 
nitya-yuktä upäsate 

çraddhayä parayopetäs 
te me yuktatamä matäù 

çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي پروردگار فرمود ـmayi : بر من ـmayi :متمركز نمودن ـ  ثابت كردن ،manaù :
، عبادت ـ  پرستش: upäsateمشغول شده ـ : yuktäùهميشه ـ : nitya، مرا ـ  به من: mämآن كساني كه ـ : yeذهن ـ 

çraddhayä : با ايمان ـparayä : متعال و روحاني ـupetäù : ـ) دارا(بخشيده شده te : آنها ـme :وسيله من ـ  بهyukta—

tamäù :كاملترين در يوگا ـ matäù : گردند ميمحسوب.  

   ترجمه
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 و  كننـد   مـي آنان كه ذهنشان را بر شكل واجد شخصيت من ثابت و متمركز             : شخصيت متعال الهي فرمود   
  .گردند پيوسته با ايمان روحاني بسيار زياد مشغول پرستش من هستند، از نظر من كاملترين محسوب مي

   شرح
، عشق  د آن كسي كه بر فرم واجد شخصيت او تمركز و با ايمانفرماي كريشنا در پاسخ به سؤال آرجونا به طرز واضحي بيان مي

اي از كريشنا آگاهي واقع  براي كسي كه در چنين مرتبه. كند بايد در يوگا كاملترين محسوب گردد و عبوديت او را عبادت مي
د پاك دائماً مشغول فعاليت عاب. شود ، هيچ گونه فعاليت مادي وجود ندارد، زيرا همه چيز به خاطر كريشنا انجام مي شده است

دهد، گاهي  خواند يا به آنها گوش فرا مي كند، برخي اوقات كتابهايي را كه راجع به كريشنا هستند مي گاهي اوقات ذكر مي:  است
 هر وي. شويد رود تا چيزي براي كريشنا خريداري كند، گاهي اوقات معبد و يا ظروف را مي كند يا به بازار مي پراسادام تهيه مي

  .  و اين كمال سامادهي است؛اي بدون وقف شدن در خدمت كريشنا سپري گردد گذارد لحظه آنچه انجام دهد، نمي

  3-4آيات 
ye tv akñaram anirdeçyam 

avyaktaà paryupäsate 
sarvatra-gam acintyaà ca 

küöa-stham acalaà dhruvam 
 

sanniyamyendriya-grämaà 
sarvatra sama-buddhayaù 
te präpnuvanti mäm eva 
sarva-bhüta-hite ratäù 

ye : آن كساني كه ـtu :اما ـ akñaram : آن كه وراي ادراك حواس است ـanirdeçyam :كران ـ  نامحدود، بيavyaktam :
: acintyamحاضر در همه جا، ساري و جاري ـ : sarvatra-gamبه پرستش مشغولند ـ  كامالً :paryupäsate نيافته ـ تجلي

مهار : sanniyamyaثابت ـ : dhruvamحركت ـ  بي: acalamبدون تغيير ـ : küöa-sthamهمچنين ـ : caتصورناشدني ـ 
مند به طرز  عالقه: sama-buddhayaùهمه جا ـ : sarvatraتمام حواس ـ : indriya—grämam،كنترل كردن ـ  نمودن

به : sarva-bhüta-hiteحتماً، محققاً ـ : eva، مرا ـ  به من: mämيابند ـ  دست مي: präpnuvantiآنها ـ : teيكسان ـ 
  . مشغول شده: ratäùمنظور رفاه و سعادت تمام موجودات زنده ـ 

   ترجمه
آن حقيقـت    كـامالً    ،  اما آنان كه از طريق مهار نمودن حواس گوناگون و يكسان بودن نسـبت بـه همگـان                 

 مفهوم فاقد -حركت  ، تغييرناپذير، ثابت و بي  جا، تصورناشدني، آن حاضر در همه  ماوراي درك حواسةنيافت تجلي
ـ كنند مي را عبادت   -شخصيت حقيقت مطلق      موجوداتنـد، سـرانجام   ة و مشغول امر خير براي رفاه و سعادت هم

  .آنها نيز به من نائل خواهند شد

   شرح
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ز طريق روشي غير مستقيم به همان نتيجه دست يابند كوشند ا پرستند و بلكه مي آنان كه مستقيماً خداوند متعال كريشنا را نمي
شخص خردمند پس ”:  همان گونه كه بيان شده است. گردند نيز در نهايت امر به همان هدف متعال يعني شري كريشنا نائل مي

دهاي بسيار به  هنگامي كه شخص پس از تول“.آورد ، به من پناه مي ه چيز استاز تولدهاي بسيار، با علم به اينكه واسودوا هم
چنانچه كسي با روشي كه در اين آيه ذكر گرديده به سوي خداوند برود، . شود دانش كامل رسيد، به خداوند كريشنا تسليم مي

اين حقيقت . بايد حواسش را مهار نمايد، به همه خدمت كند و مشغول اموري در جهت خير و رفاه و سعادت همه موجودات شود
 و اغلب ؛، انسان بايد به خداوند كريشنا تقرب حاصل كند شود كه براي دستيابي به معرفت كامل  مينيز از آيه فوق استنباط

  . پيش از تسليم شدن كامل به خداوند توبه و رياضت بسيار الزم است
ل كردن ، عم ، چشيدن ، شنيدن انسان براي ديدن روح متعال كه درون روح فردي است بايد از فعاليتهاي ارضاي حواس در ديدن

با اين شناخت و رسيدن به . گردد آنگاه است كه انسان به درك حضور همه جا گسترده روح متعال نائل مي. و غيره دست شويد
ورزد و تفاوتي بين انسان و حيوان مشاهده  اي حسادت نمي ، انسان ديگر نسبت به هيچ موجود زنده اين مرحله از معرفت

ليكن بايد دانست براي انسانهاي . بيند پوشش بيروني گوهر روحاني كه تنها روح را ميكند، زيرا چنين فردي ديگر نه  نمي
  . ، پيمودن طريق درك جنبه فاقد شخصيت خداوند بسيار مشكل است معمولي

  5آيه 
kleço 'dhikataras teñäm 
avyaktäsakta-cetasäm 

avyaktä hi gatir duùkhaà 
dehavadbhir aväpyate 

kleçaù : مشكل ـadhika-taraù : بسيار زياد ـteñäm : مربوط به آنها ـavyakta :نيافته ـ  به تجليäsakta :دلبسته شده  ،
: gatiùحتماً، محققاً ـ : hiنيافته ـ  به سوي تجلي: avyaktäمربوط به آن كساني كه ذهنشان ـ : cetasämشيفته شده ـ 

شود، به دست  حاصل مي: aväpyateن كه جسم گرفته ـ وسيله آ به: deha-vadbhiùبا زحمت ـ : duùkhamپيشرفت ـ 
  .آيد مي

   ترجمه
نيافته و فاقد شخصيت متعال دلبستگي دارد، پيشرفت بسيار سخت            براي كساني كه ذهنشان به وجه تجلي      

  . است پيش رفتن از طريق اين راه براي فرد بدن گرفته همواره مشكل.  و پرزحمت است

   شرح
نيافته و فاقد شخصيت خداوند متعال را مورد نظر قرار  ، تجلي ، وجه تصورناشدني  در راه شناخت حقيقتجويان كه آن گروه از حق

، و كساني كه در آگاهي كامل به كريشنا بوده و مشغول اعطاي خدمت خالصانه و عاشقانه به خداوندند  دهند گيانا ـ يوگي مي
هرچند روش .   دقيقاً شرح داده شده است يوگا-بهاكتين گيانا ـ يوگا و اكنون اينجا تفاوت بي. شوند ميبهاكتي ـ يوگي خوانده 

،  يوگا-بهاكتي در حالي كه راه ؛ رساند، ولي بسيار دشوار و پرزحمت است گيانا ـ يوگا در نهايت امر انسان را به همان هدف مي
اي روح كالبد گرفته روندي فطري و يعني طريقه قرار گرفتن در خدمت مستقيم شخصيت متعال خداوند، آسانتر بوده و بر

روح فردي از زمانهاي بسيار كهن در قالب جسم گرفتار شده و لذا براي او بسيار مشكل است كه صرفاً از طريق .  طبيعي است
، آرچا ـ ويگراهاي كريشنا را به عنوان فرم قابل  بنابراين بهاكتي ـ يوگي.  نظري و تئوري درك كند كه او اين بدن نيست
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توان از آن به اين طريق  پذيرد زيرا نوعي تصور جسمي يا ديدگاه بدني در فكر او استوار شده و ريشه دوانده كه مي ستش ميپر
استدالل ودايي حاكي از آن .  پرستي نيست ، پرستش فرم اصلي شخصيت اعالي خداوند در معبد به مفهوم بت البته. استفاده كرد

يا )  واجد كيفيات محسوس( گونا و يا نيرگونا باشد، يعني در نظر داشتن متعال با صفاتتواند سا است كه پرستش خداوند مي
پرستش آرچا يا شكل اصلي خداوند در معبد، پرستش از نوع ساگونا است زيرا خداوند ).  فاقد كيفيات محسوس( بدون صفات

،  ارك خداوند، هرچند با عناصر مادي چون سنگاما بايد در نظر داشت كه شكل مب. شود  عناصر مادي نمايش داده ميوسيله به
  . اين امر حاكي ازمطلق بودن سرشت خداوند متعال است.  ، ولي واقعاً مادي نيست چوب يا رنگ و روغن نمايش داده شده

همان گونه كه مشهود است در معابر صندوقهاي متعدد پست نصب شده است و . توان به مثال بارزي اشاره كرد در اينجا مي
ولي بايد در نظر داشت اين امر از طريق . هايمان را در آنها بيندازيم طبيعتاً بدون مشكلي به مقصد خواهند رسيد چنانچه ما نامه

،  به همين ترتيب.  هر صندوقي كه در خيابان بيابيم و صندوقهايي كه مربوط به اداره پست نباشد، صورت نخواهد پذيرفت
اين آرچا ـ . شود و مظهر موثقي به صورت نمودي عيني است كه آرچا ـ ويگراها خوانده ميشخصيت الهي داراي تمثال معتبر 
خداوند داراي قدرت مطلق است و . پذيرد خداوند از طريق آن خدمت و عبادت شخص را مي.  ويگراها ظهور خداوند متعال است

ه طريقي كه براي نفوس مقيد، راحت و قابل فهم باشد، باشد، بنابراين با ظهورش در قالب آرچا ـ ويگراها يعني ب قادر متعال مي
  . تواند خدمت و عبادت آنان را بپذيرد مي

بدين سبب براي عابد مشكلي در تقرب حاصل نمودن فوري و مستقيم به حق تعالي وجود ندارد، ليكن براي كساني كه در راه 
آنان مجبورند از .   مد نظر دارند، راه بسيار مشكل استشناخت حقيقت و به منظور معرفت روحاني وجه فاقد شخصيت خداوند را

نيافته متعال را درك نمايند، لذا بايد زبان آن طريقت را فراگيرند، احساسات  طريق ادبيات ودايي همچون اوپانيشادها وجه تجلي
.  عادي چندان آسان نيستطي طريق در اين راه براي شخصي . ناملموس را درك كنند، و به شناخت تمام اين روشها نائل آيند
، به سادگي از طريـق هدايـت پـير روحاني واجد شرايط، با ابراز  ولي كسي كه در آگاهي به كريشنا مشغول خدمت عابدانه است

احترام و اداي سجده مرتب به آرچاي خداوند، با شـنيدن شكوه و عظمت خداوند، و با خوردن باقيمانده خوراكي كه به خداوند 
گرايان براي شناخت  هويت شكي نيست كه راه بي. گردد ، به آساني به شناخت شخصيت اعالي او نائل مي ه استپيشكش شد

حال آنكه . خداوند سخت و پرزحمت است و اين خطر را نيز در بر دارد كه نهايتاً به شناخت حقيقت مطلق دست نيابند
  بهاگاواتام-شريماددر . كنند مي متـعال الهي تقرب حاصل ، بدون خطر، زحمت و مشكل مستقيماً به شخـصـيت گرايان هويت

عبارتي مشابه آيه حاضر آمده كه در آن گفته شده است به جاي پيروي از راه بهاكتي يعني تسليم شدن به شخصيت متعال 
ز رنج و زحمت خداوند، چنانچه انسان زندگي خود را در غور و تفكر براي شناخت برهمن و غير برهمن سپري نمايد، حاصلي ج

بدين سبب در اينجا توصيه شده است كه انسان نبايد اين راه پرزحمت و سخت خودشناسي را اتخاذ كند، . به دست نخواهد آورد
  . زيرا اطميناني براي حصول نتيجه نهايي وجود ندارد

هاي   است به معرفت جنبهموجود زنده به طور ابدي روحي منفرد است و چنانچه بخواهد در كل روحاني مستغرق شود، ممكن
ابدي و پر از دانش طبيعت اصليش نائل آيد، ليكن بايد در نظر داشت كه سرشت مملو از شعف موجود زنده همچنان غير قابل 

جويي كه در روش گيانا ـ يوگا بسيار دانشمند  با لطف و رحمت يك عابد و فدايي خدا، شايد چنين حق. ادراك باقي خواهد ماند
گرايي خود براي او  هويت  يا خدمت عابدانه برسد كه در آن زمان نيز تمرين طوالني در طريقت بي يوگا-بهاكتيحله ، به مر است

، روح قالب گرفته همواره با  بنابراين. منشأ مشكل خواهد شد، زيرا رها كردن اين نوع ادراك براي وي بسيار سخت خواهد بود
هر روح زنده داراي استقاللي جزئي . ، مشكل دارد  عمل و چه در موقع درك و معرفت، چه در موقع تمرين و نيافته آن وجه تجلي

نيافته با سرشت فطري و روحاني او كه  تواند راه دلخواه خود را انتخاب نمايد ولي بايد بداند كه معرفت به وجه تجلي است و مي
براي هر موجود زنده . راي شناخت حقيقت اتخاذ كندبدين سبب شخص نبايد اين طريق را ب.  باشد مغاير است مملو از شعف مي

چنانچه انسان بخواهد از اين . باشد ، بهترين راه مي ، طريق آگاهي به كريشنا كه شامل جذب كامل در خدمت عابدانه است فردي
بنابراين .  اشتطريق خدمت خالصانه و مريدانه غفلت ورزد و آن را ناديده بگيرد، خطر رجعت به كفر و الحاد وجود خواهد د
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نيافته و  همان گونه كه در اين آيه بيان شده است هيچگاه نبايد روش متمركز كردن توجه و دقت بر آن حقيقت تجلي
خداوند كريشنا آن را توصيه . ، تشويق و توصيه شود، خصوصاً در اين عصر تصورناشدني كه در وراي دسترس حواس است

  .كند نمي

  6-7آيات 
ye tu sarväëi karmäëi 

mayi sannyasya mat-paräù 
ananyenaiva yogena 

mäà dhyäyanta upäsate 
 

teñäm ahaà samuddhartä 
måtyu-saàsära-sägarät 
bhavämi na cirät pärtha 
mayy äveçita-cetasäm 

ye : آن كساني كه ـtu : اما ـkarmäëi : همه ـmayi : فعاليتها ـsannyasya : به من ـmat—paräù :م كردن ـتسلي 
ananyena :شوند ـ به من دلبسته مي eva : بدون انحراف ـyogena : حتماً، محققاً ـmäm :بهاكتيوسيله تمرين چنين  به - 

من : ahamمربوط به آنها ـ : ahamكنند ـ  پرستش مي: teñäm تمركزكردن ـ: upäsateبر من ـ : dhyäyantaùيي ـ يوگا
از اقيانوس ـ : sägarätدر موجوديت مادي ـ : saàsäraمربوط به مرگ ـ : måtyuبخش ـ  ،رهايي ناجي: samuddhartäـ 

bhavämi :شوم ـ  من ميna : نه ـcirät :پس از يك زمان طوالني ـ pärtha :اي پسر پريتها ـ mayi :بر من ـ äveçita :
  . مربوط به آن كساني كه ذهنشان: cetasämثابت شده ـ 

   ترجمه
، بدون انحـراف    كنند  مي اعمالشان را به من تسليم       ةپرستند، هم   اي آنان كه مرا مي    اما، اي پسر پريتها، بر    

 و فكرشـان را بـر مـن ثابـت نگـاه      كننـد  مـي اند، همواره بر من تمركز  وقف من هستند، مشغول خدمت عابدانه  
  . درنگ از اقيانوس تولد و مرگ هستم بخش بي اند، من آن رهايي داشته

   شرح
 خداوند از موجوديت وسيله بهتوانند خيلي زود  اظهار شده است كه عابدان بسيار خوشبخت هستند كه ميدر آيه حاضر صريحاً 

رسد كه خداوند بزرگ است و روح  ، انسان به اين شناخت مي در عبادت عاشقانه پاك يا خدمت عابدانه خالص. مادي نجات يابند
  عالي است و چنانچه از اين وظيفه سر باز زند، بايد به مايا خدمتوظيفه وي خدمت به حق ت.  منفرد تابع و مطيع فرمان اوست

  .كند
وجود  كامالً ، انسان بايد بنابراين. توان درك كرد همان گونه كه قبال گفته شد، خداوند متعال را تنها از طريق خدمت عاشقانه مي

وي بايد فقط براي كريشنا كار و . يد تا بدو نائل آيدانسان بايد فكرش را كامال بر كريشنا متمركز نما. خود را وقف اين امر كند
شود، اما اينكه آن كار بايد فقط براي رضايت كريشنا  اين موضوع مهم نيست كه شخص مشغول چه كاري مي. فعاليت كند

موفقيتي جز در حقيقت عابد هيچ گونه . دهد اين امر قاعده و اصل خدمت عابدانه را تشكيل مي.  انجام گردد، حائز اهميت است
، درست همان گونه كه آرجونا  خواهد و هدف زندگيش تحصيل رضايت كريشناست راضي كردن شخصيت متعال خداوند نمي



   
452 

مريد و فدايي خداوند قادر است همه چيز را براي رضايت كريشنا قرباني كند كه اين روشي . نيز در نبرد كوروكشترا چنين كرد
اش وقف كند و در عين حال به ذكر اسماء مقدس هاره كريشنا، هاره  خود را از طريق حرفهتواند  انسان مي:  بسيار ساده است

اين ذكر روحاني عابد را به شخصيت . هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره بپردازد/  كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره
  .كند خداوند جذب مي

 وجودش را نثار كرده است از اقيانوس سان بديندرنگ عابد پاكي را كه  او بيدهد كه  در اينجا پروردگار متعال قول مي
توانند به اراده خود روح خويش را از طريق روش  اند مي كساني كه در تمرين يوگا پيشرفته. موجوديت مادي نجات خواهد داد

 اما در ارتباط با مريدان خدا ؛ يز ممكن استاي كه مايلند منتقل سازند، كه اين امر از طريق راههاي ديگر ن يوگا به هر سياره
عابد نيازي به صبر كردن به منظور متبحر شدن براي انتقال . برد اينجا به روشني بيان شده است كه خداوند خودش آنان را مي

  .خود به آسمان روحاني ندارد
 : واراها پورانا اين آيه آمده است در

nayämi paramaà sthänam 
arcir-ädi-gatià vinä 

garuòa-skandham äropya 
yatheccham aniväritaù  

اين . مفهوم آيه فوق آن است كه عابد احتياج ندارد براي انتقال روح خود به سيارات روحاني به تمرين آشتانگا ـ يوگا بپردازد
همان . گردد صاً ناجي ميفرمايد كه خود او شخ حق تعالي به وضوح اينجا بيان مي.  مسئوليت به عهده خود خداوند متعال است

برد، فدايي خدا نيز نيازي ندارد كوشش نمايد تا خود را  گونه كه فرزند از طريق حفاظت والدينش در امنيت كامل به سر مي
، بالفاصله سوار بر  اش ، از طريق لطف و رحمت واسعه ، پروردگار متعال  بلكه؛ تمرين يوگا به سيارات ديگر انتقال دهدوسيله به

هرچند كسي كه در اقيانوس فرو . دهد درنگ عابد را از اين موجوديت مادي نجات مي رسد و بي ه حامل خود گارودا فرا ميپرند
اما . ، ممكن است به سختي تالش كند و در شنا كردن نيز ماهر باشد، ولي با وجود اين قادر به نجات خود نخواهد بود افتاده

به همين نحو نيز خداوند عابد را از . يابد رج كند، در اين صورت او به آساني نجات ميچنانچه كسي فرا رسد و او را از آب خا
انسان فقط بايد به اين روش ساده آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، تمسك جويد و . كشد ورطه موجوديت مادي بيرون مي

يد همواره طريق خدمت عابدانه را بر تمام هر شخص خردمندي با. به آن عمل كند و وجودش را نثار خدمت عابدانه نمايد
 : در نارايانيا اين موضوع به صورت ذيل تأييد شده است. راههاي ديگر ترجيح دهد

yä vai sädhana-sampattiù 
puruñärtha-catuñöaye 
tayä vinä tad äpnoti 

naro näräyaëäçrayaù  
لف كار براي اجر و ثمر يا تحصيل دانش از طريق روشهاي پندار مفهوم اين آيه آن است كه انسان نبايد خود را به روشهاي مخت

،  تواند به تمامي مزايايي كه از روشهاي ديگر يوگايي كسي كه وجودش وقف شخصيت متعال است مي. ذهني مشغول سازد
 خدمت عابدانه اين بركت خاص. آيد نائل آيد ، قربانيها، صدقات و غيره به دست مي ، مراسم و مناسك عبادي نظريات فلسفي

  . است
هاره راما، هاره راما، راما راما، /  هاره صرفاً با ذكر نامهاي مقدس كريشنا يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره

گردد به آساني و شادماني به سمت مقصد متعال تقرب حاصل كند كه با هيچ روش ديگري  هاره هاره عابد خداوند قادر مي
  .ن به آن رسيدتوا نمي

 :  در فصل هيجدهم بيان شده استگيتا-بهاگاواداين مطلب نيز در 



   
453 

 sarva-dharmän parityajya 
mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù  
اين شيوه . دانه بپردازدخدمت عاب  تمام روشهاي ديگر خودشناسي را رها نمايد و فقط در آگاهي به كريشنا بهبايد ميشخص 

دار  از آنجايي كه خداوند متعال كامال عهده. ، انسان را قادر خواهد ساخت كه به باالترين مرتبه كمال زندگي نائل آيد عمل
بنابراين انسان نبايد بيهوده بكوشد . گردد، نيازي نيست كه او نگران گناهان زندگي گذشته خود باشد مسئوليت چنين فردي مي

باشد كه همه به خداوند قادر مطلق متعال . ، خويش را نجات دهد طريق تالشهاي شخصي خود براي كسب معرفت روحانيتا از 
  . اين باالترين مرتبه كمال زندگي بشري است. كريشنا پناه برند

  8آيه 
mayy eva mana ädhatsva 
mayi buddhià niveçaya 

nivasiñyasi mayy eva 
ata ürdhvaà na saàçayaù 

mayi : بر من ـeva : حتماً، محققاً ـmanaù : ذهن ـädhatsva : ثابت و متمركز كن ـmayi : برمن ـbuddhim : ،شعور
 ataùحتماً، محققاً ـ : evaدر من ـ : mayi تو خواهي زيست ـ: nivasiñyasi، در خدمت بگذار ـ  وقف كن: niveçayaخرد ـ 

ürdhvam : از آن پس ـna : هرگز ـsaàçayaù:شك و ترديد .  

   ترجمه
، شخصيت اعالي خداوند، متمركز كن و تمام شعور و خرد خود را وقف خدمت به مـن                    فقط ذهنت را بر من    

  .  بدون شك تو همواره در من خواهي زيستسان بدين.  كن

   شرح
بب جاي هيچ گونه كند و بدين س اي مستقيم با او زندگي مي ، در رابطه كسي كه مشغول خدمت عابدانه خداوند كريشناست

از . كند عابد يا فدايي خدا نه در عرصه مادي كه در كريشنا زندگي مي.  ترديدي نيست كه موقعيت او از همان آغاز روحاني است
كند كريشنا به همراه نيروي درونيش بر زبان  آنجا كه نام مقدس خداوند با خود او تفاوت ندارد، وقتي عابد هاره كريشنا ذكر مي

پذيرد و عابد با  كند، كريشنا مستقيماً آن خوراكيها را مي وقتي او به كريشنا غذا پيشكش مي. آيد صادق به رقص درميآن ذاكر 
هرچند اين روش در گيتا و متون . شود ، كريشنايي يا الهي مي خوردن باقيمانده غذاهايي كه به پيشگاه خداوند تقديم شده

تواند به حقيقت آن پي  ا كسي به انجام اين خدمت و طاعت مبادرت نورزد، نمي، ليكن ت مقدس ودايي ديگر توصيه شده است
  .ببرد

  9آيه 
atha cittaà samädhätuà 
na çaknoñi mayi sthiram 

abhyäsa-yogena tato 
mäm icchäptuà dhanaïjaya 
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atha : اگر بنابراين ـcittam :ذهن ـ samädhätum :متمركز نمودن ـ  ثابت كردن ،na : ـ )  پيشوند نفي(نهçaknoñi : تو
وسيله تمرين خدمت عابدانه ـ  به: abhyäsa-yogena، به طور مداوم ـ  به طور ثابت: sthiramبر من ـ : mayiقادر هستي ـ 

tataù :سپس ـ پس ، mäm :مرا ـ  به من ،icchä :آرزو ـ  خواسته ،äptum : به دست آوردن ـdhanam-jaya : اي فاتح
  .، آرجونا ثروت

   رجمهت
، پـس     ، چنانچه قادر نيستي فكرت را بدون انحراف بر من متمركز نمـايي              ، اي فاتح ثروت     آرجوناي عزيزم 

  .  را دنبال كن و به اين طريق آرزوي نائل شدن به من را در خود پرورش ده يوگا-بهاكتي ةكنند اصول تنظيم

   شرح
روش نخست مصداق كسي است كه واقعاً نسبت به كريشنا، .   نشان داده شده است يوگا-بهاكتيدر اين آيه دو روش مختلف 

و روش ديگر براي كسي است كه هنوز به اين .  شخصت اعالي خداوند، از روي عشق روحاني دلبستگي پيدا كرده است
ردن آنها در تواند با دنبال ك  است كه انسان ميتجويزشده، قواعد و قوانين مختلفي  براي دسته دوم.  دلبستگي دست نيافته است

  .نهايت به مرحله دلبستگي به كريشنا ارتقاء يابد
، حواس به علت كامجويي و ارضاي تمايالت  در حال حاضر در عرصه موجوديت مادي.   راه پاكسازي حواس است يوگا-بهاكتي

توانند  ه است كه آنها ميتوان حواس را پاك نمود، و در حالت پاك شد  مي يوگا-بهاكتياما با تمرين . نفساني همواره ناپاكند
 بلكه فقط كنند مي، افراد از روي عشق به صاحبكار خود خدمت ن در دنياي مادي. مستقيماً در ارتباط با خداوند متعال قرار گيرند

كند و از خدمات آنان در ازاي  صاحبكار نيز هيچ گونه عشقي نسبت به كارگزاران خود احساس نمي.  به منظور تأمين درآمد است
، شخص بايد به مرحله عشق  ليكن در زندگي روحاني.  بنابراين اينجا مسئله عشق مطرح نيست. شود رداخت پول منتفع ميپ

  . گيرد، قابل حصول است ، با پرداختن به خدمت عابدانه كه با حواس فعليمان صورت مي و اين مرحله عشق پاك. پاك ارتقاء يابد
 در قلب همه كس وجود دارد، در حال حاضر تحت تأثير معاشرت مادي آلوده به اين عشق به پروردگار كه به صورت خفته

بدين سبب قلب انسان بايد معاشرت با ماده را رها كند و از آن تطهير شود تا .  صورتهاي مختلفي در بيرون انعكاس يافته است
  . اين كل روش است. آن عشق پاك و خفته فطري براي كريشنا احياء گردد

، اصول دقيق و معيني را  ، شخص بايد تحت هدايت يك پير روحاني متخصص يوگا-بهاكتيكننده  م اصول تنظيمبراي انجا
صبح زود بيدار شود، استحمام كند، وارد معبد گردد، دعاهايي را نيايش كند، هاره كريشنا ذكر كند، سپس گلهايي : پيروي نمايد

شخص بايد .  يشكش به خداوند غذا طبخ نمايد، پراسادام تناول كند و غيرهآوري نمايد، براي پ را براي تقديم به خداوند جمع
اين طريقه عمل قادر است به هر كس كمك نمايد تا به .  را از عابدان پاك بشنود بهاگاواتام-شريماد و گيتا-بهاگاواددائماً 

. يابد لكوت روحاني خداوند اطمينان مي در اين صورت است كه انسان از پيشرفت خود به سوي م؛سطح عشق خداوند ارتقاء يابد
، قطعاً و مسلماً انسان را به مرحله عشق  ، با هدايت يك پير روحاني  بدين نحو، تحت قواعد و قوانين يوگا-بهاكتياجراي 

  .رساند خداوند مي

  10آيه 
abhyäse 'py asamartho 'si 
mat-karma-paramo bhava 
mad-artham api karmäëi 
kurvan siddhim aväpsyasi 
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abhyäse : در تمرين ـapi :حتي اگر ـ asamarthaù :ناتوان ـ asi : تو هستي ـmat-karma :ـ) خداوند( كار متعلق به من 
paramaù : وقف شده به ـbhava : بشو ـmat-artham : به خاطر من ـapi : حتي ـkarmäëi : كار، عمل ـkurvan :

  .به دست خواهي آورد: aväpsyasiكمال ـ : siddhimانجام دادن ـ 

   ترجمه
، زيرا بـا   ، پس فقط سعي كن براي من كار كني  نيستي يوگا -بهاكتيچنانچه قادر به اجراي قواعد و قوانين        

  . كمال نائل خواهي شدةعمل كردن براي من به مرحل

   شرح
تواند با كار  عمل كند، در اين صورت مي  يوگا-بهاكتيكننده  ، به اصول تنظيم تواند تحت هدايت پير روحاني كسي كه حتي نمي

چگونگي عمل براي خداوند قبال در آيه پنجاه و پنج فصل . كردن براي خداوند متعال تدريجاً به مرحله كمال تقرب حاصل كند
وز و ، ترويج و اشاعه آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، دلس شخص بايد نسبت به امر تبليغ.  يازدهم توضيح داده شده است

بنابراين چنانچه انسان حتي نتواند . عابدان بسياري مشغول اشاعه كريشنا آگاهي هستند و احتياج به كمك دارند. موافق باشد
اي در صحنه كار و  هر برنامه. تواند سعي در كمك به چنين كاري كند  بپردازد، مي يوگا-بهاكتيكننده  مستقيماً به اصول تنظيم

همان گونه كه انسان در زمينه كسب و تجارت به مكاني . ، سازماندهي و نيروي كار و عمل دارد ، سرمايه ، احتياج به زمين تالش
، قدري نيروي انساني و قدري سازماندهي براي گسترش امر احتياج دارد، به همين  ، قدري سرمايه براي استفاده براي اقامت

، شخص براي  نها تفاوت در اين است كه در عرصه مادي و دنيويت.  ترتيب در خدمت به كريشنا نيز همين عوامل الزم است
توان براي رضايت كريشنا انجام داد كه در اين صورت  كند، در حالي كه همان كار را مي كامجويي و ارضاي حواس كار مي

داث مركز يا معبدي براي تواند به اح چنانچه شخصي به اندازه كافي سرمايه در اختيار داشته باشد، مي. گردد فعاليت روحاني مي
هاي مختلفي براي كار و فعاليت وجود  در حقيقت زمينه. اشاعه آگاهي به كريشنا و همين طور به انتشار كتب ودايي كمك كند

تواند چند  چنانچه شخص نتواند نتيجه فعاليتهايش را قرباني نمايد، مي. مند باشد دارد و انسان بايد به چنين كارهايي عالقه
خدمت داوطلبانه به جنبش كريشناآگاهي به انسان كمك . ز نتيجه كارش را براي پخش آگاهي به كريشنا اهداء كنددرصدي ا

  .خواهد كرد تا به حالت واالتري از محبت و عشق به خداوند دست يابد، و در نتيجه آن به مرتبه كمال نائل گردد

  11آيه 
athaitad apy açakto 'si 

kartuà mad-yogam äçritaù 
sarva-karma-phala-tyägaà 

tataù kuru yatätmavän 
atha : حتي اگرچه ـetat : اين ـapi : همچنين ـaçaktaù : ناتوان ـasi : تو هستي ـkartum : انجام دادن ـmat : به من ـ

yogam : در خدمت عابدانه ـäçritaù : پناه بردن ـsarva-karma : مربوط به تمام اعمال ـphala :نتايج ـ مربوط به 
tyägam : انقطاع ـtataù :سپس ـ پس ، kuru : انجام بده ـyata-ätma-vän :واقع در ذات .  

   ترجمه
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 نتايج  ة، پس سعي كن كه با تسليم كردن كلي          و حتي چنانچه قادر به عمل كردن در آگاهي به من نيز نيستي            
  . و ثمرات كارت عمل كني و بكوش كه در ذات واقع باشي

   شرح
، خانوادگي يا مذهبي و يا به علت بعضي موانع ديگر قادر نباشد حتي با  اي مالحظات اجتماعي  به علت پارهشايد شخص

زيرا چنانچه وي مستقيماً به كريشناآگاهي ملحق شود، ممكن است . فعاليتهاي مربوط به آگاهي به كريشنا همراهي كند
اي دارد  بدين ترتيب براي كسي كه چنين مسئله. ر پيش آيد، يا بسياري مشكالت ديگ اعتراضاتي از طرف اعضاي خانواده

قوانين ودايي در اين مورد به توصيف بعضي از . توصيه شده است كه نتايج حاصل از كارهايش را براي امر خيري فدا كند
 سان بدين. ا وقف كندتواند حاصل و ثمر اعمال خود ر پردازد كه از طريق آنها فرد مي قربانيها و اعمال خاصي به نام پونيا مي

اي به  شود كه افرادي بدون اينكه تمايل و عالقه همچنين ديده مي. تواند تدريجاً به مرحله دانش ارتقاء يابد شخص مي
، و از نتايج كارشان كه با كنند ميالمنفعه ديگر انفاق  فعاليتهاي كريشنا آگاهي داشته باشند به بيمارستانها و يا مؤسسات عام

، زيرا  چنين فعاليتهايي نيز در اينجا توصيه شده است. كنند ميپوشي نموده و آن را اعطاء  اند چشم  كسب كردهزحمت بسيار
رها نمودن نتايج و ثمرات كار، به تدريج ذهن خود را پاك نموده و در آن صورت قادر به درك آگاهي به كريشنا  شخص با
اهي به كريشنا وابسته و متكي به تمرينات و تجربيات ديگري است زيرا خود گيري كرد كه آگ البته نبايد چنين نتيجه. خواهد شد

 ولي اين روش قرباني نمودن ثمره كار براي افرادي توصيه شده ؛تواند فكر انسان را پاك نمايد آگاهي به كريشنا به تنهايي مي
تواند روزي  مي... ، به مملكت و ، به ملت هاست كه قادر به وقف كامل خود در كريشنا آگاهي نيستند، چون خدمت كردن به جامع

  : كنيم كه بيان شده است مالحظه مي) 18/46 (گيتا-بهاگاواددر . او را به خدمت عابدانه پاك خداوند رهنمون شود
yataù pravåttir bhütänäm 

ه مقصود متعال كريشنا اگر شخص تصميم بگيرد كه براي مقصود متعال قرباني كند، حتي چنانچه به اين نكته واقف نباشد ك
  . ، با وجود اين از طريق روش قرباني تدريجاً درك خواهد نمودكه كريشنا مقصود متعال است است

  12آيه 
çreyo hi jïänam abhyäsäj 
jïänäd dhyänaà viçiñyate 

dhyänät karma-phala-tyägas 
tyägäc chäntir anantaram 

çreyaù : بهتر ـhi : حتماً، محققاً ـjïänam : دانش ـabhyäsät : از تمرين ـjïänät : از دانش ـdhyänam :تيشن مدي 
انقطاع از نتايج : karma-phala-tyägaùـ ) تمركز(تيشن  از مدي: dhyänätگردد ـ  بهتر محسوب مي: viçiñyateـ ) تمركز(

  . از آن پس: anantaramصلح و آرامش ـ : çäntiùوسيله چنين انقطاعي ـ  به: tyägätو ثمرات اعمال ثمربخش ـ 

   ترجمه
بهتر از دانش    اما.  ، پس خود را به تحصيل دانش مشغول كن          چنانچه قادر نيستي اين كار را نيز انجام دهي        

گردد به آرامـش   ، زيرا با چنين انقطاعي انسان قادر مي تمركز است و بهتر از تمركز انقطاع از نتايج و ثمرات عمل 
  .فكر نائل آيد
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   شرح
راه اصول تنظيم كننده و راه دلبستگي كامل از روي : ه كه در آيات قبل ذكر شد دو نوع خدمت عابدانه وجود داردهمان گون

براي كساني كه واقعاً قادر نيستند از اصول آگاهي به كريشنا پيروي كنند بهتر است به . عشق به شخصيت متعال خداوند
دانش تدريجاً به مرحله . گردد ان قادر به درك موقعيت حقيقي خود مي دانش انسوسيله بهتحصيل دانش مبادرت ورزند، زيرا 

روشهايي . ، شخصيت متعال خداوند را درك كند تواند از طريق روندي تدريجي تمركز تكامل خواهد يافت كه با آن انسان مي
خدمت عابدانه بپردازد اين شود انسان تصور كند كه خود متعال است و چنانچه شخص قادر نباشد به  وجود دارد كه باعث مي

،  تجويزشده به انجام وظايف بايد ميو اگر شخص نتواند به اين طريق تمركز كند، آنگاه . گرايي رجحان دارد نوع تمركز به مادي
، بپردازد كه تفصيل آن را در فصل آخر  چنانكه در ادبيات ودايي براي براهماناها، كشاترياها، وايشياها و شودراها مقرر شده

 اين بدان معني است كه نتيجه كارما ؛اما در تمام موارد، انسان بايد از نتيجه يا ثمره كار دست شويد.   خواهيم يافتگيتا-بهاگاواد
  .براي امر خيري صرف شود

يك روش تكامل : ، براي رسيدن به عاليترين هدف يعني شخصيت متعال خداوند دو روش وجود دارد خالصه مطلب آنكه
خدمت عابدانه در آگاهي به كريشنا روش مستقيم است و روش ديگر انقطاع از ثمرات .  روش ديگر مستقيم است، و  تدريجي

، و سپس به شناخت شخصيت اعالي  ، تمركز، درك روح متعال تواند به مراحل دانش اعمال است كه پس از آن شخص مي
چون روش مستقيم براي همه كس ممكن . يم را اختيار كندتواند يا روش قدم به قدم و يا راه مستق انسان مي. خداوند برسد

ولي بايد اين مطلب را درك كرد كه روش غير مستقيم براي آرجونا . ، بنابراين راه غير مستقيم نيز ارزش خود را دارد نيست
وش غير مستقيم براي ر.  ، زيرا او از پيش در مرحله خدمت عابدانه عاشقانه به خداوند متعال واقع شده است توصيه نشده است

، تمركز و شناخت روح  ، دانش  لذا آنان بايد از روش تدريجي انقطاع؛افرادي است كه در مرحله خدمت عابدانه عاشقانه نيستند
به همه توصيه .  شود، تأكيد روي روش مستقيم است  مربوط ميگيتا-بهاگاواداما تا آنجا كه به . متعال و برهمن پيروي نمايند

  . راه مستقيم را در پيش گيرند و به شخصيت متعال خداوند كريشنا تسليم گردندشود كه مي

  13-14آيات 
adveñöä sarva-bhütänäà 
maitraù karuëa eva ca 
nirmamo nirahaìkäraù 

sama-duùkha-sukhaù kñamé 
 

santuñöaù satataà yogé 
yatätmä dåòha-niçcayaù 

mayy arpita-mano-buddhir 
yo mad-bhaktaù sa me priyaù 

adveñöä : بدون حسد ـsarva-bhütänäm : نسبت به تمام موجودات زنده ـmaitraù :صميمي ـ  دوست ،karuëaù :
: nirahaìkäraùبدون هيچ گونه حس مالكيت ـ : nirmamaùهمچنين ـ : caحتماً، محققاً ـ : eva، بامحبت ـ  مهربان

: santuñöaù ، بخشنده ـ با گذشت: kñamé و شادي ـ: sukhaùدرغم ـ : duùkhaيكسان ـ : samaبدون منيت كاذب ـ 
-dåòhaحكمران نفس ـ : yata-ätmäكسي كه وقف عشق و عبوديت است ـ : yogéهمواره ـ : satatam ، قانع ـ راضي

niçcayaù : : با عزم راسخ ـmayi : به من ـarpita :وقف شده ـ  مشغول شده ،manaù : ذهن ـbuddhiù :ر ـ و شعوyaù :
  . عزيز، محبوب: priyaùبراي من ـ : meاو ـ  : saùعابد من ـ : mat—bhaktaù كسي كه ـ



   
458 

   ترجمه
آيـد، خـود را صـاحب و           موجودات زنده به شمار مي     ةآن كس كه حسود نيست و دوستي مهربان براي هم         

،  ، همـواره راضـي   اسـت ، شكيب   ، در شادي و غم هر دو يكسـان اسـت            داند و عاري از منيت كاذب است        مالك نمي 
، چنين عابدي براي من       ، و ذهن و شعورش بر من متمركز است          ، با عزم راسخ وقف خدمت عابدانه        حكمران نفس 
  .باشد بسيار عزيز مي

   شرح
عابد . فرمايد گردد و صفات روحاني عابد پاك را در اين دو آيه توصيف مي خداوند بار ديگر به موضوع خدمت عابدانه پاك بازمي
او با دشمن خود، دشمن .  همچنين نسبت به كسي حسود نيست. شود پاك هيچگاه در هيچ شرايطي آشفته و ناراحت نمي

  :انديشد  چنين مي؛شود نمي
پس بهتر است رنج را تحمل كنم تا . كند اين شخص به علت خطاهاي گذشته خود من است كه به صورت دشمنم رفتار مي”

  : آمده است) 10/14/8 ( بهاگاواتام-مادشري در “. اينكه اعتراض نمايم
tat te 'nukampäà su-samékñamäëo bhuïjäna evätma-kåtaà vipäkam 

 من به علت اعمال سوء و ؛ كند كه اين لطف خداوند نسبت به او است آيد، فكر مي هر گاه عابد در مشكل و رنجي گرفتار مي”
پس اين به علت لطف خداوند متعال .  گرديدم كشم متحمل رنج مي نون رنج ميام بايد به مراتب بيشتر از آنچه اك گناهان گذشته

آيد، بلكه با لطف و رحمت شخصيت اعالي خداوند فقط كمي از  است كه تمام مجازاتي كه استحقاقش را داشتم بر سرم نمي
همچنين عابد پيوسته نسبت به .  ، ساكت و صبور است بار، همواره آرام  بنابراين به رغم شرايط محنت“.شود آن نصيبم مي

شود آنقدرها  نيرماما يعني عابد به دردها يا ناراحتـيهايي كه مربوط به بدن مي.  ، مهربان است ، حتي نسبت به دشمنش همگان
گاه  بنابراين از ديد؛داند او خود را با اين جسم يكي نمي.  داند كه او اين كالبد مادي نيست دهد، زيرا به خوبي مي اهميت نمي

او بردبار است و با هر آنچه از طريق لطف و رحمت پروردگار متعال .  منيت كاذب رها گشته است و در شادي و غم متعادل است
 بـنابراين همـيشه شاد ؛دهد كه با مشكالت فراوان چيزي به دست آورد او زياد كوشش به خرج نمي.  نصيبش گردد راضي است

، زيرا بر تعـليـماتي كه از پير روحاني دريافت نموده متمركز  جويان است رين عارفان و حقحقاً كه او بهترين و كاملت.  است
گيرد  ، تحت نفوذ و تأثير قرار نمي او با استدالالت و مباحثات كاذب.   و چون حواسش مهار شده داراي عزم راسخ است؛باشد مي

، عزم راسخ و گامهاي استوارش در طريـق خدمـت عابدانه  طعشود، زيرا هيـچكس قادر نيست او را از تصميم قا و منـحرف نمي
، آشفته و  ، لذا هيـچـكس قادر نـيست او را ناراحت او كامال آگاه و واقف است كه كريشنا خداوند جاودان است. بازگـرداند

. ند متـعـال متمركز نمايدسازد كه ذهـن و شـعورش را بر خداو كليه اين صالحيتها و شايستگيها او را قادر مي. پريشان سازد
، ليكن عابد با پيروي از اصول تنظيم كننده خدمت عابدانه در  بدون شك چنين سطحي از خدمـت عابدانه بسـيار كمـياب است

باشد، زيرا خداوند  فرمايد كه چنين عابدي براي او بسيار عزيز مي ، خداوند مي عالوه بر اين. گيرد اي قرار مي چـنين مرحله
  . گردد راضي است  از تمام اعمال او كه در آگاهي كامل به كريشنا انجام ميهمواره

  15آيه 
yasmän nodvijate loko 
lokän nodvijate ca yaù 

harñämarña-bhayodvegair 
mukto yaù sa ca me priyaù 
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yasmät :از آن كسي كه ـ na :هيچگاه ـ udvijate :شوند ـ  آشفته و مضطرب ميlokaù : مردم ـlokät : از مردم ـna :
 از شادي و خوشبختي ـ: harñaهركسي كه ـ : yaùهمچنين ـ : caگردد ـ  ناراحت و مضطرب مي: udvijateهيچگاه ـ 
amarña : غم و اندوه ـbhaya : ترس ـudvegaiù :ونگراني و پريشاني ـ muktaù : رها شده ـyaù : كه ـsaù : هر كسي ـ

ca :همچنين ـ me :براي من ـ priyaù :بسيار عزيز.  

   ترجمه
شود و از طرف هيچكس نيز مضطرب، ناراحت و آشـفته             آن كس كه باعث زحمت و گرفتاري هيچكس نمي        

  .باشد ، براي من بسيار عزيز مي گردد، كه در شادي و غم و ترس و نگراني متعادل است نمي

   شرح
، ترس يا  ، نگراني  چنين عابدي در مشكلوسيله بههيچكس . شود در اينجا تعداد ديگري از خصوصيات عابد توصيف مي

كند كه ديگران را مضطرب و نگران  اي عمل نمي از آنجا كه عابد نسبت به همه مهربان است به گونه. گيرد نارضايتي قرار نمي
ين امر به لطف ا. شود ، اگر ديگران سعي نمايند عابد را نگران و پريشان نمايند، او ناراحت و مضطرب نمي در عين حال. سازد

در واقع چون عابد همواره . پروردگار است كه او چنان تسلط يافته كه با هيچ گونه آشفتگي ظاهري ناراحت و پريشان نشود
تواند او را تكان دهد و دچار تشويش  ، هيچ گونه شرايط مادي نمي غرق در آگاهي به كريشنا و مشغول خدمت عابدانه است

شود،  تي چيزي براي كامجويي و ارضاي حواس كالبد ماديش وجود داشته باشد بسيار خوشحال ميقاعدتاً فرد عادي وق. سازد
شود و حسادت  خورد، اندوهگين مي اما وقتي مشاهده كند كه ديگران چيزي براي كامجويي خود دارند و او ندارد، تأسف مي

برد، و وقتي  ، در حالتي از ترس به سر مي استجويانه از طرف دشمن  چنين شخصي وقتي در انتظار اقدام تالفي. ورزد مي
عابدي كه همواره در وراي تمام اين آشفتگيها و نگرانيهاست براي . شود تواند با موفقيت كاري را انجام دهد افسرده مي نمي

  .باشد كريشنا بسيار عزيز مي

  16آيه 
anapekñaù çucir dakña 
udäséno gata-vyathaù 

sarvärambha-parityägé 
yo mad-bhaktaù sa me priyaù 

anapekñaù :طرف ـ  بيçuciù : پاك و خالص ـdakñaù :متبحر ـ udäsénaù :رها از غم و نگراني ـ gata-vyathaù : رها
-matهر كسي كه ـ : yaùمنقطع ـ : parityägéمربوط به تمام تالشها و كوششهاـ : sarva-ärambhaشده از تمام دردها ـ 

bhaktaù :عابد من ـ saù : او ـme : براي من ـpriyaù :بسيار عزيز.  

   ترجمه
، مـاهر، بـدون غـم و اضـطراب و آزاد از تمـام                 ، پاك   عابد من كه به جريان عادي امور مادي متكي نيست         

  . كند، براي من بسيار عزيز است اي تقال نمي ، و براي نتيجه دردهاست

   شرح
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چنانچه به خودي خود، با لطف خداوند .  بپذيرد، ولي نبايد براي كسب آن تقال كندشود تواند پولي را كه به او تقديم مي عابد مي
كند و صبح زود براي  عابد به طور طبيعي حداقل دو بار در روز استحمام مي. شود متعال پولي نصيبش گردد، دچار تشويش نمي

عابد و فدايي خدا همواره با مهارت .  ن پاكيزه استبدين ترتيب او طبعاً از درون و برو. خيزد فعاليتهاي عابدانه از خواب برمي
كند، زيرا او كامال به ماهيت اصلي تمام اعمال زندگي واقف و از كتب مقدس معتبر و موثق اطمينان حاصل  بسيار عمل مي

 نشده و رنج او هيچگاه ناراحت.  خاطر است كند، بنابراين آسوده مريد خدا هيچگاه جانبداري از طرف خاصي نمي.  نموده است
داند كه بدنش وسيله تشخص مادي است كه با او متمايز   او مي؛ برد، چون آزاد و عاري از همه منسوبات مادي است نمي
عابد پاك هيچگاه براي امري كه مخالف اصول خدمت عابدانه باشد كوشش و .  باشد، پس آزاد از دردهاي جسماني است مي

اختماني بزرگ احتياج به صرف انرژي فراواني دارد و عابد چنانچه اين كار موجب پيشرفت او ، احداث س براي مثال. كند تقال نمي
ممكن است معبدي براي خداوند بسازد و براي آن هر نوع اشتياق و اضطرابي را . زند در خدمت عابدانه نگردد دست به آن نمي

  .سازد اي بزرگ نمي بپذيرد، اما براي خويشان و بستگان خود خانه

  17ه آي
yo na håñyati na dveñöi 
na çocati na käìkñati 
çubhäçubha-parityägé 

bhaktimän yaù sa me priyaù  
yaù : كسي كه ـna : هرگز ـhåñyati :كند ـ  مسرت كسب ميna : هرگز ـdveñöi :شود ـ  اندوهگين ميna : هرگز ـ

çocati :خورد ـ  تأسف ميna : هرگز ـkäìkñati :ـكند آرزو نمي  çubha : مربوط به پاك و خجسته ـaçubha : و ناپاك و
براي من ـ : meاو هست ـ : saùكسي كه ـ : yaùعابد، فدايي ـ : bhakti—mänمنقطع ـ  : parityägéناخجسته ـ 

priyaù :عزيز.  

   ترجمه
آرزويي در خورد و نه دهد، نه افسوس مي گردد و نه غم و اندوه به دل راه مي رت ميآن كس كه نه دچار مس 

كند، چنين عابدي براي من بسيار عزيز         پروراند، و از هر مورد خجسته و ناخجسته هر دو انقطاع حاصل مي              سر مي 
  . است

   شرح
، و نه از نداشتن آنها   نه مشتاق داشتن فرزند يا مريدي است؛ عابد پاك از سود يا زيان مادي نه شادمان است و نه اندوهگين

مشابهاً اگر چيزي را . كند خورد و سوگواري نمي  را كه براي او بسيار عزيز است از دست بدهد افسوس نمياگر چيزي.  اندوهگين
او وراي هر گونه فعاليت خجسته و ناخجسته و وراي همه . شود پروراند به دست نياورد اندوهگين نمي كه آرزوي آن را در سر مي

تواند مانع او در انجام  هيچ امري نمي. ر راه رضايت خداوند متعال بپذيرداو آماده است كه هر گونه خطري را د.  گناهان است
  . چنين عابدي براي كريشنا بسيار عزيز است. خدمت عابدانه گردد

  18-19آيات 
samaù çatrau ca mitre ca 
tathä mänäpamänayoù 
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çétoñëa-sukha-duùkheñu 
samaù saìga-vivarjitaù 

 
tulya-nindä-stutir mauné 

santuñöo yena kenacit 
aniketaù sthira-matir 

bhaktimän me priyo naraù  
samaù : يكسان ـçatrau : نسبت به دشمن ـca : همچنين ـmitre : نسبت به دوست ـca : همچنين ـtathä :چنين  ،

شادي و خوشبختي ـ : sukhaگرما ـ : uñëaدر سرما ـ : çétaاحترامي ـ  و بي: apamänayoùدر احترام ـ : mänaهمچنين ـ 
duùkheñu : و غم و بدبختي ـsamaù : متعادل ـsaìga-vivarjitaù:  رها از هر گونه معاشرت ـtulya : يكسان ـnindä :
فاقد : aniketaùبا هر چيز ـ : yena kenacit، قانع ـ  راضي: santuñöaùساكت ـ : maunéو شهرت ـ : stutiùدر بدنامي ـ 
براي من ـ : meوقف شده در بندگي و عشق ـ : bhakti-mänعزم راسخ ـ : matiù، متمركز ـ  ابتث: sthiraاقامتگاه ـ 

priyaù : عزيز ـnaraù :انسان .  

   ترجمه
، و شهرت و بدنامي       ، گرما و سرما، شادي و غم        احترامي  ، احترام و بي     آن كس كه نسبت به دوست و دشمن       

، دلبسـتگي بـه هـيچ اقامتگـاهي نـدارد،              با هر چيزي راضي است     ، ساكت و    ، همواره از آلودگي پاك      يكسان است 
  .باشد ، چنين شخصي براي من بسيار عزيز مي ، و وقف خدمت عابدانه است متمركز در دانش

   شرح
 اين ؛گردد شود و گاهي بدنام مي گاهي اوقات انسان تجليل مي.  عابد همواره از معاشرت بد يا تماس با آلودگي مبري است

بنديهاي ساختگي مربوط به شهرت و بدنامي يا خوشبختي و بدبختي  اما عابد هميشه وراي طبقه.  جامعه بشري استطبيعت 
 بدين لحاظ ساكت خوانده ؛گويد از هيچ چيز، جز موضوعاتي كه مربوط به كريشناست سخن نمي.  او بسيار صبور است. قرار دارد

شخص فقط بايد درباره موارد واجب و .  معني سخنان مهمل نگفتن استبه معني سخن نگفتن نيست بلكه به  سكوت. شود مي
 چنانچه ؛ عابد در تمام شرايط خوشحال است.  ضروري صحبت كند، و براي عابد فقط سخن گفتن از خداوند متعال واجب است

 به تسهيالت مسكن او اهميتي.  طعم و لذيذي براي او مهيا شود يا نشود، به هر حال او راضي و قانع است خوراك خوش
او .  ، هر دو برايش يكسان است و دلبسته به هيچ كدام از آنها نيست چه زير درختي زندگي كند و چه در قصري مجلل: دهد نمي

ممكن است در توصيف صفات وشايستگيهاي عابد .  شود، زيرا در دانش و عزم راسخش پابرجاست متمركز و استوار خوانده مي
بدون . ن اين تكرار فقط به منظور تأكيد بر اين حقيقت است كه عابد بايد تمام اين صفات را به دست آوردتكرار ديده شود، ليك

  .تواند عابد پاك گردد ، شخص نمي صفات نيك
Haräv abhaktasya kuto mahad-guëäù  

خواهد به  شخصي كه مي. شدتواند برخوردار از هيچ گونه صفت نيكي با ، در حقيقت نمي كسي كه عابد و فدايي خداوند نيست
كند، چه  البته او تالش اضافي براي كسب اين صفات نمي. عنوان عابد شناخته شود بايد صفات پسنديده را در خود پرورش دهد

  .رساند ، خود به خود او را در پرورش اين صفات ياري مي مشغول بودن در آگاهي به كريشنا و خدمت عابدانه

  20آيه 
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ye tu dharmämåtam idaà 
yathoktaà paryupäsate 

çraddadhänä mat-paramä 
bhaktäs te 'téva me priyäù  

ye : آن كساني كه ـtu : اما ـdharma : مربوط به دين ـamåtam : شهد ـidam : اين ـyathä : همچون ـuktam : گفته
در نظر گرفتن من : mat-paramäùباايمان ـ : çraddadhänäùبه طور كامل مشغول هستند ـ : paryupäsateشده ـ 

براي : meبسيار بسيار ـ : atévaآنها ـ : te، سرسپردگان ـ  ، مريدان عابدان: bhaktäùيعني خداوند متعال به عنوان همه چيز ـ 
  .عزيز: priyäùمن ـ 

   ترجمه
انـد،   ار دادهنمايند و در حالي كه مرا هدف متعال قر كساني كه از اين راه فناناپذير خدمت عابدانه پيروي مي     

  .، براي من بسيار بسيار عزيزندكنند ميوجود خود را كامال با ايمان وقف 

   شرح
 ye tuتا ) ثابت و متمركز نمودن ذهن بر من( mayy äveçya mano ye mäm از -از آيه دوم تا آخرين آيه اين فصل 

dharmämåtam idam) روحاني براي تقرب به او را توضيح  خداوند متعال روشهاي خدمت-) اين دين مشغوليت جاودان 
اين سؤال كه . پذيرد اين روشها براي خداوند بسيار عزيز است و او شخصي را كه در چنين روشهايي مشغول است مي. دهد مي

چه كسي بهتر است كسي كه در راه برهمن فاقد شخصيت پا نهاده يا كسي كه مشغول خدمت شخصي به شخصيت متعال 
رف آرجونا مطرح شد، و پاسخ خداوند به او چنان صريح بود كه كوچكترين ترديدي در اين باره باقي  از ط-خداوند است 

به عبارت ديگر، در اين .  ماند كه خدمت عابدانه به شخصيت اعالي خداوند از تمامي روشهاي معرفت روحاني بهتر است نمي
كند و بدين موجب پير   پاك دلبستگي حاصل ميفصل مشخص گرديد كه انسان از طريق معاشرت خوب به خدمت عابدانه

، ذكر كردن و مراعات اصول تنظيم كننده خدمت عابدانه را با ايمان  پذيرد و از طريق او شنيدن روحاني معتبر و موثقي را مي
هيچ گونه ؛ بنابراين  اين راه در فصل حاضر توصيه شده است. شود سان مشغول خدمت روحاني خداوند مي كند و بدين آغاز مي

درك فاقد هويت از .  شكي نيست كه خدمت عابدانه تنها راه مطلق براي خودشناسي و رسيدن به شخصيت متعال خداوند است
، همان گونه كه در اين فصل توصيف شد، تنها تا زمان قبل از تسليم خود براي خودشناسي توصيه شده  حقيقت مطلق متعال

تواند سودمند  ت تا زماني كه انسان فرصت معاشرت با عابد پاك را نداشته باشد ميبه عبارت ديگر، درك فاقد شخصي.  است
كند و  كند، تمركز مي ، انسان بدون چشمداشت به نتايج ثمرجويانه كار مي در درك فاقد هويت از حقيقت مطلق. واقع گردد

. ه انسان در معاشرت عابد پاك نباشداين امر تا وقتي الزم است ك. نمايد تا روح و ماده را درك كند تحصيل دانش مي
، چنانچه انسان بخواهد مستقيماً در كريشنا آگاهي به خدمت عابدانه پاك بپردازد، ديگر احتياج به پيشرفت قدم به  خوشبختانه

  تشريح گرديد، برايگيتا-بهاگاواد، همان گونه كه در شش فصل مياني  خدمت عابدانه.  قدم در طريق معرفت روحاني نيست
پردازد ديگر نياز ندارد براي موارد مادي جهت حفظ و  شخصي كه به خدمت عابدانه مي.  روح فردي مناسب و مطلوبتر است

  .گردد بقاي بدن نگران باشد، زيرا به لطف خداوند همه چيز به طور خود به خود تأمين مي
  .يابد  پايان مي“خدمت عابدانه”حت عنوان  تگيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل دوازدهم شريماد سان بدين
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   فصل سيزدهم

    و آگاهيبرنده لذت،  طبيعت

  

  1-2آيات 
arjuna uväca 

prakåtià puruñaà caiva 
kñetraà kñetra-jïam eva ca 

etad veditum icchämi 
jïänaà jïeyaà ca keçava 

 
çré-bhagavän uväca 

idaà çaréraà kaunteya 
kñetram ity abhidhéyate 
etad yo vetti taà prähuù 
kñetra-jïa iti tad-vidaù 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـprakåtim : طبيعت ـpuruñam : لذت برنده ـca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـ
kñetram :بدن(، ميدان  زمينه  ( ـkñetra-jïam :داننده ميدان داننده زمينه ، ) ـ )  بدنeva :قاً ـ حتماً، محقca : همچنين ـ

etat : همه اين ـveditum : درك كردن ـicchämi : آرزو دارم ـjïänam : دانش ـjïeyam : موضوع دانش ـca : همچنين
اي : kaunteyaبدن ـ : çaréramاين ـ : idamشخصيت الهي فرمود ـ : çré-bhagavän uväcaاي كريشنا ـ : keçavaـ 

: vettiكسي كه ـ : yaùاين ـ : etatشود ـ  خوانده مي: abhidhéyateسان ـ  بدين: itiن ـ ، ميدا زمينه: kñetramپسركونتي ـ 
—tatسان ـ  بدين: iti، داننده ميدان ـ  داننده زمينه: kñetra-jïaùشود ـ  خوانده مي: prähuùاو ـ : tamبداند، بشناسد ـ 

vidaù :شناسند وسيله آن كساني كه اين را مي به.  

   ترجمه
، ميـدان و    ]برنده  لذت[، پوروشا   ]طبيعت[ پراكريتي   ة، من آرزومندم دربار     اي كريشناي عزيزم  : فت  آرجونا گ 

، اين بـدن      اي پسر كونتي  : شخصيت اعالي خداوند فرمود    . ، و همچنين دانش و موضوع دانش بدانم          ميدان ةدانند
  .شود  ميدان خوانده ميةشناسد دانند ، و كسي كه آن را مي ميدان

   شرح
، و دانـش و هدف دانش ) داننده ميدان(، كـشـترا ـ گيا ) ميدان(، كـشـترا ) برنده لذت(، پوروشا ) طبيعت(ونا درباره پراكريتي آرج

هنگامي كه او درباره تمام اين موارد سؤال نمود، كريشنا فرمود كه اين بدن ميدان و كسي كه اين بدن را بشناسد . كنجـكاو بود
روح مقيد در ورطه موجوديت مادي گرفتار شده و .  كالبد جسماني ميدان فعاليت براي روح مقيد است. شود داننده بدن خوانده مي
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بدين لحاظ، طبق ظرفيتش براي تسلط بر طبـيعت مادي يك مـيدان . كوشد بر طبيعت مادي حكمراني و خدايي كند سخت مي
روح اسير ماديات .  ؟ بدن از حواس تشكيل شده است يستو اما بدن چ.  ، بدن است آن ميدان فعاليت. كند فعاليت كسب مي

مند شدن از ارضاي حواس به او  خواهد كامجويي كند، لذا طبق ظرفيتش براي بهره خواهان ارضاي تمايالت حسي است و مي
در . شود ميبدين جهت بدن كشترا يا ميدان فعاليت براي روح مقيد خوانده . شود كالبدي جسماني يا ميدان فعاليت اعطاء مي

تواند مالحظه كند  هر شخصي مي.  حقيقت درك تفاوت بين ميدان و داننده ميدان يعني بدن و داننده بدن چندان مشكل نيست
گردد، در حالي كه شخص همچنان  كه بدن در مراحل مختلف از بدو طفوليت تا سنين پيري دستخوش تغييرات بسياري مي

 بين داننده ميدان فعاليت و خود ميدان فعاليت وجود دارد و در نتيجه يك روح زنده پس تفاوتي. هويت خود را حفظمي نمايد
 كه - dehino 'smin - توصيف شد گيتا-بهاگاواداين موضوع در آغاز . تواند درك كند كه او با بدن تفاوت دارد مقيد مي

 نوجواني به جواني و از جواني به پيري تغيير درون بدن است و اين پوشش مادي از كودكي به نوجواني و از)  روح( موجود زنده
گاهي ما .  پر واضح است كه صاحب بدن كشترا ـ گيا است.  داند كالبد جسمانيش در حال تغيير است كند و صاحب بدن مي مي

يا اينها پندارهاي مادي . “گربه هستم”، “سگ هستم”، “زن هستم”، “مرد هستم”، “ من خوشحال هستم”،  كنيم كه گمان مي
هرچند .  گردد، در حالي كه داننده با كالبد مادي كامال متفاوت است هويتهاي جسماني است كه داننده ميدان براي خود قائل مي

به همين .  دانيم كه با آنها متفاوت هستيم  ولي مي- همچون لباس و غيره -ممكن است ما از اشياي بسياري استفاده كنيم 
، شما يا هر شخص ديگري كه صاحب كالبد جسماني  من.   درك نماييم كه با بدن تفاوت داريمتوانيم ترتيب با قدري تعمق مي

  .شود ، و بدن كشترا يا خود ميدان فعاليت خوانده مي ، كشترا ـ گيا يا داننده ميدان فعاليت است
آن خداوند متعال را درك نمايد تواند از طريق  و موقعيتي كه مي)  موجود زنده(، داننده بدن گيتا-بهاگاواددر شش فصل اول 
، شخصيت اعالي خداوند و رابطه بين روح فردي و روح متعال در ارتباط گيتا-بهاگاواددر شش فصل مياني .  توصيف شده است

مقام متعال شخصيت اعالي خداوند و مقام مادون يا تابع روح فردي به طرز دقيقي در اين .  با خدمت عابدانه توصيف شده است
موجودات زنده در تمام شرايط در موقعيت تابع هستند، ليكن به علت غفلت و فراموشي از رابطه و .  شخص شده استفصول م

زماني كه آنان با اعمال پرهيزكارانه به درك و بينش دست يافتند در ظرفيتهاي مختلف . برند مناسباتشان با خداست كه رنج مي
، و آنان كه در جستجوي دانش هستند به سوي خداوند متعال رهسپار  وان، كنجكا ، نيازمندان يعني به صورت دردمندان

اكنون از فصل سيزدهم به بعد، اينكه چگونه موجود زنده در تماس با .  تمام اين مطالب مربوط به فصول قبل است. گردند مي
، و اعطاي خدمت عابدانه از طرف  ، تحصيل دانش  طرق مختلف اعمال ثمرجويانهوسيله بهگردد، و چگونه  طبيعت مادي واقع مي

شود كه به رغم تفاوت كامل  همچنين اين مطلب نيز توضيح داده مي. گردد شود، توصيف مي خداوند متعال نجات داده مي
  .شود اي با آن مربوط مي ، به گونه موجود زنده با بدن مادي

  3آيه 
kñetra-jïaà cäpi mäà viddhi 

sarva-kñetreñu bhärata 
kñetra-kñetrajïayor jïänaà 

yat taj jïänaà mataà mama  
kñetra-jïam : داننده ميدان ـca : همچنين ـapi : حتماً، محققاً ـmäm :مرا ـ  به من ،viddhi : بدان ـsarva : همه ـ

kñetreñu : در ميدانهاي جسماني ـbhärata : اي پسر بهاراتا ـkñetra : ـ )  بدن(ميدان فعاليتkñetra-jïayoù: و داننده 
،  مال من: mamaنظر، عقيده ـ : matamدانش ـ : jïänamآن ـ : tatآن كه ـ : yatدانش مربوط به ـ : jïänamميدان ـ 

  . م
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   ترجمه
 آن دانـش    ة، و درك بدن و داننـد         بهاراتا، بايد درك نمايي كه من نيز داننده در تمام بدنها هستم            ةاي نواد 

  . اين نظر من است. شود خوانده مي

   شرح
، سه موضوع مختلف براي مطالعه  نشينيم ، و روح متعال به بحث مي) روح فردي( ، صاحب بدن هنگامي كه ما درباره بدن

روح منفرد و روح : ، دو روح وجود دارد ، يعني در هر كالبد مادي در هر ميدان عمل.  خداوند، موجود زنده و ماده:  خواهيم يافت
، اما نه داننده فردي  من نيز داننده هستم”: فرمايد ، كريشنا مي امل شخصيت اعالي خداوند استچون روح متعال بسط ك.  متعال
  “. من در تمام بدنها به صورت پاراماتما يا روح متعال حضور دارم.  ، بلكه داننده متعال بدن

تواند به دانش دست  طالعه نمايد مي، بسيار به دقت مگيتا-بهاگاوادكسي كه موضوع ميدان فعاليت و داننده ميدان را، بر حسب 
  .يابد

تواند فقط داننده بدن خويش باشد، و نسبت   يك فرد مي“.من داننده ميدان فعاليت در هر بدن فردي هستم”: فرمايد خداوند مي
 چيز را ليكن شخصيت اعالي خداوند كه به عنوان روح متعال در تمام بدنها حضور دارد، همه.  اطالع است به بدنهاي ديگر بي

آگاهي شهروندان يك . هاي مختلف حيات آگاهي دارد او نسبت به همه بدنهاي مختلف در تمام گونه. داند درباره آنها مي
، بلكه  شناسد و به آن واقف است زند در حالي كه پادشاه نه تنها قصر خود را مي مملكت فقط حول ملك شخصيشان دور مي

، شايد شخص به طور فردي مالك بدن باشد، اما خداوند  به همين ترتيب. شناسد يز ميتمام امالك متعلق به آحاد فردي را ن
مشابهاً، . شود پادشاه صاحب اصلي قلمرو پادشاهي است و شهروند صاحب ثانوي محسوب مي.  متعال مالك تمام بدنها است

  . خداوند صاحب متعال همه بدنهاست
خداوند كنترل كننده اصلي . باشد  مي“كنترل كننده حواس”ريشي كشا يعني بدن از حواس تشكيل شده است و خداوند متعال ه

همچنين . ، همان گونه كه پادشاه كنترل كننده اصلي تمام فعاليتهاي دولت است و اتباع كنترل كنندگان ثانوي اند حواس است
 روح فردي فقط بدن خاص خود را ؛  اين بدان معناست كه او داننده متعال است“.من نيز داننده هستم”: فرمايد خداوند مي

 : اين مطلب در ادبيات ودايي بدين صورت بيان شده است. شناسد مي
kñeträëi hi çaréräëi 

béjaà cäpi çubhäçubhe 
täni vetti sa yogätmä 

tataù kñetra-jïa ucyate  
 خداوند هم بدن و هم صاحب آن را شود و درون آن صاحب بدن و خداوند متعال اسكان دارند كه اين بدن كشترا خوانده مي

خوانده )  كالبدهاي جسماني(بنابراين خداوند داننده تمام ميدانهاي فعاليت . شناسد و علم او كامال به هر دو احاطه دارد مي
، دانش  در متون ودايي:  ، داننده فعاليت و داننده متعال فعاليت به طريق زير توصيف شده است تفاوت بين ميدان فعاليت. شود مي

ادراك اينكه روح و روح متعال هر دو يكي و در عين حال .  ، موسوم به گيانا است ، و روح متعال ، روح فردي كامل از ساختار بدن
كند در  كسي كه ميدان فعاليت و داننده فعاليت را درك نمي.  شود كه اين نظر كريشناست متفاوت هستند دانش خوانده مي

اي كه  آن داننده(و ايشوارا )  برنده از طبيعت لذت(، پوروشا ) طبيعت(انسان بايد موقعيت پراكريتي .  استدانش كامل قرار نگرفته 
شخص نبايد اين سه را در ظرفيتهاي مختلفشان با يكديگر اشتباه . را درك نمايد) بر طبيعت و روح فردي تسلط و كنترل دارد

، طبيعت  اين دنياي مادي كه ميدان فعاليت است. را با يكديگر اشتباه بگيرد، نقاشي و سه پايه نقاشي  شخص نبايد نقاش. بگيرد
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، يعني شخصيت خداوند، قرار  باشد، و بر سر هردوي آنها كنترل كننده متعال ، موجود زنده مي برنده از طبيعت باشد، و آن لذت مي
  : گفته شده است) 12/1شوتاش واتارااوپانيشاد (در متون مقدس ودايي . دارد

bhoktä bhogyaà preritäraà ca matvä/ sarvaà proktaà tri vidham-brahmam etat . 

كوشد طبيعت مادي را  كه مي)  روح فردي(، و جيوا  پراكريتي به عنوان ميدان فعاليت برهمن است: سه مفهوم برهمن وجود دارد
  .  متعال يعني خداوند استكننده واقعي هر دوي آنها برهمن ، و كنترل كنترل نمايد نيز برهمن است

، يكي برتر  همچنين در اين فصل توضيح داده خواهد شد كه در ميان اين دو داننده يكي خطاپذير و ديگري مصون از خطاست
كسي كه چنين درك كند كه دو داننده ميدان يكي هستند، نص صريح شخصيت اعالي خداوند را كه به .  و ديگري تابع است

كسي كه طناب را با مار اشتباه بگيرد، در دانش قرار . كند  انكار مي“من نيز داننده ميدان فعاليت هستم”: دارد روشني بيان مي
بدنهاي مختلفي وجود دارد، چون هر روح فردي داراي ظرفيت . انواع مختلف بدن و صاحبان مختلف بدن وجود دارد. ندارد

اما خداوند متعال نيز به منزله كنترل كننده در آنها حضور .  خاص خود براي حكمراني و خدايي كردن بر طبيعت مادي است
كريشنا آن روح :  اين نظر حضرت باالدوا ويديا بهوشانا است. كند ، زيرا به كل ابدان اشاره مي واژه چا حائز اهميت است. دارد

كند كه روح متعال كنترل  ظهار ميو اينجا كريشنا صريحاً ا. متعال است كه به همراه روح منفرد در يكايك بدنها حضور دارد
  . برنده محدود آن است كننده هم ميدان فعاليت و هم لذت

  4آيه 
tat kñetraà yac ca yädåk ca 

yad-vikäri yataç ca yat 
sa ca yo yat-prabhävaç ca 

tat samäsena me çåëu   
tat: ـ آن kñetram : ميدان فعاليت ـyat :چيست ـ  چه ،ca : همچنين ـyädåk :هست ـ  همان گونه كهca : همچنين ـyat :

،  كه: yaùهمچنين ـ : ca او ـ: saù، چيست ـ  چه: yat همچنين ـ: caاز آنچه ـ : yataùتغييرات ـ : vikäriآنچه دارد ـ 
من از : meبه طور مختصر، خالصه ـ : samäsenaآن ـ : tatهمچنين ـ : caتأثير ـ : prabhävaùآنچه دارد ـ : yatكيست ـ 

  . درك كن: çåëuـ 

   ترجمه
 اين ميدان فعاليت گوش فرا دهي و اينكه چگونه تشـكيل      ةاكنون خواهشمندم به توضيح مختصر من دربار      

  .  ميدان فعاليت كيست و تأثيراتش چيستةآيد، همچنين دانند ، از كجا پديد مي شود، تغييرات آن چيست مي

   شرح
انسان بايد بداند كه اين بدن چگونه تشكيل . دهد ده ميدان فعاليت را توضيح ميخداوند ساختار اصلي ميدان فعاليت و دانن

گيرد و اين  كند، چگونه تغييرات در آن صورت مي ، تحت كنترل چه كسي كار مي شود، از چه عناصر مادي ساخته شده است مي
و صورت حقيقي روح فردي چيست و ، شكل  ، داليل وجودي آن كدام است گيرند، علل آن چيست تغييرات از كجا نشأت مي

،  ، تأثيرات مختلفشان همچنين انسان بايد به تفاوت موجود بين روح زنده فردي و روح متعال.  هدف نهايي روح فردي كدام است
ه  را از توصيفاتي كه مستقيماً از طرف شخصيت متعال خداوند ارائگيتا-بهاگاوادكافي است انسان . قدرتشان و غيره آگاهي يابد
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اما بايد مراقب بود كه شخصيت الهي خداوند حاضر در تمام بدنها را . شده درك نمايد و آنگاه همه اين مطالب روشن خواهد شد
  . اين همچون آن است كه نيرومند را با ضعيف برابر بدانيم. با روح فردي يعني جيوا يكي محسوب نكرد

  5آيه 
åñibhir bahudhä gétaà 

chandobhir vividhaiù påthak 
brahma-sütra-padaiç caiva 

hetumadbhir viniçcitaiù  
åñibhiù :وسيله حكيمان فرزانه ـ  بهbahudhä : به طرق بسيار ـgétam :توصيف شده ـ chandobhiù :وسيله سرودهاي  به

وسيله  به: padaiù مربوط به ودانتا ـ: brahma-sütraبه طرز گوناگوني ـ : påthakگوناگون ـ : vividhaiùروحاني ودايي ـ 
  . بخصوص: viniçcitaiùبا علت و معلول ـ : hetu-madbhiùحتماً، محققاً ـ : evaهمچنين ـ : caكلمات قصار ـ 

   ترجمه
هـاي گونـاگون ودايـي         فعاليت از طرف حكماي مختلف در نوشـته        ةدانش مربوط به ميدان فعاليت و دانند      

سوترا، با منطق كامل به صورت علت و معلول ارائه گرديـده            ـ   ، بخصوص در ودانتا     اين دانش .  توصيف شده است  
  . است

   شرح
پژوهان دانا و  با اين وصف دانش.  صالحيت براي توضيح اين دانش است كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، باالترين مرجع ذي

،  برانگيزترين موضوع ا در مورد بحثاينك كريشن. كنند ميمراجع موثق براي نشان دادن گواه مدعا از مراجع گذشته اقامه برهان 
،  ، با ارجاع به كتاب مقدس ودانتا، كه به عنوان مرجع موثق پذيرفته شده است يعني دوگانگي يا عدم دوگانگي روح و روح متعال

 تا آنجا كه مربوط به حكما.  دارد كه اين دانش طبق گفتار حكماي بزرگ است خداوند نخست اعالم مي. فرمايد توضيح مي
شود، بجز خود كريشنا، وياسادوا حكيم بزرگي است كه در كتاب خود، ودانتا ـ سوترا، اين دوگانگي را كامال توضيح داده  مي

  :نگارد پاراشارا، پدر وياسادوا، نيز حكيم بزرگي است كه در كتب ديني خود چنين مي.  است
aham tvaà ca tathänye  

.  ، ولي همگي روحاني هستيم ايم  هرچند در بدنهاي مادي قرار گرفته-نده گوناگون ، تو و ديگر موجودات ز  مركب از من-ما ”
بدين ترتيب بعضي در سطوح باالتر و بعضي در .  ايم  مادي فرو افتادهسه گونة طبيعتاكنون طبق كارماهاي مختلفمان در مسير 

اما . اند  حاصل جهل و نادانيشوند ميجود زنده متجلي نهايت مو طبايع برتر و فروتر كه به تعداد بي. تر قرار دارند طبايع پست
 مشابهاً در وداهاي اصلي مخصوصاً “. گردد و روحاني است گانه طبيعت مادي آلوده نمي روح متعال مصون از خطا با كيفيات سه

ارا مهمترينشان است حكماي بزرگ بسياري كه پاراش.  ، روح متعال و بدن مطرح شده است در كاتها اوپانيشاد، تفاوت بين روح
  .اند اين مطلب را توضيح داده

تيريا اوپانيشاد، كه بخشي از ياجور ودا  ، تايت براي مثال. اشاره به ادبيات ودايي گوناگون دارد) chandobhiù(واژه چاندوبهيه 
  .كند ، موجود زنده و شخصيت متعال خداوند را توصيف مي باشد، طبيعت مي

موجود زنده : د، كشترا ميدان فعاليت است و دو نوع كشترا ـ گيا يا داننده ميدان فعاليت وجود داردهمان گونه كه قبال گفته ش
   گفته) 2/9(تيريا اوپانيشاد  همان طور كه در تايت.  فردي و آن حي متعال
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  : شده است
brahma pucchaà pratiñöhä  

در مرحله اول كه انسان براي بقاي موجوديتش متكي . بدطل تجليات مختلف انرژي خداوند، درجات مختلفي از شناخت او را مي
سپس در پرانا ـ مايا، پس از درك حقيقت مطلق . دهد ، درك مادي از وجود متعال به نام آنا ـ مايا دست مي به خوراك است

انا ـ مايا، درك در مرحله گي. هاي زندگي يا اشكال حيات درك كند تواند حقيقت مطلق را در نشانه متعال در غذا، انسان مي
سپس مرحله ويگيانا . يابد ، احساس كردن و اراده نمودن تكامل مي هاي زندگي رفته و با فكر كردن حقيقت مطلق فراتر از نشانه

مرحله . شود هاي حيات موجود زنده از خود موجود زنده متمايز مي آيد كه در آن ذهن و نشانه ـ مايا يا شناخت برهمن پيش مي
سان پنج مرحله شناخت برهمن وجود دارد كه برهما  بدين. باشد  مايا است كه درك ماهيت شعف كامل خداون ميبعد آناندا ـ

در ميان اينها سه فقره اول يعني آنا ـ مايا، پرانا ـ ماياو گيانا ـ مايا مربوط به ميدان فعاليت موجودات . شوند پوچچهام خوانده مي
ودانتا ـ سوترا نيز حق . شود ، خداوند متعال قرار دارد كه آناندا ـ مايا خوانده مي هاي فعاليتدر وراي تمام اين ميدان. شود زنده مي

كند، يعني شخصيت متعال خداوند ذاتاً مملو از شعف است و براي  توصيف ميänanda-mayo 'bhyäsätآ تعالي را با عبارت
، موجود  در ميدان فعاليت. يابد يا، گيانا ـ مايا و آنا ـ مايا بسط مي، به صورت ويگيانا ـ مايا، پرانا ـ ما لذت بردن از شعف روحانيش

اين بدان معناست كه اگر موجود زنده تصميم بگيرد در .  گردد، و متمايز از او آناندا ـ مايا است برنده محسوب مي زنده لذت
، موجود  خداوند به عنوان داننده متعال ميداناين تصوير حقيقي . شود انطباق خويش با آناندا ـ مايا لذت ببرد، آن وقت كامل مي

شخص بايد در ودانتا ـ سوترا يا برهما ـ سوترا پيرامون اين حقيقت جستجو .  ، و ماهيت ميدان فعاليت است زنده يا داننده تابع
  . كند

بعضي از اين .  گرديده استدر اينجا ذكر شده كه اصول برهما ـ سوترا به طرز بسيار عالي بر اساس قوانين علت و معلول تنظيم 
  :سوتراها، يا كلمات قصار عبارتند از

na viyad açruteù, nätmä çruteù, parät tu tac-chruteù   
كند، دومين كالم بر موجود زنده داللت دارد، و سومين كالم به خداوند متعال به  اولين كالم قصار ميدان فعاليت را بيان مي

  .كند يا جوهر اصلي در بين تمام تجليات موجودات گوناگون اشاره مي) summum bonum( عنوان سوموم بونوم

  6-7آيات 
mahä-bhütäny ahaìkäro 
buddhir avyaktam eva ca 

indriyäëi daçaikaà ca 
païca cendriya-gocaräù  

 
icchä dveñaù sukhaà duùkhaà 

saìghätaç cetanä dhåtiù 
etat kñetraà samäsena 
sa-vikäram udähåtam  

mahä-bhütäni :عناصر بزرگ ـ ahaìkäraù : منيت كاذب ـbuddhiù : شعور ـavyaktam :نيافته ـ  تجليeva : ،ًحتما
همچنين ـ : caپنج ـ : païca همچنين ـ: caيازده ـ : daça-ekamحواس ـ : indriyäëiهمچنين ـ : caمحققاً ـ 

indriya-go-caräù : محسوسات ـicchä : خواسته ـdveñaù : تنفر ـsukham :لذت ـ  خوشبختي ،duùkham :محنت  ،
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ميدان : kñetramهمه اين ـ : etatاعتقاد ـ : dhåtiùهاي زندگي ـ  نشانه: cetanä، كل ـ  مجموعه: saìghätaùدرد ـ 
  . با مثال فهمانده شده: udähåtamبا فعل و انفعاالت ـ : sa—vikäramبه طور خالصه ـ : samäsenaفعاليت ـ 

   هترجم
، تنفر،  ، خواسته ، پنج مفعول حواس     ، ده حواس و ذهن      ، شعور، آن تجلي نيافته      ، منيت كاذب    پنج عنصر بزرگ  

 اينها به طور خالصه ميدان فعاليت و فعل و انفعاالت ة هم-، و اعتقادات  هاي حيات ، نشانه  ، درد، اين مجموعه     لذت
  .شوند ميآن محسوب 

   شرح
، سرودهاي ودايي و كلمات قصار ودانتا ـ سوترا، اجزاي تشكيل دهنده اين جهان را  ماي بزرگطبق تمام اظهارات موثق حك

، شعور و  سپس منيت كاذب. هستند) ماها ـ بهوتا(، هوا و اتر پنج عنصر بزرگ  ، آتش ، آب خاك. توان در موارد زير برشمرد مي
اعضاي حسي كه پنج فقره آن مربوط به درك و دريافت دانش پس از آن .  مادي وجود داردسه گونة طبيعتنيافته  مرحله تجلي

، پا، مقعد و  ، دست) قوه تكلم( ، زبان و پوست و پنج فقره حواس عمل كننده هستند يعني دهان ، بيني ، گوش است يعني چشم
، به  بنابراين. واندتوان آن را حس درون خ ، ذهن وجود دارد كه چون در درون واقع است مي سپس در رأس حواس.  آلت تناسلي

، مورد لمس و  ، شكل شود كه عبارتند از بو، مزه سپس پنج مفعول حسي يافت مي. انضمام ذهن مجموعاً يازده حس وجود دارد
چنانچه انسان به مطالعه تحليلي آنها بپردازد، آنگاه به . شود اكنون كل اين بيست و چهار عنصر ميدان فعاليت خوانده مي.  صوت

، تنفر، لذت و درد وجود دارد كه فعل و انفعاالت و نمودهايي از پنج  سپس خواسته. واند ميدان فعاليت را درك نمايدت خوبي مي
،   تجلي بدن لطيف يعني ذهنكنند مي آگاهي و اعتقاد بروز وسيله بههاي حيات كه  نشانه. باشند عنصر بزرگ در بدن زمخت مي

  . فعاليت هستندمنيت و شعورند كه آنها نيز ضميمه ميدان
، يا  پنج عنصر بزرگ مظهر زمخت منيت كاذبند، كه به نوبه خود از مرحله نخستين منيت كاذب كه اصطالحاً ادراك مادي

سه گونة ، حالت تجلي نيافته  ، بيش از اين منيت كاذب. گردند شود متجلي مي ، خوانده مي ، يعني شعور در جهل تاماسا ـ بودهي
  .شود هاي تجلي نيافته طبيعت مادي پرادهانا خوانده مي گونه. كند ن مي مادي را نماياطبيعت

كسي كه بخواهد اين بيست و چهار عنصر را مفصل و همراه با فعل و انفعاالتشان بشناسد بايد اين مطلب را با جزئيات بيشتري 
  . اي از آن ارائه گرديده است  فقط خالصهگيتا- بهاگاواددر . مطالعه نمايد
گردد، رشد  متولد مي: گيرد ، كه تغييراتي به صورت شش مرحله زير در آن صورت مي ي از تمام اين عوامل استبدن مظهر

، يك  بنابراين ميدان. شود رود، و در مرحله آخر نابود مي كند، رو به اضمحالل مي ماند، توليد مثل مي نمايد، مدتي باقي مي مي
  . يعني داننده و صاحب ميدان، برخالف كشترا ـ گيا  ء مادي موقت است شي

  8-12آيات 
)8( 

amänitvam adambhitvam 
ahiàsä kñäntir ärjavam 
äcäryopäsanaà çaucaà 

sthairyam ätma-vinigrahaù 
)9( 

indriyärtheñu vairägyam 
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anahaìkära eva ca 
janma-måtyu-jarä-vyädhi- 
duùkha-doñänudarçanam 

)10( 
asaktir anabhiñvaìgaù 
putra-dära-gåhädiñu 

nityaà ca sama-cittatvam 
iñöäniñöopapattiñu 

)11( 
mayi cänanya-yogena 
bhaktir avyabhicäriëé 
vivikta-deça-sevitvam 
aratir jana-saàsadi 

)12( 
adhyätma-jïäna-nityatvaà 
tattva-jïänärtha-darçanam 

etaj jïänam iti proktam 
ajïänaà yad ato 'nyathä  

amänitvam : فروتني ـadambhitvam : فقدان كبر و غرور ـahiàsä : عدم اعمال خشونت ـkñäntiù : شكيبايي ـ
ärjavam : سادگي ـäcärya-upäsanam : رفتن نزد يك پير روحاني معتبر ـçaucam :پاكيزگي ـ sthairyam : ثبات قدم

منيت : anahaìkäraùانقطاع ـ : vairägyamس ـ درباره حوا: indriya-artheñuكنترل نفس ـ : ätma-vinigrahaùـ 
و : vyädhiپيري ـ : jaräمرگ ـ : måtyuمربوط به تولد ـ : janmaهمچنين ـ : caحتماً، محققاً ـ : evaكاذب نداشتن ـ 

، مشاهده كردن ـ  مالحظه كردن: anudarçanamعيب و نقص ـ : doñaمربوط به درد و محنت ـ : duùkhaبيماري ـ 
asaktiù : بدون دلبستگي بودن ـanabhiñvaìgaù : بدون معاشرت بودن ـputra : براي پسر ـdära : ـ ) همسر(زن

gåha-ädiñu :غيره ـ  خانه ،nityam : دائم ـca : همچنين ـsama-cittatvam : تعادل و آرامش ـiñöa : مطلوب ـaniñöa :
وسيله خدمت عابدانه  به: ananya-yogenaمچنين ـ ه: caبه من ـ : mayiكرده است ـ  كسب: upapattiñuو نامطلوب ـ 

مكانها ـ : deçaتنها، يكه و تنها ـ : viviktaبدون هيچ گونه وقفه ـ : avyabhicäriëéعشق و عبوديت ـ : bhaktiùخالص ـ 
sevitvam :طلبيدن ـ آرزو كردن ، aratiù : بدون دلبستگي بودن ـjana-saàsadi :به مردم به طور كلي ـ adhyätma :

براي مقصود : arthaمربوط به دانش حقيقت ـ : tattva—jïänaثبات ـ : nityatvamدر دانش ـ : jïänaمربوط به ذات ـ 
جهل ـ : ajïänam اعالم شده ـ: proktamسان ـ  بدين: itiدانش ـ : jïänamهمه اين ـ : etatفلسفه ـ : darçanamـ 

yat : آن كه ـataù :از اين ـ anyathä :ديگري .  

