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 فصل اول
 

بايد با آن با احترام روبرو شويد. بايد آن را با فروتنی و اميد بخوانيد. چرا که گيتا شير گیتا برای ادراک    

، به نقش گوساله، برای تمامی اذهان تيره آرجونای گاوبان آن را به دستياری کریشنا هاست که انیشاد اوپ

، مهابهاراتادوشيده تا از آن بنوشند و نيرو بگيرند. گروهی معتقدند که گيتا به عنوان شعری مقدس پس از 

ی ترکيب گيتا هرچه گفته شود، آيد. اما دربارهسروده شده، در حالی که اکنون بخشی از آن به حساب می

ی ]آيه[ اول فصل چهارم اسلوکاهای گيتا نه تنها کهن که بی زمانند. در سه ترديد نيست که اصول و آموزه

]انسان اول[ عرضه کرد و پس از مانو  مانو]خورشيد[ و سپس به  سوریاآمده که خداوند نخست گيتا را به 

توان گران منتقل گشت. پس گيتا خارج از جريان زمان است و نمیو از او سينه به سينه به دي ایکشواکوبه 

 ی زمانی خاصی در گذشته يا حال نسبت داد.آن را به نقطه

]تمرين معنوی[ و  سادهاناگيتا، متنی برای رهروان معنوی است. چرا که بيش از هر چيز ديگر بر    

يی برای دستيابی به آرامش و هماهنگی هاگرايشات روحانی تاکيد دارد. در هر فصل گيتا، راه و روش

گردد. در اينجا سادهانا محصول اشتياق شديد و استوار به پيشرفت است. جوينده بايد بجويد، نه عرضه می

آن که بنشيند. او بايد استقامت بورزد، نه آن که اصرار به پيشرفت سريع داشته باشد. گيتا چون قايقی است 

رساند. او انسان را از تاريکی به خواسته به آن آزادی که سرشت اوست میکه انسان را از اين اسارت خود

ها  واسانادارد که به برد. گيتا برای انسان وظايف و نظمی مقرر مینور و از زرق و برق به درخشش می

 بندند، آلوده نيست.رحم تولد و مرگ می)اميال و تحريکات( که او را به چرخ بی

)کشتزار عمل( آمده تا در عمل مشارکت جويد، نه آن که مشتاق  کشترا-کارماين در واقع انسان به ا   

ی معنايی تمامی ودا هاست. در ی گيتا و درس اصلی آن است. گيتا جوهرهی عمل باشد. اين آموزهنتيجه

شده،  گرا توجهها ]عبادات[ يا فعاليت های برون یاجاها[ و ها ]قربانی یجنای وداها، به بخش های اوليه

اند و بعد گرا هستند مورد بحث قرار گرفتههای تقرب[ که درون]راه اوپاساناهای ذهنی مانند سپس فعاليت

 ]طريق عرفان[ به وضوح و روشنی تشريح گرديده است.  یوگا-جنانااز آن 

ر هيچ کس، هرچه هم حکيم، قادر به گريختن از توهم نيست، بنابراين همه کس در معرض اندوه قرا   

ای واال گيرد که چون ترمز مانع عمل اوست. آرجونا، قهرمان بزرگی که در رياضت و خرد مرتبهمی

دارد. او گردد و اندوه، او را از عمل باز میداشت، به توهم حاصل از مصائب مهيب جنگ دچار می

 آتمااو را،  پندارد.گردد و اين دو را يکی میی جسم و خويشتِن خويش به سردرگمی دچار میدرباره
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های جهان متغير و متحرک به دور است( را، واجد سرشت غيرواقعی و ]روح[ )آن که هميشه از مشخصه

ی شناخت نادرست از خويشتن، وظايف بيند. او بر پايهپندارد و اين توهم را حقيقت میزودگذر جهان می

نه تنها داستان آرجونا که ماجرای تمامی  بيند. اين تراژدیروح[ خود می یی ]وظيفه دهارما-آتماخود را 

بشريت است. بنابراين گيتا ارزشی جهانی و جاودان دارد. خواندن گيتا، آموختن هنر شنا در عرض دريای 

ها گرمی و رهايی ميليونتوهم است. گيتا صدای ناب کريشنای خداوند است. اين واقعيت که گيتا سبب پشت

 تواند چنين اعتباری ببخشد.آن است. هيچ کس جز خداوند نمی انسان شده، دليلی بر منشاء الهی

شود: ی گيتا با اين کلمات آغاز میهايی از همين امرند. نخستين آيهی آغاز و پايان گيتا، نشانهشيوه   

)درستی، وظيفه(  دهارما... ]کشتزار درستی، کشتزار کورو[. نخستين کلمه، کشتر کورو، کشتر دهارما

 ایشوارا یوگی گويد و کلمهسخن می کریشنا ایشوارا یوگ یاترای فصل پايانی از آيهاست. آخرين 

ی همان دهارمايی است که ]در طول کتاب[ عرضه شده است. پس هدف ]پيوستن به خداوند[ نتيجه

اين کلمه چه «. دهارما را به ياد داشته باش، به دهارما عمل کن»های گيتا به روشنی اين است: آموزه

های لطيف ها )کتب مقدس( در کار تعيين حدود و بيان سرشت و مولفه شاسترادازه مهم است. تمامی ان

آورد. گيتا از هر نظر، کتاب درسی دهارما است و دهارما هستند. گيتا اين بررسی و تحليل را گرد می

 شوند.تمامی اصول دهارما در آن مطرح می

ران به و آموزگار درون ارابه، کريشنا يا خداوند است. ارابهاست. فرد است. بدن، ارا جیویآرجونا،    

گويد: که می مانترا گایاتریکه در پاسخ به دعای انسان در  براهمامیبخش هوش، خداوند است. الهام

ها  کورواانگيزد. ی تشخيص مرا بيدار ساز خداوندا، هدايتم کن( او را بر می)قوه پراچودایات-یویوناهدی

)حق(.  سات)ناحق(اند و اينان  آساتی الوهيت هستند. آنها ها نماينده پانداوااند. سرشت شيطانیی نماينده

يکی شيطان است و آن ديگری خدا و همواره ميان اين دو جنگ بوده است. در نبردی اين چنين ميان دو 

ماندگار است نه  نيروی متضاد، کريشنا )خويشتن، آتما( همواره در سوی دهارما است، يعنی واقعيتی که

خواهيد، خود را به سرشت الهی شود. اگر خداوند را چون راهنما در سوی خود میتوهمی که نابود می

 سامپات( يا کيفيات دهارمايی مجهز سازيد. چرا که خداوند آنجاست که دهارما هست.-)دايوی

ی شير هست. هر چند تنها طی البته اين به آن معنا نيست که خداوند همه جا نيست...! کره در همه جا   

-دهارماشود. همچنين خداوند در محلی تجلی می يابد که در آنجا چرخاندن است که در محلی ظاهر می

جايی که دهارما هست، پيروزی حتمی : » جایا دهارماستاتو یاتو]درستکاری[ در جريان است.  سادهانا

يافت. بايست به دانش شناخت واقعيت تبرک میآرجونا به عالم جسمانی آاليش يافته بود؛ پس می« است.
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ی کريشنا دقيقا ی سادهانا در جهت وضوح آگاهی از آتما و تثبيت توجه بر آن است. آموزهتمامی مجموعه

 همين است. در واقع اين نتيجه و اساس جستجوی حقيقت است.