   رجمهت
،  ، رفتن نزد يك پير روحاني معتبر، خلوص و پـاكي        ، سادگي   ، شكيبايي   ، عدم اعمال خشونت     ، تواضع   فروتني

،   ، درك مصـيبتهاي تولـد، مـرگ         ، نداشتن منيت كـاذب      ، انقطاع از موضوعات ارضاي حواس       ، تسلط بر نفس     ثبات
، تعادل و آرامش فكري داشـتن چـه در            خانه و غيره  ، فرزند،     ، رهايي از اسارت زن      ، عدم دلبستگي    پيري و بيماري  

، قبـول      مـردم  ة، جـدايي از تـود       گزيني  ، خلوت   وقايع خوشايند و چه ناگوار، عشق و عبوديت خالص و دائم به من            
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دارم كه تمامي اينها دانش است و   من اعالم مي-، و جستجوي فلسفي پيرامون حقيقت مطلق  اهميت خودشناسي
  . جهل و غفلت قرار داردة اين اصول در مقولهر اصل ديگري بجز

   شرح
 اما در واقع اين راه كنند؛ ميشعور اين راه دانش را اشتباهاً به منزله فعل و انفعال ميدان فعاليت درك  گاهي اوقات اشخاص كم

 گونه كه قبال بيان اين موارد، همان. گردد امكان نزديك شدن به حقيقت مطلق از طريق اين راه ميسر مي.  حقيقي دانش است
روح كالبد گرفته در .  ، بلكه در واقع راه رهايي از اسارت آن عناصر است گرديد، فعل و انفعاالت عناصر بيست و چهار گانه نيست
،   و اين راه دانش؛ گردد كه از بيست و چهار عنصر تشكيل شده است اسارت بدن واقع شده كه براي او پوششي محسوب مي

، مهمترين نكته  در ميان تمام اين توصيفات راه دانش.  در اينجا توصيف شد، راه خارج شدن از آن اسارت استهمان گونه كه 
  Mayi cänanya-yogena bhaktir avyabhicäriëé : در اولين خط آيه يازدهم وصف شده است

روحاني خداوند نگردد و يا قادر نباشد بنابراين چنانچه كسي وارد خدمت . انجامد راه دانش به خدمت عابدانه خالص خداوند مي
اما اگر كسي با آگاهي كامل به كريشنا به خدمت . دهند به آن دست يابد، در آن وقت نوزده فقره ديگر ارزش خود را از دست مي

آمده ) 5/18/12(  بهاگاواتام-شريمادهمان گونه كه در . يابند عابدانه بپردازد، نوزده فقره ديگر به خودي خود در او تكامل مي
  yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä sarvair guëais tatra samäsate suräù: است

، همان  اصل قبول پير روحاني. شود ، متبلور مي ، در كسي كه به مرحله خدمت عابدانه دست يافته است تمام صفات نيك دانش
گيرد مهمترين اصل   كسي كه راه خدمت عابدانه را در پيش مياين امر حتي براي.  ، واجب است گونه كه در آيه هشتم ذكر شده

شخصيت متعال خداوند، شري . گردد كه انسان يك پير روحاني معتبر و موثق را بپذيرد زندگي روحاني زماني آغاز مي.  است
گري كه در وراي اين راه پس در واقع هر چيز دي.  دارد كه اين راه دانش راه حقيقي است كريشنا، در اينجا به روشني اعالم مي

  . دانش پندار گردد حماقت است
فروتني يعني انسان نبايد . توان موارد را به شرح زير تجزيه و تحليل نمود ، مي اما درباره اين دانش كه در آيه حاضر مطرح شده

كند كه از  بسيار مشتاق ميديدگاه مادي از حيات ما را . مشتاق باشد با مورد احترام واقع شدن از طرف ديگران ارضاء گردد
داند او اين   كه مي-، در حالي كه از نقطه نظر شخصي كه در دانش كامل واقع است  طرف ديگران مورد احترام قرار بگيريم

انسان نبايد در آرزوي كسب .  فايده است شود بي ، كه مربوط به اين بدن مي احترامي ، اعم از احترام يا بي  هر چيزي-بدن نيست 
مردم تمايل بسيار دارند كه به خاطر تقوا و پرهيزكاري و مذهبشان نام و آوازه كسب كنند و در نتيجه .  فريب مادي باشداين

شود كه واقعاً از اصول ديني  اي مي هاي مذهبي كنيم كه شخصي بدون درك اصول دين وارد فرقه گاهي اوقات مالحظه مي
، مواردي كه در اين آيه مورد  به اين سبب.  عنوان ارشاد كننده مذهبي نيز جلوه دهدخواهد خود را به  و آنگاه ميكنند ميپيروي ن

  . گيرد محك خوبي براي آزمايش پيشرفتهاي روحاني حقيقي در فرد است مطالعه قرار مي
ال خشونت شود، در حالي كه در واقع عدم اعم به طور كلي عدم اعمال خشونت به معني نكشتن و يا نابود نكردن بدن تلقي مي

اند و لذا   پوشش جهل و ناداني اسير ديدگاهي مادي از حيات شدهوسيله بهعموم مردم . يعني قرار ندادن ديگران در رنج و درد
پس مادامي كه انسان مردم را به دانش روحاني ارتقاء ندهد، در حال ارتكاب خشونت به . كشند دائماً از دردهاي مادي رنج مي

تواند دانش حقيقي را براي آگاهي و روشني مردم در ميانشان پخش كند  وشد به بهترين وجهي كه ميشخص بايد بك.  آنهاست
  . اين مفهوم واقعي عدم اعمال خشونت است. تا توفيق ترك اسارت مادي را بيابند

آيد با  وحاني برميزماني كه انسان در طلب كسب معرفت ر.  احترامي از جانب ديگران شكيبايي يعني توانايي تحمل اهانت و بي
حتي پسر . كند  زيرا ساختار طبيعت مادي چنين اقتضا مي؛احترامي بسيار زيادي از جانب ديگران مواجه خواهد شد اهانت و بي

پدرش مخالف عشق .  اي همچون پراهالدا كه مشغول كسب دانش روحاني بود، در معرض ضديت پدر قرار گرفت بچه پنج ساله
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بنابراين به رغم .  اما پراهالدا در قبال او شكيبايي به خرج داد؛طرق گوناگون كوشيد كه او را از بين ببردو عبوديت او بود و به 
موانع بسيار زيادي كه ممكن است در راه پيشرفت در دانش روحاني وجود داشته باشد، ما بايد شكيبا باشيم و با عزم راسخ به 

  . پيشرفت خود ادامه دهيم
و اما درباره . بازي آنقدر صادق باشد كه بتواند حقيقت محض را حتي براي دشمن فاش كند ون سياستسادگي يعني انسان بد

تواند در علم روحاني  ، انسان نمي ، زيرا بدون تعليمات پير روحاني باصالحيت قبول پير روحاني بايد گفت كه اين امر واجب است
ير روحاني برود و هر گونه خدمتي كه الزم است به او انجام دهد تا شخص بايد باتواضع و فروتني كامل نزد پ. پيشرفت نمايد

كند، او را تبرك و نعمت دانش  به تبع اين امر است كه پير روحاني لطف و رحمت خود را نثار مريد مي. رضايت او حاصل گردد
نچه لطف و رحمت خود را شامل حال ، چنا چون پير روحاني معتبر و موثق نماينده كريشنا است. نمايد حقيقي را به او اعطا مي

يا به عبارت ديگر . درنگ بدون دنبال كردن اصول تنظيم كننده پيشرفت كند شاگرد كند، باعث خواهد شد كه سالك بي
،  ، براي كسي كه بدون قيد و شرط به پير روحاني خود خدمت نموده است توان گفت كه دنبال كردن اصول تنظيم كننده مي

  .آسانتر خواهد شد
پاكي بيروني يعني .  بيروني و دروني: دو نوع پاكي وجود دارد.  خلوص و پاكي براي پيشرفت در زندگي روحاني واجب است

، اما براي پاكي دروني انسان بايد همواره به ياد و در فكر كريشنا باشد و ذكر اسماء الهي هاره كريشنا، هاره  استحمام كردن
اين روش غبار انباشته شده بر آيينه . هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را انجام دهد/  رهكريشنا، كريشنا كريشنا، هاره ها

  .نمايد ذهن را كه به علت كارماهاي گذشته پديد آمده است پاك مي
اي  حظهتواند پيشرفت قابل مال بدون چنين عزم راسخي انسان نمي.  ثبات يعني مصمم بودن براي پيشرفت در زندگي روحاني

انسان بايد به كنترل نفس عادت كند .  تسلط بر نفس يعني نپذيرفتن هرآنچه براي پيشرفت روحاني زيانبخش است. انجام دهد
  .  اين انقطاع واقعي است. و هر چه را كه مغاير با پيشرفت روحاني است رد نمايد

هاي ارضاي حواس كه چندان هم الزم  خواستهانسان نبايد به . اند حواس چنان قوي هستند كه هميشه مشتاق كامجويي
ارضاي حواس فقط تا حدي ضروري است كه بدن سالم نگاه داشته شود تا شخص بتواند وظايفش . نيستند، جامه عمل بپوشاند

، و چنانچه شخص بتواند زبان  ترين حس زبان است مهمترين و غير قابل كنترل. را براي پيشرفت در زندگي روحاني انجام دهد
زبان داراي دو عملكرد چشيدن و ايجاد ارتعاشات .  را مهار نمايد، آنگاه تسلط بر حواس ديگر به راحتي صورت خواهد گرفت

پس براي مهار كردن زبان بايد آن را تحت قاعده منظم به چشيدن باقيمانده خوراكي كه به پيشگاه خداوند .  صوتي است
در ارتباط با چشم بايد گفت نبايد به آن اجازه داده . ي هاره كريشنا وادار نمودكريشنا تقديم شده است و همچنين ذكر مانترا

مشابهاً، گوش بايد مشغول . بدين ترتيب چشم كنترل خواهد شد. جز جمال الهي يا شكل روحاني كريشنا را ببيند شود چيزي
اين است راه و روش خدمت عابدانه و .  ستشنيدن درباره كريشنا باشد و بيني به بوئيدن گلهايي كه به كريشنا پيشكش شده ا

.  خدمت عابدانه تنها هدف اصلي است.   صرفاً درصدد آموزش آن استگيتا-بهاگاوادتوان در اين آيه مالحظه نمود كه  مي
 يتاگ-بهاگاوادكوشند كه فكر خوانندگان را با موضوعات ديگر منحرف سازند، در حالي كه در   ميگيتا-بهاگاوادمفسران نابخرد 

  .هيچ موضوع ديگري به جز خدمت عابدانه يا بندگي عاشقانه وجود ندارد
وقتي انسان درك كند كه بدن نيست بلكه روح است به درك .  منيت كاذب يعني قبول اين بدن به عنوان خويشتن حقيقي

بريهاد ـ آرانياكا (يات ودايي در ادب.  منيت وجود دارد ولي منيت كاذب محكوم است نه منيت حقيقي. يابد منيت حقيقي دست مي
، يعني درك “من هستم”اين .  ، من روح هستم براهماسمي يعني من برهمن هستم آهام:  گفته شده است) 1/4/10اوپانيشاد 
، اما وقتي درك  ، منيت است“من هستم”اين درك . ، حتي در مرحله رهايي يافته خودشناسي نيز همچنان وجود دارد خويشتن

شود و چنانچه درك درستي از ذات به دست دهد   مورد بدن به كار رود، در اين صورت منيت كاذب خوانده مي در“من هستم”
، زيرا منيت  پذير نيست  ولي اين امر امكانكنند ميبعضي از فالسفه انسان را ملزم به ترك منيت خود .  آن منيت حقيقي است
  .  پنداشتن خود با بدن است كاذب يعني يكيچيزي كه ما بايد رها كنيم هويت .  مترادف هويت است
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در متون مختلف ودايي توصيفاتي از . ، بيماري و مرگ را درك نمايد انسان بايد سعي كند رنج و مصيبتهاي مربوط به تولد، پيري
شرح داده  دنياي جنين در رحم مادر، دردهايش و غيره همگي به طرز بسيار واضحي  بهاگاواتام-شريماددر . تولد وجود دارد

ما به علت فراموشي دردي كه درون رحم مادر .  بايد به درستي درك شود كه متولد شدن بسيار دردناك است.  شده است
مشابهاً در هنگام مرگ نيز انواع .  آييم ، در صدد يافتن هيچ گونه راه حلي براي رهايي از دايره تولد و مرگ برنمي ايم كشيده

و اما در ارتباط با بيماري و . در مورد اين موضوعات بايد گفتگو كرد. اند ز در كتب مقدس ذكر شدهدردها وجود دارد، و آنها ني
مادامي . خواهد بيمار يا پير شود، اما آنها اجتناب ناپذيرند هيچكس نمي. پيري بايد گفت كه همه تجربه كافي در مورد آنها دارند

اي  ، هيچ انگيزه ايم رگ نظري بدبينانه نسبت به زندگي مادي حاصل نكرده، بيماري و م كه ما با توجه به مصائب تولد، پيري
  .براي پيشرفت در زندگي روحاني در ما به وجود نخواهد آمد

اما درباره عدم دلبستگي به فرزند، همسر و خانه بايد متذكر شويم اين بدان معني نيست كه انسان نبايد هيچ گونه احساسي 
اما هنگامي كه آنان موافق و مساعد پيشرفت .  زيرا آنها موارد طبيعي محبت و مهرورزي هستندنسبت به آنان داشته باشد،

اگر انسان در .  ، كريشناآگاهي است بهترين روش براي دلپذير نمودن كانون خانواده. روحاني نباشند بهتر است از آنها دل بريد
وشبختي و سعادت كند، زيرا اين روش آگاهي به كريشنا بسيار آسان اش را قرين خ تواند خانواده آگاهي كامل به كريشنا باشد مي

هاره /  فقط احتياج به اين دارد كه انسان اسماء مقدس الهي يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره.  است
داوند كريشنا پيشكش شده است تناول نمايد، راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را ذكر نمايد، باقيمانده خوراكي را كه به خ

اين چهار .  به گفتگو بنشيند و خود را به پرستش آرچاي خداوند بگمارد بهاگاواتام-شريماد و گيتا-بهاگاواددرباره كتبي مانند 
توانند صبح و   ميافراد خانواده. اش را به اين طريق تعليم دهد شخص بايد افراد خانواده. فعاليت انسان را خوشبخت خواهد كرد

هاره راما، هاره راما، راما /  عصر بنشينند و باهم اسماء مقدس خداوند يعني هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره
هي ، در جهت پرورش كريشنا آگا اگر انسان بتواند زندگي خانوادگيش را با پيروي از اين چهار اصل. راما، هاره هاره را ذكر نمايند

. نخواهد بود) ؟(ريزي نمايد، در اين صورت احتياجي به تغيير موقعيت خود از زندگي خانوادگي به زندگي در مرحله انقطاع  قالب
اما چنانچه زندگي خانوادگي براي پيشرفت روحاني مطلوب نباشد و با آن سازگاري نداشته باشد، در اين صورت بايد آن را ترك 

آرجونا . داشته باشد تا همه چيز خود را، همانند آرجونا، براي شناخت يا خدمت كريشنا قرباني نمايدانسان بايد آمادگي .  گفت
اش را نابود كند، اما وقتي درك كرد كه آنها مانعي در راه درك كريشنا هستند، تعليمات كريشنا را  خواست افراد خانواده نمي

  .  ، با آنان جنگيد و همگي را كشت پذيرفت
توان در اين دنيا كامال خوشبخت و يا  رايط، انسان بايد عاري از دلبستگي به شاديها و رنجها باشد، زيرا هيچگاه نميدر كليه ش

، انسان بايد   توصيه شده استگيتا-بهاگاوادزندگي مادي توأم با شادي و غم است و همان گونه كه در . كامال دردمند بود
يچگاه قادر نيست از پيدايش و ناپديد شدن شادي و غم جلوگيري نمايد، بنابراين بايد انسان ه. بياموزد كه آنها را تحمل نمايد

قاعدتاً ما با كسب . به زندگي مادي دلبستگي نداشته باشد تا بدين ترتيب بتواند در هر دو حالت در تعادل و آرامش باقي بماند
اما چنانچه واقعاً در .  شويم لوب و ناگوار بسيار ناراحت مي، و در مواجهه با موارد نامط موارد مطلوب و خوشايند بسيار خوشحال

براي رسيدن به اين موقعيت ما بايد به . موقعيت روحاني قرار داشته باشيم اين موارد ما را دچار تشويش و آشفتگي نخواهد كرد
ن خود در نه روش خدمت خدمت عابدانه بدون انحراف به كريشنا يعني وقف كرد. انجام خدمت عابدانه الينقطع بپردازيم

از آن .  همان گونه كه در آخرين آيه فصل نهم توصيف شد-، تقديم احترام و غيره  ، پرستش كردن ، شنيدن  ذكر كردن-عابدانه 
  .روش بايد پيروي گردد

ز دست خواهد وقتي انسان با شيوه زندگي روحاني انطباق حاصل نمود، طبيعتًا تمايل به معاشرت با اشخاص مادي و دنيوي را ا
تواند خود را محك بزند و آزمايش كند كه تا چه اندازه به زندگي در مكاني تنها و بدون معاشرت  در آن زمان انسان مي. داد

همچنين عابد شوق خود را براي انجام ورزشهاي غير الزم يا رفتن به سينما و يا شركت در مهمانيها و . نامطلوب تمايل دارد
پژوهان و فالسفه هستند كه  بسياري از دانش.  داند كه اينها صرفاً اتالف وقت است دهد، زيرا مي  مياجتماعات نيز از دست
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 اين گيتا-بهاگاواددهند، در حالي كه از ديدگاه   انجام مي- از جمله روابط جنسي -تحقيقات خود را پيرامون موضوعات مختلف 
- بهاگاواداز ديدگاه . آيند معني به شمار مي ست و كم و بيش پوچ و بيگونه كارهاي تحقيقاتي و پندارهاي فلسفي فاقد ارزش ا

اين مطلب در اينجا توصيه .  انسان بايد با بصيرت فلسفي درباره طبيعت روح به تحقيق بنشيند تا بتواند آن را درك نمايدگيتا
  . شده است

 راهي بسيار عملي در اين  يوگا-بهاكتيبخصوص شود، اينجا به وضوح بيان شده است كه  تا آنجا كه به خودشناسي مربوط مي
شود، شخص بايد رابطه بين روح متعال و روح فردي  به محض اينكه مسئله عشق و عبوديت مطرح مي. شود زمينه محسوب مي

 و توانند يكي باشند، يعني حداقل از ديدگاه بهاكتي كه عشق و عبوديت روح فردي و روح متعال نمي. را مورد توجه قرار دهد
، ابدي يا نيتيام  ، همان گونه كه به روشني بيان شده است خدمت روح فردي به روح متعال. خدمت را براي زندگي در نظر دارد

  .انسان بايد در اين اعتقاد فلسفي استوار و پابرجا باشد.   بدين لحاظ بهاكتي يا خدمت عابدانه نيز جاودان است؛ است
 Vadanti tat tattva-vidas tattvaà yaj jïänam : اين مطلب توضيح داده شده است) 1/2/11 ( بهاگاواتام-شريماددر 

advayam .”در سه وجه مختلف به نامهاي برهمن دانند كه ذات مطلق شناسند مي آن كساني كه واقعاً حقيقت مطلق را مي ،  ،
 بنابراين انسان بايد به اين مرحله از ؛ طلق است بهاگاوان كالم غايي در شناخت حقيقت م“.شود پاراماتما و بهاگاوان شناخته مي

  . اين كمال دانش است.  وجود خويش را وقف خدمت عاشقانه خداوند سازدسان بديندرك شخصيت اعالي خداوند نائل آيد و 
 كه از ، اين راه درست مانند پلكاني است از آغاز تمرين فروتني تا مرحله واالي درك حقيقت متعال يعني شخصيت مطلق الهي

، دوم  حال اشخاص بسياري هستند كه بر اين پلكان به طبقه اول. يابد شود و تا باالترين طبقه ادامه مي طبقه همكف شروع مي
 اما تا وقتي انسان به باالترين طبقه كه درك كريشناست نرسيده باشد، به دانش كامل دست نيافته ؛اند يا سوم و غيره رسيده

اين امر . وند و در عين حال در جستجوي پيشرفت روحاني بودن چيزي جز ناكامي به بار نخواهد آوردرقابت كردن با خدا.  است
خود را خدا پنداشتن بزرگترين ادعاي .  به وضوح بيان شده است كه بدون فروتني امكان درك صحيح وجود نخواهد داشت

، باز هم به علت جهل و ناداني فكر  طبيعت ماديدرپي از سوي قوانين سرسخت  موجود زنده به رغم ضربات پي.  گزاف است
انسان بايد متواضع باشد و بداند كه تابع و .  بنابراين آغاز دانش عبارت است از آمانيتوا يعني فروتني. “من خدا هستم”كند،  مي

ه علت عصيان در برابر انسان بايد به اين حقيقت آگاهي يابد و نسبت به آن اطمينان حاصل كند كه ب.  مطيع خداوند متعال است
  .گردد ، تحت انقياد طبيعت مادي واقع مي خداوند متعال

  13آيه 
jïeyaà yat tat pravakñyämi  

yaj jïätvämåtam açnute  
anädi mat-paraà brahma  
na sat tan näsad ucyate  

jïeyam : ـ )  دانستني(موضوع دانشyat : آنچه كه ـtat : آن ـpravakñyämi :خواهم داد ـ  حاكنون توضيyat : آنچه كه ـ
jïätvä :شناختن ـ  دانستن ،amåtam : شهد ـaçnute :چشد ـ  شخص ميanädi : بدون آغاز ـmat-param :مطيع من  ،

  . گفته شده است: ucyateمعلول ـ : asat، هم نه ـ  و نه: naآن ـ : tatعلت ـ : satنه ـ : naروح ـ : brahmaتابع من ـ 

   ترجمه
بـرهمن يـا    . يت موضوع دانش را توضيح خواهم داد كه با شناخت آن جاودانگي را خواهي چشيد              اكنون برا 

  .، وراي علت و معلول اين دنياي مادي قرار دارد روح كه بدون آغاز و تابع من است
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   شرح
 اكنون موضوع دانش . ، همچنين طريق شناخت داننده ميدان فعاليت را توضيح داده است خداوند ميدان فعاليت و داننده ميدان

تواند شهد  ، انسان مي ، يعني هم روح و هم روح متعال با شناخت داننده. دهد يعني روح و روح متعال را به ترتيب توضيح مي
، تصريح گرديده  ، همان گونه كه در فصل دوم توضيح داده شده در اينجا اين مطلب يعني جاودانگي موجود زنده. حيات را بچشد

تواند تاريخ تجلي جيواتما  همچنين كسي نمي. بخصوصي وجود ندارد كه از طريق آن زمان تولد جيوا مشخص شودتاريخ .  است
اين موضوع را چنين ) 1/2/18كاتها اوپانيشاد  ( ادبيات ودايي.  بدين جهت او بدون آغاز است. را از خداوند متعال رديابي نمايد

ميرد، و او سرشار از دانش  داننده بدن هيچگاه زاده نشده و هيچگاه نميna jäyate mriyate vä vipaçcit :كند تصريح مي
  .  است

-pradhäna : شده است چنين توصيف) 6/16شوتاش واتارا اوپانيشاد (خداوند به عنوان روح متعال در ادبيات ودايي نيز 

kñetrajïa-patir guëeçaù .در .   مادي استسه گونة طبيعتب ، داننده اصلي بدن و اربا خداوند به عنوان روح متعال
موجودات زنده به طور ابدي در خدمت .däsa-bhüto harer eva nänyasvaiva kadäcana : اسمريتي گفته شده است

بنابراين توصيف برهمن كه در اين آيه .  خداوند چيتانيا نيز اين موضوع را در تعاليمش تأييد نموده است. خداوند متعال هستند
شود بايد درك نمود  به كار برده مي)  روح( ، و هنگامي كه واژه برهمن در مورد موجود زنده بوط به روح فردي است، مر ذكر شده

  . آناندا ـ برهما برهمن متعال يا شخصيت اعالي خداوند است. كه منظور ويگيانا ـ برهما است در مقابل آناندا ـ برهما

  14آيه 
sarvataù päëi-pädaà tat  
sarvato 'kñi-çiro-mukham  

sarvataù çrutimal loke  
sarvam ävåtya tiñöhati  

sarvataù : همه جا ـpäëi : دستها ـpädam : پاها ـtat : آن ـsarvataù : همه جا ـakñi : چشمها ـçiraù : سرها ـ
mukham : صورتها ـsarvataù : همه جا ـçruti-mat : داراي گوشها ـloke : در جهان ـsarvam : ـهمه چيز ävåtya :

  .وجود دارد: tiñöhati، در بر گرفتن ـ  پوشاندن

   ترجمه
روح متعال بدين طريق در همه      .  دستها، پاها، سرها، صورتها، چشمها و گوشهاي الهيش در همه جا هست           

  .جا و همه چيز حضور دارد

   شرح
او در . كند تشبيه كرد به هر سو منتشر ميتوان به خورشيد كه انوار نامحدودش را  روح متعال يا شخصيت اعالي خداوند را مي

سيماي ساري و جاري خود در همه جا حاضر است و تمام موجودات زنده منفرد، از اولين معلم بزرگ برهما گرفته تا مورچه 
يت ، پا، سر و چشم كه موجود  دستشمار بيموجودات زنده نامحدودي وجود دارند با تعداد . ، همه در او موجوديت دارند كوچك

تواند ادعا نمايد كه  اما روح فردي نمي.  بنابراين روح متعال در همه جا پخش است.  همگي آنان در روح متعال و متكي بر اوست
تصور كند كه )  روح فردي( چنانچه موجود زنده فردي. ، زيرا اين امكان ندارد دستها، پاها و چشمانش در همه جا گسترده است

، ليكن وقتي به دانش  جهل و ناداني است كه نسبت به نفوذ دستها و پاهايش در همه جا آگاه نيستدر حال حاضر به علت نفوذ 
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اين بدان معناست كه .  اش دچار تناقض شده است كافي دست يافت به آن مرحله از آگاهي و ادراك خواهد رسيد، در انديشه
خداوند متعال قادر است دستش را . ا روح فردي تفاوت داردمتعال ب.  روح منفرد كه با طبيعت مادي مقيد شده است متعال نيست

، ميوه يا كمي آب به  فرمايد كه اگر كسي گل  ميگيتا-بهاگاوادخداوند در . تواند بدون حد بسط دهد، در حالي كه روح فردي نمي
ي را بپذيرد؟ اين قدرت مطلق تواند چيزهاي اگر خداوند در فاصله بسيار دوري قرار دارد چگونه مي. پذيرد او پيشكش نمايد مي

تواند دستش را بسط دهد  به رغم ثبوت خداوند در جايگاه ملكوتي واحدش كه بسيار دور از اين كره ارض است مي:  خداوند است
 goloka eva nivasaty : بيان شده است) 5/37(در برهما ـ سامهيتا .  اين قدرت مطلق اوست. و پيشكش عابد را بپذيرد

akhilätma-bhütaù .با اين وصف در همه جا ساري و  هرچند خداوند همواره به شئون الهيش در سياره متعال مشغول است ،
بنابراين آيه حاضر روح متعال يعني شخصيت الهي را .  تواند ادعا كند كه در همه جا پخش است روح فردي نمي.  جاري است
  .نمايد نه روح فردي را توصيف مي

  15آيه 
sarvendriya-guëäbhäsaà  
sarvendriya-vivarjitam  

asaktaà sarva-bhåc caiva  
nirguëaà guëa-bhoktå ca  

sarva : مربوط به همه ـindriya : حواس ـguëa : مربوط به صفات يا كيفيات ـäbhäsam : منشأ اصلي ـsarva : همه ـ
indriya : حواس ـvivarjitam : بودن بدون ـasaktam : بدون دلبستگي ـsarva-bhåt : حافظ يا نگهدارنده همه كس ـ

ca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـnirguëam : بدون كيفيات مادي ـguëa-bhoktå : سه گونة طبيعت (ارباب گوناها
  . همچنين: caـ )  مادي

   ترجمه
هرچنـد او  . باشـد  ، خـود او فاقـد حـواس مـي     با اينكه روح متعال منشأ اصلي حواس تمام موجودات است     

هاي طبيعـت مـادي    او در عين حال كه وراي گونه.  ، اما فاقد دلبستگي است       تمام موجودات زنده است    ةاهدارندنگ
  .آيد ، ارباب تمامي آنها به شمار مي است

   شرح
در واقع ارواح فردي داراي . ، اما حواس مادي مشابه آنان ندارد خداوند متعال هرچند منشأ حواس تمام موجودات زنده است

اند و بنابراين فعاليتهاي حسي آنان از طريق ماده  اند، ليكن در زندگي مقيد با حجاب عناصر مادي پوشيده شده  روحانيحواس
گونا يعني وجوه . شود ، بنابراين نيرگونا خوانده مي حواس خداوند متعال بدين گونه نيست و خالص و روحاني است. كند تجلي مي

اگرچه .  بايد درك نمود كه حواس او به هيچ وجه همچون ما نيست.  بدون پوشش مادي است اما حواس خداوند ؛ يا طبايع مادي
اين .  باشد كه از هر نوع آاليش مادي مبري و منزه است ، اما داراي حواس روحاني خود مي او منشأ تمام فعاليتهاي حسي ماست

 apäëi-pädo javano grahétä : وضيح داده شده استبه بهترين شكل ت) 3/19(واتارا اوپانيشاد مطلب در اين آيه از شوتاش

شخصيت اعالي خداوند دستهايي آلوده به ماده يا به عبارتي ساخته قانون طبيعت ندارد، با اين وجود او دستهايي دارد كه با آنها 
، اما  قد چشم مادي استخداوند فا.  اين تفاوت بين روح مقيد و روح متعال است. پذيرد هر قرباني را كه به او تقديم شود مي

او درون قلب . بيند ، حال و آينده مي توانست ببيند؟ او همه چيز را اعم از گذشته  در غير اين صورت چگونه مي-چشم دارد 
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دهيم و آنچه در آينده در  ، آنچه در حال حاضر انجام مي ايم كند و نسبت به آنچه ما در گذشته انجام داده موجود زنده زندگي مي
، ليكن هيچكس حقيقت او را  او به همه چيز داناست:   تأييد شده استگيتا-بهاگاواداين مطلب نيز در . ار ماست آگاهي داردانتظ
تواند در سراسر فضا سفر كند زيرا او داراي پاهاي  شود خداوند متعال پاهايي همچون ما ندارد، اما مي گفته مي. شناسد نمي

باشد و چون ما اجزاء و ذرات الينفك  ، دست و پا مي  بلكه دارا چشم؛ وند فاقد شخصيت نيستبه عبارت ديگر، خدا.  روحاني است
  . اما دستها، پاها، چشمها و حواس او همانند ما آلوده به ماده و يا ساخته قانون طبيعت نيست.  ما نيز واجد اين گونه حواسيم اوييم

 نيروي درونيش ظاهر وسيله بهنمايد، همان گونه كه هست  ظهور ميكند كه وقتي خداوند   تصريح ميگيتا-بهاگاوادهمچنين 
در ادبيات ودايي اين نكته تصريح گرديده است كه بدن .  شود، زيرا ارباب انرژي مادي است او با انرژي مادي آلوده نمي. گردد مي

او ماالمال از توانگري است و . باشد ها مياو داراي شكل جاودان خود، ساچ ـ چيد ـ آناندا ـ ويگرا.  متعال او كامال روحاني است
هاي شخصيت متعال  اينها برخي از نشانه.  مالك مطلق ثروت و صاحب كليه نيروها و داراي شعور مطلق و مملو از دانش است

ايي درك تا آنجا كه از متون مقدس ود.  او نگاهدارنده تمام موجودات زنده و ناظر بر تمام فعاليتهاي آنان است.  خداوند است
، دست و پاي او را مشاهده  ، يعني سر، صورت توانيم اعضاي متعالش هرچند ما نمي.  ، خداوند متعال همواره روحاني است كنيم مي

گرديم جمال الهي و روحاني  ، با اين وجود از آنها برخوردار است و هنگامي كه ما به موقعيت روحاني ارتقاء يابيم قادر مي كنيم
.  در حال حاضر، ما به علت حواس آلوده مادي خود قادر نيستيم شكل روحاني خداوند را مشاهده كنيم.  ت كنيمخداوند را رؤي

توانند شخصيت الهي خداوند را  اند نيز نمي گرايان كه هنوز به وارستگي كامل از آلودگي مادي دست نيافته هويت بدين لحاظ بي
  .درك نمايند

  16آيه 
bahir antaç ca bhütänäm  

acaraà caram eva ca  
sükñmatvät tad avijïeyaà  
düra-sthaà cäntike ca tat  

bahiù :برون ـ  خارج ،antaù :درون ـ  داخل ،ca : همچنين ـbhütänäm : مربوط به تمام موجودات زنده ـacaram : ساكن
غير قابل : avijïeyam ـ آن: tatبه سبب لطيف بودن ـ : sükñmatvätو ـ : caهمچنين ـ : evaمتحرك ـ : caramـ 

  . آن: tat و ـ : caنزديك ـ : antikeهمچنين ـ : caبسيار دور ـ : düra-sthamشناخت ـ 

   ترجمه
از آنجـا كـه او لطيـف        . ، وجـود دارد     ، متحرك يا ساكن     حقيقت متعال در درون و برون تمام موجودات زنده        

رچه او بسيار، بسيار دور است ولي به همـه بسـيار            اگ. ، وراي قدرت ادراك و شناخت حواس مادي قرار دارد           است
  .باشد نزديك نيز مي

   شرح
او همزمان در . اي سكني دارد ، در برون و درون هر موجود زنده كنيم كه نارايانا، يعني شخص متعال ما از ادبيات ودايي درك مي

اينها .  ر بعيد، خداوند به ما بسيار نزديك است، به رغم فاصله بسيا در حقيقت. دنياي مادي و عالم روحاني هر دو حضور دارد
و چون او  )1/2/21كاتها اوپانيشاد ( Äséno düraà vrajati çayäno yäti sarvataù . اظهارات متون مقدس ودايي است

س مادي ما با اين حوا. برد توانيم درك كنيم كه چگونه از توانگري كاملش لذت مي ، نمي همواره ماالمال از شعف روحاني است
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بدين سبب در كالم ودايي گفته شده است كه ذهن و حواس مادي ما قادر به درك .  توانيم مشاهده كنيم يا درك كنيم نمي
اما كسي كه ذهن و حواسش را در خدمت عابدانه به تمرين كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي مشغول و پاك نموده .  خداوند نيست

در برهما ـ سامهيتا تصريح شده آن عابدي كه عشق خداوند متعال را در خود . هده كندتواند دائماً خداوند را مشا است مي
تأييد شده است كه فقط ) 11/54 (گيتا-بهاگاوادو همين مطلب در . تواند او را همواره و بدون انقطاع ببيند پرورش داده است مي
  Bhaktyä tv ananyayä çakyaù .توان او را درك و رؤيت نمود با خدمت عابدانه مي

  17آيه 
avibhaktaà ca bhüteñu  

vibhaktam iva ca sthitam  
bhüta-bhartå ca taj jïeyaà  

grasiñëu prabhaviñëu ca  
avibhaktam : بدون تقسيم ـca : همچنين ـbhüteñu : در تمام موجودات زنده ـvibhaktam : تقسيم شده ـiva : چنانكه

آن ـ : tatهمچنين ـ : caحافظ تمام موجودات زنده ـ : bhüta—bhartåده ـ واقع ش: sthitamهمچنين ـ : caگويي ـ 
jïeyam : بايد درك شود ـgrasiñëu : بلعيدن ـprabhaviñëu :گستراندن ـ  پرورش دادن ،ca :همچنين .  

   ترجمه
، امـا او هيچگـاه تقسـيم          رسد روح متعال در بين تمام موجـودات تقسـيم شـده اسـت               هرچند به نظر مي   

، ولي بايد درك شود كه او همـه را             موجودات زنده است   ة هم ةهرچند وي نگاهدارند  .   او واحد و يكتاست    ؛شود نمي
  .گستراند بلعد و مي مي

   شرح
در واقع او . ؟ خير آيا اين بدان معناست كه اوتقسيم شده است. خداوند به صورت روح متعال در قلب همه موجودات قرار دارد

ولي اگر انسان .  النهار واقع شده است خورشيد در نقطه معيني از نصف:  توان در نظر گرفت خورشيد را ميبراي مثال .  يكي است
اين مثال .   همه خواهند گفت كه خورشيد باالي سرشان است“؟ خورشيد كجاست”مسافت زيادي را به هر سو بپيمايد و بپرسد 

رسد  ، اما طوري قرار گرفته كه به نظر مي  اگرچه خداوند تقسيم نشدهگردد تا نشان داده شود كه در متون مقدس ودايي بيان مي
همچنين در ادبيات ودايي گفته شده است كه ويشنوي يگانه با قدرت متعال خود همه جا حضور دارد، همان .  تقسيم شده است

ا خداوند متعال هرچند حافظ همه و ام. رسد كه خورشيد در نقاط بسياري قرار دارد گونه كه از چشم اشخاص گوناگون به نظر مي
، آنجا كه فرمود آمده است تا تمام  اين موضوع در فصل يازدهم. بلعد ، ولي همه چيز را در موعد انهدام مي موجودات زنده است

رو خداوند همچنين اظهار داشت كه او به صورت زمان همه چيز را در كام خود ف. دالوران را در كوروكشترا ببلعد، تأييد گرديد
گستراند و در زمان انهدام آنها را  شان مي هنگام آفرينش او همه را از حالت اوليه.  او منهدم كننده و كشنده همه است. برد مي
.  گاه همه است ، قرارگاه و تكيه  كه او منشأ همه موجودات زندهكنند ميسرودهاي روحاني ودايي بر اين حقيقت تأكيد . بلعد مي

. كند تا در او مأوي گزيند ائنات در قدرت مطلق او قرار دارد و پس از انهدام همه چيز دوباره رجعت مي، كل ك پس از آفرينش
 Yato vä imäni bhütäni jäyante yena jätäni jévanti . اينها حقايقي است كه در سرودهاي ودايي تأييد شده است

yat prayanty abhisaà-viçanti tad brahma tad vijijïäsasva )1/3 تيريا اوپانيشادتاي(  
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  18آيه 
jyotiñäm api taj jyotis  

tamasaù param ucyate  
jïänaà jïeyaà jïäna-gamyaà  

hådi sarvasya viñöhitam  
jyotiñäm : در تمام اشياي نوراني ـapi : همچنين ـtat : آن ـjyotiù : منبع نور ـtamasaù : ظلمت و تاريكي ـparam :

وسيله دانش  بايد به: jïäna-gamyamبايد شناخته شود ـ : jïeyamدانش ـ : jïänamده است ـ گفته ش: ucyateوراي ـ 
  . واقع شده: viñöhitamمربوط به همه كس ـ : sarvasyaدر قلب ـ : hådiبه آن نزديك شد ـ 

   ترجمه
، موضوع دانش    دانش.  ، و تجلي نيافته است      ، در وراي تاريكي ماده       نور در تمام اجسام نوراني     ةاو سرچشم 

  .او در قلب همه قرار دارد.  و هدف دانش هم اوست

   شرح
ما از طريق . باشد ، شخصيت اعالي خداوند، سرچشمه نور در تمام اجسام نوراني همچون خورشيد، ماه و ستارگان مي روح متعال

، زيرا آنجا درخشندگي بيكران   نيستيابيم كه در ملكوت روحاني هيچ گونه احتياجي به خورشيد يا ماه ادبيات ودايي اطالع مي
 ماهات ـ تاتوا يعني عناصر مادي وسيله بهدر دنياي مادي تشعشعات روحاني خداوند يعني برهماجيوتي . خداوند متعال وجود دارد

،  ، براي روشنايي نياز به مساعدت خورشيد، ماه ، برخالف دنياي روحاني  بدين سبب در اين دنياي مادي؛ پوشيده شده است
در ادبيات ودايي به طرز واضحي بيان گرديده كه به سبب تشعشع نوراني حق تعالي است كه همه چيز .  الكتريسيته و غيره داريم

اي بسيار دور  او در عرصه روحاني در فاصله.  بنابراين پرواضح است كه جايگاه خداوند در دنياي مادي نيست.  روشن شده است
 Äditya—varëaà tamasaù parastät .  اين مطلب نيز در ادبيات ودايي تأييد شده است.در آسمان روحاني قرار دارد

، ليكن بسيار بسيار دور در وراي ظلمات  او درست همچون خورشيد به طور جاودان نوراني است) 3/8شوتاش واتارا اوپانيشاد (
  .اين دنياي مادي قرار دارد

براي كسي .  كند كه برهمن عبارت است از دانش خالص متعال به صورت فشرده ادبيات ودايي تأييد مي.  دانش او متعال است
يك مانتراي . شود ، دانش الزم از طرف خداوند متعال كه درون همه قرار دارد اعطاء مي كه مشتاق نيل به ملكوت روحاني است

 taà ha devam ätma-buddhi-prakäçaà mumukñur vai :گويد مي) 6/18شوتاش واتارا اوپانيشاد (ودايي 

çaraëam ahaà prapadye.در . چنانچه انسان واقعاً خواسته رهايي داشته باشد، بايد به شخصيت متعال خداوند تسليم شود
انسان ” .tam eva viditväti måtyum eti : رابطه با هدف نهايي دانش بايد گفت كه آن نيز در ادبيات ودايي تأييد شده است

خداوند به عنوان كنترل كننده متعال ) 8/3شوتاش واتارا اوپانيشاد  (“.تواند از دايره تولد و مرگ بگذرد ميفقط با شناخت خداوند 
، در حالي كه اين امر درباره روح منفرد صدق  او داراي پاها و دستهايي است كه همه جاپخش شده است. در قلب همه قرار دارد

دستها و پاهاي . دان فعاليت يعني روح فردي و روح متعال وجود دارد پذيرفته شودلذا بايد اين حقيقت كه دو داننده مي. كند نمي
اين حقيقت در شوتاش .  ، در حالي كه دستها و پاهاي متعال كريشنا همه جا گسترده است انسان محدود به مكان خاص است

شخصيت اعالي . sarvasya prabhum éçänaà sarvasya çaraëaà båhat : تأييد شده است) 3/17(واتارا اوپانيشاد 
پس .   بدين سبب او ملجأ نهايي و مأمن غايي تمامي آنهاست؛ ، پرابهو يا ارباب همه موجودات زنده است خداوند يعني روح متعال

  .توان اين حقيقت را انكار نمود كه روح متعال و روح منفرد همواره متفاوتند نمي
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  19آيه 
iti kñetraà tathä jïänaà  

jïeyaà coktaà samäsataù  
mad-bhakta etad vijïäya  
mad-bhäväyopapadyate  

iti :سان ـ  بدينkñetram : بدن(ميدان فعاليت  ( ـtathä : همچنين ـjïänam : دانش ـjïeyam :موضوع دانش )ـ )  دانستني
ca : همچنين ـuktam : توصيف شده ـsamäsataù : به طور خالصه ـmat—bhaktaù : عابد من ـetat : همه اينها ـ

vijïäya : پس از درك ـmat-bhäväya : به طبيعت من ـupapadyate :گردد نائل مي.  

   ترجمه
بـه راسـتي فقـط    .  ، و موضوع دانش را به طور خالصه توصيف كردم   ، دانش ]بدن[ ميدان فعاليت    سان  بدين

  .بيعت من نائل گردندتوانند به درستي اين حقايق را درك نمايند و بدين ترتيب به ط عابدان من مي

   شرح
، موضوع  داننده:  اين دانش شامل سه عامل است.  ، و موضوع دانش را توصيف كرده است ، دانش خداوند به طور خالصه بدن

 مريدان خالص وسيله بهدانش كامل . شود ، و روش شناختن كه مجموعه آنها ويگيانا يا علم شناخت خوانده مي) دانستني( دانش
پيروان نحله وحدت وجود معتقدند در مرحله . ، در حالي كه ديگران قادر به اين امر نيستند قيماً قابل درك استخداوند مست

دانش و تكامل دانش يعني درك خويشتن . پذيرند گردد، در حالي كه عابدان اين بينش را نمي نهايي اين سه عامل يكي مي
، اما به محض آنكه تمام توجه و آگاهي خود را  ايم اهي مادي قرار گرفتهما اكنون تحت هدايت آگ. حقيقي در آگاهي به كريشنا

به عبارت .  گرديم ، آنگاه به دانش حقيقي نائل مي به فعاليتهاي كريشنا معطوف كنيم و درك نماييم كه كريشنا همه چيز است
وشني در فصل پانزدهم توضيح داده اين موضوع به ر.  ديگر، دانش چيزي نيست جز مرحله ابتدايي درك كامل خدمت عابدانه

  .خواهد شد
، تجزيه و  cetanä dhåtiù تا mahä-bhütäniهاي  ، از آغاز واژه7 و 6توان درك نمود كه در آيات  اينك به طور خالصه مي

كيل گيرد، كه از تركيب اين عناصر، بدن يا ميدان فعاليت تش هاي حيات صورت مي تحليل عناصر مادي و تجليات معين نشانه
 ، راه دانش براي درك هر دو گونه tattva-jïänärtha-darçanam تا amänitvam، از 12 تا 8سپس در آيات . گردد مي

 anädi mat-param، از آغاز 18 تا 13پس از آن آيات . گردد ، توصيف مي ، يعني روح منفرد و روح متعال داننده ميدان فعاليت
  .پردازد يف روح و خداوند متعال يا روح متعال مي، به توص hådi sarvasya viñöhitamتا 

اينجا .  ، و هر دو روح يعني روح منفرد و روح متعال ، راه ادراك) بدن(ميدان فعاليت :  بدين ترتيب سه مطلب توصيف گرديده است
بنابراين . كنندتوانند اين سه موضوع را به روشني درك  بخصوص اين نكته بيان گرديده كه فقط عابدان خالص خداوند مي

توانند به هدف اعلي يعني طبيعت خداوند   براي چنين عابداني كامال مفيد و سودمند است و لذا آنان هستند كه ميگيتا-بهاگاواد
 را درك كنند و به نتيجه مطلوب گيتا-بهاگاوادتوانند  ، مي به بيان ديگر، فقط مريدان خدا و نه ديگران. متعال كريشنا نائل گردند

  .يابنددست 

  20آيه 
prakåtià puruñaà caiva  
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viddhy anädé ubhäv api  
vikäräàç ca guëäàç caiva  
viddhi prakåti-sambhavän  

prakåtim : طبيعت مادي ـpuruñam : موجودات زنده ـca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـviddhi : تو بايد بداني ـ
anädé : بدون آغاز ـubhau : هر دو ـapi :چنين ـ همvikärän : تغييرات ـca : همچنين ـguëän : سه گونة طبيعت ـca :

  .حاصل شده از: sambhavänطبيعت مادي ـ : prakåtiبدان ـ : viddhiحتماً، محققاً ـ : evaهمچنين ـ 

   ترجمه
از تغييرات آنها و سه گونه ناشي       . بايد درك گردد كه طبيعت مادي و همچنين موجودات زنده آغازي ندارند           

  . طبيعت مادي است

   شرح
را )  هم روح فردي و هم روح متعال(و دانندگان بدن )  ميدان فعاليت(تواند بدن  طبق دانش عرضه شده در اين فصل انسان مي

و اما روح فردي كه در قالب كالبد جسماني قرار .  بدن ميدان فعاليت و از عناصر طبيعت مادي تشكيل شده است. بشناسد
دهد كه ديگري  روح فردي يكي از دانندگان را تشكيل مي.  برد، پوروشا يا موجود زنده است  فعاليتهاي بدن لذت ميگيرد و از مي

البته بايد درك نمود كه هم روح فردي و هم روح متعال هر دو تجليات مختلفي از شخصيت اعالي . باشد روح متعال مي
  .ح متعال در رده بسط شخصيش قرار داردموجود زنده در زمره انرژي خداوند و رو. پروردگارند

 بدين معني كه آنان قبل از آفرينش و تجلي اين عالم ؛بايد در نظر داشت هم طبيعت مادي و هم موجود زنده جاودان هستند
زنده از طبيعت مادي از انرژي فروتر خداوند و موجودات :  منشأ هر دو آنان انرژي خداوند متعال است. اند كائنات نيز وجود داشته

طبيعت مادي كه در شخصيت متعال خداوند يعني ماها ـ ويشنو نهفته است در موعد الزم از طريق عامل ماهات . انرژي برتر او
چنين . مشابهاً موجودات زنده نيز در او هستند، و اما چون مقيدند، موافق خدمت به خداوند متعال نيستند. گردد ـ تاتو متجلي مي

پس از متجلي شدن طبيعت مادي دوباره فرصتي در اختيار . شود ه آسمان روحاني به آنها داده نمياست كه اجازه ورود ب
شود كه در دنياي مادي به عمل پرداخته و خود را براي رهايي از زنجيرهاي اسارت و ورود به ملكوت  موجودات زنده نهاده مي

، اما به علت  اي الينفك از خداوند متعال است  زنده در اصل ذرهدر واقع موجود.  اين راز خلقت مادي است. روحاني آماده سازند
به راستي مهم نيست كه چگونه اين موجودات زنده يا .  اش در طبيعت مادي اسير و مقيد شده است طبع طغيانگر و متمردانه

داند كه واقعاً چگونه و چرا   ميليكن شخصيت اعالي خداوند. اند اجزاء و انرژي برتر خداوند در تماس با طبيعت مادي قرار گرفته
اند تالش سختي را براي  فرمايد آنان كه مجذوب اين طبيعت مادي شده در كتب مقدس خداوند مي.  اين امر صورت گرفته است

ولي با اطمينان از توصيفات اين چند آيه ما بايد بدانيم كه تمام تحوالت و تأثيرات طبيعت مادي كه . شوند ميحيات متحمل 
تمام تحوالت و تنوعات موجودات زنده ناشي از . اند باشد نيز محصوالت خود طبيعت مادي مي)  سه گونه(  سه وجه آنحاصل

  .شود تمام موجودات زنده يكسانند ، چون تا آنجا كه به روح مربوط مي بدن مادي آنهاست

  21آيه 
kärya-käraëa-kartåtve  
hetuù prakåtir ucyate  

puruñaù sukha-duùkhänäà  
bhoktåtve hetur ucyate  
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kärya : مربوط به معلول ـkäraëa : و علت ـkartåtve : درباره خلقت ـhetuù : ابزار، وسيله ـprakåtiù : طبيعت مادي ـ
ucyate :ـ )  چنين است(شود  گفته ميpuruñaù : موجود زنده ـsukha :لذت ـ  مربوط به خوشبختي ،duùkhänäm : و

  ). چنين است(شود  گفته مي: ucyateابزار، وسيله ـ : hetuùدر لذت ـ : bhoktåtveبدبختي و رنج ـ 

   ترجمه
، در حالي كه موجود زنده علـت رنجهـا و              علت تمامي علل و معلوالت مادي است       ،شود كه طبيعت    گفته مي 

  .شود لذتهاي گوناگوني است كه در اين جهان نصيبش مي

   شرح
 نوع شكل مختلف حيات وجود دارد و طبيعت 000/800/4.  و حواس موجودات زنده استطبيعت مادي منشأ انواع گوناگون بدن 

 آرزوي زندگي سان بدين، كه  اين انواع حيات از تمايل موجود زنده به لذات حسي مختلف. كند مادي اين تنوعات را خلق مي
اني موجود زنده در كالبدهاي جسماني مختلف بدين ترتيب هنگامي كه گوهر روح. آيد كردن در اين يا آن بدن را دارد، پديد مي

شادي و غم مادي او به علت بدن است و نه به علت خويشتن . گردد مند مي شود از انواع مختلف لذت و درد بهره قرار داده مي
يش شك در سرور و لذت قرار دارد كه اين حالت حقيق موجود زنده در حالت فطريش بي.  حقيقيش همان گونه كه واقعاً هست

در عالم روحاني كه پاك و . گيرد او به علت خواسته براي خدايي كردن بر طبيعت مادي است كه در دنياي مادي قرار مي.  است
كوشند تا لذات گوناگوني را براي بدن كسب  در عالم خاكي همه سخت مي. اي وجود ندارد منزه است اثري از چنين خواسته

.  هاست ين بدن حاصل حواس است كه خود حواس به مثابه ابزاري براي ارضاي خواستهشايد واضحتر باشد كه بگوييم ا. كنند
همان گونه . نهد  را در اختيار ما مي- يعني بدن و حواس كه به مثابه ابزارند -، اين طبيعت مادي است كه كل مجموعه  اينك

ت شرايط خاصي از زندگي يا اقامتگاه اش تح كه در آيه بعد روشن خواهد شد موجود زنده طبق آرزوها و اعمال گذشته
شايان ذكر است كه در واقع خود موجود زنده . گيرد شود كه بر اساس آن مورد لطف يا لعن قرار مي مخصوصي قرار داده مي

، تحت تسلط طبيعت  او هر بار با قرار گرفتن در بدن خاصي. باشد باعث نيل به چنين اقامتگاهها و لذت و رنج ناشي از آن مي
، موجود زنده ديگر قدرتي براي تغيير اين  در اين زمان. كند گيرد، زيرا بدن كه مادي است طبق قوانين طبيعت عمل مي رار ميق

. تواند به صورت ديگري عمل كند نمي. چنانچه موجودي كالبد سگ به خود بگيرد، ناگزير بايد مانند سگ رفتار كند. قانون ندارد
به همين .  خوك قرار داده شود، آنگاه مجبور است مدفوع و كثافت بخورد و مانند خوك رفتار كنديا چنانچه موجود زنده در بدن

ليكن در تمام .  اين قانون طبيعت است. اي قرار داده شود بايد طبق بدنش عمل كند ، چنانچه موجود زنده در بدن فرشته ترتيب
بدين گونه توضيح داده شده ) 1/1/3مونداكا اوپانيشاد ( وداها اين مطلب در. باشد شرايط روح متعال همراه با روح منفرد مي

خداوند متعال چنان نسبت به موجود زنده مهربان است كه همواره در تمام شرايط،  .dvä suparëä sayujä sakhäyaù : است
  . به صورت روح متعال يا پاراماتما، همراه روح منفرد است

  22آيه 
puruñaù prakåti-stho hi  

bhuìkte prakåti-jän guëän  
käraëaà guëa-saìgo 'sya  
sad-asad-yoni-janmasu  
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puruñaù : موجود زنده ـprakåti-sthaù :شود ـ  در انرژي مادي واقع ميhi : حتماً، محققاً ـbhuìkte :مند  برد، بهره لذت مي
-guëaعلت ـ : käraëamت ـ هاي طبيع گونه: guëänوسيله طبيعت مادي ـ  توليد شده به: prakåti—jänشود ـ  مي

saìgaù :هاي طبيعت ـ  معاشرت با گونهasya : مربوط به موجود زنده ـsat-asat : در خوب و بد ـyoni :هاي حياتي ـ  گونه
janmasu :در تولدها.  

   ترجمه
گي شكال مختلف زند، اَ   طبيعت ةمند شدن از سه گون      ، با بهره    ، موجود زنده در دامان طبيعت مادي        سان بدين

هاي حياتي با خير و       بدين ترتيب او در انواع گونه     .  اين به علت معاشرت او با طبيعت مادي است        . كند  را تجربه مي  
  .گردد شر روبرو مي

   شرح
در فصل دوم توضيح .  كند، بسيار حائز اهميت است اين آيه براي آنكه درك كنيم چگونه كالبد جسماني موجود زنده تغيير مي

. دهد كند، موجود زنده نيز از بدني به بدن ديگر تغيير كالبد مي ن گونه كه انسان لباس يا جامه خود را عوض ميداده شد كه هما
به علت دلبستگيش به زندگي مادي است و مادامي كه مجذوب و فريفته عالم فاني )  كالبد جسماني(در حقيقت اين تغيير لباس 

در واقع او به علت آرزوي حكمراني و خدايي كردن بر طبيعت مادي در . مه دهدكاذب است بايد به اين گردش جامه به جامه ادا
،  ، انسان هاي مادي است كه گاهي اوقات به صورت فرشته ، تحت تأثير خواسته موجود زنده. گيرد چنين شرايط نامطلوبي قرار مي

ر تمام موارد، موجود زنده تحت تأثير توهم چنين و د. يابد ، حشره يا انسان مقدس تولد مي ، حيوان آبزي ، كرم چهارپا، پرنده
  .پندارد كه ارباب شرايط خويش است در حالي كه در واقع تحت سلطه و سيطره طبيعت مادي قرار دارد مي

علت اين امر معاشرت با وجوه سه گانه . كند آيه حاضر چگونگي اختصاص يافتن بدنهاي مختلف به موجود زنده را تشريح مي
،  اين مرحله.  مادي دست يابد و در موقعيت روحاني قرار گيردسه گونة طبيعت، انسان بايد به وراي   بنابراين. طبيعت است

مادامي كه انسان در آگاهي به كريشنا قرار نگيرد، آگاهي ماديش او را وادار خواهد . شود كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي خوانده مي
ليكن او .   يابد، زيرا او از زمانهاي بسيار كهن آرزوهاي مادي را در دل انباشته استنمود كه از يك بدن به بدن ديگري انتقال

بهترين نمونه در اينجا، .  پذير است اين تغيير تنها از طريق شنيدن از مراجع موثق امكان. درنگ اين بينش را تغيير دهد بايد بي
چنانچه موجود زنده تسليم اين روش شنيدن .  ، داده شده استشنود  آرجونا كه علم معرفت خدا را از شخص كريشنا ميوسيله به

گردد، آرزوي كهن و محبوب خود يعني تسلط بر طبيعت مادي را از دست خواهد داد، و تدريجاً به همان نسبت كه از شدت 
يك مانتراي ودايي در . شود مند مي گردد، از خوشبختي روحاني بهره اش براي حكمراني و خدايي كردن كاسته مي آرزوي ديرينه

يابد، به همان نسبت از بركات  گفته شده است به همان اندازه كه او در معاشرت با شخصيت اعالي خداوند به دانش دست مي
  .برد كامله حيات جاودان مملو از شعف خود لذت مي

  23آيه 
upadrañöänumantä ca  

bhartä bhoktä maheçvaraù  
paramätmeti cäpy ukto  

dehe 'smin puruñaù paraù  
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upadrañöä : ناظر ـanumantä : اجازه دهنده ـca : همچنين ـbhartä : ارباب ـbhoktä :برنده متعال ـ  لذتmahä-

éçvaraù : خداوند متعال ـparama-ätmä : روح متعال ـiti : همچنين ـca : و ـapi :به راستي ـ  در واقع ،uktaù : گفته
  . ، روحاني متعال: paraùبرنده ـ  لذت: puruñaùاين ـ : asminدر بدن ـ : deheشده است ـ 

   ترجمه
هـم او خداونـد، صـاحب    .  ديگري كه وراي ماده واقع شده است نيـز حضـور دارد            ةبرند  ليكن در بدن لذت   

  .دهنده است كه روح متعال نام دارد ، ناظر و اجازه متعال

   شرح
روح متعال با گوهر روح .  ، مظهر خداوند متعال است شگي روح فرديدر آيه حاضر بيان گرديده كه روح متعال يا همراه همي

 كه هيچ گونه كنند مي، گمان  پندارند كه داننده بدن يكي بيش نيست ، مي چون فالسفه وحدت وجودي. موجود زنده تفاوت دارد
يد كه او به صورت پاراماتما در فرما براي روشن كردن اين مطلب خداوند مي. تفاوتي بين روح متعال و روح منفرد وجود ندارد

كالبد جسماني (روح منفرد از فعاليتهاي ميدان بخصوصي .   او پارا يعني متعال است؛تمام بدنها حضور و با روح فردي تفاوت دارد
زند  يبرنده محدود و يا به عنوان كسي كه دست به فعاليتهاي بدني م برد، در حالي كه روح متعال به عنوان لذت لذت مي)  خاصي

اين .  ، نه آتما، و او متعال است نام او پاراماتما است.  برنده متعال است دهنده و لذت حضور ندارد، بلكه به عنوان شاهد، ناظر، اجازه
، در حالي كه  روح متعال يعني پاراماتما همه جا داراي دستها و پاهايي است. امر كامال روشن است كه آتما و پاراماتما متفاوتند

باشد، در درون فرد به منظور تصويب و صحه گذاردن بر  و چون پاراماتما كسي جز خداوند متعال نمي.  منفرد چنين نيستروح 
روح .  يچ كاري نيست، روح منفرد قادر به انجام ه بدون تصويب روح متعال. آرزوهاي روح منفرد براي لذات مادي حضور دارد

بينهايت موجود زنده وجود دارد كه خداوند به .  يعني حامي است) bhoktä(  يعني حمايت شده و خداوند)bhukta (فردي
  . صورت دوست در هر كدام از آنها واقع شده است

اي آنها  ، رابطه عميق دوستانه اي الينفك از خداوند متعال است حقيقت اين است كه موجود زنده منفرد به طور ابدي جزء و ذره
 موجود زنده اين تمايل را دارد كه حكم خداوند متعال را رد كند و به منظور كوشش براي مسلط اما. دهد را به يكديگر پيوند مي

گوهر روحاني موجود زنده . شود اي خداوند خوانده مي شدن بر طبيعت مستقال عمل نمايد، و به دليل اين تمايل انرژي حاشيه
، خداوند متعال به عنوان  ا وقتي مقيد به اسارت نيروي مادي استت. تواند يا در انرژي مادي و يا در انرژي روحاني قرار گيرد مي

خداوند همواره مشتاق است كه او . ماند ، فقط براي اينكه او را به انرژي روحاني بازگرداند همراه او مي ، يعني روح متعال دوست
اين . كند  معاشرت نور روحاني را رد ميرا به انرژي روحاني بازگرداند، اما موجود زنده فردي به علت استقالل جزئيش دائماً

، خداوند همواره از درون و برون  بدين سبب.  سوءاستفاده از اختيار جزئيش باعث تقالي مادي او در طبيعت مقيد شده است
دهد و  ي، تعليم م  بيان شده استگيتا-بهاگاواد، از طريق آموزشهايي كه در  قادر مطلق از برون. باشد مشغول تعليم و هدايت مي

خداوند . انجامد كوشد موجود زنده را متقاعد سازد كه فعاليتهايش در عرصه مادي به خوشبختي حقيقي نمي از درون مي
 در نتيجه شخص خردمند كه ايمانش را بر “.آنگاه خوشبخت خواهي شد. فقط آن را رها كن و به من ايمان آور”: فرمايد مي

  . كند به پيشرفت به سوي يك حيات جاودان مملو از شعف و دانش دهد، شروع مي ر ميپاراماتما يا شخصيت اعالي خداوند قرا

  24آيه 
ya evaà vetti puruñaà  

prakåtià ca guëaiù saha  
sarvathä vartamäno 'pi  
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na sa bhüyo 'bhijäyate  
yaù : هر كسي كه ـevam :سان ـ  بدينvetti : درك نمايد ـpuruñam : موجود زنده ـprakåtim : طبيعت مادي ـca : و ـ

guëaiù :هاي طبيعت مادي ـ  گونهsaha : با ـsarvathä : در هر وضع ـvartamänaù : واقع شدن ـapi : به رغم ـna :
  .يابد تولد مي: abhijäyateدوباره ـ : bhüyaùاو ـ : saùهرگز ـ 

   ترجمه
هـاي طبيعـت را       فعل و انفعاالت گونه   و  )  روح(، موجود زنده       مربوط به طبيعت مادي    ةآن كس كه اين فلسف    

  . وي قطع نظر از موقعيت كنونيش دوباره در اينجا تولد نخواهد يافت. رسد درك نمايد قطعاً به رهايي مي

   شرح
سازد كه به مرتبه  ، روح فردي و رابطه آنها با يكديگر، انسان را شايسته آن مي ، روح متعال داشتن ادراك روشن از طبيعت مادي

اين . آنكه مجبور باشد به اين طبيعت مادي بازگشت نمايد به ملكوت روحاني رجعت كند  و استخالص دست يابد و بيرهايي
اي به درون اين موجوديت  مقصود دانش درك روشن و مشخص اين موضوع است كه موجود زنده به گونه.  ثمره دانش است

،  ، اشخاص مقدس و يك پير روحاني يش در معاشرت با مراجع موثق، سعي و كوشش خو مادي فروافتاده است و لذا بايد با همت
 همان گونه كه شخصيت اعالي خداوند توضيح فرموده است به گيتا-بهاگاوادموقعيت خود را درك نمايد و سپس با درك 

من خواهد شد و به آنگاه او قطعاً از تولد مجدد در اين موجوديت مادي همواره اي. آگاهي روحاني يا كريشنا آگاهي بازگردد
  . منظور برخوردار شدن از بركات كامله حيات سرمدي و مملو از شعف و دانش به عالم روحاني انتقال خواهد يافت

  25آيه 
dhyänenätmani paçyanti  
kecid ätmänam ätmanä  
anye säìkhyena yogena  
karma-yogena cäpare  

dhyänena :تيشن ـ  وسيله مدي بهätmani :ت ـ درون ذاpaçyanti :بينند ـ  ميkecit : بعضي ـätmänam : روح متعال ـ
ätmanä :وسيله ذهن ـ  بهanye : ديگران ـsäìkhyena : مربوط به مباحثه فلسفي ـyogena :وسيله روش يوگا ـ  به

karma—yogena :هاي ثمرجويانه است ـ  وسيله فعاليتهايي كه عاري ازخواسته بهca : همچنين ـapare  :رانديگ .  

   ترجمه
 ةوسيل  كسب دانش و برخي ديگر به      ةوسيل ، بعضي به    تيشن  برخي روح متعال را در درون خود از طريق مدي         

  .كنند ميكار بدون خواسته براي اجر و ثمر مشاهده 

   شرح
توان به دو  ، مي تسازد كه ارواح مقيد را، تا آنجا كه جستجوي انسان براي خودشـناسي مطـرح اس خداوند آرجـونا را مطـلـع مي

دانـنـد و همـچـنين آنان كه شكاك هستند، در  آنان كه خدانشناسند، آنان كه خدا را غير قابل ادراك مي. دسـته تقسيم نمود
نگر،  اما ديگـراني هستـند كه به معرفت و زندگي روحاني ايمان دارند، و آنها عابدان درون. اند آن سوي وادي ادراك روحاني
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معتقدان به اصل وحدت وجود نيـز در زمره . شوند مياند، خوانده  فاعالني كه از نتايج ثمرجويانه انقطاع حاصل نمودهفيلسوفان و 
به عبارت ديگر، تنها عابدان شخصيت اعالي خداوند قابليت معرفت روحاني را دارند، زيرا درك . آيند دسـته اول به شمار مي

 جهان روحاني و شخـصـيت اعالي خداوند وجود دارد كه به صورت پاراماتما يعني ، نمايند كه در وراي اين طبيعت مادي مي
كوشند حقيقت مطلق متعال را با كسب  البته كساني كه مي.  روح متعال درون همه و خداوند حاضر در همه جا بسط يافته است

نياي مادي را به بيست و چهار عنصر تجزيه فالسفه سانكهيا د. توان جزو دسته مؤمنان به حساب آورد دانش درك نمايند نيز مي
هنگامي كه آنان قادر به درك اين نكته . آورند  و روح فردي را به عنوان عنصر بيـست و پـنـجم به شمار ميكنند ميو تحليل 

،  دي، آنگاه قادر به درك اين نكته نيز خواهند شد كه برتر از روح فر گردند كه طبيعت روح فردي وراي عناصر مادي است
بايد دانست كه آنان نـيز تدريـجاً به سطـح . گردد شخصيت متعال خداوند وجود دارد كه بيست و ششمين عنصر محسوب مي

اشخاصي كه بدون چشمداشت به نتايج ثمرجويانه عمل كنند نيز . مطلوب خدمـت عابدانه در آگاهي به كريـشنا خواهند رسيد
. شود كه به مرتبه خدمت عابدانه در آگاهي به كريشنا پيشرفت كنند ر آنان نهاده ميرفتارشان كامل است و اين فرصت در اختيا

تـيشن   روح متعال را از طريق مديكنند ميدر آيه حاضر بيان شده است بعضي از افراد كه داراي آگاهي پاك و خالصند سعي 
مشابهاً، اشخاص .  حاني قرار خواهند گرفت آنها هنگامي كه روح متعال درون خويش را كشف نمودند، در عرصه رو؛بيابـند

 كسب دانش درك نمايند، و همچنين كسان ديگري كه روش هاتها ـ وسيله بهكوشند روح متعال را  ديگري نيز هستند كه مي
  .كوشند كه شخصيت متعال خداوند را با فعاليتهاي كودكانه راضي نمايند  و ميكنند مييوگا را دنبال 

  26آيه 
anye tv evam ajänantaù  
çrutvänyebhya upäsate  
te 'pi cätitaranty eva  

måtyuà çruti-paräyaëäù  
anye : ديگران ـtu : اما ـevam :سان ـ  بدينajänantaù : بدون دانش روحاني ـçrutvä :وسيله شنيدن ـ  بهanyebhyaù :

: evaكنند ـ  عروج مي: atitarantiو ـ : ca همچنين ـ: apiآنها ـ : teكنند ـ  شروع به پرستش مي: upäsateاز ديگران ـ 
  . مند به روش شنيدن عالقه: çruti—paräyaëäùراه مرگ ـ : måtyumحتماً، محققاً ـ 

   ترجمه
 شخص  ةخوريم كه هرچند در دانش روحاني متبحر نيستند، ليكن با شنيدن دربار             سپس به اشخاصي برمي   

 ة، از اين داير     آنان نيز به علت تمايلشان براي شنيدن از مراجع        . كنند  مي، شروع به پرستش وي        متعال از ديگران  
  .نمايند تولد و مرگ عروج مي

   شرح
. اين آيه بخصوص مصداق جامعه كنوني است كه عمال در آن هيچ گونه تعليم و تربيتي در زمينه مطالب روحاني وجود ندارد

، ولي در واقع هيچ گونه اثري از دانش  خوريم ح متفكران برمي، منكران و به اصطال امروزه به افراد زيادي در زمره ملحدان
اما درباره انسان عادي شايان ذكر است كه چنانچه روح نيكي باشد، در اين صورت امكان پيشرفت وي از .  يابيم فلسفي نمي

ا آگاهي را در عصر خداوند چيتانيا كه كريشن.  اين روش شنيدن بسيار حائز اهميت است.  طريق شنيدن وجود خواهد داشت
كنوني آموزش داد، تأكيد بسياري بر شنيدن داشت زيرا چنانچه شخص عادي صرفاً به مراجع موثق گوش فرا دهد و از آنان 
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تواند پيشرفت نمايد، بخصوص كه طبق تعاليم خداوند چيتانيا به استماع ارتعاش روحاني هاره كريشنا،  شنوايي داشته باشد مي
، گفته شده است كه  بدين سبب. ، نيز بپردازد هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره/  ا كريشنا، هاره هارههاره كريشنا، كريشن

 سپس بدون ترديد به ؛مند گردند و تدريجاً قادر شوند همه چيز را درك نمايند كليه مردم بايد با شنيدن از ارواح خودشناخته بهره
خداوند چيتانيا فرموده است در اين عصر الزم نيست فرد موقعيتش را تغيير دهد، .  گماشتپرستش خداوند متعال همت خواهند 

شخص بايد بياموزد كه خادم كساني . ليكن بايد تالش براي درك حقيقت مطلق از طريق استدالالت پندارگرايانه را كنار بگذارد
ه به يك عابد پاك پناه ببرد، و درباره معرفت اگر كسي آنقدر خوشبخت باشد ك. شناسند گردد كه خداوند متعال را مي

در اين آيه به طور .  خودشناسي بدو گوش فرا دهد و راه او را دنبال نمايد، تدريجاً به مرتبه عابد پاك ارتقاء خواهد يافت
 قابليت هرچند انسان معمولي غالباً.  مشخصي روش شنيدن به شدت توصيه شده و اين تأكيد بسيار بجا و در خور توجه است

اشخاص به اصطالح فيلسوف را ندارد، اما شنيدن صادقانه و همراه با ايمان از يك مرجعيت معتبر و موثق به انسان كمك 
  .خواهد كرد تا از اسارت اين موجوديت مادي عروج و به وطن اصلي نزد خداوند بازگشت نمايد

  27آيه 
yävat saïjäyate kiïcit  

sattvaà sthävara-jaìgamam  
kñetra-kñetrajïa-saàyogät  
tad viddhi bharatarñabha  

yävat : هرآنچه ـsaïjäyate :آيد ـ  به عرصه وجود ميkiïcit : هر چيزي ـsattvam :وجود ـ  ، هستيsthävara : ساكن ـ
jaìgamam : متحرك ـkñetra : مربوط به بدن ـkñetra-jïa : و داننده بدن ـsaàyogät :وسيله اتحاد بين ـ  بهtat 

viddhi : تو بايد آن را بداني ـbharata-åñabha :سركرده بهاراتاها اي.  

   ترجمه
، فقط تركيبي از      ، چه متحرك و چه ساكن       كني   بهاراتاها، بدان آنچه در عالم هستي مشاهده مي        ةاي سركرد 

  .  ميدان استةميدان فعاليت و دانند

   شرح
اند، تشريح  كه هر دوي آنان پيش از آفرينش جهان مادي وجود داشته)  روح( در آيه حاضر، هم طبيعت مادي و هم موجود زنده

،  تجليات بسياري همچون درختان. و طبيعت مادي نيستند)  روح(ها چيزي جز تركيب موجود زنده  همه آفريده شده. شوند مي
نها فقط تركيبي متشكل از طبيعت  همگي آكنند؛ ميها وجود دارند كه ساكنند و موجودات بسيار ديگر كه حركت  كوهها و تپه

بدين . تواند رشد كند بدون تماس طبيعت برتر هيچ چيز نمي. باشند مي)  روح( و طبيعت برتر يعني موجود زنده)  مادي(فروتر 
هم  بنابراين خداوند گرداننده ؛ لحاظ رابطه بين ماده و طبيعت به طور ابدي ادامه دارد، و منشأ اين تركيب خداوند متعال است

 كليه سان بديندهد، و  كند و طبيعت برتر در آن قرار مي خداوند طبيعت مادي را خلق مي.  طبيعت برتر و هم طبيعت فروتر است
  .پذيرد فعاليتها و تجليات جهان مادي صورت مي

  28آيه 
samaà sarveñu bhüteñu  

tiñöhantaà parameçvaram  
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vinaçyatsv avinaçyantaà  
yaù paçyati sa paçyati  

samam : به طور يكسان ـsarveñu : در تمام ـbhüteñu : موجودات زنده ـtiñöhan-tam : سكونت داشتن ـparama-

éçvaram : روح متعال ـvinaçyatsu : در آنچه نابودشدني است ـavinaçyantam : نابود نشده ـyaù : هر كسي كه ـ
paçyati :بيند ـ  ميsaù : او ـpaçyati :ًبيند مي واقعا.  

   ترجمه
روح  بدنها، روح متعال را همراه و در كنار روح منفرد ببيند و درك كند كـه هيچگـاه نـه                      ةآن كس كه در كلي    

  .بيند ، به راستي كه ميشوند ينم متعال و نه روح منفرد نابود

   شرح
، و  ن يا روح فردي، صاحب بد  بدن-هر كسي كه قادر باشد از طريق معاشرت خوب به مشاهده سه حقيقت توأم با يكديگر 

مادامي كه انسان از معاشرت يك داننده حقيقي موضوعات روحاني .  نائل آيد واقعاً در دانش قرار دارد-دوست روح منفرد 
 آنان ؛برند اند در جهل و غفلت به سر مي بهره آنان كه از چنين معاشرتي بي. تواند اين سه عامل را رؤيت كند برخوردار نباشد نمي

پندارند كه همه چيز تمام شده است در حالي كه حقيقت امر چنين  بينند و وقتي بدن نابود شد مي  جسماني را ميفقط كالبد
دهند و به طور ابدي در  پس از نابودي كالبد جسماني هم روح و هم روح متعال هر دو به موجوديت خويش ادامه مي.  نيست

 ترجمه “روح منفرد”اشوارا به عنوان   اوقات واژه سانسكريت پارامگاهي. گيرند قالبهاي متحرك و ساكن بسياري قرار مي
، روح فردي ارباب بدن  پس. دهد شود، زيرا روح ارباب بدن است و پس از انهدام بدن به قالب ديگري تغيير كالبد مي مي

بايد در نظر داشت در هر دو . كنند مياشوارا را به عنوان روح متعال تفسير  اما كساني هستند كه اين پارام. شود محسوب مي
تواند  كسي كه بتواند به اين طريق ببيند مي. شوند ميدهند و نابود ن حالت هم روح متعال و هم روح منفرد به بقاي خود ادامه مي

  .واقعاً به حقيقت امر پي ببرد

  29آيه 
samaà paçyan hi sarvatra  

samavasthitam éçvaram  
na hinasty ätmanätmänaà  

tato yäti paräà gatim  
samam : به طور يكسان ـpaçyan : ديدن ـhi : حتماً، محققاً ـsarvatra : همه جا ـsamavasthitam : به طور يكسان

روح : ätmänamوسيله ذهن ـ  به: ätmanäكند ـ  تنزل مي: hinastiپيشوند نفي ـ : naروح متعال ـ : éçvaramواقع شده ـ 
  .مقصد: gatim، روحاني ـ  متعال: paräm ـ رسد مي: yätiسپس ـ : tataùـ 

   ترجمه
 ةوسـيل  آن كس كه روح متعال را به طرز يكسان در همه جا و در تمام موجودات زنده رؤيت كند خود را بـه                      

  . او به مقصود و هدف متعال تقرب حاصل خواهد كردسان بدين. سازد ذهنش دچار ذلت نمي
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   شرح
، در موقعيتي كامال متفاوت با سرشت اصلي و موجوديت روحاني فطريش قرار گرفته  ادي، با پذيرفتن موجوديت م موجود زنده

، يعني چنانچه كسي بتواند  اگر كسي درك كند كه حق تعالي از طريق تجلي پاراماتماي خود در همه جا قرار گرفته است.  است
كند و بنابراين  نيتي مخرب دچار تنزل نميحضور شخصيت اعالي خداوند را در هر موجود زنده مشاهده كند خود را با ذه

 اما وقتي همين ذهن به ؛ ذهن عموماً معتاد به فعاليتهاي ارضاي نفس است. نمايد تدريجاً به سمت دنياي روحاني پيشرفت مي
  .نمايد روح متعال رو كند انسان در وادي معرفت روحاني پيشرفت مي

  30آيه 
prakåtyaiva ca karmäëi  
kriyamäëäni sarvaçaù  

yaù paçyati tathätmänam  
akartäraà sa paçyati  

prakåtyä :وسيله طبيعت مادي ـ  بهeva : حتماً، محققاً ـca : همچنين ـkarmäëi : فعاليتها ـkriyamäëäni : انجام
ش ـ خود: ätmänamهمچنين ـ : tathäبيند ـ  مي: paçyatiهر كسي كه ـ : yaùدر تمام جهات ـ : sarvaçaùشوند ـ  مي

akartäram : غير فاعل ـsaù : او ـpaçyati :بيند به طرز كامل مي.  

   ترجمه
گـردد و      بدن كه مخلوق طبيعت مادي است انجام مـي         ةوسيل آن كسي كه قادر است ببيند تمام فعاليتها به        

  .بيند دهد، واقعاً مي هرگز خويشتن حقيقي يا ذات كاري انجام نمي

   شرح
گردد و تمام فعاليتهايي كه در رابطه با بدن شخص صورت  دي و تحت هدايت روح متعال ايجاد مي طبيعت ماوسيله بهاين بدن 

آنچه انسان براي شادي و خوشبختي و يا براي رنج و درد انجام دهد ناشي از ساختار كالبد .  گيرد عملكرد خود وي نيست مي
اين بدن .  وراي كليه اين فعاليتهاي جسماني است)  يخويشتن حقيق( اما ذات. شود جسماني است كه مجبور به انجام آن مي

گردد كه طبق آن  لذا براي برآورده ساختن آرزوها به شخص بدني اعطاء مي.  طبق آرزوهاي گذشته شخص به او داده شده است
ا جامه عمل ها ر پس عمال بدن به مثابه يك ماشين است كه از طرف خداوند طرحريزي شده تا آرزوها و خواسته. كند عمل مي
وقتي . گردد انسان در لذت و يا شرايط سختي از رنج و درد قرار گيرد ، اين جريان آرزوهاست كه باعث مي  بدين ترتيب؛بپوشاند

آن كس كه چنين بصيرتي دارد، . كند ، شخص را از فعاليتهاي بدني منفك مي اين بصيرت روحاني موجود زنده تكامل يافت
  . اي حقيقي است بيننده

  31ه آي
yadä bhüta-påthag-bhävam  

eka-stham anupaçyati  
tata eva ca vistäraà  

brahma sampadyate tadä  
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yadä : هنگامي كه ـbhüta : مربوط به موجودات زنده ـpåthak-bhävam : هويتهاي مجزا ـeka-stham : واقع شده در
بسط ـ : vistäramهمچنين ـ : caپس از آن ـ : tataù evaكوشد از طريق مرجعيت ببيند ـ  شخص مي: anupaçyatiيك ـ 

brahma : مطلق ـsampadyate :يابد ـ  او دست ميtadä :در آن زمان .  

   ترجمه
ايسـتد و     هنگامي كه انسان عاقل از ديدن هويتهاي مختلف كه ناشي از بدنهاي مادي مختلف است بـازمي                

  .يابد  درك برهمن دست مياند، به بيند كه چگونه موجودات در همه جا بسط يافته مي

   شرح
ها و آرزوهاي مختلف ارواح فردي است و واقعاً به خود آن ارواح  وقتي انسان بتواند ببيند كه بدنهاي گوناگون فقط ثمره خواسته

ا گربه و ، يكي ر ، يكي را سگ ، يكي را انسان ما با ادراك مادي از حيات يكي را فرشته. بيند فردي تعلق ندارد آنگاه واقعاً مي
روح به علت .  اين تمايزها صرفاً به علت نگرش مادي به حيات است.  اين نگرش مادي است نه بصيرت حقيقي.  بينيم غيره مي

گيرد ولي پس از نابودي هر كدام از آنها همان روح واحد باقي  تماس با طبيعت مادي انواع بدنهاي مختلف را به خود مي
 به علت آزاد شدن سان بدين ؛رسد اند اين حقيقت را مشاهده نمايد، به ديد و بصيرت روحاني ميهنگامي كه انسان بتو. ماند مي

شود در هويت  گردد و قادر مي ، آگاهيش پاك مي ، پست و غيره ، بزرگ ، حيوان از تمايز قائل شدن بين موجودات همچون انسان
  .كند در آيه بعد توضيح داده خواهد شد ي چيزها را رؤيت مياين مطلب كه چگونه و. روحاني خود كريشنا آگاهي را پرورش دهد

  32آيه 
anäditvän nirguëatvät  

paramätmäyam avyayaù  
çaréra-stho 'pi kaunteya  

na karoti na lipyate  
anäditvät : ناشي از ابديت ـnirguëatvät : به علت متعال و روحاني بودن ـparama : آن سوي طبيعت مادي ـätmä :

اي پسر : kauntayaگرچه ـ : apiساكن در بدن ـ : çaréra-sthaù پايان ـ  ، بي تمام نشدني: avyayaùاين ـ : ayamح ـ رو
  .گردد و نه گرفتار مي: lipyateدهد ـ  هيچگاه چيزي انجام نمي: na karotiكونتي ـ 

   ترجمه
، جـاودان و مـاوراي        همانـا روحـاني    فناناپـذير،    توانند ببينند كـه روحِ      آنان كه بصيرت جاودانگي دارند مي     

  .شود كند و نه گرفتار مي اي آرجونا، روح با وجود تماس با كالبد مادي نه عمل مي.  هاي طبيعت است گونه

   شرح
، در حالي كه موجود زنده در واقع جاودان  تولد يافته است)  روح( رسد موجود زنده به علت تولد بدن مادي است كه به نظر مي

سرشت . گردد در نتيجه او نابود نيز نمي.  ، متعال و جاودان است شود، و به رغم قرار داشتن در كالبد جسماني متولد نمي او ؛ است
 بنابراين فعاليتهايي كه به علت تماس او ؛كند او خود را مشغول هيچ گونه فعاليت مادي نمي.  وي طبعاً و ذاتاً مملو از شعف است

  .سازد رد او را گرفتار نميگي با بدنهاي مادي انجام مي
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  33آيه 
yathä sarva-gataà saukñmyäd  

äkäçaà nopalipyate  
sarvaträvasthito dehe  
tathätmä nopalipyate  

yathä : همان گونه كه ـsarva-gatam : همه جا منتشر ـsaukñmyät : به علت ظريف و لطيف بودن ـäkäçam : آسمان ـ
na : هرگز ـupalipyate :شود ـ  يمخلوط مsarvatra : همه جا ـavasthitaù : واقع شده ـdehe : در بدن ـtathä : چنين ـ

ätmä : ذات ـna : هيچگاه ـupalipyate :شود مخلوط مي.  

   ترجمه
مشـابهاً،  . گـردد   ، ولي با هيچ چيز آميخته نمـي         آسمان به علت طبع لطيفش هرچند در همه جا پخش است          

  .آميزد غم آنكه در بدن قرار دارد با آن نميروح كه از جوهر برهمن است به ر

   شرح
،  به همين ترتيب. گردد  اما با اين حال با هيچ چيز مخلوط نمي؛شود ، مدفوع و تمامي آنچه هست وارد مي ، گل هوا به درون آب

بنابراين رؤيت اينكه .  گيرد، ولي به علت طبع لطيفش همواره جدا از آنهاست ، اگرچه در بدنهاي گوناگوني قرار مي موجود زنده
شود، با چشمان مادي غير ممكن  چگونه موجود زنده در تماس با بدن قرار دارد و چگونه پس از نابودي بدن از آن خارج مي

  . هيچ دانشمندي قادر به توضيح اين مطالب نيست.  است

  34آيه 
yathä prakäçayaty ekaù  

kåtsnaà lokam imaà raviù  
kñetraà kñetré tathä kåtsnaà  

prakäçayati bhärata  
yathä : همان گونه كه ـprakäçayati :كند ـ  روشن ميekaù : يك ـkåtsnam : كل ـlokam : جهان ـimam : اين ـ
raviù : خورشيد ـkñetram : اين بدن ـkñetré : روح ـtathä : مشابهاً ـkåtsnam : همه ـprakäçayati :كند ـ  روشن مي

bhärata :اراتااي پسر به.  

   ترجمه
كند، موجـود زنـده نيـز         اي فرزند بهاراتا، همان گونه كه خورشيد به تنهايي تمامي اين جهان را روشن مي              

  .نمايد تمام بدن را با آگاهي روشن مي

   شرح
 گونه كه همان.   مثال خورشيد و نور آن ارائه شده استگيتا-بهاگاواداينجا در . هاي گوناگوني درباره آگاهي وجود دارد نظريه

، تمامي بدن را با آگاهي  نمايد، ذره كوچك روح نيز كه واقع در قلب بدن است خورشيد از مكاني واحد تمام جهان را روشن مي
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 آگاهي داللت به حضور روح دارد، همان گونه كه اشعه آفتاب يا نور خورشيد دليل حضور خورشيد سان بدين. نمايد روشن مي
، در سراسر بدن آگاهي وجود دارد، ولي به محض اينكه روح از بدن خارج شود   بدن حاضر استتا هنگامي كه روح در.  است

بنابراين آگاهي نه . تواند درك كند اين حقيقت را هر شخص خردمندي به سادگي مي.  ديگر اثري از آگاهي وجود نخواهد داشت
، هرچند از نظر  ايد در نظر داشت آگاهي موجود زندهب.  تنها حاصل تركيبات مادي نيست بلكه نشانه حضور موجود زنده است

شود،  ، زيرا آگاهي حاضر در يك بدن بخصوص فقط مربوط به همان بدن مي ، اما متعال نيست كيفي با آگاهي متعال يكي است
اين تفاوت .  است، كه در تمام بدنها به عنوان دوست روح منفرد حضور دارد، نسبت به تمام ابدان آگاه  در حالي كه روح متعال

  . بين آگاهي متعال و آگاهي فردي است

  35آيه 
kñetra-kñetrajïayor evam  
antaraà jïäna-cakñuñä  

bhüta-prakåti-mokñaà ca  
ye vidur yänti te param  

kñetra : مربوط به بدن ـkñetra-jïayoù : مربوط به صاحب بدن ـevam :سان ـ  بدينantaram : تفاوت ـjïäna—

cakñuñä : با ديده دانش ـbhüta : مربوط به موجود زنده ـprakåti : از طبيعت مادي ـmokñam : رهايي ـca : همچنين ـ
ye : آن كساني كه ـviduù :بدان ـ yänti :به ـ  رسند ميte : آنها ـparam :حق تعالي .  

   ترجمه
توانند   ، و نيز مي   كنند  ميشاهده   بدن را م   ة به دانش تفاوت بين بدن و دانند       مسلّحآن كساني كه با چشمان      

  .يابند طريق رهايي از اسارت طبيعت مادي را درك كنند، به هدف متعال دست مي

   شرح
شخص بايد . ، و روح متعال واقف گردد ، صاحب بدن پيام اصلي فصل سيزدهم در اين است كه انسان بايد به تمايز بين بدن

تواند راه خود را به مقصد متعال  آنگاه وي مي. ا دوازدهم توصيف گرديد بشناسدطريق رهايي را همان گونه كه در آيات هشتم ت
  .ادامه دهد

شخص باايمان بايد نخست از طريق معاشرت خوب امكان استماع درباره خداوند را بيابد و در نتيجه تدريجاً به معرفت دست 
وح را فرا گيرد، و اين آموزش مبنايي براي معرفت روحاني تواند تمايز بين ماده و ر چنانچه شخص پير روحاني بپذيرد، مي. يابد

براي مثال در . آموزد كه از ديدگاه مادي حيات رها شوند ، به شاگردانش مي ، با تعاليم گوناگون پير روحاني. بيشتر او خواهد شد
  . دهد تعليمات مختلف ميكنيم كه براي رهايي آرجونا از ديدگاههاي مادي به او   كريشنا را مالحظه ميگيتا-بهاگاواد

اش تجزيه و  توان با عناصر بيست و چهار گانه  و آن را مي؛تواند درك نمايد كه اين بدن از ماده ساخته شده است انسان مي
كنش اين  شناختي آن، كه برهم كالبد جسماني تجلي زمخت است و تجلي لطيف عبارت است از ذهن و اثرات روان. تحليل نمود
دنياي . اند  دو حقيقت جداگانه اما وراي تمام اينها، روح و روح متعال وجود دارد كه. دهند اي حيات را تشكيل ميه عوامل نشانه

 بتواند ساختار كل تجلي مادي را به  كسي كه. آيد  جنبش درمي مادي از طريق تلفيق روح با عناصر بيست و چهار گانه مادي به
 عالم روحاني  د و موقعيت روح متعال را نيز رؤيت كند شايسته رهسپار شدن بهمنزله تركيبي از روح و عناصر مادي ببين
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اين حقايق موضوعاتي براي تعمق و معرفت هستند و انسان بايد با كمك پير روحاني درك كاملي از اين فصل پيدا . گردد مي
  .كند
 پايان “برنده و آگاهي لذت ، طبيعت”وان  تحت عنگيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل سيزدهم شريماد سان بدين
  .يابد مي
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   فصل چهاردهم

    طبيعت ماديةسه گون

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

paraà bhüyaù pravakñyämi 
jïänänäà jïänam uttamam 

yaj jïätvä munayaù sarve 
paräà siddhim ito gatäù 

çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي خداوند فرمود ـparam :روحاني ـ  متعال ،bhüyaù : دوباره ـpravakñyämi :
آن ـ ... كه : yatواال و متعال ـ : uttamam دانش ـ: jïänamمربوط به تمام دانش ـ : jïänänäm بيان خواهم كرد ـ

jïätvä : دانستن ـmunayaù :حكما ـ sarve : تمام ـparäm :روحاني ـ  متعال ،siddhim : كمال ـitaù :ان ـ از اين جه
gatäù :رسيدند.  

   ترجمه
 تمامي دانشها را كـه بـا دانسـتن آن     دوباره من اين حكمت متعال و بهترينِ      : خداوند تبارك و تعالي فرمود    

  . اند به تو خواهم گفت  حكما به كمال متعال رسيدهةهم

   شرح
. نمايد تعال خداوند را آشكار مي، حقيقت مطلق يا شخصيت م كريشنا به تفصيل ، شري از فصل هفتم تا پايان فصل دوازدهم

اگر كسي اين فصل را از طريق غور و تفكر فلسفي درك نمايد به دركي از . دهد اكنون خداوند آگاهي بيشتري به آرجونا مي
، اين  در فصل سيزدهم به طرز واضحي توضيح داده شد كه با تحصيل دانش به طور متواضعانه. خدمت عابدانه نيز خواهد رسيد

هاي طبيعت  همچنين توضيح داده شد كه به علت معاشرت با گونه. آيد كه انسان از اسارت مادي رها شود به وجود ميامكان 
دهد كه آن  ، شخصيت متعال توضيح مي ، در اين فصل حال.  مادي است كه موجود زنده در اين عالم مادي گرفتار شده است

خداوند متعال اعالم . دهند سازند و چگونه رهايي مي ونه گرفتار مي، چگكنند ميهاي طبيعت چه هستند، چگونه عمل  گونه
با درك .  دارد كه دانشي كه در اين فصل توضيح داده شده برتر از دانشي است كه تا كنون در فصول ديگر مطرح شده است مي

حال خداوند همان دانش را با . اند ، حكماي بزرگ گوناگون به مرحله كمال نائل شده و رهسپار عالم روحاني گرديده اين دانش
،  اين دانش به مراتب بسيار عاليتر از تمام روشهاي ديگر دانش است كه تا كنون تشريح شده است. دهد تفصيل بيشتر شرح مي

رود كسي كه اين فصل چهاردهم را درك نمايد به   انتظار ميسان بدين. اند و با دانستن آن اشخاص بسياري به كمال رسيده
  .ئل گرددكمال نا
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  2آيه 
idaà jïänam upäçritya 

mama sädharmyam ägatäù 
sarge 'pi nopajäyante 

pralaye na vyathanti ca 
idam : اين ـjïänam : دانش ـupäçritya :پناه بردن به ـ mama :م ـ  مال من ،sädharmyam :ـ  همان طبيعت

ägatäù : نائل شده است ـsarge api : حتي در خلقت ـna :رگز ـ هupajäyante :شوند ـ  زاده ميpralaye :در نابودي ـ 
na :هم نه ـ  و نه ،vyathanti :شوند ـ مضطرب و آشفته مي ca :همچنين .  

   ترجمه
تواند به طبيعت متعال كه همچون طبيعت خـود مـن اسـت نائـل                 ، مي   شخص با ثابت شدن در اين دانش      

شـود و نـه در زمـان انحـالل      ر نه در زمان آفرينش متولد مـي ، ديگ وقتي شخص بدين گونه استقرار يافت  . گردد
  . آشفته

   شرح
يابد و از تكرار تولد و مرگ آزاد  انسان پس از نيل به معرفت روحاني كامل به برابري كيفي با شخصيت اعالي خداوند دست مي

گردد كه ارواح  ايي اين نكته درك مياز ادبيات ود. دهد اما هويت خود را به عنوان روح فردي همچنان از دست نمي. شود مي
اند، در حالي كه مشغول اعطاي خدمت عاشقانه روحاني به خداوندند،  يافته كه به سيارات متعال در ملكوت روحاني رسيده رهايي

  .دهند ي، عابدان خدا حتي پس از رهايي نيز هويت فردي خود را از دست نم بنابراين. نگرند همواره به قدوم مقدس متـعال او مي
، در حالي كه دانش متعال   مادي استسه گونة طبيعتكنيم آلوده به  به طور كلي در دنياي مادي هر دانشي كه ما كسب مي

به محض اينكه انسان در . شود ، دانش متعال خوانده مي  ماديسه گونة طبيعتبدين ترتيب دانـش غير آلوده به .  چنين نيست
اند  بهـره كساني كه از شناخت دنـياي روحاني بي. يابد ه همان سطح متعال خداوند دست ميگيرد، ب آن دانش متعال قرار مي

يابد، ليكن اين بازيافتن  ، هويت روحانيش را بازمي مـعتـقدند كه شخص پس از رها شدن از فعاليتهاي مادي اين كالبد جسماني
، در دنياي روحاني نيز  ما بايد دانست كه همانند جهان ماديا.  هويت روحاني از نظر آنان بدون شكل و فاقد هر گونه تنوع است

  .تنوع وجود دارد
اما در واقع در .   كه موجوديت روحاني نقطه مقابل تنوع مادي استكنند مياطالعند تصور  آنان كه نسبت به اين حقيقت بي

حاني وجود دارد و موقعيت روحاني آنجا همچنين در آنجا فعاليتهاي رو. گردد ، شخص به فرم روحاني نائل مي آسمان روحاني
شود آن عرصه روحاني فاقد هر گونه آلودگي مادي است و آنجا شخص از نظر كيفي با  گفته مي. شود زندگي عابدانه خوانده مي
 سان بدينانسان براي نيل به چنين دانشي بايد تمام صفات روحاني را در خود پرورش دهد و كسي كه .  خداوند متعال برابر است

  .گيرد گردد ديگر در معرض آفرينش و انهدام اين عالم مادي قرار نمي به تكامل صفات روحاني نائل مي

  3آيه 
mama yonir mahad brahma 

tasmin garbhaà dadhämy aham 
sambhavaù sarva-bhütänäà 

tato bhavati bhärata 
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mama :م ـ مال من ، yoniù : منشأ تولد ـmahat :مادي ـكل موجوديت  brahma : واال ومتعال ـtasmin : در آن ـ
garbham :بارداري ـ باروري ، dadhämi :كنم ـ  خلق ميaham : من ـsambhavaù :امكان ـ sarva-bhütänäm :

  .اي پسر بهاراتا: bhärata شود ـ مي: bhavati از آن پس ـ: tataù مربوط به تمام موجودات زنده ـ

   ترجمه
 مـن ايـن بـرهمن را بـارور          ؛ شود منشأ تولد است      كل جوهر مادي كه برهمن خوانده مي       اي فرزند بهاراتا،  

  . كنم پذير مي  تولد تمام موجودات زنده را امكانسان بدينسازم و  مي

   شرح
اين .  دهد ناشي از تركيب كشترا و كشترا ـ گيا يعني بدن و روح است كليه وقايعي كه رخ مي:  اين تبيين جهان هستي است

ماهات ـ تاتوا علت كلي تمام تجلي . شود از طرف خود خداوند متعال ميسر مي)  روح( ركيب طبيعت مادي و موجود زندهت
 وجود دارد گاهي اوقات برهمن خوانده سه گونة طبيعت و آن كل جوهري كه منشأ خلقت مادي است و در آن ؛ كيهاني است

اين كل . گردند ي متجلي ميشمار بي جهانهاي سان بديننمايد و  ور ميشخصيت متعال خداوند آن جوهر وجود را بار. شود مي
  : به عنوان برهمن توصيف شده است) 1/1/9مونداكا اوپانيشاد ( جوهر مادي يعني ماهات ـ تاتوا در ادبيات ودايي

tasmäd etad brahma näma-rüpam annaà ca jäyate 
،  ، آب عناصر بيست و چهار گانه كه به عنوان خاك. سازد بارور مي)  ارواح(شخص متعال آن برهمن را با بذرهاي موجودات زنده 

همان . شود اند كه ماهاد برهما يا برهمن بزرگ يعني طبيعت مادي خوانده مي ، هوا و غيره بيان گرديد همگي انرژي مادي آتش
در حقيقت . يعني موجود زنده وجود داردگونه كه در فصل هفتم توضيح داده شد در وراي اين طبيعت مادي طبيعت برتر ديگر 
گيرد و پس از آن تمام موجودات زنده از  بااراده شخصيت متعال خداوند است كه تركيب طبيعت برتر با طبيعت مادي صورت مي

  .گردند اين طبيعت مادي متولد مي
اما برنج باعث . شود ز برنج متولد ميشود كه عقرب ا گذارد و لذا گاهي اوقات گفته مي هاي برنج مي عقرب تخمهايش را در كپه

به همين ترتيب طبيعت مادي نيز علت تولد موجودات . آيد در واقع عقرب از تخمهاي مادر خود به وجود مي.  ايجاد عقرب نيست
رسد كه موجودات زنده حاصل  دهد و فقط ظاهراً به نظر مي ، بلكه بذر اصلي حيات را شخصيت اعالي خداوند مي زنده نيست

آورد كه آن را طبيعت مادي  ، بدن متفاوتي به دست مي اش ، طبق اعمال گذشته اي در نتيجه هر موجود زنده. اند بيعت ماديط
پس خداوند علت وجود همه تجليات . اش از آن لذت يا رنج ببرد آفريند تا موجود زنده بتواند بر اساس اعمال گذشته مي

  . موجودات زنده در اين دنياي مادي است

  4يه آ
sarva-yoniñu kaunteya 

mürtayaù sambhavanti yäù 
täsäà brahma mahad yonir 

ahaà béja-pradaù pita 
sarva-yoniñu :هاي حياتي ـ  در تمام گونهkaunteya : اي پسر كونتي ـmürtayaù :صور ـ  اشكال،sambhavanti : آنها

منشأ تولد در جوهر : mahat yoniùواال و متعال ـ : brahma مربوط به تمام آنها ـ: täsämكه ـ : yäùشوند ـ  ظاهر مي
  .پدر: pitä تخم دهنده ـ: béja-pradaùمن ـ : ahamمادي ـ 
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   ترجمه
 و مـن پـدر      شـوند   مـي ، بايد اين را درك نمود كه تمام انواع حيات از طبيعت مادي متولـد                  اي پسر كونتي  

  .  آنها هستمةدهند تخم

   شرح
وضيح داده شده است كه كريشنا، شخصيت اعالي پروردگار، آن پدر اصلي و ازلي همه موجودات زنده در اين آيه به روشني ت

اند نه تنها در اين سياره بلكه در تمام سيارات و حتي  موجودات زنده كه تركيبي از طبيعت مادي و طبيعت روحاني.  است
، در آب و حتي در آتش نيز  لحاظ آنها در همه جا، درون زمينبدين . شوند ميرفيعترين سياره كه برهما در آن قرار دارد، ديده 

مفهوم اين .  تولد آنها ناشي از وجود مادر يعني طبيعت مادي و اعطاي تخم حيات از طرف پدر، خداوند كريشنا، است. وجود دارند
شان با اشكال گوناگون به  شتهاند، طبق اعمال گذ اي كه در زمان خلقت در رحم طبيعت مادي بارور شده است كه موجودات زنده

  .نهند عرصه وجود پا مي

  5آيه 
sattvaà rajas tama iti 

guëäù prakåti-sambhaväù 
nibadhnanti mahä-bäho 
dehe dehinam avyayam 

sattvam :حالت نيكي ـ rajaù : حالت شهوت ـtamaù :حالت جهل ـ iti :سان ـ بدين guëäù :كيفيات ـ  صفات ،prakåti :
 اي مسلّح بزرگ ـ: mahä-bähoكنند ـ  مشروط و مقيد مي: nibadhnantiتوليد شده از ـ : sambhaväùت مادي ـ طبيع

dehe : در اين بدن ـdehinam :موجود زنده ـ avyayam :ابدي .  

   ترجمه
 بـزرگ، آرجونـا،     مسـلّح اي  .  ، شهوت و جهـل      نيكي:  طبيعت مادي از سه طبع يا كيفيت تشكيل شده است         

  .شود  اين طبايع مقيد ميةوسيل گيرد به  جاودان در تماس با طبيعت قرار ميةي كه موجود زندهنگام

   شرح
 دنياي مادي وسيله به، چون  با اين وصف. موجود زنده چون علوي و روحاني است هيچ نقطه مشتركي با طبيعت مادي ندارد

، انواع  وجودات زنده بر حسب وجوه مختلف طبيعتچون م. كند  مادي عمل ميسه گونة طبيعتشود، تحت افسون  مقيد مي
تنوع رنجها و شاديهايي كه موجود زنده . گيرند لذا ناگزيرند كه طبق طبع مربوط به خود عمل نمايند بدنهاي گوناگون مي

  .گردد كند از اينجا ناشي مي احساس مي

  6آيه 
tatra sattvaà nirmalatvät 
prakäçakam anämayam 
sukha-saìgena badhnäti 
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jïäna-saìgena cänagha 
tatra : آنجا ـsattvam : حالت نيكي ـnirmalatvät : پاكترين در عالم مادي ـprakäçakam :كننده ـ  روشن

anämayam :آلود ـ  بدون هيچ گونه بازتاب گناهsukha : با خوشبختي ـsaìgena :وسيله معاشرت ـ  بهbadhnäti : مقيد
  . ي از گناهاي مبرّ: anagha همچنين ـ: ca وسيله معاشرت ـ به: saìgena با دانش ـ: jïänaكند ـ  مي

   ترجمه
باشد و انسان را      ، روشنگر مي    ، طبع نيكي كه پاكترين و خالصترين در ميان سه گونه است             ي از گناه  اي مبرّ 

تي و دانـش مقيـد       خوشـبخ  ةوسـيل  انـد بـه     كساني كه در اين حالت قرار گرفته      . رهاند  از تمام بازتابهاي گناه مي    
  .شوند مي

   شرح
، ديگري بسيار  يكي خوشحال و خوشبخت است. اند داراي انواع گوناگونند  طبيعت مادي مقيد گرديدهوسيله بهموجودات زنده كه 

نكه اي.  ، به علت موقعيت مقيد موجود زنده در طبيعت است تمام اين انواع تجليات روانشناختي.  فعال و آن ديگري عاجز و ناتوان
شود كه اين توضيح از حالت نيكي آغاز   توضيح داده ميگيتا-بهاگاواداند در اين قسمت  چگونه آنان به طرق مختلف مقيد شده

اند خردمندتر   در دنياي مادي اين است كه انسان از كساني كه به صور ديگر مقيد شدهگونة نيكيتأثير پرورش دادن . گردد مي
. ندان تحت تأثير رنجهاي مادي نيست و نسبت به پيشرفت خود در دانش مادي آگاهي دارد چگونة نيكيشخص در . گردد مي

آيد به  حس خوشبختي كه در اين حالت به وجود مي.  قرار داشته باشدگونة نيكي، براهمانا است كه بايد در  مظهر اين حالت
در واقع در ادبيات ودايي گفته شده .   آزاد استآلود العملهاي گناه علت آن است كه در گونه خوبي انسان كم و بيش از عكس

  .است كه طبع نيكي يعني دانش بيشتر و احساس خوشبختي بيشتر
كند كه در دانش پيشرفته و از ديگران بهتر  آيد اين است كه انسان چون احساس مي  به وجود ميگونة نيكيمشكلي كه در 

آنها به دانش خود بسيار مغرورند، و چون به . اد، دانشمندان و فالسفه هستندنمونه بارز اين افر. شود ، از اين طريق مقيد مي است
اين احساس خوشبختي پيشرفته در . كنند ميبخشند، احساس نوعي خوشبختي مادي  طور كلي وضع زندگيشان را بهبود مي

 و مادامي كه شوند مي گونة نيكي ، آنان جذب كار در بدين صورت. كند  طبيعت مادي ميگونة نيكيزندگي مقيد، آنان را گرفتار 
، احتمال رهايي يا انتقال به دنياي روحاني  سان بدين. ، مجبورند بدن مادي بگيرندكنند مياين جذبه و كشش را در خود احساس 

نامطلوب ، دانشمند يا شاعر به دنيا آيد و به دفعات گرفتار همان اوضاع  انسان ممكن است بارها و بارها فيلسوف. رود از بين مي
  . پندارد كه اين نوع زندگي دلپذير است اما به علت توهم انرژي مادي چنين مي. تولد و مرگ گردد

  7آيه 
rajo rägätmakaà viddhi 

tåñëä-saìga-samudbhavam 
tan nibadhnäti kaunteya 
karma-saìgena dehinam 

rajaù : گونة شهوت ـräga-ätmakam : آز ـ زاده شده از آرزو يا شهوت وviddhi : بدان ـtåñëä :با ميل شديد ـ  با اشتياق ،
saìga :ـ  معاشرتsamudbhavam : توليد شده از ـtat :آن ـ nibadhnäti :كشاند ـ  به بند ميkaunteya : اي پسر

  . موجود زنده كالبد گرفته: dehinam از طريق تماس با عمل براي اجر و ثمر ـ: karma-saìgenaكونتي ـ 
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   ترجمه
 كالبـد   ةگيرد و به همين خاطر موجود زند         نشأت مي  شمار  بي شهوت از آرزوها و اميال       ة، گون   ي پسر كونتي  ا

  .  مادي استةگرفته در بند اعمال ثمرجويان

   شرح
گونة اين .  زن براي مرد جاذبه دارد و مرد براي زن. شود اي كه بين مرد و زن وجود دارد مشخص مي حالت شهوت با جاذبه

يابد انسان شوق بسياري براي كسب لذات مادي احساس   افزايش ميگونة شهوتو هنگامي كه نفوذ . شود انده مي خوشهوت
شخصي كه در طبع شهوت قرار دارد، به منظور كامجويي . مند گردد خواهد كامجويي كند و از ارضاي حواس بهره او مي. كند مي
اينها . ، همسر و خانه خوب باشد اي خوشبخت با فرزندان احب خانوادهخواهد در جامعه افتخار و احترام داشته باشد و ص مي

، تمام دنياي مادي كم  بنابراين. مادامي كه انسان به چنين مواردي اشتياق دارد بايد سخت كار كند.   استگونة شهوتماحصل 
بايد دانست كه سابقاً . گردد  مي پيشرفته محسوبگونة شهوت است و تمدن جديد با در نظر گرفتن معيار گونة شهوتو بيش در 

چنانچه براي كساني كه در طبع نيكي قرار دارند رهايي وجود . شد  قرار داشت پيشرفته محسوب ميگونة نيكياي كه در  جامعه
  اند چگونه به رهايي خواهند رسيد؟ گونة شهوتنداشته باشد، آنان كه اسير و گرفتار 

  8آيه 
tamas tv ajïäna-jaà viddhi 
mohanaà sarva-dehinäm 
pramädälasya-nidräbhis 
tan nibadhnäti bhärata 

tamaù :گونة جهل ـ tu :اما ـ ajïäna-jam : توليد شده از جهل ـviddhi : بدان ـmohanam : توهم ـsarva-

dehinäm : مربوط به تمام موجودات كالبد گرفته ـpramäda : با ديوانگي ـälasya : تنبلي ـnidräbhiù : خواب ـو tat :
  .اي پسر بهاراتا: bhärataكشاند ـ  به بند مي: nibadhnätiآن ـ 

   ترجمه
تمـام موجـودات    )  گمگشتگي و سرگرداني  ( جهل باعث توهم     ة، تاريكي حاصل از گون      اي پسر بهاراتا بدان   

  .كشاند به بند مي، تنبلي و خواب كه روح مقيد را  نتايج اين طبع عبارت است از ديوانگي.   بدن گرفته استةزند

   شرح
اين بدان معناست كه گونة جهل خصوصيتي بسيار عجيب براي .  در اين آيه بسيار حائز اهميت استtuاستفاده بخصوص از واژه 

تواند پي ببرد  ، انسان با تكامل دانش مي در گونة نيكي.  گونة جهل درست نقطه مقابل گونة نيكي است.  روح كالبد گرفته است
شوند و ديوانه را  همه تحت افسون گونة جهل ديوانه مي.  ، در حالي كه طبع ناداني درست مقابل آن است  امر چيستكه واقعيت

تعريف گونة جهل و ناداني در ادبيات . گردد ؛ لذا انسان به جاي پيشرفت دچار تنزل مي ياراي پي بردن به واقعيت امور نيست
  : ودايي بيان شده است

Vastu-yäthätmya-jïänävarakaà viparyaya-jïäna-janakaà tamaù 
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براي مثال، هر كسي با درگذشت . تواند امور را همان گونه كه هست درك نمايد تحت افسون جهل و ناداني انسان نمي
. مردآورد نيز خواهند  فرزنداني كه به وجود مي.   پس انسان فاني است؛برد كه خود او نيز خواهد مرد پدربزرگ و يا پدرش پي مي

آنكه كمترين توجهي  اندوزي هستند و تمام شب و روز را بي وار مشغول ثروت ، مردم ديوانه با اين وصف.  پس مرگ حتمي است
آنان در اين موقعيت كوچكترين تمايلي براي پيشرفت .  اين ديوانگي است. كنند ميبه روح جاودان داشته باشند به سختي كار 

 چندان شوند ميهنگامي كه براي كسب معرفت روحاني فراخوانده .  اشخاصي بسيار تنبل اندچنين. در معرفت روحاني ندارند
در نتيجه نشانه ديگر كسي . اند نيز فعال نيستند  شهوتگونةآنان حتي مانند اشخاصي كه تحت نفوذ . دهند اي نشان نمي عالقه

 جهل است گونة، ولي كسي كه در  كافي استشش ساعت خواب .   جهل واقع شده خواب بيش از حد لزوم استگونةكه در 
اينها .  آيد و معتاد به مسكرات و خواب است چنين شخصي همواره افسرده به نظر مي. خوابد حداقل ده تا دوازده ساعت مي

  .  جهل استگونةهاي شخص مقيد در  نشانه

  9آيه 
sattvaà sukhe saïjayati 
rajaù karmaëi bhärata 

jïänam ävåtya tu tamaù 
pramäde saïjayaty uta 

sattvam : گونة نيكي ـsukhe : در خوشبختي ـsaïjayati :كشاند ـ  به بند ميrajaù : گونة شهوت ـkarmaëi : در كار
 گونة جهل ـ: tamaù اما ـ: tu پوشاندن ـ: ävåtyaدانش ـ : jïänam اي پسر بهاراتا ـ: bhärata براي اجر و ثمر ـ

pramäde : در ديوانگي ـsaïjayati :كشاند ـ به بند مي uta :گفته شده است .  

   ترجمه
كند، شهوت او را مقيد به كار براي اجـر و ثمـر و                اي پسر بهاراتا، طبع نيكي انسان را اسير خوشبختي مي         

  .كشاند پوشاند و وي را در ديوانگي به بند مي جهل دانشش را مي

   شرح
تواند در رشته  ، همان گونه كه فيلسوف، دانشمند يا معلم مي نيش راضي استشخصي كه در طبع نيكي است با فعاليتهاي عقال
 تا ؛تواند مشغول كار براي اجر و ثمر باشد شخصي كه درطبع شهوت است مي. بخصوصي از دانش مشغول و از آن راضي باشد

يمارستاني باز كند و به مؤسسات كند ب بعضي اوقات سعي مي. كند اندوزد و براي امور خير صرف مي آنجا كه بتواند ثروت مي
و اما در طبع جهل كه حجاب دانش . هاي كسي است كه در طبع شهوت قرار دارد اينها نشانه. خيريه و غيره بخشش نمايد

  . شود، فرد هر كاري كه انجام دهد نه براي خودش خوب است و نه براي ديگران انسان مي

  10آيه 
rajas tamaç cäbhibhüya 
sattvaà bhavati bhärata 

rajaù sattvaà tamaç caiva 
tamaù sattvaà rajas tathä 
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rajaù : طبع شهوت ـtamaù :طبع جهل ـ ca : همچنين ـabhibhüya :پيشي گرفتن ـ sattvam :طبع نيكي ـ  bhavati :
: ca  جهل ـطبع: tamaù  طبع نيكي ـ: sattvam طبع شهوت ـ: rajaùاي پسر بهاراتا ـ : bhärataگردد ـ  غالب مي
  . سان بدين: tathäطبع شهوت ـ : rajaùطبع نيكي ـ : sattvamطبع جهل ـ : tamaùهمچون آن ـ : eva همچنين ـ

   ترجمه
و گـاهي   . سـازد   گردد و طبع شهوت و جهل را مغلوب مي          اي پسر بهاراتا، گاهي اوقات طبع نيكي غالب مي        

. شود   جهل به نيكي و شهوت مسلط مي       گونةدر مواقع ديگر    آورد و     ، نيكي و جهل را تحت انقياد درمي          شهوت گونة
  .، همواره رقابت براي برتري وجود دارد به اين طريق در اين طبايع

   شرح
 نيكي غالب باشد، شهوت و گونةوقتي . شوند مي شهوت برتري داشته و غالب باشد، طبايع نيكي و جهل مغلوب گونةوقتي 

اين رقابت براي تفوق بر يكديگر . شوند مي جهل غالب باشد، شهوت و نيكي مغلوب نةگوو هنگامي كه . شوند ميجهل مغلوب 
بنابراين ، كسي كه واقعاً مصمم است در آگاهي به كريشنا پيشرفت نمايد .  طبيعت مادي همواره ادامه داردگونةدر بين سه 

.   رفتار، فعاليت و خوراك و غيره انسان متجلي است، در  بخصوصي از طبيعتگونةغلبه .  از اين طبايع سه گانه فراتر رودبايد مي
، طبع نيكي را در  تواند از طريق تمرين ليكن چنانچه انسان بخواهد، مي. تمام اين مطالب در فصول آتي توضيح داده خواهد شد

وت را پرورش دهد تواند طبع شه ، انسان مي به همين ترتيب.  طبايع جهل و شهوت را مغلوب سازدسان بدينخود پرورش دهد و 
به رغم وجود . تواند طبع جهل را افزايش دهد و نيكي و شهوت را مغلوب سازد و يا اينكه مي. و نيكي و جهل را مغلوب سازد

 نيكي را شامل حال خود كند، و با گونةتواند لطف و بركت  ، چنانچه انسان مصمم باشد مي اين طبايع سه گانه طبيعت مادي
اي كه انسان   قرار گيرد، يعني مرحله-شود   كه مرتبه واسودوا خوانده مي- نيكي خالص گونةتواند در   مي،  نيكيگونةعروج از 

توان پي برد كه در كداميك از طبايع سه گانه قرار  با مطالعه رفتار و اعمال فرد مي. تواند علم معرفت خداوند را درك نمايد مي
  . گرفته است

  11آيه 
sarva-dväreñu dehe 'smin 

prakäça upajäyate 
jïänaà yadä tadä vidyäd 
vivåddhaà sattvam ity uta 

sarva-dväreñu :ها ـ  در تمام دروازهdehe asmin : در اين بدن ـprakäçaù : كيفيت روشنايي ـupajäyate : تكامل
افزايش يافته ـ : vivåddhamبدان ـ : vidyät در آن زمان ـ: tadäهنگامي كه ـ : yadäدانش ـ : jïänamيابد ـ  مي

sattvam : حالت نيكي ـiti uta :سان گفته شده است بدين .  

   ترجمه
 نيكـي را تجربـه      گونـة توان تجليـات      گردد، مي   هاي بدن با نور دانش روشن مي        آن هنگام كه تمام دروازه    

  .نمود
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   شرح
ها  آن هنگام كه تمام دروازه. ت تناسلي و مقعد، آل ، دهان ، دو سوراخ بيني ، دو گوش دو چشم: در بدن نه دروازه وجود دارد

تواند   نيكي انسان ميگونةدر .   نيكي را پرورش داده استگونةهاي نيكي روشن گردد بايد درك نمود كه انسان   نشانهوسيله به
. شود پاك ميانسان از درون و برون . چيزها را در موقعيت درست ببيند، در موقعيت درست بشنود، و در موقعيت درست بچشد

  . آيد، و اين موقعيت نيكي است هاي شادي و خوشبختي به وجود مي ها تكامل نشانه در همه دروازه

  12آيه 
lobhaù pravåttir ärambhaù 
karmaëäm açamaù spåhä 

rajasy etäni jäyante 
vivåddhe bharatarñabha 

lobhaù : حرص ـpravåttiù : فعاليت ـärambhaù :كوشش ـ تالش ، karmaëäm : در فعاليتها ـaçamaù : غير قابل
: vivåddhe يابد ـ گسترش مي: jäyante همه اينها ـ: etäni مربوط به گونة شهوت ـ: rajasiآرزو ـ : spåhäكنترل ـ 

  .اي سركرده نوادگان بهاراتا: bharata-åñabha هنگامي كه شدت وجود دارد ـ

   ترجمه
هاي دلبستگي زياد، كار براي اجر و ثمـر، تـالش             ، نشانه    شهوت گونةي  اي سرآمد نوادگان بهاراتا، با فزون     

  .يابد شديد و اميال و آرزوهاي مهارنشدني شدت مي

   شرح
، بلكه مشتاق است كه موقعيت خود را بهتر   شهوت است هيچگاه از موقعيتي كه به دست آورده راضي نيستگونةكسي كه در 

نمايد تا صاحب منزلي همچون قصر شود، چنانكه گويي قرار است  رين سعي خود را ميچنانچه بخواهد منزلي بسازد بهت. سازد
 و بايد در نظر داشت ؛دهد اين شخص تمايل شديد براي ارضاي حواس را در خود پرورش مي. به طور ابدي در آن زندگي كند

اش باقي بماند و  در خانه و در كنار خانوادهخواهد همواره  او مي. هيچ گونه انتهايي براي ارضاي حواس يا كامجويي وجود ندارد
بدين ترتيب تمامي اين .  با اين حال بايد دانست كه پاياني بر اين راه مترتب نيست. به ارضاي تمايالت نفساني خود ادامه دهد

  . شهوت تلقي گرددگونةها و عالئم بايد به منزله خصوصيات  نشانه

  13آيه 
aprakäço 'pravåttiç ca 
pramädo moha eva ca 
tamasy etäni jäyante 

vivåddhe kuru-nandana 
aprakäçaù : تاريكي و ظلمت ـapravåttiù :حركتي ـ  ، بي غيرفعاليca : و ـpramädaù : ديوانگي ـmohaù : توهم ـ

eva : حتماً، محققاً ـca : همچنين ـtamasi :گونة جهل ـ etäni : اينها ـjäyante :شوند ـ  متجلي ميvivåddhe : هنگامي
  .اي پسر كورو: kuru-nandanaكه گسترش يافت ـ 
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   ترجمه
، ديوانگي و توهم تجلي       ، ركود و رخوت      جهل وجود دارد، تاريكي و ظلمت      گونةاي پسر كورو، وقتي افزايش      

  .يابد مي

   شرح
كند بلكه اعمالش از روي  ميكننده عمل ن  جهل قرار دارد طبق اصول تنظيمگونةكسي كه در . بدون روشنايي دانش وجود ندارد

. شود اين توهم خوانده مي. كند هرچند قابليت انجام كار را دارد، ولي تالش و كوشش نمي.  هوي و هوس و بدون هدف است
 جهل گونةهاي كسي است كه در  اينها نشانه. گذراند هرچند در او آگاهي وجود دارد، ولي زندگي راكد و فاقد فعاليتي را مي

  .باشد مي

  14يه آ
yadä sattve pravåddhe tu 
pralayaà yäti deha-bhåt 
tadottama-vidäà lokän 

amalän pratipadyate 
yadä :هنگامي كه ـ sattve : گونة نيكي ـpravåddhe : گسترش يافته ـtu : اما ـpralayam :اضمحالل ـ  زوال ،yäti :

سيارات : lokän مربوط به حكماي بزرگ ـ: uttama-vidämان ـدر آن زم: tadä آنكه كالبد گرفته ـ: deha-bhåtرود ـ  مي
  .يابد دست مي: pratipadyate، خالص ـ  پاك: amalänـ 

   ترجمه
  .يابد  حكماي بزرگ دست ميميرد، به سيارات فوقاني و پاكِ  نيكي ميگونةهنگامي كه كسي در 

   شرح
يابد و آنجا از خوشبختي الهي  همالوكا يا جانلوكا دست مي نيكي است به منظومه سيارات فوقاني مانند برگونةكسي كه در 

در دنياي مادي ناخالصيهايي وجود دارد، . “شهوت و جهل  آزاد از طبايع”، يعني  واژه آماالن حائز اهميت است. شود مند مي بهره
ختلف موجودات زنده وجود انواع مختلف سيارات براي انواع م.   نيكي پاكترين شكل موجوديت در دنياي مادي استگونةاما 

  .يابند  ارتقاء ميكنند ميميرند به سياراتي كه حكما و عابدان بزرگ در آنها زندگي   ميگونة نيكيدارد، و كساني كه در 

  15آيه 
rajasi pralayaà gatvä 
karma-saìgiñu jäyate 
tathä pralénas tamasi 
müòha-yoniñu jäyate 
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rajasi : در شهوت ـpralayam :مرگ ـ الزو ، gatvä : دست يافتن ـkarma-saìgiñu : در معاشرت آن كساني كه مشغول
در : müòha-yoniñuـ ) ميرد مي(شود  زايل مي: pralénaùمشابهاً ـ : tathäيابد ـ  تولد مي: jäyate كار براي اجر و ثمرند ـ

  .يابد تولد مي: jäyateدر انواع حيات حيواني ـ : müòha-yoniñuجهل ـ 

   هترجم
و كسي كه در    . يابد   بميرد، در ميان آنان كه سرگرم كار براي اجر و ثمرند تولد مي             گونة شهوت كسي كه در    

  .شود  بميرد، در قلمرو حيوانات زاده ميگونة جهل

   شرح
 اين ؛كند  كه وقتي روح به سطح زندگي بشري برسد ديگر هيچگاه از حيات انساني تنزل نميكنند ميبعضي اشخاص گمان 

از آنجا، .  را پرورش دهد، پس از مرگ به شكل حيواني حيات تنزل خواهد كردگونة جهلطبق اين آيه اگر كسي .  درست استنا
، آنان كه شكل  بنابراين. انسان ناگزير است دوباره خود را از طريق سير تكاملي روح ارتقاء دهد تا دوباره به حيات انساني بازآيد

هاي سه گانه   را انتخاب نمايند و با معاشرت پاك و مساعد از گونهگونة نيكي بايد كنند مي انساني حيات خود را جدي تلقي
در غير اين صورت تضميني وجود ندارد كه .  اين هدف زندگي انساني است. طبيعت عروج نمايند و در كريشنا آگاهي قرار گيرند

  .شخص دوباره به مقام و مرتبه انساني حيات دست يابد

  16آيه 
karmaëaù sukåtasyähuù 

sättvikaà nirmalaà phalam 
rajasas tu phalaà duùkham 
ajïänaà tamasaù phalam 

karmaëaù :مربوط به كار ـ su-kåtasya : پرهيزكارانه ـsättvikam :گفته شده است ـ sättvikam : درگونة نيكي ـ
nirmalam :تطهير شده ـ  پاك شده ،phalam : نتيجه ـrajasaù :وط به گونة شهوت ـ مربtu : اما ـphalam :نتيجه ـ 
duùkham : رنج و درد ـajïänam : حماقت ـtamasaù : مربوط به گونة جهل ـphalam :نتيجه .  

   ترجمه
 انجـام   گونة شهوت اما كاري كه در     .   است گونة نيكي اش پاك است و گفته شده كه در           ، نتيجه   عمل متقيانه 

  . اش حماقت است  انجام گيرد نتيجهگونة جهلدر اش رنج و كاري كه  شود نتيجه

   شرح
اند در سرور و  بنابراين حكمايي كه از تمام توهمات مبري.  ، پاكي و خلوص است گونة نيكينتيجه و ثمره اعمال متقيانه در 

هر گونه فعاليتي به .  شود صرفاً مملو از رنج و مصيبت است و اما فعاليتهايي كه در طبع شهوت انجام مي. خوشبختي قرار دارند
، چنانچه كسي بخواهد صاحب آسمانخراشي بزرگ بشود بايد رنج و  براي مثال.  منظور خوشبختي مادي محتوم به شكست است

آوري  گذار بايد سختي بسيار متحمل شود تا ثروت الزم را جمع سرمايه. گرفتاري زيادي متحمل گردد تا آن آسمانخراش بنا شود
در نتيجه . پس رنج وجود دارد.  نيز بايد زحمت جسماني زيادي بكشندكنند مي عمال در بناي ساختمان كار نمايد و آنان كه



   
505 

شايد .  گيرد مسلماً رنج بسياري نهفته است  صورت ميگونة شهوتدارد در هر فعاليتي كه تحت افسون   اعالم ميگيتا-بهاگاواد
  .   پيش آيد، اما اين خوشبختي حقيقي نيست“ن ثروت يا خانه را دارممن اي”قدري به اصطالح خوشبختي ذهني مبني بر اينكه 

، فاقد دانش است بدين جهت تمام فعاليتهاي او به رنج و  شود، چون فاعل در اين طبع تا آنجا كه به گونة جهل مربوط مي
حيات حيواني همواره پر از . دبختي در زندگي كنونيش منجر خواهد شد و پس از آن نيز به زندگي حيواني تنزل خواهد كر نگون

كشت و كشتار حيوانات . كنند ، هرچند تحت افسون انرژي توهمي يعني مايا، حيوانات آن را درك نمي رنج و مصيبت است
دانند كه به اقتضاي قانون طبيعت در آينده آن حيوانات بدني  قاتلين حيوانات نمي.  گناه نيز به علت گونة جهل و ناداني است بي

به همين ترتيب به اقتضاي قانون مملكت چنانچه كسي انساني را بكشد بايد اعدام .   براي كشتن ايشان خواهند يافتمناسب
بايد . كند كنند كه مملكت كاملي وجود دارد كه خداوند متعال آن را اداره مي ليكن به علت جهل و ناداني مردم درك نمي. شود

انسان بايد . كند اي را نيز تحمل نمي ، و او كشته شدن حتي مورچه خداوند استدر نظر داشت هر موجود زنده درحكم فرزند 
ترين نوع  ترين و كريه بنابراين كشتار حيوانات براي ارضاي زبان و ذائقه سركش نفساني زمخت. تقاص چنين كاري را بدهد

داوند بهترين خوراكها را براي وي تأمين انسان براي تغذيه خود نيازي به كشتن حيوانات ندارد، زيرا خ.  جهل و ناداني است
كند و آينده  با اين اوصاف چنانچه كسي به گوشتخواري مبادرت ورزد بايد درك نمود كه در گونة جهل عمل مي.  نموده است

شير هر گونه ، زيرا گاو با تأمين  ترين است ، بيرحمانه كشتن گاو ماده در بين انواع كشتار حيوانات. سازد خود را بسيار تاريك مي
ريگ (در ادبيات ودايي . زند ترين وجه جهل و غفلت سر مي كشتار گاو عملي است كه از كريه. كند شادي و لذت را نثار ما مي

دارد كسي كه با خوردن شير گاو كامال سير و راضي شده است  اعالم مي gobhiù préëita-matsaram كلمات) 9/4/64ودا 
همچنين در ادبيات ودايي چنين آمده . ترين حالت جهل و ظلمت قرار دارد شتن اوست درزشتو با اين وصف هنوز خواستار ك

 : است
namo brahmaëya-deväya 
go-brähmaëa-hitäya ca 
jagad-dhitäya kåñëäya 

govindäya namo namaù  
در اين ) 1/19/65ويشنو پورانا (“.، همين طور بشريت و تمام جهان اي خداوند، تو دوست و خيرخواه گاوها و براهماناها هستي”

، و گاوها نشانه  براهماناها مظهر تعليم و تربيت روحاني.  دعا اشاره خاصي به حفاظت گاوها و براهماناها به عمل آمده است
ه  بدين سبب بايد حفاظت آنها يعني براهماناها و گاوها را تأمين نمود و از هر گون؛باشند ارزشمندترين خوراك يعني شير مي
در جامعه بشري جديد، تعليم دانش روحاني .   اين نشانه پيشرفت حقيقي يك تمدن است؛حمايتي نسبت به ايشان دريغ نورزيد

اي در جهت  در اين صورت بايد درك كرد كه مسير پيشرفت چنين جامعه. گردد شود و كشتار گاو تشويق مي ناديده گرفته مي
تمدني كه انسان را به سوي حيات حيواني در . نمايد براي محكوميت خويش هموار ميگمراهي و انحراف است كه مسلماً راه را 

هاي شهوت و جهل به شدت به  البته تمدن فعلي به موجب حاكميت گونه.  زندگي بعد سوق دهد مسلماً تمدني انساني نيست
اك است و لذا سركردگان و رهبران بايد در نظر داشت كه عصر حاضر عصري بسيار خطرن.  گمراهي و انحراف كشيده شده است

دولتها بايد به اين امر توجه نمايند كه آسانترين راه يعني آگاهي به خداوند، آگاهي به كريشنا، را در دسترس همه قرار دهند تا 
  .بشريت را از ورطه بزرگترين خطر نجات دهند

  17آيه 
sattvät saïjäyate jïänaà 

rajaso lobha eva ca 
pramäda-mohau tamaso 
bhavato 'jïänam eva ca 
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sattvät : از طبع نيكي ـsaïjäyate :يابد ـ  پرورش ميjïänam : دانش ـrajasaù :شهوت ـ  از طبعlobhaù : حرص ـ
eva : حتماً، محققاً ـca : همچنين ـpramäda :ديوانگي ـ mohau : وتوهم ـtamasaù : از طبع جهل ـbhavataù :

  . همچنين: ca حتماً،محققاً ـ: eva حماقت ـ: ajïänamيابد ـ  پرورش مي

   ترجمه
، حماقـت و   گونـة جهـل  ، و از  ، حرص و طمـع  گونة شهوت از ؛يابد ، دانش حقيقي پرورش مي   نيكي ةاز گون 

  . ديوانگي و همچنين توهم

   شرح
. شود آگاهي به كريشنا، توصيه مياز آنجا كه روند تمدن فعلي با فطرت موجود زنده توافق و سازگاري ندارد، آگاهي به خداوند، 

 مردم همه چيز را همان گونه گونة نيكي را كسب خواهد كرد و با پيشرفت گونة نيكيجامعه با كريشنا آگاهي امكان پروردش 
مثال در . توانند چيزها را به وضوح دريابند  مردم درست مانند حيوانات هستند و نميگونة جهلدر . كه هست درك خواهند كرد

 كه با كشتن يك حيوان امكان كشته شدن خود را به دست همان حيوان در زندگي بعد فراهم كنند مي آنان درك نة جهلگون
اند، نسبت به اعمال خود دچار عدم احساس مسئوليت  چون مردم فاقد هر گونه تعليم و تربيت در دانش حقيقي. آورند مي
 در مردم به طور عام به وجود گونة نيكيبايد تعليم و تربيت در جهت پرورش ،  مسئوليتي ، لذا براي جلوگيري از اين بيشوند مي
، هوشيار  هنگامي كه آنان واقعاً در طبع نيكي تعليم و تربيت يابند، به موجب دانش كامل از همه چيز همان گونه كه هست. آيد

ت نباشند و فقط درصدي از نفوس چنانچه حتي اكثريت مردم موفق و خوشبخ. و به تبع آن موفق و خوشبخت خواهند شد
 قرار گيرند، آنگاه امكان صلح و آرامش و موفقيت از طريق آنان گونة نيكيبشري كريشنا آگاهي را در خود پرورش دهند و در 

هاي شهوت و جهل امكان ندارد كه  ور بودن بشريت در گونه ، با غوطه در غير اين صورت. در سراسر جهان به وجود خواهد آمد
 و بر اشتياق آنان براي كامجويي شوند ميدر طبع شهوت مردم حريص .  رنگ صلح و آرامش يا خوشبختي را به خود ببيندجهان

 باشد، تمام ثروت گونة شهوتتوان اين نكته را دريافت كه چنانچه انسان در  به راحتي مي.  و ارضاي حواس حدي مترتب نيست
انسان بايد در نظر داشته باشد كه . تي و آرامش فكر را براي او به ارمغان آوردو تمام لذتهاي جهان قادر نخواهد بود خوشبخ

 بلكه او بايد خود را از طريق تمرين آگاهي به كريشنا به ؛چنانچه واقعاً طالب خوشبختي است ثروت به او كمك نخواهد كرد
اش نيز بسيار  ، كه كار و حرفه اراضي و غمگين، نه تنها از ديدگاه ذهني ن كسي كه در طبع شهوت است.  ارتقاء دهدگونة نيكي

هاي زيادي  ، نقشه او مجبور است به منظور كسب ثروت كافي براي حفظم و قعيت خود در اجتماع.  سخت و پرزحمت است
آنان به . ندشو مي، مردم ديوانه  گونة جهلو اما در .  هايي تدارك ببيند كه اين خود تماماً پر از رنج و مصيبت است بكشد و برنامه

زندگ . گردند ور مي  بيشتر در گرداب جهل و ناداني غوطهسان بدينبرند و  علت وضع و موقعيت رنجبار خود به مسكرات پناه مي
  . آينده آنان مملو از تاريكي و ظلمت است 

  18آيه 
ürdhvaà gacchanti sattva-sthä 

madhye tiñöhanti räjasäù 
jaghanya-guëa-våtti-sthä 
adho gacchanti tämasäù 
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ürdhvam :رو به باال ـ gacchanti :روند ـ  ميsattva-sthäù :اند ـ شده آن كساني كه در گونة نيكي واقع madhye : در
مربوط به زشت و كريه : jaghanyaاند ـ  آن كساني كه در گونة شهوت واقع شده: räjasäùسكني دارند ـ : tiñöhantiميانه ـ 

اشخاصي كه در گونة : tämasäùروند ـ  مي: gacchanti پايين ـ: adhaù شان ـ كه حرفه: våtti-sthäùكيفيت ـ : guëaـ 
  .جهل هستند

   ترجمه
ـ       كننـد؛   مي قرار دارند تدريجاً به سيارات فوقاني صعود         گونة نيكي آنان كه در     شـهوت  ة   آنـان كـه در گون

اند بـه عـوالم جهنمـي     شده  كريه جهل واقعةر گون و آنان كه د؛مانند هستند در سيارات مياني ـ زميني ـ باقي مي  
  .روند ميفرو 

   شرح
اي از سيارات فوقاني وجود  شايان ذكر است كه منظومه.   صريحاً بيان گرديده استسه گونة طبيعتدر اين آيه نتايج عمل در 

تواند بر اساس ميزان  نده ميموجود ز. دارد كه متشكل از سيارات بهشتي است و ارواح بسيار پيشرفته در آن اقامت دارند
، ساتيالوكا يا برهمالوكا  باالترين سياره.  به سيارات مختلف در منظومه سيارات فوقاني انتقال يابدگونة نيكيپيشرفت خود در 

ما پيش از اين مالحظه نموديم كه مشكل . ، جايي كه شخص اول اين جهان يعني خداوندگار برهما در آن سكني دارد است
تواند ما   ميگونة نيكيانگيز حيات در برهمالوكا را ترسيم كرد، با اين وصف باالترين حالت زندگي يعني   موقعيت شگفتتوان مي

  .را به آنجا رهنمون سازد
تواند در گونه  هاي نيكي و جهل واقع شده است و رنگي از هر دوي آنان دارد، پس انسان هيچگاه نمي  در بين گونهگونة شهوت

رار گيرد، ولي چنانچه حتي اين امر رخ دهد، وي صرفاً به صورت يك پادشاه يا شخصي ثروتمند در كره زمين خالص شهوت ق
تواند   آميخته گردد، انسان ميگونة جهل به گونة شهوتها وجود دارد و ممكن است  اما چون مخلوطي از گونه. باقي خواهد ماند
 - هاي شهوت و جهل بر آنان   به علت تسلط گونه-ن كره ارض هستند مردمي كه در اي. تر نيز نزول نمايد به مراتب پست

، به سيارات  اي همچون فضاپيماهاي مدرن توانند به زور و صرفاً از طريق تالشهاي خود به صورت تكنولوژي پيشرفته نمي
  .عد نيز وجود داردبرد امكان ديوانه شدن در زندگي ب  بسر ميگونة شهوتبراي كسي كه در . فوقاني دسترسي پيدا كنند

 گونة جهلنتيجه پرورش .  ، با عنوان كريه توصيف شده است گونة جهلترين كيفيت در طبيعت مادي يعني  در آيه حاضر، پست
،  ، خزندگان ، چهارپايان ، هشت ميليون شكل حيات وجود دارد يعني پرندگان تر از سطح بشري پايين.  بسيار خطرناك است

واژه . گيرند هاي پست و كريه حياتي قرار مي ، مردم در قالب اين گونه گونة جهلوجب ميزان پرورش درختان و غيره و به م
آنكه به گونه  مانند بي  باقي ميگونة جهلتاماسا اشاره به آنان دارد كه پيوسته در .  تاماسا در اينجا بسيار حائز اهميت است

  .  يار تاريك استآينده آنان بس. باالتري از طبيعت مادي ارتقاء يابند
 گونة نيكيبرند، فرصت مغتنمي وجود دارد كه به  هاي جهل و شهوت بسر مي ، براي كساني كه در گونه با تمام اين اوصاف

تر حيات باقي  هاي پست اما كسي كه اين فرصت را از كف دهد مطمئناً در گونه. شود ارتقاء يابند و آن كريشنا آگاهي خوانده مي
  .خواهد ماند

  19 آيه
nänyaà guëebhyaù kartäraà 

yadä drañöänupaçyati 
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guëebhyaç ca paraà vetti 
mad-bhävaà so 'dhigacchati 

na :هيچ ـ نه ، anyam : ديگري ـguëebhyaù : بجز حاالت يا كيفيات ـkartäram : انجام دهنده ـyadä : هنگامي كه ـ
drañöä : يك بيننده ـanupaçyati :كند ـ  هده ميبه طرز درستي مشاguëebhyaù :هاي طبيعت ـ  به گونهca :و ـ param :
  .يابد ترفيع مي: adhigacchatiاو ـ : saù به طبيعت روحاني من ـ: mat-bhävamشناسد ـ  مي: vetti، روحاني ـ  متعال

   ترجمه
ت در كـار   طبيعةگونه فاعلي جز سه گون ، هيچ هنگامي كه شخص به درستي مشاهده كند كه در تمام اعمال 

گانه است بشناسد، آنگاه به طبيعت روحاني مـن نائـل            نيست و خداوند متعال را كه در وراي تمام اين طبايع سه           
  .گردد مي

   شرح
تواند به درك صحيح از طبايع سه گانه مادي دست يابد و به وراي  انسان صرفاً از راه شنيدن و آموختن از ارواح شايسته مي

، و هم اوست كه اين دانش روحاني را به  كريشنا پير روحاني حقيقي است. يعت مادي عروج نمايدهاي طب تمام اعمال گونه
مشابهاً، انسان بايد تحت تعليم آن كساني كه كامال در آگاهي به كريشنا هستند علم اعمال طبق . كند آرجونا اعطاء مي

تواند از طريق تعليمات  انسان مي. هي كشيده خواهد شد، زندگي فرد به گمرا در غير اين صورت. هاي طبيعت را فراگيرد گونه
، بدن مادي و حواس خود، همچنين چگونگي اسارتش در ماده و افسون  يك پير روحاني باصالحيت به شناخت موقعيت روحاني

، ليكن  ها عاجز گشته است او به علت واقع شدن در پنجه قوي اين گونه. هاي طبيعت مادي نائل آيد  گونهوسيله بهشدنش 
تواند به عرصه متعال و روحاني دست يابد، زيرا زندگي  هنگامي كه بتواند به موقعيت فطري و حقيقي خود پي ببرد، آنگاه مي

، بلكه به لحاظ قرار گرفتن در  ، موجود زنده فاعل اعمال گوناگون خود نيست در واقع. گيرد روحاني در ميدان ديد او قرار مي
تا وقتي انسان از . شود هاي طبيعت مادي است مجبور به عمل مي تحت هدايت تركيبي خاص از گونهكالبد جسماني خاصي كه 

او از .  تواند درك نمايد كه واقعاً در چه موقعيتي قرار گرفته است ياري و كمك مرجعيت موثق روحاني برخوردار نشده باشد نمي
خواهد شد موقعيت فطري و حقيقي خود را رؤيت كند و با چنين طريق معاشرت با يك پير روحاني معتبر و موثق است كه قادر 

كسي كه در آگاهي به كريشنا قرار داشته باشد تحت تسلط افسون . ادراكي در آگاهي كامل به كريشنا ثابت و استوار گردد
وذ طبيعت مادي رها اين نكته قبال در فصل هفتم بيان شد كه كسي كه تسليم كريشنا شود از نف.  هاي طبيعت مادي نيست گونه
  .رود ها را همان گونه كه هست ببيند، تأثير طبيعت مادي تدريجاً از بين مي بنابراين براي كسي كه پديده. گردد مي

  20آيه 
guëän etän atétya trén 

dehé deha-samudbhavän 
janma-måtyu-jarä-duùkhair 

vimukto 'måtam açnute 
guëän :كيفيات ـ  طبايع ،etän :ه اينها ـ همatétya : عروج نمودن ـtrén : سه ـdehé :آن كه قالب گرفته ـ deha : بدن ـ

samudbhavän : پديد آمده از ـjanma : مربوط به تولد ـmåtyu : مرگ ـjarä : و پيري ـduùkhaiù : رنجها ـ
vimuktaù :شود از ـ رها مي amåtam : شهد ـaçnute :مند گردد بهره.  
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   ترجمه
است عروج   هاي طبيعت كه با بدن مادي تركيب شده         موجود جسم گرفته قادر شود از اين گونه       هنگامي كه   

  .مند گردد زندگي از شهد بهره ، پيري و رنجهاي ناشي از آنها آزاد شود و حتي در اين تواند از تولد، مرگ نمايد، مي

   شرح
ن بدن در آگاهي كامل به كريشنا، در موقعيت متعال و تواند حتي در اي شود كه چگونه انسان مي در اين آيه توضيح داده مي

، اما با پيشرفت  هرچند شخص درون اين بدن مادي است.“در قالب جسم آمده”واژه سانسكريت دهي يعني . روحاني واقع شود
تواند از شعف و  مياو حتي به رغم حضور در اين بدن نيز . هاي طبيعت آزاد شود تواند از تأثير و نفوذ گونه در معرفت روحاني مي

. كند مند شود، زيرا مطمئن است كه پس از ترك بدن مادي به آسمان روحاني دست پيدا مي خوشبختي زندگي روحاني بهره
به عبارت ديگر، خدمت عابدانه در آگاهي به كريشنا نشانه . مند باشد تواند از شعف روحاني بهره ليكن او حتي در اين جسم مي

هاي طبيعت  وقتي انسان از تأثير گونه. ، و اين موضوع در فصل هجدهم توضيح داده خواهد شد  استرهايي از اسارت مادي
  .گردد مادي آزاد شد، وارد خدمت عابدانه مي

  21آيه 
arjuna uväca 

kair liìgais trén guëän etän 
atéto bhavati prabho 

kim äcäraù kathaà caitäàs 
trén guëän ativartate 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـkaiù :وسيله كدام ـ  بهliìgaiù :ها ـ  نشانهtrén : سه ـguëän :طبايع ـ etän : همه اينها ـ
atétaù :عروج نموده است ـ bhavati : هست ـprabho :اي خداي من ـkim :چيست ـ äcäraù : رفتار ـkatham : چگونه

  .كند عروج مي: ativartate ، كيفيات ـ ايعطب: guëän سه ـ: trén اينها ـ: etänهمچنين ـ : caـ 

   ترجمه
 طبيعت است   ةتوان شخصي را كه در وراي سه گون         هايي مي   ، با چه نشانه     اي خداوند عزيزم  : آرجونا پرسيد 

  كند؟ هاي طبيعت عروج مي ؟ و چگونه به وراي گونه ؟ رفتارش چگونه است شناخت

   شرح
 مادي سه گونة طبيعتتوان شخصي را كه به وراي  خواهد بداند چگونه مي او مي.  سؤاالت آرجونا در اين آيه بسيار بجاست

تواند دريابد كه او قبال از   چگونه انسان مي؛نمايد هاي چنين شخصي سؤال مي نخست او از نشانه.  عروج كرده است بازشناخت
ندگي و فعاليتهاي اين شخص پرسش ؟ در سؤال دوم وي در مورد چگونگي ز هاي طبيعت مادي عروج كرده است اسارت گونه

ها  توان از اسارت گونه خواهد بداند كه چطور مي اند يا خير؟ سپس آرجونا از طريق سؤال سوم مي آيا اعمال او داراي نظم. كند مي
وقعيت ، زيرا چنانچه انسان طريقه مستقيم واقع شدن پيوسته در م اين مطلب بسيار مهمي است. رها و به طبيعت متعال نايل شد

بدين سبب كليه سؤالهاي آرجونا حائز .  هاي مربوط به آن را نخواهد داشت روحاني را نشناسد، به هيچ وجه امكان بروز نشانه
  .گويد كمال اهميت هستند و خداوند به آنها پاسخ مي
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  22-25آيات 
çré-bhagavän uväca 

prakäçaà ca pravåttià ca 
moham eva ca päëòava 
na dveñöi sampravåttäni 
na nivåttäni käìkñati 

 
udäséna-vad äséno 

guëair yo na vicälyate 
guëä vartanta ity evaà 
yo 'vatiñöhati neìgate 

 
sama-duùkha-sukhaù sva-sthaù 

sama-loñöäçma-käïcanaù 
tulya-priyäpriyo dhéras 

tulya-nindätma-saàstutiù 
 

mänäpamänayos tulyas 
tulyo miträri-pakñayoù 
sarvärambha-parityägé 

guëätétaù sa ucyate 
çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي خداوند فرمود ـprakäçam : روشنايي ـca : و ـpravåttim :دلبستگي ـ ca : و ـ

moham : توهم ـeva ca : همچنين ـpäëòava : اي پسر پاندو ـna dveñöi :ورزد ـ  نفرت نميsampravåttäni :رچند ه
چنانكه گويي : udäséna-vatكند ـ  آرزو مي: käìkñatiكند ـ  و رشدش را متوقف نمي: na nivåttäniگسترش يافته ـ 

شود ـ  آشفته مي: vicälyate هيچگاه ـ: na كسي كه ـ: yaùوسيله كيفيات ـ  به: guëaiù شده ـ واقع: äsénaù طرف ـ بي
guëäù : كيفيات ـvartante :كنند ـ  عمل ميiti evam : با دانستن اين ـyaù : كسي كه ـavatiñöhati :ماند ـ  باقي مي

na : هرگز ـiìgate :شود ـ خورد، متزلزل مي تكان مي sama :يكسان ـ duùkha :در رنج و بدبختي ـ sukhaù : و شادي و
 سنگ ـ: açma خ ـاي كلو تكه: loñöaبه طور يكسان ـ : sama شود ـ در خويشتن واقع مي: sva-sthaùخوشبختي ـ 
käïcanaù :طال ـ tulya :مند ـ به طور يكسان عالقه priya : به شخص عزيز ـapriyaù : و ناخوشايند ـdhéraù :ثابت ـ 

tulya : يكسان ـnindä :در مقابل هتك حرمت ـ ätma—saàstutiù :شود ـ  و در مقابل تحسين و تمجيدي كه از او مي
mäna : در احترام ـapamänayoù :احترامي ـ  بيو tulyaù : يكسان ـtulyaù : يكسان ـmitra : مربوط به دوستان ـari :

كسي كه انقطاع : parityägéتالشها ـ : ärambhaمربوط به همه ـ : sarva نسبت به گروهها ـ: pakñayoùو دشمنان ـ 
  ).باشد مي(ه گفته شد: ucyateاو ـ : saùهاي مادي طبيعت ـ  وراي گونه: guëa-atétaùپيشه كرده ـ 

   ترجمه
، دلبستگي و توهم بـه        اي پسر پاندو، آن كس كه در صورت بروز روشنايي         : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

 كسي كه در ميان تمـامي ايـن         ؛  نيز مشتاق و آرزومندشان نيست     شوند  ميورزد و وقتي آنها ناپديد        آنها نفرت نمي  
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هـاي طبيعـت      ون تشويش است و با دانستن اينكه تنها گونـه         ناپذير و بد     مادي طبيعت تزلزل   واكنشهاي كيفياتِ 
 كسي كه در ذات واقع شده و شادي و          ؛ماند  عد متعال باقي مي   طرف و وراي آنها در ب       ، بي كنند  مياند كه عمل      مادي

 نسبت بـه مـوارد خوشـايند و نـاگوار           ؛كند  ، سنگ و طال به يك چشم نگاه مي           به خاك  ؛ رنج برايش يكسان است   
 با دوست و    ؛كند  ، برايش فرقي نمي     احترامي  ، احترام و بي      ثابت و محكم است و ستايش و نكوهش        ؛ استيكسان  

شـود،   ، گفته مي  و از كليه فعاليتهاي مادي انقطاع حاصل كرده است ـ چنين شخصي ؛كند دشمن يكسان رفتار مي
  . هاي طبيعت عروج نموده است به وراي گونه

   شرح
دهد  در اين آيات كريشنا نخست نشان مي. گويد ح شده از طرف آرجونا يكي پس از ديگري پاسخ ميخداوند به سه سؤال مطر

استمرار موجوديت موجود .  ورزد و نه مشتاق چيزي است كه شخصي كه در عرصه روحاني قرار گرفته نه به كسي حسادت مي
 مادي سه گونة طبيعتكه او تحت فرمان يكي از  يك كالبد مادي در اين عالم خاكي نشانگر اين نكته است وسيله بهزنده 
اما تا . هاي مادي طبيعت قرار دارد هاي گونه توان گفت كه خارج از پنجه هنگامي كه او واقعاً فارغ از بدن باشد، آنگاه مي.  است

او بايد . قعي نگذاردطرف و خنثي باشد و به شرايط مادي كه در آن واقع شده است و زماني كه فارغ از بدن مادي نيست بايد بي
. خود را مشغول خدمت عابدانه خداوند نمايد تا اين ديدگاه يكي پنداشتن خويش با بدن مادي خود به خود فراموش گردد

كند، در حالي كه وقتي آگاهيش را به  هنگامي كه انسان در آگاهي بدن مادي قرار دارد، فقط براي ارضاي حواس عمل مي
به اين بدن مادي و پذيرفتن دستورات آن )  گوهر روح( شخص. گردد ويي خود به خود متوقف ميكريشنا معطوف نمايد، كامج

شود، اما ذات به منزله گوهر   قطع نمي هاي مادي بر روي بدن و فعاليتهاي آنها در اين زمينه هيچگاه نفوذ گونه .احتياج ندارد
شود؟ بدين ترتيب كه نه آرزوي لذت بردن از بدن را داشته باشد   ميچگونه بركنار. روحاني بايد از چنين فعاليتهايي بركنار باشد

شود و نيازي ندارد كه بخواهد   عابد با قرار گرفتن در موقعيت روحاني خود به خود آزاد ميسان بدين. و نه آرزوي رهايي از آن را
  .هاي طبيعت مادي رها گردد بكوشد از تأثير گونه

چنين فردي برخالف شخصي كه در اسارت ماده .  ست كه در عرصه روحاني واقع شده استسؤال بعدي راجع به رفتار شخصي ا
او وظايف خود را در آگاهي . گردد شود واقع نمي به بدن ابراز مي احترامي كه ، تحت تأثير اين به اصطالح احترام و بي قرار گرفته

اش در آگاهي به  او چيزهايي را كه براي وظيفه. احترامي شود دهد كه به او احترام يا بي دهد و اهميتي نمي به كريشنا انجام مي
او هر كسي را كه در . پذيرد، در غير اين صورت به هيچ چيز مادي اعم از سنگ يا طال احتياج ندارد كريشنا مطلوب است مي

طالح دشمن او هستند نيز پذيرد، و به آنان كه به اص نمايد به عنوان دوست عزيز خود مي اجراي كريشنا آگاهي به او كمك مي
نگرد، زيرا به خوبي واقف است كه هيچ  طرف است و همه چيز را با چشمي يكسان مي او نسبت به همه بي. ورزد نفرت نمي

 زيرا به موقتي بودن تحوالت و آشفتگيها واقف كنند ميمسائل اجتماعي و سياسي در او تأثير ن.كاري با موجوديت مادي ندارد 
اند براي كريشنا به هر تالش و كاري دست زند در حالي كه براي شخص خودش به هيچ تالشي مبادرت تو او مي.  است
  .گيرد با چنين رفتاري است كه انسان واقعاً در موقعيت روحاني قرارمي. ورزد نمي

  26آيه 
mäà ca yo 'vyabhicäreëa 

bhakti-yogena sevate 
sa guëän samatétyaitän 

brahma-bhüyäya kalpate 
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mäm : به من ـca : همچنين ـyaù : شخصي كه ـavyabhicäreëa :بدون فرو افتادن ـ bhakti-yogena :وسيله خدمت  به
، فراتر رفتن ـ  عروج نمودن: samatétyaهاي طبيعت مادي ـ  گونه: guëänاو ـ : saùكند ـ  خدمت مي: sevateعابدانه ـ 

etän : همه اينها ـbrahma-bhüyäya :ه برهمن ارتقاء يافته ـ مرتب بهkalpate :گردد مي.  