اوه آرجونا، تو »يان آنها نبود. کريشنا به بسياری از ترديدهای آرجونا پاسخ داد، که او خود قادر به ب   

با مرگ روبرو  تو دستنزديک است که به  مربوطنداندوهگينی چون اين شاهان و شاهزادگانی که به تو 

کنی، اما به ياد داشته باش که خردمند برای مرده يا زنده غم ی دهارما وراجی میشوند. تو درباره

سازد. آيا از دنی اندوهگينی که مرگ نابودش میی بخورد. بايد بگويم چرا؟ خوب، تو دربارهنمی

شوی؟ کودک در پسر دهند نيز اندوهگين میهای بسياری که پيش از مرگ برای بدن رخ میدگرگونی

شود و کهنسال ميرد، ميانسال در کهنسال گم میشود، پسر در جوان، جوان در مرد ميانسال میناپديد می

ای. حاال چرا هايی که اين همه بر بدن موثرند اشک نريختهگرگونیگردد. تو هرگز بر ددر مرگ محو می

ريزی؟ آيا بدنی که امروز داری همان بدنی است که در روزگار کودکی داشتی؟ برای اين يکی اشک می

داشتی؟ تو هنوز آن ماجرای کودکی را به ياد داری اما  دیومنا دهریشتاکجاست آن بدنی که هنگام بستن 

مال از او سر زد اکنون رفته است. به عالوه، هر چه هم بدنت دگرگون شود، آتما، درخشش بدنی که آن اع

 «ی جنانا يا خرد است.ماند. حضور مستحکم اين معرفت، نشانهکه فناناپذير می حقيقیخرد 

م، ايايم و زندگی کردهها با آنها همراه بودههايی که سالشايد بپرسی چگونه هنگام ناپديداری بدن»   

ی اندوه هم باشد، برای چند نفر بايد سوگواری کنی؟ به اين اندوهگين نشويم. اما اگر اين امر شايسته

شوند. اگر ای؟ شادی و غم چون روز و شبند. بايد بيايند و بروند. اگر نپذيری، متوقف نمیموضوع انديشيده

اثرند. بوطند. آنان بر روح، بر جان بیگردند. هر دوی آنها به بدن، به ماده، به جسم مربخواهی آغاز نمی

 «ای.]رهايی[ را به چنگ آورده موکشای آزادی توست و ای که از اين دو بگريزی، لحظهلحظه

 آرجونا ناامیدیيا  یوگا ویشادا آرجوناای که در آن به آموزش اين حقايق پرداخته شد، نخستين مکالمه   

ها قوی باشند، بنا جاودانی است. گيتا که . اگر نخستين سنگنام دارد. اين نخستين سنگ بنای گيتا است

ای که بر آن آرميده ناپذير است. چه اندازه پايهسال پيش بر اين پايه بنا شد، مستحکم و شکست 5222

 قدرتمند و تا چه حد کسی که آن را بنا کرده خردمند است.

 فقدانا آن نااميدی بسيار سودمند بود. چرا که کنيد! امشما ]از اين وضعيت[ با عنوان نااميدی ياد می   

ريايی و استواری آرجونا را آزمود و او را فارغ از ترديد به دامان عادی نبود. امری بود که بی شجاعت،

اند. گيتا با ويشادا يوگا ]در اينجا يعنی طريقت[ حرمت بخشيده یوگاخداوند افکند. اين است که آن را با نام 
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پذيرد. ويشادا ]نااميدی[، پايه و سنياسا ]رضا[، ]تسليم، مقام رضا[ پايان می یوگا سنیاسابا شود و آغاز می

 بنا است. ويشادا بذر و سنياسا ميوه است.

ی نزول خرد گيتا شايد بپرسيد: چگونه آرجونا چنين سرشت پاکی يافت، آنچنان که به تنهايی شايسته   

ده، سپيد... نام او به درستی انتخاب شده بود و او در نام خويش باليد. ی آرجونا يعنی پاک، نيالوگرديد؟ کلمه

کريشنای خداوند را تاب آورد. اين چنين بود که او به ابزاری برای  یواسطه بی ظهوراين گونه بود که او 

 ی گيتا به جهان تبديل گرديد.هديه

( طی يوگا نيز مورد بحث قرار جیویفرد )يا برد. حالت ی يوگا را در گيتا به کار میکريشنا بارها کلمه   

گرفته است. با اين حال، شايد در ذهن بعضی از خوانندگان گيتا اين ترديد پديد آيد که شباهتی ميان معنای 

)عدم وابستگی( را  وایراگیااين کلمه از زبان کريشنا و زبان يک فرد عادی وجود ندارد. همچنين کريشنا، 

کند که واالترين آزادی تنها از طريق ستايد. ولی در جاهای ديگر تصريح میدر بسياری از اوقات می

های متفاوتی برای دستيابی به مقام متعالی سعادت معنوی تشريح گردد. به عالوه، روشپرستش کسب می

موزش توانيم بگوييم که گيتا متنی در آشود، اما نمینيز بسيار ياد می یوگا راجاشود. در گفتار هشتم از می

 راجا يوگا است.

سازند، توجه ای که فرد را اسير جهان خارجی میگانهتسليم کامل به کريشنای خداوند، آزادی از قيود سه   

بر کردار نيک و نظم پرهيزکارانه، حقايق اساسی بيان شده در گيتا هستند. خداوند اين اصول چهارگانه را 

 کند.رفت درونی اعالم میترين اسرار پيشبرترين شيوه های آموختن ژرف

افتد. حکيمان و نويسندگان بلندآوازه هر چند از هوشی سرشار بهره معنای واقعی گيتا به چنگ همه نمی   

ی کامل در اند. مفسرين از اصل موازنهاند، در نقاب افکندن از اسرار پيام گيتا شکست خوردهجستهمی

گويند. از طرف ديگر، ترين موضوع گيتا سخن مین مهمی تمامی تغييرات يا کسب آزادی به عنواميانه

کنند و اذهان جوان را زير اين فشار بعضی گيتا را با متون فلسفی غرب که با آن آشنا هستند قياس می

دهند! البته ترک دنيای کامل آرزويی متعالی است، اما تنها اندکی قدرت انجام آن را دارند. اگر آموزش می

نوی از قبول عمومی برخوردار شود، بايد دستوراتی داشته باشد که همه در زندگی و ای معبايد آموزه

 ی خويش قادر به پيروی از آن باشند.های روزمرهفعاليت

ی شخصی[ يا دهارمای متعلق به ]وظيفه دهارما-سواترين دهارمای هرکس، پيروی شجاعانه از متعالی   

ی احکام اخالقی و اخالق مشاجراتی هست. خداوند درباره خود اوست. پيرامون اين موضوع، ميان دين

چه کاری مشروع است و چه کاری نيست؟ کدام عمل «.  امری است دشوار و مملو از خطر»گويد: می
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کوشند تا در اين موارد تصميم اند و هنوز میيک نيست؟ بسياری همواره کوشيده اخالقی است و کدام

 کند: ال شايسته را در اين آيه اين چنين توصيف میدرستی بگيرند. اما کريشنا اعم

   Manmanaa bhava madbhaktho mad yajee maam namaskuru mamevish yasi 

sathyam the, prathijaane priyo si me. Sarva dharmaan parithyajya mamekam 

saranam vraja Aham thwaam sarva paapebhyo mokshayaishyami maasuchah. 

تو به من دست  -ات را بر من استوار گردان. مرا بپرست، مرا عبادت کن. با من پيمان ببندانديشه»   

ی من است. خواهی يافت. من حقيقت را بر تو آشکار خواهم ساخت. چرا که تو نزد من عزيزی. اين آموزه

ه معنی اصول اخالقی و اين طريق پيوستن به من است. هر چه دهارما ]در اينجا ب« »اين فيض من است.

شريعت[ را رها کن. خود را به من تسليم گردان. اندوهگين نباش. من تو را از پيامد تمامی اعمالت آزاد 

 «خواهم ساخت.