   ترجمه
درنـگ بـه وراي       افتد، بـي    شود و در هيچ شرايطي فرو نمي         كامل مي  ةكسي كه وجودش وقف خدمت عابدان     

  .رسد  به سطح برهمن ميسان بدينكند و  هاي طبيعت مادي عروج مي گونه

   شرح
قبال توضيح داده شد دنياي   همان گونه كه“؟  عرصه روحاني چيستراه رسيدن به”:  اين آيه پاسخ به سؤال سوم آرجونا است

هاي طبيعت دچار آشفتگي گردد، بلكه  انسان نبايد از فعاليتهاي گونه. كند هاي طبيعت مادي عمل مي مادي تحت افسون گونه
همواره . ايت كريشنا معطوف كندتواند آن را به فعاليتهايي براي رض به جاي اينكه آگاهيش را متوجه چنين فعاليتهايي نمايد مي

اين موضوع نه تنها شامل كريشنا بلكه شامل بسطهاي .  ست يوگا-بهاكتيعمل كردن براي كريشنا و فعاليت كردن به خاطر او 
كسي كه مشغول خدمت به هر كدام از شكلها . ي داردشمار بيخداوند بسطهاي . شود كامل مختلف او مانند راما و نارايانا نيز مي

همچنين بايد توجه نمود .  بسطهاي كامل كريشنا شود به عنوان كسي كه در موقعيت روحاني قرار دارد محسوب خواهد شديا
،  ، قادر مطلق اين شخصيتهاي الهي. ، سرشار از دانش و جاودان هستند ، مملو از شعف كه تمام فرمهاي كريشنا كامال روحاني

ناپذير مشغول خدمت به كريشنا  ، چنانچه كسي خود را با عزم راسخ و تزلزل نابراينب. داناي مطلق و صاحب تمام صفات متعالند
تواند به آساني بر آنها فائق  ، ليكن مي هاي طبيعت مادي بسيار مشكل است يا بسطهاي كامل او بدارد، هرچند غلبه بر اين گونه

هاي طبيعت  درنگ بر تأثير گونه يشنا تسليم شود بيكسي كه به كر.  اين مطلب قبال در فصل هفتم توضيح داده شده است. آيد
. در آگاهي به كريشنا يا به عبارتي در خدمت عابدانه او بودن يعني دست يافتن به سطحي برابر با كريشنا. نمايد مادي غلبه مي

ويند، همچون ذرات طال  موجودات زنده اجزاء و ذرات ا؛ ، پر از شعف و مملو از دانش است فرمايد طبيعت او جاودان خداوند مي
، از نظر كيفي  ، همچون مثال طال، در موقعيت روحانيش  موجود زندهسان بدين. آيند كه قسمتهايي از معدن طال به شمار مي

اي به نام  ، زيرا در غير اين صورت مسئله ليكن متمايز بودن فرديت همچنان به قوه خود باقي است. باشد همتاي كريشنا مي
، و تبادل عشق بين آن   يعني به رسميت شناختن هويت مستقل خداوند و عابدش يوگا-بهاكتي. شد مطرح نمي  يوگا-بهاكتي

، همچنان باقي است زيرا در غير اين صورت  ، فرديت هر دوي آنان يعني در شخصيت متعال خداوند و در روح فردي بنابراين. دو
 انسان در موقعيتي روحاني همتاي خداوند قرار نگرفته باشد، چگونه از طرف ديگر چنانچه.  داشت  مفهومي نمي يوگا-بهاكتي

تواند به او خدمت نمايد؟ براي اينكه انسان بتواند دستيار خصوصي پادشاه شود الزم است شايستگي و صالحيت آن را كسب  مي
در ادبيات ودايي گفته . ي مادي بشود يا آزاد از تمام آلودگيها“برهمن”در نتيجه شايستگي و لياقت الزم اين است كه انسان. كند

  : شده است
brahmaiva san brahmäpy eti 

بايد . اين بدان معناست كه او بايد از نظر كيفي با برهمن يكي شود. تواند به برهمن متعال نائل گردد شخص با برهمن شدن مي
  .دهد وان يك روح فردي از دست نمي، هويت برهمن جاودانش را به عن مطمح نظر داشت كه فرد از طريق نيل به برهمن

  27آيه 
brahmaëo hi pratiñöhäham 
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amåtasyävyayasya ca 
çäçvatasya ca dharmasya 
sukhasyaikäntikasya ca 

brahmaëaù : مربوط به برهما جيوتي فاقد شخصيت ـhi : حتماً، محققاً ـpratiñöhä :گاه ـ  تكيهaham : من هستم ـ
amåtasya :زال ـمربوط به الي avyayasya : مربوط به فناناپذير ـca : همچنين ـçäçvatasya : مربوط به جاودان ـca : و ـ

dharmasya : مربوط به موقعيت اصلي و فطري ـsukhasya : مربوط به خوشبختي ـaikäntikasya : نهايي ـca :
  . همچنين

   ترجمه
 موقعيت اصلي سـرور و خوشـبختي نهـايي          ، فناناپذير، جاودان و     ، كه اليزال    اساس برهمن فاقد شخصيت   

  . ، من هستم است

   شرح
درك .  درك برهمن آغاز معرفت روحاني است.  ، جاودانگي و سرور و خوشبختي است ، فناناپذيري ناپذيري سرشت برهمن زوال

.  ت مطلق است، مرحله مياني معرفت روحاني و درك شخصيت اعالي خداوند، معرفت نهايي حقيق پاراماتما يا روح متعال
در فصل هفتم توضيح داده شد . ، شخصيت اعالي خداوند هم پاراماتما و هم برهمن فاقد شخصيت هر دو را در بر دارد بنابراين

سازد كه  خداوند طبيعت فروتر مادي را با ذرات طبيعت برتر بارور مي.  كه طبيعت مادي تجلي انرژي فروتر خداوند متعال است
هنگامي كه موجود زنده مقيد به طبيعت مادي شروع به پرورش دانش روحاني .   طبيعت مادي استاين تماس روحاني در

رسيدن به . كند دهد و تدريجاً به درك جنبه برهمن خداوند متعال صعود مي نمايد، خود را از عرصه موجوديت مادي ارتقاء مي مي
به معرفت برهمن رسيده است در وراي موقعيت مادي قرار در اين مرحله كسي كه .  درك برهمن اولين مرحله خودشناسي است

تواند در موقعيت برهمن باقي  چنانچه بخواهد مي.  گيرد، ليكن واقعاً با شناخت برهمن هنوز به مرحله كمال نائل نيامده است مي
 مثالهاي بسياري در اين .بماند و سپس تدريجاً به شناخت پاراماتما و پس از آن به شناخت شخصيت اعالي خداوند صعود نمايد

چهار كومارا نخست حقيقت را در وجه برهمن فاقد شخصيت درك نمودند، اما پس از آن . باره در ادبيات ودايي وجود دارد
كسي كه نتواند خود را به وراي درك برهمن فاقد شخصيت ارتقاء دهد با خطر فرو . تدريجاً به سطح خدمت عابدانه ارتقاء يافتند

،  دهد كه شخصي كه به عرصه برهمن فاقد شخصيت دست يافته است  آموزش مي بهاگاواتام-شريماد.  ه استافتادن مواج
، به رغم ارتقاء  بنابراين.  چنانچه فراتر نرود و به شناخت شخص متعال نرسد هنوز داراي شعوري كامال روشن و زالل نيست

در متون ودايي گفته شده . نشود امكان فرو افتادن وجود دارديافتن به سطح برهمن اگر شخص مشغول خدمت عابدانه خداوند 
  : است

raso vai saù, rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati 
تيريا تاي (“.شود وقتي انسان شخصيت خداوند، آن سرچشمه لذت يعني كريشنا را درك نمايد، واقعاً مملو از شعف روحاني مي”

راي شش توانگري مطلق است و در تقرب عابد به حق تعالي تبادلي از اين شش توانگري خداوند متعال دا) 2/7/1اوپانيشاد 
،   سرور و شادي ابديسان بدين. گردد مند مي برد و بهره خادم پادشاه تقريباً با پادشاه در يك سطح لذت مي. وجود دارد
شناخت برهمن يا جاودانگي و فناناپذيري در بطن ،  بنابراين.  فناناپذير و حيات جاودان توأم با خدمت عابدانه است خوشبختي

  .گردد است واجد اين شايستگي مي و بايد دانست شخصي كه مشغول خدمت عابدانه .  خدمت عابدانه نهفته است
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)  روح(موجود زنده . شود ، اما آرزوي خدايي كردن بر طبيعت مادي باعث سقوط او مي موجود زنده گرچه ذاتاً و طبعاً برهمن است
هاي مختلف  ، ليكن تماس و معاشرت با طبيعت مادي او را در گونه  مادي استسه گونة طبيعتدر حالت اصلي و فطريش وراي 

آرزوي حكمراني بر جهان مادي در موجود زنده به علت معاشرت او با اين سه . سازد ، شهوت و جهل گرفتار مي نيكي
درنگ درعرصه روحاني قرار  خدمت عابدانه در آگاهي كامل به كريشنا بي ليكن او با مشغول شدن به ؛ طبيعت مادي است گونه
، ذكر  بنابراين روند خدمت عابدانه كه از شنيدن. گردد گيرد و آرزوي نامشروعش براي تسلط بر طبيعت مادي برطرف مي مي

د بايد در معاشرت عابدان شو  تشكيل مي- براي شناخت خدمت عابدانه تجويزشده يعني آن نه روش -، به ياد داشتن  كردن
، آرزوي مادي انسان براي حكمراني و خدايي كردن  بدين ترتيب تدريجاً با چنين معاشرتي و با تأثير پير روحاني. انجام پذيرد
،  از آيه بيست و دوم تا آخرين آيه اين فصل. گردد شود و انسان در خدمت عاشقانه روحاني خداوند استوار و ثابت مي مرتفع مي

انسان بايد همواره مشغول خدمت :  پردازد كه انجام آن بسيار ساده است يشنا به توصيه همين روش يعني خدمت عابدانه ميكر
به خداوند باشد، بايد باقيمانده خوراكي را كه به آرچاي خداوند پيشكش شده تناول نمايد، گلهايي را كه به قدوم نيلوفرين 

ي را كه در آنها خداوند به شئون روحانيش پرداخته است رؤيت كند، درباره فعاليتهاي خداوند تقديم شده ببويد، اماكن مقدس
مختلف خداوند و تبادل عشق او با مريدانش بخواند، همواره اصوات متعال هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره 

هاي مربوط به يادبود روزهاي ظهور و ناپديد شدن  ورد، و روزههاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را به ارتعاش درآ/  هاره
كسي كه . گردد شخص با پيروي از چنين روشي كامال از تمام فعاليتهاي مادي آزاد مي. خداوند و عابدانش را مراعات نمايد

تاي شخصيت اعالي  خود را در برهما جيوتي يا تنوعات مختلف ادراك برهمن قرار دهد از نظر كيفي همسان بدينبتواند 
  .شود خداوند مي

  .يابد  پايان مي“ طبيعت مادي  سه گونه” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل چهاردهم شريماد سان بدين
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   فصل پانزدهم

   يوگاي شخص متعال

  

  1آيه 
çré-bhagavän uväca 

ürdhva-mülam adhaù-çäkham 
açvatthaà prähur avyayam 
chandäàsi yasya parëäni 
yas taà veda sa veda-vit 

çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي خداوند فرمود ـürdhva-mülam :هايي به سمت باال ـ  با ريشهadhaù : رو به
: chandäàsiجاودان ـ : avyayamشده ـ  گفته: prähuùدرخت بانيان ـ : açvatthamها ـ  شاخه: çäkhamپايين ـ 

او ـ : saùبشناسد ـ : vedaآن ـ : tamهر كسي كه ـ : yaùبرگها ـ : parëäni مربوط به آنها ـ: yasyaايي ـ سرودهاي ود
veda-vit :داننده وداها.  

   ترجمه
هـايش رو بـه بـاال،     گفته شده درخت بانيان جاوداني وجود دارد كه ريشـه    : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

  .  وداهاستةكسي كه اين درخت را بشناسد دانند.  اي ودايي استهايش رو به پايين و برگهايش سروده شاخه

   شرح
شود  در اين فصل توضيح داده مي. تواند درباره اهميت وداها سؤال كند ، انسان مي يوگا-بهاكتيپس از بحث پيرامون اهميت 

قرار دارد و مشغول خدمت بنابراين كسي كه در كريشنا آگاهي .  كه هدف از مطالعات ودايي چيزي جز درك كريشنا نيست
  . ، از وداها را شناخته است عابدانه است

، هيچ گونه  براي كسي كه مشغول اعمال ثمرجويانه است.  در آيه حاضر اسارت دنياي مادي به درخت بانيان تشبيه شده است
 و ؛شناسد ن امر پاياني به خود نمياي به شاخه ديگر سرگردان است كه اي او از شاخه. انتهايي براي اين درخت بانيان وجود ندارد

سرودهاي ودايي كه هدفشان ارتقاي . براي كسي كه به اين درخت دلبستگي داشته باشد به هيچ وجه امكان رهايي وجود ندارد
ارد، كند، زيرا از جايي كه برهما قرار د هاي اين درخت رو به باال رشد مي ريشه. آيند ، برگهاي اين درخت به شمار مي انسان است

تواند  چنانچه انسان قادر گردد اين درخت فناناپذير توهم را درك نمايد، آنگاه مي. گيرد يعني باالترين سياره اين جهان نشأت مي
  . از آن خارج شود

و . در فصول قبل توضيح داده شد كه طرق بسياري براي خروج از اسارت مادي وجود دارد. اينك روش رهايي بايد درك گردد
. كنند مي خدمت عابدانه به خداوند متعال را بهترين راه معرفي گيتا-بهاگاواديزدهم مالحظه كرديم كه تمام فصول تا فصل س

طريقه . شود ، اصل اساسي خدمت عابدانه يعني انقطاع از فعاليتهاي مادي و دلبستگي به خدمت روحاني خداوند مطرح مي اكنون
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 اين ؛كند ريشه اين موجوديت مادي رو به باال رشد مي. گردد ز اين فصل عنوان ميقطع دلبستگي از اين عالم فاني مادي در آغا
از آنجا تمام جهان با . گردد شود و اين امر از باالترين سياره جهان آغاز مي بدان معني است كه از كل جوهر مادي ناشي مي

هاي اين درخت مظهر نتايج اعمال  ميوه. يابد اي گوناگون هستند بسط مي هاي بسيار زيادي كه نماينده نظامهاي سياره شاخه
  .  است-، ارضاي حواس و رهايي  ، پيشرفت اقتصادي  يعني دينداري-موجودات زنده 

هايش رو به باال باشد  هايش رو به پايين و ريشه ، به رغم آنكه در اين جهان هيچ گونه تجربه حاضري از درختي كه شاخه اكنون
توانيم انعكاس درختان ساحل  ما مي.  توان در كنار يك بركه آب يافت آن درخت را مي. ي وجود دارد، ليكن چنين چيز يابيم نمي

به عبارت ديگر، درخت اين دنياي .  هايشان رو به باالست در آب مشاهده كنيم هايشان رو به پايين و ريشه را در حالي كه شاخه
مان گونه كه انعكاس درخت بر آب قرار گرفته است، به همين ترتيب ه.  مادي تنها انعكاسي از درخت حقيقي عالم روحاني است

ها را آن طور كه در  گردد ما پديده  زيرا اين خواسته و آرزوست كه باعث مي؛انعكاس عالم روحاني نيز بر خواسته و آرزو قرار دارد
ادي خارج گردد بايد از طريق مطالعه كسي كه بخواهد از موجوديت م.   ببينيمشوند مينور انعكاس يافته دنياي مادي ظاهر 

  .تواند رابطه و پيوندش را با آن قطع نمايد آن وقت است كه مي. ، اين درخت را كامال بشناسد تحليلي
تنوعي كه در دنياي مادي وجود دارد در دنياي .  اين درخت انعكاس درخت حقيقي و دقيقاً مشابه همان نسخه اصلي است

،  دانند، و طبق فلسفه سانكهيا، از آن ريشه ، برهمن را ريشه اين درخت مادي مي گرايان هويت بي. شود روحاني نيز يافت مي
و ذهن و غيره به وجود ) daçendriya( ، ده حواس)پانچا ـ ماها ـ بهوتا( ، پوروشا، سپس سه گونا، پنج عنصر زمخت پراكريتي

اگر برهمن مركز تمام تجليات باشد، . نمايند ر عنصر تقسيم ميآنها به اين طريق كل دنياي مادي را به بيست و چها. آيد مي
،  چون دنياي مادي.   درجه ديگر شامل دنياي روحاني است180 درجه آن مركز است و 180آنگاه اين دنياي مادي تجلي 

كريتي انرژي بيروني پرا.   از همان تنوع برخوردار باشد، ليكن به صورت حقيقيبايد مي، لذا عالم روحاني  انعكاس منحرف است
بايد در نظر داشت چون .   توضيح داده شده استگيتا-بهاگاوادو اين مطلب در .  خداوند متعال و پوروشا خود خداوند متعال است

شود  ، چون گاهي اوقات ديده مي اي موقتي است ، پديده انعكاس. باشد ، مادي است پس فاني و موقت مي اين تجلي عالم كائنات
انعكاس مادي آن درخت حقيقي بايد . باشد گيرد جاودان مي اما منشأيي كه انعكاس از آن سرچشمه مي. شود ده نميو گاهي دي
داند چگونه بايد دلبستگي به اين دنياي مادي را قطع  شناسد، يعني كه او مي شود كه كسي وداها را مي وقتي گفته مي. قطع شود

كسي كه مجذوب قواعد، مراسم و مناسك آئيني وداها است . شناسد اً وداها را ميچنانچه شخص اين راه را بداند، واقع. نمايد
هدف اصلي وداها همان گونه كه . داند او دقيقاً هدف و مقصود وداها را نمي. باشد مجذوب برگهاي سبز و زيباي آن درخت مي

  .  به درخت حقيقي عالم روحاني استكند قطع نمودن اين درخت انعكاس يافته و رسيدن خود شخصيت متعال خداوند فاش مي

  2آيه 
adhaç cordhvaà prasåtäs tasya çäkhä 

guëa-pravåddhä viñaya-praväläù 
adhaç ca müläny anusantatäni 

karmänubandhéni manuñya-loke  
adhaù : رو به پايين ـca : و ـürdhvam : رو به باال ـprasåtäù :بسط يافته ـ  گسترده شده ،tasya:ش ـ   مال آن ،

çäkhäù :ها ـ شاخه guëa :هاي طبيعت مادي ـ  وسيله گونه بهpravåddhäù : رشد يافته ـviñaya : اشياي جلب كننده حواس
: anusantatäniها ـ  ريشه: müläniو ـ : caرو به پايين ـ : adhaù هاي كوچك ـ شاخه: praväläùـ )  محسوسات(

  . در كل جامعه بشري: manuñya-lokeبه بند كشيده شده ـ : anubandhéniعمل كردن ـ : karmaگسترده شده ـ 

   ترجمه
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. شود شود رو به پايين و رو به باال گسترده مي      مادي تغذيه مي   سه گونة طبيعت  هاي اين درخت كه با        شاخه
د كـه    رو به پايين نيز دار     ةهاي رشدكنند   اين درخت ريشه  .  حواس هستند  ةكنند  هاي كوچك آن اشياي جلب      شاخه

  .اند  بشرية جامعةمتصل به اعمال ثمرجويان

   شرح
در قسمتهاي . گردد هايش در تمام جهات پخش مي شاخه.  در آيه حاضر توصيف بيشتري از درخت بانيان به عمل آمده است

توان  ور دقيق ميبه ط. ، گاو، گربه و غيره وجود دارد ، سگ ، اسب ، حيوان تر، تجليات متنوع موجودات زنده همچون انسان پايين
ها اشكال و مراتب برتري از  ها قرار دارند، در حالي كه در قسمتهاي بااليي شاخه گفت كه آنها در قسمتهاي پاييني شاخه

همان گونه كه درخت با آب تغذيه . تري از حيات وجود دارد موجودات زنده همچون فرشتگان، گاندهارواها و انواع بسيار عالي
بينيم كه قطعه زميني به علت كمبود آب  گاهي اوقات مي. گردد  مادي تغذيه ميسه گونة طبيعتيز با شود، اين درخت ن مي

هاي طبيعت مادي از   مشابهاً هر كجا كه گونه؛اي بسيار سرسبز وجود دارد ، در حالي كه در جاي ديگر قطعه يزرع است كافي لم
  .يابند سبت تجلي مينظر كمي بيشتر باشند، انواع مختلف حياتي نيز به همان ن

، ) هاي مختلف طبيعت گونه(ما با تكامل طبايع سه گانه . شوند مي، اشياي جلب كننده حواس محسوب  هاي كوچك درخت شاخه
ها را  نوك شاخه.  بريم  آنها از انواع گوناگون اشياي جلب كننده حواس لذت ميوسيله بهدهيم كه  حواس مختلف را پرورش مي

،  هاي كوچك شاخه. اند دهد كه به لذت بردن از محسوسات مختلف دلبسته تشكيل مي)  ، بيني و غيره گوش،  يعني چشم( حواس
، دلبستگيها و دلزدگيها هستند كه حاصل انواع  هاي فرعي ريشه. اند ، مورد لمس و غيره اشياي مورد حس يعني صدا، شكل

هاي فرعي است كه  كاري و ناپرهيزكاري نتيجه رشد اين ريشهتمايل به پرهيز. باشند گوناگون رنجها و كامجوييهاي حسي مي
اي بشري  هاي ديگر در نظامهاي سياره ريشه اصلي درخت مادي از برهمالوكا است و ريشه. گردند در تمام جهات پخش مي

آيد و   ارض پايين مي، به اين كره اي فوقاني انسان پس از لذت بردن از نتايج اعمال صالحانه خود در نظامهاي سياره. باشند مي
، ميدان  و بدين دليل است كه سياره موجودات انساني. كند كارما يا اعمال ثمربخش خود را براي ارتقاي مجدد از نو آغاز مي

  .گردد فعاليت محسوب مي

  3-4آيات 
na rüpam asyeha tathopalabhyate 
nänto na cädir na ca sampratiñöhä 

açvattham enaà su-virüòha-mülam 
asaìga-çastreëa dåòhena chittvä 

 
tataù padaà tat parimärgitavyaà 
yasmin gatä na nivartanti bhüyaù 

tam eva cädyaà puruñaà prapadye 
yataù pravåttiù prasåtä puräëé 

na :نه ـ rüpam :فرم ـ شكل ، asya : مربوط به اين درخت ـiha : در اين جهان ـtathä :همچنين ـ upalabhyate :
همچنين ـ : caهيچگاه ـ : naآغاز ـ : ädiùهمچنين ـ : caهرگز ـ : naپايان ـ : antaùهرگز ـ : naتواند رؤيت گردد ـ  مي

sampratiñöhä :اساس ـ  بنيان ،açvattham : درخت بانيان ـenam : اين ـsu-virüòha : به طرز قوي ـmülam : ريشه
 پس از آن ـ: :tataùقطع كردن ـ : chittväقوي ـ : dåòhenaسيله سالح عدم دلبستگي ـ و به: asaìga-çastreëa دوانده ـ
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padam : وضعيت ـtat : آن ـparimärgitavyam : بايد جستجو گردد ـyasmin :كه ـ جايي gatäù : رفتن ـna : هيچگاه ـ
nivartanti :گردند ـ  آنها بازميbhüyaù : دوباره ـtam : ـ) خداوند(به او eva : حتماً، محققاً ـca :همچنين ـ ädyam : ازلي

گسترش : prasåtäآغاز ـ : pravåttiùاز كسي كه ـ : yataùتسليم شوند ـ : prapadyeشخصيت خداوند ـ : puruñamـ 
  . بسيار قديم: puräëi ، بسط يافته ـ يافته

   ترجمه
 نيست درك نمايد كـه كجـا        هيچكس قادر . توان در اين جهان رؤيت كرد       شكل واقـعي اين درخت را نمي     

اما انسان بايد بـا عـزم راسـخ و بـا سـالح عـدم                . اش كجا قرار دارد     گردد، و پايه    يابد، از كجا آغاز مي      پايان مي 
سپس بايد در جستجوي مكاني باشد كه       . دلبستگي به قطع اين درخت كه عميقاً ريشه دوانده است مبادرت ورزد           

، و آنجا به شخصيت متعال خداوند كه همه چيز از او آغاز شده و                 ن نيست پس از رسيدن به آن ديگر بازگشتي از آ        
  .از زمانهاي بسيار كهن در او جاي داشته تسليم شود

   شرح
اش رو  از آنجا كه ريشه.  حال به وضوح بيان شده است كه شكل واقعي اين درخت بانيان در اين دنياي مادي قابل درك نيست

تواند  ، نمي هاي مادي درخت است هنگامي كه شخص گرفتار عرصه.   منتهااليه ديگر است، گسترش درخت در به باال است
اما شخص بايد . تواند به آغاز و پيدايش اين درخت پي ببرد رود، و نه مي دريابد كه دامنه گسترش اين درخت تا كجا فرا مي

در خود و همين طور الي آخر باشد با ادامه اين چنانچه انسان درصدد كشف هويت پدر خود و سپس هويت پدر پ. علت را بيابد
سرانجام وقتي كسي از اين طريق به شخصيت . رسد جستجو به برهما كه از گاربهودا كاشايي ويشنو به وجود آمده است مي

 وسيله بهانسان بايد منشأ اين درخت يعني شخصيت مطلق الهي را . گيرد متعال خداوند رسيد فرجام كار تحقيق صورت مي
 وسيله بهآنگاه شخص رفته رفته . اند جستجو كند معاشرت با اشخاصي كه در دانش و شناخت شخصيت اعالي خداوند واقع شده

 دانش حقيقي اين پيوند مادي را قطع كند و وسيله بهتواند  نمايد، و مي ، از اين انعكاس كاذب انقطاع حاصل مي معرفت حاصله
  . واقعاً در درخت حقيقي قرار گيرد

، بسيار حائز اهميت است زيرا دلبستگي به كامجويي و ارضاي حواس و خدايي كردن ) عدم دلبستگي(ر اين رابطه واژه آسانگا د
بنابراين انسان بايد انقطاع را ازطريق گفتگو پيرامون علم روحاني بر مبناي كتب مقدس .  بر طبيعت مادي بسيار قوي است

در نتيجه چنين گفتگويي كه در معاشرت با عابدان انجام . آگاه هستند شنوايي داشته باشدموثق بياموزد، و از كساني كه واقعاً 
آنگاه نخستين كاري كه شخص بايد انجام دهد تسليم شدن به خداوند . رسد گيرد انسان به شخصيت متعال خداوند مي مي

گردد آمده  درخت منعكس شده كاذب بازنميدر اينجا وصف آن مكاني كه انسان با عزيمت به آن هيچگاه ديگر به اين .  است
براي به دست آوردن .  باشد كه همه چيز از او نشأت گرفته است شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، آن ريشه اصلي مي.  است

، ذكر  اي است كه با انجام خدمت عابدانه از طريق شنيدن لطف شخصيت پروردگار انسان فقط بايد تسليم گردد، و اين نتيجه
اين حقيقت از طرف خود خداوند توضيح .  خداوند علت اين هستي گسترده مادي است. شود دن و غيره شامل حال انسان ميكر

  : داده شده است
Ahaà sarvasya prabhavaù 

 ، انسان بايد تسليم  بنابراين براي رهايي از اسارت اين درخت قوي بانيان يعني درخت زندگي مادي“.من منشأ همه چيز هستم”
  .نمايد به محض آنكه شخص تسليم كريشنا شد، خود به خود از اين هستي گسترده مادي انقطاع حاصل مي. كريشنا شود
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  5آيه 
nirmäna-mohä jita-saìga-doñä 

adhyätma-nityä vinivåtta-kämäù 
dvandvair vimuktäù sukha-duùkha-saàjïair 

gacchanty amüòhäù padam avyayaà tat 
niù : ـ بدونmäna : حيـثيت كاذب ـmohäù :و توهم ـ jita :اند ـ  غالب شدهsaìga : مربوط به معاشـرت ـdoñäù : ،بد

از شهـوت و آز ـ : kämäùجدا، مـجزا ـ : vinivåttaدر ابديت ـ : nityäùدر دانش روحاني ـ : adhyätmaنادرسـت ـ 
dvandvaiù : از دوگانگـيـها ـvimuktäù : رها شده ـsukha-duùkha : خوشبختي و بدبختي ـsaàjïaiù : ناميده شده ـ
gacchanti :رسد ـ مي amüòhäù : كسي كه سرگردان و گمگـشته نيست ـpadam : وضعيت ـavyayam :جاودان ـ tat :

  . آن

   ترجمه
، بـه درك آنچـه ابـدي اسـت دسـت              ، توهم و معاشرت كاذب رها گشـته         آن كساني كه از حيثيت دروغين     

اند، سرگردان و     بختي مبري   ، از دوگانگيهاي خوشبختي و نگون       رشان با شهوت مادي تمام شده است      اند، كا   يافته
  .گردند دانند چگونه تسليم شخص متعال شوند، به آن ملكوت جاودان نائل مي گمگشته نيستند، و مي

   شرح
 كه انسان در اثر كبر و غرور دچار اولين شايستگي الزم اين است.  روش تسليم شدن در اينجا بسيار دقيق توصيف شده است

داند، برايش  بالد و خويش را خدا، ارباب و حكمران طبيعت مادي مي چون روح مقيد به خود مي. وهم نگردد و فريب نخورد
انسان با كسب دانش حقيقي بايد دريابد كه خداي طبيعت . بسيار مشكل است كه به خداوند تبارك و تعالي سر تسليم فرود آورد

تواند راه تسليم را آغاز كند كه از توهم  هنگامي فرد مي.  ي نيست بلكه حكمران حقيقي همانا شخصيت اعالي خداوند استماد
، در آرزوي قدري احترام و افتخار به انتظار  براي كسي كه همواره در اين دنياي مادي. ناشي از كبر و غرور آزاد شده باشد

آيد، زيرا به رغم آنكه انسان فقط  كبر و غرور به علت توهم پديد مي. ال وجود ندارد، امكان تسليم به شخص متع نشسته است
پروراند كه  گويد، باز هم اين خيال ابلهانه را در سر مي نهد و سپس آن را ترك مي براي مدت كوتاهي پا به اين عرصه مادي مي

پندارند كه اين  مردم مي.  و هميشه در رنج و سختي استكند   او همه چيز را پيچيده ميسان بدين.  ارباب و حكمران جهان است
 تمام جهان ؛اند ، زمين را تقسيم كرده زمين و يا خاك به جامعه بشري متعلق است و آنان تحت تأثير تصور كاذب مالك بودن

اين جهان است انسان بايد از اين تصور نادرست كه جامعه بشري صاحب .  تحت تأثير اين خيال باطل در حركت و گردش است
، اجتماعي  ، آنگاه از تمام ارتباطات كاذبي كه به علت تعلقات خانوادگي وقتي انسان از چنين تصور كاذبي رهايي يافت. بيرون آيد

، شخص بايد دانش روحاني را در خود  پس از اين مرحله. شود بندد آزاد مي و ملي ايجاد شده است و او را به اين دنياي مادي مي
و هنگامي كه انسان هر چيز را .  آموزد چه چيز واقعاً از آن اوست و چه چيز متعلق به او نيست د، دانشي كه به او ميپرورش ده

زماني كه او دانش . شود ، لذت و درد آزاد مي همان گونه كه هست درك كند، از تمام تصورات دوگانه چون خوشبختي و بدبختي
  .گردد دن به شخصيت متعال خداوند برايش ميسر ميكامل به دست آورد، آنگاه امكان تسليم ش

  6آيه 
na tad bhäsayate süryo 
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na çaçäìko na pävakaù 
yad gatvä na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
na : نه ـtat : آن ـbhäsayate :كند ـ  روشن ميsüryaù : خورشيد ـna :هم نه ـ  و نه ،çaçäìkaù : ماه ـna : و نه ـ

pävakaù :الكتريسيته ـ  آتش ،yat :جايي كه ـ gatvä : رفتن ـna : هرگز ـnivartante :گردند ـ  آنها بازميtat dhäma :
  . ، م مال من: mamaواال و متعال ـ : paramamآن منزلگاه ـ 

   ترجمه
 شوند  مي كساني كه به آن واصل    . كند  ، آتش و يا الكتريسيته روشن نمي        آن منزلگاه متعال مرا، خورشيد، ماه     
  .گردند ديگر هيچگاه به اين دنياي مادي بازنمي

   شرح
 معروف به كريشنالوكا يا گولوكا -كند كه منزلگاه شخصيت اعالي خداوند كريشنا  آيه حاضر عالم روحاني را توصيف مي

، زيرا  تش يا الكتريسيته نيست، آ كران روحاني هيچ نيازي به نور خورشيد يا ماه در آسمان بي.   در آن واقع شده است-ورينداوانا 
در حالي كه در دنياي مادي فقط يك سياره يعني خورشيد از اين قدرت . اند تمام سيارات روحاني موجود در آن بالذات نوراني

، تشكيل دهنده آسمان پرتاللؤيي است كه شوند ميدرخشندگي تابناك تمام آن كرات كه وايكونتها خوانده .  برخوردار است
قسمتي از اين . گردد در اصل اين انوار پرتاللؤ از كوكب روحاني كريشنا يعني گولوكا ورينداوانا ساطع مي. وتي نام داردبرهماجي

، قسمت اعظم آن آسمان  پس بجز اين بخش.   ماهات ـ تاتوا يعني دنياي مادي پوشيده شده استوسيله بهدرخشندگي تابناك 
  .نتهاها است كه در رأس آنها گولوكا و رينداوانا قرار دارددرخشان مملو از سيارات روحاني يا وايكو

 اما به محض ؛ برد، توسط ماده به قيد كشيده شده است در اين دنياي مادي تاريك بسر مي)  گوهر روح(مادامي كه موجود زنده 
آنگاه هيچگاه دوباره به اين . يابد اينكه با قطع كامل اين درخت كاذب و منحرف دنياي مادي به آسمان روحاني برسد رهايي مي

كند، در حالي كه پس از  موجود زنده در حيات مقيدش خود را خداي جهان مادي محسوب مي. عالم خاكي بازگشت نخواهد كرد
شود و از حيات جاودان مملو از شعف و  گردد و يكي از معاشران و نزديكان خداوند متعال مي رهايي وارد ملكوت روحاني مي

  .گردد د ميمن دانش بهره
انسان پس از شنيدن اين مشخصات بايد شيفته گردد و آرزو نمايد به آن ملكوت جاودان دست يابد و خود را از اين انعكاس 

براي كسي كه دلبستگي شديد به دنياي مادي دارد بسيار مشكل است كه آن را قطع نمايد، اما اگر راه . كاذب حقيقت رها سازد
شخص بايد با عابدان يعني كساني كه در آگاهي . ند امكان آن هست كه تدريجاً انقطاع حاصل نمايدكريشنا آگاهي را اختيار ك

اند و از آنان بياموزد كه  به كريشنايند معاشرت و همنشيني نمايد و درصدد جستجوي جمعيتي باشد كه وقف كريشنا آگاهي
توان فقط با  نمي. بستگيش را به دنياي مادي قطع نمايدو بدين طريق است كه خواهد توانست دل. چگونه خدمت عابدانه نمايد

بدين . پوشيدن لباس زعفراني از جذابيت دنياي مادي انقطاع حاصل نمود، بلكه بايد به خدمت عابدانه خداوند دلبستگي پيدا كرد
وصيف شد، يگانه راه ، همان گونه كه در فصل دوازدهم ت سبب شخص بايد اين امر را بسيار جدي تلقي كند كه خدمت عابدانه

اند و  در فصل چهاردهم توضيح داده شد كه تمام روشها آلوده طبيعت مادي.  خروج از اين نمايش كاذب درخت حقيقي است
  .فقط خدمت عابدانه به عنوان طريقه روحاني خالص مطرح شد

، ليكن دنياي روحاني كه مملو از شش  استدر واقع همه جا ملك مطلق خداوند . در اين آيه لغات پارامام ماما بسيار اهميت دارد
  :كند نيز تصريح مي) 2/2/15(كاتها اوپانيشاد  .گردد باشد يعني ملك روحاني او محسوب مي ، پارامام مي توانگري مطلق است

na tatra süryo bhäti na candratärakam 
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كران روحاني با انرژي دروني خداوند  اسر آسمان بي، زيرا سر در دنياي روحاني احتياجي به نور خورشيد، ماه يا ستارگان نيست
  . آن منزلگاه متعال فقط از طريق تسليم محض قابل دسترسي است و نه از هيچ راه ديگري.  متعال روشن است

  7آيه 
mamaiväàço jéva-loke 
jéva-bhütaù sanätanaù 

manaù-ñañöhänéndriyäëi 
prakåti-sthäni karñati 

mama :م ـ مال من ، eva : حتماً، محققاً ـaàçaù :ذره جزء ـ jéva-loke : در جهان حيات مقيد ـjéva-bhütaù : موجود
در طبيعت مادي : prakåtiحواس ـ : indriyäëiشش ـ : ñañöhäniبا ذهن ـ : manaùجاودان ـ : sanätanaùزنده مقيد ـ 

  .كند سخت تالش مي: karñatiواقع شده ـ : sthäniـ 

   ترجمه
ولي به علت زندگي مقيد، به سختي با شش حـواس  . ، در اين دنياي مقيد، اجزاي ابدي منند        ندهموجودات ز 

  .باشند شود در تقال مي كه شامل ذهن نيز مي

   شرح
چنين نيست كه او در .  اي از خداوند متعال است او به طور جاودان ذره:  در اين آيه هويت موجود زنده به روشني بيان شده است

او به طور جاودان . شود كند ولي در حالت رهايي يافته با خداوند متعال يكي مي ، فرديت و شخصيت كسب ميزندگي مقيد
، خداوند متعال خود را به صورت بسطهاي  از ديدگاه متون ودايي.  باشد، زيرا از واژه ساناتانا استفاده شده است جزئي از خداوند مي

، جيوا ـ تاتوا يا موجودات  ن ميان بسطهاي اوليه ويشنو ـ تاتوا و بسطهاي ثانويدهد، كه در اي ي تجلي و گسترش ميشمار بي
خداوند از طريق . به عبارت ديگر، ويشنو ـ تاتوا بسط شخصي است و موجودات زنده بسطهاي جدا شده هستند. اند زنده

ه صورت خداوند حاكم بر هر يك از بسطهاي شخصيش به صور گوناگوني همچون خداوند راما، نريسيمها دوا، ويشنو مورتي و ب
بسطهاي شخصي شخصيت . بسطهاي جدا شده به طور ابدي در موقعيت خادم قرار دارند. يابد سيارات وايكونتها تجلي مي

مشابهاً، بسطهاي جدا شده يعني موجودات . اعالي پروردگار، يعني هويتهاي واجد فرديت خداوند، هستي و حضور جاودان دارند
، سهمي جزئي از صفات حق تعالي  باشند كه به عنوان اجزاء و ذرات الينفك خداوند متعال راي هويتهاي خود ميزنده نيز دا

، از شخصيت خاص خود و ميزان بسيار اندكي  ، به عنوان يك روح فردي هر موجود زنده.  دارند كه يكي از آنها استقالل است
گردد و با استفاده صحيح از آن همواره در  ز آن استقالل يك روح مقيد ميشخص با استفاده نادرست ا.  استقالل برخوردار است

يافته از اين  در حالت رهايي.  ، جاودان است ، همچون خداوند متعال ، از نظر كيفي در هر دو صورت. برد حالت آزاد و رها بسر مي
حت سلطه و سيطره طبايع سه گانه طبيعت  و در زندگي مقيدش ت؛ اسارت مادي آزاد و به خدمت روحاني خداوند مشغول است
شود براي حفظم وجوديتش در دنياي  ، وي مجبور مي در نتيجه. كند است و خدمت عاشقانه روحاني به خداوند را فراموش مي

  . مادي با سختي بسيار زياد تقال كند
ندگان بزرگتر دنياي مادي يعني برهما، بلكه حتي كنترل كن)  سگ و گربه و غيره( ، حيوان موجودات زنده يعني نه تنها انسان

اند نه فاني و  آنان همگي تجليات جاوداني. خداوندگار شيوا و حتي ويشنو، همگي اجزاء و ذرات الينفك خداوند متعال هستند
ده باشد روح مقيد مانند آنكه با غل و زنجير بسته ش. اهميت بسيار دارد)  سخت كوشيدن يا كلنجار رفتن( واژه كارشاتي.  موقتي
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هنگامي كه طبع نيكي بر . باشد ، ذهن او مي او اسير منيت كاذب خود، و عامل اصلي استمرار اين اسارت.  گرفتار و اسير است
 وقتي طبع شهوت بر ذهن مسلط باشد، فعاليتهاي ؛كند ذهن غالب باشد، فعاليتهاي شخص از راستي و درستي حكايت مي

شود در قالبهاي   و زماني كه طبع جهل بر ذهن غالب شود، شخص مجبور مي؛ شخص منشأ سختي و زحمت و اضطراب است
،  ، يعني با ذهن و حواس  كالبد ماديوسيله بهحال در اين آيه به وضوح آمده است كه روح مقيد . انواع پست حياتي سير كند

هنگام است كه كالبد روحانيش در شود، ليكن در آن  پوشيده شده است و هنگامي كه رهايي يابد اين پوشش مادي نابود مي
  : اطالعات ذيل در مادهيان دينايانا ـ شروتي موجود است. گردد ظرفيت فردي و شخصي خود متجلي مي

Mädhyandinäyana-çruti: sa vä eña brahma-niñöha idaà çaréraà martyam atisåjya 
brahmäbhisampadya brahmaëä paçyati brahmaëä çåëoti brahmaëaivedaà sarvam anubhavati 

گردد، بدن روحاني خود را احياء  كند و وارد دنياي روحاني مي در اينجا بيان شده است وقتي موجود زنده قالب مادي را رها مي
تواند مستقيماً به او گوش فرادهد، با  شخص مي. تواند شخصيت اعالي خداوند را رو در رو ببيند كند و در كالبد روحانيش مي مي
  : در اسمريتي نيز چنين آمده است. و صحبت كند و شخصيت متعال را همان گونه كه هست درك نمايدا

vasanti yatra puruñäù sarve vaikuëöha-mürtayaù 
و . باشد در سيارات روحاني همگي داراي بدنهايي هستند كه از نظر فرم و خصوصيات همچون بدن شخصيت اعالي خداوند مي

به عبارت . دن روحاني هيچ گونه تفاوتي بين موجودات زنده جزئي و بسطهاي ويشنو ـ مورتي وجود ندارداز نظر ساختمان ب
  .كند ديگر، موجود زنده در هنگام رهايي با لطف شخصيت اعالي پروردگار كالبدي روحاني كسب مي

يد اين نكته به خوبي درك شود كه ذرات با.  نيز بسيار حائز اهميت است)  اجزاء و ذرات خداوند متعال(هاي مامايوامشا  واژه
در فصل دوم توضيح داده شد كه روح . خداوند متعال مانند قطعات شيئي مادي نيست كه شكسته و به اجزايي تقسيم شده باشد

 ؛اين اجزاء و ذرات از طريق ديدگاه مادي قابل تصور و درك نيستند. توان قطعه قطعه و به اجزاي خرد ترتقسيم كرد را نمي
چنين درك و . آيند دوباره به هم متصل كرد شود آنها را همانند اجزاي شيئي مادي كه از طريق تقسيم كردن به وجود مي نمي

.  استفاده شده است)  ابدي(توان در مورد اجزاء و ذرات خداوند به كار برد، زيرا در اينجا واژه سانسكريت ساناتانا  تصوري را نمي
در ) dehino 'smin yathä dehe(بعالوه در ابتداي فصل دوم بيان گرديد كه .  جاودان هستندپس اين ذرات بدون هيچ شكي

آن ذره روحاني وقتي از اسارت كالبد مادي رها گردد، كالبد روحاني . اي از خداوند متعال حضور دارد يكايك بدنهاي منفرد ذره
به هر . شود مند مي ايد و از معاشرت در جوار خداوند متعال بهرهنم اصليش را در آسمان روحاني و در يكي از سيارات آن احياء مي

، از نظر كيفي با او يكي است همان  اي الينفك از خداوند متعال ، به عنوان جزء و ذره حال نبايد فراموش كرد كه موجود زنده
  . ستشود چون تمام صفات و كيفيات اين فلز را دارا اي از طال نيز طال محسوب مي گونه كه ذره

  8آيه 
çaréraà yad aväpnoti 

yac cäpy utkrämatéçvaraù 
gåhétvaitäni saàyäti 

väyur gandhän iväçayät 
çaréram :بدن ـ yat : همان گونه كه ـaväpnoti :آورد ـ  به دست ميyat : همان گونه كه ـca api :همچنين ـ 

utkrämati :كند ـ  رها ميéçvaraù : ارباب و حكمران بدن ـgåhétvä : بردن ـetäni : همه اينها ـsaàyäti :رود ـ  مي
väyuù :هوا ـ gandhän :ها ـ  رايحهiva : همچون ـäçayät :ازمنبعشان .  

   ترجمه
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، تصـورات و ادراكـات        كند، موجود زنده نيز در دنياي مادي        همان گونه كه هوا بو و رايحه را با خود حمل مي           
و بدين ترتيب زندگي پس از زنـدگي در بـدنهاي   . برد   بدني به بدن ديگر مي     ، با خود از     مختلفش را درباره زندگي   

  .گيرد پياپي قرار مي

   شرح
تواند بدن خود  اش مي او طبق خواسته.  كننده بدن خويش توصيف شده است موجود زنده در اينجا به عنوان ايشوارا يعني كنترل

او داراي استقاللي هرچند جزئي است و بدين سبب مسئول نوع . تنزل دهدتري  را به مراتب باالتري ارتقاء و يا به درجات پايين
،  در واقع جريان انتقال روح به كالبد جسماني ديگر، در هنگام مرگ. آورد كالبدي است كه در زندگي بعدي خود به دست مي

 حيواني همچون سگ و گربه اگر او آگاهي خود را به مراتب.  بستگي به آگاهيي دارد كه شخص براي خود ايجاد كرده است
و چنانچه آگاهي خود را بر صفات الهي متمركز نموده باشد كالبد .  تنزل داده باشد حتماً به بدن سگ يا گربه انتقال خواهد يافت

و در صورتي كه در كريشنا آگاهي باشد، به كريشنا لوكا در ملكوت روحاني رهسپار خواهد شد . فرشتگان را به دست خواهد آورد
يابد  بايد در نظر داشت اين نكته كه پس از نابودي اين بدن همه چيز پايان مي.  با كريشنا معاشرت و همنشيني خواهد كردو

روح منفرد داراي سيري انتقالي از كالبدي به كالبد ديگر است و بدن حاضر و فعاليتهاي فعليش زمينه .  صرفاً ادعايي واهي است
گيرد كه بايد در موعد مقرر نيز آنها را  لذا انسان طبق كارما، بدنهاي مختلف مي. دهند  ميكالبد جسماني بعدي وي را تشكيل

نمايد، بدني ديگر را براي زندگي بعد  اينجا بيان شده است كه بدن لطيف كه تصور بدن بعدي را با خود حمل مي. ترك گويد
گيرد كارشاتي  شي كه در حين بودن در بدن صورت مياين جريان انتقال روح از يك جسم به جسم ديگر و تال. دهد پرورش مي

  .شود يا تالش براي بقاء خوانده مي

  9آيه 
çrotraà cakñuù sparçanaà ca 

rasanaà ghräëam eva ca 
adhiñöhäya manaç cäyaà 

viñayän upasevate 
çrotram :گوشها ـ cakñuù : چشمها ـsparçanam : المسه ـca : همچنين ـrasanam :ـزبان  ghräëam : قدرت
: viñayänاو ـ : ayamهمچنين ـ : caذهن ـ : manaùواقع شدن در ـ : adhiñöhäyaو ـ : caهمچنين ـ : evaبوييدن ـ 

  .برد لذت مي: upasevateـ )  محسوسات(اشياي مورد حس 

   ترجمه
نـي و حـس     ، بي   ، زبـان    ، چشم   بدين ترتيب موجود زنده با كسب بدن زمخت ديگر، از نوع بخصوصي گوش            

 ة خاصـي از اشـياي جلـب كننـد         ة او از مجموع   سان  بدين. اند  گردد كه به دور ذهن جمع شده        المسه برخوردار مي  
  .برد حواس لذت مي

   شرح
هاي پست حيواني همچون سگ و گربه آلوده  كنيم كه چنانچه موجود زنده آگاهي خود را با گونه از طريق اين آيه درك مي

، آگاهي ذاتاً شفاف و پاك  همانند آب. مند خواهد شد كند و از امكانات آن بهره سگ يا گربه كسب ميسازد، در زندگي بعد بدن 
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، آگاهي كه از آن  ، چون روح پاك است به همين ترتيب. ، طبعاً تغيير خواهد كرد اما چنانچه ما آب را با رنگي مخلوط كنيم.  است
، آگاهي به  آگاهي فطري حقيقي. كند شرت و نزديكي با طبايع مادي تغيير مياما آگاهي طبق معا.  شود نيز پاك است متبادر مي

ليكن . بنابراين زندگي شخصي كه در كريشنا آگاهي قرار گرفته باشد پاك و خالص خواهد بود. باشد خداوند يا كريشنا آگاهي مي
شود و لزوماً دوباره شكل انساني  يبش مياگر آگاهي او با نوعي طرز فكر مادي آلوده گردد، در زندگي بعد بدني طبق آن نص

، خوك يا فرشته و يا يكي از انواع بسيار زياد اشكال و مراتب حياتي  ، سگ تواند در كالبد گربه كند، بلكه مي حيات را كسب نمي
  .نوع قالب حيات وجود دارد 000/400/8قرار گيرد زيرا 

  10آيه 
utkrämantaà sthitaà väpi 
bhuïjänaà vä guëänvitam 

vimüòhä nänupaçyanti 
paçyanti jïäna-cakñuñaù 

utkrämantam :ترك كردن بدن ـ sthitam :واقع شده در بدن ـ vä api :يا، هم ـ bhuïjänam :لذت بردن ـ vä : يا ـ
guëa-anvitam :هاي طبيعت مادي ـ تحت افسون گونه vimüòhäù : اشخاص ابله ـna : هرگز ـanupaçyanti :

  .آنان كه چشمان مسلّح به دانش دارند: jïäna-cakñuñaù توانند ببينند ـ مي: paçyanti ببينند ـ توانند مي

   ترجمه
كنـد و يـا اينكـه تحـت افسـون             توانند درك نمايند كه چگونه موجود زنده بدنش را ترك مـي             ابلهان نمي 

 بـه دانـش   مسـلّح ده و چشمانش ليكن كسي كه آموزش دي. گردد مند مي ، از چه نوع بدني بهره هاي طبيعت   گونه
  . اينها را مشاهده كندةتواند هم شده است مي

   شرح
، انسان قادر نيست درك نمايد كه چگونه موجود زنده بدن فعليش را  بدون دانش.  واژه گيانا ـ چاكشوشا بسيار حائز اهميت است

درك اين مطالب . كند در بدن بخصوصي زندگي ميگيرد، و يا حتي چرا  كند، و يا چه نوع بدني در زندگي بعد خود مي ترك مي
 و متون مقدس مشابه ديگر به واسطه گوش فرا دادن به پير روحاني گيتا-بهاگاواداحتياج به دانشي دارد كه انسان آن را از 

خوشبخت شخصي كه در مورد درك اين حقايق آموزش ديده باشد، بايد فردي ممتاز و بسيار . معتبر و موثق دريافت كرده باشد
برد  كند، لذت مي ، تحت شرايط بخصوصي زندگي مي  ماديسه گونة طبيعت، در اثر نفوذ افسون  هر موجود زنده. محسوب گردد

، او تحت توهم لذت بردن از طريق حواس در معرض انواع مختلف خوشبختي و غم قرار  در نتيجه. نمايد و بدنش را ترك مي
خورند، تمام قدرت درك خود را نسبت به اين حقيقت كه گوهر روح   شهوت و آز فريب ميهوسيل بهاشخاصي كه دائماً . گيرد مي

دهد و در جريان گردش جامه به جامه قرار  فقط براي مدت كوتاهي در بدن بخصوصي اقامت دارد و سپس تغيير كالبد مي
اند،  نش روحاني را در خود پرورش داده، كساني كه دا برعكس. آنان از درك اين حقايق عاجزند. دهند گيرد، از دست مي مي
شخصي كه واجد چنين دانشي . برد دهد، و به طرق مختلف لذت مي توانند دريابند كه روح با بدن تفاوت دارد، تغيير كالبد مي مي

ي به بنابراين كساني كه در آگاه. كشد تواند درك كند كه چگونه موجود زنده مقيد در ورطه موجوديت مادي رنج مي باشد مي
بار انسانهاي مقيد به خوبي آگاهند، به بهترين وجه ممكن  اند، چون از زندگي مشقت كريشنا، آگاهي به خداوند، بسيار پيشرفته
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 زيرا همه بايد از اين زندگي دربند ماده بيرون آيند، كريشنا ؛ كه اين دانش را در دسترس عموم مردم قرار دهندكنند ميسعي 
  .د سازند تا بتوانند رهسپار عالم روحاني گردندآگاه شوند و خود را آزا

  11آيه 
yatanto yoginaç cainaà 

paçyanty ätmany avasthitam 
yatanto 'py akåtätmäno 

nainaà paçyanty acetasaù 
yatantaù : كوشيدن ـyoginaù :جويان ـ  حقca : همچنين ـenam : اين ـpaçyanti :توانند ببينند ـ مي ätmani :ت در ذا

آن كساني كه از خودشناسي : akåta-ätmänaùهر چند ـ : apiتالش كردن ـ : yatantaùواقع شده ـ : avasthitam ـ
  . داراي ذهنهاي تكامل نيافته: acetasaùبينند ـ  مي: paçyantiاين ـ : enamعالمت منفي ساختن فعل ـ : naاند ـ  بهره بي

   ترجمه
اما آنان كه   .  اين حقايق را به وضوح ببينند      ةتوانند هم   اند، مي   رفتهجويان كوشا كه در خودشناسي قرار گ        حق

تواننـد حقيقـت امـر را         اند، به رغم سعي و كوشش خود نمـي          ذهنشان تكامل نيافته و در خودشناسي واقع نشده       
  .رؤيت كنند

   شرح
تواند ببـيـند كه  شده باشد ميجوياني كه به خودشناسي روحاني مشغولند، اما تا كسي در خودشناسي واقع نـ بسـيارند حق

امروزه با انجمنهاي فراوان . واژه يوگينا در اين خصوص بسيار اهميت دارد. كند چـگونه همه چـيز در بدن موجود زنده تغيير مي
. شويم كه نسبت به موضوع خودشناسي واقعاً فاقد معرفت هستند  بسيار مواجه مي“يوگيهاي” و به اصطالح “يوگا”به اصطالح 

اطالعات . شوند مياند و چنانچه بدنشان سالم و تندرست باشد راضي  نان صرفاً به نوعي تمرين ورزشي خود را محدود كردهآ
، زيرا گرچه آنها شوند ميخوانده yatanto 'py akåtätmänaùآنان ياتانتو پي آكريتاتمانا .  آنها در مورد يوگا تا همين حد است

توانند روند سير انتقال روح را درك  چنين افرادي نمي. ، ليكن خود شناخته نيستندكنند ميدر يك روش به اصطالح يوگايي كار
اند يا به عبارت ديگر، آن بهاكتي ـ  ، و خداوند متعال نائل شده ، جهان فقط يوگيهاي واقعي يعني آنهايي كه به شناخت ذات. كنند

  .توانند حقيقت امر را درك نمايند هي هستند مييوگيها يعني كساني كه در خدمت عابدانه پاك در كريشنا آگا

  12آيه 
yad äditya-gataà tejo 

jagad bhäsayate 'khilam 
yac candramasi yac cägnau 

tat tejo viddhi mämakam 
yat : آن كه ـäditya-gatam : در نور خورشيد ـtejaù :شكوه و درخشش ـ jagat :تمام جهان ـ bhäsayate : روشن
: tatدر آتش ـ : agnau همچنين ـ: caآن كه ـ : yatدر ماه ـ : candramasiآن كه ـ : yatبه كلي ـ : akhilamكند ـ  مي
  . از من: mämakamدرك كن ـ : viddhi شكوه و درخشش ـ: tejaù آن ـ
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   ترجمه
، همـين طـور       سازد از من است     شكوه و درخشش خورشيد كه تاريكي و ظلمت كل اين جهان را مرتفع مي             

  . وه و درخشش ماه و آتششك

   شرح
تواند  دهد، مي اما انسان با درك آنچه خداوند در اينجا توضيح مي. دهد توانند درك نمايند كه امور چگونه رخ مي نابخردان نمي

 ، ولي بايد سعي نمود تا به درك اين حقيقت رسيدكنند مي، آتش و برق را رؤيت  همگان خورشيد، ماه. كسب دانش را آغاز كند
با چنين ادراكي از حيات كه ابتداي . گيرد ، برق و آتش از شخصيت متعال خداوند نشأت مي كه شكوه و درخشش خورشيد، ماه

موجودات زنده ذاتاً . باشد پيشرفت بسياري براي ارواح در بند ماده به وجود خواهد آمد آگاهي به خداوند يا آگاهي به كريشنا مي
توانند به وطن جاودان نزد او  كند كه چگونه آنان مي تعال هستند و خداوند بدين وسيله اشاره مياجزاء و ذرات الينفك خداوند م

تعداد . كند سازد كه فقط يك خورشيد به تنهايي تمام منظومه خورشيدي را روشن مي اين آيه خاطرنشان مي. بازگردند
 گيتا-بهاگاوادهمان گونه كه در . ن مختلف وجود دارد، منظومه خورشيدي و در نتيجه خورشيد و ماه و ستارگا ي جهانشمار بي

  . گفته شده ماه يكي از ستارگان است) 10/21(
nakñaträëäm ahaà çaçé 
با قدبرافراشتن خورشيد فعاليت انسانها آغاز . باشد نور خورشيد حاصل درخشندگي روحاني موجود در قلمرو خداوند متعال مي

افروزند و بدين ترتيب فعاليتهاي بسيار زيادي با كمك  ها و غيره آتش مي اه اندازي كارخانه، ر آنان براي طبخ خوراك. گردد مي
، و آتش براي موجودات زنده بسيار مساعد و مطبوع است و آنان بدون  بنابراين طلوع خورشيد، تابش ماه. گيرد آتش صورت مي

ن درك نمايد كه شكوه و درخشش خورشيد، ماه و آتش از از اين رو اگر انسا. كمك اين مواهب طبيعي قادر به زندگي نيستند
تابش ماه . شود آنگاه شناخت خداوند يا آگاهي به كريشنا براي او آغاز خواهد شد شخصيت اعالي خداوند، كريشنا، ساطع مي

 درك نمايند كه توانند به آساني اين حقيقت را اين تابش چنان دلپذير است كه مردم مي. گردد باعث تغذيه كليه سبزيجات مي
تابان و آتش  ، ماه بدون الطاف الهي خورشيد درخشان.  زندگيشان با لطف و رحمت شخصيت متعال خداوند، كريشنا، ميسر است

توانند آگاهي به خداوند يا  اينها افكاري هستند كه مي.  داشت ، وجود نمي سوزان كه بدون آنها هيچكس قادر به زندگي نيست
  . ارواح مقيد بيدار سازندكريشنا آگاهي را در

  13آيه 
gäm äviçya ca bhütäni 
dhärayämy aham ojasä 

puñëämi cauñadhéù sarväù 
somo bhütvä rasätmakaù 

gäm : سيارات ـäviçya : وارد شدن ـca : همچنين ـbhütäni : موجودات زنده ـdhärayämi :دارم ـ  نگاه ميaham : من
ماه ـ : somaùهمه ـ : sarväùسبزيجات ـ : auñadhéùو ـ : caدهم ـ  غذا مي: puñëämi وسيله انرژي من ـ به: ojasäـ 

bhütvä : شدن ـrasa-ätmakaù :مزه بخشيدن .  

   ترجمه
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شوم و به     من ماه مي  .  دارم  شوم و با نيروي خود آنها را در مدارشان نگاه مي            من وارد هر يك از سيارات مي      
  . آورم ي سبزيجات فراهم ميموجب آن عصاره و شهد حيات را برا

   شرح
، هر سياره و هر  خداوند وارد هر اتم.  انرژي خداوند در فضا شناورندوسيله بهكنيم كه تمام كرات  از طريق اين آيه درك مي

اين مطلب در برهما ـ سامهيتا بدين صورت مطرح شده است كه مظهر يا بسط كامل شخصيت اعالي . شود موجود زنده مي
بنابراين فقط به دليل حضور خداوند، همه چيز به . شود ، موجود زنده و حتي اتم مي ، سيارات ني پاراماتما وارد جهانخداوند يع

سازد در آب شناور  گردد و او را قادر مي حضور روح در كالبد جسماني باعث حيات موجود زنده مي.  نحوي شايسته متجلي است
شود نيز بر آب  البته وقتي جسم فاسد مي. رود ني كالبد جسماني در آب فرو ميباشد، ليكن به محض فقدان آن شراره روحا

، تمام سيارات در  به همين ترتيب. رود ، شخص فوراً در آب فرو مي گردد مانند كاه و چيزهاي ديگر، ولي پس از مرگ شناور مي
 انرژي خداوند هر كدام از سيارات را مانند . فضا شناورند و اين به علت ورود انرژي عالي شخصيت متعال خداوند در آنهاست

، اما اگر آن را در هوا پرتاب  اگر كسي مشتي خاك را در دست نگاه دارد امكان ريختن آن نيست.  مشتي خاك نگاهداشته است
خداوند مشابهاً، شناور بودن اين سيارات در فضا بدان علت است كه در واقع در مشت شكل جهاني .  كند به زمين خواهد ريخت

 و برقرار شوند مي، جملگي كائنات ساكن و متحرك در جايگاه خود حفظ  با قدرت و انرژي حق تعالي. اند نگاهداشته شده
در سرودهاي روحاني ودايي آمده است كه شخصيت متعال خداوند باعث درخشيدن خورشيد و حركت يكنواخت و . مانند مي

، بايد  به همين ترتيب. شدند ارات همچون ذرات خاك در هوا پخش و نابود مياگر چنين نبود تمامي سي.  منظم سيارات است
سبزيجات بدون . گرداند طعم و لذيذ مي نمايد و آنها را خوش دانست كه به فضل پروردگار است كه ماه سبزيجات را تغذيه مي

يه مايحتاج از طرف خداوند است كه جامعه از اين رو، به سبب تأمين كل. توانند برويند و آبدار و خوشمزه شوند تابش ماه نمي
توانست زنده  در غير اين صورت انسان نمي. مند گردد تواند كار كند، به راحتي زندگي نمايد و از خوراك كامل بهره بشري مي

 تأثير ماه ، بدان معني كه طبع لذيذ خوراكيها از طريق خداوند متعال به واسطه واژه راساتماكا بسيار حائز اهميت است. بماند
  .شود حاصل مي

  14آيه 
ahaà vaiçvänaro bhütvä 
präëinäà deham äçritaù 
präëäpäna-samäyuktaù 

pacämy annaà catur-vidham  
aham : من ـvaiçvänaraù :كننده ـ  كامل من به صورت آتش هضم) بسط( بخشbhütvä : شدن ـpräëinäm : مربوط به

هواي درون رونده ـ : apänaهواي بيرون رونده ـ : präëaواقع شده ـ : äçritaùها ـ در بدن: dehamتمام موجودات زنده ـ 
samäyuktaù :در تعادل نگهداشتن ـ pacämi :كنم ـ  هضم ميannam : خوراك ـcatuù—vidham :چهار نوع .  

   ترجمه
 ةده وبيرون روند  ام و از طريق پيوستن به هواي درون رون          كننده ، من آتش هضم      موجودات زنده  ةدر بدن كلي  

  . سازم زندگي است كه هضم چهار نوع خوراك را ميسر مي
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   شرح
. گردد بريم كه آتش يا حرارتي در معده وجود دارد كه باعث هضم كليه غذاها مي از طريق آيور ـ ودا شاسترا به اين نكته پي مي

گاهي اوقات وقتي آتش .  شويم ود گرسنه ميدهد و زماني كه آتش شديد ش وقتي آتش مشتعل نباشد گرسنگي خود را نشان نمي
مانتراهاي ودايي .  ، اين آتش مظهر شخصيت متعال خداوند است در هر حال. آيد خوب عمل نكند احتياج به درمان پيش مي

ته است و ، درون معده قرارگرف  كه خداوند متعال يا برهمن به صورت آتشكنند مينيز تأييد ) 5/9/1بريهاد ـ آرانياكا اوپانيشاد (
  .نمايد انواع غذاها را هضم مي

ayam agnir vaiçvänaro yo 'yam antaù puruñe yenedam annaà pacyate 
اگر خداوند متعال در .  كند، پس موجود زنده در عمل خوردن مستقل نيست بنابراين چون او به هضم انواع خوراكها كمك مي
گردد و  كند، باعث هضم آن مي پس خداوند است كه خوراك را ايجاد مي. ددگر هضم به او ياري نرساند، عمل خوردن ميسر نمي

  : نيز تأييد شده است) 1/2/27(اين حقيقت در ودانتا ـ سوترا . سازد مند مي با لطف و رحمت خويش ما را از زندگي بهره
Çabdädibhyo 'ntaù pratiñöhänäc ca  

 آنچه -چهار نوع غذا وجود دارد . ن معده به منزله نيروي هاضم قرار دارد، درون هوا و حتي درو ، درون بدن خداوند درون صوت
 .  كه خداوند نيروي هاضم براي همه آنها است-شود  ، ليسيده و مكيده مي ، جويده نوشيده

  15آيه 
sarvasya cähaà hådi sanniviñöo 

mattaù småtir jïänam apohanaà ca 
vedaiç ca sarvair aham eva vedyo 
vedänta-kåd veda-vid eva cäham  

sarvasya : مربوط به تمام موجودات زنده ـca : و ـaham :من ـ hådi : در قلب ـsanniviñöaù : واقع شده ـmattaù : از
همچنين ـ : caوسيله وداها ـ  به: vedaiùو ـ : caفراموشي ـ : apohanam دانش ـ: jïänamبه ياد آوردن ـ : småtiùمن ـ 

sarvaiù :مه ـ هaham : من هستم ـeva : حتماً، محققاً ـvedyaù : ـ )  دانستني(قابل شناختvedänta-kåt : گردآورنده
  . من: aham و ـ: caحتماً، محققاً ـ : evaداننده وداها ـ : veda-vitودانتا ـ 

   ترجمه
 تمـام وداهـا     هـدف . شـود   ، دانش و فراموشي حاصل مـي        من در قلب همه قرار دارم و از من به ياد آوردن           

  .  وداها هستمة ودانتا و دانندةبراستي كه من گردآورند.  شناخت من است

   شرح
موجود زنده همه چيز را . گردد خداوند متعال به عنوان پاراماتما در قلب همه سكني دارد و از اوست كه تمام فعاليتها آغاز مي

. كند ند متعال كه شاهد همه كارهاي او است عمل ميكند، ولي طبق رهنمود خداو اش فراموش مي درباره زندگي گذشته
گردد، يادآوري الزم به او اعطاء  دانش الزم براي او فراهم مي. گيرد بنابراين او كارش را طبق اعمال گذشته خويش از سر مي

ي است بلكه در قلب ، خداوند نه تنها در همه جا ساري و جار سان بدين. نمايد اش را نيز فراموش مي شود، و زندگي گذشته مي
خداوند يكتا نه تنها به صورت برهمن فاقد . دهد او نتايج مختلف اعمال ثمرجويانه را پاداش مي. هر موجود زنده نيز حضور دارد

وداها نويدبخش .  ، شخصيت مطلق الهي و پاراماتماي ساري و جاري كه به شكل ظهور وداها نيز قابل پرستش است شخصيت
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. م هستند تا آنها بتوانند شيوه درست زندگي را در پيش گيرند و به وطن اصلي نزد خداوند بازگشت نمايندهدايت صحيح به مرد
دارند و كريشنا در ظهور خود به صورت وياسادوا گردآورنده ودانتا ـ  وداها دانش شخصيت متعال خداوند، كريشنا، را عرضه مي

. كند باشد ادراك حقيقي از ودانتا ـ سوترا را ارائه مي فسير ودانتا ـ سوترا مي كه ت بهاگاواتام-شريمادوياسادوا در .  سوترا است
،  ، هاضم غذا، شاهد اعمال ، تأمين كننده خوراك خداوند متعال آنچنان غني و كامل است كه براي نجات ارواح اسير ماديات

 سان بدين. باشد  ميگيتا-بهاگاوادا، آموزگار اعطاءكننده دانش به صورت وداها و به مثابه شخصيت متعال خداوند، شري كريشن
  .باشد كران و عشق مطلق است و همانا از طرف روح مقيد قابل پرستش مي ، لطف بي خداوند خير محض

Antaù-praviñöaù çästä janänäm  
دن بعد دوباره آغاز يابد كارش را در ب گردد، ليكن با اقدام خداوند امكان مي موجود زنده به محض ترك بدن دچار فراموشي مي

دهد كه كارش را از آنجا كه در زندگي  كند ولي خداوند به او آن شعور الزم را مي اش را فراموش مي ، هرچند گذشته پس. كند
، لذت و رنج  موجود زنده در اين جهان نه تنها، طبق امر خداوند متعال حاضر در قلب. پيش نيمه تمام گذاشته بود دنبال نمايد

چنانچه انسان در ادراك دانش ودايي جدي و مصمم باشد، آنگاه . كند كه امكان درك وداها را نيز از خداوند دريافت ميبرد بل مي
؟ بدين سبب است كه موجود زنده ذاتاً و فطرتاً محتاج درك خدا يا  علت اين امر چيست. كند كريشنا شعور الزم را به او عطا مي

  :كنند مير را تأييد متون مقدس ودايي اين ام.  كريشناست
yo 'sau sarvair vedair géyate 

 شكوه و جالل خداوند متعال - چنانچه آنها را از چهار ودا، ودانتا ـ سوترا، اوپانيشادها و پوراناها آغاز كنيم -در كليه متون ودايي 
، و پرستش خداوند در خدمت  يي، گفتگو پيرامون فلسفه ودا شخص با انجام مراسم و مناسك ودايي. گردد ستايش و تجليل مي

 تا كريشنا و كنند ميوداها ما را هدايت .  بنابراين هدف وداها درك كريشنا است. يابد ، امكان وصول به خداوند را مي عابدانه
اين امر ) 1/1/4(ودانتا ـ سوترا .  پس هدف نهايي چيزي جز شخصيت اعالي پروردگار نيست.  طريق معرفت وي را درك كنيم

  :كند بدين گونه تصديق ميرا 
tat tu samanvayät 

تواند رابطه خود را با شخصيت مطلق الهي  نخست با درك ادبيات ودايي مي: تواند در سه مرحله به كمال نائل آيد انسان مي
 جز گردد به هدف اعلي كه كسي  انجام روشهاي مختلف بدو تقرب حاصل كند، و سرانجام قادر ميوسيله بهدرك نمايد، سپس 

، منظور وداها، درك وداها، و هدف وداها مشخص گرديده  در اين آيه به روشني. شخصيت اعالي خداوند نيست نائل گردد
  . است

  16آيه 
dväv imau puruñau loke 
kñaraç cäkñara eva ca 

kñaraù sarväëi bhütäni 
küöa-stho 'kñara ucyate 

dvau : دو ـimau : اينها ـloke :ه ـ موجودات زندkñaraù : در جهان ـkñaraù : خطاپذير ـca : و ـakñaraù : خطاناپذير ـ
eva :حتماً، محققاً ـ ca : و ـkñaraù : خطاپذير ـsarväëi : همه ـbhütäni : موجودات زنده ـküöa-sthaù :در  در يگانگي ،

  . گفته شده: ucyate خطاناپذير ـ: akñaraùوحدت ـ 

   ترجمه
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در دنياي مادي همه خطاپذيرند در حالي كـه در دنيـاي            . خطاپذير و خطاناپذير  : ارددو دسته موجود وجود د    
  .شود كه همه خطاناپذيرند ، گفته مي روحاني

   شرح
اينجا خداوند به . همان گونه كه قبال توضيح داده شد خداوند، در ظهورش به صورت وياسادوا، ودانتا ـ سوترارا گردآوري نمود

توان به دو  ند ميشمار بيكند موجودات زنده را كه  حق تعالي اظهار مي. فرمايد ا ـ سوترا را بيان ميطور خالصه محتواي ودانت
هنگامي كه آنان در . آحاد زنده به طور ابدي اجزاي جدا شده شخصيت متعال خداوندند. خطاپذير و خطاناپذير: دسته تقسيم نمود

 و لغات سانسكريت به كار رفته در اينجا، كشارا سارواني بهوتاني شوند ميه تماس با دنياي مادي قرار گيرند جيوا ـ بهوتا خواند
. شوند مياما آنان كه در وحدت و يگانگي با شخصيت متعال خداوند هستند خطاناپذير خوانده . ، يعني آنان خطاپذيرند است

 هيچ گونه دوئيت و دوگانگي بين باشند، بلكه بدان معناست كه وحدت بدان معني نيست كه آنان فاقد شخصيت و فرديت مي
البته در عالم روحاني چيزي به نام آفرينش . آنان همگي در تطبيق كامل با منظور و هدف آفرينش قرار دارند. آنان وجود ندارد

دهد كه او سرچشمه و منشأ تمام تجليات  وجود ندارد، ولي خداوند چنين مفهومي را بدين صورت در ودانتا ـ سوترا توضيح مي
  .  است

وداها نيز گواهي بر اين مدعايند، لذا . وجود دارد)  روح(طبق كالم خداوند كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، دو دسته موجود زنده 
موجودات زنده اين عالم كه با ذهن و حواس پنجگانه خود در حال تالش و كوشش .  جاي هيچ گونه شكي درباره آن نيست

، به علت تماس با ماده تغيير كالبد  مادامي كه موجود زنده تحت اسارت مادي است. باشند ير ميهستند، داراي بدنهاي مادي متغ
 ؛ ليكن در عالم روحاني بدن از ماده ساخته نشده است. كند رسد موجود زنده تغيير مي كند و لذا به نظر مي  ماده تغيير مي؛دهد مي

،  ، توليد مثل تولد، رشد، دوام: گذرد ي موجود زنده از شش مرحله تغيير ميدر دنياي ماد. بنابراين هيچ گونه تغييري وجود ندارد
 تغيير - كه روحاني است -اما در دنياي روحاني بدن . گردد اين تغييرات شامل بدن مادي مي.  سپس اضمحالل و نابودي

هر :  كشارا سارواني بهوتاني.  استآنجا همه چيز در وحدت و يگانگي . ، تولد و مرگ وجود ندارد  به هيچ وجه پيري؛كند نمي
اي كوچك تغيير كالبد  ، از نخستين مخلوق يعني برهما گرفته تا مورچه اي كه در تماس با ماده واقع شده است موجود زنده

  .اند ، در وحدت محض با خداوند، رهايي يافته اما در جهان روحاني آنان همواره.  بنابراين آنان همگي خطاپذيرند؛دهد مي

  17ه آي
uttamaù puruñas tv anyaù 

paramätmety udähåtaù 
yo loka-trayam äviçya 

bibharty avyaya éçvaraù  
uttamaù :بهترين ـ puruñaù : شخصيت ـtu : اما ـanyaù :ديگري ـ parama :واال و متعال ـ ätmä : ذات ـiti :

وارد شدن ـ : äviçya سه قسمت ـ: trayamه جهان ـ مربوط ب: loka كسي كه ـ: yaùگفته شده ـ : udähåtaùسان ـ  بدين
bibharti :كند ـ حفظ مي avyayaù :ناپذير ـ  پايانéçvaraù :خداوند.  

   ترجمه
    گردد و  ، يعني خداوند جاودان وجود دارد كه وارد سه جهان مي           ، روح متعال     اعلي بجز اين دو، شخصيت حي

  .نمايد آنها را حفظ مي
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   شرح
به روشني بيان شده است كه ) 6/13(و شوتاش واتارا اوپانيشاد ) 2/2/13(ه طرز بسيار عالي در كاتها اوپانيشاد ديدگاه اين آيه ب

آيه . اند، شخصيت متعال كه پاراماتما است قرار دارد ي كه بعضي از آنان مقيد و برخي رهايي يافتهشمار بيفوق موجودات زنده 
  : اوپانيشاد مذكور چنين است

nityänäà cetanaç cetanänäm 
، چه مقيد و چه آزاد، يك شخصيت متعال زنده يعني شخصيت اعالي خداوند  مفهوم اين است كه در ميان همه موجودات زنده

آن . دهد نمايد و به آنان طبق اعمال مختلفشان هر گونه تسهيالت براي لذت و كاميابي مي وجود دارد كه آنان را حفظ مي
تنها انسان خردمندي كه بتواند او را درك نمايد شايستگي نيل . اراماتما در قلب همه قرار داردشخصيت مطلق الهي به صورت پ

  .به صلح و آرامش كامل را دارد

  18آيه 
yasmät kñaram atéto 'ham 

akñaräd api cottamaù 
ato 'smi loke vede ca 

prathitaù puruñottamaù 
yasmät : چون ـkñaram : نسبت به خطاپذير ـatétaù :روحاني ـ  متعال ،aham : من هستم ـakñarät : وراي خطاناپذير ـ

api :همچنين ـ ca : و ـuttamaù :بهترين ـ ataù : بنابراين ـasmi : من هستم ـloke : در جهان ـvede : در ادبيات
  . البه عنوان شخصيت متع: puruña-uttamaù، ستايش شده ـ  تجليل شده: prathitaù و ـ: ca ودايي ـ

   ترجمه
، هم در جهان و هـم         ، و چون من بزرگترين هستم       چون متعال و در وراي موجودات خطاپذير و خطاناپذيرم        

  . شوم در وداها به عنوان آن شخص متعال تجليل و ستايش مي

   شرح
بنابراين او بزرگترين . تواند نسبت به كريشنا، شخصيت متعال خداوند، برتري جويد ، چه روح مقيد و چه روح آزاد، نمي هيچكس

تفاوت آنها از اينجا . حال در اينجا كامال روشن است كه موجودات زنده و شخصيت اعالي خداوند فرد هستند.  شخص است
توانند از نظر كمي بر نيروهاي غير قابل تصور  ، چه در حالت مقيد و چه در حالت آزاد، نمي شود كه موجودات زنده ناشي مي

اين طرز فكر كه خداوند متعال و موجودات زنده در يك سطح هستند و يا از هر نظر با . د تفوق يابندشخصيت اعالي خداون
واژه . بايد در نظر داشت همواره در بين آنان مسئله برتري و فروتري وجود دارد.  يكديگر برابرند، گمان نادرستي بيش نيست

  .ر شخصيت متعال خداوند برتري جويدتواند ب ، يعني هيچكس نمي اوتاما بسيار حائز اهميت است
همان گونه كه در لغتنامه نيروكتي تأييد شده .  را در بر دارد“)كتب مقدس اسمريتي( pauruña ägamaدر ”لغت لوكه مفهوم 

  : است
lokyate vedärtho 'nena 

  “.  كتب مقدس اسمريتي توضيح داده شده استوسيله بهمنظور و مقصود وداها ”
  : آمده است) 8/12/3اوپانيشاد  چاندوگيا(آيه ذيل در وداها .  خداوند متعال در خود وداها نيز توصيف شده استوجه پاراماتماي 
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tävad eña samprasädo 'smäc charérät samutthäya paraà jyoti-rüpaà sampadya svena 
rüpeëäbhiniñpadyate sa uttamaù puruñaù 

 سپس به شكل خودش در هويت روحاني خود باقي ؛شود جيوتي فاقد شخصيت وارد ميروح متعال با خروج از بدن به برهما ”
، تشعشع روحاني خود را كه   اين بدان مفهوم است كه شخصيت متعال“.شود آن متعال شخصيت متعال خوانده مي. ماند مي

او با . ي به نام پاراماتما داردهمچنين آن شخصيت متعال يك وجه موضع. نمايد دهد و پخش مي ، بروز مي روشنايي نهايي است
  .دهد  دانش ودايي را شرح مي- وياسادوا -ظهورش به عنوان فرزند ساتياواتي و پاراشارا 

  19آيه 
yo mäm evam asammüòho 

jänäti puruñottamam 
sa sarva-vid bhajati mäà 
sarva-bhävena bhärata 

yaù : هر كسي كه ـmäm : مرا ـevam :سان ـ  بدينasammüòhaù :بدون شك ـ jänäti :شناسد ـ  ميpuruña-

uttamam : شخصيت اعالي خداوند ـsaù : او ـsarva-vit : عالم به همه چيز ـbhajati :كند ـ  خدمت عابدانه ميmäm :
  .پسر بهاراتا اي: bhärata از هر نظر ـ: sarva-bhävena به من ـ

   ترجمه
كي به عنوان شخصيت متعال خداوند بشناسد، دانـاي همـه           اي پسر بهاراتا، هر كس كه مرا بدون هيچ ش         

  .كند مي  كامل به منةو بدين سبب است كه او وجود خود را نثار خدمت عابدان.  چيز است

   شرح
حال در اين آيه شخصيت متعال خداوند به . پندارهاي فلسفي بسيار درباره موقعيت ذاتي موجود زنده و حقيقت مطلق وجود دارد

داناي .  دهد كه هر كس كه خداوند كريشنا را به عنوان شخص متعال بشناسد واقعاً داناي همه چيز است ح ميروشني توضي
، بدون اتالف وقت ارزشمند  دهد، در حالي كه داناي كامل بهره از دانش كامل فقط به پندار درباره حقيقت مطلق ادامه مي بي

 اين حقيقت در هر گيتا-بهاگاواددر سراسر . شود عابدانه خداوند متعال ميخود، مستقيماً مشغول آگاهي به كريشنا يعني خدمت 
، حقيقت مطلق متعال و موجودات زنده را گيتا-بهاگاوادقسمت تأكيد شده است و با وجود اين هنوز بسياري از مفسران معاند 

  .كنند مييكي و يكسان تلقي 
در واقع انسان بايد پيام ودايي را از مراجعي چون كريشنا يا .  ق شنواييشود يعني آموختن از طري ، شروتي خوانده مي دانش ودايي

كند و انسان بايد به اين منبع موثق گوش  اينجا كريشنا همه چيز را به روشني مشخص و آشكار مي. نمايندگان او دريافت نمايد
به جاي آنكه خود را . مراجع درك نمايد شخص بايد قادر باشد حقايق را از ؛ فقط شنيدن همچون خوكها كافي نيست. فرا دهد

 را در مورد اينكه موجودات زنده همواره تابع گيتا-بهاگاواد، مطيعانه آموزش  به دست پندارهاي ذهني دانشگاهي بسپريم
طبق گفتار شري كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، فقط كسي كه قادر باشد اين حقيقت را .  شخصيت متعال خداوندند، بشنويم

  . نمايد به منظور و مقصود وداها واقف شده است و نه كس ديگريدرك 
.  در بسياري جاها از لغت بهاجاتي در رابطه با خدمت به خداوند متعال استفاده شده است: واژه بهاجاتي ارزش تأمل را دارد

دانش ودايي را درك نموده ، در آگاهي كامل به كريشنا، مشغول خدمت عابدانه باشد بايد دانست كه او تمام  چنانچه شخصي
، نيازي به روشهاي ديگر روحاني  شود براي كسي كه مشغول خدمت عابدانه كريشناست در پارامپاراي وايشناوا گفته مي.  است



   
533 

وي تمام .  او قبال به شناخت مطلوب رسيده زيرا وقف خدمت عابدانه به خداوند شده است.  براي درك حقيقت مطلق نيست
از طرف ديگر، چنانچه كسي پس از هزاران زندگي به اين شناخت مطلوب دست .  فت را به پايان رسانده استطرق ابتدايي معر

نيابد كه كريشنا شخصيت متعال خداوند است و انسان بايد تسليم او گردد، تمام پندارهاي فلسفيش در زندگيهاي پياپي و 
  .فايده نخواهد بود ، چيزي جز اتالف وقتي بي سالهاي متمادي

  20آيه 
iti guhyatamaà çästram 
idam uktaà mayänagha 

etad buddhvä buddhimän syät 
kåta-kåtyaç ca bhärata  

iti :سان ـ  بدينguhya-tamam :ترين ـ  محرمانهçästram : كتب مقدس نازل شده ـidam : اين ـuktam : آشكار گرديده
: syät خردمند ـ: buddhi-mänدرك كردن ـ : buddhväاين ـ : etatاي بري از گناه ـ : anagha وسيله من ـ به: mayäـ 

  .اي پسر بهاراتا: bhärataو ـ : caكاملترين در تالشهايش ـ : kåta-kåtyaù شود ـ شخص مي

   ترجمه
.  ترين بخش متون مقدس ودايي اسـت        ، چيزي كه هم اكنون برايت آشكار كردم محرمانه          اي مبري از گناه   

  .شود و تالشهايش منجر به كمال خواهد شد نمايد خردمند ميكسي كه آن را درك 

   شرح
 و انسان بايد آن را همان گونه ؛ ، جوهر تمام كتب مقدس نازل شده است دهد كه اين حقيقت خداوند در اينجا به وضوح شرح مي

به عبارت ديگر، با درك . د، خردمند و كامل خواهد ش  شخص در دانش متعالسان بدين. دارد درك نمايد كه خداوند عرضه مي
هاي طبيعت مادي  توانند از تمام آلودگيهاي گونه ، همه مي فلسفه شخصيت متعال خداوند و مشغول شدن به خدمت روحانيش

تواند با  همانا خدمت عابدانه راه ادراك روحاني است و هر كجا خدمت عابدانه وجود داشته باشد، آلودگي مادي نمي. آزاد شوند
 در واقع خدمت عابدانه در حوزه انرژي ؛، زيرا هر دو روحانيند خدمت عابدانه به خداوند با خود خداوند يكي است. گرددآن همراه 

هر كجا خورشيد حضور داشته باشد، .  شود خداوند خورشيد، و جهل تاريكي است گفته مي. گيرد دروني خداوند متعال صورت مي
، هر گاه خدمت عابدانه تحت راهنمايي شايسته پير روحاني باصالحيت وجود  براينبنا.  اثري از تاريكي وجود نخواهد داشت

  . ي در بين نخواهد بودگونة جهلداشته باشد، ديگر هيچ 
مادامي كه انسان به اين مرتبه . همه بايد به كريشنا آگاهي روي بياورند و مشغول خدمت عابدانه شوند تا خردمند و تزكيه گردند

ائل نگردد و مشغول خدمت عابدانه نشود هر قدر هم از نظر اشخاص عادي خردمند باشد ولي خردمند كامل از درك كريشنا ن
  .گردد محسوب نمي

 يعني مادامي كه انسان از “اي بري از گناه”آناگها يعني .  گيرد حائز اهميت است واژه آناگها كه آرجونا با آن مخاطب قرار مي
، آاليش و كليه  انسان بايد از هر گونه آلودگي. سيار مشكل است كه كريشنا را درك نمايدكليه واكنشهاي گناه آزاد نگردد ب

ليكن خدمت عابدانه چنان پاك و نيرومند است كه به . تواند به ادراك دست يابد اعمال گناه آزاد شود و آنگاه است كه مي
  .رسد مي، انسان به خودي خود به مرحله عاري بودن از گناه  محض مبادرت به آن
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طي انجام خدمت عابدانه در معاشـرت و همنـشيني عابدان پاك و در آگاهي كامل به كريشنا، بايد به مسائلي چند غلبه نمود 
آيد كه  نخستين سقوط به علت آرزوي حكمراني و خدايي كردن بر طبيعت مادي پيش مي.  كه مهمترين آنها ضعف قلب است

،  با افزايش تمايل براي خدايي كردن بر طبيعت مادي. كند وحاني به خداوند متعال ميشخص را منجر به ترك خدمت عاشقانه ر
مصائب موجوديت مادي به علـت اين . كـند دومين ضـعـف قلـب كه دلبـسـتگي به ماده و مالكـيـت ماده است بروز مي

، يعني از  ده شده است و بقـيه فصـلضـعـفهاي قلب است كه پـنـج آيه اول اين فصل به طريق رها شدن از آنها اختصاص دا
  .گردد ، پيرامون پوروشوتاما ـ يوگا بحث مي آيه ششم تا آخرين آيه

يوگاي شخص ” تحت عنوان پوروشوتاما ـ يوگا يعني گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل پانزدهم شريماد سان بدين
  .يابد  پايان مي“متعال



   
535 

  فصل شانزدهم

  ريمنيطبايع الهي و اه

  

  1-3آيات 
çré-bhagavän uväca 

abhayaà sattva-saàçuddhir 
jïäna-yoga-vyavasthitiù 

dänaà damaç ca yajïaç ca 
svädhyäyas tapa ärjavam  

 
ahiàsä satyam akrodhas 
tyägaù çäntir apaiçunam 
dayä bhüteñv aloluptvaà 
märdavaà hrér acäpalam  

 
tejaù kñamä dhåtiù çaucam 

adroho näti-mänitä 
bhavanti sampadaà daivém 

abhijätasya bhärata  
çré-bhagavän uväca : شخصيت متعال خداوند فرمود ـabhayam : بدون ترس بودن ـsattva-saàçuddhiù : تزكيه

 ذهن ـ كنترل: damaùصدقه ـ : dänamموقعيت ـ : vyavasthitiùمربوط به اتصال ـ : yogaدر دانش ـ : jïänaنفس ـ 
ca : و ـyajïaù : انجام قرباني ـca : و ـsvädhyäyaù : مطالعه ادبيات ودايي ـtapaù : رياضت ـärjavam : سادگي ـ

ahiàsä : عدمِ خشونت ـsatyam : راستي، راستگويي ـakrodhaù : رهايي از خشم ـtyägaù : انقطاع ـçäntiù : آرامش ـ
apaiçunam : عدم تمايل به عيبجويي ـdayä: لطف و رحمت ـ bhüteñu : نسبت به تمام موجودات زنده ـaloluptvam :

: kñamäقدرت ـ : tejaùعزم راسخ ـ : acäpalamنجابت ـ : hréùماليمت ـ : märdavamرهايي از حرص و طمع ـ 
ار احترام انتظ: ati-mänitäنه ـ : naرهايي از حسد ـ : adrohaùپاكي ـ : çaucamشكيبايي و بردباري : dhåtiùبخشش ـ 

مربوط به : abhijätasyaطبيعت متعال و روحاني ـ : daivémصفات ـ : sampadamهستند ـ : bhavantiو افتخار داشتن ـ 
  .اي فرزند بهاراتا: bhärataكسي كه تولد يافته از ـ 

  ترجمه
 اي فرزند بهاراتا، فقدان ترس، تزكيـة نفـس، پـرورش دانـشِ روحـاني،              : شخصيت اعالي خداوند فرمود   

صدقه، تسلط بر نفس، انجام قرباني، مطالعة وداها، رياضت، سادگي، عدم خشونت، راسـتگويي، فقـدان خشـم،                  
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انقطاع، آرامش، كراهت از عيبجويي، رحم و شفقت براي تمامِ موجودات زنده، فقدان حـرص و طمـع، ماليمـت،                    
فقدان ميل مفرط براي عزت و      نجابت، عزم راسخ، قدرت، بخشش، شكيبايي و بردباري، پاكي، فقدان حسادت و             

  .احترام، اينها هستند صفاتِ روحانيِ مختص اشخاص متقي كه طبع الهي به آنان بخشيده شده است

  شرح
نيك و (هاي اضافي آن به اعمال خجسته  در ابتداي فصل پانزدهم، درخت بانيان اين دنياي مادي توضيح داده شد كه ريشه

در فصل نهم نيز دواها يا اشخاص خداشناس و داراي . موجودات زنده تشبيه گرديد) دبد و غير مساع(و غير خجسته ) مساعد
اند براي گونة نيكيبر اساس آموزشهاي ودايي، اعمالي كه در . طبع الهي و آسوراها يعني خدانشناسان يا ديوصفتان تعريف شدند

ي به نام دايوي پراكريتي يا داراي طبع روحاني ، و چنين فعاليتهايشوند ميپيشرفت در راه رهايي و رستگاري مساعد محسوب 
هاي  از طرف ديگر، براي آن كساني كه در گونه. آنان كه در طبيعت متعال قرار دارند در راه رهايي پيشرفت مينمايند. معروفند

اين دنياي مادي آنان مجبورند يا در قالب كالبد بشري در . ، به هيچ وجه امكان رهايي وجود نداردكنند ميشهوت و جهل عمل 
در اين فصل خداوند هم طبيعت متعال و هم . تر حياتي تنزل نمايند باقي بمانند و يا به انواع حيوانات يا حتي شكلهاي پست

  .دهد طبيعتِ شيطاني و صفات مختص هر كدام از آنها را توصيف ميكند و مزايا و زيانهاي اين صفات را نيزتوضيح مي
در .  به كسي دارد كه با صفات روحاني و تمايالت خداشناسانه به دنيا آمده، بسيار حائز اهميت استواژه آبهيجاتاسيا كه اشاره

اگر والدين . كتب مقدس ودايي، صاحب فرزند شدن در فضايي حاكي از خداشناسي، به گاربهادهانا ـ سامسكارا معروف است
در . ي كه براي زندگي اجتماعي انسان توصيه شده پيروي نمايندمتمايل به داشتن فرزنداني با صفات الهي باشند، بايد از ده اصل

.  نيز ما قبال خوانديم كه آن رابطه جنسيي كه هدفش به وجود آوردن فرزند نيك و متقي است خود كريشنا ميباشدگيتا-بهاگاواد
 حداقل كساني كه در كريشنا .رابطه جنسي به هيچ وجه محكوم نميشود، به شرطي كه از آن در آگاهي به كريشنا استفاده گردد

اين امر . اند نبايد به شيوه سگ و گربه صاحبِ فرزند شوند بلكه فرزندان خود را با هدف خدا آگاه كردن آنها به دنيا آورند آگاهي
  .آيند امتياز و توفيق كودكاني است كه از پدر و مادري مجذوب به كريشنا آگاهي به دنيا مي

كند، بر اساس تقسيم طبقاتي جامعه بشري بر مبناي  دهارما كه اجتماع را به چهار طبقه تقسيم مينظام اجتماعي وارناشراما ـ 
چنين تقسيماتي بر حسب شايستگي آموزشي و تربيتي افراد ميباشد و مراد از آنها حكمفرما كردن . تولد به وجود نيامده است

آن است كه شخص را در راه ) صفات متعال( ذكر گرديده هدف صفاتي كه در اينجا. آرامش و موفقيت در جامعه انساني است
  .معارف روحاني پيشرفت دهد تا بتواند از دنياي مادي رهايي حاصل كند

برد در رأس، يا پير روحاني  در نظام وارناشراما ـ دهارما، سانياسي يا شخصي كه در مرحله انقطاع و ترك زندگي مادي به سرمي
يك براهمانا پير روحاني سه طبقه ديگر اجتماع يعني كشاترياها، . اعي محسوب ميگرددتمام مراتب و طبقات ديگر اجتم
اولين .آيد، اما سانياسي كهدر رأس نظام است، پير روحاني براهمانا نيز محسوب ميگردد وايشياها و شودراها به شمار مي

د تنها و بدون پشتيبان و عاري از شايستگي و صالحيت براي يك سانياسي عاري از ترس بودن است، چون سانياسي باي
چنانچه فردي نگراني به .  پس اتكال او بايد فقط به لطف شخصيت متعال خداوند باشد؛اطمينان از حمايت ديگران زندگي كند

انسان بايد . خود راه دهد كه پس از قطع روابط اجتماعي و خانوادگي چگونه محافظت خواهد شد، نبايد امر انقطاع را بپذيرد
مال مطمئن و متقاعد شده باشد كه كريشنا يا شخصيت متعال خداوند در وجه ساري و جاري خود به صورت پاراماتما همواره كا

 شخص بايد اطمينان سان بدين.  او همواره ميداند كه شخص قصد چه كاري را دارد؛در درون حاضر است و همه چيز را ميبيند
انسان بايد فكر كند كه . ماتما از روحي كه به او تسليم شده است حفاظت خواهد نمودكامل داشته باشد كه كريشنا به عنوان پارا

هيچگاه تنها نخواهد بود و حتي چنانچه در تاريكترين مناطق جنگل زندگي نمايد كريشنا همراهش خواهد بود و از او كامال 
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شود و براي شخصي كه در مرحله انقطاع است اين اطمينان آبهايام يعني عاري از ترس بودن خوانده مي. حفاظت خواهد نمود
  .ضروريميباشد

در امر انقطاع از زندگي مادي، قواعد و قوانين بسياري وجود دارد كه انسان بايد از آنها . فرد سپس بايد وجود خود را تزكيه نمايد
حتي . كامال بر حذر شده استمهمتر از همه آن است كه سانياسي از داشتن هر گونه رابطه صميمانه با زنان . پيروي نمايد

: خداوند چيتانيا الگوي كامل يك سانياسي را ارائه كرد. صحبت كردن با يك زن در مكاني خلوت براي او منع گرديده است
شد كه از   به آنان توصيه مي؛هنگام اقامت در پوري، رهروان مؤنث او حتي نميتوانستند براي ابراز احترام نزديكش شوند

البته بايد خاطر نشان كرد كه اين امر نشانه تنفر نسبت به طبقه زنان نيست، بلكه حذر كردن از زنان . تعظيم كننداي دور  فاصله
انسان براي تهذيب و تزكيه وجودش ملزم است كه از قواعد و قوانين مرحله خاص زندگي . وظيفه سانياسي محسوب ميشود

رابطه صميمانه با زنان و تملك ثروت به . نظر گرفته شده است پيروي نمايدخود كه در تقسيمات وارناشراما ـ دهارما برايش در 
آل محسوب ميشد و از شيوه زندگي  خداوند چيتانيا شخصاً سانياسي ايده. منظور كامجويي اكيداً برايسانياسيها ممنوع شده است

ترين  ترين ظهور خداوند، فروافتاده  منزله آزادهاگرچه او، به. او درمييابيم كه در مورد ارتباط با زنان بسيار سختگير بوده است
خداوند چيتانيا آنقدر . پذيرفت، ليكن در مورد معاشرت با زنان دقيقاً قواعد و قوانين مرحله سانياسا را مراعات مينمود ارواح را مي

ه زني جوان نظر افكنده بود، سختگير بود كه يكي از معاشران نزديك خود به نام چوتا هاري داسا را، به دليل آنكه با شهوت ب
براي يك سانياسي يا هركسي كه آرزوي رهايي از ”: خداوند چيتانيا فرمود. فوراً از جمع معاشران خصوصي خود طرد نمود

كوشد خود را به طبيعت روحاني و وطن اصلي نزد خداوند ارتقاء دهد، نظر افكندن  هاي طبيعت مادي را دارد و مي اسارت پنجه
آنقدر ) حتي بدون برخوردار شدن از آنها و فقط با چنين تمايلي نظر كردن به آنها(دي و زنان به منظور كامجويي به ثروت ما

اينها روشهايي به   پس“.محكوم است كه بهتر است چنين شخصي پيش از تجربه چنين آرزوهاي نامشروعي خودكشي نمايد
  .منظور تهذيب نفس است

زندگي سانياسي چيزي جز اشاعه دانش نزد . استهيتي به معناي پرداختن به تحصيل دانش استموضوع بعدي گيانا ـ يوگا ـ وياو
فرض بر آن است كه . متأهالن و كساني كه زندگي حقيقي خود را در مسير پيشرفت روحاني فراموش نمودهاند، نيـست

 نيـست كه او يك گدا و حرفهاش گدايي سانـياسي براي تأمـين معاش خود خانه به خانه صدقه بگـيرد، اما اين بدان معـني
تواضع نيز يكيديگر از صفات شخصي است كه در موقعيت روحاني قرار دارد و به علت تواضع صرف است كه سانياسي . است

اين وظيفه . خانه به خانه ميرود، ليكن نه به قصد گدايي كه براي ديدن متأهالن و احياي آگاهي آنان نسبت به شناخت كريشنا
اگر او واقعاً پيشرفته است و از طرف پير روحانـيـش چنـين دستوري به وي داده شده است بايد با درك و . اسي استساني

اما اگر حتي . منطق، خدا آگاهي يا كريشنا آگاهي را وعظ نمايد، چنانـچه تا اين حد پيـشرفته نيست نبايد امر انقطاع را بپذيرد
فته است بايد براي تحصيل آن خود را كامال مشغول شنيدن آموزشهاي الزم از پـير امر انقطاع را بدون دانـش كافي پذير

، )عاري از ترس بودن(يك سانياسي يا كسي كه مرحله انقطاع در زندگي را پذيرفته است بايد در آبـهايا . روحاني معتبر نمايد
  .قرار داشته باشد) دانش(و گيـانا ـ يوگا ) پاكي(ساتـوا ـ سامشـودهي 

فرد متأهل بايد از راه شرافتمندانه امرار معاش . ضوع بعدي صدقه است كه به طور اخص براي متأهالن منظور شده استمو
 فرد متأهل بايد به مجامعي كه سان بدين. نمايد و پنجاه درصد درآمد خود را صرف اشاعه كريشنا آگاهي در سراسر جهان نمايد

همان گونه كه بعداً توضيح داده خواهد .  صدقه بايد به شخص درست داده شود.مشغول ترويج شناخت خدا هستند صدقه بدهد
در كتب مقدس فقط . گونة جهل و صدقه در گونة شهوت، صدقه در گونة نيكيصدقه در : شد انواع مختلف صدقه وجود دارد

صدقه بايد فقط . ش نيستاي بي  توصيه شده است، زيرا صدقه در گونههاي شهوت و جهل اتالف سرمايهگونة نيكيصدقه در 
  . استگونة نيكينوع صدقه در  اين. به منظور اشاعه جهاني كريشنا آگاهي داده شود

بايد گفت نه تنها براي تمام مراحل زندگي وارناشراما ـ دهارما صادق است، بلكه به طور ) تسلط بر نفس(اما در ارتباط با داما 
تأهل با همسر خود همنشيني و معاشرت دارد، ولي نبايد حواس خود را بدون هرچند فرد م. ويژه براي متأهالن واجب ميباشد
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براي متأهل محدوديتهايي در زمينه رابطه جنسي وجود دارد و اين امر بايد فقط به . لزوم در جهت رابطه جنسي به كار گيرد
جامعه معاصر . سي برقرار كندچنانچه شخص طالب فرزند نباشد نبايد با همسرش رابطه جن. منظور توليد مثل انجام شود

ميكوشد با استفاده از انواع وسايل جلوگيري از حاملگي و يا شيوههاي منفورتر ديگر از رابطه جنسي لذت برد، بدون قبول 
. بايد در نظر داشت كه اين شيوه عمل نه در طبع روحاني كه در طبع شيطاني است. مسئوليتهايي كه تولد فرزند به دنبال دارد

بخواهد در زندگي روحاني پيشرفت نمايد، بايد رابطه جنسي خود را محدود و مهار نمايد و بدون ) حتي فرد متأهل( كسي چنانچه
ليكن چنانچه بتواند تضمين كند كه فرزنداني خدا آگاه، كريشنا آگاه، به بار خواهد . هدف خدمت به كريشنا صاحب فرزند نشود
د، ولي بدون چنين قابليتي انسان نبايد فقط به منظور لذت حسي به چنين كاري آورد، ميتواند حتي صاحب صدها فرزند شو

  .مبادرت نمايد
و كساني كه در مراحل . مطلب ديگر انجام قرباني است كه مختص متأهالن ميباشد، زيرا اين امر احتياج به سرمايه زياد دارد

بنابراين . د، از خود سرمايه ندارند و با قبول صدقه روزگار ميگذرانندديگر زندگي يعني برهماچاريا، واناپراستها و سانياسا قرار دارن
آنان بايد قربانيهاي آگني ـ هوترا را بر اساس احكام ودايي انجام دهند، اما . انجام قربانيهاي مختلف به عهده متأهالن است

. مكن نيست كه آنها را بتواند انجام دهدانجام چنين قربانيهايي در حال حاضر بسيار گران تمام ميشود و براي هيچ متأهلي م
بهترين قرباني كه براي اين عصر توصيه شده است سان كيرتانا ـ ياگيا يعني ذكر اسماء مقدس خداوند هاره كريشنا، هاره 

قرباني است كه اين بهترين و ارزانترين . باشد هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره مي/ كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره
بنابراين انجام اين سه موضوع يعني دادن صدقه، تسلط بر حواس و انجام قرباني . همه قادر به انجام آن و بهرهمند شدن از آنند

  .براي متأهل منظور شده است
نبايد هيچ برهماچاريها . سپس سوادهيايا يا مطالعه متون مقدس ودايي براي برهماچاريا، يا زندگي طلبگي، منظور شده است

 آنان بايد در تجرد محض زندگي كنند و ذهنشان را، به منظور تحصيل دانش روحاني، ؛گونه رابطهاي با زنان داشته باشند
  .اين سوادهيايا خوانده ميشود. مشغول مطالعه ادبيات ودايي نمايند

 نـبايد در تمام دوران زندگـيش شخص. اند تاپاس يا رياضـت بخـصوص براي كساني است كه از زندگي تأهل بازنشسته شده
متأهل باقي بـماند، بلكه بايد همواره به خاطر داشته باشد كه زندگي به چهار بـخـش يا مرحـله يعـني برهماچاريا، گريهاستها، 

. بنابراين پس از دوران گريهاستها يعني زندگي تأهل، شخص بايد بازنشسته گردد. واناپراستها و سانياسا تقسيم شده است
چنانچه عمر انسان را صد سال فرض نمايـيم، بايد بيست و پنج سال اول آن را در زندگي شاگردي، بيست و پنج سال دوم را 
در زندگي تأهل، بيست و پنج سال سوم را در زندگي بازنشستگي از تأهل و بيست و پنج سال آخر را در مرحله انقطاع از زندگي 

كسي كه از زندگي تأهـل بازنشسته شده است بايد . اصول مذهبي ودايي استاين قواعد مربوط به . مادي سپري كند
در تمام تقـسيمات وارناشراما ـ دهـارما، تاپاسـيا منظور . اين تاپاسـيا است. رياضتهاي مربوط به بدن، ذهن و زبان را انجام دهد

- بهاگاوادنه در ادبيات ودايي و نه در .  نائل آيدتواند به رهايي و رستگاري بدون تاپاسيا يا رياضت هيچ انساني نمي. شده است
، فرضيههايي كه بر اساس آنها انسان بتواند بدون رياضت و با پندارهاي ذهني به تشخيص راه صحيح زندگي خود بپردازد، گيتا

و پا كنند ابداع كوشند پيروان بيشتري براي خود دست   روحاني و نقالبي كه ميوسيله بهچنين نظرياتي فقط . توصيه نشده است
. ميگردد، زيرا چنانچه محدوديت و احتياج به مراعات قواعد و قوانين سخت وجود داشته باشد مردم جذب اين افراد نخواهند شد

بدين سـبـب كساني كه به دنبال پـيرواني ميگردند تا فقط نمايشي از مذهب ارائه دهند، زندگي شاگردان و حتي زندگي خود را 
مربوط ) يكي از صفات براهمانايي(تا آنجا كه به ساده زيستي و بيپيرايگي . اما وداها اين روش را تأييد نميكند. كنند ميمحدود ن

ميشود، نه فقط گروه خاصي بلكه كليه اعضاي جامعه بايد از آن پيروي نمايند، حال چه شخص در برهماچاري آشراما، 
  .آاليش زندگي نمايد  انسان بايد بسيار ساده و بي؛ آشراما قرار داشته باشدگريهاستها آشراما، واناپراستها آشراما، يا سانياسا

انسان هيچگاه نبايد فكر كند از آنجا كه جرقه . اي آهيمسا يا عدم خشونت يعني متوقف نكردن زندگي تدريجي هيچ موجود زنده
در حال حاضر، مردم به .  ضرري نداردرود پس كشتن حيوانات براي كامجويي روحاني حتي پس از كشته شدن بدن از بين نمي
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بايد بدانيم كه هيچ گونه . رغم داشتن مقادير كافي حبوبات، غالت، ميوهجات و لبنيات، به خوردن حيوانات خو گرفتهاند
تواند به كشتن  هنگامي كه چارهاي نباشد، انسان مي. احتياجي به كشتن حيوانات نيست و اين حكم براي همه صدق ميكند

به هر حال، وقتي خوراك كافي براي انسان وجود دارد، . ادرت نمايد، ليكن اين امر بايد به صورت قرباني انجام گرددحيوان مب
عدم جلوگيري از سير . اند نبايد مرتكب اعمال خشونت نسبت به حيوانات شوند اشخاصي كه خواهان پيشرفت در معرفت روحاني

حيوانات نيز در سير تكاملي حيات خود با انتقال از يك كالبد به كالبد . ستزندگي تدريجي موجودات زنده آهيمساي حقيقي ا
پيشرفت حيواني كه كشته ميشود متوقف ميگردد، زيرا .  و از شعور تكامل يافتهتري برخوردار ميگردندكنند ميديگر پيشرفت 

زهاي باقيمانده را كامل نمايد تا بتواند به موقع آنرا ترك كرده است بازگردد و رو بايد دوباره به همان شكل زندگي قبلي كه بي
اين . بنابراين فقط به خاطر ارضاي ذائقه نفساني نبايد جلوي پيشرفت حيوانات گرفته شود. گونه حياتي برتر بعدي ارتقاء يابد

  .آهيمسا خوانده ميشود
قسمتهاي مشكلي .  دهد وتحريف نمايدمفهوم اين واژه آن است كه انسان نبايد حقيقت را به خاطر منافع شخصي تغيير. ساتيام

اين راه و روش . در متون مقدس ودايي يافت ميشود كه مفهوم يا مقصود آنها را بايد از يك پير روحاني معتبر و موثق آموخت
فع انسان نبايد تعبير و تفسيري را به منظور ن. شروتي يعني انسان بايد از مرجعيت موثق شنوايي داشته باشد. درك وداها است

پس بايد هر لغت با .  وجود دارد كه حقيقت متن اصلي را لوث ميكندگيتا-بهاگاوادتفسيرهاي بسياري بر . شخصي خود ارائه دهد
  .پذيرد مفهوم حقيقي خود ارائه گردد و اين امر فقط از طريق يك پير روحاني معتبر و موثق تحقق مي

خشم . د شكيبا بود، زيرا در اثر خشم تمام بدن انسان آلوده ميگردددر مقابل تحريكات باي. آكرودها يعني جلوگيري از خشم
. محصول گونه حرص و شهوت است، بنابراين كسي كه در موقعيت روحاني قرار دارد بايد بتواند خشم خود را مهار نمايد

زد را دزد خواندن عيبجويي البته د. آپايشونام يعني شخص نبايد از ديگران عيبجويي كند و يا بيلزوم ديگران را تصحيح نمايد
هري يعني انسان . نيست، اما دزد ناميدن شخصي درستكار كه در حال پيشرفت در زندگي روحاني است، بيحرمتي بزرگي است

آچاپاالم به معناي مصمم بودن است يعني انسان نبايد در . بايد بسيار نجيب باشد و كاري را كه زشت و ناپسند است انجام ندهد
در هر كاري ممكن است شكست پيش آيد، اما انسان نبايد دلسرد شود بلكه بايد . ي كه ميكند آشفته و نااميد شودقصد و كوشش

  .با صبر و عزم راسخ به تالشهاي خود براي پيشرفت ادامه دهد
توانند از ضعيفان كشاترياها بايد همواره بسيار قوي باشند تا ب. واژه تجاس كه در اينجا به كار رفته عطف به كشاترياها دارد

اما شخصي كه . آنان نبايد مدعي عدم خشونت باشند بلكه در صورت نياز به خشونت بايد آن را اعمال كنند. حفاظت نمايند
  .توانايي غلبه بر دشمن را دارد، ميتواند تحت شرايط خاصي بخشش نشان دهد و از خطاهاي كوچك بگذرد

. ه ذهن و بدن محدود شود بلكه به روابط و رفتار فرد نيز بايد تسري پيدا كندشوچام يعني پاكيزگي و خلوص كه نبايد فقط ب
ناتي ـ مانيتا به . آيد كه نبايد در معامالت بازار سياه شركت جويند اين اصل بخصوص براي اشخاص تاجر و بازرگان به كار مي

ترين طبقه در ميان   احكام ودايي شودراها پايينبر اساس. مفهوم انتظار احترام نداشتن است كه درباره شودراها به كار ميرود
آنان نبايد با مقام يا افتخار غير ضروري مغرور شوند و موقعيت خود را فراموش . شوند ميطبقات چهارگانه اجتماعي محسوب 

  .كند كه براي حفظ نظم اجتماع به طبقات باالتر ابراز احترام نمايد وظيفه شود را حكم مي. كنند
اين صفات بايد بر اساس مراحل مختلف زندگي . اند ست و شش صفتي كه ذكر گرديد صفاتي روحاني و بالطبع الهيتمام اين بي

بايد درك كرد . اجتماعي و حرفه موجود در هر يك از طبقات چهارگانه در نظام اجتماعي وارناشراما ـ دهارما پرورش و تبلور يابد
 است، چنانچه اين صفات را كليه طبقات مردم در عمل پرورش دهند، آنگاه كه هرچند شرايط مادي توأم با رنج و گرفتاري

  .گردد تدريجاً ارتقاء به باالترين سطح شناخت روحاني ميسر مي

  4 آيه
dambho darpo ’bhimänaç ca 
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krodhaù päruñyam eva ca 
ajïänaà cäbhijätasya 

pärtha sampadam äsurém  
dambhaù : تكبر ـdarpaù : غرور ـabhimänaù : خودپسندي ـca : و ـkrodhaù : خشم ـpäruñyam : تندخويي ـ

eva : حتماً، محققاً ـca : و ـajïänam : جهل ـca : و ـabhijätasya : مربوط به كسي كه زاده شده است از ـpärtha : اي
  .طبع شيطاني، طبع اهريمني: äsurémصفات ـ : sampadamپسر پريتها ـ 

  ترجمه
، تكبر، غرور، خودپسندي، خشم، تندخويي و جهل، صفاتي است كه اشخاص زاده شـده در       اي پسر پريتها  

  .سازد طبع شيطاني را از ديگران متمايز مي

  شرح
اشخاص ديوصفت، به رغم سرپيچي از اصول . كند توصيف شده است در اين آيه شاهراهي كه انسان را به سوي جهنم روانه مي

آنان همواره از داشتن تحصيالت يا ثروت هنگفت به خود ميبالند .اند و پيشرفته در علم روحاني كه مذهبي كنند ميالهي، وانمود 
، شوند ميبر سر مسائل جزئي بسيار خشمگين . و آرزومندند كه از طرف ديگر انستايش شوند، هرچند مستحق احترام نيستند

ند چه كاري بايد انجام و چه كاري نبايد انجام شود و آنان نميدان. كنند ميآرامش خود را از دست ميدهند و با خشونت صحبت 
اين صفات . همه چيز را طبق خواسته خود و از روي هوي و هوس انجام ميدهند و هيچ گونه مرجعيتي را به رسميت نميشناسند

را از خود  و در حين رشد تمام اين صفات ناخجسته كنند ميشيطاني را از همان ابتداي تشكل بدن خود در رحم مادر كسب 
  .كنند ميمتجلي 

  5آيه 
daivé sampad vimokñäya 

nibandhäyäsuré matä 
mä çucaù sampadaà daivém 

abhijäto ’si päëòava  
daivé : متعال، روحاني ـsampat :ـ ) طبايع(ها  سرمايهvimokñäya : براي رهايي منظور شده ـnibandhäya : براي اسارت

ها  سرمايه: sampadamنگران باش ـ : çucaùپيشوند نفي ـ : mäشوند ـ  محسوب مي: matä صفات شريرانه ـ: äsuréـ 
  .اي پسر پاندو: päëòavaتو هستي ـ : asiزاده شده از ـ : abhijätaùمتعال، روحاني ـ : daivémـ ) صفات(

  ترجمه
ندو، نگران  اي پسر پا  . گردند  اند در حالي كه صفات شيطاني باعث اسارت مي          صفات روحاني موجب رهايي   

  .اي مباش، زيرا تو با صفات الهي تولد يافته

  شرح
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درگيري او در جنگ در . كند خداوند كريشنا با اعالم اين نكته كه آرجونا با صفات شيطاني تولد نيافته است او را تشويق مي
د حساب كرده بود كه آيا  او با خو؛زمره صفات شيطاني محسوب نميشود، زيرا وي جوانب موافق و مخالف كار را سنجيده بود

اشخاص محترمي همچون بهيشما و درونا بايد كشته شوند يا خير، بدين سبب او تحت تأثير خشم، منيت كاذب يا تندخويي 
براي يك كشاتريا يعني يك شخص نظامي جنگ با دشمن و . بنابراين او در زمره اشخاص ديوصفت قرار نداشت. عملنميكرد

بدين . اي عملي شيطاني است  متعال و روحاني محسوب ميشود و خودداري از انجام چنين وظيفهتيراندازي به سوي او عملي
هركسي كه اصول تنظيم كننده مراحل مختلف زندگي را انجام دهد در . جهت هيچ علتي براي اندوه و تأسف آرجونا وجود ندارد

  .گيرد موقعيت عالي و روحاني قرار مي

  6آيه 
dvau bhüta-sargau loke ’smin 

daiva äsura eva ca 
daivo vistaraçaù prokta 
äsuraà pärtha me çåëu  

dvau : دو ـbhüta-sargau : موجودات زنده مخلوق ـloke : در جهان ـasmin : اين ـdaivaù : الهي ـäsuraù : شيطاني
شيطاني ـ : äsuramفته شده ـ گ: proktaùبه تفصيل ـ : vistaraçaùالهي ـ : daivaùو ـ : caحتماً، محققاً ـ : evaـ 

pärtha : اي پسر پريتها ـme : از من ـçåëu :فقط بشنو.  

  ترجمه
مـن  . يكي الهي خوانده ميشود و ديگري شيطاني      : اي پسر پريتها، در اين جهان دو نوع مخلوق وجود دارد          

  .بشنوحال از من در باره صفات شيطاني . ام قبالً صفات الهي را برايت به تفصيل توضيح داده

  شرح
خداوند كريشنا، پس از آنكه آرجونا را مطمئن نمود كه وي با صفات الهي تولد يافته است اكنون به توصيف خصوصيات راه 

دسته اول كه با صفات الهي تولد مييابند از . اند موجودات زنده مقيد در اين عالم به دو دسته تقسيم شده. شيطاني ميپردازد
انسان بايد وظايفش را . ، يعني زندگي طبق احكام كتب مقدس و مراجع و تحت قواعد و قوانينكنند ميزندگي منظم پيروي 

ليكن اشخاصي كه از اصول تنظيم كننده . اين طرز تفكر، الهي خوانده ميشود. تحت هدايت كتب مقدس موثق انجام دهد
نمايند شيطاني يا آسورايي خوانده  ي و طبق هوي و هوس خود عمل مكنند ميهمان گونه كه در كتب مقدس آمده پيروي ن

براي تمايز اين دودسته از يكديگر هيچ مالك ديگري جز اطاعت از اصول تنظيم كننده . گيرند  و در دسته دوم قرار ميشوند مي
ن ، ليكشوند ميدر ادبيات ودايي ذكر شده است كه هم فرشتگان و هم ديوسيرتان از پراجاپاتي متولد . كتب مقدس وجود ندارد

  . و گروه ديگر نهكنند ميتنها تفاوت آنها در اين است كه گروهي از احكام ودايي اطاعت 

  7آيه 
pravåttià ca nivåttià ca 

janä na vidur äsuräù 
na çaucaà näpi cäcäro 
na satyaà teñu vidyate  
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pravåttim : به طرز صحيح عمل كردن ـca : همچنين ـnivåttim : نادرست عمل نكردن ـca : و ـjanäù : اشخاص ـna :
همچنين : apiو نه ـ : naپاكيزگي ـ : çaucamهرگز ـ : naمربوط به صفت شيطاني ـ : äsuräùميدانند ـ : viduùهيچگاه ـ 

  .وجود دارد:  vidyateدر آنها ـ :  teñuحقيقت، صداقت ـ : satyamهيچگاه ـ  : naرفتار ـ : äcäraùو ـ : caـ 

  ترجمه
در آنان نه پاكيزگي . اند نميدانند چه كار بايد انجام و چه كار نبايد انجام شود صفات شيطانيآنان كه داراي 

  .شود، نه رفتار درست و نه صداقت يافت مي

  شرح
شود كه از آغاز مورد پيروي اعضاي هر كدام از  در هر جامعه متمدن بشري مجموعهاي از قواعد و قوانين كتب مقدس يافت مي

ترين مردمان  كه داراي تمدن ودايي هستند و به متمدن اين امر بخصوص در ميان آرياييان، يعني آنان. ستآن جوامع بوده ا
 در زمره ديوصفتان قلمداد شوند، مطلبي كه بايد مي كنند ميو اما آنان كه از احكام كتب مقدس پيروي ن. معروفند، صادق است

اكثر . نين كتب مقدس واقف نيستند و تمايلي نيز به پيروي از آنها ندارندصفتان به قوا شيطان: در اين آيه نيز تأييد شده است
آنان از قوانين الهي بياطالعند و چنانچه تعداد معدودي از آنان نيز از اين قوانين اطالعي داشته باشند، تمايل به پيروي از آنها را 

ديوسيرتان از درون و . س احكام مقدس ودايي عمل كنندآنان فاقد ايمان بوده و حاضر نيستند بر اسا. كنند ميدر خود احساس ن
تا . انسان بايد همواره با استحمام، مسواك زدن، اصالح كردن، تعويض لباس و غيره مراقب پاكيزگي بدن باشد. برون ناپاكند

هاره كريشنا، هاره آنجا كه به پاكيزگي درون مربوط ميشود، انسان بايد همواره نامهاي مقدس خداوند را به ياد آورد و ذكر 
بدسيرتان اين قوانين را كه براي . هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره را انجام دهد/ كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره

  .نمايند تهذيب درون و برون وضع شده است نه دوست دارند و نه ازآنها پيروي مي
 و قوانين همچون مانو ـ سامهيتا وجود دارد كه كتاب قانون بشري است و هنوز و اما در مورد رفتار، مجموعه بسياري از قواعد

در مانو ـ سامهيتا . قوانين مربوط به ارث و قوانين مرسوم ديگر نيز از اين كتاب گرفته شده است. كنند ميهندوها از آن پيروي 
.  داد، زيرا آنان مانند كودكان احتياج به حمايت دارندبه وضوح بيان شده است كه نبايد زنان را در معرض آزادي بيقيد و بند قرار

البته اين بدان معنا نيس كه زنان مانند بردگان نگاهداري شوند، محدود كردن آزادي كودكان نيز به معني رفتار بردهوار با آنان 
ز آزادي همسان و برابر با مردان  زنان بايد اكنند مياند، و گمان  اكنون اهريمنصفتان اين گونه احكام را ناديده گرفته. نيست

زن واقعاً بايد در تمام مراحل زندگيش تحت . اما به راستي اين امر وضع اجتماعي جهان را بهبود نبخشيده است. برخوردار شوند
اين قاعده بر . حفاظت باشد، در دوران كودكي از طرف پدر، در جواني از طرف شوهر، و در سنين پيري از طرف پسران بزرگش

اما تعليم و تربيت جديد مصنوعاً ديدگاه خودخواهانه اياز زندگي . ساس مانو ـ سامهيتا، رفتار صحيح اجتماعي محسوب ميشودا
. زنانه ابداع كرده است، و بدين سبب در حال حاضر ازدواج در جامعه بشري عمال قدر و منزلت خود را از دست داده است

بنابراين، ديوصفتان، آموزشهاي مفيد براي جامعه را نميپذيرند، و به علت . ب نيستهمچنين وضع اخالقي زنان نيز چندان مطلو
  .اند، وضع اجتماعي آنان بسيار نكبتبار است عدم پيروي از تجربيات حكماي بزرگ و قواعد و قوانيني كه آنان بجا گذاشته

  8آيه 
asatyam apratiñöhaà te 
jagad ähur anéçvaram 

aparaspara-sambhütaà 
kim anyat käma-haitukam  
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asatyam  : غير حقيقي ـapratiñöham  : بدون اساس ـte  : آنها ـjagat  : تجلي كيهاني ـähuù  :گويند ـ  مي
anéçvaram  : بدون كنترل كننده ـaparaspara  : بدون علت ـsambhütam  : به وجودآمده ـkim anyat  : علت

  .فقط به علت شهوت استآن :  kim anyatديگري وجود ندارد ـ 

  ترجمه
. شـود  آنان معتقدند كه اين جهان غير حقيقي و بدون پايه و اساس است و از طرف هيچ خدايي اداره نمـي                 

  . جهان از خواستة جنسي ايجاد شده است و هيچ علتي جز شهوت نداردگويند ميآنها 

  شرح
هيچ گونه علت و معلول، گرداننده و هدفي در آن وجود . ستصفتان نتيجهگيري مينمايند كه اين دنيا، موهوم و خيالي ا شيطان

 اين تجلي كيهاني به علت كنش و واكنش تصادفي عناصر مادي به كنند ميآنان گمان . ندارد و همه چيز آن غير حقيقي است
 بر اين است كه نظريه آنان منوط. وجود آمده است و معتقد نيستند كه خداوند، جهان را به منظور هدف خاصي خلق كرده است
براي آنان تفاوتي بين روح و ماده . اين جهان خود به خود به وجود آمده و دليلي ندارد كه باور كنيم خدايي در پس آن هست

از ديدگاه آنان . كنند مياي از ناداني تلقي  همه چيز فقط ماده است و تمام جهان را توده. وجود ندارد و روح متعال را نميپذيرند
آنان معتقدند كه تمام تجليات گوناگون نمايشي . وچ و بيمعني است، و هر تجلي كه وجود دارد به علت جهالت ماستهمه چيز پ

گونه كه در رؤيا ميتوان چيزهاي بسياري خلق نمود كه واقعاً وجود ندارد و همان گونه كه در  از جهل و ناداني است، همان
 زندگي رؤيايي بيش نيست، ليكن گويند ميهرچند ديوصفتان .  رؤيا بوده استتوان پي برد كه همه چيز فقط يك بيداري نيز مي

بنابراين آنان به جاي كسب دانش، هرچه بيشتر در سرزمين رؤيايي خود گرفتار . تبحر زيادي در لذت بردن از اين رؤيا دارند
مرد و زن است، اين جهان نيز بدون  همان گونه كه نوزاد فقط نتيجه رابطه جنسي بين كنند ميآنان نتيجهگيري . ميگردند

براي آنان، جهان فقط تركيبي از عناصر مادي است كه موجودات زنده را ايجاد كرده و به هيچ وجه . وجود روح پديد آمده است
همان گونه كه بسياري از مخلوقات زنده بدون هيچ گونه علت مشهودي از تعرق و يا از . مسأله موجوديت روح مطرح نيست

بنابراين طبيعت مادي . ده پديد ميĤيند، كل جهان زنده نيز از تركيبات مادي موجود در تجلي كيهاني به وجود آمده استبدن مر
 : ايمان ندارند كه ميفرمايدگيتا-بهاگاوادآنان به كالم كريشنا در . علت اين تجلي است و هيچ علت ديگري در بين نيست
mayädhyakñeëa prakåtiù süyate sa-caräcaram.”به “ .كل دنياي مادي، تحت هدايت من، در حركت و گردش است

 هر يك از آنان نظريه خاص خود را در اين ؛عبارت ديگر، در ميان ديوصفتان دانش كاملي از آفرينش اين جهان وجود ندارد
حكام كتب مقدس ايمان از ديدگاه آنان تمام تفاسير كتب مقدس فاقد ارزش است، زيرا آنان به درك واحدي از ا. مورد دارد

  .ندارند

  9آيه 
etäà dåñöim avañöabhya 

nañöätmäno ’lpa-buddhayaù 
prabhavanty ugra-karmäëaù 

kñayäya jagato ’hitäù  
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etäm : اين ـdåñöim : بينش ـavañöabhya : پذيرفتن ـnañöa :اند ـ  گم كردهätmänaù : خودشان ـalpa-buddhayaù :
مشغول شده به فعاليتهاي دردناك ـ : ugra-karmäëaùكنند ـ  كنند، ايجاد مي توليد مي: prabhavantiخردان ـ  كم

kñayäya : براي نابودي ـjagataù : مربوط به جهان ـahitäù :بيفايده.  

  ترجمه
بهـره از شـعور و خردنـد،          گيريهايي، شيطان صفتان كه سرگشته و حيـران و بـي            با پيروي از چنين نتيجه    

  . كه منجر به نابودي جهان ميگرددشوند ميآور و مخوفي  يانمشغول كارهاي ز

  شرح
. خداوند در آيه حاضر ميفرمايد آنان كمشعورند.  كه جهان را به نابودي ميكشاندشوند مياشخاص ديوصفت مشغول فعاليتهايي 

 آنان را گيتا-بهاگاواداما . ند در حال پيشرفت هستكنند ميماديگرايان دنياپرست كه به هيچ وجه دركي از خداوند ندارند تصور 
اين افراد ميكوشند حتيالمقدور از اين دنياي مادي لذت برند و بنابراين همواره مشغول اختراع چيزي . فاقد شعور و بينش ميداند
نتيجه اين گونه اختراعات ماديگرايانه كه به مثابه پيشرفت تمدن بشري محسوب ميگردد، چيزي جز . براي كامجويي ميباشند

آنان اصول رفتار با يكديگر را . خشنتر و بيرحمتر شدن آنان نيست، بيرحم نسبت به حيوانات و بيرحم در قبال انسانهاي ديگر
 زيرا در نهايت به شوند ميچنين افرادي دشمنان جهان محسوب . نميدانند و كشتن حيوانات در بينشان بسيار رواج دارد

اين آيه به طور غير مستقيم، اختراع سالحهاي اتمي را . بودي به ارمغان خواهد آورداختراعاتي دست ميزنند كه براي همگان نا
هر لحظه امكان وقوع جنگ ميرود و اين سالحها . پيشبيني مينمايد، يعني همان چيزي كه جهان امروز بسيار به آن ميبالد

ن اختراعاتي فقط براي نابودي جهان صورت گرفته همان گونه كه در اين آيه اشاره شد چني. ويراني و فاجعه به بار خواهند آورد
بايد در نظر داشت كه به علت فقدان ايمان به خداست كه چنين سالحهايي كه به هيچ وجه براي صلح و آرامش و . است

  .سعادت جهان ساخته نشده است در جامعه بشري اختراع ميشود

  10آيه 
kämam äçritya duñpüraà 

dambha-mäna-madänvitäù 
mohäd gåhétväsad-grähän 
pravartante ’çuci-vratäù  

kämam : شهوت و آز ـäçritya :ـ  پناه بردن بهduñpüram : سيريناپذير، ارضاء نشدني ـdambha : مربوط به كبر و غرور ـ
mäna : و حيثيت كاذب ـmada-anvitäù : مجذوب شده در خودپسندي ـmohät :وسيله توهم ـ  بهgåhétvä :دن گرفتن، بر

  .خورده قسم: vratäùبه ناپاك ـ : açuciكنند ـ  توليد و ايجاد مي: pravartanteچيزها ـ : grähänموقت ـ : asatـ 

  ترجمه
ناپـذير متـوهم      پليدان با جذب شدن به غرور، خودپسندي، حيثيت كاذب و پناه بردن بـه شـهوت سـيري                 

  .كنند مي را وقف كارهاي ناپاك ثبات است ميگردند و زندگي خود آنان مجذوب آنچه بي. شوند مي

  شرح
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شهوت ديوسيرتان و دنياپرستان هيچگاه ارضاء نميشود و آنان به افزايش . در آيه حاضر طرز تفكر شيطاني توصيف شده است
هرچند آنها به علت پذيرفتن چيزهاي فاني و موقت، . مداوم آرزوهاي سيريناپذيرشان براي كسب لذات مادي ادامه ميدهند

آنان از دانش . مملو از نگراني و اضطراب هستند، با اين وصف به علت توهم، به انجام چنين كارهايي ادامه ميدهندهمواره 
چنين مردم ديوصفتي با پذيرش . اند و نميتوانند تشخيص دهند كه در راه ضاللت و گمراهي قدم برميدارند بهره حقيقي بي

نتيجه اين است كه . كنند ميودهاي خود را ميسازند و به شيوه خود نيايش  و سركنند ميچيزهاي بيدوام خداي خود را ايجاد 
 “سوگندهاي ناپاك”واژه آشوچي وراتا يعني . لذت جنسي و گردآوري ثروت مادي: شوند ميآنان هرچه بيشتر مجذوب دو چيز 

 كه اينها آشوچي يا شوند ميت چنين اشخاص پليدي فقط شيفته شراب، زن، قمار و گوش. در اين رابطه بسيار حائز اهميت است
اين افراد به علت غرور و حيثيت كاذب به ابداع اصول ديني كه فاقد تأييد احكام ودايي است مبادرت . عادات ناپاك آنان است

هرچند چنين اشخاص پليدي در جهان منفورترين هستند، با اين وصف جهان با روشهاي تصنعي هالهاي از احترام . ميورزند
  .كنند مي ايجاد ميكند و هرچند در سراشيبي جهنم قرار دارند، ليكن خود را بسيار پيشرفته تلقي براي آنان

  11-12آيات 
cintäm aparimeyäà ca 
pralayäntäm upäçritäù 
kämopabhoga-paramä 

etävad iti niçcitäù 
äçä-päça-çatair baddhäù 
käma-krodha-paräyaëäù 
éhante käma-bhogärtham 
anyäyenärtha-saïcayän  

cintäm : ترسها و نگرانيها ـaparimeyäm : غير قابل اندازهگيري ـca : و ـpralaya-antäm : تالحظه مرگ ـ
upäçritäù :اند به ـ  پناه بردهkäma-upabhoga : ارضاي حواس ـparamäù : باالترين هدف زندگي ـetävat :سان ـ  بدين

iti : در اين راه ـniçcitäù :اند ـ   پيدا كردهاطمينانäçä-päça :اي از اميد ـ  گرفتار شدن در شبكهçataiù : توسط صدها ـ
baddhäù : در بند شدن ـkäma : مربوط به شهوت و آز ـkrodha : و خشم ـparäyaëäù : همواره واقع شده در ذهنيت ـ

éhante :كنند ـ  آنها آرزو ميkäma : شهوت و آز ـbhoga : لذت حسي ـartham : مقصود ـ بهanyäyena : نامشروع ـ
artha : مربوط به ثروت ـaïcayän :آوري جمع.  

  ترجمه
 اضطرابشان تـا پايـان      سان  بدينآنان معتقدند كه ارضاي حواس، مهمترين ضرورت تمدن بشري است و            

شروع آنان در بند هزاران آرزو و جذب در شهوت و خشم هستند و بدين ترتيب از طرق نام                 . يابد  زندگي تداوم مي  
  .كنند مياندوزي  براي كامجويي ثروت

  شرح
آنان به . كنند ميپليدان بر اين باورند كه لذت حواس هدف نهايي زندگي است و اين طرز فكر را تا واپسين لحظه مرگ حفظ 

. ندحيات پس از مرگ و اينكه انسان بر اساس كارما يا اعمالش در اين جهان در بدنهاي مختلف قرار ميگيرد ايمان ندار
خود ما . نقشههاي زندگي آنان هيچگاه پايان نمييابد و اين تالش نافرجام را با كشيدن نقشهاي پس از نقشه ديگر ادامه ميدهند
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شخصاً تجربهاي از يكي از اين افراد داريم كه حتي در لحظه مرگ نيز از پزشك تقاضا ميكرد كاري كند كه بتواند چهار سال 
اين ابلهان واقف نيستند كه پزشك قادر نيست حتي براي لحظهاي بر . ي ناتمام خود را كامل سازدها ديگر زنده بماند تا نقشه
هنگامي كه اجل فرا ميرسد، هيچ توجهي به آرزوهاي شخص در حال احتضار صورت نميگيرد و قوانين . طول عمر كسي بيفزايد

  .طبيعت حتي ثانيهاي بيش از آنچه تقدير رقم زده است مهلت نميدهند
شخص اهريمن صفت كه به خداوند يا روح متعال درون خويش ايمان ندارد، صرفاً به خاطر كامجويي مرتكب انواع گناه 

همان . او آگاه نيست كه شاهدي درون قلب نشسته كه همانا روح متعال است و ناظر بر كليه اعمال روح فردي ميباشد. ميگردد
يكي عمل ميكند و از ثمرات :نشستهاند) درخت دنياي مادي( پرنده بر يك درخت گونه كه در اوپانيشادها بيان گرديده است، دو

صفت است، هيچ گونه شناختي از كتب مقدس ودايي و  اما كسي كه شيطان. ها لذت يا رنج ميبرد و ديگري شاهد اوست شاخه
 درنظر گرفتن عواقب آن و فقط به منظور  بنابراين او خود را آزاد ميداند كه هر كاري را بدون؛هيچ گونه ايماني به آنها ندارد

  .كامجويي انجام دهد

  13-15آيات 
idam adya mayä labdham 

imaà präpsye manoratham 
idam astédam api me 

bhaviñyati punar dhanam  
 

asau mayä hataù çatrur 
haniñye cäparän api 

éçvaro ’ham ahaà bhogé 
siddho ’haà balavän sukhé  

 
äòhyo ’bhijanavän asmi 
ko ’nyo ’sti sadåço mayä 
yakñye däsyämi modiñya 

ity ajïäna-vimohitäù  
idam : اين ـadya : امروز ـmayä : توسط من ـlabdham : كسب شده ـimam : اين ـpräpsye : به دست خواهم آورد ـ

manaù-ratham : بر اساس آرزوهايم ـidam : اين ـasti : وجود دارد ـidam : اين ـapi : همچنين ـme : مال من، م ـ
bhaviñyati : در آينده افزايش خواهد يافت ـpunaù : دوباره ـdhanam : ثروت ـasau : آن ـmayä :توسط من ـ hataù :

حتماً، محققاً ـ : apiديگران ـ : aparänهمچنين ـ : caخواهم كشت ـ : haniñyeدشمن ـ : çatruùكشته شده است ـ 
éçvaraù :خداوند ـ aham : من هستم ـaham : من هستم ـbhogé :برنده ـ  لذتsiddhaù : كامل ـaham : من هستم ـ

bala-vän : قدرتمند ـsukhé : شاد و خوشبخت ـäòhyaù : ثروتمند ـabhijana-vän :وسيله بستگان اشرافي  احاطه شده به
) ضمير مفعولي(من : mayäهمچون ـ : sadåçaùدارد ـ وجود : astiديگر ـ : anyaùچه كسي ـ : kaùمن هستم ـ : asmiـ 
: ajïänaسان ـ  بدين: itiشادي خواهم كرد ـ : modiñyeصدقه خواهم داد ـ : däsyämiقرباني خواهم كرد ـ : yakñyeـ 
  .متوهم شده: vimohitäùوسيله جهل ـ  به

  ترجمه
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هايم بـاز هـم بيشـتر بـه دسـت            امروز داراي ثروت هنگفتي هستم و طبق نقشه       ”: شخص پليد فكر ميكند   
. در حال حاضر اموال زيادي در تملك من است كه در آينده نيز هرچه بيشتر افـزايش خواهـد يافـت     . خواهم آورد 

مـن صـاحب،    . اين شخص را كه با من دشمني داشت كشتم و به نوبة خود دشمنان ديگرم را نيز خواهم كشـت                   
من ثروتمندترين شخص   .  كامل، قدرتمند و خوشبخت هستم     من. برنده هستم   من لذت . ارباب و خداي همه چيزم    

مـن بـه انجـام      . هيچكس همچون من قدرتمند و خوشبخت نيسـت       . اند  ام كرده   هستم و بستگان اشرافي احاطه    
 چنين اشخاصي، بـدين     “. شادي خواهم كرد   سان  بديناي قرباني دست خواهم زد، قدري صدقه خواهم داد و             پاره

  .اند  توهم فرو رفتهوسيلة جهل در ترتيب، به

  16آيه 
aneka-citta-vibhräntä 
moha-jäla-samävåtäù 

prasaktäù käma-bhogeñu 
patanti narake ’çucau  

aneka : متعدد ـcitta :وسيله نگرانيها ـ  بهvibhräntäù : دچار گيجي و گمگشتگي شده ـmoha : مربوط به توهمات ـjäla :
: patantiبه ارضاء حواس ـ : käma-bhogeñuدلبسته شده ـ : prasaktäùطه شده ـ احا: samävåtäùوسيله شبكهاي ـ  به

  .ناپاك: açucauبه جهنم ـ : narakeروند ـ  آنها فرو مي

  ترجمه
انـد،   اي از توهمات اسير شـده  سان آنان كه به واسطة اضطرابات گوناگون گيج و گمگشته و در شبكه       بدين

  .نمايند  و در وادي جهنم سقوط ميكنند ميدا دلبستگي بسيار زيادي به كامجويي پي

  شرح
كشد كه ثروت  او همواره نقشه مي. اش مترتب باشد آنكه حدي بر خوسته اندوزي ميشود، بي صفت شيفته ثروت شخص شيطان

زند و  موجود خود را هر چه بيشتر به كار اندازد و از آن بهره بيشتري كسب كند و در اين راه دست به ارتكاب هر گناهي مي
او شيفته دارايي و ثروت خود از قبيل زمين، خانواده، خانه و حساب . گردد براي لذات نامشروع وارد عمل در بازار سياه نيز مي

آورد حاصل  او به قدرت خود ايمان دارد و نميداند كه آنچه به دست مي. كشد آنها را افزايش دهد بانكي است و همواره نقشه مي
فرصت گردآوري چنين چيزهايي به او داده شده است، ليكن او هيچ گونه تصوري از علل پيشين .  استاش اعمال نيك گذشته

شخص خدانشناس صرفاً به قدرت كار . او فكر ميكند كه كليه ثروتش را فقط با كوشش فردي خود به دست آورده است. ندارد
اي  اش در خانواده ما، انسان به علت كارهاي نيك گذشتهبر اساس قانون كار. و تالش خويش ايمان دارد و نه به قانون كارما

شخص ديوسيرت گمان ميكند كه كليه اين . مقام تولد مييابد، ثروتمند ميشود، تحصيالت باال مينمايد و يا خيلي زيبا ميشود عالي
 همه تنوع و گوناگوني او هيچ گونه نظم و تدبيري را در پس اين. چيزها صرفاً تصادفي بوده و ناشي از قابليت شخصي اوست

صفتي بربيايد دشمن او قلمداد  هركسي كه در مقام رقابت با چنين شخص شيطان. بيند مردم، زيبايي و درجات تحصيلي نمي
اين دشمني و . صفتان محسوب ميشود صفتان زياد است و هر كدام از آنها دشمني براي ديگر اهريمن تعداد اهريمن. خواهد شد
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 بدين ؛ها، پس از آن بين جوامع و سرانجام در ميان ملتها گسترش مييابد اشخاص، سپس بين خانوادهخصومت نخست در بين 
  . سبب است كه همواره در سراسر جهان نزاع، جنگ و خصومت وجود دارد

د را عموماً ديوسيرتان خو. صفتي گمان ميكند ميتواند به بهاي قرباني نمودن همه افراد ديگر زندگي نمايد هر شخص شيطان
چرا در جاي ديگر به دنبال خدا ميگرديد؟ شما همه خودتان خدا ”:گويند ميخدا ميپندارند و واعظان شيطان صفت به پيروانشان 

 اينها ارشادات “.خدا مرده است. خدا را دور بيندازيد. به خدا ايمان نداشته باشيد. ميتوانيد هرآنچه را كه مايليد انجام دهيد! هستيد
  .صفتان است اهريمنخدانشناسان و 

هرچند شخص ديوصفت ميبيند كه ديگران به اندازه او و يا حتي بيش از او ثروت و يا نفوذ دارند، با اين وصف گمان ميكند كه 
تا آنجا كه به ارتقاء به سيارات ديگر مربوط ميشود، او اعتقادي به انجام ياگياها يا . هيچكس ثروتمندتر و يا بانفوذتر از او نيست

 كه با ابداع روشهاي ياگيا و مهيا كردن وسايل و آالت و ابزار خاص قادر خواهند شد كنند ميصفتان تصور  شيطان. انيها نداردقرب
او به مردم پيشنهاد ساختن پلكان عظيمي را كرد تا . راوانا بهترين نمونه اين چنين اشخاصي است. به سيارات باالتر نائل گردند
به همين ترتيب، در عصر .  در وداها، به سيارات بهشتي دست يابدتجويزشده بدون انجام قربانيهاي هر كس بتواند از طريق آن،
. صفت مشابهي ميكوشند با اختراع انواع فضاپيماهاي مادي به نظامهاي سيارهاي فوقاني نائل گردند حاضر نيز اشخاص شيطان

در آيه . كنند ميان بدون دانش حقيقي به وادي جهنم سقوط در نتيجه آن. هاي بارزي ازسرگشتگي انسان است اين نكات نمونه
 آنان همچون ماهياني كه در تور گرفتار ؛“تور، شبكه”جاال يعني . حاضر واژه سانسكريت موها ـ جاال بسيار حائز اهميت است

  .اند هيچ گونه راهي براي بيرون آمدن از توهمي كه آنها را احاطه كرده است ندارند شده

  17آيه 
ätma-sambhävitäù stabdhä 
dhana-mäna-madänvitäù 
yajante näma-yajïais te 

dambhenävidhi-pürvakam  
ätma-sambhävitäù : خودپسند، پرمدعا ـstabdhäù : گستاخ ـdhana-mäna : مربوط به ثروت و حيثيت كاذب ـ

mada :زدگي ـ  در توهمanvitäù : جذب شده ـyajante :هند ـ آنها قرباني انجام ميدnäma : فقط در اسم ـyajïaiù : با
  .بدون پيروي از هيچ گونه قاعده و قانوني: avidhi-pürvakamناشي از غرور ـ : dambhenaآنها ـ : teقربانيها ـ 

  ترجمه
انـد، گـاهي      اند و به واسطة ثروت و حيثيت كاذب دچار تـوهم گرديـده              آنان كه خودپسند و همواره گستاخ     

  . پيروي از قواعد و قوانين فقط اسماً قرباني انجام ميدهنداوقات مغرورانه بدون

  شرح
صفت كه خود را عالم كل ميدانند و كمترين توجهي به هيچ مرجع موثق يا كتاب مقدس ندارند، گاهي اوقات  اشخاص شيطان

اين . ارند، بسيار گستاخ هستندو از آنجا كه به مرجعيت روحاني ايمان ند. به انجام مراسم به اصطالح مذهبي يا قرباني ميپردازند
گاهي اوقات چنين اشخاص اهريمن صفتي با بر تن كردن . حالت به علت توهم ناشي از گردآوري ثروت و حيثيت كاذب ميباشد

جامه تقوي و بازي كردن نقش مبلغ مذهبي به گمراه كردن مردم ميپردازند و به عنوان پيشوايان مذهبي يا ظهورات خداوند 
 ابلهان آنان را در اصول مذهبي و ؛اشخاص عادي اعالم ميدارند كه آنان خدايند و به پرستش ايشان ميپردازند. وندش ميشناخته 
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اين افراد لباس انقطاع از زندگي مادي ميپوشند و در آن جامه مشغول انواع . كنند مياصول دانش روحاني، پيشرفته محسوب 
اما . ه از دنيا انقطاع حاصل كرده است، محدوديتهاي بسيار زياديوجود دارددر حقيقت براي كسي ك. شوند ميرفتار ناشايست 

 آنان ميپندارند كه راه انسان هماني است كه او براي خود ابداع كرده و راه كنند؛ ميصفتان اعتنايي به اين محدوديتها ن شيطان
ر تأكيد خاصي بر واژه آويدهي ـ پورواكام، آيه حاض. مشخص، معين و مقرري كه شخص ملزم به پيروي از آن باشد وجود ندارد

  .توجهي همواره ناشي از جهل و توهم است توجهي به قواعد و قوانين، دارد كه اين بي به معني بي

  18آيه 
ahaìkäraà balaà darpaà 

kämaà krodhaà ca saàçritäù 
mäm ätma-para-deheñu 

pradviñanto ’bhyasüyakäù  
ahaìkäram : منيت كاذب ـbalam : قدرت ـdarpam : غرور ـkämam : شهوت و آز ـkrodham : خشم ـca : همچنين

: deheñuو در ديگر ـ : paraمتعلق به خودشان ـ ) بدنهاي(در : ätmaبه من، مرا ـ : mämاند به ـ  پناه برده: saàçritäùـ 
  .حسود: abhyasüyakäùكفر گرفتن، توهين كردن ـ : pradviñantaùبدنها ـ 

  ترجمه
اند، نسبت به شخصيت      ديوصفتان كه با منيت كاذب، قدرت، غرور، شهوت و خشم گمراه و سرگردان شده             

متعال خداوند كه درون بدن خودشان و بدنهاي ديگران قرار دارد حسادت ميورزند و بر ضـد ديـن حقيقـي كفـر                       
  .گويند مي

  شرح
او به كتب مقدس و وجود .  مقدس اكراه داردشخص ديوصفت كه همواره مخالف برتري خداوند است از اعتقاد به كتب

چنين شخصي واقف . اين امر ناشي از حيثيت دروغين، ثروت و قدرت اوست. شخصيت اعالي خداوند هر دو حسد ميورزد
لذا به علت عدم آگاهي از اين موضوع، در واقع نسبت به . نيست كه زندگي كنوني موقعيتي است براي تدارك زندگي بعد

او به علت فقدان . او نسبت به بدن خود و ديگران خشونت روا ميدارد. و نيز ديگران حسد ميورزد) ذات(ي خود خويشتن حقيق
دانش حقيقي به اين امر كه گرداننده كليه امور در عالم كائنات شخصيت اعالي خداوند است توجهي ندارد، و به علت حسادت 

بي را در جهت نفي وجود خداوند پيش ميكشد و مرجعيت كتب به كتب مقدس و شخصيت متعال خداوند، استدالالت كاذ
وي خود را در هر عملي صاحب استقالل و قدرت ميپندارد و تصور ميكند از آنجا كه هيچكس نميتواند در . مقدس را رد مينمايد

چنانچه . ست مانع او شودنيرو، قدرت يا ثروت با او برابري نمايد، ميتواند به هر صورتي كه بخواهد عمل كند و هيچكس قادر ني
دشمني نيز داشته باشد كه قادر به جلوگيري از فعاليتهاي نفساني و شهواني او باشد، نقشه ميكشد كه با قدرت خود او را نابود 

  .سازد

  19آيه 
tän ahaà dviñataù krürän 
saàsäreñu narädhamän 

kñipämy ajasram açubhän 
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äsuréñv eva yoniñu  
tän : آنها ـaham : من ـdviñataù : حسود ـkrürän : شرور ـsaàsäreñu : در اقيانوس موجوديت مادي ـnara-

adhamän : پستترين نوع بشر ـkñipämi : ميگذارم ـajasram : براي هميشه ـaçubhän : ناخجسته، ناپاك ـäsuréñu :
  .در رحمها: yoniñuحتماً، محققاً ـ : evaشيطاني ـ 

  ترجمه
هاي شيطاني حيـات در       ترين در ميان انسانها را، براي هميشه در انواع گونه            و پست  من حسودان، شروران  
  .افكنم اقيانوس موجوديت مادي مي

  شرح
در اين آيه به وضوح نشان داده شده است كه قرار دادن يك روح فردي خاص در يك بدن خاص منوط به اراده پروردگار متعال 

ظمت خداوند را نپذيرد، و از طرف ديگر اين يك واقعيت مسلم است كه او شخص شيطانصفت ممكن است برتري و ع. است
ميتواند بر اساس هوي و هوس خود عمل نمايد، ليكن تولد بعدي او بستگي به تصميم شخصيت اعالي خداوند دارد و نه خود 

ري قرار ميگيرد تا بدن  بيان گرديده است كه روح فردي، پس از مرگ، در رحم ماد بهاگاواتام-شريماددر جزء سوم . او
بنابراين در موجوديت مادي انواع بسياري از گونههاي حياتي همچون . بخصوصي را تحت نظارت نيرويي برتر دريافت كند

اما .  كليه آنها را آن نيروي برتر تدارك ديده است و هيچيك تصادفي نيست؛حيوانات، حشرات، انسان و غيره به چشم ميخورد
، و شوند ميصفت، در اينجا به وضوح گفته شده است كه آنان تا ابد در رحم ديوسيرتان قرار داده  مندر مورد اشخاص اهري

اين گونه قالبهاي حياتي كه براي . ترين نوع بشر باشند ادامه خواهند داد  به اين كه حسادت ورزند و در زمره پستسان بدين
بسياري از شكارچيان همان . خشونت، نفرت و ناپاكي استصفتان تدارك ديده شده است همواره مملو از شهوت،  شيطان

  .شوند ميصفت محسوب  قالبهاي حياتي شيطان

  20آيه 
äsuréà yonim äpannä 

müòhä janmani janmani 
mäm apräpyaiva kaunteya 
tato yänty adhamäà gatim  

äsurém : شيطاني ـyonim : قالبهاي حياتي ـäpannäù : به دست آوردن ـmüòhäù : ابلهان ـjanmani janmani : در
اي پسر كونتي ـ : kaunteyaحتماً، محققاً ـ : evaبدون دست يافتن ـ : apräpyaبه من، مرا ـ : mämتولد پس از تولد ـ 

tataù : پس از آن ـyänti :روند ـ  ميadhamäm : محكوم شده ـgatim :مقصد.  

  ترجمه
 تولدهاي پياپي در ميان انواع شـيطاني حيـات هيچگـاه          اي پسر كونتي، چنين اشخاصي با به دست آوردن        

  .روند ميترين شرايط زندگي فرو  آنان تدريجاً به شوم. توانند به من تقرب جويند نمي

  شرح
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بر كسي پوشيده نيست كه خداوند بخشنده كل است، اما در اينجا ميبينيم كه بخشندگي خداوند متعال هيچگاه شامل حال 
اين مطلب به روشني بيان گرديده است كه ديوسيرتان زندگي پس از زندگي در رحم ديوصفتان . رددصفت نميگ اشخاص شيطان
 تا سرانجام روند مي و به علت دست نيافتن به لطف و رحمت حق تعالي، به مراتب هر چه پستتر فرو شوند ميمشابه قرار داده 

صفتاني عمال   روشني بيان شده است كه چنين شيطاناين نكته به. كالبدهاي جسماني همچون گربه، سگ و خوك كسب كنند
در وداها نيز آمده است كه چنين . آورند در هيچيك از مراحل زندگي بعد، امكان دريافت رحمت خداوند را به دست نمي

 در اين صورت شايد اين استدالل مطرح شود.  تا مرحلهاي كه كالبد سگ يا خوك كسب كنندكنند مياشخاصي تدريجاً تنزل 
كه چنانچه رحمت واسعه خداوند شامل حال اين ديوصفتان نگردد، پس اطالق صفت رحمان متعال براي خداوند چه مفهومي 

ورزد، بلكه قرار دادن آسوراها  در پاسخ به اين سؤال، در ودانتا ـ سوترا مييابيم كه حق تعالي نسبت به هيچكس نفرت نمي. دارد
 خداوند وسيله بهگاهي اوقات آسوراها . ات نيز چهره ديگري از لطف و رحمت اوستصفتان در پستترين مراتب حي يا شيطان

، اما اين هالكت نيز براي آنان مطلوب است، زيرا در ادبيات ودايي مييابيم كه هر كس به دست خداوند شوند ميمتعال كشته 
 از آسوراها همچون راوانا، كامسا و هيرانياكاشيپو هاي بسياري در تاريخ به نمونه. متعال كشته شود رهايي مييابد و رستگار ميشود

بنابراين چنانچه . خوريم كه خداوند صرفاً به منظور از بين بردن آنها، به صورت ظهورات مختلف، در مقابلشان ظاهر شد برمي
  .ن ميشودآسوراها آنقدر خوشبخت باشند كه به دست خداوند كشته شوند، لطف و رحمت خداوند بدين طريق شامل حال آنا

  21آيه 
tri-vidhaà narakasyedaà 
dväraà näçanam ätmanaù 
kämaù krodhas tathä lobhas 

tasmäd etat trayaà tyajet  
tri-vidham : مربوط به سه نوع ـnarakasya : مربوط به جهنم ـidam : اين ـdväram : دروازه ـnäçanam : مخرب ـ

ätmanaù : مربوط به ذات ـkämaù : آز ـ شهوت وkrodhaù : خشم ـtathä : همچنين ـlobhaù : حرص ـtasmät :
  .فرد بايد رها كند: tyajetسه ـ : trayamاينها ـ : etatبنابراين ـ 

  ترجمه
شود و هر انسان عاقلي بايد آنها را          شهوت، خشم و حرص سه دروازهاي است كه به اين جهنم منتهي مي            

  .شوند ميرها كند، زيرا باعث تنزل روح 

  رحش
انسان ميكوشد شهوتش را ارضاء نمايد، و هنگامي كه نميتواند، خشم و حرص . آغاز زندگي شيطاني در اينجا توصيف شده است

انسان عاقلي كه نميخواهد در گرداب انواع شيطاني حيات سرنگون شود بايد بكوشد از اسارت اين سه دشمن رهايي . پديد ميĤيد
را به آنچنان هالكتي برسانند كه ديگر هيچ گونه امكان رهايي از اين اسارت مادي وجود نداشته چرا كه اينها ميتوانند ذات . يابد
  .باشد

  22آيه 
etair vimuktaù kaunteya 

tamo-dvärais tribhir naraù 
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äcaraty ätmanaù çreyas 
tato yäti paräà gatim  

etaiù : از اينها ـvimuktaù : رها ميشود ـkaunteya :تي ـ اي پسر كونtamaù-dväraiù :هاي جهل ـ  ازدروازهtribhiù :
پس از آن : tataùبركت ـ : çreyaùبراي ذات ـ : ätmanaùانجام ميدهد ـ : äcaratiشخص ـ : naraùمربوط به سه نوع ـ 

  .مقصد: gatimبه واال و متعال ـ : parämميرود ـ : yätiـ 

  ترجمه
گريخته است، اعمالي را كه براي خودشناسـي سـودمند          اي پسر كونتي، كسي كه از اين سه دروازة جهنم           

  .رسد سان تدريجاً به مقصد متعال مي دهد و بدين است انجام مي

  شرح
هر قدر انسان بيشتر از شهوت، خشم و . انسان بايد بسيار مراقب اين سه دشمن حيات بشري يعني شهوت، خشم و حرص باشد

با .  در متون مقدس ودايي پيروي نمايدتجويزشدهتواند از قواعد و قوانين آنگاه مي. حرص آزاد شود، وجودش پاكتر ميگردد
اگر انسان آنقدر . كننده زندگي انساني، شخص تدريجاً خود را به سطح ادراك روحاني ارتقاء ميدهد پيروي از اصول تنظيم

در ادبيات .  او تضمين شده استخوشبخت باشد كه با چنين تالشي به سطح كريشنا آگاهي ارتقاء يابد، آنگاه موفقيت براي
اساس روش مبتني بر ترك . ودايي، براي رسيدن به مرحله پاكسازي و تزكيه راههاي عمل و عكسالعمل توصيه شده است

شهوت، حرص و خشم است كه انسان با كسب شناخت اين روش، ميتواند به باالترين مرتبه خودشناسي كه در خدمت عابدانه 
بنابراين، بر اساس طريقت ودايي، ساختار . در آن خدمت عابدانه، رهايي روح مقيد تضمين شده است. ابدكامل ميشود، ارتقاء ي

نظام اجتماعي بر اساس چهار طبقه و چهار مرحله زندگي، سازمان يافته است كه طبقات چهارگانه اجتماعي و مراحل چهارگانه 
 تقسيمات مراحل زندگي قواعد و قوانين خاص خود را دارد، كه هر يك از طبقات اجتماعي يا. زندگي روحاني خوانده ميشود

آنگاه بدون . چنانچه انسان قادر باشد از آنها پيروي نمايد، خود به خود به باالترين سطح معرفت روحاني ارتقاء خواهد يافت
  .ترديد ميتواند رهايي يابد

  23آيه 
yaù çästra-vidhim utsåjya 

vartate käma-kärataù 
na sa siddhim aväpnoti 

na sukhaà na paräà gatim  
yaù : هر كسي كه ـçästra-vidhim : قواعد كتب مقدس ـutsåjya : رها نمودن ـvartate :ماند ـ  باقي ميkäma-

kärataù : عمل كردن از روي هوي و هوس در شهوت ـna : هيچگاه ـsaù : او ـsiddhim : كمال ـaväpnoti : دست
  .مرحله كمال: gatimواال و متعال ـ : parämهيچگاه ـ : naشادي و خوشبختي ـ : sukhamز ـ هرگ: naيابد ـ  مي

  ترجمه
گذارد تا طبق هوي و هوس خود عمل نمايد، نه به كمال       اما كسي كه قواعد و قوانين كتب مقدس را كنار مي          

  .ميرسد، نه به خوشبختي و نه به مقصد متعال
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  شرح
 شاسترا ـ ويدهي يا هدايت شاسترا اختصاص به طبقات چهارگانه اجتماع و مراحل چهارگانه همان گونه كه قبال توصيف شد،

چنانچه كسي از آنها تبعيت نكند و از روي هوي و . بر همه واجب است كه از اين قواعد و قوانين پيروي نمايند. زندگي دارد
به عبارت ديگر، ممكن است . خواهد رسيدهوس طبق شهوت، حرص و ميل خود عمل كند، هيچگاه در زندگيش به كمال ن

كسي كليه اين موارد را از ديدگاه نظري و تئوري بداند، ليكن چنانچه آنها را در زندگي خود به كار نبندد، آنگاه بايد در زمره 
ه به منظور از موجود زنده در شكل انساني حيات انتظار ميرود كه عاقل باشد و از قوانيني ك. ترين انسانها شناخته شود پست

ارتقاي زندگي او به باالترين سطح در اختيارش گذاشته شده پيروي نمايد، چرا كه در صورت عدم پيروي خود را دچار انحطاط و 
با اين وصف، چنانچه حتي شخص با تبعيت از قواعد و قوانين و اصول اخالقي، در نهايت امر به مرحله درك . ذلت ميكند

و چنانچه حتي شخص وجود خداوند را بپذيرد، ولي خود را وقف . مام دانش او بيهوده بوده استخداوند متعال نرسد، آنگاه ت
بدين سبب انسان بايد خود را تدريجاً به سطح كريشنا آگاهي و . خدمت و طاعت او نسازد تالشهايش بينتيجه و ضايع بوده است

  .ه او ميتواند به باالترين مرحله كمال نائل گردد فقط در اين هنگام و در اينصورت است ك؛خدمت عابدانه ارتقاء دهد
او ميداند كه كار . كسي كه آگاهانه از قوانين تخطي مينمايد، در شهوت عمل ميكند. واژه كاما ـ كاراتا بسيار حائز اهميت است

اين :  را انجام نميدهدخاصي منع شده است ليكن بدان مبادرت ميورزد، و يا كار خاص ديگري بايد انجام گردد ولي با اينهمه آن
مقدر است كه چنين .  بنابراين او شخصي پيرو هوي و هوس خوانده ميشود؛خوانند را عمل كردن از روي هوي و هوس مي

فرصت گرانبهاي زندگي . اشخاصي از طرف خداوند متعال محكوم شوند و نتوانند به كمال منظور شده حيات انساني نائل گردند
 تهذيب نفس يا پاكسازي وجود انسان در اختيار او گذاشته شده است، و كسي كه از قواعد و قوانين بشري، باالخص به منظور

  .پيروي ننمايد، نه قادر است وجود خويش را تزكيه كند و نه ميتواند به مرحله حقيقي خوشبختي برسد

  24آيه 
tasmäc chästraà pramäëaà te 

käryäkärya-vyavasthitau 
jïätvä çästra-vidhänoktaà 

karma kartum ihärhasi  
tasmät : بنابراين ـçästram : كتب مقدس ـpramäëam : گواه، دليل ـte : مال تو، ت ـkärya : وظيفه، تكليف ـ
akärya : و فعاليتهاي منع شده ـvyavasthitau : در تعيين، در تشخيص ـjïätvä : دانستن، شناختن ـçästra : مربوط به

در اين : ihaانجام دهي ـ : kartumكار ـ : karmaهمان گونه كه اعالم شده ـ : uktamقواعد ـ : vidhänaكتاب مقدس ـ 
  .تو بايد: arhasiجهان ـ 

  ترجمه
. بنابراين انسان بايد از طريق قوانين كتب مقدس درك نمايد كه وظيفه چيست و غير وظيفه كـدام اسـت                   

  . تا بتواند تدريجاً ارتقاء يابدانسان بايد با شناخت چنين قواعد و قوانيني عمل كند

  شرح
چنانچه كسي كريشنا را . همان گونه كه در فصل پانزدهم بيان گرديد، كليه قواعد و قوانين وداها به منظور شناخت كريشناست

دانش كه  درك نمايد، و با اشتغال به خدمت عابدانه در آگاهي به كريشنا قرار گيرد، به باالترين كمال گيتا-بهاگاواداز طريق 
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او از مردم خواست كه : خداوند چيتانيا ماهاپرابهو اين روش را بسيار ساده نمود. متون مقدس ودايي ارائه ميدهند رسيده است
هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره /  هاره كريشنا، هاره كريشنا كريشنا كريشنا، هاره هاره-فقط به ذكر اسماء مقدس خداوند 

. د، مشغول خدمت عابدانه خداوند شوند و باقيمانده خوراكي را كه به پيشگاه خداوند تقديم شده است تناول كنند بپردازن-هاره 
بايد دانست كسي كه مستقيماً مشغول انجام كليه اين فعاليتهاي عابدانه باشد، گويي تمام ادبيات ودايي را مطالعه نموده و كامال 

البته براي اشخاص عادي كه در كريشنا آگاهي و مشغول خدمت عابدانه نيستند، . گيري درست آنها رسيده است به نتيجه
انسان بايد بدون جر و . تصميم اينكه چه چيزي بايد انجام و چه چيزي نبايد انجام شود، در چارچوب احكام وداها تعيين ميگردد

شاسترا فاقد چهار نقص .  خوانده ميشود)كتاب مقدس(اين امر پيروي از اصول شاسترا . بحث بر اساس اين احكام عمل كند
داشتن حواس ناقص، تمايل به فريب دادن، قطعيت در ارتكاب اشتباه، و قطعيت : اصلي موجود در ارواح مقيد است كه عبارتند از

ين وجود اين چهار نقص اصلي در روح اسير ماديات باعث سلب صالحيت از او در زمينه پيشنهاد قواعد و قوان. در متوهم شدن
بدين لحاظ، قواعد و قوانين توصيه شده در شاسترا كه وراي چنين نقصهايي است، بدون تغيير و تبديل از طرف . ميگردد

  .مقدسان بزرگ، آچارياها و ارواح بزرگ پذيرفته ميشود
گرايان و  ويته بي: شوند ميدر هندوستان گروههاي بسياري با شناختهاي روحاني وجود دارند كه عموماً به دو دسته تقسيم 

انسان بدون پيروي از اصول كتب مقدس نميتواند خود . كنند ميگرايان كه پيروان هر دوي آنان طبق اصول وداها زندگي  هويت
  .بنابراين، كسيكه واقعاً مفهوم شاستراها را درك كند، خوشبخت محسوب ميشود. را به مرحله كمال ارتقاء دهد

اصولي كه به منظور درك شخصيت متعال خداوند وضع شده است علت تمامي در جامعه بشري، اكراه و انحراف از 
اين باالترين توهين و بيحرمتي در زندگي انسان محسوب ميشود كه به تبع آن، مايا يعني انرژي مادي شخصيت . هاست سقوط

 مادي تشكيل شده است، لذا يعتسه گونة طباين انرژي از . گانه او را آزار ميدهد اعالي خداوند، همواره به صورت رنجهاي سه
 ارتقاء دهد تا راه معرفت خداوند متعال باز شود، وگرنه در گونههاي جهل و شهوت كه گونة نيكيانسان بايد حداقل خود رابه 

آنان كه در گونههاي شهوت و جهل هستند، كتب مقدس را به باد تمسخر ميگيرند، . علت زندگي ديوصفتانه است باقي ميماند
اين افراد از تعاليم پير روحاني .  و درك صحيح از شخصيت اعالي خداوند را مسخره مينمايندكنند ميقدس را استهزاء مردان م

آنان با وجود شنيدن درباره شكوه و عظمت خدمت عابدانه جلب آن .  و توجهي به قوانين كتب مقدس ندارندكنند ميسرپيچي 
اينها برخي از نقايص موجود . كنند ميمال براي خودشان ابداع و از آنها پيروي در نتيجه راههايي براي رسيدن به ك. شوند مين

اما اگر كسي از موهبت هدايت يك پير روحاني حقيقي . در جامعه انساني است كه فرد را به مراتب شيطاني حيات سوق ميدهد
 آنگاه زندگي وي -راتب باالتر هدايت نمايد  شخصي كه قادر باشد انسان را در راه ارتقاء به م-معتبر و موثق برخوردار گردد 

  .قرين موفقيت ميگردد
  . پايان مييابد“طبايع الهي و اهريمني” تحت عنوان گيتا-بهاگاوادسان شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل شانزدهم شريماد  بدين
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   هفدهمفصل 

   انواع ايمان

  

  1آيه 
arjuna uväca 

ye çästra-vidhim utsåjya 
yajante çraddhayänvitäù 
teñäà niñöhä tu kä kåñëa 
sattvam äho rajas tamaù 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـye : آن كساني كه ـçästra-vidhim : قواعد كتاب مقدس ـutsåjya : رها كردن ـ
yajante :كنند ـ  پرستش ميçraddhayä : ايمان كامل ـanvitäù : سرشار از ـteñäm : مربوط به آنها ـniñöhä : ايمان ـ

tu : اما ـkä : چيست ـkåñëa : اي كريشنا ـsattvam : درنيكي ـäho : يا ديگر ـrajaù : در شهوت ـtamaù :در جهل .  