ی به شگفتا! به معنا و اهميت اين دو بند توجه کنيد. آيا چنين تسليمی برای نجات و رهايی شما از چرخه   

در هر موجود، آگاهی  اوعبارت است از ديدن  – تانمانان رفتن کافی نيست؟ دنيا آمدن، در آن بودن و از آ

يعنی محو  – تادبهاکتا]سرور[ از اين آگاهی.  آناندادر هر لحظه از وجود، غرقه شدن در  اواز حضور 

تقديم کردن تمامی  – یاجی تات. اواندازه به ورزی بیشدن در اين رابطه  به دليل پرستش ژرف و عشق

، به کريشنا )شامل آرزوها، اراده، عمل، ميوه و پيامد(. تقديم همه چيز از اول کوچک و بزرگ به اعما

گر و ناوابسته. اين آغاز تا پايان، ترک تمامی وابستگی به خويش و انجام تمامی اعمال با روحی پرستش

 خواهد.چيزی است که خداوند از شما می

اما حتی با کمترين تالش انسان در اين جهت، خداوند، شجاعت به البته چنين تسليم کاملی دشوار است.    

 اورساند. دارد و چون دوست خويش، به او ياری میبا انسان گام بر می اوکند. پايان بردن آن را عطا می

همکار و  اوانسان را از شيطان و وسوسه حفظ خواهد کرد. « او»گردد. چون راهنما، هدايتگر انسان می

 گويد: می اونسان خواهد بود. پشتيبان ا

   Swalpamapyasya Dharmasya thrayathe mahatho bhayaath. 

پيروی از « عمل به اين شيوه، حتی به ميزان اندک، انسان را از وحشت و تهديد رها خواهد ساخت.»   

 خداوند است.ی ی شادمانی است. اين راهی است با کمترين موانع. اين آموزهنفسه سرچشمهدهارما، فی

   «Mamevaishyasi .» به بيان «. تو به من نزديک خواهی شد. تو به من تقرب خواهی جست»يعنی

ديگر، تو راز مرا درک خواهی کرد. تو به درون من راه خواهی يافت، تو سرشت مرا کسب خواهی کرد. 
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 سایوجیاند( و )حضور در خداو سالوکیا)کسب سرشت الهی(،  سیاسادریدر ميان اين اصطالحات، 

)وحدت با خداوند( شاخصند. وقتی کسی به مقام ادراک خدوند در هر موجود، دست يابد؛ وقتی هر ابزار 

ترديد به ی الهی منتهی شود؛ وقتی تنها او ديده، شنيده، بوييده و لمس گردد، انسان بیمعرفت به آن تجربه

کند. وقتی به انجام اين وظيفه در مورد ی میزندگ اوو با  اوبخشی از پيکر خداوند بدل شده است و در 

کنيد، از وجدی ناب و تازه بهره ای کسب میها نيروی تازهخودتان بپردازيد، در همان نخستين گام

 يابيد.چشيد و از تقدسی ديگرگونه صفا میجوييد، طعم سرشار سعادت را میمی

نشده است. بلکه در اختيار همگان است، چون  های غيرمعمولی نيامده و سفارشاين دهارما برای انسان   

دهند که در اينجا امری اساسی و بيرون از تمامی تغييرات ی خدا هستند. همه تشخيص میهمه گرسنه

ای از سر دلتنگی، به توانند با تسليم خويش به خداوند، در توبهموجود است. حتی بدترين گناهکاران می

 لص شوند.سرعت قلب خويش را پاک سازند و خا

ی خويش بپردازد، هر کس بايد بنابراين، فرمان خداوند اين است که هر کس بايد به دهارمای ويژه   

را رها سازد و  شیءگرازندگی خود را بر اساس اصول معنوی فرهنگ خويش سامان دهد. او بايد ديدگاه 

 به صدای خداوند گوش فرا دهد.

گوش  -]نام ديگر کريشنا[ گوپاال –بايد به صدای رهبر بهارات ]نام ديگر هندوستان[  بهاراتمتولدين    

دارند، در نويسند، در هر آرزويی که گرامی میگويند، در هر حرفی که میبسپارند و در هر کالمی که می

بندند و در هر عملی که برای کسب امور غيرلطيفی چون غذا، سرپناه و ای که صورت میهر انديشه

 ی اين امتياز باشند.ردازند، الوهيت درونی خويش را ظاهر سازند تا شايستهپسالمتی به آن می

ی آن به ی ويژه]جايگاه برين[، هديه دهارما ساناتاناتواند فضيلت دين کهن، تنها آنگاه ملت هندوستان می   

ند قدرت توابشريت و تضمين آرامش برای تمامی انسانها را عرضه کند. تنها عمل در امتداد دهارما می

 ها و کسب پيروزی است.روحی به انسان ببخشد که قادر به رويارويی با تمامی بحران

 کند.اين گيتای مقدس با نشان دادن واضح راه، آن قدرت را هديه می   
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 فصل دوم
 

جونا بهتر آن است که فصل اول ]بهاگاوادگيتا[ را به جای گيتا ]آواز[ی کريشنا، گيتای آرجونا بناميم. آر   

اش را شکسته، ارابهنهد. او دلگردد و تسليحات خويش را فرو میلبريز از اندوه و توهم، از جنگ باز می

دود و در حالی که آشفته و پريشان سازد. به اين سو و آن سو میدر ميان دو نيروی متخاصم متوقف می

اش از در ترحم است. کمان پرآوازه گذراند. او غرقهی دوستان و آشنايان خويش را از نظر میاست، چهره

 میمامسا پوروادستش فرو افتاده و او يارای آن را ندارد که بايستد يا حتی بنشيند. ذهنش در فرامين مکتب 

]منشی و  سنجایاخورد که در جنگ شرکت نخواهد جست. هنگامی که زند. او سوگند میپرسه می

اندازه است. چرا که رساند، شادی شاه بیی نابينا می دهریتاراشتراکارگزار شاه[ اين خبر را به شاه 

 بینشيابد. در او از بصيرت و دورانديشی نشانی نيست و از آن کمتر، پيروزی را در چنگ خويش می

بيند و احساس شادمانی اوست. پس، رؤيای امپراطوری کامل خود را بدون دردسر تحقق يافته می الهی

 کند. می

وار او چيست؟ هنگامی دليل اين شادی ديوانه»انديشد که: بهره نيست میبينش الهی بی اما سنجايا که از   

کشد؟ سپس پيامدهای هولناک ی پيروزی میی پانداواها ايستاده، چگونه شاه نقشهکه خداوند خود، در جبهه

 کند.ی نبرد را مجسم میبازگشت آرجونا به صحنه

زند. حتی های او دريايی از اشک موج میريزند. در چشمفرو میاش اما قطرات اشک آرجونا از گونه   

ماند. نبض آرجونا در دست اوست و او علت خداوند قادر به تحمل اين صحنه نيست. او خاموش باقی نمی

)توهم ناشی از ارزيابی نادرست(  موهابرد که بيماری دهد. کريشنا به آنی پی میبيماری را تشخيص می

 رجونا، بدن ناخالص، بدن لطيف و بدن علّی او، سايه افکنده است.بر هر سه بدن آ

 سامپات دایویبيند ترحمی که آرجونا را تسخير کرده اصالت ندارد. چرا که ترحم اصيل با او می   

های الهی( همراه است و سرپيچی از فرامين خداوند در آن راه ندارد. اما در اينجا، در ها و انگيزه)محرک

گيرد او را از اين ضعف و پرستی زير نقاب ترحم پنهان شده است. پس خداوند تصميم میواقع خود

به جا مانده  ترحم در غرقه، نجات دهد. آرجونا بی يار و ياور و  ویشتام کریپایاناتوانی، يا به قول گيتا از 

 و بايد شفا يابد.