   ترجمه
، بلكـه طبـق     كننـد   مـي اي كريشنا، وضع آن كساني كه از اصول كتب مقدس پيروي ن           : آرجونا سؤال نمود  

   ، شهوت و يا جهل اند، نيكي اي ونه آنها در چه گ نمايند چيست تصور خويش پرستش مي

   شرح
در آيه سي و نهم فصل چهارم بيان گرديد شخصي كه به نوع خاصي از پرستش ايمان دارد تدريجاًبه مرحله دانش ارتقاء پيدا 

گيري شد كسي كه از اصول مدون در  شانزدهم نتيجه در فصل. رسد كند و به باالترين مرحله كمال آرامش و موفقيت مي مي
شود، و كسي كه با ايمان به احكام كتب مقدس پايبند است و از  صفت خوانده مي كتب مقدس پيروي ننمايد، آسورا ياشيطان

مقدس از آن ذكري  ، قوانيني را كه در دستورات كتب ، چنانچه كسي اكنون. شود كند يك دوا يا فرشته خوانده مي مي آنها تبعيت
كساني كه با . شك آرجونا را برطرف نمايد  حال كريشنا بايد اين  نمايد، وضعش چيستبه ميان نيامده است با ايمان پيروي

، شهوت و جهل  هاي نيكي ، پرستش آنها در كداميك از گونهكنند ميانتخاب يك انسان و ايمان آوردن به او، نوعي خدا ايجاد
 آنان امكان دارد كه به دانش دست يابند و خود را رسند آيا براي مرحله كمال حيات انساني مي قرار دارد آيا چنين اشخاصي به

به چيزي ايمان دارند و   وليكنند ميس تبعيت نباالترين مرحله كمال ارتقاء دهند آيا آنهايي كه از قواعد و قوانين كتب مقد به
ؤاالت را در برابر كريشنا گردند آرجونا اين س نائل مي پرستند، در كوششهاي خود به موفقيت خدايان و فرشتگان و انسانها را مي

  .كند مطرح مي

  2آيه 
çré-bhagavän uväca 
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tri-vidhä bhavati çraddhä 
dehinäà sä svabhäva-jä 

sättviké räjasé caiva 
tämasé ceti täà çåëu 

çré-bhagavän uväca : شخصيت اعالي خداوند فرمود ـtri-vidhä : مربوط به سه نوع ـbhavati :شود ـ  ميçraddhä :
طبق گونه خاصش در طبيعت مادي ـ : sva-bhäva-jäآن ـ : säمربوط به آن كه كالبد گرفته ـ : dehinämايمان ـ 
sättviké : در گونة نيكي ـräjasé :شهوت ـ  در گونهca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـtämasé : در گونة جهل ـca : و ـ

iti :سان ـ  بدينtäm : آن ـçåëu :بشنو از من .  

   ترجمه
، ايمان  گرفته از طبيعت كسب كرده است هايي كه روح قالب بر اساس گونه: شخصيت اعالي خداوند فرمود

  .اكنون در اين باره بشنو.  ، در شهوت و يا در جهل در نيكي: تواند بر سه قسم باشد شخص مي

   شرح
،تحت سلطه و سيطره كنند ميي از آن پيروي نآنان كه به قواعد و قوانين كتب مقدس واقفند، اما به علت تنبلي و سست

، طبعي را با صفات و  و يا جهل، شهوت  نيكي هاي آنان طبق اعمال پيشين خود در گونه. هاي طبيعت مادي قرار دارند گونه
بايد در نظرداشت كه موجود زنده به محض تماس با طبيعت مادي در چنگال . كنند ميويژگيهاي خاص خودش كسب 

 او طرز تفكر خاصي را طبق سان بدين.  شود و اين امر به طور ابدي ادامه داشته است ختلف طبيعت گرفتارميهاي م گونه
پير روحاني  اما چنانچه انسان با يك. آورد معاشرت وتماس با طبايع سه گانه مادي و تحت نفوذ هر يك از آنها به دست مي

يجاً موقعيت خود را از تواند اين طبع راتغيير دهد و تدر  نمايد ميحقيقي معاشرت نمايد و طبق قوانين او و كتب مقدس عمل
نتيجه آن است كه ايمان كوركورانه در گونه خاصي از .  ارتقاءدهدگونة نيكي به گونة شهوت يا از گونة نيكي به گونة جهل
و خرد و در معاشرت با يك انسان بايد موضوعات را با دقت و هوش . به كمال برسد تواند به شخص كمك كند كه طبيعت نمي
باالتري از طبيعت تغيير  تواند موقعيت خود را به گونه بدين ترتيب است كه انسان مي. يت مورد توجه قرار دهدباصالح پير روحاني

  .دهد

  3آيه 
sattvänurüpä sarvasya 

çraddhä bhavati bhärata 
çraddhä-mayo ’yaà puruño 
yo yac-chraddhaù sa eva saù 

sattva-anurüpä : بر اساس موجوديت ـsarvasya : مربوط به هر كس ـçraddhä : ايمان ـbhavati :شود ـ  مي
bhärata : اي فرزند بهاراتا ـçraddhä : ايمان ـmayaù : مملو از ـayam : اين ـpuruñaù : موجود زنده ـyaù :كسي  كه ،

  .او: saùحتماً، محققاً ـ : evaن ـ سا بدين: saùايمان ـ : çraddhaùكه با داشتن ـ : yatكه ـ 

   ترجمه
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خاصي ايمان را     ، نوع   هاي مختلف طبيعت    اي پسر بهاراتا، انسان بر اساس موجوديت خود، تحت تأثير گونه          
  . هايي كه كسب كرده صاحب ايمان بخصوصي است شود موجود زنده طبق گونه گفته مي. دهد پرورش مي

   شرح
،  ، داراي نوع خاصي ايمان است كه طبق سرشتي كه از طبيعت كسب كرده است ضعيتشهر فرد، صرف نظر از موقعيت و و

با . نمايد ، انسان طبق ايمان بخصوصش با اشخاص بخصوصي معاشرت مي سان بدين. شود ، شهواني يا جاهالنه خوانده مي نيك
اي الينفك  موجود زنده در اصل جزء و ذره، همان گونه كه در فصل پانزدهم بيان گرديد، حقيقت امر اين است كه هر  اين حال

اش   اما هنگامي كه رابطه؛اي طبيعت مادي قرار دارد باشد و از نظر فطري و ذاتي در وراي تمامي اين گونه خداوند متعال مياز 
 را از نهد، موقعيت خاص خود كند و در تماس با طبيعت مادي به زندگي مقيد پا مي را با شخصيت متعال خداوند فراموش مي

ايمان و نحوه زندگي تصنعي حاصل از موقعيت مذكور . كند طريق تماس با تنوعات مختلف موجود در طبيعت مادي ايجاد مي
 تصور يا دركي كه از وسيله بهپس بايد در نظر داشت كه هرچند رفتار و كردار انسان . گنجد هارچوب ديدگاه مادي ميفقط در چ

بنابراين شخص بايد از تمامي آلودگيها .  ن وصف او ذاتاً و فطرتاً نيرگونا يا متعال و روحاني استشود، با اي زندگي دارد هدايت مي
اين راه يعني . و آاليشهاي مادي كسب شده پاك و تطهير شود تا رابطه جاودانش را با خداوند متعال مجدداً به دست آورد

ولي . كند رفتن در آن ارتقاء به كمال را براي فرد تضمين مي، تنها راه بازگشت فارغ از ترس است و قرار گ كريشنا آگاهي
  .هاي طبيعت رفتار خواهد نمود چنانچه انسان اين راه خودشناسي را در پيش نگيرد، قطعاً تحت تأثير گونه

است به انسان ممكن . گيرد  نشأت ميگونة نيكيشرادها در اصل از .  در اين آيه بسيار اهميت دارد“ايمان”واژه شرادها يا 
هاي ذهني خود ايمان داشته باشد، ليكن بايد دانست ايمان قوي شخص حاصل اعمال در  ، خدايي ساختگي و يا ساخته فرشته

 رنگي از هر سه گونه را در خود دارد و ؛ ، هيچ گونه عملي كامال پاك و خالص نيست اما در زندگي مقيد مادي.   استگونة نيكي
تواند سرشت حقيقي   در نيكي خالص است كه انسان مي؛ ، متعال و روحاني است  و خالصنيكي پاك. در نيكي خالص نيست

مادامي كه ايمان انسان كامال در نيكي خالص قرار نگرفته باشد، هرآينه در معرض . شخصيت متعال خداوند را درك نمايد
بنابراين ايمان انسان بر اساس وضعيت .  دارد قراركنند ميهاي طبيعت مادي كه تا قلب انسان رسوخ  آلودگي با هر يك از گونه

 گونة نيكيبايد دانست چنانچه قلب انسان در . شود قلب او كه در تماس با گونه خاصي از طبيعت مادي قرار دارد مشخص مي
ش در ، چنانچه قلبش در طبع شهوت باشد ايمانش نيز در طبع شهوت است و چنانچه قلب باشد ايمان او نيز در همان گونه است

يابيم و به علت  بدين ترتيب است كه ما در جهان انواع مختلف ايمان را مي.  گونه تاريكي و توهم باشد ايمانش نيز آلوده است
، ليكن چون قلب   خالص نهفته استگونة نيكياصل حقيقي ايمان مذهبي در . اين تنوع ايمان انواع مختلف مذهب وجود دارد

  .آيد ، اصول مذهبي گوناگون و به تبع آن انواع مختلف پرستش به وجود مي آغشته به آلودگيهاي مادي است

  4آيه 
yajante sättvikä devän 
yakña-rakñäàsi räjasäù 

pretän bhüta-gaëäàç cänye 
yajante tämasä janäù 

yajante :كنند ـ  پرستش ميsättvikäù : آن كساني كه در گونة نيكي هستند ـdevän :دگاران ـ فرشتگان، خداونyakña-

rakñäàsi : ديوان ـräjasäù : آنان كه در گونة شهوت هستند ـpretän :مردگان ـ  ارواحbhüta-gaëän : اشباح ـca : و ـ
anye : ديگران ـyajante :كنند ـ  پرستش ميtämasäù : در گونة جهل ـjanäù :مردم .  
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   ترجمه
، و آنـان كـه در طبـع جهـل      ع شهوت هستند ديوان   ، آنان كه در طب      آنان كه در طبع نيكي هستند فرشتگان      

  .پرستند هستند اشباح و ارواح را مي

   شرح
طبق . كند كنندگان را بر اساس فعاليتهاي ظاهري آنان توصيف مي در آيه حاضر، شخصيت اعالي خداوند انواع مختلف پرستش

كه اطالعي از دستورات كتب مقدس ندارند يا ، اما كساني  ، فقط شخصيت متعال خداوند قابل پرستش است دستور كتب مقدس
كساني كه . پرستند هاي طبيعت مادي مي ندان با ايمان نيستند، چيزهاي مختلف را بر اساس موقعيتهاي بخصوصشان در گونهچ

 خداوندگار پرستند و فرشتگان ديگر نظير ايندرا، چاندرا و  قرار دارند عموماً فرشتگاني را نظير برهما و شيوا ميگونة نيكيدر 
صفتان   هستند شيطانگونة شهوتمشابهاً، آنان كه در . كنند مي اينان فرشته خاصي را براي هدف بخصوصي پرستش ؛خورشيد
پرستيد، زيرا به بركت آن جنگ او  ، مردي در كلكته هيتلر را مي آوريم كه در جنگ دوم جهاني ما به خاطر مي. پرستند را مي

اند عموماً   و جهلگونة شهوت، آنان كه در  همين ترتيببه . ا در معامالت بازار سياره به چنگ آوردتوانسته بود ثروت هنگفتي ر
توان هر كسي را به عنوان خدا پرستيد و نتيجه واحدي را  پندارند مي آنان مي. گزينند شخص قدرتمندي را به عنوان خدا برمي

  . آنكه ثمرات اين پرستش فرقي بكند عايد خود كرد، بي
آفرينند و  كنون در اين آيه به وضوح توصيف شده است كه اشخاصي كه در طبع شهوت هستند، چنين خداياني را ميا

گاهي اوقات مردم در كنار قبر بعضي . پرستند  يا تاريكي قرار دارند مردگان و ارواح را ميگونة جهلپرستند، و آنان كه در  مي
، پرستش رابطه جنسي نيز محلي براي خود   يا ظلمت و تاريكيگونة جهل در .ورزند اشخاص مرده به پرستش آنها مبادرت مي

ايم كه  ما در هندوستان ديده.  خوريم كنندگان اشباح نيز برمي همين طور، در روستاهاي دورافتاده هندوستان به پرستش. دارد
. ت پرستش كنند و قرباني تقديم نمايند تا درختي را كه روحي در آن ساكن شده اسروند ميمردم طبقات پايين گاهي به جنگل 
پرستش خداوند قسمت كساني است كه به طرز روحاني . توان پرستش خداوند به حساب آورد اين انواع مختلف پرستش را نمي

-sattvaà viçuddhaà vasudeva: گفته شده است) 4/3/23(  بهاگاواتام-شريماددر . اند در نيكي خالص واقع شده

çabditam:” اين بدان مفهوم است كه آنان كه كامال از “.پرستد كسي در نيكي خالص واقع شده باشد واسودوا را ميوقتي 
  .توانند شخصيت اعالي خداوند را بپرستند اند مي اند و در موقعيت متعال و روحاني قرار گرفته هاي مادي طبيعت پاك شده گونه
آنان ويشنوي فاقد . پرستند رار دارند پنج نوع خداوندگار را مي قگونة نيكيگرايان كه فرض بر آن است كه در  هويت بي

ويشنو بسط شخصيت . پرستند  معروف است مي“ويشنوي فلسفي شده”شخصيت يا فرم ويشنو در دنياي مادي را كه به نام 
كه شكل ويشنو فقط پندارند  گرايان چون در نهايت به شخصيت مطلق الهي ايمان ندارند، مي هويت ، اما بي متعال خداوند است

 كه خداوندگار برهما فرم فاقد شخصيت در گونه مادي كنند مي مشابهاً آنان تصور ؛ وجه ديگري از برهمن فاقد شخصيت است
كند كه حقيقت  ، اما چون تصور ميكنند مي آنان بعضي اوقات پنج نوع خداي قابل پرستش را توصيف سان بدين.  شهوت است

توان  در پايان مي. گذارند ، در نهايت امر همه موضوعات قابل پرستش را كنار مي خصيت است، همان برهمن فاقد ش محض
هاي مادي طبيعت را جز با معاشرت و همنشيني با اشخاصي  گيري كرد كه صفات و خصائل مختلف ناشي از گونه چنين نتيجه

  .توان پاك نمود اند نمي وردار شدهاند و از طبيعت متعال و روحاني برخ ها قرار گرفته كه در وراي اين گونه

  5-6آيات 
açästra-vihitaà ghoraà 
tapyante ye tapo janäù 
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dambhähaìkära-saàyuktäù 
käma-räga-balänvitäù  

 
karñayantaù çaréra-sthaà 
bhüta-grämam acetasaù 

mäà caiväntaù çaréra-sthaà 
tän viddhy äsura-niçcayän 

açästra :تب مقدس ـ ذكر نشده در كvihitam : هدايت شده ـghoram : مضر براي ديگران ـtapyante : متـحمل
و منـيت ـ : ahaìkäraبا غرور ـ : dambhaاشخاص ـ : janäùرياضتها ـ : tapaùآن كساني كه ـ : yeگردند ـ  مي

saàyuktäù : مشغول شده ـkäma : مربوط به شهوت و آز ـräga : و دلبستگي ـbala :با قدرت ـ anvitäù : وادار شده ـ
karñayantaù :عذاب دادن ـ رنج دادن ،çaréra-stham : واقع در بدن ـbhüta-grämam : تركيب عناصر مادي ـ

acetasaù : داشتن ذهنيت گمراه ـmäm :مرا ـ  به من ،ca : همچنين ـeva : حتماً، محققاً ـantaù : درون ـçaréra-

stham : واقع در بدن ـtän  :آنها را ـ به آنها ،viddhi :  درك كن ـäsura-niçcayän :صفتان ، شيطان ديوان .  

   ترجمه
گردند  هاي سختي مي كساني كه از روي غرور و منيت و با انگيزة شهوت و دلبستگي متحمل رياضتها و توبه

 در درون را ، اعضاي بدن خويش و همچنين روح متعالِ واقع كه در كتب مقدس توصيه نشده است و از سر ناداني 
  .صفت شناخته شوند دهند، بايد به عنوان شيطان شكنجه مي

   شرح
هاي گوناگوني از كف نفس و رياضت را كه در دستورات كتب مقدس ذكر نشده است از خود ابداع  كساني وجود دارند كه شيوه

، در تعاليم كتب مقدس ذكر نشده  سي، همچون ترويج هدفي كامال سيا ، روزه گرفتن به منظور هدفي مادي براي مثال. كنند مي
اشخاصي كه .  اجتماعينمايند و نه به منظور اهداف سياسي يا  كتب مقدس روزه را براي پيشرفت روحاني توصيه مي.  است

اعمال . شوند ميصفت يا خدانشناس محسوب   واقعاً اشخاص شيطانگيتا-بهاگاوادگردند از ديدگاه  متحمل چنين رياضتهايي مي
،  ، آنان از روي غرور، منيت كاذب در واقع.  رخالف احكام كتب مقدس است و به طور كلي براي بشريت سودمند نيستآنان ب

، نه تنها نظام عناصر ماديي كه بدن از آنها ساخته شده است  با چنين اعمالي. كنند ميبراي لذات مادي عمل شهوت و دلبستگي 
ها و يا  چنين روزه. گردد كند نيز ناراضي مي  خداوند كه درون بدن زيست ميشود بلكه خود شخصيت متعال دچار اختالل مي

ممكن .  كننده است گيرد مسلماً براي ديگران نيز ناراحت اسي صورت ميرياضتهاي غير معتبر و فاقد مرجعيت كه براي هدفي سي
هاي خود  گران را به موافقت با خواستهتواند دشمنان يا دي صفت گمان كند كه با استفاده از اين شيوه مي است شخص شيطان

اين اعمال از طرف شخصيت اعالي خداوند تأييد . تواند شخصي را به سوي مرگ سوق دهد هايي مي وادار سازد، اما چنين روزه
ني ، نافرما اين گونه اعمال. صفت هستند ورزند شيطان فرمايد كساني كه به چنين اعمالي مبادرت مي نشده است و حق تعالي مي

در اين رابطه واژه آچتاسا اهميت . شود از احكام كتب مقدس ودايي است و لذا توهين به شخصيت اعالي خداوند محسوب مي
، در حالي كه كساني كه در چنين موقعيتي كنند مياشخاصي كه ذهن سالمي دارند از دستورات كتب مقدس اطاعت . دارد

انسان بايد همواره . كنند ميباشند و طريقه رياضت و توبه خود را ابداع  ميتوجه و نافرمان  نيستند، نسبت به كتب مقدس بي
خداوند آنان را وادار به تولد از رحم . عاقبت ديوسيرتان را همان گونه كه در فصل قبل توصيف شد به خاطر داشته باشد

شان با شخصيت  شناخت رابطهسازد و در نتيجه آنان زندگي پس از زندگي با اصول شيطاني و بدون  اشخاص ديوسيرت مي
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اما چنانچه آنان توفيق هدايت به سوي حكمت ودايي را از طريق يك پير روحاني بيابند خواهند .  خواهند زيستمتعال خداوند 
  .توانست از اين اسارت مادي رها شوند و در نهايت به هدف متعال دست يابند

  7آيه 
ähäras tv api sarvasya 

tri-vidho bhavati priyaù 
yajïas tapas tathä dänaà 
teñäà bhedam imaà çåëu 

ähäraù  : خوردن ـtu  : حتماً، محققاً ـapi  : همچنين ـsarvasya  : مربوط به هر كس ـtri-vidhaù  : از سه نوع ـ
bhavati  : وجود دارد ـpriyaù  : عزيز، محبوب ـyajïaù  : قرباني ـtapaù  : رياضت ـtathä  : همچنين ـdänam  :
  .بشنو:  çåëuاين ـ :  imamتفاوتها ـ :  bhedamمربوط به آنها ـ :  teñämصدقه ـ 

   ترجمه
ايـن امـر در     .  ، بر سه نوع است       مادي سه گونة طبيعت  گزيند، بر اساس      حتي خوراكي كه هر شخص برمي     

  .داراينك به تفاوت بين آنها گوش فرا . كند مورد قربانيها، رياضتها و صدقات نيز صدق مي

   شرح
، تفاوتهايي در چگونگي خوردن، انجام قربانيها، رياضتها و  هاي طبيعت مادي بر حسب موقعيتهاي مختلف حاصل از گونه

كساني كه بتوانند از ديدگاه تحليلي درك كنند كه هر عملي در چه . شوند ميهمه آنها در يك سطح انجام ن. قات وجود داردصد
، خوراك و يا صدقه را در يك  باشند، برخالف كساني كه كليه انواع قرباني ارد واقعاً خردمند مياي از طبيعت مادي قرار د گونه

 كنند ميواعظان و مبلغاني وجود دارند كه تبليغ .  تشخيص و تميز گوناگوني آنها نيستندنمايند و قادر به سطح محسوب مي
اما اين راهنمايان ابله بر اساس تعاليم . ل به كمال نيز برسدتواند هر كاري كه مايل باشد انجام دهد و در عين حا انسان مي

  .كشانند  و عموم مردم را به گمراهي ميكنند مي و راههايي را از پيش خود ابداع كنند ميكتب مقدس رفتار ن

  8آيه 
äyuù-sattva-balärogya- 
sukha-préti-vivardhanäù 

rasyäù snigdhäù sthirä hådyä 
ähäräù sättvika-priyäù 

äyuù  : طول عمر ـsattva  : موجوديت ـbala  : نيرو، قدرت ـärogya  : سالمتي ـsukha  : شادي و خوشبختي ـpréti  : و
دلپذير ـ :  hådyäùپايدار ـ :  sthiräùچرب ـ :  snigdhäùآبدار ـ :  rasyäùافزايش دادن ـ :  vivardhanäùرضايت ـ 
ähäräù  : خوراك ـsättvika  :دي كه در گونة نيكي است ـ براي فرpriyäù  :طعم خوش .  

   ترجمه
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گـردد، وجـود انسـان را تطهيـر            باعث افزايش طول عمر مـي      گونة نيكي خوراكهاي مورد عالقة اشخاص     
طعم و    ، مغذي و خوش     ، آبدار، چرب    چنين خوراكهايي . آورد  ، شادي و رضايت به ارمغان مي        كند و نيرو، سالمتي     مي

  .دلپذيرند

  9آيه 
kaöv-amla-lavaëäty-uñëa- 

tékñëa-rükña-vidähinaù 
ähärä räjasasyeñöä 

duùkha-çokämaya-pradäù 
kaöu  : تلخ ـamla  : ترش ـlavaëa  : شور ـati-uñëa  : خيلي داغ ـtékñëa  : تند ـrükña  : خشك ـvidähinaù  :

درد، رنج :  duùkha، لذيذ ـ  مطبوع:  iñöäùست ـ براي كسي كه در گونة شهوت ا:  räjasasyaخوراك ـ :  ähäräùسوزان ـ 
  . باعث شدن:  pradäùبيماري ـ :  ämayaبدبختي ـ :  çokaـ 

   ترجمه
، تنـد، خشـك و سـوزان     ، شـور، داغ  اند به خوراكيهايي كه بسيار تلخ و ترش    گونة شهوت اشخاصي كه در    

  .گردند ري ميچنين خوراكهايي باعث درد، ناراحتي و بيما. هستند عالقه دارند

  10آيه 
yäta-yämaà gata-rasaà 
püti paryuñitaà ca yat 

ucchiñöam api cämedhyaà 
bhojanaà tämasa-priyam 

yäta-yämam  : غذايي كه سه ساعت از طبخ آن گذشته باشد و سپس خورده شود ـgata-rasam  :مزه ـ  بيpüti  : بدبو ـ
paryuñitam  : فاسد ـca  : همچنين ـyat : آن كه ـ ucchiñöam  : باقيمانده خوراك ديگران ـapi  : همچنين ـca  : و ـ
amedhyam  : غير قابل لمس ـbhojanam  : خوردن ـtämasa  : براي كسي كه در گونه تاريكي است ـpriyam  : دوست

  . داشتني

   ترجمه
،  مـزه  ذشته باشـد، بـي   هستند، خوراكي را كه بيش از سه ساعت از پختن آن گگونة جهلاشخاصي كه در    

  .ماندة ديگران و ناپاك باشد، دوست دارند مانده و فاسد، پس

   شرح
در .  اين تنها منظور و مقصود از خوراك است.  ، افزايش طول عمر، تزكيه فكر و كمك به نيروي بدني است عملكرد خوراك
ردد گ المتي و باعث افزايش طول عمر انسان مي، خوراكهايي را برگزيدند كه بهترين عامل س ، مراجع بزرگ زمانهاي پيشين
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 گونة نيكياين خوراكها باب طبع كساني است كه در .  جات و سبزيجات ، ميوه ، گندم هاي شير، شكر، برنج مانند فرآورده
 آنها طعم نيستند، ولي با مخلوط كردن ، هرچند خودشان زياد خوش بعضي خوراكهاي ديگر، مانند ذرت پخته و مالس. باشند مي

كليه .  كردگونة نيكيتوان آنها را خوشمزه نمود و هم آنها را وارد   هستند، هم ميگونة نيكيبا شير و خوراكهاي ديگري كه در 
 يا ناپاك مانند گوشت و مشروب تفاوت “غير قابل لمس”آنها كامال با خوراكيهاي . الذكر طبيعتاً پاك هستند خوراكهاي فوق

، هيچ گونه ربطي با چربي حيواني كه از طريق كشتار  مان گونه كه در آيه هشتم ذكر شده است، ه خوراكهاي چرب. دارند
، پنير و ديگر  شير، كره.  ترين نوع خوراك است شود كه عالي چربي حيواني در شير يافت مي. آيد ندارد حيوانات به دست مي

. كند نياز مي گذارد كه ما را از كشتن حيوانات معصوم بي ا مي، چربي حيواني را به صورتي در اختيار م هاي مشابه لبني فرآورده
كند، حال  انسان متمدن چربي را از راه شير كسب مي. فقط به علت طرز تفكر وحشيانه است كه اين كشتار و قصابي ادامه دارد

، گندم كامل و غيره  ، نخود، دال پهپروتئينها نيز به اندازه كافي به صورت ل.  آنكه قصابي شيوه آگاهيهاي مراتب دون انساني است
  .در دسترس ما قرار دارد

دهند، باعث  آنها به علت اينكه بلغم را در معده افزايش مي. ، شور، داغ يا خيلي تند باشند اند كه تلخ گونة شهوتخوراكهايي در 
هر . اند كه چندان تازه نيستند نهايي يا تاريكي هستند اصوال آگونة جهلخوراكهايي كه در . شوند ميبيماري و درد و ناراحتي 

 گونة جهلدر ) شود ، يعني خوراكي كه به پيشگاه خداوند تقديم مي بجز پراسادام(خوراكي كه سه ساعت از پختن آن بگذرد 
 و اغلب كساني كنند ميچنين خوراكهايي چون در حال فاسد و تجزيه شدن هستند بوي بدي از خود منتشر . شود محسوب مي

  .باشند نمايند، ليكن براي آنان كه در طبع نيكي هستند مشمئزكننده مي اند جلب مي گونة جهلر را كه د
توان خورد كه قسمتي از خوراكي باشد كه نخست به خداوند متعال تقديم شده و يا  مانده خوراك را فقط در صورتي مي پس
هاي خوراك در گونه تاريكي  مانده وارد، پسبجز اين م.  اشخاص مقدس بخصوص پير روحاني خورده شده باشدوسيله به

، اگرچه براي اشخاصي كه در گونه  چنين خوراكهايي. گردند  و باعث انتشار عفونت و شيوع بيماري ميشوند ميمحسوب 
. زنند اند نه به آنها تمايل دارند و نه حتي به آن دست مي گونة نيكيآيد، ليكن آنان كه در  طعم مي اند بسيار خوش تاريكي

خداوند متعال در .  بهترين خوراك عبارت است از باقيمانده خوراكي كه به پيشگاه شخصيت متعال خداوند تقديم شده است
 .پذيرد ، آرد و شير را وقتي با عشق و عبوديت تقديم شوند مي فرمايد خوراكهاي تهيه شده از سبزيجات  ميگيتا-بهاگاواد

Patraà puñpaà phalaà toyam .البته براي خداوند، عشق و عبوديت مهمترين عنصر .  شپام پهاالم تويامپاترام پو
هر . در ضمن قابل ذكر است كه پراسادام بايد به طريق خاصي آماده شود. شود خوراكي است كه به پيشگاه او تقديم مي

توان حتي پس از  شد ميخوراكي را كه بر اساس دستورات كتب مقدس تهيه و به پيشگاه شخصيت متعال خداوند تقديم شده با
، انسان براي آنكه خوراك را براي همه  بنابراين.  مدتهاي بسيار طوالني استفاده نمود، زيرا چنين خوراكي متعال و روحاني است

  .طعم سازد، بايد آن را به شخصيت اعالي خداوند تقديم نمايد ، قابل تناول و خوش ضد عفوني

  11آيه 
aphaläkäìkñibhir yajïo 

vidhi-diñöo ya ijyate 
yañöavyam eveti manaù 
samädhäya sa sättvikaù  

aphala-äkäìkñibhiù  :وسيله آن كساني كه عاري از خواسته براي ثمرند ـ  بهyajïaù  : قرباني ـvidhi-diñöaù  : بر
:  itiحتماً، محققاً ـ :  eva بايد انجام گردد ـ:  yañöavyamشود ـ  انجام مي:  ijyateكه ـ :  yaùاساس هدايت كتاب مقدس ـ 

  . در گونة نيكي:  sättvikaùآن ـ :  saùثابت بودن ـ :  samädhäyaذهن ـ :  manaùسان ـ  بدين
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   ترجمه
از ميان قربانيها، آن قرباني كه بر اساس قوانين كتب مقدس و به حكم وظيفه از سوي آنان كه آرزوي هيچ                     

  .  استگونة نيكيدر شود  گونه پاداش و اجري ندارند انجام مي

   شرح
قرباني بايد كامال عاري شود، اما اينجا بيان شده است كه  اصوال قرباني با منظور و مقصود خاصي از طرف عامه مردم انجام مي

اً  عموم؛، انجام مراسم مذهبي در معابد يا كليساها را در نظر بگيريد براي مثال. از هر گونه خواسته و به حكم وظيفه انجام گردد
انسان بايد به حكم . آيد  به شمار نميگونة نيكي، ليكن اين طرز عمل يا قرباني در شوند ميآنها به منظور منافع مادي انجام 

همه تصور . وظيفه به معبد و كليسا برود، به شخصيت متعال خداوند كرنش و اداي احترام نمايد و گل و خوراكي تقديم كند
حال آنكه پرستش براي كسب منافع مادي در . اي در بر ندارد ه منظور پرستش خداوند فايده كه رفتن به معبد فقط بكنند مي

اين طرز . د فقط براي بندگي و عبادت و ابراز احترام به خداوند به اين اماكن برودانسان باي.  كتب مقدس توصيه نشده است
دني است كه از دستورات كتب مقدس اطاعت محض اين وظيفه هر انسان متم. دهد  قرار ميگونة نيكي، انسان را در  عمل

  .نمايد و طوق بندگي و عبادت شخصيت متعال خداوند را بر گردن نهد

  12آيه 
abhisandhäya tu phalaà 

dambhärtham api caiva yat 
ijyate bharata-çreñöha 

taà yajïaà viddhi räjasam 
abhisandhäya  : آرزومند بودن ـtu  : اما ـphalam : نتيجه ـ dambha  : كبر و غرور ـartham  : به خاطر ـapi  :

اي سركرده بهاراتاها ـ :  bharata-çreñöhaشود ـ  انجام مي:  ijyateآن كه ـ :  yatحتماً، محققاً ـ :  evaو ـ :  caهمچنين ـ 
tam  : آن ـyajïam  : قرباني ـviddhi  : بدان ـräjasam  :درگونة شهوت .  

   ترجمه
گونة  سركردة بهاراتاها، بايد بداني آن قرباني كه به خاطر منافع مادي يا از روي غرور انجام شود در     اما اي 

  .  استشهوت

   شرح
اي منافع مادي در اين  گاهي اوقات قربانيها و مراسم و مناسك عبادي به منظور ارتقاء به سيارات بهشتي و يا براي كسب پاره

  .شود  محسوب ميگونة شهوتانيها يا شعائر مذهبي در اين گونه قرب. گيرد دنيا صورت مي

  13آيه 
vidhi-hénam asåñöännaà 

mantra-hénam adakñiëam 
çraddhä-virahitaà yajïaà 
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tämasaà paricakñate 
vidhi-hénam  : بدون هدايت كتب مقدس ـasåñöa-annam  : بدون پخش پراسادام ـmantra-hénam  : بدون ذكر

بدون ـ :  virahitamايمان ـ :  çraddhäبدون هيچ گونه پاداشي به روحانيون ـ :  adakñiëam سرودهاي ودايي ـ
yajïam  : قرباني ـtämasam  : در گونة جهل ـparicakñate  :بايد در نظر گرفته شود.  

   ترجمه
ون ، بـد  “غذاي روحـاني  ”، بدون پخش پراسادام       هر قرباني كه بدون در نظر گرفتن دستورات كتب مقدس         

  .باشد  ميگونة جهل، بدون پاداش به روحانيون و بدون ايمان انجام گردد، در  ذكر مانتراهاي ودايي

   شرح
اي  گاهي اوقات مردم فقط براي كسب ثروت به پرستش فرشته.  ايماني است ايمان در گونه ظلمت يا جهل در واقع بي

اين گونه نمايشهاي . كنند مين دستورات كتب مقدس خرج پردازند و سپس آن ثروت را براي تفريح و با ناديده گرفت مي
آورند و براي جامعه  رز فكري شيطاني به بار ميآنها همگي در گونه تاريكي هستند و ط.  تشريفاتي مذهبي فاقد اصالت است

  .اي در بر ندارند انساني فايده

  14آيه 
deva-dvija-guru-präjïa- 

püjanaà çaucam ärjavam 
brahmacaryam ahiàsä ca 

çäréraà tapa ucyate  
deva  : مربوط به خداوند متعال ـdvija  : براهماناها ـguru  : پير روحاني ـpräjïa  : و شخصيتهاي قابل پرستش ـ

püjanam  :ستايش ـ  پرستش ،çaucam  : پاكي ـärjavam  : سادگي ـbrahmacaryam  : تجرد ـahiàsä  : عدم
  .باشد مي)  چنين(گفته شده :  ucyateرياضت ـ :  tapaùمتعلق به بدن ـ :  çäréram ـ همچنين:  caاعمال خشونت ـ 

   ترجمه
، و بزرگتران همچـون پـدر و          ، براهماناها، پير روحاني     رياضت بدن شامل پرستش و ستايش خداوند متعال       

ـ               ، سادگي   بعالوه پاكيزگي . باشد  مادر مي  تهاي بـدن محسـوب     ، تجرد و عدم اعمال خشـونت نيـز در زمـرة رياض
  .شوند مي

   شرح
هايي كه  تها و توبهنخست به آموزش رياض. فرمايد خداوند متعال در اينجا انواع مختلف كف نفس و رياضت را توضيح مي

، پير روحاني و بزرگاني  ، براهماناهاي كامل و شايسته شخص بايد به خداوند و فرشتگان. پردازد شود مي  بدن انجام ميوسيله به
به اشخاص .  پدر و مادر و يا هر شخصي كه به متون ودايي آگاه است اداي احترام كند و يا بياموزد كه ابراز احترام كندنظير

انسان بايد بياموزد كه خود را از درون و برون پاك نمايد و در . يد احترامات شايسته و درخور هر يك از آنان گذارده شودفوق با
،  اند، براي مثال داشتن رابطه جنسي نامشروع ه عملي كه احكام كتب مقدس بر آن صحه نگذاشتهاو نبايد ب. رفتارش ساده باشد
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اينها . شود  اين موضوع تجرد خوانده مي؛ بپردازد، زيرا رابطه جنسي در كتب مقدس فقط در چهارچوب ازدواج تأييد شده است
  .باشد ها و رياضتهاي مربوط به بدن مي توبه

  15آيه 
anudvega-karaà väkyaà 
satyaà priya-hitaà ca yat 

svädhyäyäbhyasanaà caiva 
väì-mayaà tapa ucyate 

anudvega-karam  :پريشان نساختن ـ  آشفته نكردن ،väkyam  : سخنان ـsatyam : راست و درست ـpriya  : ،عزيز
تمرين ـ :  abhyasanamالعه ودايي ـ مربوط به مط:  svädhyäyaكه ـ :  yatهمچنين ـ :  caسودمند ـ :  hitamمحترم ـ 

ca  : همچنين ـeva  : حتماً، محققاً ـväk-mayam  : مربوطبه صدا ـtapaù  : رياضت ـucyate  : چنين(گفته شده  (
  .باشد مي

   ترجمه
، خوشايند و سودمند باشد و باعث نـاراحتي و آشـفتگي              رياضت كالم شامل اداي سخناني است كه راست       

  . بعالوه خواندن مرتب و منظم متون مقدس ودايي نيز رياضت كالم است. ديگران نگردد

   شرح
تواند تمام  گويد، مي ، وقتي معلم سخن مي البته. اي سخن بگويد كه فكر ديگران را آشفته و پريشان سازد انسان نبايد به گونه

چه باعث  چنان-ن كه در زمره شاگردانش نيستند حقيقتي را كه براي آموزش شاگردانش الزم است ابراز دارد، ولي نبايد با ديگرا
، انسان نبايد سخنان عبث و  عالوه بر اين.  اين است رياضت كالم.  چنين سخن بگويد-گردد  آشفتگي و پريشاني فكرشان مي

 انسان بايد.  كتب مقدس تأييد شودوسيله بهگويد بايد بياناتش  وقتي شخص در مجامع روحاني سخن مي. بيهوده بگويد
، چنين سخناني بايد دلپذير و دلنشين  در عين حال. گويد نقل قول نمايد درنگ از مرجعيت كتب مقدس در تأييد آنچه مي بي
گستره نامحدودي از . تواند باالترين فايده را عايد سازد و جامعه انساني را ارتقاء دهد ، انسان مي با چنين گفتگوهايي. ندباش

  .شود اين مطالب تماماً مربوط به رياضت كالم مي.  طالعه آن براي هر فردي ضروري استادبيات ودايي وجود دارد كه م

  16آيه 
manaù-prasädaù saumyatvaà 

maunam ätma-vinigrahaù 
bhäva-saàçuddhir ity etat 

tapo mänasam ucyate 
manaù-prasädaù  : رضايت ذهن ـsaumyatvam  : ـ فاقد دورويي بودن در مقابل ديگرانmaunam  : وقار و سنگيني ـ

ätma  : مربوط به ذات ـvinigrahaù  : كنترل ـbhäva  : مربوط به طبيعت شخص ـsaàçuddhiù  :تزكيه ـ  پاكسازي ،iti 
  .باشد مي)  چنين(شود  گفته مي:  ucyateمربوط به ذهن ـ :  mänasamرياضت ـ :  tapaùاين ـ :  etatسان ـ  بدين: 

   ترجمه
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  .، رياضتهاي ذهن هستند ، تسلط بر نفس و تزكية خويشتن ، وقار و سنگيني سادگي،  و رضايت

   شرح
ذهن بايد طوري تعليم يابد و تربيت گردد كه همواره در فكر نيكي به .  رياضت ذهن يعني منفك ساختن آن از كامجويي

،  ، خدا آگاهي نبايد هيچگاه از كريشنا آگاهي، يعني شخص  بهترين تعليم و تربيت براي فكر، وقار و سنگيني است. ديگران باشد
آرامش .  تهذيب نفس يا تزكيه خويشتن يعني كريشنا آگاه يا خدا آگاه شدن. منحرف شود و بايد همواره از كامجويي اجتناب كند

ه فكر لذات حسي هرچه ما بيشتر ب.  آيد كه آن را از افكار كامجويانه دور نموده باشيم يا رضايت ذهن فقط هنگامي به دست مي
در عصر حاضر، ما بدون لزوم فكر را به طرق مختلف كامجويي مشغول . گردد يا كامجويي باشيم ذهن بيشتر ناراضي مي

، معطوف ساختن ذهن به ادبيات ودايي  بهترين راه. آيد ، بدين جهت هيچ گونه امكاني براي رضايت ذهن پيش نمي كنيم مي
گيري از اين  تواند با بهره انسان مي. اند اي است كه در پوراناها و ماهابهاراتا بيان گرديده كننده است كه مملو از داستانهاي راضي

، اين سادگي  ذهن بايد عاري از دورويي و تزوير باشد و در فكر خير و سعادت همه. دانش معنوي به پاكي و خلوص دست يابد
 پس شخصي كه در كريشنا ؛ ي افكار خويش به خودشناسيوقار و سنگيني يا سكوت يعني مشغول كردن دائم.  ذهن است

.  تسلط بر ذهن يعني منفك ساختن فكر از كامجويي يا لذات حواس. نمايد آگاهي است همواره سكوت كامل را مراعات مي
تمامي اين تمرينات با هم . انسان بايد رفتارش حاكي از راستي و خلوص باشد و به اين طريق وجودش را پاك نمايد

  . دهنده رياضت در فعاليتهاي ذهني است شكيلت

  17آيه 
çraddhayä parayä taptaà 

tapas tat tri-vidhaà naraiù 
aphaläkäìkñibhir yuktaiù 

sättvikaà paricakñate 
çraddhayä  : با ايمان ـparayä  :روحاني ـ  متعال ،taptam  : اجرا شده ـtapaù  : رياضت ـtat  : آن ـtri-vidham  :

كه فاقدخواسته و آرزو براي نتيجه هستند ـ :  aphala-äkäìkñibhiùوسيله انسانها ـ  به:  naraiùمربوط به سه نوع ـ 
yuktaiù  : مشغول شده ـsättvikam  : در گونة نيكي ـparicakñate  :شود خوانده مي.  

   ترجمه
گونه منفعـت     گردد كه انتظار هيچ     مي اشخاصي انجام    وسيلة  به، كه با ايمان روحاني        گانه  اين رياضتهاي سه  

  .شود  خوانده ميگونة نيكي، رياضت در كنند ميمادي ندارند، بلكه فقط به خاطر رضايت خداوند متعال عمل 

  18آيه 
satkära-mäna-püjärthaà 
tapo dambhena caiva yat 
kriyate tad iha proktaà 

räjasaà calam adhruvam 
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sat-kära  : احترام ـmäna : افتخار ـ püjä  : ستايش و پرستش ـartham  : به خاطر ـtapaù  : رياضت ـdambhena  :
در اين جهان ـ :  ihaآن ـ :  tatشود ـ  انجام مي:  kriyateكه ـ :  yatحتماً، محققاً ـ :  evaهمچنين ـ :  caبا غرور ـ 
proktam  :شود ـ  گفته ميräjasam  : در گونة شهوت ـcalam  : ـ متزلزلadhruvam  :موقتي .  

   ترجمه
، افتخـار و سـتايش انجـام          شود آن توبه يا رياضتي كه از روي غرور و به خـاطر كسـب احتـرام                  گفته مي 

  . باشد كه نه ثباتي دارد و نه دائمي است  ميگونة شهوتگردد در  مي

   شرح
گونة اشخاصي كه در . گيرد  صورت ميگاهي اوقات توبه و رياضت براي جلب مردم و كسب افتخار، احترام و ستايش آنان

. ، ايشان را ستايش كنند، پايشان را بشويند و ثروتها تقديمشان كنند دهند كه زيردستان و تابعان  هستند ترتيبي ميشهوت
نتايج . شوند مي محسوب گونة شهوتگيرد در  ها يا رياضتهايي كه به طور مصنوعي براي نيل به چنين اهدافي صورت مي توبه
  .توانند ادامه يابند، ليكن دائمي نيستند ا موقتي است و براي مدتي ميآنه

  19آيه 
müòha-gräheëätmano yat 

péòayä kriyate tapaù 
parasyotsädanärthaà vä 
tat tämasam udähåtam 

müòha  : ابله ـgräheëa  : با تالش و كوشش ـätmanaù  : مربوط به خويشتن ـyat  : كه ـpéòayä  :يله آزار و وس به
سبب :  utsädana-arthamديگران ـ  نسبت به:  parasyaتوبه ـ :  tapaù tapaùشود ـ  انجام مي:  kriyateشكنجه ـ 

  .باشد مي)  چنين(شود  گفته مي:  udähåtamدر گونه تاريكي ـ :  tämasamآن ـ :  tatيا ـ :  väنابود شدن ـ 

   ترجمه
لهانه و با آزار و شكنجة خود و يا براي نابودي يا آسيب رسـاندن بـه           شود آن توبه يا رياضتي كه اب        گفته مي 

  .  استگونة جهلديگران انجام گردد، در 

   شرح
وي . هاي ابلهانه از طرف شياطيني همچون هيرانياكاشيپو وجود دارد ها و مواردي از متحمل شدن كف نفس و توبه نمونه

هاي مذكور به برهما دعا  حقق خواستهاو براي ت. ن شود و فرشتگان را بكشدرياضتهاي سختي انجام داد تا فناناپذير و جاويدا
متحمل شدن توبه و رياضت براي موارد غير ممكن مسلماً در . نمود، ليكن سرانجام به دست شخصيت متعال خداوند كشته شد

  .باشد  و ناداني ميگونة جهل

  20آيه 
dätavyam iti yad dänaà 

déyate ’nupakäriëe 
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deçe käle ca pätre ca 
tad dänaà sättvikaà småtam 

dätavyam  : شايسته اينكه به او داده شود ـiti  :سان ـ  بدينyat  : آن كه ـdänam  : صدقه ـdéyate  :شود ـ  داده مي
anupakäriëe  : بدون انتظار پاداش ـdeçe  : در مكاني مناسب ـkäle  : در زماني مناسب ـca  : همچنين ـpätre  : به يك

محسوب :  småtamدر گونة نيكي ـ :  sättvikamصدقه ـ :  dänamآن ـ :  tatو ـ :  caشخص شايسته و اليق ـ 
  .گردد مي

   ترجمه
، به شخصي كه استحقاق دريافت       ، در زمان و مكان مناسب بدون انتظار پاداش          اي كه به حكم وظيفه      صدقه

  .گردد ب مي محسوگونة نيكيآن را دارد داده شود صدقه در 

   شرح
باشد، توصيه شده است و در هيچ كجاي اين  ، صدقه دادن به شخصي كه مشغول فعاليتهاي روحاني مي در متون مقدس ودايي

 آنچه همواره مد نظر قرار ؛ أم با عدم تشخيص استحقاق گيرنده آن باشد ديده نشده استمتون تأكيد بر دادن صدقاتي كه تو
بنابراين توصيه شده است كه صدقه در مكان زيارتي و در خسوف يا كسوف و يا در آخر .   استگيرد، كمال روحاني شخص مي

.  اين گونه صدقات بايد كامال بدون چشمداشت باشد.يا در معابد داده شود) عابد(ماه به يك براهماناي شايسته يا يك وايشناوا 
شود، ليكن چنانچه شخص فقير سزاوار دريافت صدقه نباشد  گاهي اوقات صدقه به علت دلسوزي و ترحم نسبت به فقرا داده مي

اي كه بدون تشخيص و تميز  ، صدقه به عبارت ديگر، در متون ودايي. آنگاه هيچ گونه پيشرفت روحاني مترتب نخواهد شد
  . اعطاء گردد توصيه نشده است

  21آيه 
yat tu pratyupakärärthaà 
phalam uddiçya vä punaù 

déyate ca parikliñöaà 
tad dänaà räjasaà småtam 

yat  : آن كه ـtu  : اما ـprati-upakära-artham  : به خاطر كسب قدري پاداش ـphalam  :و ثمر ـ  نتيجهuddiçya  :
آن ـ :  tatسوء نيت ـ :  parikliñöamهمچنين ـ :  caشود ـ  داده مي:  déyateدوباره ـ :  punaùيا ـ :  väآرزو داشتن ـ 

dänam  : صدقه ـräjasam  : در گونة شهوت ـsmåtam  :باشد)  چنين(گردد  درك مي.  

   ترجمه
، يا با سـوء نيـت و كراهـت داده شـود، گفتـه                 ، يا با آرزوي نتايج ثمربخش       اي كه به اميد پاداش      اما صدقه 

  .  استگونة شهوتشود صدقه در  مي

   شرح
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شود و  شود و گاهي نيز اين كار با زحمت بسيار انجام مي داده ميبعضي اوقات صدقه به منظور ارتقاء به سيارات بهشتي 
 همچنين گاهي اوقات صدقه تحت محذوري و به “ام كرده  چرا من اين همه را به اين صورت خرج”: پشيماني به دنبال دارد

  . گيرند  انجام ميگونة شهوتشود در  اين نوع صدقات گفته مي. گردد درخواست باالتري انجام مي
. كنند ميياري از نهادهاي امور خيريه وجود دارند كه هداياي خود را به مؤسساتي كه در آنها كامجويي جريان دارد تقديم بس

  .  سفارش شده استگونة نيكي، بلكه فقط صدقه در  چنين صدقاتي در كتب مقدس ودايي توصيه نشده

  22آيه 
adeça-käle yad dänam 
apätrebhyaç ca déyate 
asat-kåtam avajïätaà 
tat tämasam udähåtam 

adeça  : در يك مكان ناپاك ـkäle  : و زمان ناپاك ـyat  : آن كه ـdänam  : صدقه ـupätrebhyaù  : به شخصي كه
بدون دقت و توجه :  avajïätamبدون احترام ـ :  asat-kåtamشود ـ  داده مي:  déyateهمچنين ـ :  caسزاوار نيست ـ 

  .باشد مي)  چنين(شود  گفته مي:  udähåtamدر گونه تاريكي ـ :  tämasamن ـ آ:  tatصحيح ـ 

   ترجمه
، به اشخاصي كه سزاوار دريافـت آن نيسـتند و بـدون احتـرام و      اي كه در مكان و در زمان نادرست    صدقه

  .شود  خوانده ميگونة جهلتوجه صحيح داده شود، صدقه در 

   شرح
.  اين نوع اعانه در طبع ناداني است. گردد مسكرات و قمار مبادرت ورزد در اينجا تشويق نمياي كه در اثر آن فردي به  اعانه

، چنانچه فردي  همچنين. شوند ميه انجام گناه ، كه در اثر آن اشخاص گناهكار تشويق ب اي نه تنها سودمند نيست چنين صدقه
  .شود صدقه نيز در طبع تاريكي محسوب مي، حتي به شخص مناسبي صدقه بدهد، اين گونه  بدون احترام و توجه

  23آيه 
oà tat sad iti nirdeço 

brahmaëas tri-vidhaù småtaù 
brähmaëäs tena vedäç ca 

yajïäç ca vihitäù purä 
oà  : نشان حق تعالي ـtat  : آن ـsat  : جاودان ـiti  :سان ـ  بدينnirdeçaù  : نشان ـbrahmaëaù  : مربوط به حق تعالي

ادبيات ودايي :  vedäùبا آن ـ :  tenaبراهماناها ـ :  brähmaëäùشود ـ  محسوب مي:  småtaùسه گانه ـ :  tri-vidhaùـ 
  .سابقاً:  puräاستفاده شده ـ :  vihitäùهمچنين ـ :  caقرباني ـ :  yajïäùهمچنين ـ :  caـ 

   ترجمه
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.  شـده اسـت     ن حقيقت مطلق متعال استفاده مي     ، از سه هجاءِ اُم تات سات براي نشان داد           از آغاز آفرينش  
،  گرفـت  براهماناها، هنگام ذكر سرودهاي ودايي و در خالل قربانيهايي كه براي رضايت خداوند متعال صورت مـي      

  .كردند آن را ادا مي

   شرح
هوت و جهل تقسيم ، ش هاي نيكي ، صدقه و خوراك به سه دسته يعني در گونه ، قرباني اين مطلب توضيح داده شد كه رياضت

ليكن هنگامي كه آنها به . اند هاي مادي طبيعت ، آلوده گونه ، درجه دو و درجه سه اما همگي آنها، اعم از درجه يك. گردد مي
گيرند،   صورت مي- ام تات سات، يعني شخصيت اعالي خداوند كه حقيقت جاودان است -متعال قصد و هدف رضايت خداوند 

،  ، ام تات سات اين سه واژه.  ارتقاي روحاني و اين منظور در كتب مقدس به روشني ذكر شده است براي شوند ميراههايي 
، همواره واژه ام يافت  ، در سرودهاي ودايي از آن گذشته. مشخصاً به حقيقت مطلق يعني شخصيت اعالي خداوند اشاره دارد

  .شود مي
او به نتايج و ثمرات موقتي . ند، به حقيقت مطلق نخواهد رسيدكسي كه بدون پيروي و اطاعت از قوانين كتب مقدس عمل ك

 انجام گونة نيكي، قرباني و رياضت بايد در  در نتيجه صدقه. ، ليكن از هدف نهايي حيات محروم خواهد ماند دست خواهد يافت
تر برخوردار خواهد  پستهاي شهوت و جهل صورت پذيرد مسلماً از كيفيت و ارزشي  شود، در غير اين صورت چنانچه در گونه

همان گونه كه در ادبيات ودايي . شود، مثل ام تاد ويشنو سه واژه ام تات سات توأم با نام مقدس خداوند متعال ادا مي. بود
اين سه واژه از سرودهاي . شود شود، هر گاه يك سرود ودايي يا نام مقدس خداوند ذكر گردد، ام به آن اضـافه مي مشاهده مي
  .اند  گرديدهودايي اخذ

)Oà ity etad brahmaëo nediñöhaà näma (  
  .دهد مانتراي فوق از ريگ ودا اولين هدف را نشان مي

)tat tvam asi( ) 6/8/7چاندوگيا اوپانيشاد(  
  .دهد مانتراي فوق دومين هدف را نشان مي

)sad eva saumya) ( 6/2/1چاندوگـيا اوپانـيـشاد(  
،  در گذشته وقتي برهما، اولين موجود زنده مخلوق. شود دهد كه تركيب آنها ام تات سات مي  ميو اين مانترا هدف سوم را نشان

و اين اصل و اين سياق از طريق سلسله پيران تا به . برد داد با اين سه واژه از شخصيت اعالي خداوند نام مي قرباني انجام مي
نمايد هر كاري   توصيه ميگيتا-بهاگاوادبنابراين . را اهميت بسزايي داردپس اين مانت. امروز ادامه پيدا كرده و مورد استفاده است

وقتي كسي با اين سه واژه به انجام . شود بايد براي رضايت ام تات سات يا شخصيت اعالي خداوند انجام شود كه انجام مي
گاهي، انجام علمي فعاليتهاي متعال و كريشنا آ.  ورزد، در كريشنا آگاهي عمل كرده است ، و قرباني مبادرت مي ، صدقه رياضت

با عمل كردن به اين شيوه متعال و روحاني هيچ . سازد روحاني است كه انسان را قادر به مراجعت به وطن اصلي نزد خداوند مي
  .گونه مسأله اتالف نيرو پيش نخواهد آمد

  24آيه 
tasmäd oà ity udähåtya 

yajïa-däna-tapaù-kriyäù 
pravartante vidhänoktäù 
satataà brahma-vädinäm 
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tasmät  : بنابراين ـoà  : آغاز كردن با ام ـiti  :سان ـ  بدينudähåtya  : نشان دادن ـyajïa  : مربوط به قرباني ـdäna  :
بر اساس قواعد :  vidhäna-uktäùكنند ـ  آغازمي:  pravartanteاعمال ـ :  kriyäùو توبه و رياضت ـ :  tapaùصدقه ـ 

  . جويان مربوط به حق:  brahma-vädinämهمواره ـ :  satatamب مقدس ـ كت

   ترجمه
، همواره قربانيها، رياضتها و صدقات خود را كه بـر اسـاس               جويان به منظور رسيدن به متعال       ، حق   بنابراين

  .كنند ميقواعد كتب مقدس است با اداي واژه اُم آغاز 

   شرح
Oà tad viñëoù paramaà padam قدوم نيلوفرين ويشنو باالترين سكوي ). 20/22/1ودا  ريگ( اد ويشنو پارامام پادامام ت

  .نمايد انجام همه چيز به خاطر شخصيت متعال خداوند، كمال تمام فعاليتها را تضمين مي.  عشق و عبوديت است

  25آيه 
tad ity anabhisandhäya 

phalaà yajïa-tapaù-kriyäù 
däna-kriyäç ca vividhäù 

kriyante mokña-käìkñibhiù 
tat  :سان ـ  بدينiti  : بدون آرزو داشتن ـanabhisandhäya  : نتيجه ثمربخش ـphalam  : مربوط به قرباني ـtapaù  : و

گوناگون ـ :  vividhäùهمچنين ـ :  caفعاليتها ـ :  kriyäùمربوط به صدقه ـ :  dänaفعاليتها ـ :  kriyäùتوبه و رياضت ـ 
kriyante  :شوند ـ  انجام ميmokña-käìkñibhiù  :وسيله آن كساني كه واقعاً آرزومند رهايي هستند به.  

   ترجمه
 “تـات ”، رياضت و صـدقه را بـا اداي واژة             ، انواع گوناگون قرباني     انسان بايد بدون آرزوي نتايج ثمربخش     

  . زاد شدن از اسارت مادي است، آ منظور و مقصود از انجام چنين فعاليتهاي متعال و روحاني. انجام دهد

   شرح
اعمال بايد براي نفع نهايي يعني بازگشت به . ، انسان نبايد براي دستاورد مادي عمل كند به منظور ارتقاء به مرتبه روحاني

  .، نزد خداوند، به وطن اصلي انجام شود ملكوت روحاني

  26-27آيات 
sad-bhäve sädhu-bhäve ca 

sad ity etat prayujyate 
praçaste karmaëi tathä 

sac-chabdaù pärtha yujyate  
 

yajïe tapasi däne ca 
sthitiù sad iti cocyate 
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karma caiva tad-arthéyaà 
sad ity eväbhidhéyate 

sat-bhäve  : به مفهوم سرشت حق تعالي ـsädhu-bhäve  : به مفهوم سرشت عابد ـca  : همچنين ـsat  : واژه سات ـiti  :
:  tathäاعمال ـ :  karmaëiمعتبر و موثق ـ (...) در :  praçasteشود ـ  استفاده مي:  prayujyateاين ـ :  etatسان ـ  نبدي

در قرباني ـ :  yajïeشود ـ  استفاده مي:  yujyateاي پسر پريتها ـ :  pärthaصوت سات ـ :  sat-çabdaùهمچنين ـ 
tapasi  : در توبه و رياضت ـdäne  :ه ـ در صدقca  : همچنين ـsthitiù  : وضعيت ـsat  : حق تعالي ـiti  :سان ـ  بدينca  :

منظور شده :  arthéyamبراي آن ـ :  tatحتماً، محققاً ـ :  evaهمچنين ـ :  caعمل ـ :  karmaشود ـ  ادا مي:  ucyateو ـ 
  .شود نشان داده مي:  abhidhéyateحتماً، محققاً ـ :  evaسان ـ  بدين:  itiحق تعالي ـ :  satـ 

   ترجمه
اي پسـر پريتهـا،     . شود   نشان داده مي   “ سات”، هدف و مقصود قرباني عابدانه است و با واژة             حقيقت مطلق 

، رياضت و صدقه كه در راستي و خلوص هماهنگ با مطلق يـا                فاعل چنين قرباني و همين طور تمام اعمال قرباني        
  .شوند مي خوانده “سات”گيرند، نيز   انجام ميشخص متعال هستند و به منظور رضايت او

   شرح
، حاكي از آن است كه فعاليتهاي بسياري در ادبيات “تجويزشدهوظايف ”يا , praçaste karmaëi ، هاي پراشاسته كارماني واژه

تا پايان زندگي ادامه  اين فعاليتها با انعقاد نطفه آغاز شده و ؛باشد  است كه همگي روشهاي تهذيب و تزكيه ميتجويزشدهودايي 
در جريان انجام كليه اين . شود اين گونه روشهاي پاكسازي براي رهايي نهايي موجود زنده در نظر گرفته مي. كند پيدا مي

-sädhu(و ) sad-bhäve( هاي واژه. را به ارتعاش درآورد) oà tat sat(فعاليتها توصيه شده است كه انسان بايد ام تات سات 

bhäve (شود و كسي كه كامال آگاه  ، ساتوا خوانده مي عمل كردن در كريشنا آگاهي. دهند  متعال و روحاني را نشان ميموقعيت
 گفته شده است كه موضوعات) 25/25/3(  بهاگاواتام-شريماددر . شود به فعاليتهاي كريشنا آگاهي است سادهو خوانده مي

 satäà(در بيان اين مطلب كلمات ساتام پراسانگات. شود ميمتعال و روحاني در معاشرت و مؤانست با عابدان روشن 

prasaìgät(زماني كه پير . تواند به دانش متعال و روحاني دست يابد ، انسان نمي بدون معاشرت مطلوب.   به كار رفته است
هاً، هدف از انجام انواع مشاب. آورد كند، لغات ام تات سات را به ارتعاش درمي روحاني به پيرو خود تشرف و نخ مقدس اعطاء مي

واژه تاد ـ آرتهيام دربردارنده مفهوم خدمت به هر چيزي است كه اشاره به حق . باشد ، مي ، ام تات سات ياگياها، خداوند متعال
، كمكهاي مختلف در معبد يا هر نوع كار ديگري كه به منظور  سازد، شامل خدماتي نظير طبخ تعالي دارد و او را متجلي مي

شود و   كلمات متعال ام تات سات براي كامل كردن كليه اعمال استفاده ميسان بدين. باشد  شكوه و عظمت خداوند مياشاعه
  .بخشد به همه چيز كمال مي

  28آيه 
açraddhayä hutaà dattaà 
tapas taptaà kåtaà ca yat 

asad ity ucyate pärtha 
na ca tat pretya no iha 

açraddhayä  :ـ بدون ايمان hutam  : تقديم شده در قرباني ـdattam  : داده شده ـtapaù  : توبه و رياضت ـtaptam  :
)  چنين(گفته شده :  ucyateسان ـ  بدين:  itiكاذب ـ :  asatآن كه ـ :  yatهمچنين ـ :  caانجام شده ـ :  kåtamاجرا شده ـ 
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 ihaو نه ـ :  na uپس از مرگ ـ :  pretyaآن ـ :  tatمچنين ـ ه:  caهيچگاه ـ :  naاي پسر پريتها ـ :  pärthaباشد ـ  مي
  . در اين زندگي: 

   ترجمه
، بدون ايمان به خداوند متعال انجام گردد، موقتي  ، صدقه يا رياضت     اي پسر پريتها، آنچه به صورت قرباني      

  .ه هستندفايد  و چه در اين زندگي و چه در زندگي بعد بيشوند مي خوانده “آسات”آنها .  است

   شرح
بنابراين در اين آيه اعالم . فايده است ، رياضت و هرآنچه بدون هدف متعال و روحاني انجام شود محققاً بي ، صدقه قرباني

بدون چنين . كليه اعمال بايد در كريشنا آگاهي و براي رضايت خداوند متعال انجام شود. اند گرديده كه چنين اعمالي مكروه
، ايمان به خداوند متعال توصيه شده  در تمام كتب مقدس ودايي. آيد ، هيچگاه حاصلي به بار نمي ايت صحيح، و بدون هد ايماني
،  بنابراين. تواند بدون پيروي از اين اصل به موفقيت برسد هيچكس نمي.  ، درك كريشناست هدف نهايي تمام تعاليم ودايي.  است

اين راه موفقيت در همه .  ان آغاز تحت هدايت يك پير روحاني باصالحيت است، عمل كردن در كريشنا آگاهي از هم بهترين راه
  . امور است

 از گونة نيكيبايد در نظر داشت كه . ، اشباح يا ياكشاساهايي مانند كوورا هستند در موقعيت مقيد، مردم جذب پرستش فرشتگان
گانه طبيعت  گيرد وراي حاالت سه  آگاهي را در پيش مي، ليكن كسي كه مستقيماً راه كريشنا هاي شهوت و جهل برتر است گونه

اگرچه يك روش ارتقاي تدريجي نيز وجود دارد، ولي بهترين راه اتخاذ كريشنا آگاهي در معاشرت با عابدان . شود مادي واقع مي
يد نخست پير روحاني ، با انسان براي موفقيت در اين راه.  و اين مطلبي است كه در اين فصل توصيه شده است. باشد پاك مي

تواند ايمان به خداوند متعال را به دست آورد، ايماني كه  آنگاه مي. اي را بيابد و تحت راهنمايي او تعليم ببيند مناسب و شايسته
.  ، مقصود و هدف نهايي تمام موجودات زنده است اين عشق. شود ، عشق به خداوند خوانده مي پس از تكامل در طي زمان

  . اين است پيام فصل هفدهم.  انسان بايد مستقيماً راه كريشنا آگاهي يا خدا آگاهي را در پيش گيرد، بنابراين
  .يابد  پايان مي“انواع ايمان” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل هفدهم شريماد سان بدين
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   فصل هجدهم

  گيري ـ كمال انقطاع نتيجه

  

  1آيه  
arjuna uväca 

sannyäsasya mahä-bäho 
tattvam icchämi veditum 

tyägasya ca håñékeça 
påthak keçé-niñüdana 

arjunaù uväca : آرجونا گفت ـsannyäsasya : مربوط به انقطاع ـmahä-bäho :بزرگ ـ  اي مسلّحtattvam  : حقيقت ـ
icchämi  : آرزو دارم ـveditum  : درك كردن ـtyägasya  :طاع ـ انق مربوط بهca  : همچنين ـhåñékeça  : اي ارباب
  . اي كشنده ديو كشي:  keçé-niñüdanaبه طور متفاوت ـ :  påthakحواس ـ 

   ترجمه
و ] تياگـا [خواهم منظور ازانقطاع      ، مي   ، اي ارباب حواس     ، اي كشندة ديو كشي       بزرگ مسلّحاي  :  آرجونا گفت 

  . را بدانم] سانياسا[مرحلة انقطاع در زندگي 

   رحش
شود كه در آن  اي بر اين كتاب محسوب مي رسـد و فصل هجدهم ضميمه  در هفده فصـل به پايان ميگيتا-بهاگاواد،  در واقـع
 بر اين گيتا-بهاگاوادخداوند كريـشـنا در هر يك از فصـول . گردد اي از مطالبي كه در فصول قبل مطرح شد بيان مي خالصه

انه به شخصيت اعالي خداوند هدف نهايي زندگي است كه همين مطلب در فصل هجدهم كند كه خدمت عاشق نكـته تأكيد مي
يوگـيـنام : ، بر خدمت عابدانه تأكيد شده بود در شش فصل اول. شود ترين راه دانش به طور خالصه بيان مي به منزله محرمانه

 در “. كند بهترين است لب خويش به من فكر مي، آن كه همواره درون ق جويان در ميان تمام يوگيها يا حق”...  آپي ساروشام
،  ، دانش در شش فصل سوم. شود مطرح گرديد ، خدمت عابدانه پاك و ماهيت و فعاليتهايي كه آن را شامل مي شش فصل بعدي

لـيه گيري شد كه ك ، فعاليتهاي طـبـيعت مادي و طبيعت روحاني و همچنين خدمت عابدانه توصيف گرديد و چنين نتيجه انقطاع
قسـمت . شود انجام گـيرد هاي ام تات سات نـشان داده مي ، ويشنو، كه با واژه اعمال بايد در رابـطه با خداوند و شخص متعال

، از طريق آموزشهاي آچارياهاي گذشته و همـين طور از طريق برهما ـ سوترا يا ودانـتا ـ سوترا، بنا را بر اين گيتا-بهاگاوادسوم 
گرايان دانش  هويت بعضي از بي.  ط خدمت در عشق و عبوديت و نه چيز ديگري هدف نهايي زندگي استنهد كه فق امر مي

دانند، در حالي كه ودانتا ـ سوترا در واقع به منظور درك خدمت عابدانه يا طاعت عاشقانه  ودانتا ـ سوترا را در انحصار خويش مي
بايد .  تأييد شد خداوند شخصاً گردآورنده ودانتا ـ سوترا و داننده آن است، زيرا همان گونه كه در فصل پانزدهم  تدوين شده است

، هر ودا، خدمت عابدانه و بندگي عاشقانه است كه اين مطلب موضوع آموزشهاي  دانست هدف و مقصود هر كتاب مقدس
  .دهد  را تشكيل ميگيتا-بهاگاواد
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اي از تمام آموزشهاي  ه همين ترتيب فصل هجدهم نيز خالصه، ب ، نظري اجمالي بر كل مطالب است همان گونه كه فصل دوم
گردد، انقطاع و نيل به موقعيت متعال و روحاني در وراي  آنچه به عنوان هدف اصلي حيات انساني مطرح مي. باشد ارائه شده مي

  مرحله انقطاع در زندگيو) تياگا( يعني انقطاع گيتا-بهاگاوادخواهد دو موضوع مهم  آرجونا مي.   مادي استسه گونة طبيعت
  .كند بدين جهت درباره مفهوم اين دو واژه سؤال مي. را روشن نمايد) سانياسا(

كـشا و كـشي ـ نيشودانا از  اي كه در آيه حاضر براي مخاطب قرار دادن خداوند متعال به كار رفته است يعني هريـشي دو كلمه
تواند ما را براي رسيدن به آرامش فكري   ارباب تمام حواس همواره ميكشا يا كريشنا يعني هريشي. اهميتي خاص برخوردارند

اي هـمه چـيز را خالصـه نـمايد كه وي بـتواند از آنها تعادل و آرامش كسب  خواهد به گونه آرجونا از كريشنا مي. ياري نمايد
گردد، بدين سـبب كريـشـنا را با نام  مياما شكـهايي به قلب آرجونا راه يافته است و چون شك همواره به شيطان تشبيه . كند

 حال آرجونا از ؛كشي ديوي بسيار نيرومند و هولناك بود كه به دست خداوند كشـتـه شد. كند كشي ـ نيشودانا خطاب مي
  .كريشنا انتظار دارد كه شيطان شك و ترديد را در وي نابود كند

  2آيه 
çré-bhagavän uväca 

kämyänäà karmaëäà nyäsaà 
sannyäsaà kavayo viduù 

sarva-karma-phala-tyägaà 
prähus tyägaà vicakñaëäù 

çré-bhagavän uväca  : شخصيت متعال خداوند فرمود ـkämyänäm  : با خواسته ـkarmaëäm  : مربوط به اعمال ـ
nyäsam  : ـ )  ترك كردن(انقطاعsannyäsam  : مرحله انقطاع درزندگي ـkavayaù  : دانايان ـviduù  : بدان ـsarva  :

 tyägamخوانند ـ  مي:  prähuùانقطاع ـ :  tyägamمربوط به نتايج و ثمرات ـ :  phalaاعمال ـ :  karmaمربوط به همه ـ 
  . خبرگان:  vicakñaëäùانقطاع ـ : 

   ترجمه
ي است  هاي ماد   ، ترك كردن اعمالي را كه بر اساس خواسته          دانايان بزرگ : شخصيت متعال خداوند فرمود   

] تياگا[دانند و خردمندان كنار نهادن نتايج و ثمرات تمامي اعمال را انقطاع               مي] سانياسا[مرحلة انقطاع در زندگي     
  .خوانند مي

   شرح
ليكن فعاليتهايي را كه به پيشرفت دانش روحاني .   استگيتا-بهاگاواداين تعليم . انجام كار براي اجر و ثمر را بايد كنار گذارد

در ادبيات ودايي روشهاي بسياري براي .   نبايد ترك گفت كه اين مطلب در آيات بعدي روشن خواهد گشتشوند ميمنجر 
 قربانيهاي خاصي براي دستيابي هاي گوناگون وجود دارد، براي مثال انجام انجام قرباني به منظور دستيابي به اهداف و خواسته

هاي مادي انجام   اما بايد در نظر داشت قربانيهايي كه به منظور خواسته؛ ثال آنبه فرزند صالح يا ارتقاء به سيارات باالتر و ام
  .ليكن قرباني براي پاكسازي قلب و تزكيه نفس و پيشرفت در علم روحاني نبايد ترك گردد. گيرند بايد متوقف شوند مي

  3آيه 
tyäjyaà doña-vad ity eke 
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karma prähur manéñiëaù 
yajïa-däna-tapaù-karma 

na tyäjyam iti cäpare 
tyäjyam  : بايستي كنار گذارده شود ـdoña-vat  : به عنوان مصيبت ـiti  :سان ـ  بدينeke  :گروه ـ  يكkarma  : كار ـ
prähuù  :گويند ـ  ميmanéñiëaù  : متفكران بزرگ ـyajïa  : مربوط به قرباني ـdäna  : صدقه ـtapaù  : و رياضت ـ
karma  : اعمال ـna  : هرگز ـtyäjyam  : بايد ترك شوند ـiti  :سان ـ  بدينca  : و ـapar  :ديگران .  

   ترجمه
برخي از دانايان معتقدند هر گونه كار و عمل ثمرجويانه بايد به عنوان عمل اشتباه كنـار گـذارده شـود، در                      

  .نبايد ترك شود، صدقه و رياضت هيچگاه  حالي كه عقيدة حكماي ديگر بر آن است كه انجام قرباني

   شرح
شود كه حيوانات را  ، گفته مي براي مثال.  اعمال و فعاليتهاي بسياري در متون ودايي وجود دارد كه مورد اعتراض و بحث است

اگرچه كشتن حيوان در عمل قرباني در .   حيوانات كامال مكروه است، اما بعضي معتقدند كه كشتن توان در قرباني كشت مي
گردد، بلكه اجراي مراسم قرباني به منظور اعطاي  ، كشته محسوب نمي ، اما بايد دانست حيوان صيه شده استمتون ودايي تو

اي اوقات بالفاصله به شكل  حيوان پس از قرباني شدن به شكل حيواني برتر و يا حتي پاره.  زندگي جديدي به آن حيوان است
 بايد همواره از كشتن حيوانات گويند ميبعضي . ي در ميان حكماء وجود دارد، نظريات مختلف با وجود اين. يابد انسان ارتقاء مي

اكنون تمامي اين نظريات مختلف درباره .  اجتناب نمود، و برخي ديگر معتقدند اين كار براي قربانيهاي بخصوصي مطلوب است
  .گردد ل قرباني از طرف خود خداوند روشن ميعم

  4آيه 
niçcayaà çåëu me tatra 
tyäge bharata-sattama 

tyägo hi puruña-vyäghra 
tri-vidhaù samprakértitaù 

niçcayam  : حتماً، مسلماً ـçåëu  : بشنو ـme  : از من ـtatra  : در آن ـtyäge  : درباره انقطاع ـbharata-sat-tama  :
:  tri-vidhaùاي ببري در ميان انسانها ـ :  puruña-vyäghraحتماً، محققاً ـ :  hiانقطاع ـ :  tyägaùاي بهترين بهاراتاها ـ 

  . اعالم شده است:  samprakértitaùمربوط به سه نوع ـ 

   ترجمه
اي ببري در ميان انسانها، سه نوع انقطاع در كتب          . اي بهترين بهاراتاها، اينك رأي مرا دربارة انقطاع بشنو        

  . مقدس بيان گرديده است

   شرح
سياري وجود دارد، ولي اينجا شري كريشنا، شخصيت اعالي خداوند، تشخيص و نظر خود را كه اگرچه درباره انقطاع نظريات ب

اگر چه وداها مجموعه قوانيني هستند كه از طرف خداوند نازل . دارد بايد به منزله رأي نهايي و قطعي پذيرفته شود اعالم مي
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فرمايد كه روش انقطاع  خداوند مي. وان حرف آخر پذيرفته شوداند، چون خداوند شخصاً اينجا حضور دارد، كالم او بايد به عن شده
  .گذارد در نظر گرفته شود هاي طبيعت مادي كه بر انجام آن تأثير مي بايد بر حسب گونه

  5آيه 
yajïa-däna-tapaù-karma 

na tyäjyaà käryam eva tat 
yajïo dänaà tapaç caiva 

pävanäni manéñiëäm 
yajïa  :ي ـ مربوط به قربانdäna  : صدقه ـtapaù  : و توبه و رياضت ـkarma  : فعاليت ـna  : هيچگاه ـtyäjyam  : بايد

صدقه ـ :  dänamقرباني ـ :  yajïaùآن ـ :  tatحتماً، محققاً ـ :  evaبايد انجام گردد ـ :  käryamكنار گذارده شود ـ 
tapaù  : توبه و رياضت ـca  : همچنين ـeva  :ًـ حتماً، محققا pävanäni  : تطهيركننده ـmanéñiëäm  : حتي براي ارواح
  . بزرگ

   ترجمه
،  براستي كه قرباني. ، صدقه و رياضت نبايد به هيچ وجه ترك شود، بلكه بايد حتماً انجام گيرد اعمال قرباني

  .كند ، حتي ارواح بزرگ را تطهير مي صدقه و رياضت

   شرح
روشهاي پاكسازي بسياري براي سوق دادن انسان به . رفت جامعه انساني انجام دهنديوگيها بايد كارهايي را به منظور پيش

ده گردد كه ويواها ـ ياگيا خوان ، آيين ازدواج يكي از اين قربانيها محسوب مي براي مثال. سوي زندگي روحاني وجود دارد
وادگيش را كنار گذارده بايد ازدواج را تشويق آيا يك سانياسي كه در مرحله انقطاع از زندگي مادي است و روابط خان. شود مي

هدف . فرمايد هر قرباني كه براي خير و سعادت انسان منظور گرديده است هيچگاه نبايد ترك شود  اينجا خداوند مي نمايد
ر مرحله حتي اشخاصي كه د. ويواها ـ ياگيا يا سنت ازدواج تنظيم ذهن انسان است تا براي پيشرفت روحاني آرام و قرار گيرد

سانياسيها هيچگاه نبايد با زنان معاشرت و . انقطاع هستند نيز بايد اكثريت مردم را نسبت به انجام ويواها ـ ياگيا تشويق نمايند
از )  براي مثال يك مرد جوان(تري از زندگي هستند  همنشيني كنند، اما اين بدان معنا نيست كه كساني كه در مرحله پايين

، در   بنابراين؛  براي تقرب و نيل به خداوند متعال استتجويزشدهتمام قربانيهاي . فتن همسر اجتناب كنندسنت ازدواج و پذير
اگر صدقه همان گونه كه قبال .  ، صدقه نيز براي تطهير قلب است به همين ترتيب.  تر نبايد آنها را ترك گفت مراحل پايين

  .نمايد يشرفت در زندگي روحاني هدايت ميتوصيف شد به اشخاص مناسب داده شود انسان را به پ

  6آيه 
etäny api tu karmäëi 

saìgaà tyaktvä phaläni ca 
kartavyänéti me pärtha 

niçcitaà matam uttamam 
etäni  : همه اينها ـapi  : حتماً، محققاً ـtu  : اما ـkarmäëi  : فعاليتها ـsaìgam  : معاشرت ـtyaktvä  : انقطاع حاصل
:  meسان ـ  بدين:  itiبايد به عنوان وظيفه انجام گردد ـ :  kartavyäniهمچنين ـ :  caنتايج و ثمرات ـ :  phaläniـ كردن 
  . بهترين:  uttamamنظر ـ :  matam، دقيق ـ  معين:  niçcitamاي پسر پريتها ـ :  pärtha، م ـ  مال من
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   ترجمه
ستگي يا هر گونه چشمداشت به نتيجـه و بـه حكـم وظيفـه       اي پسر پريتها، كلية اين اعمال بايد بدون دلب        

  . اين نظر نهايي من است. انجام شود

   شرح
به عبارت ديگر، تمام . اي داشته باشد هرچند تمام قربانيها تطهيركننده هستند، انسان نبايد از انجام آنها انتظار هيچ گونه نتيجه

سازند و  ايد رها شوند، در حالي كه قربانيهايي كه وجود انسان را پاك ميقربانيهايي كه هدفي جز پيشرفت زندگي مادي ندارند ب
در . شود بايد تشويق گردد هر چيزي كه به كريشنا آگاهي منتهي مي. دهند بايدادامه يابند او را به سطح روحاني ارتقاء مي

اين . گردد بايد پذيرفته شود ر مي نيز گفته شده است كه هر كاري كه به خدمت عابدانه خداوند منج بهاگاواتام-شريماد
اي كه وي را در انجام خدمت عابدانه به خداوند ياري  عابد خداوند بايد هر نوع كار، قرباني يا صدقه.  مهمترين معيار دين است

  .رساند بپذيرد مي

  7آيه 
niyatasya tu sannyäsaù 
karmaëo nopapadyate 
mohät tasya parityägas 

tämasaù parikértitaù 
niyatasya  : تجويزشده ـtu  : ولي ـsannyäsaù  : انقطاع ـkarmaëaù  : مربوط به فعاليتها ـna  : هيچگاه ـ

upapadyate  : شايسته است ـmohät  :وسيله توهم ـ  بهtasya  : مربوط به آنها ـparityägaù  : انقطاع ـtämasaù  : در
  . اظهار شده است:  parikértitaùگونة جهل ـ 

   جمهتر
شود انقطاع فردي كه از روي تـوهم وظـايف تجـويز              گفته مي .  هيچگاه نبايد ترك شود    تجويزشدهوظايف  

  .  استگونة جهلشدة خود را رها نمايد، در 

   شرح
دهد، مانند طبخ براي  كاري كه براي رضايت مادي است بايد ترك گردد، ليكن اعمالي كه انسان را به سطح روحاني ارتقاء مي

شود شخصي كه در  گفته مي.  داوند متعال و تقديم خوراك به پيشگاه او و سپس تناول آن خوراك توصيه شده استرضايت خ
، نه  در واقع آشپزي براي شخص خويش منع شده است. مرحله انقطاع از زندگي مادي است نبايد چيزي براي خود طبخ نمايد

تواند مراسم ازدواج را به منظور كمك به شاگردش  انياسي نيز مي، يك س به همين ترتيب.  طبخ براي رضايت خداوند متعال
اگر كسي اين گونه اعمال را ترك نمايد بايد دانست كه در گونه تاريكي عمل . براي پيشرفت در كريشنا آگاهي اجرا نمايد

  .كند مي

  8آيه 
duùkham ity eva yat karma 

käya-kleça-bhayät tyajet 
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sa kåtvä räjasaà tyägaà 
naiva tyäga-phalaà labhet 

duùkham  : ناخوشايند ـiti  :سان ـ  بدينeva  : حتماً، محققاً ـyat  : كه ـkarma  : كار ـkäya  : براي بدن ـkleça  :
در گونة شهوت ـ :  räjasamپس از انجام ـ :  kåtväاو ـ :  saùكند ـ  ترك مي:  tyajetاز روي ترس ـ :  bhayätسخت ـ 
tyägam  : انقطاع ـna  : نه ـeva  : حتماً، محققاً ـtyäga  : مربوط به انقطاع ـphalam  : نتايج و ثمرات ـlabhet  : كسب

  .كند مي

   ترجمه
، يا به علت ترس از مشقات جسـمي            را به مثابه امري سخت و پرزحمت       تجويزشدههر آن كس كه وظايف      

چنين كاري هيچگاه به آن مرتبة واالي انقطاع .  ده است انقطاع حاصل كرگونة شهوت شود در     ترك گويد، گفته مي   
  .شود منتهي نمي

   شرح
اگر . دهد رها نمايد كسي كه در كريشنا آگاهي قرار دارد نبايد كسب درآمد را با ترس از اين گمان كه كار براي ثمر انجام مي

و يا چنانچه با سحرخيزي بتواند خداآگاهي يا ، سرمايه خود را در كريشنا آگاهي به خدمت بگيرد،  كسي بتواند با كار كردن
اند از آنها  ريشنا آگاهي واالي خود را افزايش دهد، نبايد به علت ترس يا بدين دليل كه چنين كارهايي سخت و پرزحمتك

ه گيرد هموار  انجام ميگونة شهوتنتيجه كارهايي كه در .   استگونة شهوتاين گونه ترك عمل يا انقطاع در . دست بكشد
اي عمل را ترك گويد و انقطاع حاصل كند، هيچگاه به نتايج انقطاع دست  چنانچه كسي با چنين روحيه.  پررنج و درد است

  . نخواهد يافت

  9آيه 
käryam ity eva yat karma 

niyataà kriyate ’rjuna 
saìgaà tyaktvä phalaà caiva 

sa tyägaù sättviko mataù 
käryam : بايد انجام شود ـ iti : سان ـ  بدينeva :  واقعاً ـyat :  كه ـkarma :  كار ـniyatam :  تجويزشده ـkriyate : 
همچنين ـ  : caنتيجه ـ  : phalamرهاكردن ـ  : tyaktväمعاشرت ـ  : saìgamاي آرجونا ـ  : arjunaشود ـ  انجام مي

eva :  حتماً، محققاً ـsaù :  آن ـ—renunciationانقطاع ـ  : ؛sättvikaù :  در گونة نيكي ـmataù : به عقيده من .  

   ترجمه
اش فقط به خاطر آنكـه بايـد آن را انجـام دهـد                اي آرجونا، هنگامي كه انسان به انجام وظيفة تجويزشده        

شـود    كند، گفته مـي     ورزد و از هر گونه معاشرت مادي و دلبستگي به نتايج و ثمرات انقطاع حاصل مي                 مبادرت مي 
  .  استگونة نيكي انقطاع او در

   شرح
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هاي كاري  انسان بايد بدون دلبستگي به نتايج و ثمرات كار كند و از گونه.  بايد با اين طرز تفكر انجام شوندتجويزشدهوظايف 
 كند، خود را با كار كارخانه و يا با كارگران اي كار مي ي به كريشنا، در كارخانهكسي كه در آگاهي به خداوند، آگاه. منفك باشد

گذارد و به او تقديم  و هنگامي كه نتيجه كار را براي كريشنا كنار مي. كند او فقط براي كريشنا كار مي. كند كارخانه همبسته نمي
  .نمايد كند، به طرز متعال و روحاني عمل مي مي

  10آيه 
na dveñöy akuçalaà karma 

kuçale nänuñajjate 
tyägé sattva-samäviñöo 

medhävé chinna-saàçayaù 
na  : هرگز ـdveñöi  :ورزد ـ  نفرت ميakuçalam  :نامساعد ـ  ناخجسته ،karma  : كار ـkuçale  : در خجسته و مساعد ـ
na  : و نه ـanuñajjate  :گردد ـ  دلبسته ميtyägé  : شخص منقطع ـsattva  : در نيكي ـsamäviñöaù  : مجذوب شده ـ

medhävé  : خردمند ـchinna  :ده است ـ قطع كرsaàçayaù  :تمام شكها.  

   ترجمه
ورزد و نه دلبستة كـار         قرار دارد، و نه به كار نامساعد نفرت مي         گونة نيكي شخص منقطع خردمندي كه در      

  .شود، هيچ گونه شكي دربارة كار و عمل ندارد مساعد مي

   شرح
دهد  يا هيچ موجودي كه بدنش را زحمت و آزار مي قرار دارد نسبت به هيچ چيز گونة نيكيكسي كه در آگاهي به كريشنا يا در 

، بدون ترس از سختيها و  او كارش را، در مكان صحيح و در زمان مطلوب. ورزد زند نفرت نمي و آسايش او را به هم مي
رين ، خردمندت بايد دانست چنين شخصي كه در تعالي قرار گرفته است. دهد ، انجام مي فهناماليمتهاي مربوط به انجام وظي

  . باشد و در اعمالش از هر گونه شكي مبري است مي

  11آيه 
na hi deha-bhåtä çakyaà 

tyaktuà karmäëy açeñataù 
yas tu karma-phala-tyägé 

sa tyägéty abhidhéyate 
na  : هيچگاه ـhi  : حتماً، محققاً ـdeha-bhåtä  :وسيله آن كه قالب گرفته ـ  بهçakyam  :پذير است ـ  امكانtyaktum  :

 phalaمربوط به كار ـ :  karmaاما ـ : tuهركسي كه ـ :  yaùدر مجموع ـ :  açeñataùاعمال ـ :  karmäëiمنقطع شود ـ 
گفته :  abhidhéyateسان ـ  بدين:  itiشخص منقطع ـ :  tyägéاو ـ :  saùشخص منقطع ـ :  tyägéمربوط به نتيجه ـ : 

  .شود مي

   ترجمه
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 آن كسـي بـه انقطـاع    گوينـد  مـي ليكن .  ، ترك كلية اعمال واقعاً غير ممكن است رفتهبراي موجود قالب گ   
  . حقيقي دست يافته است كه از نتايج و ثمرات عمل انقطاع حاصل كند

   شرح
بنابراين كسي كه براي خدا، كريشنا، كار . تواند كار و عمل را ترك گويد  آمده است كه انسان هيچگاه نميگيتا-بهاگاواددر 
بسياري از .  دارد، واقعاً شخصي منقطع است گيرد و همه چيز را به كريشنا تقديم مي اي برنمي كند و از نتايج و ثمرات آن بهره يم

 و تمامي كنند مي، و يا محلهاي ديگر كار  ، در كارخانه المللي شناخت كريشنا هستند كه به سختي در اداره اعضاي انجمن بين
چنين ارواح واال و پيشرفته در واقع سانياسي هستند و در مرحله . كنند ميد به انجمن مذكور اهداء نماين آنچه را كه كسب مي

ر را ترك گفت و براي چه توان ثمرات كا دهد كه چگونه مي اين آيه به روشني نشان مي. انقطاع از زندگي مادي قرار دارند
  .هدف و منظوري بايد از نتايج كار انقطاع حاصل كرد

  12آيه 
aniñöam iñöaà miçraà ca 

tri-vidhaà karmaëaù phalam 
bhavaty atyäginäà pretya 
na tu sannyäsinäà kvacit 

aniñöam  : منجر شدن به جهنم ـiñöam  : منجر شدن به بهشت ـmiçram  : مخلوط ـca  : و ـtri-vidham  : مربوط به
براي آن كساني كه :  atyäginämرسد ـ  فرامي:  bhavati نتيجه ـ:  phalamمربوط به كار ـ :  karmaëaùسه نوع ـ 

در هيچ :  kvacitبراي مرحله انقطاع ـ :  sannyäsinämاما ـ :  tuنه ـ :  naپس از مرگ ـ :  pretyaمنقطع نيستند ـ 
  . زماني

   ترجمه
 -تـايج مخـتلط     ، نتايج نامطلوب و ن       نتايج مطلوب  -گانة عمل فردي كه در انقطاع نيست          نتايج و ثمرات سه   

، چنين نتايجي كه از آنها لـذت يـا رنـج            ولي براي فرد منقطع از زندگي مادي      . كنند  مي، وي را دنبال       پس از مرگ  
  . عايد گردد وجود نخواهد داشت

   شرح
بنابراين .  كند، همواره در رهايي است اش با كريشنا عمل مي شخصي كه در كريشنا آگاهي قرار دارد و با علم و آگاهي از رابطه

  .او مجبور نيست پس از مرگ از نتايج اعمالش لذت يا رنج ببرد

  13آيه 
païcaitäni mahä-bäho 
käraëäni nibodha me 

säìkhye kåtänte proktäni 
siddhaye sarva-karmaëäm 
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païca  : پنج ـetäni  : اينها ـmahä-bäho  : اي مسلّح بزرگ ـkäraëäni  : علل ـnibodha  : كن ـ فقط دركme  : از
:  sarvaبراي كمال ـ :  siddhayeگفته شده ـ :  proktäniگيري ـ  در نتيجه:  kåta-anteدر ودانتا ـ :  säìkhyeمن ـ 

  .فعاليتها:  karmaëämمربوط به همه ـ 

   ترجمه
از مـن   اينك اينهـا را     . گردد  ، آرجونا، بر اساس ودانتا پنج علت باعث انجام كلية اعمال مي              بزرگ مسلّحاي  

  .بياموز

   شرح
العملي به همراه داشته باشد، چگونه شخصي كه در  ممكن است اين سؤال مطرح گردد كه چون انجام هر عملي بايد عكس

 خداوند براي آنكه نشان دهد چگونه اين امر  برد آگاهي به خداوند يا آگاهي به كريشناست از بازتابهاي عمل رنج يا لذت نمي
فرمايد براي انجام كليه اعمال پنج علت وجود دارد و براي موفقيت  خداوند مي. كند فلسفه وداننا استناد مي، به  پذير است امكان

سانكهيا به معناي پايه و اساس دانش و ودانتا غايت دانش است كه از طرف . ، انسان بايد اين پنج علت را بشناسد در هر عمل
بنابراين شايسته است . پذيرد حتي شانكارا، ودانتا ـ سوترا را بدين گونه مي.  تمام آچارياهاي اصلي و برجسته پذيرفته شده است

  .كه به چنين منابع معتبري رجوع شود
 sarvasya cähaà hådi sanniviñöaù. 

اش مشغول فعاليتهاي خاصي  او هر كس را با به خاطر آوردن اعمال گذشته.  همانا روح متعال كنترل كننده نهايي است
العملي در اين  گيرد، هيچ گونه عكس اي كه در آگاهي به كريشنا دروناً تحت هدايت او صورت مي  و اعمال انجام گرفته؛نمايد مي

  .آورد زندگي يا در زندگي بعد به بار نمي

  14آيه 
adhiñöhänaà tathä kartä 

karaëaà ca påthag-vidham 
vividhäç ca påthak ceñöä 

daivaà caivätra païcamam 
adhiñöhänam  : مكان ـtathä  : همچنين ـkartä  : فاعل ـkaraëam  : ابزار ـca  : و ـpåthak-vidham  : مربوط به
:  caحق تعالي ـ :  daivamتالشها و كوششها ـ :  ceñöäùجدا ـ :  påthakو ـ :  caگوناگون ـ :  vividhäùانواع مختلف ـ 

  . پنجمين:  païcamamـ اينجا :  atraحتماً، محققاً ـ :  evaهمچنين ـ 

   ترجمه
،   ، و در نهايـت روح متعـال         ، انواع مختلف كار و تالش       ، حواس گوناگون    ، فرد انجام دهنده   ]بدن[مكان عمل   
  .عمل هستند)  اصل اساسي( همگي پنج عامل

   شرح
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انجام ”ين به عنوان كارتا كند و بنابرا روح درون بدن به منظور كسب نتايج عمل مي. واژه آدهيشتهانام به بدن اشاره دارد
  . دهنده است در شروتي بيان گرديده است ، داننده و انجام اين مطلب كه روح. شود  شناخته مي“دهنده

  çruti. Eña hi drañöä srañöä) 4/9پراشنا اوپانيشاد (
  : تأييد شرد است) 2/3/33(و ) 2/3/18(همچنين اين مطلب در آيات ودانتا ـ سوترا 

jïo ’ta evaو  kartä çästrärthavattvät باشند و روح با به كارگيري آنها به طرق گوناگون  حواس در حكم ابزار كار مي
باشد  دهد، ليكن تمام اعمال انسان به اراده روح متعال متكي مي كند و براي هر كار، تالش و كوشش خاصي انجام مي عمل مي

 پس كسي كه در آگاهي به ؛  يكتا علت متعال هر عملي استخداوند. كه به عنوان دوستي صميمي درون قلب جاي دارد
لذا آنان . گردد كند، بالطبع گرفتار بازتاب هيچ گونه فعاليتي نمي كريشنا، تحت هدايت روح متعال ساكن در قلب خود عمل مي

ه اعمال آنان به اراده متعال كه در خدا آگاهي يا در كريشنا آگاهي كامل قرار دارند در نهايت مسئول اعمالشان نيستند، زيرا كلي
  .، شخصيت متعال خداوند اتكاء دارد يعني روح متعال

  15آيه 
çaréra-väì-manobhir yat 
karma prärabhate naraù 
nyäyyaà vä viparétaà vä 

païcaite tasya hetavaù 
çaréra : وسيله بدن ـ  بهväk :  كالم ـmanobhiù :  و ذهن ـyat :  كه ـkarma  : ـ كارprärabhate  :كند ـ  آغاز مي
naraù  : شخص ـnyäyyam  : درست ـvä  : يا ـviparétam  :مخالف ـ  مقابل ،vä  : يا ـpaïca  : پنج ـete  : همه اينها ـ
tasya  :ش ـ  مال آن ،hetavaù  :علتها.  

 

   ترجمه
  . ي از اين پنج عامل استدهد ناش ، فكر يا كالمش انجام مي هر عمل درست يا اشتباهي كه انسان با بدن

   شرح
كار درست آن كاري است كه طبق تعاليم وضع شده در كتب .  در اين آيه بسيار حائز اهميت اند“اشتباه” و “درست”كلمات 
ليكن انجام كامل هر كاري نياز به اين . ، و كار اشتباه كاري است كه برخالف اصول و احكام كتب مقدس انجام گيرد مقدس

  .ردپنج عامل دا

  16آيه 
tatraivaà sati kartäram 

ätmänaà kevalaà tu yaù 
paçyaty akåta-buddhitvän 

na sa paçyati durmatiù 
tatra  : آنجا ـevam  :سان ـ  بدينsati  : بودن ـkartäram  : فاعل عمل ـätmänam  : خودش ـkevalam  : فقط ـtu  :
او ـ :  saùهيچگاه ـ :  naبه علت فقدان شعور ـ :  akåta-buddhitvät بيند ـ مي:  paçyatiهر كسي كه ـ :  yaùاما ـ 

paçyati  :بيند ـ  ميdurmatiù  :ابله .  
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   ترجمه
گيـرد، مسـلماً      داند و اين پنج عامل را در نظر نمـي           بدين سبب كسي كه خود را يگانه انجام دهندة كار مي          

  . هست ببيندتواند چيزها را همان گونه كه چندان خردمند نيست و نمي

   شرح
. نمايد تواند درك كند كه روح متعال همانند دوستي صميمي درون قلب نشسته است و اعمال او را هدايت مي شخص ابله نمي

، ولي علت نهايي آن پروردگار متعال يعني شخصيت  ، تالش و حواس ، انجام دهنده هرچند علل مادي انجام كار عبارتند از مكان
كسي كه . ، بلكه آن علت متعال مؤثر را نيز در نظر بگيرد ، انسان بايد نه تنها چهار علت مادي بنابراين.  اعالي خداوند است

  .پندارد بيند، خود را انجام دهنده مي متعال را نمي

  17آيه 
yasya nähaìkåto bhävo 
buddhir yasya na lipyate 

hatväpi sa imäû lokän 
na hanti na nibadhyate 

yasya  :سي كه ـ كna  : هيچگاه ـahaìkåtaù  : مربوط به منيت كاذب ـbhävaù  : طبيعت ـbuddhiù  : شعور ـyasya 
جهان ـ :  lokänاين ـ :  imänاو ـ :  saùحتي ـ :  apiكشتن ـ :  hatväدلبسته است ـ :  lipyateهرگز ـ :  naكسي كه ـ : 

na  : هيچگاه ـhanti  :كشد ـ  ميna  : هيچگاه ـnibadhyate  :گردد گرفتار مي.  

   ترجمه
كسي كه محركش منيت كاذب و شعورش گرفتار نباشد، هرچند در اين دنيـا كسـي را هـم بكشـد، قاتـل                       

  .گردد او هرگز گرفتار اعمالش نمي. محسوب نخواهد شد

   شرح
زيرا آرجونا بدون در نظر گرفتن . گيرد كند كه خواسته نجنگيدن او از منيت كاذب نشأت مي خداوند در اين آيه آرجونا را آگاه مي

ييد متعال واقف چنانچه كسي به وجود تأ.  ، خود را به منزله انجام دهنده عمل پنداشت تأييد متعال هم از درون و هم از برون
ده و ، همچنين خويشتن را به عنوان انجام دهن  اما كسي كه به خصوصيات ابزار كار واقف است نباشد چرا بايد عملي انجام دهد

.  چنين شخصي هيچگاه در توهم نيست.  شناسد در انجام همه امور تام و كامل است خداوند را به عنوان تأييد كننده متعال مي
خدايي يا فقدان كريشنا  آورد، از منيت كاذب و بي ، توأم با مسئوليتي كه براي فرد انجام دهنده به دنبال مي عمل خودمحورانه

 كس كه در آگاهي به كريشنا تحت هدايت روح متعال يا شخصيت اعالي خداوند عمل كند، حتي به هر آن. خيزد آگاهي برمي
وقتي سربازي . گيرد العمل چنين كشتاري قرار نمي كشد و همين طور هيچگاه تحت تأثير عكس رغم كشتن نيز كسي را نمي

 مرتكب قتل شود، حتماً به حكم قانون محاكمه  اما اگر خودسرانه؛شود كشد، محاكمه نمي كسي را به فرمان افسر مافوق مي
  .خواهد شد

  18آيه 
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jïänaà jïeyaà parijïätä 
tri-vidhä karma-codanä 
karaëaà karma karteti 

tri-vidhaù karma-saìgrahaù 
jïänam  : دانش ـjïeyam  : موضوع دانش ـparijïätä  : داننده ـtri-vidhä  : مربوط به سه نوع ـkarma  :ط به مربو

-triسان ـ  بدين:  itiانجام دهنده ـ :  kartäكار ـ :  karmaحواس ـ :  karaëam، انگيزه ـ  نيروي حركتي:  codanäكار ـ 

vidhaù  : مربوط به سه نوع ـkarma  : مربوط به كار ـsaìgrahaù  :مجموع .  

   ترجمه
،  مل به خودي خـود و فاعـلِ عمـل         ، ع    حواس ؛، سه عاملِ محرك عمل هستند       ، موضوع دانش و داننده      دانش

  .دهند گانة عمل را تشكيل مي هاي سه پايه

   شرح
ابزار كار، خود كار و انجام دهنده كار .  ، موضوع دانش و داننده دانش: سه نوع نيروي محرك براي كارهاي روزانه وجود دارد

انگيزه يا نيروي .   اين شش عنصر استهر كاري كه انسان انجام دهد شامل. شوند ميعناصر تشكيل دهنده كار خوانده 
هر راه حلي كه قبل از وقوع كار، به . شود متحركي كه قبل از انجام هر كاري براي اقدام به آن كار وجود دارد الهام خوانده مي

ي به شود و در مرحله بعدي است كه كار صورت عمل ، به ذهن متبادر شود، شكل لطيفي از آن كار محسوب مي منظور انجام آن
، احساس كردن و اراده نمودن را طي كند كه اين امر محرك يا  نخست انسان بايد روند روانشناختي فكر كردن. گيرد خود مي

هنگامي كه الهام .  الهام براي كار، چنانچه از كتب مقدس و يا تعاليم پير روحاني بيايد، هر دو يكي است. شود انگيزه خوانده مي
كليه . گيرد آنگاه فعاليت واقعي به كمك حواس و به انضمام ذهن كه مركز تمام حواس است صورت ميبا فاعل كار توأم شود، 

  .اجزاي يك فعاليت را مجموعه كار خوانند

  19آيه 
jïänaà karma ca kartä ca 
tridhaiva guëa-bhedataù 
procyate guëa-saìkhyäne 
yathävac chåëu täny api 

jïänam  : دانش ـkarma  :ر ـ كاca  : همچنين ـkartä  : فاعل كار ـca  : همچنين ـtridhä  : مربوط به سه نوع ـeva  :
-guëaشوند ـ  گفته مي:  procyateهاي مختلف طبيعت مادي ـ  بر حسب گونه:  guëa-bhedataùحتماً، محققاً ـ 

saìkhyäne  :هاي مختلف ـ  بر حسب گونهyathä-vat  : همان گونه كه هستند ـçåëu  : بشنو ـtäni  : همه آنها ـapi  :
  . همچنين

   ترجمه
اكنون دربارة آنهـا،    . ، عمل و انجام دهندة عمل وجود دارد         ، سه نوع دانش      مادي سه گونة طبيعت  بر اساس   

  .از من بشنو
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   شرح
از )  معرفت( در آن فصل گفته شد كه روشنايي. هاي سه گانه طبيعت مادي به تفصيل توصيف گرديد ، گونه در فصل چهاردهم

هاي طبيعت مادي نه تنها  كليه گونه. شود  منبعث ميگونة جهل و تنبلي و كاهلي از گونة شهوتگرايي از  ، مادي گونة نيكي
، انواع مختلف  در فصل هفدهم.  حتي در طبع خوبي نيز انسان مقيد است. باشند منشأ رهايي نيستند كه عامل اسارت نيز مي

، خداوند  در اين آيه. شود توصيف گرديد هاي مختلف طبيعت مادي انجام مي مختلف انسان در گونهپرستش كه از طرف انواع 
  .دارد ، فاعل كار و خود كار طبق طبايع سه گانه مادي ابراز مي تمايل خود را درباره تشريح انواع مختلف دانش

  20آيه 
sarva-bhüteñu yenaikaà 
bhävam avyayam ékñate 
avibhaktaà vibhakteñu 

taj jïänaà viddhi sättvikam 
sarva-bhüteñu  : در تمام موجودات زنده ـyena  :وسيله آن كه ـ  بهekam  : يك ـbhävam  :سرشت ـ  وضع ،avyayam 

 ـ آن:  tatشمار ـ  تقسيم شده به بي:  vibhakteñuنشده ـ  تقسيم:  vibhakteñuبيند ـ  فرد مي:  ékñateفناناپذير، جاوداني ـ : 
jïänam  : دانش ـviddhi  : بدان ـsättvikam  :در گونة نيكي .  

   ترجمه
بايد درك كني دانشي كه به موجب آن جوهر روحانيِ غيرمنقسمِ واحدي در تمام موجـودات زنـده كـه بـه                      

  .  استگونة نيكيشود، دانش در  اند ديده مي ي تقسيم شدهشمار بيشكلهاي 

   شرح
بيند، صاحب دانش در  ، چهارپا، آبزي يا گياه مي ، پرنده ، حيوان ، انسان اي اعم از فرشته  زندهشخصي كه روح را در هر موجود

  .  استگونة نيكي
اند ولي در هر يك از اين  موجودات زنده داراي بدنهاي مختلفي هستند كه آن را بر اساس كارهاي گذشته خود كسب كرده

 هفتم توصيف شد، تجلي نيروي حيات در هر كالبد مادي به علت حضور همان گونه كه در فصل. بدنها يك روح وجود دارد
، در يكايك  بدين ترتيب ديدن آن طبيعت برتر واحد، يعني آن نيروي حيات.  است)  پاراپراكريتي(طبيعت برتر خداوند متعال 

به علت فراواني شكلهاي . فناپذيرند، فناناپذير است هرچند بدنها  آن انرژي حيات.  ، بينش در طبع نيكي است كالبدهاي جسماني
گردد و بدين جهت نيروي حيات به نظر  موجوديت مادي در زندگي مقيد، تشخيص موجودات زنده از طريق بدن آنها ميسر مي

شود انسان را در نهايت به خودشناسي رهنمون  اي كه دراين آيه از آن صحبت مي گرايانه هويت دانش بي. آيد تقسيم شده مي
  .كند مي

  21آيه 
påthaktvena tu yaj jïänaà 

nänä-bhävän påthag-vidhän 
vetti sarveñu bhüteñu 

taj jïänaà viddhi räjasam 
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påthaktvena  : به دليل تقسيم ـtu  : اما ـyat  : كه ـjïänam  : دانش ـnänä-bhävän  : موقعيتهاي متنوع ـpåthak-

vidhän  : مختلف ـvetti  :داند ـ  ميsarveñu  : در تمام ـbhüteñu  : موجودات زنده ـtat  : آن ـjïänam  : دانش ـ
viddhi  :يد شناخته شود ـ باräjasam  :بر حسب شهوت .  

   ترجمه
شود، دانـش در   ، موجود زندة متفاوتي ديده مي بايد درك كني دانشي كه به موجب آن در هر كالبد جسماني         

  .  استگونة شهوت

   شرح
بر .   استگونة شهوتدر  شود، دانش ، آگاهي نيز نابود مي ، همان موجود زنده است و با انهدام بدن  مادياين ديدگاه كه بدن

 در ضمن بر اين مطلب نيز تأكيد دارد كه ؛، بدنها به علت تكامل انواع مختلف آگاهي با يكديگر متفاوت هستند اساس اين دانش
، و هيچ روح مجزايي در وراي بدن وجود  بدن خودش روح است.  يستباشد ن آگاهي مذكور تجلي روحي كه از بدن جدا مي

ديگر اينكه ارواح منفرد وجود ندارند، بلكه فقط يك روح حاضر در همه جا و .  ، آگاهي موقتي است ن دانشبر اساس اي. ندارد
د بخصوص يا روح وااليي و يا در وراي اين بدن هيچ گونه فر.  مملو از دانش وجود دارد و بدن تجلي يك جهل موقت است

  .گردد  محسوب ميگونة شهوتكليه اين ادراكات و تصورات حاصل . وجود ندارد

  22آيه 
yat tu kåtsna-vad ekasmin 
kärye saktam ahaitukam 
atattvärtha-vad alpaà ca 
tat tämasam udähåtam 

yat  : آن كه ـtu  : اما ـkåtsna-vat  : به منزله هرآنچه هست ـekasmin  : در يك ـkärye  : كارsaktam  : دلبسته شده
آن ـ :  tatو ـ :  caخيلي كوچك ـ :  alpamبدون شناخت حقيقت ـ :  atattva-artha-vatـ بدون علت :  ahaitukamـ 

tämasam  : در گونه تاريكي ـudähåtam  :باشد مي)  چنين(شود  گفته مي.  

   ترجمه
، فقط به يك نوع كار ـ كه جاي همـه    ، انسان بدون شناخت حقيقت نو دانش بسيار ناچيزي كه به موجب آ

  . شود در گونة تاريكي است گردد گفته مي كند ـ دلبسته مي چيز را برايش پر مي

   شرح
. يابند  تولد ميگونة جهلدانش اشخاص عادي همواره در گونه تاريكي يا جهل است زيرا موجودات زنده در زندگي مقيد در 

او .  ش خود را از طريق مراجع معتبر و دستورات كتب مقدس پرورش نداده باشد، داراي دانشي محدود به بدن استكسي كه دان
.  هاي بدني  رضايت خواستهبراي او خدا يعني ثروت و دانش يعني. توجهي به كار و عمل بر اساس احكام كتب مقدس ندارد

،  ، يعني در خوردن  و بيش مانند دانش حيوانات معمولي استچنين دانشي هيچ گونه ربطي به حقيقت مطلق ندارد و كم
به طور .  ، در اينجا، به منزله محصول گونه تاريكي توصيف شده است چنين دانشي. شود گيري خالصه مي ، دفاع و جفت خوابيدن
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يات و نظريات بسياري را با  دانشي كه فرض؛شود  خوانده ميگونة نيكيپردازد، دانش در ، دانشي كه به روح وراي بدن مي خالصه
انديشد   و دانشي كه فقط به تأمين آسايش بدن مي؛  استگونة شهوتكند حاصل  كمك منطق مادي و پندار فكري ايجاد مي

  .  استگونة جهلشود در  گفته مي

  23آيه 
niyataà saìga-rahitam 
aräga-dveñataù kåtam 

aphala-prepsunä karma 
yat tat sättvikam ucyate 

niyatam  : تنظيم شده ـsaìga-rahitam  : بدون دلبستگي ـaräga-dveñataù  : بدون عشق يا نفرت ـkåtam  : انجام
 tat كه ـ:  yatعمل ـ :  karmaوسيله كسي كه فارغ از خواسته براي نتايج و ثمرات است ـ  به:  aphala-prepsunäشده ـ 

  .شود  خوانده مي: ucyateدر گونة نيكي ـ :  sättvikamآن ـ : 

   ترجمه
، و بـدون خواسـته بـراي          ، بدون عشق يا نفـرت       اي كه بدون دلبستگي     شده  ، آن عمل تنظيم     اما دربارة عمل  

  .  استگونة نيكيشود در  نتايج و ثمرات انجام گيرد، گفته مي

   شرح
زندگي و طبقات گوناگون  همان گونه كه در كتب مقدس بر اساس مراحل مختلف -هنگامي كه وظايف شغلي تنظيم شده 

، و در نتيجه بدون هيچ گونه عشق يا تنفر، و در آگاهي به كريشنا   بدون دلبستگي يا احساس مالكيت- است تجويزشدهجامعه 
  .شوند مي خوانده گونة نيكيي حواس انجام گردند، اعمالي در براي رضايت خداوند متعال بدون ارضاي نفس يا ارضا

  24آيه 
yat tu kämepsunä karma 
sähaìkäreëa vä punaù 
kriyate bahuläyäsaà 

tad räjasam udähåtam 
yat  : آن كه ـtu  : اما ـkäma-épsunä  :هايي براي نتايج و ثمرات ـ  وسيله فردي با خواسته بهkarma  : كار ـsa-

ahaìkäreëa  : با منيت ـvä  : يا ـpunaù  : دوباره ـkriyate  :شود ـ  انجام ميbahula-äyäsam  : با كار و تالش
  .باشد مي)  چنين(گفته شده :  udähåtamدر گونة شهوت ـ :  räjasamآن ـ :  tatسخت ـ 

   ترجمه
دهد و از احساس منيـت        هايش انجام مي    اما عملي را كه انسان با كوشش بسيار زياد براي ارضاي خواسته           

  .شود  خوانده ميگونة شهوتگيرد، عمل در  كاذب نشأت مي

  25يه آ
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anubandhaà kñayaà hiàsäm 
anapekñya ca pauruñam 
mohäd ärabhyate karma 
yat tat tämasam ucyate 

anubandham  : مربوط به اسارت در آيند ـkñayam  : نابودي ـhiàsäm  :براي ديگران ـ  و درد و ناراحتيanapekñya  :
وسيله توهم ـ  به:  mohätبه اجازه خود،به تصويب خود ـ :  pauruñamهمچنين ـ :  caبدون در نظر گرفتن عواقب ـ 

ärabhyate  :شود ـ  شروع ميkarma  : كار ـyat  : كه ـtat  : آن ـtämasam  : در گونة جهل ـucyate  : گفته شده
  .باشد مي)  چنين(

   ترجمه
 كه در آينده در پـي       ، بدون در نظر گرفتن احكام كتب مقدس و اعتناء به اسارتي             آن عملي كه از روي توهم     

  .  استگونة جهل در گويند مي، انجام گيرد و باعث صدمه زدن به ديگران شود،  خواهد داشت

   شرح=
كاري كه .  پس بدهدشوند ميانسان بايد حساب اعمال و كردار خود را به دولت يا كارگزاران خداوند متعال كه يامادوتا خوانده 

 است و باعث گمگشتگي، زيرا اصول تنظيم كننده دستورات كتب مقدس را نقض بدون احساس مسئوليت انجام شود، مخرب
كار يكه در آن احساس . باشد آور مي چنين كاري اغلب مبتني بر خشونت است و براي موجودات زنده ديگر رنج. كند مي

،   و تمام كارهاي توهمي؛شود گيرد، كه اين امر توهم خوانده مي نهفته نباشد، در پرتو تجربه شخصي انسان صورت ميمسئوليت 
  .  استگونة جهلحاصل 

  26آيه 
mukta-saìgo ’nahaà-vädé 
dhåty-utsäha-samanvitaù 

siddhy-asiddhyor nirvikäraù 
kartä sättvika ucyate 

mukta-saìgaù  : رها شده از هر گونه ارتباط مادي ـanaham-vädé  : بدون منيت كاذب ـdhåti  : با عزم راسخ ـ
utsäha  : و اشتياق فراوان ـsamanvitaù  :باصالحيت ـ  شايسته ،siddhi  : در كمال ـasiddhyoù  : و شكست ـ

nirvikäraù  : بدون تغيير ـkartä  :انجام دهنده ـ  فاعل ،sättvikaù  : در گونة نيكي ـucyate  : چنين(گفته شده  (
  .باشد مي

   ترجمه
، با عزم راسخ و اشـتياق         ، بدون منيت كاذب     هاي طبيعت مادي    با گونه اش را فارغ از ارتباط        كسي كه وظيفه  

  .  استگونة نيكيشود فاعلي در دهد، گفته مي اعتناء نسبت به موفقيت يا شكست انجام مي فراوان و بي

   شرح
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شتي به نتايج و او هيچ گونه چشمدا.  هاي مادي طبيعت است شخصي كه در آگاهي به كريشنا قرار دارد، همواره در وراي گونه
، همواره تا پايان چنين كاري اشتياق  با وجود اين.   از منيت كاذب و غرور استثمرات كاري كه به او سپرده شده ندارد زيرا فارغ

دهد و در رنج و محنت و  وي اهميتي به شكست يا موفقيت نمي.  كند و نگران سختيهاي مربوط به كار نيست خود را حفظ مي
  .  استگونة نيكيچنين انجام دهنده كاري در .  ختي يكسان استدر شادي و خوشب

  27آيه 
rägé karma-phala-prepsur 
lubdho hiàsätmako ’çuciù 

harña-çokänvitaù kartä 
räjasaù parikértitaù 

rägé  : بسيار دلبسته شده ـkarma-phala  : نتيجه كار ـprepsuù  : خواستار ـlubdhaù  : حريص ـhiàsä-ätmakaù  :
در :  räjasaùچنين فاعلي ـ :  kartäمتأثر از شادي و غم ـ :  harña-çoka-anvitaùناپاك ـ :  açuciùهمواره حسود ـ 

  .شود عنوان مي:  parikértitaùگونة شهوت ـ 

   ترجمه
،   باشد و حـريص     اي كه به كار و ثمراتش دلبسته است و مشتاق لذت بردن از نتايج آن مي                 آن انجام دهنده  

  .  استگونة شهوت در گويند ميشود،  همواره حسود و ناپاك است و با شادي و غم متأثر مي

   شرح
.  ، زن و فرزند است ، خانه و كاشانه دلبستگي زياد شخص به نوع خاصي كار يا نتايج آن به دليل دلبستگي شديد او به ماديات

المقدور اين دنيا را  او فقط در اين فكر است كه حتي. ي ندارداي به پيشرفت در مراتب عالي زندگ چنين شخصي هيچ گونه عالقه
پندارد هر گونه دستاوردي كه در اين جهان كسب نمايد  او قاعدتاً بسيار حريص است و مي.  نظر مادي جاي راحتي نمايداز

 نادرستي را براي ورزد و حاضر است هر كار چنين شخصي نسبت به ديگران حسد مي. رود دائمي است و هيچگاه از بين نمي
او هنگام .  اي ندارد كه بداند كسبش پاك است يا ناپاك بنابراين چنين شخصي ناپاك است و عالقه. كامجويي انجام دهد

  .  استگونة شهوتچنين شخصي در . شود موفقيت در كارش بسيار خوشحال و در صورت عدم موفقيت بسيار ناراحت مي

  28آيه 
ayuktaù präkåtaù stabdhaù 

çaöho naiñkåtiko ’lasaù 
viñädé dérgha-sütré ca 
kartä tämasa ucyate 

ayuktaù  : بدون استناد به دستورات كتب مقدس ـpräkåtaù  : ماديگرا ـstabdhaù  : لجوج و خودرأي ـçaöhaù  : متقلب
طفره رو و به :  dérgha-sütréترشرو و عبوس ـ :  viñädéتنبل ـ :  alasaùماهر در توهين به ديگران ـ :  naiñkåtikaùـ 

  .باشد مي)  چنين(شود  گفته مي:  ucyateدر گونة جهل ـ :  tämasaùفاعل ـ :  kartäهمچنين ـ :  caتعويق انداز ـ 

   ترجمه
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، لجـوج و   آن انجام دهندة كار كه همواره به عملي مغاير با دستورات كتب مقدس اشتغال دارد، دنياپرسـت  
كنـد و كـار را بـه تعويـق            ، مسامحه مي    ، ترشرو و عبوس است      ، تنبل   در توهين به ديگران   ، ماهر     ، متقلب   خودرأي

  .  استگونة جهلشود فاعلي در  اندازد، گفته مي مي

   شرح
كساني كه عالقه و . يابيم كه چه نوع كارهايي بايد انجام و چه نوع كارهايي نبايد انجام شود ما از فرامين كتب مقدس درمي

 و چنين اشخاصي عموماً شوند مي مشغول  اوامر و نواهي كتب مقدس ندارند به كارهايي كه نبايد انجام شودتوجهي به اين
چنين فاعالني چندان ماليم و .  ، نه طبق احكام كتب مقدسكنند ميهاي طبيعت كار  آنان بر اساس گونه. ماديگرا هستند

نها آنان بسيار تنبل هستند و چنانچه كاري به آ. اند وهين به ديگرانگر و ماهر در ت مهربان نيستند و به طور كلي همواره حيله
توان  آنان كاري را كه در يك ساعت مي. كنند ميدهند و يا انجام آن را به بعد موكول  محول شود يا آن را به درستي انجام نمي

 قرار گونة جهلچنين فاعالني در . آيند عبوس ميبنابراين به نظر ترشرو و . كارند اندازند و مسامحه انجام داد سالها به تعويق مي
  .دارند

  29آيه 
buddher bhedaà dhåteç caiva 

guëatas tri-vidhaà çåëu 
procyamänam açeñeëa 

påthaktvena dhanaïjaya 
buddheù  : مربوط به شعور ـbhedam  : تفاوتها ـdhåteù  : مربوط به ثبات ـca  : همچنين ـeva  :ًـ حتماً، محققا 
guëataù  :هاي طبيعت مادي ـ  وسيله گونه بهtri-vidham  : مربوط به سه نوع ـçåëu  : فقط بشنو ـprocyamänam  :

اي :  dhanaïjayaبه طور متفاوت ـ :  påthaktvenaبه تفصيل ـ :  açeñeëaوسيله من توصيف شده ـ  همان گونه كه به
  . فاتح ثروت

   ترجمه
سـه  دم گوش فرا دار تا به تفصيل انواع مختلف درك و عزم را بـر اسـاس                  ، خواهشمن   حال اي فاتح ثروت   

  .  مادي برايت بازگويمگونة طبيعت

   شرح
، به همان  هاي طبيعت مادي ، در سه بخش مختلف بر اساس گونه ، موضوع دانش و داننده اكنون خداوند پس از توضيح دانش

  .ازدپرد ترتيب به توضيح شعور و عزم انجام دهنده كار مي

  30آيه 
pravåttià ca nivåttià ca 
käryäkärye bhayäbhaye 

bandhaà mokñaà ca yä vetti 
buddhiù sä pärtha sättviké 
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pravåttim  : انجام دادن ـca  : همچنين ـnivåttim  : انجام ندادن ـca  : و ـkärya  : آنچه بايد انجام شود ـakärye  : و
و :  caرهايي ـ :  mokñamاسارت ـ :  bandhamو بدون ترس بودن ـ :  abhayeترس ـ :  bhayaآنچه نبايد انجام شود ـ 

در گونة :  sättvikéاي پسر پريتها ـ :  pärthaآن ـ :  sä ، هوش ـ درك:  buddhiùفهمد ـ  مي:  vettiآن كه ـ :  yäـ 
  . نيكي

   ترجمه
 كاري بايد انجام و چه كـاري نبايـد انجـام            يابد چه    آن انسان درمي   وسيلة  بهاي پسر پريتها، آن دركي كه       

، آن  بخـش اسـت   شود، از چه چيزي بايد و از چه چيزي نبايد ترسيد، چه چيزي عامل اسارت و چه چيزي رهـايي   
  . قرار داردگونة نيكيدرك در 

   شرح
شود، برخالف اعمالي  ه ميگردد پراوريتي يا اعمال شايسته انجام دادن خواند اعمالي كه بر اساس تعاليم كتب مقدس انجام مي

كسي كه نسبت به راهنماييهاي كتب مقدس آگاهي ندارد، در عمل و .  توصيه نشده است و نبايد انجام شودسان بدينكه 
  . قرار داردگونة نيكيتميز و تشخيص است در عقل و شعوري كه داراي قوه . گردد العمل گرفتار مي عكس

  31آيه 
yayä dharmam adharmaà ca 

käryaà cäkäryam eva ca 
ayathävat prajänäti 

buddhiù sä pärtha räjasé 
yayä : وسيله آن ـ  كه بهdharmam :  اصول دين ـadharmam : ديني ـ  بيca :  و ـkäryam :  آنچه بايد انجام شود ـ

ca :  همچنين ـakäryam :  آنچه نبايد انجام شود ـeva :  حتماً، محققاً ـca :  همچنين ـayathä-vat :  به طرز ناكاملي
prajänäti : داند ـ  ميbuddhiù : ر ـ شعوsä :  آن ـpärtha  : اي پسر پريتها ـräjasé  :در گونة شهوت .  

   ترجمه
ديني نيست و عملي را كـه بايـد انجـام شـود از               اي پسر پريتها، آن دركي كه قادر به تشخيص دين از بي           

  .  استگونة شهوتدهد، در  عملي كه نبايد انجام گردد تشخيص نمي

  32آيه 
adharmaà dharmam iti yä 

manyate tamasävåtä 
sarvärthän viparétäàç ca 
buddhiù sä pärtha tämasé 

adharmam  :ديني ـ  بيdharmam  : دين ـiti  :سان ـ  بدينyä  : كه ـmanyate  :كند ـ  فكر ميtamasä  :وسيله  به
:  buddhiùهمچنين ـ :  caدر جهت نادرست ـ :  viparétänهمه چيزها ـ :  sarva-arthän پوشيده شده ـ:  ävåtäتوهم ـ 
  . درگونة جهل:  tämaséاي پسر پريتها ـ :  pärthaآن ـ :  säشعور ـ 
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   ترجمه
كند و    ديني محسوب مي    ديني را دين و دين را بي        ، بي   اي پارتها، آن دركي كه تحت افسونِ توهم و تاريكي         

  . كوشد، در گونة ناداني است  جهت نادرست ميهمواره در

   شرح
پذيرد و  چنين شعوري مذاهبي را كه واقعاً مذهب نيستند مي. كند  همواره به صورت منحرف عمل ميگونة جهلعقل و شعور در 

انگارند و شخص   قرار دارند روح بزرگي را به عنوان انساني معمولي ميگونة جهلاشخاصي كه در . نمايد مذهب واقعي را رد مي
آنان در تمام اعمال فقط . پندارند حقيقت را غير حقيقت و غير حقيقت را حقيقت مي. پذيرند معمولي را به عنوان روحي بزرگ مي

  .  استگونة جهل بنابراين عقل و شعور آنها در ؛گيرند راه نادرست را در پيش مي

  33آيه 
dhåtyä yayä dhärayate 

manaù-präëendriya-kriyäù 
yogenävyabhicäriëyä 

dhåtiù sä pärtha sättviké 
dhåtyä  : عزم و تصميم ـyayä  :وسيله آن ـ  كه بهdhärayate  :دارد ـ  فرد نگه ميmanaù  : مربوط به ذهن ـpräëa  :

يچ گونه بدون ه:  avyabhicäriëyäوسيله تمرين يوگا ـ  به:  yogenaفعاليتها ـ :  kriyäùو حواس ـ :  indriyaزندگي ـ 
  . در گونة نيكي:  sättvikéاي پسر پريتها ـ :  pärthaآن ـ :  säعزم و تصميم ـ :  dhåtiùوقفه ـ 

   ترجمه
 تمرين يوگا ثابت و استوار نگاه داشته شـده اسـت و             وسيلة  بهاي پسر پريتها، آن عزمي كه راسخ است و          

  .  است نيكيگونةنمايد در  ، زندگي و حواس را مهار مي  اعمال ذهنسان بدين

   شرح
كسي كه به طور ثابت و استوار و با عزم راسخ بر روح متعال متمركز است و فكر، .  يوگا راهي براي درك روح متعال است

 نشأت گونة نيكيچنين عزمي از . شود شغول كريشنا آگاهي مي، م زندگي و فعاليتهاي حواس خود را بر او متمركز نموده
نيا بسيار حائز اهميت است زيرا اشاره به اشخاصي دارد كه وقف كريشنا آگاهي هستند و با هيچ كار واژه آويابهيچاري. گيرد مي

  .شوند ميديگري از آن منحرف ن

  34آيه 
yayä tu dharma-kämärthän 

dhåtyä dhärayate ’rjuna 
prasaìgena phaläkäìkñé 
dhåtiù sä pärtha räjasé 

yayä  :وسيله آن ـ  كه بهtu  : اما ـdharma  :پرهيزگاري ـ  تقوي ،käma  : ارضاي حواس ـarthän  : و پيشرفت اقتصادي
به علت دلبستگي ـ :  prasaìgenaاي آرجونا ـ :  arjunaدارد ـ  شخص نگاه مي:  dhärayateوسيله عزم ـ  به:  dhåtyäـ 
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phala-äkäìkñé  : خواهان نتايج و ثمرات ـdhåtiù  : عزم و تصميم ـsä  : آن ـpärtha  : اي پسر پريتها ـräjasé  : در
  . گونة شهوت

   ترجمه
، در پيشرفت اقتصـادي و ارضـاي          شود شخص در دين و پرهيزكاري       اما اي آرجونا، آن عزمي كه باعث مي       

  .  استگونة شهوتحواس به دنبال نتايج و ثمرات باشد، عزمي در 

   شرح
دي خواستار نتايج و ثمرات هستند و تنها خواسته آنان كامجويي است اشخاصي كه همواره در اعمال مذهبي يا فعاليتهاي اقتصا

  . مشغول است در طبع شهوت قرار دارندسان بدينو فكر، زندگي و حواسشان 

  35آيه 
yayä svapnaà bhayaà çokaà 

viñädaà madam eva ca 
na vimuïcati durmedhä 
dhåtiù sä pärtha tämasé 

yayä  :وسيله آن ـ  كه بهsvapnam  : رؤيا ديدن ـbhayam  : ترس ـçokam  :سوگواري ـ  غم و اندوه ،viñädam  :
شخص رها :  vimuïcatiهيچگاه ـ :  naهمچنين ـ :  caحتماً، محققاً ـ :  evaتوهم ـ :  madamترشرويي و نارضايتي ـ 

  . در گونة جهل:  tämasé ـ اي پسر پريتها:  pärthaآن ـ :  säعزم ـ :  dhåtiùنابخرد ـ :  durmedhäكند ـ  مي

   ترجمه
، ترشـرويي و      ، انـدوه و تأسـف       توانـد از رؤيـا، تـرس        بهره از خردي كه نمي      اي پسر پريتها، و آن عزم بي      

  .  و تاريكي استگونة جهلنارضايتي و توهم فراتر برود، در 

   شرح
رؤيا .   به معني خواب زياد است“رؤيا”در اينجا . بيند  است رؤيا نميگونة نيكيگيري را نمود كه شخصي كه در  نبايد اين نتيجه

توانند از  اما كساني كه نمي.  گونة جهل و چه در گونة شهوت، چه در  گونة نيكيامري طبيعي است و همواره وجود دارد، چه در 
 خدايي كردن بر طبيعت خواب زياد اجتناب كنند، كه قادر نيستند از غرور لذت بردن از ماديات احتراز جويند و همواره در خواب

  . قرار داردگونة جهل، عزمشان در   مشغول استسان بدين، فكر و حواسشان  اند، و زندگي مادي

  36آيه 
sukhaà tv idänéà tri-vidhaà 

çåëu me bharatarñabha 
abhyäsäd ramate yatra 

duùkhäntaà ca nigacchati 
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sukham  :خوشبختي ـ  شادي ،tu  : اما ـidäném  : اكنون ـtri-vidham  : مربوط به سه نوع ـçåëu  : بشنو ـme  : از من
 yatraبرد ـ  شخص لذت مي:  ramateوسيله تمرين ـ  به:  abhyäsätاي بهترين در ميان بهاراتاها ـ :  bharata-åñabhaـ 
  .آورد به دست مي:  nigacchatiهمچنين ـ :  caپايان ـ :  antamمربوط به درد و رنج ـ :  duùkhaجايي كه ـ : 

   ترجمه
، اي بهترين بهاراتاها، خواهشمندم از من دربارة سه نوع شادي و خوشبختي بشنو كه روح مقيد از آن                     حال

  .رسد  آن گاهي اوقات به پايان تمامي دردها ميوسيلة بهبرد و  گردد و لذت مي مند مي بهره

   شرح
ليكن . پردازد  مي“به جويدن جويده شده” سان بدين. مند شود و لذت ببرد كوشد از خوشبختي بهره روح مقيد بارها و بارها مي

ر، به عبارت ديگ. يابد ، به علت معاشرت با روحي بزرگ از گرفتاري و اسارت مادي نجات مي ، در خالل چنين لذاتي گاهي اوقات
ايد كه اين گونه كسب لذات دنيوي اما وقتي به علت معاشرت مطلوب درك نم.  روح مقيد همواره مشغول نوعي كامجويي است

تواند از چنين به اصطالح خوشبختي مكرري   بيدار شود، مي- آگاهي به كريشنا -فقط تكرار مكررات است و آگاهي حقيقي او 
  .رهايي يابد

  37آيه 
yat tad agre viñam iva 
pariëäme ’måtopamam 

tat sukhaà sättvikaà proktam 
ätma-buddhi-prasäda-jam 

yat  : كه ـtat  : آن ـagre  : در آغاز ـviñam iva  : همچون سم ـpariëäme  : در پايان ـamåta  : شهد ـupamam  :
:  ätmaگفته شده ـ :  proktamدر گونة نيكي ـ :  sättvikamشادي و خوشبختي ـ :  sukhamآن ـ :  tatدر مقايسه با ـ 

  . زاده شده از رضايت:  prasäda-jamمربوط به شعور ـ :  buddhiدر ذات ـ 

   ترجمه
گـردد و انسـان را        تواند همانند زهر باشد ولي سرانجام همچون شـهد مـي            شود آنچه در آغاز مي      گفته مي 

  .  استگونة نيكيكند، شادي و خوشبختي در  نسبت به خودشناسي بيدار مي

   شرح
.  تسلط بر فكر و حواس و تمركز فكر بر ذات تبعيت كند، انسان بايد از قواعد و قوانين بسياري براي در طي طريق خودشناسي

هرچند كليه اين تمرينات در عمل بسيار دشوارند و به تلخي زهر هستند، اما اگر كسي با عمل كردن به آنها موفق شود به 
  .برد  ميگردد و لذت مند مي نمايد و از زندگي حقيقي بهره موقعيت روحاني دست يابد، شروع به نوشيدن شهد واقعي مي

  38آيه 
viñayendriya-saàyogäd 

yat tad agre ’måtopamam 
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pariëäme viñam iva 
tat sukhaà räjasaà småtam 

viñaya  : مربوط به اشياي جلب كننده حواس ـindriya  : و حواس ـsaàyogät  : از تركيب ـyat  : كه ـtat  : آن ـagre 
آن ـ :  tatهمچون سم ـ :  viñam ivaسرانجام ـ :  pariëämeد ـ درست مانند شه:  amåta-upamamدر آغاز ـ : 

sukham  : شادي و خوشبختي ـräjasam  : در گونة شهوت ـsmåtam  :شود محسوب مي.  

   ترجمه
آيد و در آغاز همچون شهد  كنندة آنها به دست مي     آن خوشبختي و لذتي كه از تماس حواس با اشياي جلب          

  . شود در طبع شهوت است  گفته مياست ليكن در آخر چون زهر،

   شرح
، مرد جوان را به ديدن زن، لمس كردن وي و داشتن رابطه   و سپس حواسكنند ميمرد جوان و زن جواني يكديگر را مالقات 

، درست  ، و يا پس از مدتي بخش باشد، اما سرانجام در آغاز شايد اين كشش براي حواس بسيار لذت. دهد جنسي با او سوق مي
چنين . آيد به وجود مي... كشد و به دنبال آن غم و اندوه و تأسف و  يا كارشان به طالق ميشوند ميآنان جدا . شود انند زهر ميم

آيد  آن شادي و لذتي كه از تركيب حواس و اشياي محسوس به دست مي.   استگونة شهوتخوشبختي و لذتي همواره در 
  .اي بايد از آن اجتناب نمود  وسيلهپيوسته علتي براي درد و رنج است و به هر

  39آيه 
yad agre cänubandhe ca 

sukhaà mohanam ätmanaù 
nidrälasya-pramädotthaà 

tat tämasam udähåtam 
yat  : آن كه ـagre  : در آغاز ـca  : همچنين ـanubandhe  : در پايان ـca  : همچنين ـsukham  : خوشبختي ـ

mohanam  : توهمي ـätmanaù  : مربوط به ذات ـnidrä  : خواب ـälasya  : تنبلي ـpramäda  : و توهم ـuttham  :
  .باشد مي)  چنين(گفته شده :  udähåtamدر گونة جهل ـ :  tämasamآن ـ :  tatحاصل شده از ـ 

   ترجمه
، تنبلي و  واب، كه از آغاز تا پايان توهم است و از خ و آن خوشبختي و لذتي كه فاقد فروغ خودشناسي است        

  .  استگونة جهلشود حاصل  خيزد گفته مي خيال برمي

   شرح
داند چگونه   و تاريكي قرار دارد و همين طور كسي كه اصال نميگونة جهلبرد مسلماً در  كسي كه از تنبلي و خواب لذت مي

هيچ گونه خوشبختي در آغاز .   قرار دارد همه چيز توهم استگونة جهلبراي شخصي كه در . عمل كند و يا چگونه عمل نكند
 است در آغاز قدري خوشبختي زودگذر به وجود آيد، اما براي گونة شهوتممكن است براي شخصي كه در . يا پايان وجود ندارد

  . است هم در آغاز و هم در پايان چيزي جز فالكت و درد و رنج وجود نداردگونة جهلكسي كه در 
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  40آيه 
na tad asti påthivyäà vä 

divi deveñu vä punaù 
sattvaà prakåti-jair muktaà 
yad ebhiù syät tribhir guëaiù 

na  : پيشوند نفي ـtat  : آن ـasti  : وجود دارد ـpåthivyäm  : روي زمين ـvä  : يا ـdivi  :اي فوقاني ـ  در نظام سياره
deveñu  : در ميان فرشتگان ـvä  : يا ـpunaù  : دوباره ـsattvam : موجوديت ـ prakåti-jaiù  : زاده شده از طبيعت مادي

هاي طبيعت  گونه:  guëaiùسه ـ :  tribhiùهست ـ :  syätاز تأثير اينها ـ :  ebhiùآن ـ :  yatرها شده ـ :  muktamـ 
  . مادي

   ترجمه
ـ     اي فوقاني   ، چه در روي زمين و چه در ميان فرشتگان در نظامهاي سياره              هيچ موجودي  دارد كـه از    ، وجود ن

  . مادي آزاد باشدسه گونة طبيعتاين 

   شرح
  .فرمايد  مادي را در سراسر جهان به طور خالصه بيان ميسه گونة طبيعتخداوند در اينجا تأثير كامل و فراگير 

  41آيه 
brähmaëa-kñatriya-viçäà 
çüdräëäà ca parantapa 
karmäëi pravibhaktäni 

svabhäva-prabhavair guëaiù 
brähmaëa  : مربوط به براهماناها ـkñatriya  : كشاترياها ـviçäm  : و وايشياها ـçüdräëäm  : مربوط به شودراها ـca  :

طبيعت :  svabhävaاند ـ  تقسيم شده:  pravibhaktäniفعاليتها ـ :  karmäëiكننده دشمنان ـ  اي تنبيه:  parantapaو ـ 
  . هاي طبيعت مادي وسيله گونه به:  guëaiùزاده شده از ـ :  prabhavaiùخودشان ـ 

 

   ترجمه
، براهماناها، كشاترياها، وايشياها، و شودراها از روي كيفيت كاري كه به موجب طبايع             كنندة دشمن   اي تنبيه 

  .شوند مياند متمايز  سه گانه كسب كرده

  42آيه 
çamo damas tapaù çaucaà 

kñäntir ärjavam eva ca 
jïänaà vijïänam ästikyaà 

brahma-karma svabhäva-jam 
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çamaù  : آرامش ـdamaù  : حكمراني بر نفس ـtapaù  : رياضت ـçaucam  : پاكي ـkñäntiù  : شكيبايي ـärjavam  :
:  brahmaدينداري ـ :  ästikyamخرد،معرفت ـ :  vijïänamدانش ـ :  jïänamو ـ :  caحتماً، محققاً ـ :  evaصداقت ـ 

  . زاده شده از طبيعت خودش:  svabhäva-jamوظيفه ـ :  karmaهمانا ـ مربوط به برا

   ترجمه
، خرد و دينداري همگي خصوصيات ذاتي         ، دانش   ، صداقت   ، شكيبايي   ، پاكي   ، رياضت   ، تسلط بر نفس     آرامش

  .كنند مياست كه براهماناها با آن عمل 

  43آيه 
çauryaà tejo dhåtir däkñyaà 

yuddhe cäpy apaläyanam 
dänam éçvara-bhävaç ca 

kñätraà karma svabhäva-jam 
çauryam  : قهرماني ـtejaù  : قدرت ـdhåtiù  : عزم ـdäkñyam  : كارداني ـyuddhe  : در نبرد ـca  : و ـapi  :
،  طبيعت:  bhävaùمربوطبه رهبري ـ :  éçvara، سخاوت ـ  بخشش:  dänamفرار نكردن ـ :  apaläyanamهمچنين ـ 

  . نشأت گرفته از طبيعت خودش:  svabhäva-jamوظيفه ـ :  karmaمربوط به كشاتريا ـ :  kñätramو ـ :  caسرشت ـ 

   ترجمه
، شجاعت در نبرد، بخشش و سخاوت و رهبـري خصوصـيات ذاتـي عمـل                  ، كارداني   ، عزم   ، قدرت   قهرماني
  . كشاترياها است

  44آيه 
kåñi-go-rakñya-väëijyaà 

vaiçya-karma svabhäva-jam 
paricaryätmakaà karma 
çüdrasyäpi svabhäva-jam 

kåñi  :شخم زدن ـ go  : مربوط به گاوهاي ماده ـrakñya  : حفاظت ـväëijyam  :تجارت ـ  خريد و فروش ،vaiçya  :
 ätmakamت ـ خدم:  paricaryäخودش ـ  نشأت گرفته از طبيعت:  svabhäva-jamوظيفه ـ :  karmaمربوط به وايشيا ـ 

نشأت گرفته از طبيعت :  svabhäva-jamهمچنين ـ :  apiمربوط به شودرا ـ :  çüdrasyaوظيفه ـ :  karmaشامل ـ : 
  . خودش

   ترجمه
  . ، حفاظت گاو و تجارت كار ذاتي وايشياها، و خدمت به ديگران كار شودراها است زراعت

  45آيه 
sve sve karmaëy abhirataù 
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saàsiddhià labhate naraù 
sva-karma-nirataù siddhià 

yathä vindati tac chåëu 
sve sve  :متعلق به خودش ـ ...  هر يكkarmaëi  : كار ـabhirataù  : پيروي كردن ـsaàsiddhim  : كمال ـlabhate  :
كمال ـ :  siddhim مشغول شده ـ:  nirataùدر وظيفه متعلق به خودش ـ :  sva-karmaانسان ـ :  naraùيابد ـ  دست مي

yathä  : همان طور كه ـvindati  :يابد به ـ  دست ميtat  : آن ـçåëu  :گوش كن .  

   ترجمه
حـال  . توانـد بـه مرتبـة كمـال دسـت يابـد             هر انساني با پيروي از طبيعت و خصوصيات كاري خـود مـي            

  .شود خواهشمندم بشنو از من كه چگونه اين امر عملي مي

  46آيه 
yataù pravåttir bhütänäà 
yena sarvam idaà tatam 

sva-karmaëä tam abhyarcya 
siddhià vindati mänavaù 

yataù  : از كسي كه از او ـpravåttiù  : صدور، تجلي ـbhütänäm  : مربوط به تمام موجودات زنده ـyena  :وسيله  به
 tamوسيله وظايف خودش ـ  به:  sva-karmaëä نفوذ كرده است ـ:  tatamاين ـ :  idamتمام ـ :  sarvamكسي كه او ـ 

  . انسان:  mänavaùرسد ـ  مي:  vindatiكمال ـ :  siddhimكردن ـ  وسيله پرستش به:  abhyarcyaرا ـ ) خداوند(او : 

   ترجمه
توانـد از طريـق انجـام        ، انسـان مـي      با پرستش خداوند كه حاضر در همه جا و منشأ تمام موجودات است            

  .ه كمال برسدوظايف خويش ب

   شرح
از اين جهت پروردگار . همان گونه كه در فصل پانزدهم بيان گرديد، همه موجودات زنده اجزاء و ذرات الينفك خداوند هستند

. جانمادي آسيا ياتا:  اين مطلب بدين گونه در ودانتا ـ سوترا تأييد گرديده است.  متعال آغاز و منشأ همه موجودات زنده است
 بيان گرديد، حق گيتا-بهاگاوادو همان گونه كه در فصل هفتم .  اوند متعال اصل و منشأ حيات هر موجود زنده استبنابراين خد

بنابراين انسان بايد پروردگار متعال را .  تعالي از طريق دو انرژي خود يعني انرژي بيروني و انرژي دروني در همه جا پخش است
پرستند، زيرا انرژي بيروني او   عابدان وايشناوا، خداوند متعال را با انرژي درونيش ميعموماً. همراه با انرژيهايش پرستش كند

اي است كه خداوند متعال با بسط بخش كاملي از خود  انرژي بيروني در حكم زمينه.  انعكاس منحرفي از انرژي دروني وي است
بدين جهت .  ، انسانها و حيوانات در همه جاست م فرشتگاناو روح متعال تما. گيرد به عنوان پاراماتما در همه جاي آن قرار مي

پس همه بايد در آگاهي كامل به كريشنا . اي جز خدمت به او ندارد انسان بايد بداند كه به عنوان جزئي از خداوند متعال وظيفه
  . مشغول خدمت عابدانه به خداوند باشند و اين موضوع در آيه حاضر توصيه شده است

اند، لذا با  ، به كار و حرفه خاصي اشتغال يافته كشا يعني ارباب حواس  هريشيوسيله بهاين امر واقف باشند كه همه بايد به 
اگر انسان در آگاهي كامل به كريشنا همواره چنين . كريشنا، شخصيت متعال خداوند را پرستش كنند نتيجه و ثمره آن بايد شري
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) 7/12 (گيتا-بهاگاوادخداوند در .  اين كمال زندگي است. ور كامال آگاه خواهد شدبينديشد، آنگاه به لطف خداوند به حقايق ام
اين . گيرد خداوند متعال شخصاً مسئوليت نجات چنين عابدي را به عهده مي.teñäm ahaà samuddhartä: فرمايد مي

 اگر به خداوند متعال خدمت نمايد، به اي كه اشتغال داشته باشد، انسان به هر حرفه.  باالترين مرتبه كمال حيات انساني است
  .باالترين كمال خواهد رسيد

  47آيه 
çreyän sva-dharmo viguëaù 
para-dharmät sv-anuñöhität 
svabhäva-niyataà karma 
kurvan näpnoti kilbiñam 

çreyän  : بهتر ـsva-dharmaù  : حرفه خود شخص ـviguëaù  : به طرز ناكاملي انجام گرديده ـpara-dharmät  : از
تجويزشده بر اساس طبيعت :  svabhäva-niyatamبه طرز كاملي انجام شده ـ :  su-anuñöhitätحرفه شخص ديگري ـ 

  .آلود بازتابهاي گناه:  kilbiñamرسد ـ  مي:  äpnotiهرگز ـ :  naانجام دادن ـ :  kurvanكار ـ :  karmaخود شخص ـ 

   ترجمه
 بپردازد و آن را ناكامل انجام دهد، ترجيح دارد بر اينكه به حرفـة شـخص                 چنانچه انسان به حرفة خويش    

وظايفي كه بر اساس طبيعت شخص تعيين شده است هيچگـاه تحـت             . ديگري بپردازد و آن را كامل انجام دهد       
  .گيرد آلود قرار نمي تأثير واكنشهاي گناه

   شرح
يف براهمانا، همان گونه كه در آيات پيشين مطرح گرديد وظا.  ه است تعيين شدگيتا-بهاگاواداي يا شغلي انسان در  وظايف حرفه

. انسان نبايد وظيفه شخص ديگري از تقليد كند.  هاي خاص طبيعت مشخص شده است كشاتريا، وايشيا و شودرا بر اساس گونه
يد به طور تصنعي خود را يك شود نبا دهند جذب مي ، كسي كه با توجه به طبعش به نوع كاري كه شودراها انجام مي براي مثال

بدين ترتيب فرد بايد بر اساس سرشت و طبيعت خود كار . براهمانا قلمداد كند، گرچه در يك خانواده براهمانا متولد شده باشد
 گونة نيكيوظايف شغلي يك براهمانا مسلماً در .   هيچ كاري چنانچه در خدمت خداوند متعال انجام شود، مكروه نيست؛كند
همچنين براي كشاتريا .  نباشد نبايد وظايف شغلي يك براهمانا را تقليد كندگونة نيكيما اگر كسي به طور ذاتي در ، ا است

آميز براي از بين بردن دشمن و يا دروغگويي به منظور مصالح سياسي وجود  اعمال مكروهي نظير مبادرت به اعمال خشونت
، كشاتريا نبايد وظيفه شغلي خود را  ورويي كه از ويژگيهاي امور سياسي است ولي بايد توجه داشت كه به رغم خشونت و د؛دارد

  . به منظور انجام وظايف براهمانا رها نمايد
، آرجونا به رغم كشاتريا بودنش، براي جنگيدن با جبهه مقابل  براي مثال. انسان بايد براي رضايت پروردگار متعال عمل كند

ن جنگيدني به خاطر كريشنا، شخصيت متعال خداوند، صورت گيرد ديگر جاي هيچ گونه ترسي اما اگر چني. دچار ترديد شده بود
هر از . شود براي كسب منفعت دروغ بگويد  در زمينه تجارت نيز گاهي اوقات تاجر مجبور مي. از خواري و ذلت نخواهد بود

دانيم كه در   ولي ما مي“. كنم هيچ سودي نميمشتري عزيز، من به خاطر شما ”: گويد شنويم كه تاجري با تأسف مي گاهي مي
كند بايد به منزله دروغي ساده و كوچك  لذا اظهار تاجر را مبني بر اينكه سودي نمي.  واقع تاجر بدون سود قادر به زندگي نيست

، به خاطر در پيش  اي را كه در آن دروغ گفتن اجباري است ، تاجر نبايد گمان كند كه بايد حرفه با تمام اين اوصاف.  پذيرفت
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مهم نيست كه انسان كشاتريا، وايشيا يا شودرا باشد، مهم اين .  چنين چيزي توصيه نشده است. گرفتن وظيفه براهمانا، رها كند
حتي براهماناها كه به انواع مختلف قرباني . است كه او با كارش به شخصيت متعال خداوند خدمت نمايد و او را عبادت كند

، اگر يك كشاتريا نيز در  به همين ترتيب. شوند ميند، گاهي مجبور به كشتن حيوانات در خالل مراسم مربوطه ورز مبادرت مي
اين مطالب در فصل سوم به روشني و به تفصيل توضيح .  چهارچوب حرفه خود دشمني را بكشد، گناهي مرتكب نشده است

هر كاري كه به منظور . شنو، شخصيت اعالي خداوند، كار كند انسان بايد فقط به قصد ياگيا يعني براي وي؛ داده شده است
در نتيجه هر كس بايد به فعاليتهايي بپردازد . گردد ارضاي حواس و كامجويي شخصي انجام پذيرد باعث اسارت و گرفتاري مي

  .ار كندكه بر اساس گونه خاصي از طبيعت كسب كرده است و بايد مصمم باشد كه فقط براي رضايت خداوند متعال ك

  48آيه 
saha-jaà karma kaunteya 

sa-doñam api na tyajet 
sarvärambhä hi doñeëa 
dhümenägnir ivävåtäù 

saha-jam  : به طور همزمان زاده شده ـkarma  : كار ـkaunteya  : اي پسر كونتي ـsa-doñam  : با نقص ـapi  :
حتماً، :  hiآميز ـ  هر گونه اقدام مخاطره:  sarva-ärambhäù شخص بايد ترك كند ـ:  tyajetهيچگاه ـ :  naهرچند ـ 
  . پوشيده شده:  ävåtäùهمان گونه كه ـ :  iva آتش ـ:  agniùبا دود ـ :  dhümenaبا نقص ـ :  doñeëaمحققاً ـ 

   ترجمه
 بنـابراين اي  . ، هر كاري با نوعي نقص مستور شده اسـت           درست همان گونه كه آتش با دود پوشيده شده        

  .كاري پر از نقص باشد ، انسان نبايد كاري را كه از طبع او ايجاد گرديده ترك نمايد حتي اگر چنين پسر كونتي

   شرح
حتي اگر انسان براهمانا هم باشد، مجبور به انجام قربانيهايي .   مادي استسه گونة طبيعتدر زندگي مقيد، هر كاري آلوده به 

مشابهاً، يك كشاتريا هر قدر هم باتقوا و پرهيزكار باشد مجبور به جنگ با . گردد مي مياست كه در طي آن كشتن حيوانات الزا
، يك تاجر نيز هر قدر صالح و پرهيزكار باشد، بايد گاهي اوقات  به همين ترتيب. تواند از آن اجتناب كند دشمنان است و نمي

بازار سياه شود تا بتواند منافع تجاري و امنيت شغليش را سود خود را پنهان كند و يا شايد گاهي اوقات مجبور به معامله در 
به همين نحو، اگر كسي شودرا باشد، ممكن است مجبور به خدمت به اربابي ناصالح گردد . اين امور اجتناب ناپذيرند. حفظ نمايد

 را انجام دهد زيرا آنها از  خودتجويزشدهبه رغم وجود اين نقصها، انسان بايد وظايف . و به انجام اوامر نادرست او تن دهد
  .اند سرشت او به وجود آمده

، دود آتش را  با اين همه. باشد ، ليكن با دود همراه مي هرچند آتش پاك است.  در آيه حاضر مثال بسيار خوبي ذكر شده است
ريا را به منظور اشتغال اگر كسي ترجيح بدهد كار يك كشات. ماند كند و آتش همچنان پاكترين تمام عناصر باقي مي ناپاك نمي

توان چنين  بنابراين مي. به حرفه براهمانا رها كند، تضميني كه حرفه براهمانا همراه با وظايف نامطلوب نباشد، وجود ندارد
ذكر مثال آتش و دود در اين . تواند كامال از آلودگي طبيعت مادي آزاد باشد گيري كرد كه در دنياي مادي هيچكس نمي نتيجه
، دود باعث ناراحتي چشمان و  دارد، گاهي اوقات ، انسان سنگي را از آتش برمي هنگامي كه در زمستان.  سيار بجاسترابطه ب

 مشابهاً، انسان نبايد به  توان از آتش استفاده ننمود گردد، اما به رغم وجود شرايط ناراحت كننده آيا مي قسمتهاي ديگر بدن مي
بلكه بايد مصمم باشد كه با انجام وظايف شغلي خود در آگاهي .  طبيعي خود را رها نمايدكننده شغل خاطر وجود عوامل ناراحت



   
602 

وقتي فعاليت يا حرفه خاصي براي رضايت خداوند متعال . شود اين كمال محسوب مي. به كريشنا به خداوند متعال خدمت كند
تايج و ثمرات كار در تماس با خدمت عابدانه پاك و هنگامي كه بدين ترتيب ن. گردد شود، از تمام نقصهايش پاك مي انجام مي

  . گردد و اين طريق خودشناسي است شود، انسان در رؤيت ذات درون به مرحله كمال نائل مي مي

  49آيه 
asakta-buddhiù sarvatra 

jitätmä vigata-spåhaù 
naiñkarmya-siddhià paramäà 

sannyäsenädhigacchati 
asakta-buddhiù  :بودن از شعوري كه فاقد دلبستگي است ـ برخوردار sarvatra  : همه جا ـjita-ätmä  : داشتن تسلط بر

كمال رهايي از نتايج و واكنشهاي عمل ـ :  naiñkarmya-siddhimبدون آرزوهاي مادي ـ :  vigata-spåhaù ذهن ـ
paramäm  : واال و متعال ـsannyäsena  :وسيله مرحله انقطاع در زندگي ـ  بهadhigacchati  :شخص دست يابد.  