او بيرون کشيد، آرجونا بايد از ترس  درست به همان گونه که بايد روحی را که در کسی حلول کرده از   

يافت. آخر کسی که خداوند را در کنار خود دارد نبايد از چيزی بترسد. آيا روحی هست و بزدلی رهايی می
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همان طبيبی بود که آرجونا  نارایاناکه با سرور پنج عنصر کاری تواند کرد؟ خداوند برترين طبيب است. 

 به او نياز داشت.

ی يازدهم از زند. تا آيهی شادی سر میچه سعادتمند بود! حتی از ژرفنای اندوه، جوانه وه که آرجونا   

يابد. به اين دليل است که نخستين گام فصل دوم، داستان نااميدی آرجونا و تاثير تسخيرشدگی او ادامه می

 يا طريق معرفت )جنانا( به اوست. یوگا سانکهیای در شفای او، عرضه

شود. در واقع بهاگاواد گيتا از ی يازدهم آغاز ميی جاودانگي بخش(ي كريشنا از آيه)آموزه آمریتوپادسا   

گردد. تا اين لحظه، شرح توهم آرجونا به علت ناداني و تيرگي ذهن او آمده است. كريشنا به اينجا آغاز مي

آرجونا كمانش را به كناري  ماند تا نااميدي او ژرفنا و تاريكي بگيرد. وقتي سرانجامنقش ناظر، منتظر مي

ی تشخيص خوب و بد خود را از كف كند تمامي قوهگيرد، وقتي اقرار ميافكند و از جنگ كناره ميمي

كند كريشنا راهي به او نشان دهد كه مشكل او را به بهترين شكل حل كند، كريشنا داده است، وقتي تمنا مي

 گويد:آيد و ميپيش مي

بختي و وحشت بر تو فرو افتاد، در حالي كه تو همواره روشن و ی تيرهن سايهآرجونا، چگونه اي»   

ی آرجونا به معني ی قهرماني چون تو نيست. كلمهاي؟ چنين حال و روزي اصال برازندهدرخشان بوده

الوقوع است. ابرهاي جنگ ناپذير است. پس چرا اين همه اندوهگيني؟ نبرد قريبشخصيتي پاك و آسيب

كنند. شماري مياند و براي آغاز جنگ لحظهغرند. دشمنان روبروي ما صف كشيدهشوند و ميمي متراكم

اند و اكنون خود را براي تصرف سرزميني كه حق توست، حساب روا داشتهآنان بر تو ظلم و ستمي بي

اي از حقيقت هاي، بي آن كه ذراند تحمل كردهسازند. تو تمامي رنجي را كه بر تو فرو ريختهآماده مي

هاي سال به دستور آنان در تبعيد به سر اي و سالی شرايط تحميلي آنان را پذيرفتهمنحرف شوي. تو همه

تواني از پنجه درافكندن با آنان احتراز اي. تالش تو براي مصالحه بيهوده بوده است. و اكنون نميبرده

 دوریوتوان چشمان اي است كه با آن مينها شيوهايم. اكنون جنگ تتوانسته ايم، كردهكني. ما هر چه مي

 «صفت را بر شرارت او گشود.ي شيطان دهانا

گيري شده است. اين تصميمي عجوالنه بر اساس هاي طوالني تصميمبراي اين جنگ، پس از رايزني»   

اند كه توسل به اند و به اين نتيجه رسيدهشناس، مزايا و معايب آن راسنجيدهخشم نيست. بزرگان مسئوليت

ايد. تو ها مشاركت داشتهگيريايد و در تصميمی اينها را پذيرفتهزور گريزناپذير است. تو و برادرانت همه

اي. در واقع، تو بيش از هر كس ديگر در اين كار غرق شدي. براي اين نبرد با ذوق و شوق آماده شده

ه به تو تحميل نشده. تو از مدتها پيش ابزار آن اكنون به چه عذري باز خواهي گشت؟ اين جنگ در يك لحظ
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ی درختان جنگلي زندگي كردي و گرسنگي كشيدي و اي. به ياد بياور چگونه با ريشه و ميوهرا گرد آورده

، سرور  ایندرارا به دست آوري. چگونه تا جايگاه دوردست  شیواي ]كمان[  آشترا پاسوپاتاجنگيدي تا 

 «ين نبرد، تيرهاي آسماني به چنگ آوري.خدايان سفر كردي تا براي ا

ی كوراواي بدكار فرا رسيده است، اما ی سرنوشت براي نابودي دار و دستهانديشم كه لحظهچنين مي   

نوازي؟ كدام شاسترا چنين چيزي گفته اي. چرا اين ساز بد يمن را ميسرايي كردهحاال، تو شروع به نوحه

ی تعالي دهارما و ]جنگاور[ بينديش؛ به وظيفه كشاتریای از طبقه ات به عنوان عضوياست؟ به وظيفه

گيري، جويي و استواري در اختيار توست. اما تو با اين كنارهی دليري، مخاطرهحفاظت از عدالت. سرمايه

 «اي.جايي بيش نيست، قدرت خود را تلف كردهكه احساسات بي

آور است. ننگ بر تو! تو تبار كشاتريا را به فضاحت و شرماين بزدلي براي تو و حتي براي پيشينيان ت»   

شود. اگر اكنون از ميدان جنگ اي. جنگ، راهي شاهانه براي توست؛ راهي كه به بهشت منتهي ميكشيده

اي. ]فدايي[ را با زور بازو كسب كرده ویجایابگريزي، چگونه از بدنامي خواهي گريخت؟ تو عنوان 

 «كننده را رها كن.دار نكن. اين توهم تضعيفاي، لكهمري تالش به دست آوردهشهرتي را که با كه با ع

 اورواسيی الهي، روي داد را به ياد بياور. تو به دعوت دوشيزه آماراواتيبه من گوش كن. آنچه در »   

ماني . آن عمل، قهربدان پسرت مرااعتنا نكردي و هنگامي كه او با لطف از تو پسري خواست به او گفتي: 

ياري  ویراتای شاه نظير تو را آشكار ساخت. دشنامي كه او از سر خشم به تو داد، به تو در محكمهبي

 «رساند تا بتواني به عنوان محرم دربار، به شهزاده خانم سلطنتي رقص بياموزي. چنين نبود؟

تو نزد من آمدي و  به من بگو آن قهرماني كجا رفت؟ چگونه اين بزدلي جاي چنان شجاعتي را گرفت؟»   

گريزي. حاال آيا مرا بيدار كردي و از من خواستي در اين نبرد به تو كمك كنم. نبردي كه اكنون از آن مي

گريزي؟ اين توهم را از ريشه بيرون بكش، اين ترس را خاكستر كن. به تو كمك كنم؟ آيا تماشا كنم كه مي

 «دوباره قهرمان باش.

)خلق و خويي كه  جاشتام آناریا)ناداني(،  كاسماالمكلمه را به كار برده است:  در اين متن، كريشنا چهار   

 كارام آكریتيسازد( و )كيفيتي كه الوهيت انسان را نابود مي گیام آشواربار است(، براي سرشت الهي زيان

 گردد(.)كيفيتي كه سبب نزول ثروت جاوداني مي

آورد، اثري مهيب بر آرجونا داشت. ابر ي را به جوش ميبخش كه خون هر كشاترياياين كلمات الهام   

]رخوت[ي كه سبب فراموشي  تاماسضخيم ناداني كه آرجونا را فرا گرفته بود، اندكي كاهش يافت. 