   ترجمه
توانـد از طريـق       ، مي   اعتناء است   ، فاقد دلبستگي و نسبت به تمامي لذات مادي بي           كسي كه حكمران نفس   

  .انقطاع به باالترين مرحلة كمالِ رهايي از واكنش دست يابد

   شرح
خداوند متعال بداند و هيچ گونه حقي در جهت شود كه انسان همواره خود را جزئي از  انقطاع واقعي در اين مطلب خالصه مي

شود، حق  اي از خداوند متعال محسوب مي  و از آنجا كه او ذره؛برداري و لذت از نتايج فعاليتهايش براي خود قائل نباشد بهره
هي به كريشنا عمل كسي كه در آگا.  اين واقعاً كريشنا آگاهي است.  تعالي است كه بايد از نتايج اعمال او لذت ببرد و نه خودش

نمايد  با چنين طرز تفكري است كه انسان رضايت حاصل مي. آيد كند، منقطع واقعي از زندگي مادي يا سانياسي به شمار مي مي
كند كه از هيچ  دهد، عادت مي  دلبستگي خود را به ماديات از دست ميسان بديناو كه . كند زيرا در واقع براي متعال كار مي

العمل اعمال  فرض بر آن است كه سانياسي از عكس. شود لذت نبرد اني كه از خدمت به خداوند عايد ميچيز جز شعف روح
، ليكن كسي كه در آگاهي به كريشنا قرار دارد به خودي خود بدون حتي پذيرفتن مرحله انقطاع يا سانياسا  اش آزاد است گذشته

شود، همان طور كه در فصل سوم تأييد   مرحله كمال يوگا خوانده مياين حالت ذهن يوگا رودها يا. يابد به اين كمال دست مي
، هيچ گونه ترسي از بازتاب اعمالش به خود راه  كسي كه در خويشتن راضي است:yas tv ätma-ratir eva syät:گرديد
  .دهد نمي

  50آيه 
siddhià präpto yathä brahma 

tathäpnoti nibodha me 
samäsenaiva kaunteya 

niñöhä jïänasya yä parä 
siddhim  : كمال ـpräptaù  : نائل شدن ـyathä  : همان طور ـbrahma  : حق تعالي ـtathä  : همچنين ـäpnoti  :
حتماً، محققاً ـ :  evaبه طور خالصه ـ :  samäsenaاز من ـ :  meسعي كن درك نمايي ـ :  nibodhaرسد به ـ  شخص مي
kaunteya  : اي پسر كونتي ـniñöhä  :مرتبه ـ  سطح ،jïänasya  : مربوط به دانش ـyä  : كه ـparä  :روحاني متعال ، .  
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   ترجمه
تواند با عمل كردن به       ، مي   ، از من بياموز كه چگونه كسي كه به اين كمال نائل گرديده است               اي پسر كونتي  

  .رهمن يا برترين دانش دست يابداي كه اكنون به اختصار بيان خواهم كرد، به مرحله كمال متعال يعني ب شيوه

   شرح
كند كه چگونه انسان صرفاً با اشتغال به وظيفه شغلي خود و با انجام آن وظيفه براي شخصيت  خداوند براي آرجونا توصيف مي

، به  لفرد، با رها نمودن نتيجه كارش به خاطر رضايت خداوند متعا. تواند به باالترين مرحله كمال نائل آيد متعال خداوند مي
، رسيدن به كريشنا آگاهي  كمال واقعي دانش.  اين است طريقه خودشناسي. گردد به مرحله واالي برهمن برسد سادگي قادر مي

  . اين مطلب در آيات بعد تشريح خواهد شد؛ خالص يا به عبارتي آگاهي پاك به كريشناست

  51-53آيات 
buddhyä viçuddhayä yukto 
dhåtyätmänaà niyamya ca 
çabdädén viñayäàs tyaktvä 
räga-dveñau vyudasya ca  

 
vivikta-sevé laghv-äçé 

yata-väk-käya-mänasaù 
dhyäna-yoga-paro nityaà 
vairägyaà samupäçritaù  

 
ahaìkäraà balaà darpaà 

kämaà krodhaà parigraham 
vimucya nirmamaù çänto 
brahma-bhüyäya kalpate 

buddhyä  :ـ با شعور viçuddhayä  : كامال پاك شده ـyuktaù  : مشغول شده ـdhåtyä  :وسيله عزم راسخ ـ  به
ätmänam  : ذات ـniyamya  : به نظم درآوردن ـca  : همچنين ـçabda-ädén  : همچون صوت ـviñayän  :

همچنين ـ :  caگذاردن ـ كنار :  vyudasyaو تنفر ـ :  dveñauدلبستگي ـ :  rägaرها كردن ـ :  tyaktväمحسوسات ـ 
vivikta-sevé  : زندگي در مكاني خلوت ـlaghu-äçé  : كم خوردن ـyata  :اند ـ  مهار كردهväk  : سخن ـkäya  : بدن ـ

mänasaù  : و ذهن ـdhyäna-yoga-paraù  : مجذوب در خلسه ـnityam  : بيست و چهار ساعته ـvairägyam  :
غرور :  darpamقدرت كاذب ـ :  balamمنيت كاذب ـ :  ahaìkäramاند ـ  ناه بردهپ:  samupäçritaùدلبستگي ـ  عدم

رها شدن از :  vimucyaو پذيرفتن چيزهاي مادي ـ :  parigrahamخشم ـ :  krodhamشهوت و آز ـ :  kämamكاذب ـ 
شايسته :  kalpateبراي خودشناسي ـ :  brahma-bhüyäyaآرام ـ :  çäntaùبدون احساس مالكيت ـ :  nirmamaùـ 

  . است

   ترجمه
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نمايـد، موضـوعات    كند، با عزم راسخ فكرش را مهار مـي   كسي كه وجود خويش را با شعورش تهذيب مي        
،   خورد، بـر بـدن      نمايد، كم مي    ، در مكاني خلوت زندگي مي       كند، فارغ از دلبستگي و تنفر است        كامجويي را رها مي   

، غـرور     ، قـدرت كـاذب      برد، عاري از منيت كاذب      اره در خلسه بسر مي    فكر و كالم تسلط دارد، منقطع است و همو        
، فارغ از پذيرفتن چيزهاي مادي و رها از مالكيت كاذب اسـت و در صـلح و آرامـش                      ، شهوت و خشم است      كاذب

  .يابد  چنين شخصي مسلماً به مقام خودشناسي ارتقاء مي-برد  بسر مي

   شرح
شود  كند و در نتيجه بر ذهن مسلط مي  حفظ ميگونة نيكيشود، خود را در  تهذيب ميهنگامي كه فردي به كمك عقل و شعور 

.  او ديگر به موضوعات ارضاي حواس دلبسته نيست و در اعمالش از دلبستگي و تنفر آزاد است. گيرد و همواره در خلسه قرار مي
خورد و فعاليتهاي بدن و  آنچه الزم است نميبيشتر از . دهد در مكاني خلوت زندگي نمايد چنين شخصي طبيعتاً ترجيح مي

كند و هيچ گونه  او فاقد هر گونه منيت كاذب است زيرا بدن را به عنوان خويشتن حقيقي تلقي نمي. كند ذهنش را كنترل مي
 را از چون او تصور بدني و ديدگاه مادي از حيات. آرزويي در جهت پروراندن و قوي ساختن بدن با قبول تمهيدات مادي ندارد

وي با هرآنچه به لطف خداوند بدو رسد راضي است و هيچگاه با عدم ارضاي حواس . باشد ، فاقد غرور كاذب مي دست داده است
، دلبستگي خود را  در نتيجه با رهايي كامل از منيت كاذب. كوشد همچنين براي كسب اشياي مادي نمي. شود خشمگين نمي

هنگامي . شود دهد، و اين مرحله خودشناسي برهمن است كه برهما ـ بهوتا خوانده مي نسبت به تمام اشياي مادي از دست مي
اين امر در . گردد گيرد و ديگر دچار تشويش نمي كه انسان از تصورات و ادراكات مادي حيات آزاد شد، در صلح و آرامش قرار مي

  : چنين بيان گرديده است) 2/70 (گيتا-بهاگاواد
ryamäëam acala-pratiñöhaà 

samudram äpaù praviçanti yadvat 
tadvat kämä yaà praviçanti sarve 
sa çäntim äpnoti na käma-kämé  

 همانند اقيانوسي كه با وجود هزاران رودي كه به -گردد  وقفه آرزوها آشفته نمي تنها آن شخصي كه با جريان مداوم و بي”
تواند به آرامش دست يابد، نه آن كس كه در تالش براي برآورده   مي-ماند  شود همواره بدون تغيير مي درونش جاري مي

  “. ساختن چنين آرزوهايي است

  54آيه 
brahma-bhütaù prasannätmä 

na çocati na käìkñati 
samaù sarveñu bhüteñu 

mad-bhaktià labhate paräm 
brahma-bhütaù  : يكي بودن با مطلق ـprasanna-ätmä  :سرور ـ كامال شاد و مna  : هرگز ـçocati  : سوگواري

داراي تمايل يكسان ـ :  samaùكند ـ  خواهد،آرزو مي مي:  käìkñatiهرگز ـ :  naدهد ـ  كند، اندوه و تأسف به دل راه مي مي
sarveñu  : نسبت به همه ـbhüteñu  : موجودات زنده ـmat-bhaktim  : خدمت عابدانه من ـlabhate  :آورد  به دست مي

  . ، روحاني متعال:  parämـ 

   ترجمه
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كنـد و كـامالً       درنگ برهمن متعال را ادراك مي       ، بي    در موقعيت روحاني قرار گرفته است      سان  بدينكسي كه   
. پروراند خورد و آرزوي كسب چيزي را در سر نمي او افسوس چيز از دست رفته را نمي. گردد شادمان و مسرور مي

  .رسد در اين مرحله او به خدمت عابدانة پاك من مي.  ات زنده يكسان استتمايل او نسبت به تمام موجود

   شرح
گرايان يا  اما از ديدگاه هويت.  ، هدف نهايي است ، رسيدن به مرحله برهما ـ بهوتا يا يكي شدن با مطلق گرايان هويت براي بي

اين بدان معناست كه كسي كه مشغول خدمت . ود، انسان بايد باز هم پيش برود تا مشغول خدمت عابدانه پاك ش عابدان پاك
 ؛ شود قرار گرفته است  خوانده مي“يگانگي با مطلق”عابدانه پاك به خداوند متعال است در مرحله رهايي كه برهما ـ بهوتا يا 

اوتي بين در عرصه ادراك مطلق هيچ گونه تف. تواند به خداوند خدمت نمايد ، شخص نمي زيرا بدون دستيابي به اين يگانگي
  . هر چند از ديدگاه شناخت برتر روحاني تفاوت وجود دارد؛شود خادم و مخدوم يافت نمي

سازد، در حالي كه اثري از چنين  كند، رنج و مصيبت نصيب خود مي شخصي كه در موجوديت مادي براي كامجويي عمل مي
اي كه به  ، انگيزه عابد در كريشنا آگاهي.  ندارد، وجود ، وقتي انسان مشغول خدمت عابدانه پاك است رنجي در دنياي مطلق

اي كه در آگاهي به  ، موجود زنده از آنجا كه خداوند كامل است. خاطر آن سوگواري نمايد يا آرزوي مادي در سر بپروراند، ندارد
ز هر گونه آب ماند كه ا اي مي چنين شخصي درست به رودخانه. گردد كريشنا مشغول خدمت به اوست نيز در خود كامل مي

او نگران هيچ .  چون عابد پاك هيچ گونه فكري جز كريشنا ندارد، طبيعتاً همواره شاد و خوشحال است.  آلوده پاك شده است
وي آرزوي هيچ گونه لذت .  ، زيرا در خدمت به خداوند، به كمال دست يافته است گونه سود و زيان يا برد و باخت مادي نيست

او در دنياي . باشد اي الينفك از خداوند متعال و بنابراين خادم جاودان او مي  است كه هر موجود زنده ذرهمادي ندارد زيرا آگاه
تر همگي فاني و زودگذرند و عابد هيچ گونه كاري با  بيند، زيرا مقامات باالتر و پايين تر نمي مادي هيچ كس را برتر و يا پست

اين خصوصيات فردي است كه در . سنگ و طال براي او ارزش يكسان دارد. ردپديدار شدن و ناپديد شدن موارد زودگذر ندا
در مرحله مذكور، تصور يكي شدن با . تواند به اين مرحله دست يابد مرحله برهما ـ بهوتا قرار دارد و عابد پاك به سادگي مي

گردد و حواس   توهمي بيش نميشود و فكر رسيدن به سيارات بهشتي اي پليد مي برهمن متعال و نابودي فرديت انديشه
همان گونه كه ماري با دندانهاي شكسته ترسي ندارد، مشابهاً وقتي حواس به . شوند ميهمچون دندانهاي شكسته شده افعي 

باشد، اما براي  بار مي دنيا براي شخصي كه تحت تأثير ماديات است نكبت.  طور خود به خود مهار شوند نيز ترسي از آنان نيست
از نظر عابد باالترين شخصيت جهان مادي ارزشي بيش از مورچه .  مام جهان به خوبي وايكونتها يا آسمان روحاني استعابد ت
  . اي با لطف و رحمت خداوند چيتانيا، كه خدمت عابدانه پاك را در اين عصر ارشاد نمود، قابل حصول است چنين مرحله. ندارد

  55آيه 
bhaktyä mäm abhijänäti 

yävän yaç cäsmi tattvataù 
tato mäà tattvato jïätvä 

viçate tad-anantaram 
bhaktyä  :وسيله خدمت عابدانه پاك ـ  بهmäm  : مرا ـabhijänäti  :تواند بشناسد ـ  شخص ميyävän  : به همان اندازه ـ

yaù ca asmi  : همان گونه كه هستم ـtattvataù  : به حقيقت ـtataù  : از آن پس ـmäm  : به من ـtattvataù  : به
  . از آن پس:  tat-anantaramشود ـ  او وارد مي:  viçateشناختن ـ :  jïätväحقيقت ـ 

   ترجمه
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تـوان شـناخت و       ، به عنوان شخصيت اعالي خداوند، فقط با خدمت عاشقانه مـي             مرا همان گونه كه هستم    
  .تواند به ملكوتم راه يابد  من واقع شود، ميهنگامي كه انسان با چنين عشق و عبوديتي در آگاهي كامل به شخص

   شرح
چنانچه .  كريشنا، شخصيت متعال خداوند، و بسطهاي كامل او از طريق پندارهاي ذهني يا از طرف غيرعابدان قابل درك نيست

 پيش كسي بخواهد شخصيت اقدس پروردگار را درك نمايد، بايد راه خدمت عاشقانه پاك را تحت هدايت يك عابد پاك در
 25، حقيقت شخصيت اعالي خداوند همواره ناشناخته باقي خواهد ماند، همان طور كه قبال در آيه  در غير اين صورت. گيرد

.  كريشنا براي همه آشكار و قابل شناخت نيست: nähaà prakäçaù sarvasya: بيان گرديدگيتا-بهاگاوادفصل هفتم 
يا پندارهاي ذهني خداوند را درك نمايد، بلكه فقط كسي كه واقعاً به كريشنا تواند صرفاً با تحقيقات عالمانه  هيچكس نمي

توانند در اين  مدارك و مدارج دانشگاهي نيز نمي. تواند به شناخت كريشنا نائل آيد آگاهي و خدمت عابدانه مشغول است مي
  .زمينه كمكي نمايند

هنگامي . يابد د به ملكوت روحاني يعني اقامتگاه كريشنا را ميكسي كه كامال به علم معرفت كريشنا آگاه باشد، شايستگي ورو
، بلكه در ملكوت  شود، از دست دادن هويـت فردي مورد نظر نـيست كه از رهايي و رسيدن به سطح برهمن سخن گفته مي

مت عابدانه نيز وجود الهي خدمت عابدانه وجود دارد و جايي كه خدمت عابدانه وجود داشته باشد الجرم خداوند، عابد و راه خد
آيد، منظور آزاد  وقتي سخن از رهايي پيش مي. رود ، هيچگاه حتي پس از رهايي از بين نمي شناخت چنين حقيقتي.  خواهد داشت

، همان تمايز بين خداوند و موجودات  ، همانند زندگي مادي شدن از ديدگاههاي مادي زندگي است وگرنه در زندگي روحاني
اي از آگاهي پاك به كريشنا يا كريشنا آگاهي خالص قرار  رود، ليـكن تمامي آنها روي زمـيـنه ديت از بين نميوجود دارد، و فر

 مهر تأييدي است بر نظريه وحدت “گردد وارد من مي”انسان نبايد به اشـتـباه درك كند كه واژه ويشاته به معناي . گيرند مي
ويشاته يعني انسان . خير. شود  برهمن فاقد شخصيت يكي و يكسان ميوجود كه مبتني بر اين عقيده است كه انسان با

. تواند، با حفظ فرديت خود، وارد بارگاه خداوند متعال شود، مشغول معاشرت و همنشيني با وي گردد و به او خدمت نمايد مي
مند شدن و لذت بردن از  ور بهرهگيرد، اين عمل را به منظ ، هنگامي كه پرنده سبزرنگي روي درختي سرسبز قرار مي براي مثال

اي را مـثال  گرايان براي اثبات نظريه خود رودخانه هويت عموماً بي.  دهد و نه يكي شدن با درخت هاي آن درخت انجام مي ميوه
گرايان منشأ خوشبختي باشد، ليكن  هويت شايد اين بينش براي بي. شود زنـند كه به سوي اقيانوس جاري و با آن يكي مي مي

اگر ما به . نمايند كند حفظ مي گرايان فرديت و استقالل خود را به سان ماهـيي كه در اين اقـيانوس جـست و خيز مي هويت
 انسان بايد ؛ ، لذا آشـنايي سطحي با اقيانوس كافي نيست ، موجودات زنده بـسـياري را خواهـيم يافت اعماق اقيانوس برويم

عابد و فدايي خدا از طريق خدمت عاشقانه .  داشته باشدكنند ميماق اقيانوس زندگي شناخت كاملي از موجوداتي كه در اع
همان طور كه در فصل يازدهم نيز بيان . تواند حقيقتاً صفات روحاني و توانگريهاي خداوند متعال را درك نمايد پاكش مي

ست و همان حقيقت مجدداً در اينجا تأييد گرديد، درك صفات روحاني و توانگريهاي حق تعالي فقط با خدمت عابدانه ميسر ا
  .تواند شخصيت متعال خداوند را درك نمايد و به ملكوت الهي پا نهد انسان با خدمت عابدانه مي:  گرديده است

شود، خدمت عابدانه  پس از رسيدن به مرحله پشت سر نهادن تصورات و ادراكات مادي كه مرحله برهما ـ بهوتا خوانده مي
شنود، خود به خود به مرحله برهما ـ  هنگامي كه انسان درباره خداوند متعال مي. گردد يدن درباره خداوند آغاز ميانسان با شن

لذا همين طور كه . شود يابد و آلودگي مادي يعني حرص و شهوت براي ارضاي حواس و كامجويي ناپديد مي بهوتا ارتقاء مي
شود، و با چنين دلبستگي از آلودگي مادي آزاد  يشتر به خدمت خداوند دلبسته ميبندد، او ب شهوت و آرزو از قلب عابد رخت برمي

. تواند خداوند متعال را درك نمايد كند، او مي  نيز تأييد مي بهاگاواتام-شريماد، همان گونه كه  در اين مرحله از زندگي. گردد مي
نيز اين موضوع را چنين تأييد ) 4/1/12(ودانتا ـ سوترا . يابد ، راه بهاكتي يا خدمت متعال و روحاني ادامه مي پس از رهايي
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در . يابد اين بدان معناست كه پس از رهايي راه خدمت عابدانه همچنان ادامه مي.ä-präyaëät taträpi hi dåñöam :كند مي
.  ري خود تعريف شده است رهايي عابدانه واقعي به عنوان استقرار موجود زنده در هويت اصلي يا موقعيت فط بهاگاواتام-شريماد

اي الينفك از خداوند متعال است و بنابراين موقعيت  هر موجود زنده جزء و ذره: موقعيت فطري قبال چنين توضيح داده شد
رهايي واقعي آزاد شدن از . شود پس از رهايي هيچگاه اين خدمت متوقف نمي.  اصلي و فطري او خدمت به حق تعالي است

  . كات اشتباه از زندگي استچنگال تصورات و ادرا

  56آيه 
sarva-karmäëy api sadä 

kurväëo mad-vyapäçrayaù 
mat-prasädäd aväpnoti 

çäçvataà padam avyayam 
sarva  : همه ـkarmäëi  : فعاليتها ـapi  : هرچند ـsadä  : همواره ـkurväëaù  : انجام دادن ـmat-vyapäçrayaù  :

جاودان ـ :  çäçvatamرسد ـ  شخص مي:  aväpnotiوسيله لطف و رحمت من ـ  به:  mat-prasädätتحت حفاظت من ـ 
padam  : اقامتگاه ـavyayam  :فناناپذير.  

   ترجمه
، ولي به لطف و تحت حفاظت من به اقامتگاه جـاودان و               ، هرچند مشغول همه گونه فعاليت است        عابد پاكم 

  .گردد فناناپذير واصل مي

   شرح
عابد پاك براي مبري بودن از آلودگي، تحت هدايت خداوند متعال يا .  ياپاشرايا يعني تحت حفاظت خداوند متعالواژه ماد ـ و

او بيست و چهار ساعته تحت . براي عابد پاك هرگز محدوديت زماني وجود ندارد. كند نماينده او يعني پير روحاني عمل مي
 سان بدينشود كه  كران خداوند شامل حال عابدي مي لطف بي.  بدانه استراهنمايي خداوند متعال مشغول همه گونه فعاليت عا

. گيرد ، وي عاقبت در منزلگاه روحاني يا كريشنا لوكا قرار مي به رغم تمام مشكالت راه.  در كريشنا آگاهي مشغول خدمت است
 ؛تعال هيچ گونه دگرگوني وجود ندارددر آن منزلگاه م. واصل شدن او به آنجا تضمين شده است و هيچ شكي در اين باره نيست

  . ، فناناپذير و مملو از دانش است همه چيز ابدي

  57آيه 
cetasä sarva-karmäëi 

mayi sannyasya mat-paraù 
buddhi-yogam upäçritya 

mac-cittaù satataà bhava 
cetasä  :وسيله شعور ـ  بهsarva-karmäëi  : همه گونه فعاليت ـmayi  : به من ـsannyasya  : رها كردن ـmat-

paraù  : تحت حفاظت من ـbuddhi-yogam  : اعمال عابدانه ـupäçritya  : پناه بردن به ـmat-cittaù  : در آگاهي به
  .فقط بشو:  bhavaبيست و چهار ساعته ـ :  satatamمن ـ 

   ترجمه
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ين خدمت عابدانه را در آگاهي      ا.  در تمام اعمالت فقط به من توكل كن و همواره تحت حافظت من كار كن              
  . كامل به شخص من انجام ده

   شرح
انسان بايد . دهد كند، رفتار خود را به عنوان ارباب و حكمران جهان از دست مي وقتي انسان در آگاهي به كريشنا عمل مي

 و فقط به دستور ارباب خادم هيچ گونه استقالل فردي ندارد. ، تحت هدايت كامل خداوند متعال عمل كند درست همچون خادم
او فقط با . اي به سود و زيان ندارد كند، هيچ گونه عالقه خادمي كه به خاطر رضاي ارباب و صاحب متعال كار مي. كند كار مي

اينك ممكن است چنين استداللي پيش آيد كه چنانچه آرجونا تحت . دهد ايمان وظايفش را طبق دستور خداوند انجام مي
كرد، از موهبت حضور او برخوردار بود، حال كه اين موهبت شامل حال همه نيست چگونه بايد   عمل ميهدايت شخص كريشنا

 و همچنين تحت هدايت نماينده او عمل كند، به همان گيتا-بهاگاواد چنانچه شخص بر اساس راهنمايي كريشنا در  عمل كرد
واژه سانسكريت مات ـ پارا در اين آيه بسيار حائز . اشديابد كه چنانچه در حضور حق تعالي عمل كرده ب اي دست مي نتيجه

و وقتي .  دهد كه يگانه هدف زندگي انسان كار در كريشنا آگاهي براي رضايت كريشناست اين واژه نشان مي.  اهميت است
 بخصوص را انجام كريشنا مرا تعيين كرده است كه اين وظيفه”: كند بايد فقط به فكر كريشنا باشد انسان به اين طريق كار مي

بايد به اين نكته توجه .  اين كريشنا آگاهي كامل است.  با عمل كردن بدين شيوه انسان طبيعتاً بايد به فكر كريشنا باشد“. دهم
 اين گونه. اش را به خداوند متعال تقديم كند دهد نبايد نتيجه نمود كه وقتي انسان كاري را از روي هوي و هوس انجام مي

اين نكته بسيار . شخص بايد طبق دستور كريشنا عمل كند. گيرد  از خدمت عابدانه كريشنا آگاهي نشأت نميوظيفه و عمل
بنابراين دستور پير روحاني بايد به . رسد دستور كريشنا از طريق پير روحاني معتبر و موثق در سلسله پيران به ما مي.  مهمي است

چنانچه كسي پير روحاني با صالحيتي نصيبش شود و بر اساس راهنمايي . شودعنوان مهمترين و مقدمترين وظيفه زندگي تلقي 
  . وي عمل كند، آنگاه كمال زندگي او در كريشنا آگاهي تضمين شده است

  58آيه 
mac-cittaù sarva-durgäëi 

mat-prasädät tariñyasi 
atha cet tvam ahaìkärän 
na çroñyasi vinaìkñyasi 

mat  : مربوط به من ـcittaù  : بودن در آگاهي ـsarva  : همه ـdurgäëi  :مشكالت ـ  موانع ،mat-prasädät  :وسيله  به
وسيله منيت  به:  ahaìkärätتو ـ :  tvamاگر ـ :  cetولي ـ :  athaفائق خواهي گشت ـ :  tariñyasiلطف و رحمت من ـ 

  .سرگشته خواهي شد:  vinaìkñyasiنشنوي ـ :  na çroñyasiكاذب ـ 

   ترجمه
لـيكن اگـر در     . ، به لطف و رحمت من از تمامي موانع زندگي مقيد خواهي گذشت              چنانچه به من آگاه شوي    

  .چنين آگاهي عمل نكني و بدون گوش فرا دادن به من پيرو منيت كاذب خود باشي، سرگشته خواهي شد

   شرح
توانند ارزش واالي اين  ابلهان نمي.  ي خود نيست، نگران تأمين حوايج ماد كسي كه در كريشنا آگاهي كامل مستقر شده است

، همواره  ترين دوست كند، كريشنا به منزله صميمي براي كسي كه در آگاهي به خداوند عمل مي. آرامش خاطر را درك كنند
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عشق و دهد، دوستي كه با  كريشنا خود را در اختيار چنين دوستي قرار مي. مراقب و مواظب آسايش و راحتي او خواهد بود
بنابراين هيچكس نبايد با منيت كاذب حاصل از ديدگاه .  عبوديت بيست و چهار ساعته مشغول عمل در جهت رضايت اوست

انسان نبايد به طور ساختگي خود را مستقل از قوانين طبيعت مادي و يا داراي آزادي عمل . بدني و مادي زندگي گمراه گردد
اما به محض آنكه در كريشنا آگاهي عمل كند، . وذ قوانين سرسخت مادي قرار داردزيرا هر موجود مقيدي تحت نف. بپندارد

انسان بايد به دقت توجه كند شخصي كه خارج از كريشنا آگاهي عمل . شود رهايي يافته و از سرگشتگيهاي مادي آزاد مي
داند كه چه كاري بايد  يدي واقعاً نميهيچ روح مق. سازد كند، خويشتن را در گرداب مادي اقيانوس تولد و مرگ سرگشته مي مي

كند، آزادي عمل دارد زيرا همه چيز از طريق  انجام و چه كاري نبايد انجام شود، اما كسي كه در آگاهي به كريشنا كار مي
  .گردد شود و از طرف پير روحاني تأييد مي كريشنا و از درون به او القاء مي

  59آيه 
yad ahaìkäram äçritya 
na yotsya iti manyase 

mithyaiña vyavasäyas te 
prakåtis tväà niyokñyati 

yat  : اگر ـahaìkäram  : مربوط به منيت كاذب ـäçritya  : پناه بردن ـna yotsye  : نخواهم جنگيد ـiti  :سان ـ  بدين
manyase  :كني ـ  فكر ميmithyä eñaù  : اين كامال اشتباه است ـvyavasäyaù  :م ـ عزم و تصميte  : مال تو، ت ـ
prakåtiù  : طبيعت مادي ـtväm  : تو را ـniyokñyati  :مشغول خواهد كرد.  

   ترجمه
تو بر اساس طبيعت خود، بايد بـه        .  ، گمراه خواهي گشت     چنانچه بر اساس هدايت من عمل نكني و نجنگي        

  . جنگ بپردازي

   شرح
اما به علت منيت كاذب بيم .  بنابراين وظيفه طبيعيش جنگيدن بود.آرجونا شخصي نظامي بود و متولد شده با طبع كشاتريا

در واقع او خود را صاحب و . ، پدربزرگ و دوستانش مرتكب گناه و واكنشهاي حاصل از آن شود داشت كه مبادا با كشتن معلم
ونا فراموش كرده بود كه آرج. نمايد ، گويي اوست كه نتايج خوب يا بد اين اعمال را تعيين مي پنداشت ارباب اعمالش مي

شخصيت اعالي .  اين فراموشي روح مقيد است. نمود شخصيت متعال خداوند آنجا حضور داشت و او را به جنگيدن هدايت مي
فرمايد كه چه چيز خير و چه چيز شر است و ما فقط بايد در آگاهي به او عمل كنيم تا به كمال زندگي  خداوند راهنمايي مي

 لذا بهترين راه اين است كه ؛تواند سرنوشت خود را تعيين نمايد ، نمي ، آن گونه كه خداوند متعال قادر است سهيچك.  دست يابيم
هيچكس نبايد فرمان شخصيت متعال خداوند يا دستور پير روحاني را كه .  از خداوند متعال راهنمايي بگيريم و عمل كنيم

اين امر انسان را در . أمل و ترديد دستور شخصيت اعالي پروردگار را اجرا كندانسان بايد بدون ت. نماينده او است ناديده بگيرد
  . تمام شرايط ايمن نگاه خواهد داشت

  60آيه 
svabhäva-jena kaunteya 

nibaddhaù svena karmaëä 
kartuà necchasi yan mohät 
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kariñyasy avaço ’pi tat 
svabhäva-jena  : نشأت گرفته از طبيعت خودت ـkaunteya  : اي پسر كونتي ـnibaddhaù  : مقيد ـsvena  :وسيله  به

خواهي  ، مي دوست داري:  icchasiـ )  نفي فعل عالمت(نه :  naانجام دادن ـ :  kartumفعاليتها ـ :  karmaëäمال خودت ـ 
 tatحتي ـ :  api غير ارادي ـ به طور:  avaçaùانجام خواهي داد ـ :  kariñyasiوسيله توهم ـ  به:  mohätآن كه ـ :  yatـ 
  . آن: 

   ترجمه
،   ، عاقبت   اما اي پسر كونتي   .  ورزي  ، از عمل كردن بر اساس هدايت من امتناع مي           تو اكنون بر اثر نفوذ توهم     

  . به اجبار، از روي طبيعت خود دست به كار خواهي شد

   شرح
هايي كه  ناع ورزد، در اين صورت ناگزير خواهد بود طبق گونهچنانچه انسان از عمل كردن بر اساس راهنمايي خداوند متعال امت

هاي طبيعت مادي قرار دارد و به آن طريق  هر كسي تحت افسون تركيب بخصوصي از گونه. در آن قرار گرفته است عمل كند
  . شداما فردي كه داوطلبانه بر اساس آموزشهاي خداوند متعال عمل كند پرشكوه و سرافراز خواهد. كند عمل مي

  61آيه 
éçvaraù sarva-bhütänäà 
håd-deçe ’rjuna tiñöhati 

bhrämayan sarva-bhütäni 
yanträrüòhäni mäyayä 

éçvaraù  : خداوند متعال ـsarva-bhütänäm  : مربوط به تمام موجودات زنده ـhåt-deçe  : درناحيه قلب ـarjuna  : اي
:  yantraتمام موجودات زنده ـ :  sarva-bhütäniباعث سفر كردن ـ :  bhrämayanاقامت دارد ـ :  tiñöhatiآرجونا ـ 

  . تحت افسون انرژي مادي:  mäyayäشوند ـ  گذاشته مي:  ärüòhaniروي يك ماشين ـ 

   ترجمه
اي آرجونا، خداوند متعال در قلب همة موجودات قرار دارد و حركت تمامي آنها را كه بر خـودرويي سـاخته                     

  .كند  قرار دارند، هدايت ميشده از انرژي مادي

   شرح
كريشنا . آرجونا داناي كامل نبود و تصميمش براي جنگيدن و يا نجنگيدن به تشخيص و صالحديد محدودش متكي بود
، موجود  آموزش داد كه روح منفرد همه چيز نيست و خود او يعني شخصيت متعال خداوند، به عنوان روح متعال ساكن در قلب

كند، ليكن روح متعال به  موجود زنده پس از تغيير كالبد جسماني، اعمال گذشته خود را فراموش مي. كند يزنده را هدايت م
بنابراين كليه اعمال . ماند ، حال و آينده به صورت شاهد كليه اعمال روح منفرد باقي مي عنوان داناي كليه امور در گذشته

 بدن مادي وسيله بهكند و  ود زنده آنچه كه شايستگيش را دارد كسب ميموج. موجودات زنده تحت هدايت روح متعال قرار دارد
به محض آنكه موجود زنده در بدن بخصوصي قرار . شود كه از انرژي مادي تحت راهنمايي روح متعال آفريده شده حمل مي

 داراي سرعتي بيشتر از كسي كه سوار اتومبيل تندرويي باشد مسلماً. شود بايد تحت شرايط آن وضع بدني كار كند داده مي
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،  مشابهاً، به دستور روح متعال. فردي است كه در ماشين كندرويي قرار دارد، اگرچه راننده هر دوي اين اتومبيلها يكسان باشند
اش به كار و  كند تا وي بتواند بر اساس آرزوهاي گذشته طبيعت مادي بدن بخصوصي را براي موجود زنده بخصوصي ايجاد مي

فرد نبايد خود را مستقل از شخصيت اعالي خداوند بپندارد، بلكه بايد بداند كه همواره .  موجود زنده مستقل نيست. زدعمل بپردا
  . ، حكم آيه بعدي است ، و اين موضوع اش تسليم شدن است و بس بنابراين وظيفه.  تحت كنترل اوست

  62آيه 
tam eva çaraëaà gaccha 
sarva-bhävena bhärata 

tat-prasädät paräà çäntià 
sthänaà präpsyasi çäçvatam 

tam  : به او ـeva  : حتماً، محققاً ـçaraëam gaccha  : تسليم شو ـsarva-bhävena  : از هر نظر ـbhärata  : اي پسر
:  sthänamصلح و آرامش ـ :  çäntimمتعال و روحاني ـ :  parämوسيله لطف و رحمت او ـ  به:  tat-prasädätبهاراتا ـ 
  . ابدي:  çäçvatamبه دست خواهي آورد ـ :  präpsyasi، اقامتگاه ـ  منزلگاه

   ترجمه
، بـه آرامـش روحـاني و سـرمنزل متعـال و               اي نوادة بهاراتا، تسليم محض او شو كه تو با لطف و رحمتش            

  .جاودان خواهي رسيد

   شرح
همه حضور دارد سر تسليم فرود آورد و بدين ترتيب از كليه بنابراين موجود زنده بايد به شخصيت متعال خداوند كه در قلب 

گردد كه سرانجام  ، انسان نه تنها از تمام رنجهاي زندگي كنوني خود آزاد مي با چنين تسليمي. رنجهاي زندگي مادي آسوده شود
به عنوان تاد ويشنو پارامام ) 1/22/20ريگ ودا ( عالم متعال يا دنياي معنوي در ادبيات ودايي. به خداوند متعال نيز خواهد رسيد

هاي مادي نيز در واقع روحاني  شود، همه پديده ، قلمرو خداوند محسوب مي از آنجا كه تمامي آفرينش.  پادام توصيف شده است
  .شود ، اما پارام پادام بخصوص به اقامتگاه ابدي اشاره دارد كه آسمان روحاني يا وايكونتها خوانده مي است

  :  آمده استگيتا-بهاگاواددهم در فصل پانز
sarvasya cähaà hådi sanniviñöaù:لذا توصيه منوط به تسليم انسان به روح .  خداوند ساكن قلب همه موجودات است

آرجونا قبال كريشنا را به عنوان خداوند .  ، به معني تسليم شدن به كريشنا، شخصيت متعال خداوند، است متعال نشسته در درون
 paraà brahma paraà . رفت و بيان عناوين پارام برهما پارام دهاما در فصل دهم نيز حاكي از اين نكته استمتعال پذي

dhäma . آرجونا، كريشنا را به منزله شخصيت اعالي خداوند و مأمن تمام موجودات زنده قبول كرد، نه فقط به علت تجربه
  .دا، آسيتا، دواال و وياساشخصي كه بر اساس گواهي مراجع موثق بزرگي همچون نارا

  63آيه 
iti te jïänam äkhyätaà 

guhyäd guhyataraà mayä 
vimåçyaitad açeñeëa 

yathecchasi tathä kuru 
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iti  :سان ـ  بدينte  : به تو ـjïänam  : دانش ـäkhyätam  : توصيف شده ـguhyät  :از محرمانه ـguhya-taram  : باز
:  yathäبه طرز كاملي ـ :  açeñeëaبر اين ـ :  etatتعمق كردن ـ :  vimåçyaوسيله من ـ  به:  mayäتر ـ  هم محرمانه

  . انجام ده:  kuruآن ـ :  tathäدوست داري ـ :  icchasiهمان طور كه ـ 

   ترجمه
  . كامالً روي آن تعمق كن و سپس آنچه مايلي انجام ده.   دانش محرمانه را برايت آشكار نمودمسان بدين

   شرح
كسي كه در سطح برهما ـ بهوتا قرار دارد در شادي و .  خداوند پيش از اين دانش برهما ـ بهوتا را به آرجونا توضيح داده است

اين سطح آگاهي ناشي از . دهد و آرزوي چيزي در سر ندارد  هيچگاه اندوه و تأسف از چيزي به دل راه نمي؛ سرور معنوي است
  .، ليكن برتر و واالتر اين نيز همان دانش برهمن است.  دانش روح متعال را نيز فاش ساختكريشنا .  درك دانش محرمانه است

 اين “.تواني عمل كني هر گونه كه بخواهي مي”yathecchasi tathä kuru:فرمايد در آيه حاضر خداوند كريشنا به آرجونا مي
 خداوند به طور كامل توضيح داده گيتا-بهاگاواددر . دنماي بدان معناست كه خداوند در استقالل جزئي موجود زنده دخالت نمي

تواند شرايط زندگيش را ارتقاء دهد و بهترين نصيحت او به آرجونا به صورت تسليم شدن به روح  است كه چگونه انسان مي
. مل كندانسان بايد با تشخيص صحيح بپذيرد كه طبق دستور روح متعال ع. متعال كه درون قلب جايگزين است مطرح گرديد

. ، قرار گيرد ، يعني باالترين مرحله كمال حيات انساني اين نحوه عمل به انسان كمك خواهد نمود كه همواره در كريشنا آگاهي
بايد در نظر داشت كه تسليم به شخصيت متعال . دهد پس شخصيت اعالي خداوند اكنون مستقيماً به آرجونا فرمان جنگ مي

انسان . آيد و اين موضوع ربطي به منافع خداوند متعال ندارد اي موجودات زنده به شمار ميخداوند برترين خير و صالح بر
 اين بهترين راه براي ؛دهد در اين باره بينديشد و تعمق نمايد تواند قبل از تسليم شدن تا آنجا كه شعور و خرد اجازه مي مي

گونه آموزشهاي الهي را از طريق پير روحاني يعني نماينده اين .  پذيرفتن دستورات و آموزشهاي شخصيت اعالي پروردگار است
  .توان دريافت نمود معتبر و موثق كريشنا نيز مي

  64آيه 
sarva-guhyatamaà bhüyaù 
çåëu me paramaà vacaù 

iñöo ’si me dåòham iti 
tato vakñyämi te hitam 

sarva-guhya-tamam  :ترين همه ـ  محرمانهbhüyaù  : دوباره ـçåëu  : فقط بشنو ـme  : از من ـparamam  : واال و
:  tataùسان ـ  بدين:  itiبسيار ـ :  dåòhamبراي من ـ :  meتو عزيز هستي ـ :  iñöaù asiآموزش ـ :  vacaùمتعال ـ 

  .، خير نفع:  hitamمتعلق به تو ـ ... براي :  teگويم ـ  سخن مي:  vakñyämiبنابراين ـ 

   ترجمه
.  كنم ترين بخش دانش را برايت بازگو مي ، آموزش نهايي و محرمانه  بسيار عزيز من هستيچون تو دوست

  . اين را از من بشنو، زيرا به صالح توست
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   شرح
تر يعني دانش روح متعال را كه درون قلب همه سكني دارد  خداوند دانش محرمانه يعني دانش برهمن و سپس دانش محرمانه

او در انتهاي فصل . تسليم به شخصيت متعال خداوند: كند ترين قسمت دانش را ارائه مي ل محرمانهبه آرجونا داده است و حا
 تكرار همان آموزش در آيه بعد به منظور تأكيد مجدد بر “. فقط به من فكر كن  همواره”: مان ـ مانا:  فرموده است) 9/34(نهم 

شود، بلكه كسي كه واقعاً براي  ز طرف انسانهاي عادي درك نمياين جوهر ا.   استگيتا-بهاگاوادجوهر و چكيده آموزشهاي 
، مهمترين آموزش در تمام متون مقدس ودايي  اين مطلب. يابد كريشنا بسيار عزيز است يعني عابد پاك اوست كه آن را درمي

ف آرجونا كه از طرف تمام آيد و بايد نه تنها از طر ترين قسمت دانش به شمار مي ، اساسي سخنان كريشنا در اين باره.  است
  .موجودات زنده اطاعت شود

  65آيه 
man-manä bhava mad-bhakto 

mad-yäjé mäà namaskuru 
mäm evaiñyasi satyaà te 

pratijäne priyo ’si me 
mat-manäù  : فكر كردن به من ـbhava  : فقط بشو ـmat-bhaktaù  : عابد و فدايي من ـmat-yäjé  : پرستش كننده

خواهي آمد :  eñyasiحتماً، محققاً ـ :  evaمن ـ  به:  mämهايت را تقديم كن ـ  سجده:  namaskuruبه من ـ :  mämـ من 
  . براي من:  meتو هستي ـ :  asiعزيز ـ :  priyaùدهم ـ  قول مي:  pratijäneبه تو ـ :  teواقعاً، صادقانه ـ :  satyamـ 

   ترجمه
 بـدون   سان  بدين.  ن شو، من را بپرست و احترامات خود را به من تقديم كن            ، عابد م    همواره به من فكر كن    

  . دهم چون تو دوست بسيار عزيز من هستي اين را به تو قول مي. ترديد نزد من خواهي آمد

   شرح
و فكر و ترين قسمت دانش حاكي از آن است كه انسان بايد فدايي خالص خدا يا عابد پاك كريشنا شود و همواره به ا محرمانه

ريزي گردد تا انسان  اي برنامه زندگي بايد به گونه. اي متظاهر درآيد شخص نبايد به صورت تمركزكننده. براي او عمل كند
وي بايد همواره بدين شيوه عمل كند تا تمام كارهاي روزانه او در رابطه با . همواره فرصت فكر كردن به كريشنا را داشته باشد

و . زندگيش را به نحوي ترتيب دهد كه در طول بيست و چهار ساعت نتواند به چيزي جز كريشنا فكر كنداو بايد . كريشنا باشد
دهد كه قطعاً به منزلگاه كريشنا،  خداوند به كسي كه در چنين كريشنا آگاهي خالص يا خدا آگاهي نابي قرار داشته باشد قول مي

ترين قسمت دانش براي  اين محرمانه.   را خواهد ديد، باز خواهد گشتجايي كه همنشين و معاشر خدا خواهد شد و رو در رو او
تواند دوست عزيز  بنابراين هر كس كه از راه آرجونا پيروي نمايد مي.  شود زيرا او دوست عزيز كريشناست آرجونا فاش مي

  .كريشنا گردد و به همان كمال كه آرجونا بدان نائل گرديد دست يابد
لبكي به همراه دارد،  د كه انسان بايد فكرش را بر كريشنا متمركز نمايد يعني همان فرم دو دست كه نيكن آيه حاضر تأكيد مي

توصيف كريشنا در برهما ـ .  همان جوان خوش صورتي كه رنگ پوستش آبي است و موهايش با پر طاووس تزئين شده است
. ل روحاني اصلي و ازلي خداوند يعني كريشنا متمركز نمايدانسان بايد فكرش را بر شك.  سامهيتا و متون مقدس ديگر آمده است

ي همچون ويشنو، نارايانا، راما، شمار بيخداوند داراي شكلهاي . فكر شخص حتي نبايد به شكلهاي ديگر خداوند معطوف گردد
تمركز فكر بر سيماي . يداما عابد بايد فكرش را بر شكلي كه در مقابل آرجونا حضور داشت متمركز نما. باشد واراها و غيره مي
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شود زيرا وي عزيزترين دوست كريشنا  ترين قسمت دانش است و اين موضوع براي آرجونا آشكار مي روحاني كريشنا محرمانه
  . است

  66آيه 
sarva-dharmän parityajya 
mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù 
sarva-dharmän  :ام انواع مذهب ـ تمparityajya  :كنار گذاردن ـ  رها كردن ،mäm  : به من ـekam  : تنها ـ

çaraëam  : به منظور تسليم ـvraja  : برو ـaham  : من ـtväm  : تو را ـsarva  : تمام ـpäpebhyaù  : از بازتابهاي
  . نگران باش:  çucaùل ـ  عالمت نفي فع)'ن: ( mäنجات خواهم داد ـ :  mokñayiñyämiآلود ـ  گناه

   ترجمه
آلـود نجـات      من تو را از كليـة واكنشـهاي گنـاه         . تمام مذاهب گوناگون را رها كن و فقط به من تسليم شو           

  . نترس. خواهم داد

   شرح
، دانش روح متعال، دانش انواع طبقات و مراحل  خداوند انواع گوناگون دانش و روشهاي مذهب يعني دانش برهمن متعال

،  ، روند مهار كردن ذهن و حواس ، دانش عدم دلبستگي ، دانش مرحله انقطاع در زندگي)وارنا و آشراما(  زندگي اجتماعيمختلف
.  ، اقسام مختلف مذهب را تشريح كرده است حق تعالي به طرق گوناگون.  روش تمركز و تعمق و غيره را توصيف فرموده است

فرمايد كه آرجونا بايد تمام روشهايي را كه به او توضيح داده شد رها   ميگيتا-بهاگاواد اكنون خداوند در ارائه بياني موجز از كل
آلود نجات خواهد داد، زيرا خداوند شخصاً تعهد  اين تسليم او را از كليه واكنشهاي گناه.  او فقط بايد تسليم كريشنا شود ؛نمايد
  . كند كه او را حفظ نمايد مي

تواند به پرستش خداوند كريشنا  آلود آزاد شده است مي العملهاي گناه ها كسي كه از تمام عكسدر فصل هشتم بيان گرديد تن
در . تواند به راه تسليم پا نهد آلود آزاد نشده نمي بدين ترتيب ممكن است شخص گمان كند تا از تمام بازتابهاي گناه. بپردازد

آلود نيز آزاد نشده باشد صرفاً با  العملهاي گناه نسان از تمام عكسدهد كه حتي اگر ا پاسخ به چنين شكهايي آيه حاضر جواب مي
پس هيچ گونه نيازي به كوشش اضافي در جهت آزاد . يابد تسليم به راه شري كريشنا، خود به خود به چنين موهبتي دست مي

به عنوان ناجي متعال همه موجودات درنگ و بدون تأمل كريشنا را  انسان بايد بي.  آلود نيست العملهاي گناه ساختن خود از عكس
  .زنده بپذيرد و با ايمان و عشق به او سر تسليم فرود آورد

  : بدين گونه توصيف شده است) 11/676(رويه تسليم به كريشنا در كتاب هاري ـ بهاكتي ـ ويالسا 
änukülyasya saìkalpaù 
prätikülyasya varjanam 

rakñiñyatéti viçväso 
goptåtve varanaà tathä 
ätma-nikñepa-kärpaëye 
ñaò-vidhä çaraëägatiù  
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شود تبعيت  ، انسان بايد فقط از آن اصول مذهبي كه در نهايت به خدمت عابدانه خداوند منتهي مي بر اساس طريقت عابدانه
ام چنين ممكن است انسان طبق موقعيت اجتماعيش به انجام وظيفه شغلي بخصوصي مبادرت ورزد، ليكن اگر با انج. كند

بايد از هر چيزي كه شخص را به مرحله . اي به مرحله كريشنا آگاهي دست نيابد، تمام فعاليتهايش بيهوده خواهد بود وظيفه
انسان بايد اطمينان داشته باشد كه كريشنا در تمام شرايط وي را از .سازد اجتناب نمود  كمال كريشنا آگاهي رهنمون نمي

ونه نيازي نيست كه انسان نگران تالش براي حفظ و بقاي بدن خود باشد، كريشنا ترتيب آن هيچ گ. مشكالت حفظ خواهد كرد
به محض . انسان بايد همواره خويش را عاجز و درمانده ببيند و كريشنا را يگانه مبناي پيشرفت در زندگيش بداند. را خواهد داد

گاهي كامل به كريشنا كند، از تمام آلودگيهاي طبيعت اينكه انسان به طور جدي جودش را وقف خدمت عابدانه خداوند در آ
،  طرق مختلف مذهب و روشهاي گوناگون تزكيه و تهذيب نفس وجود دارد مانند پرورش و كسب دانش. شود مادي آزاد مي

.  نداردشود احتياجي به انجام هيچيك از اين روشها ، اما كسي كه تسليم كريشنا مي تمركز در طريقت يوگاي ماورايي و غيره
تواند به يكباره پيشرفت كامل نمايد و از   شخص ميسان بدين. دهد تسليم ساده به كريشنا او را از اتالف وقت بيهوده نجات مي

  .آلود آزاد شود تمام بازتابهاي گناه
سيماي خوشبخت كسي است كه مجذوب .  حتي نام كريشنا به معناي جذاب مطلق است. انسان بايد جذب زيبايي كريشنا شود

بعضي از آنان به وجه برهمن فاقد شخصيت : جويان مختلفي وجود دارند حق. زيباي كريشنا، آن قدرت مطلق و قادر متعال گردد
، كسي  اند، اما كسي كه جذب وجه شخصي خداوند، و باالتر از همه دلبستگي دارند، برخي ديگر مجذوب وجه روح متعال و غيره

، خدمت عابدانه به كريشنا در  سان بدين.  جو و عارف است كل كريشنا باشد كاملترين حقكه مجذوب شخصيت اعالي او در ش
كارما ـ يوگيها، . باشد  ميگيتا-بهاگاوادترين قسمت دانش است و اين موضوع جوهر و چكيده تمام  آگاهي كامل به او، محرمانه

واژه .  آيند ليكن عابد پاك برتر از همه است ر ميجويان به شما فالسفه تجردگرا، اهل تصوف و عابدان همگي در زمره حق
ممكن است انسان .   كه در اين آيه استفاده شده بسيار حائز اهميت است“، نگران مباش ، تأمل نكن نترس”ماشوچا به معني 

  . ي بيهوده استتواند تمام مذاهب را رها كند و فقط تسليم كريشنا شود، ليكن چنين نگران نگران اين موضوع شود كه چگونه مي

  67آيه 
idaà te nätapaskäya 

näbhaktäya kadäcana 
na cäçuçrüñave väcyaà 

na ca mäà yo ’bhyasüyati 
idam  : اين ـte  :وسيله تو ـ  بهna  : هرگز ـatapaskäya  :كشد ـ  براي آن كس كه پرهيزكار نيست و رياضت نميna  :

همچنين ـ :  caهرگز ـ :  naدر هيچ زماني ـ :  kadäcanaيست ـ براي كسي كه عابد ن:  abhaktäyaهيچگاه ـ 
açuçrüñave  : براي كسي كه مشغول خدمت عابدانه نيست ـväcyam  : گفته شود ـna  : هيچگاه ـca  : همچنين ـmäm 

  . حسود است:  abhyasüyatiهر كسي كه ـ :  yaùنسبت به من ـ : 

   ترجمه
، غير عابدان و يا افرادي كه وقف خـدمت عابدانـه نيسـتند            ر پرهيزكاران اين دانش محرمانه نبايد براي غي     

  .ورزد فاش شود و نه براي كسي كه به من حسد مي

   شرح
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اند، كه هيچگاه براي خدمت عابدانه در  ، به اشخاصي كه متحمل رياضتهاي مذهبي نشده ترين قسمت دانش اين محرمانه
اند، و بخصوص آنان كه كريشنا را فقط به عنوان يك  عابد پاك تمايل نداشتهاند، كه به يك  كريشنا آگاهي تالش نكرده

با اين اوصاف گاهي اوقات ديده . ورزند، نبايد گفته شود شناسند و يا نسبت به عظمت كريشنا حسد مي شخصيت تاريخي مي
پردازند تا بدين   ميگيتا-وادبهاگا به توضيح و تفسير كنند ميصفتي كه به كريشنا حسادت  شود كه حتي اشخاص شيطان مي

 ولي كسي كه بخواهد واقعاً كريشنا را درك نمايد بايد از ؛اي براي خود دست و پا كنند ترتيب تجارتي به راه بيندازند و حرفه
ك  قابل درگيتا-بهاگاواداند منظور و مقصود  در واقع براي كساني كه پيرو لذات نفساني و شهواني. چنين تفاسيري برحذر باشد

حتي اگر كسي پيرو لذات نفساني نيز نباشد و دقيقاً از دستورات كتب مقدس ودايي پيروي نمايد، در صورتي كه عابد و .  نيست
كسي كه ظاهر عابد كريشنا را به خود بگيرد ولي مشغول فعاليتهاي كريشنا آگاهي . تواند كريشنا را درك نمايد فدايي نباشد، نمي

 فرموده است كه گيتا-بهاگاواد، صرفاً به خاطر اينكه كريشنا در  اشخاص بسياري. ك كريشنا نخواهد بودنباشد، او نيز قادر به در
با چنين اشخاصي نبايد از . ورزند ، نسبت به وي حسادت مي همانا او متعال است و هيچ چيز باالتر از او يا همطراز او نيست

  .توانند درك كنند  سخن گفت زيرا نميگيتا-بهاگاواد
بدون درك كريشنا .  يا كريشنا وجود نداردگيتا-بهاگاوادايمان به هيچ وجه امكان درك  ايد در نظر داشت كه براي اشخاص بيب

  . را تفسير نمايدگيتا-بهاگاواد، انسان نبايد سعي كند  از طريق مرجعيت يك عابد پاك

  68آيه 
ya idaà paramaà guhyaà 
mad-bhakteñv abhidhäsyati 
bhaktià mayi paräà kåtvä 
mäm evaiñyaty asaàçayaù 

yaù  : هر كس كه ـidam  : اين ـparamam  : بيشترين ـguhyam  : راز محرمانه ـmat  : مربوط به مال من ـ
bhakteñu  : بين عابدان ـabhidhäsyati  :دهد ـ  توضيح ميbhaktim  : خدمت عابدانه ـmayi  : به من ـparäm  :

  .بدون ترديد:  asaàçayaùآيد ـ  مي:  eñyatiحتماً، محققاً ـ :  evaبه من ـ :  mämانجام دادن ـ :  kåtvä، روحاني ـ  متعال

   ترجمه
دهد، خدمت عابدانـة پـاك تضـمين شـده اسـت و               براي كسي كه اين راز متعال را به عابدان آموزش مي          

  . ، نزد من باز خواهد گشت ، بدون هيچ ترديدي سرانجام

   شرح
 فقط در ميان عابدان مطرح شود، زيرا هيچ غير عابدي نه كريشنا را درك خواهد گيتا-بهاگاوادشود كه  لي توصيه ميبه طور ك

پذيرند، نبايد تالش كنند از روي   را همان گونه كه هستند نميگيتا-بهاگاوادكساني كه كريشنا و .  راگيتا-بهاگاوادكرد و نه 
 بايد براي كساني توضيح گيتا-بهاگاواد. د و به علت اهانت مرتكب خطا و گناه گردند را توضيح دهنگيتا-بهاگاوادهوي و هوس 

اي عرفاني است كه فقط   گنجينهگيتا-بهاگاواد. اند كريشنا را به عنوان شخصيت متعال خداوند بپذيرند داده شود كه آماده
از طرف ديگر، كسي كه صادقانه بكوشد .  يستمختص مريدان و عابدان خداست و پندارگرايان فلسفي را به حقايق آن راهي ن

 را همان گونه كه هست ارائه دهد، در فعاليتهاي عابدانه پيشرفت خواهد نمود و به مرحله زندگي عابدانه پاك گيتا-بهاگاواد
  . ، وي حتماً به سرمنزل مقصود نزد خداوند باز خواهد گشت در نتيجه چنين عشق و عبوديت پاكي. خواهد رسيد
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  69آيه 
na ca tasmän manuñyeñu 
kaçcin me priya-kåttamaù 
bhavitä na ca me tasmäd 

anyaù priyataro bhuvi 
na  : هرگز ـca  : و ـca  : از او ـmanuñyeñu  : در ميان انسانها ـkaçcit  : هيچكس ـme  : براي من ـpriya-kåt-

tamaù  : عزيزتر ـbhavitä  : خواهد شد ـna  : و نه ـca : و ـ me  : براي من ـtasmät  : از او ـanyaù  : ديگري ـ
priya-taraù  : عزيزتر ـbhuvi  :در اين جهان .  

   ترجمه
  .در اين جهان هيچ خادمي براي من عزيزتر از او نيست و نخواهد بود

  70آيه 
adhyeñyate ca ya imaà 

dharmyaà saàvädam ävayoù 
jïäna-yajïena tenäham 
iñöaù syäm iti me matiù 

adhyeñyate  : مطالعه خواهد كرد ـca  : همچنين ـyaù  : او كه ـimam  : اين ـdharmyam  : مقدس ـsaàvädam  :
 ahamوسيله او ـ  به:  tenaوسيله قرباني ـ  به:  yajïenaمربوط به دانش ـ :  jïänaمربوط به مال ما ـ :  ävayoùگفتگو ـ 

  .نظر:  matiù، م ـ  مال من:  meسان ـ  بدين:  itiخواهم شد ـ :  syämپرستش شده ـ :  iñöaùمن ـ : 

   ترجمه
دارم آن كس كه اين گفتگوي مقدس ما را مطالعه نمايد، مرا با خرد و شـعورش پرسـتش                     و من اعالم مي   

  .خواهد كرد

  71آيه 
çraddhävän anasüyaç ca 

çåëuyäd api yo naraù 
so ’pi muktaù çubhäl lokän 

präpnuyät puëya-karmaëäm 
çraddhä-vän  : با ايمان ـanasüyaù  : بدون حسد ـca  : و ـçåëuyät  :شنود ـ  ميapi  : حتماً، محققاً ـyaù  : كه ـ

naraù  : انسان ـsaù  : او ـapi  : همچنين ـmuktaù  :شود ـ  رها ميçubhän  : خجسته ـlokän  : سيارات ـ
präpnuyät  :يابد ـ  او دست ميpuëya-karmaëäm  :مربوط به پرهيزكاران .  

   ترجمه
شـود و بـه سـيارات         و كسي كه با ايمان و بدون حسد به آن گوش فرا دهد، از بازتـاب گناهـان آزاد مـي                    

  .يابد برند دست مي اي كه پرهيزكاران در آن بسر مي خجسته
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   شرح
به . ورزند منع فرمود راي اشخاصي كه به او حسادت مي، خداوند به روشني بازگو نمودن گيتا را ب در آيه شصت و هفتم اين فصل

شود كه عابد خداوند كالسهاي آزاد و  اما گاهي مالحظه مي.   مختص مريدان و عابدان استگيتا-بهاگاوادعبارت ديگر، 
وضوع را توجيه توان اين م چگونه مي. رود همه مستمعان آنها عابد باشند دهد كه انتظار نمي سخنرانيهايي براي عموم ترتيب مي

كه در بين غير عابدان اشخاص بسياري نيز وجود دارند كه به   اين مطلب در اينجا بدين صورت توضيح داده شده است كرد
 اگر چنين اشخاصي از عابد معتبر و موثقي ؛ورزند و به او به عنوان شخصيت متعال خداوند ايمان دارند كريشنا حسادت نمي

 و سپس به منظومه سياراتي كه اشخاص پارسا و شوند ميالعمل گناهان خود آزاد  اً از كليه عكسدرباره خداوند بشنوند، فور
كوشد عابد پاك شود، به  ، حتي شخصي كه نميگيتا-بهاگاوادبنابراين فقط با استماع . گردند برند واصل مي صالح در آنها بسر مي

آلود آزاد  دهد تا از واكنشهاي گناه خداوند به همه فرصتي مي عابد پاك سان بدين. يابد نتيجه اعمال نيك و صالح دست مي
  . شوند و عابد خداوند گردند

واژه پونيا ـ . پذيرند عموماً كساني كه از بازتاب گناهان آزاد هستند و نيكوكار و پرهيزكارند، به آساني كريشنا آگاهي را مي
جام قربانيهاي بزرگي همچون آشوامدها ـ ياگيا كه در ادبيات ودايي اين واژه به ان.  كارمانام در اينجا بسيار حائز اهميت است

اند  ، ليكن هنوز كامال خالص نشدهكنند ميكساني كه در انجام خدمت عابدانه متقيانه عمل . ، اشاره دارد ذكر گرديده است
كند دست  زرگ خداوند، حكمراني مي، جايي كه دهرووا ماهاراجا، عابد ب)Dhruvaloka(توانند به ستاره قطبي يا دهرووالوكا  مي
  . يابند

  72آيه 
kaccid etac chrutaà pärtha 

tvayaikägreëa cetasä 
kaccid ajïäna-sammohaù 
praëañöas te dhanaïjaya 

kaccit  : آيا ـetat  : اين ـçrutam  : شنيده شده ـpärtha  : اي پسر پريتها ـtvayä  :وسيله تو ـ به eka-agreëa  : با
توهم ـ :  sammohaùمربوط به جهل ـ :  ajïänaآيا ـ :  kaccitوسيله ذهن ـ  به:  cetasä و توجه كامل ـ دقت

praëañöaù  : زايل شده ـte  : مربوط به تو ـdhanaïjaya  : آرجونا(اي فاتح ثروت.(  

   ترجمه
يـا جهـل و توهمـات تـو      آ  ، آيا به اين دانش با ذهني دقيق گوش فرا دادي اي پسر پريتها، اي فاتح ثروت 

    اكنون برطرف شده است

   شرح
 را به گيتا-بهاگاوادبنابراين وظيفه او بود كه از آرجونا جويا شود كه پيام . كرد خداوند به منزله پير روحاني آرجونا عمل مي

- بهاگاواد صورت لزوم كل ، خداوند آماده بود كه مجدداً هر نكته و يا در و در غير اين صورت. درستي دريافت كرده است يا خير
 را از پير روحاني معتبر و موثقي مانند كريشنا يا نماينده او گيتا-بهاگاواد، هر كس كه  در واقع.  را دوباره براي او توضيح دهدگيتا

 كتابي معمولي كه شاعر يا گيتا-بهاگاواد.  دريافت نمايد، متوجه خواهد شد كه تمام جهل و نادانيش برطرف شده است
چنانچه فردي آنقدر .   بلكه شخصيت متعال خداوند آن را بيان فرموده است؛ پرداز آن را نگاشته باشد نيست اي داستان سندهنوي
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خوشبخت باشد كه اين تعاليم الهي را از كريشنا يا نماينده روحاني معتبر و موثق او استماع كند، حتماً شخص رها شده و 
  .ي جهل بيرون خواهد آمدرستگاري خواهد شد و از ظلمت و تاريك

  73آيه 
arjuna uväca 

nañöo mohaù småtir labdhä 
tvat-prasädän mayäcyuta 
sthito ’smi gata-sandehaù 

kariñye vacanaà tava 
arjunaù uväca  : آرجونا گفت ـnañöaù  :برطرف شده ـ  زايل شده ،mohaù  : توهم ـsmåtiù  : حافظه ـlabdhä  :

اي كريشناي خطاناپذير منزه از :  acyutaوسيله من ـ  به:  mayäوسيله لطف و رحمت تو ـ  به:  tvat-prasädätبازيافته ـ 
:  kariñyeتمام شكها و ترديدها ـ :  sandehaùبرطرف شده ـ :  gataمن هستم ـ :  asmiواقع شده ـ :  sthitaùگناه ـ 

  . مال تو، ت:  tavaدستور ـ :  vacanamعمل خواهم كرد ـ 

   ترجمه
، اكنون توهم من از ميان رفته است و به لطف تو              ، اي خطاناپذيرِ منزه از گناه       كريشناي عزيزم :  آرجونا گفت 

ام طبق آموزشهاي تـو       من اكنون محكم و استوار و از هر گونه شك و ترديد آزادم و آماده              .  ام  ام را بازيافته    حافظه
  . عمل نمايم

   شرح
بنابراين .  باشد، عمل كردن بر اساس فرمان خداوند متعال است  زنده كه آرجونا مظهر آن ميموقعيت اصلي و فطري موجود

فرمايد كه موقعيت  شري چيتانيا ماهاپرابهو مي.  قواعد و قوانين و اصول تنظيم كننده براي موجود زنده در نظر گرفته شده است
 وسيله بهموجود زنده چنانچه اين اصل را فراموش نمايد، .  ، خادم ابدي خداوند متعال بودن است و مقام اصلي موجود زنده

موقعيت فطري موجود زنده . گردد شود، و چنانچه به خداوند متعال خدمت كند، خادم رهايي يافته او مي طبيعت مادي مقيد مي
 متعال خدمت نمايد در وضع اگر او به خداوند.   او بايد يا به ماياي توهمي خدمت نمايد يا به خداوند متعال؛ خادم بودن است

هنگامي كه . گيرد، اما اگر ترجيح بدهد به انرژي بيروني توهمي خدمت كند، آنگاه مسلماً گرفتار خواهد شد طبيعي خود قرار مي
،  او در بند شهوت و آز و آرزوهايش است. كند برد به اربابي در چهارچوب دنياي مادي خدمت مي موجود زنده در وهم بسر مي

پذيرد و  وقتي شخص رهايي يابد، توهمش پايان مي. شود اين توهم خوانده مي. پندارد ويش را ارباب و حكمران دنيا ميولي خ
، آخرين دام مايا براي به بند كشيدن  و اما آخرين توهم. هاي او عمل كند شود تا طبق خواسته داوطلبانه تسليم حق تعالي مي

كند كه ديگر روح مقيد نيست بلكه  در آن حال موجود زنده تصور مي.  او خود، خداستموجود زنده مبتني بر اين مطلب است كه 
تواند در معرض شك و ترديد  پرسد كه چنانچه خدا باشد، چگونه مي وي آنقدر نابخرد است كه حتي از خود نمي.  خداوند است

در حقيقت مفهوم آزاد شدن از انرژي توهمي .   توهم است پس اين آخرين دام. گيرد وي اين موضوع را ناديده مي. قرار گيرد
  .عبارت است از درك كريشنا، شخصيت اعالي خداوند و عمل كردن بر اساس فرمان او

در واقع دانش حقيقي درك اين .  موها اشاره به آن چيزي است كه مغاير دانش است. واژه موها در اين آيه بسيار اهميت دارد
كند كه خادم   ليكن به جاي آنكه خود را در اين مقام ببيند، گمان مي؛ بدي خداوند استموضوع است كه موجود زنده خادم ا

اين توهم . اين است توهم او. خواهد بر طبيعت مادي حكمراني و خدايي كند ، زيرا مي كسي نيست بلكه ارباب دنياي مادي است
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پذيرد كه در آگاهي به  اين توهم پايان يابد، انسان ميوقتي . توان با لطف خداوند يا با لطف يك عابد پاك برطرف نمود را مي
  .كريشنا عمل كند

داند كه  روح مقيد كه با انرژي بيروني مادي دچار توهم گرديده نمي. كريشنا آگاهي يعني عمل كردن بر اساس فرمان كريشنا
تواند به عابدانش اعطاء  ه بخواهد ميآنچ.  خداوند متعال آن يگانه اربابي است كه مملو از دانش و مالك مطلق همه چيز است

خداوند حكمران غايي طبيعت مادي و همه موجودات زنده .  او دوست همه است ولي نسبت به عابدش تمايلي خاص دارد؛نمايد
د توان شخصيت متعال خداوند مي.  ناپذير است و مملو از تمام توانگريها و نيروهاست او همچنين كنترل كننده زمان پايان.  است

شناسد تحت افسون توهم است و با امتناع از خدمت به خداوند، خادم مايا  كسي كه او را نمي. حتي خودش را به عابدش بدهد
 از شخصيت متعال خداوند از كليه توهمات رها گشت و توانست درك نمايد كه گيتا-بهاگاواداما آرجونا پس از استماع . گردد مي

. آرجونا حقيقتاً كريشنا را همان طور كه هست درك نمود.  صيت اعالي پروردگار نيز هستكريشنا نه تنها دوست وي بلكه شخ
. شود وقتي شخصي در دانش كامل قرار گيرد، طبيعتاً تسليم كريشنا مي.  يعني درك واقعي كريشناگيتا-بهاگاواد، مطالعه  بنابراين

يد جمعيت دارد، موافقت نمود كه طبق خواسته او به جنگ اي براي كاهش افزايش شد وقتي آرجونا متوجه شد كه كريشنا نقشه
  .آرجونا دوباره سالح خويش يعني تير و كمانش را به دست گرفت تا تحت فرمان شخصيت اعالي خداوند بجنگد. بپردازد

  74آيه 
saïjaya uväca 

ity ahaà väsudevasya 
pärthasya ca mahätmanaù 
saàvädam imam açrauñam 
adbhutaà roma-harñaëam 

saïjayaù uväca  : سانجايا گفت ـiti  :سان ـ  بدينaham  : من ـväsudevasya  :كريشنا ـ  مربوط بهpärthasya  : و
:  açrauñamاين ـ :  imamگفتگو ـ :  saàvädamمربوط به روح بزرگ ـ :  mahä-ätmanaùهمچنين ـ :  caآرجونا ـ 

  . مو را بر تن راست گرداندن:  roma-harñaëamعالي و شگرف ـ :  adbhutamام ـ  شنيده

   ترجمه
و بر اثراين پيام عالي     .  ، كريشنا و آرجونا، را بدين صورت شنيدم         من گفتگوي دو روح بزرگ    :  سانجايا گفت 

  . و شگرف مو بر تنم راست شده است

   شرح
در . ميدان نبرد كوروكشترا را برايش بازگو نمايد، دهريتاراشترا از منشي خود سانجايا خواست كه اتفاقات گيتا-بهاگاواددر آغاز 

 سان بدينلذا سانجايا توانست . ، به لطف وياسا پير روحاني سانجايا به قلب او القاء شدگيتا-بهاگاواد، يعني كل  واقع اين وقايع
ار عالي و شگرف است كه  يا گفتگوي پراهميت بين دو روح بزرگ از آن جهت بسيگيتا-بهاگاواد. به توضيح ميدان نبرد بپردازد

، زيرا در آن  از سوي ديگري نيز عالي و شگرف است. قبال هيچگاه اتفاق نيفتاده بود و دوباره نيز هيچگاه اتفاق نخواهد افتاد
اگر ما براي . گويد اي يعني آرجونا عابد بزرگش سخن مي شخصيت متعال خداوند درباره شخص خود و انرژيهايش با موجود زنده

سانجايا كه به درك اين حقيقت دست . شنا از راه آرجونا پيروي نماييم زندگيمان قرين خوشبختي و سعادت خواهد شددرك كري
گيري كند كه هر  يافته بود، توانست گفتگو را همان طور كه براي او فاش شده بود براي دهريتاراشترا بازگو نمايد و چنين نتيجه

  . در آنجا پيروزي نيز خواهد بودكجا كريشنا و آرجونا حضور داشته باشند
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  75آيه 
vyäsa-prasädäc chrutavän 
etad guhyam ahaà param 
yogaà yogeçvarät kåñëät 

säkñät kathayataù svayam 
vyäsa-prasädät  :وسيله لطف وياسادوا ـ  بهçrutavän  :ام ـ  شنيدهetat  : اين ـguhyam  : محرمانه ـaham  : من ـ

param  :متعال ـ واال و yogam  : طريقت عرفاني ـyoga-éçvarät  : ـ )  عرفاني(از استاد كليه طرق ماوراييkåñëät  : از
  .شخصاً:  svayamسخن گفتن ـ :  kathayataùمستقيماً ـ :  säkñätكريشنا ـ 

   ترجمه
ـ        به لطف وياسا، من اين محرمانه      ه شخصـاً بـا   ترين گفتگو را مستقيماً از استاد كل عرفان يعني كريشـنا ك

  . گفت شنيدم آرجونا سخن مي

   شرح
اين . دارد كه به لطف پيرش قادر شد شخصيت متعال خداوند را درك نمايد وياسا پير روحاني سانجايا بود و سانجايا اذعان مي

 روحاني به چون پير. بدان معناست كه انسان بايد كريشنا را نه به طور مستقيم بلكه از طريق واسطه پير روحاني درك نمايد
چنانچه .  اين راز سلسله پيران است. شود كند، اين تجربه در عين حال مستقيم نيز شمرده مي اي شفاف عمل مي صورت واسطه

 را مستقيماً، همان گونه كه آرجونا آن را استماع نمود، گيتا-بهاگاواد، معتبر و موثق باشد، انسان قادر خواهد شد  پير روحاني
تعاليم كريشنا كه .  يهاي بسياري در سراسر جهان وجود دارند، ولي كريشنا استاد تمام طريقتهاي يوگايي استعرفا و يوگ. بشنود

كسي كه بدين نحو عمل كند باالترين يوگي .   بيان گرديده استگيتا-بهاگاواد، به وضوح در  چيزي جز تسليم شدن به او نيست
  . يوگينام آپي ساروشام:  أييد شده است، همان گونه كه در آخرين آيه فصل ششم نيز ت است

بنابراين وياسا تعلق به سلسله پيراني دارد كه منتج از كريشناست .  نارادا شاگرد و مريد مستقيم كريشنا و پير روحاني وياسا است
د كه حواس سانجايا به لطف وياسا بو.   وسانجايا مريد مستقيم او است؛باشد ارزش با آرجونا مي و به اين علت داراي اعتباري هم

تواند دانش محرمانه  كسي كه مستقيماً كريشنا را بشنود مي. تطهير شد و توانست كريشنا را مستقيماً رؤيت كند و استماع نمايد
 ؛ را درك نمايد و چنانچه كسي به سلسله پيران توسل نجويد قادر به شنيدن از كريشنا نخواهد شدگيتا-بهاگاوادفاش شده در 

  .  شود هيچگاه كامل نيست  مربوط ميگيتا-بهاگاوادانش چنين شخصي حداقل تا جايي كه به درك بنابراين د
كريشنا استاد كليه اين .  توضيح داده شد يوگا-بهاكتي، تمام روشهاي يوگا يعني كارما ـ يوگا، گيانا ـ يوگا و گيتا-بهاگاواددر 

فقط آرجونا اين سعادت نصيبش شد كه به صورت مستقيم از كريشنا اين نكته را نيز بايد درك نمود، نه .  علوم عرفاني است
در واقع هيچ گونه تفاوتي بين شنيدن .  بشنود و او را درك نمايد، كه سانجايا نيز از طريق لطف وياسا به اين توفيق دست يافت

پير روحاني . ياسا وجود نداردسخنان خداوند از شخص خود او و شنيدن خداوند از طريق پير روحاني معتبر و موثقي همچون و
، مريدان در روز تولد پير روحاني مراسمي را كه وياسا ـ پوجا  ، بر اساس طريقت ودايي بدين سبب.  نيز نماينده وياسادوا است

 .آورند شود بجا مي خوانده مي

  76آيه 
räjan saàsmåtya saàsmåtya 
saàvädam imam adbhutam 
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keçavärjunayoù puëyaà 
håñyämi ca muhur muhuù 

räjan  : اي پادشاه ـsaàsmåtya  : به ياد آوردن ـsaàvädam  : به ياد آوردن ـsaàvädam  :پيام ـimam  : اين ـ
adbhutam  : عالي و شگرف ـkeçava  : مربوط به خداوند كريشنا ـarjunayoù  : و آرجونا ـpuëyam  : مذهبي ـ

håñyämi  :برم ـ  دارم لذت ميca  :ين ـ همچنmuhuù muhuù  :ًمكررا.  

   ترجمه
پادشاها، به ياد آوردن پيوستة اين گفتگوي عظيم و مقدس كريشـنا و آرجونـا، مـرا دچـار لـذت فراوانـي                       

  . سازد كه هر لحظة آن توأم با شور و هيجان بسياري است مي

   شرح
ا و آرجونا آگاه گردد، انساني صالح و  آنقدر متعال و روحاني است كه هر كس از مفاد گفتگوي كريشنگيتا-بهاگاواددرك 

به بيان ديگر، كسي كه گيتا .  اين مقام عالي زندگي روحاني است. تواند چنين گفتگويي را فراموش نمايد شود و نمي درستكار مي
ست كه نتيجه كريشنا آگاهي اين ا. يابد را از منبع صحيح يعني مستقيماً از كريشنا بشنود به كريشنا آگاهي كامل دست مي

يابد و از زندگي نه فقط براي مدت كوتاهي بلكه هر لحظه با شور و  اي به اشراق و آگاهي دست مي انسان به طور فزاينده
  .برد هيجان لذت مي

  77آيه 
tac ca saàsmåtya saàsmåtya 
rüpam aty-adbhutaà hareù 
vismayo me mahän räjan 
håñyämi ca punaù punaù 

tat : آن ـca  :نين ـ همچsaàsmåtya :  به ياد آوردن ـsaàsmåtya :  به ياد آوردن ـrüpam  : شكل ـati  : بسيار زياد ـ
adbhutam  :نظير و شگرف ـ  بيhareù  : مربوط به خداوند كريشنا ـvismayaù  : شگفتي و حيرت ـme  :م ـ  مال من ،

mahän  : عظيم ـräjan  : پادشاها ـhåñyämi  :برم ـ  لذت ميca  : همچنين ـpunaù punaù  :ًكرارا.  

   ترجمه
نظير و شگرف كريشنا، هر چه بيشتر و بيشتر غرق در شگفتي و حيرت                پادشاها، با به خاطر آوردن شكل بي      

  . پايان گردم و آكنده از شادي و سروري بي مي

   شرح
،  البته.  آرجونا نشان داده شد مشاهده كندرسد كه سانجايا نيز توانست به لطف وياسا شكل جهاني كريشنا را كه به به نظر مي

پس هرچند اين شكل فقط براي آرجونا نمايش . گفته شده است كه خداوند كريشنا هيچگاه قبال چنين شكلي را نشان نداده بود
ا وياسا نيز به ام. داده شد، بعضي از عابدان بزرگ نيز توانستند آن را همزمان با آرجونا مشاهده كنند كه وياسا يكي از آنان بود

منزله ظهور قدرتمند كريشنا، توانست اين رؤيت را براي مريدش سانجايا آشكار سازد كه او با به خاطر آوردن پيوسته سيماي 
  .اي شود شگرف فاش شده كريشنا بر آرجونا دچار لذت فزاينده
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  78آيه 
yatra yogeçvaraù kåñëo 

yatra pärtho dhanur-dharaù 
tatra çrér vijayo bhütir 

dhruvä nétir matir mama 
yatra  : جايي كه ـyoga-éçvaraù  : استاد علوم عرفاني ـkåñëaù  : خداوند كريشنا ـyatra  :كه ـ  جاييpärthaù  : پسر

:  bhütiùپيروزي ـ :  vijayaù، ثروت ـ  توانگري:  çréùآنجا ـ :  tatraحامل تير و كمان ـ :  dhanuù-dharaùپريتها ـ 
  . نظر من:  matiù mamaاصول اخالقي ـ :  dhruvä، حتمي ـ  مسلم:  dhruväالعاده ـ   خارققدرت

   ترجمه
هر كجا كريشنا، استاد تمام علوم عرفاني حضور داشته باشد و هر كجا آرجونا، كمانگير متعال حاضر باشد،                  

  . اين نظر من است. واهد بودالعاده و اخالقيات حكمفرما خ ، قدرت خارق ، پيروزي در آنجا قطعاً توانگري

   شرح
او به پيروزي پسرانش كه از ياري دالوران بزرگي همچون بهيشما، درونا و .  با يك سؤال دهريتاراشترا آغاز شدگيتا-بهاگاواد

: عالم كرداما سانجايا پس از توصيف صحنه نبرد به پادشاه ا. كارنا برخوردار بودند اميدوار بود و توقع داشت كه آنان فاتح گردند
انديشيد، ليكن نظر من اين است كه تمام اقبال نيك در جايي مستقر خواهد شد كه كريشنا و آرجونا حضور  شما به پيروزي مي”

پيروزي جناح . توانست انتظار پيروزي براي جبهه خود داشته باشد  او مستقيماً تصريح كرد كه دهريتاراشترا نمي“.داشته باشند
راني آرجونا، كريشنا جلوه ديگري از توانگري و  با پذيرش مقام ارابه.  د زيرا كريشنا در آن حضور داشتآرجونا امري مسلم بو

، اين توانگري خود را در موقعيتها و شرايط خاصي  او به عنوان ارباب انقطاع. سازد دولتمنديهاي خويش يعني انقطاع را ظاهر مي
  . به نمايش گذارده بود
جنگيد  هيرا مي آرجونا براي برادر بزرگترش يودهيشت. شد هيرا محسوب مي ي بين دوريودهانا و يودهيشتدر واقع اين نبرد، جنگ

نمود كه چه كسي بر دنيا  اين نبرد تعيين مي. هيرا پيوسته بودند پيروزي او قطعي بود و چون كريشنا و آرجونا به جبهه يودهيشت
بعالوه در اينجا پيشگويي شده است كه . هيرا منتقل خواهد شد يودهيشتحكومت نمايد و سانجايا پيشگويي نمود كه قدرت به 

، زيرا او نه تنها صالح و پرهيزكار كه به  هيرا پس از پيروزي در نبرد به موفقيتي هرچه شكوفاتر دست خواهد يافت يودهيشت
  .  وي هيچگاه در طول زندگيش دروغ نگفت. اخالقيات نيز پايبند بود
در اين صورت . كنند مي را به منزله گفتگويي ساده بين دو دوست تلقي گيتا-بهاگاوادجود دارند كه نابخردان بسياري و

ممكن است برخي افراد، عمل كريشنا مبتني بر ترغيب آرجونا به جنگ را . توانست كتابي مقدس به شمار آيد  نميگيتا-بهاگاواد
ترين تعليم در اخالقيات است   عاليگيتا-بهاگاواد:  شني بيان گرديده استعملي غير اخالقي بدانند، اما واقعيت امر در اينجا به رو

. man-manä bhava mad-bhaktaù: ، بدين گونه خالصه شده است ، آيه سي و چهارم كه اين آموزش واال در فصل نهم
  .  كريشنا استانسان بايد عابد كريشنا شود و اصل تمام مذاهب تسليم شدن به. مان ـ مانا بهاوا ماد ـ بهاكتا

)sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà vraja(  متضمن برترين راه دين و اخالق گيتا-بهاگاوادتعاليم 
تمام راههاي ديگر شايدپاك كننده باشند و به اين راه منتهي شوند، ليكن آخرين آموزش گيتا كالم نهايي در اخالق و . باشد مي

  .  اين رأي فصل هجدهم است“.تسليم كريشنا شو”:  دين است
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 درك نماييم كه شناخت خويشتن از طريق غور و تفكر فلسفي و يا از طريق تمركز نيز براي خود گيتا-بهاگاوادتوانيم از  ما مي
بايد در نظر داشت .   استگيتا-بهاگاواداين جوهر و چكيده تعاليم .  ، اما تسليم محض به كريشنا باالترين كمال است راهي است

گذاري شده است  راه تبعيت از اصول تنظيم كننده كه بر اساس مراحل زندگي اجتماعي و بر اساس راههاي مختلف مذهب پايه
تيشن و تحصيل دانش از آنها  اما هرچند مراسم و مناسك مذهبي محرمانه است ولي مدي. اي از دانش باشد شايد راه محرمانه

اين .  ترين آموزش است ، محرمانه يشنا از طريق خدمت عابدانه در كريشنا آگاهي كاملو سرانجام تسليم به كر.  تر است محرمانه
  .باشد جوهر و چكيده فصل هجدهم مي

حقيقت مطلق در سه وجه . باشد ، شخصيت متعال خداوند، كريشنا مي  در اين است كه حقيقت محضگيتا-بهاگاوادويژگي ديگر 
دانش كامل حقيقت مطلق . شود عي و شخصيت متعال خداوند، كريشنا، درك مي، پاراماتماي موض يعني برهمن فاقد شخصيت
هاي دانش كه قسمتهايي از آن درك  اگر كسي كريشنا را درك نمايد، آنگاه به درك تمام حوزه. يعني شناخت كامل كريشنا

اما موجودات . رونيش قرار داردكريشنا متعال و روحاني است زيرا همواره در نيروي جاودان د.  متعال هستند دست يافته است
آنان كه به طور ابدي مقيد و آنان كه به طور ابدي رهايي : شوند مييابند و به دو دسته تقسيم  زنده از نيروي خداوند تجلي مي

،  اديو اما درباره انرژي م. شوند مي هستند و اجزاي ذاتي و الينفك كريشنا خوانده شمار بياي  چنين موجودات زنده. اند يافته
گردد و  آفرينش در اثر زمان ابدي ايجاد مي. يابد كه همگي از تقسيمات آن هستند اين انرژي در بيست و چهار بخش تجلي مي

اين تجلي كيهاني يا كل عالم كائنات در جريان دائمي قبض و بسط، . شود با انرژي بيروني خداوند خلق و سپس منهدم مي
  .گردد مشهود يا نامشهود مي

، و انواع  ، زمان ابدي شخصيت متعال خداوند، طبيعت مادي، موجودات زنده: كند  پنج موضوع اصلي را مطرح ميگيتا-ادبهاگاو
تمام دركهاي حقيقت مطلق يعني . اند شخصيت اعالي خداوند متكي چهار موضوع آخر به موضوع اول يعني كريشنا.  اعمال

. رك روحاني ديگري در دل درك شخصيت متعال خداوند نهفته استدرك برهمن فاقد شخصيت، پاراماتماي موضعي و هر د
آيند، ليكن هيچ چيز با متعال  ، طبيعت مادي و زمان متفاوت به نظر مي اگرچه ظاهراً، شخصيت اعالي خداوند، موجود زنده

به طرز غير قابل ”:  اين فلسفه خداوند چيتانيا است.  متفاوت نيست و در عين حال متعال همواره با همه چيز متفاوت است
  .گردد  كه از طريق آن شناخت كامل حقيقت مطلق ميسر مي“ تصوري يكي و در عين حال متفاوت

توان كريشنا را به  بدين ترتيب مي.  اي اتمي از روح متعال است ، روح خالص و دقيقاً مانند ذره موجود زنده در موقعيت فطريش
اي خداوند هستند، تمايل دارند  از آنجايي كه موجودات زنده انرژي حاشيه. شبيه كردخورشيد و موجودات زنده را به ذرات نور ت

به عبارت ديگر، موجود زنده بين دو انرژي خداوند . كه يا در تماس با انرژي مادي قرار گيرند و يا جذب انرژي روحاني شوند
، او تحت  با استفاده صحيح از اين استقالل.  رخوردار است، از استقالل جزئي ب قرار دارد و چون متعلق به انرژي برتر خداوند است

  .يابد دهنده دست مي گيرد و در نتيجه به وضع فطري و طبيعي خود در نيروي لذت فرمان مستقيم كريشنا قرار مي
ايان  پ“ كمال انقطاع-گيري  نتيجه” تحت عنوان گيتا-بهاگاواد شرحهاي بهاكتي ودانتا بر فصل هجدهم شريماد سان بدين
  .يابد مي
  