]شور،تحرك[ بازگشت و آرجونا كلماتي يافت تا بپرسد:  راجوگوناحقيقت نزد او شده بود، مرتفع گشت. 
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پردازد، بلكه حتي چگونگي آن دهد كه گيتا نه تنها به آنچه بايد كرد مين مي؟ )چگونه؟( اين كلمه نشاكاتام

 دهد.را نيز شرح مي

]نام ديگر كريشنا[، به كلماتم گوش كن. آنان كه در خط مقدم جنگند،  مادوسودانااوه، »آرجونا پرسيد:    

، مراقبت از ما را به عهده ي بلندمرتبه، هنگامي كه پدرمان از دست رفت بهیشماهمگي عابداني بزرگند. 

گرفت و از كودكي دستمان را رها نكرد تا به آنچه اكنون هستيم، رسانيد. او چون پدر ماست. او بزرگ 

ورزد و من ، به من عشق ميآشواتاما چه بايد بگويم؟ او بيش از پسر خويش، درونا خاندان ماست. و از 

ستاد معنوي[يي است كه از سر محبت مرا به عنوان ]اگورو ام. او هميشه از محبت او برخوردار بوده

خواهي تا مهارتي خويش پذيرفت و از من كمانداري را ساخت كه اكنون هستم. آيا تو اكنون از من ميمرید 

را كه او خود به من آموخت، براي نابودي او به كار ببرم؟ آيا چنين كاري براي پسر بهارات پسنديده است؟ 

توانيم با پدران و استادان خود بجنگيم كه كشيم. چنين نيست؟ يا مييش را ميما در جنگ دشمنان خو

 «سزاوار احترامند؟

فهمم چگونه با كشتن اين گوروهاي آيد. من نميگويي كه بهشت از طريق جنگ به دست ميتو مي»   

هند برد؟ هر چه گردد. اگر اين عقيده گسترش يابد، چند گورو جان سالم به در خوامحترم، بهشت كسب مي

هايي، از دهم به جاي كسب خوشبختي از چنين راهخواهي بگو، اما بگذار من هم بگويم كه ترجيح ميمي

اي ديگر زندگي كنم. غذايي كه با كشتن چنين مرداني به دست آيد، آغشته به اي به خانهراه گدايي از خانه

تي اگر تمامي اين ترديدها را كنار بگذارم و دهم. خوب، حخون آنهاست و من گدايي را بر آن ترجيح مي

بجنگم، چه تضميني براي پيروزي هست؟ به فرض پيروزي ما، چگونه فرمان قتل اين بزرگان را صادر 

كنم و هر دو دنيا را از كف بدهم؟ اگر تصادفاً آنها پيروز شوند، گدايي گريزناپذير است. اگر ما پيروز 

پيروزي چه حاصلي خواهد داشت، اگر بهاي آن، نابودي دوستان و  شويم، به همان بدي شكست است. چون

اي نخواهيم برد. كريشنا! من از حل پايان تا آخر عمر، بهرهخويشاوندان ما باشد؟ ما از آن جز اندوهي بي

دانم چرا قادر به اين مشكل عاجزم. هوش، رهايم ساخته و سرشت من دگرگوني پذيرفته است. نمي

 «نيستم. ادهارماادرست، دهارما از تشخيص درست از ن

خواند. خيزد و مرا به نبرد ميانگيزي، به اعتراض برمييي من، هنگامي كه آن را برميكشاتریاخون »   

ام. همان طور كه اين ارابه را هدايت كشد. من درماندهترس از قتل اين بزرگان محترم مرا واپس مي

هاي دنيوي ن نشان بده. به عالوه، من ديگر توجهي به كاميابيكني، مرا نيز هدايت كن. راه را به ممي

 «ندارم. من تنها به دنبال پيشرفت معنوي هستم.
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ی او تبديل شدند. آرجونا اين از اين لحظه به بعد، كريشنا به گورو ]استاد معنوي[ و آرجونا به سرسپرده   

نوآموزي را بپذيرد، قلبي مملو از خودپرستي و مقام را طلب كرد و به آن رسيد. پيش از آن كه آرجونا مقام 

 ضعف داشت. قهرمان به هيچ بدل شده بود. او تا به حال در برابر كريشنا ايستاده بود. 

)عشق( ديدگاه كريشنا و  پریمای اينها اگر به دقت بررسي كنيد، چيزي جز خودپرستي نيست. علت همه   

ت رنج او همين بود. سرانجام او دريافت كه خودپرستي تنها )فريب، توهم( از آن آرجونا است. عل بهراما

هايش را به خداوند سپرد و خود را رها ساخت. او گفت شود. او داوريبه جهل و آشفتگي بيشتر منتهي مي

اي خوب كه چيزي جز ابزاري در دستان خداوند نيست. تشخيص خطاي خويشتن اولين امتياز سرسپرده

دانند و از بيماري هولناك تورم كنند همه چيز را ميي است. تنها ابلهان فكر مياست. اين سرآغاز خردمند

 كشند.رنج مي من

 

 

 

 فصل سوم
 

انگيز براي نوآموزان سودمندتر آن است كه به جاي كشف امتيازات خويش، كه شايد براي ايشان طرب   

كه چنين كند، قادر به پيشرفت  باشد، به جست و جوي خطاهاي خويش با هدف رفع آنها برآيند. نوآموزي

تواند با ايمان به خداوندي كه تمامي سريع خواهد بود و ترس يا اضطراب او را واپس نخواهد كشيد. او مي

ی حقيقي است. يابد كه نشان جويندهگيرد، پيشروي كند. او به آرامش ذهن دست ميبار او را بر دوش مي

اي ابراين كريشنا به او )و از طريق او به تمامي انسانها( آموزهآرجونا به اين وضعيت دست يافته بود، بن

 گردد.عرضه داشت كه به جاودانگي منتهي مي

دوشند، گويد؟ چند لحظه بينديشيد. شير را براي خود گاو از پستان او نميگيتا براي چه كسي سخن مي   

كريشنا نيز، خودكفاست و به هيچ گيرد و نوشد. آرجونا سهم خويش را برميچون گاو شير خود را نمي

چيز، منجمله به شير، نيازي ندارد. پس كريشنا براي چه كسي شير اوپانيشاد را دوشيد تا با آن گيتا را 

است. ]يعني[ هوشي كه در اختيار خداوند است. هوشي  جانا سودهيگويد كه گيتا براي بسازد؟ كريشنا مي

 كه هدايتگر آن، پرهيزكاري است.   
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اين آموزش در چه مكاني عرضه شد؟ در ميان دو سپاه متخاصم. اهميت بزرگ گيتا در اينجاست. در و    

يك طرف، نيروهاي دهارما و در طرف ديگر نيروهاي ادهارما. در يك سو خوبي و در سوي ديگر بدي. 

گريد و خداوند ميگيري براي پيوستن به يكي از آنها، نااميدانه فرد در ميان اين دو كشش، ناتوان از تصميم

بخشد. گمان نكنيد پريشاني گويد و به آنان روشنايي و دليري ميبه زبان گيتا با تمامي چنين كساني سخن مي

 آرجونا تنها مربوط به او و مشكل او بود. اين يك مشكل عمومي انسان است.

خواست، بلكه نمي خواست... لذت، قدرت، مقام و ثروت دنيوينمي پریاسآخر آرجونا از كريشنا،    

هاي پرياس از طريق تالش»خواست. او گفت: خواست. شكوه پايدار شادماني كامل را ميمي سریاس

به دست آورد. چرا چيزي از تو  كارماهاي انساني يا توان با فعاليتكردني است. آن را ميانسان كسب

سرياس را به من هديه كن كه خارج  بخواهم كه با تالش خودم در دسترس است؟ من مثل بقيه احمق نيستم.

ی پس آرجونا به قله« از دسترس من است. سرياس محصول كارما نيست. بلكه حاصل فيض است.

 نام دارد. پراپاتتي]رضا[ صعود كرد. به تسليم مطلق، يا مقامي كه  ساراناگاتي

اهداف گوناگوني چون  توان از ساراناگاتي بيشتر گفت. انسان، متانت و مقام خويش را به خاطرمي   

دهد. اما او به ندرت فرصت شهرت، تصرف، تجمل، قدرت و مانند آن نزد ديگر انسانها از دست مي

،  آدهارای كند چيزي را براي خاطر خود خداوند، تسليم وي كند. او چگونه مي تواند به همان اندازهمي

اند، اشتياقي ندارد. اي كه اشياء بر آن قرار يافتهيهانگيزه بيابد؟ او مشتاق اشياء است اما به پا یاآدهيبراي 

ی هديه!... آفريده نه توان بهره جست؟ او خواستار هديه است، نه بخشندهپايه تا چه اندازه مياز امري بي

دود. آيا چيزي هست كه آفريننده. چيزي گرفتن از دستي، نه خود آن دست! او به دنبال امري ناموجود مي

علت نيست. پس وقف فرديت به علتي موجود نباشد؟ نه و اگر هم باشد، جز خداوند بيمقدم بر آن 

محصوالت گذراي عمل، به معلول به جاي علت، حماقت محض است. به جاي آن، بايد خود را وقف پايه 

]فرمانرواي مطلق[ تسليم گرديد. اين ساراناگاتي اصيل  ساروایشواراكرد و به علت و منشاء همه چيز، 

 ت.اس

 توام)تو از آن مني( و  توام مامیوا)من از آن تو هستم(،  واهام تاوايسه نوع ساراناگاتي وجود دارد:    

كند كه تو متعلق به دهد كه من متعلق به تو هستم. دومي ادعا مي)تو، من هستي(. اولي شهادت مي ایواهام

گامي در مسير صعودند و آخري دارد كه تو و من يكي و هماننديم. هر يك مني و سومي تصريح مي

 باالترين گام است.
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ی گربه ی او كامالً اسير است. اين وضعيت مشابه رابطهدر اولين مرحله، خداوند كامالً آزاد و سرسپرده   

كشد و هرچه را كه گربه فقط ميو ميكند. بچهگربه را به ميل خويش جابجا ميگربه است. گربه، بچهو بچه

آيد. در دومي، سرسپرده خداوند را اسير د. اين رفتار ماليمي است كه از همه كس برميپيش آيد مي پذير

كريشنا! شايد از دست »اي خوب از اين مرحله اند: ها نمونه سودرااست.  آزاد-ناكند كه در اين مورد مي

« ام بگريزي.هتواني از قلب من كه تو را در آنجا اسير كردی اين بازوان بگريزي اما نميمن، از حلقه

ی من اسير سرسپرده»پذيرد: زند و ميطلبد. خداوند فقط لبخند ميسودرا اين چنين خداوند را به مبارزه مي

كند. سرسپرده احترامي نسبت به خويش، تاييد مياو اين سخن را بي هيچ گونه احساس بي«. خويشم

)پرستش عاشقانه( ممكن است  بهاكتيريق تواند خداوند را با عشق خويش به بند بكشد. اين عمل از طمي

سازد. اگر انساني از اين نوع بهاكتي سرشار شود، كه خودخواهي او را ناتوان و غرقه ]در عشق[ مي

گيرد. فيض او، تمامي بخشد و خود تامين تمامي نيازهاي او را بر عهده ميخداوند به او تبرك مي

من »بندد به ياد بياوريد:  پيماني را كه خداوند در گيتا ميسازد. حاالهاي سرسپرده را برآورده ميخواست

 «گيرم.بار آسايش او را به دوش مي

يا  بهاكتي -بهاكتا. اين مرحله همان آوي  دهاتري ایتي ایواهام توامی سومين مرحله: سپس درباره   

د او را نيز در بر ريزد كه وجود خوفاصله است. سرسپرده همه چيز را به پاي خداوند ميپرستش بي

 كند با باقي ماندن او، تسليم كامل نيست.گيرد. چرا كه احساس ميمي

 واسودوااست كه بر اساس همه چيز را  آدوایتایي سارناگاتي)تو، من هستي(،  ایواهام تواماحساس    

)عاشق،  بهاكتا يا بدن باقي است، دها)خدا( و نه هيچ چيز ديگر ديدن، قرار دارد. تا هنگامي كه آگاهي از 

كند كه از ديگران جداست، بهاكتا جزء سرسپرده( خدمتگزار و خداوند، ارباب است. تا وقتي فرد حس مي

خارج  من مالو  منهاي بدن، اي صعود كند كه از محدودهو خداوند، كل است. هنگامي كه او به مرحله

]پرستنده و پرستش شده[ يكي هستند. در  بهاگاوانو  بهاكتاماند. در آنجا، شود، ديگر جدايي باقي نمي

 از طريق بهاكتي به همين مرحله رسيد. هانومانتا،  رامایانا

]تسليم شده[ در آنجا  پراپانای همين موضوع در هفتمين آيه از فصل دوم گيتا آمده است. استفاده از كلمه   

ه عالوه آرجونا خطاهاي خويش را به اين امر اشاره دارد كه آرجونا داراي كيفيات و نظم بهاكتي است. ب

بررسي كرد و به اين طريق آنها را تشخيص داد. اين چنين، او از تاماس ]رخوت، سستي[ برخاست. در 

 نیدرا -جیتاناميده شدي، چون  كشا-گوداتو »اي كه چنين شد، كريشنا او را تقدير كرد. او گفت: لحظه
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ون بگو چگونه تاماس تو را مغلوب ساخت؟ اين يا خواب از مشخصات تاماس است. اكن نیدراهستي. 

 «تواند تو را به سادگي به بند بكشد.اي گذرا بود. او ديگر هرگز نميمرحله

كشا گرديد، كريشنا نيز -ی نام گوداوقفه بر حواس خويش تسلط يافت و شايستهاگر آرجونا با تالش بي   

كورو كشترا هر دوي آنان در يك ارابه  يا خداوند هادي تمامي حواس است. در ميدان كشا-هریشي

 اند. يكي به عنوان آموزنده و ديگري به عنوان آموزگار.نشسته

علت اندوه دقيقاً چيست؟ وابستگي به بدن مسبب اندوه و محصوالت بالفصل آن، دلبستگي و بيزاري    

در مورد امور ديگر بيند و خيزند كه بعضي امور و شرايط را سودآور مياست. اين دو از هوشي برمي

پنداريد ی سود و زيان فريبي بيش نيست. با اين حال به اموري كه سودآور ميچنين نظري ندارد. انديشه

جوييد. اما از باالترين ديدگاه، سود و زياني در كار نيست و اين شويد و از امور ديگر دوري ميوابسته مي

تواند موجود وجود ندارد. پس چگونه خوب و بدي مياند. اصالً دويي معنيها يكسره بيتفاوت گذاري

يا ناداني نام دارد. آن ناداني كه آرجونا را به اندوه  مایاباشد؟ دويي ديدن، جايي كه تنها يك موجود است، 

 هست. یكيديدن وقتي فقط  چندي مبتال ساخت، چنين سرشتي داشت...

ی واالي معني اساس به كار رفته، به اين شيوهكه به  تاتوای )كلمه توام -تاتفقدان شناخت هويت    

هاست. اگر انسان اين حقيقت را نياموزد، در اقيانوس اندوه بخشد( علت تمامي نادانيفلسفي، تقدس مي

ها دست و پا خواهد زد. اما اگر آن را بياموزد و با آن زندگي كند، از اندوه رهايي خواهد يافت. بعضي

وار و با انواع هيجانات تكرارش كنند و طوطيبرند، تبليغش ميار ميپيچند، آن را به كنسخه مي

نهند تا درد معده را بهبود بخشند. درد و درمان به يابند. بر چشم مرهم ميسازند، اما به ريشه دست نميمي

 هم ربطي ندارند. محل درد بايد كشف شود و دارويي متناسب با آن تجويز گردد. تنها آنگاه درمان ممكن

هاي خداوند[ تنها پزشك متخصصي است كه قادر به اين كار ، از نامویشنو]از القاب  نارایاناخواهد بود. 

 است. و او، بيماري آرجونا را به درستي تشخيص داد و تصميم به درمان او گرفت.

آرجونا را پذيرد، بايد به مرهم دروني عالج كرد. پس كريشنا، زخمي را كه از مرهم بيروني درمان نمي   

كني؟ آيا به خاطر اين است كه بايد بهيشما، درونا و چرا مثل ترسوها گريه مي»هايي برانگيخت: با پرسش

هستند. خودپرستي تو را  تو مردانكني كه آنها كني چون احساس ميديگران كشته شوند؟ نه، تو گريه مي

. آيا آنهاست به متعلقكنند، چون مرده ريه ميكنند، بلكه گبه گريه انداخته است. مردم براي مرده گريه نمي

ريزي. امروز اي؟ تو هرگز هيچ اشكي براي آنها نمياند، نكشتهها را كه متعلق به تو نبودهتاكنون خيلي

اي، به طريقي خاص ريزي چون تحت تاثير اين فريب هستي كه اين كساني كه قبالً آنها را ديدهاشك مي
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نيستي، بنابراين از اين كه چه بر سر  من مالو  مندر خوابي تحت تاثير حس هستند. وقتي  تو به متعلق

خبري، ولي اينها همان چيزها هستند كه در بيداري همواره آيد بييا مايملكت مي مردانتبدن تو يا بدن اين 

الت ی اوست. جهاست و به همين دليل هم دنباله منی جويانهحالت سلطه من مالبه دقت به ياد داري. 

است  آناتما)بدن(  ِدهااساسي، احمق عزيزم، همسان پنداشتن خودت با چيزي است كه تو نيست، مثل بدن. 

اي است؟ براي درمان اجنانا بايد به عنوان دارو، است. اين چه دانش سر و ته شده آتماو تو ايمان داري كه 

 «خود جنانا را تجويز كنم.

ز به خوراندن موثرترين دارو، يعني جنانا به او نمود. اين موضوع بنابراين كريشنا بدون اتالف وقت، آغا

ی جويندگان گيتا است. كريشنا دو شود. اين آيه، كليدي براي همهی يازدهم فصل دوم تشريح مياز آيه

موضوعي را كه به مدت طوالني آرجونا را به خود مشغول ساخته بود، با اين سخن كه نابودي بدن به 

دار است كه نيازي به غصه خوردن او ندارند، به روشني تما نيست و او براي كساني غصهمعني نابودي آ

گويي كه اين دهارما و آن ادهارما گويي. ميتو شبيه به خردمندان سخن مي»دهد. كريشنا گفت: پاسخ مي

 «است، آنچنان كه گويي قادر به تشخيص آنها از يكديگر هستي.

خاص. اشتباه -2عام، -3توجه كرد. آرجونا از دو گونه توهم در رنج بود:  در اينجا بايد به واقعيتي   

گرفتن بدن با خويشتن و نگراني براي بدن آنچنان كه گويي خود شخص است، توهم عام است. دست 

ی جنگاوران[ با ی جنگجويي براي طبقهكشيدن از دارماي فردي )در اينجا دهارماي كشاتريا( ]وظيفه

ی توهمي خاص است. كريشنا اولي را نابود ساخت و دومي را برطرف كرد. اولي از آيهعنوان ادهارما، 

آيه روبرو  1اي خاص در ام فصل دوم را اشغال كرده است. كريشنا با دومي چون مسالهدوازدهم تا سي

يده نام شتاكاس دهارماشد. او سوادهارما يا دهارماي خاص آرجونا را برايش شرح داد. اينها در مجموع 

كند، بلكه به زا نيست و تولدهاي بيشتري ايجاد نميی الهي[ اسارتشوند. سوادهارما ]انجام وظيفهمي

ی آن، به آن پرداخت. در انتهاي فصل ، بي وابستگي به ميوهكارمایوگاگردد. بايد چون رهايي منتهي مي

مستحكم ساخته است و به او ی موفقي آمده كه خويشتن را در هوشي پاك دوم نيز، توصيفي از جوينده

 گويند.مي پراجنا استیتا

رود. تو اندكي بينديش كه كيستي و چه كاري از تو انتظار مي»كريشنا به سخنان خويش ادامه داد:    

گويند كه ريزي. كلماتت ميداني ولي با اين حال، چون زني بي پناه اشك ميگويي كه همه چيز را ميمي

هايت را بشنود، فكر دهند. اگر كسي حرفولي رفتارت يك ابله را نمايش مي ]فرزانه[ هستي، پاندیت

فهمد كه با يك اجناني ]نادان[ برخورد كرده كند كه با يك جناني ]عارف[ روبروست، اما با ديدنت ميمي
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توانم آن را با است. حال و روزت منزجركننده است. خوب، اگر فرض كنم كه پانديت هستي، نمي

شوند. اگر اندوهگين شوند، ديگر ها از مرگ و زندگي اندوهگين نميتطبيق دهم، چون پانديت هايتاشك

توانند كشف كنند كه چه چيزي حقيقت اساسي است. تنها كساني را ها ميپانديت نخواهند بود. پانديت

ه گريستن بر شناسند. چگونه چنين كساني قادر بتوان پانديت ناميد كه راز بدن و شگفتي روح را ميمي

شكلي ]روح[ خواهند بود؟ آنان آرامش درون خود را زير هيچ فشار يا اندوهي از كف گيري يا بيشكل

 «دهند.نمي

ريزي براي اين كه نادان كامل و داناي كامل هيچ يك غمي از مرگ و زندگي ندارند. آيا اشك مي»   

علت كه آتماي آنها نابود خواهد شد؟ آيا براي هاي بهيشما و درونا بر زمين خواهد افتاد يا به اين بدن

اي هم دارند؟ اگر چنين بود، قطعاً مردم اجساد مردگان خويش را نگه هايت فايدههاست؟ خوب، اشكبدن

هاي فروافتاده در گرداندند. نه، هرگز چنين نيست. بدنداشتند و آنها را با گريه به زندگي باز ميمي

توانند به زندگي باز گردند. پس چرا براي امري گريزناپذير، امري ي]مرگ[ نم امریتای رودخانه

 «كني؟پرهيزناپذير گريه مي

ريزي. اين سخن حماقت بزرگتري را آشكار گويي كه براي آتما، مركز روحاني بدن، اشك ميشايد مي»   

اب است. اينها گواهي كند. مرگ حتي قادر نيست به آتما نزديك شود. او جاودان، آشكار به خويشتن و نمي

 «شناخت[ نداري. -]روح جنانا -آتمادهند كه تو اصالً مي

ی ی الهي[ است. بي هيچ مالحظهاز طرف ديگر، جنگيدن براي كشاتريا، سوادهارما ]انجام وظيفه»   

اما « توانم سبب مرگ بهيشما در جنگ شوم؟چگونه مي»پرسي: ات بپرداز. تو ميديگري به انجام وظيفه

كشي. البته، كشتن آنها در هايشان نمياند تا بكشند و كشته شوند. تو كه آنها را در خانهنها همه آمدهآ

تواند غير دهارمايي باشد؟ من تاسف هايشان ادهارما است اما در ميدان جنگ، چگونه چنين كاري ميخانه

 «اي.]شاهد[ را در نيافته ِوكاويخورم كه تو اين همه مي

اي؟ حاصل بر زمين افتادهی نبرد شو. چرا زير بار اين خودپرستي بيست. برخيز و آمادهكافي ا»   

آورد. آن را بشناس خداوند علت هر چيزي است، نه تو. نيرويي برتر هست كه همه چيز را به حركت مي

 «ات را به آن تسليم كن.و اراده

گريند. ترياهاي حقيقي بجنگند. آنان چون تو نمياند تا چون سربازان و كشابهيشما، درونا و بقيه آمده»   

نگاه كن. هرگز در آنها اندوه يا پشيماني نيست. آرجونا! به ياد داشته باش كه اكنون زمان آزمون توست. 

بگذار چيز ديگري را هم به تو بگويم. هرگز نبوده زماني كه من نباشم. چرا؟ حتي هرگز نبوده زماني كه 
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]تو[  تووام]روح كلي[ است.  آتما پارام]او، آن[ همان  تاتو شاهزادگان نباشيد. تو و تمامي اين شاهان 

]روح فردي[ و اين دو يكسانند، يكسان. بنابراين براي هميشه باقي خواهند بود. پيش از  جیوآتماهمان 

 «كوزه، در كوزه و پس از كوزه، ِگل بوده، هست و خواهد بود.

تو شايد خدا باشي. تو شايد فناناپذير »زده بود. او گفت: داري حيرتآرجونا از اين همه آگاهي و بي»   

ريزم: آن كه ديروز آمده، كنم. بلكه براي اشخاصي مثل خودم اشك ميباشي ولي من كه براي تو گريه نمي

 «كنم مرا روشن ساز.آيد؟ خواهش ميامروز هست و فردا خواهد رفت. چه بر سر ما مي

پذيرند. يا جاوداني است. همه اين را مي تیامنيكه خداوند است،  تاتاي توجه شود. تهدر اينجا بايد به نك   

 آسي-تووام  -تات]هستي[. او نيز جاوداني است ]عبارت ودايي  آسياما تووام يا فرد نيز، خداوند است! 

ن موضوع را به آيد. پس كريشنا اي[. اگر چه اين امر به آساني و سرعت به فهم در نميهستي تو اويعني: 

ها ديده شود، آرجونا، تو نيز چون امر مطلق جاوداني. اگر فرد جدا از محدوديت»دقت شرح داد و گفت: 

همان ُكّل است. پيش از ساخت جواهر، فقط طال هست. طي ساخت آن، فقط طال هست و پس از آن كه نام 

 «بدن، بر يك طريق باقي است. ماند. آتما با بدن يا بدونرود، طال ميو شكل جواهر از ميان مي

ی خلق و خو[ و دهارما قرار ها ]انواع سه گانه گونااگرچه آتما با بدن همراه است، تحت تاثير »   

هايي كه بدنت طي رشد اي ندارد. تو تحت تاثير دگرگونيگيرد، آنچنان كه گويي هيچ كيفيت يا مشخصهنمي

پذيرد، ي و از جواني به بزرگسالي و سرانجام به پيري ميخويش از نوزادي به كودكي، از كودكي به جوان

ماني. هنگام نابودي بدن نيز چنين است. آتما باقي گيري. با وجود تمامي اين تغييرات، تو باقي ميقرار نمي

كريشنا اين سخن را با استحكام « گردد.ماند. پس، قهرمان از تغييري به نام مرگ دچار اندوه نميمي

 ارابه بر زبان راند. تيرهاي چوبي
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 فصل چهارم
 

هاي بدني چون سرورم، تو گفتي كه دگرگوني»آرجونا هنوز گرفتار ترديد بود. او چنين آغاز كرد:    

بريم مراحل بيداري، رويا و خوابند، ولي ما مشاهدات خويش را هنگام بيداري از خواب عميق از ياد نمي

كريشنا پاسخ داد كه « كند.را رويدادي به نام مرگ نابود مي هاي پيشيندر حالي كه خاطرات زندگي

توان به ياد آورد. چرا كه آتما باقي يادآوري تمامي خاطرات از حافظه ممكن نيست اما بخشي از آن را مي

 است. هر چند مركب تعويض شده است.

ديگر را نيز به ستوه آورده اي كه غير از آرجونا، بسياري اي ديگر پرداخت. نكتهسپس آرجونا به نكته   

]خردمند[ فريب  رادهييعني: « Dheerasthathra na muhyathi»گويد: است. اين كه چرا كريشنا مي

]آخر[ مقصد كريشنا آموزش « خورد.آرجونا فريب آن را نمي»گويد كه: ]چرا[ او نمي« خورد.آن را نمي

آرجونا! در »گفت:  اوداد. ی ظهور آنها پاسخ ميی ترديدها در لحظهبه همه اوتمامي اذهان مواج بود. 

حتي آنها نيز هنگام فرا كند اما عبور از اين سه مرحله، بودهي ]هوش[ چيزهايي را در خويش حفظ مي

شوند. حافظه عملكردي از هوش است نه رسيدن مرگ بدن به يك ضربه نابود گشته، همه فراموش مي

 «آتما.

تواني بگويي كه ده سال پيش، در روزي خاص، دقيقاً كجا ر بگير: تو نمياكنون اين مثال را در نظ»   

اي. در اين باره ترديد نيست. تو تواني؟ اما تو ده سال پيش در آن روز خاص وجود داشتهاي. ميبوده

هاي پيش از اين زندگي كني وجودت را در آن لحظه انكار كني. اين امر شبيه به حالت زندگيجرات نمي

اي از چگونگي و محل آن نداري. خردمند فريب چنين ترديدهايي را اگرچه هيچ گونه خاطره توست.

 «شود.خورد و از آنها پريشان نمينمي

انديشي كه اندوه تو در مرگ آنان اسباب شادماني آتماي ماند. آيا چنين ميميرد. بدن نميآتما نمي»   

گيرد. هر اتفاقي است. آتما تحت تاثير شادي و غم قرار نميوار اي ديوانهدشمنانت خواهد شد؟ اين انديشه

كه بيفتد يا نيفتد، حواس را سر جاي خودشان نگه دار، در اين صورت هيچ دليلي براي ترس وجود ندارد. 

آيند. اگر بشنوي ی غم و شادي پديد مياي كه حواس با اشياء تماس پيدا كنند، دو قلوي آزارندهفقط از لحظه

گويد، احساس خشم و اندوه خواهي كرد. اما اگر آن كلمات را نشنوي، چنين پريشاني و بد ميكسي از ت

 «مدار حواس، دليل اندوه و همزاد آن، شادي است.–شود. حركت شيء حاصل نمي
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اين امر شبيه به گرما و سرماست. در فصل سرما به جست وجوي گرمايي و در فصل گرما به دنبال »   

توان گريخت. تا حواس با اشياء دقيقاً چنين است. تا جهان هست، از تماس با اشياء نمي سرما هستي. تماس

تواند توان پرهيز كرد. با اين همه، فرد ميهنگامي كه بار تولدهاي پيشين هست، از تركيب غم و شادي نمي

 «استاد هنر، نظم و راز احتراز از آنها يا تحمل آنها بدون پريشاني گردد.

كشيدن براي توقف امواج، پيش از تن سپردن به دريا چه حاصلي دارد؟ امواج هرگز آرام  انتظار   

آموزد، اما از به گيرند. خردمند، شگرد پرهيز از رانش موج پيشرونده و كشش موج پسرونده را مينمي

ا پرهيزند، چون همت آموختن آن هنر ردريا زدن ناگزير است. آرجونا، بعضي مردم از همه چيز مي

 «ندارند. زره بردباري به تن كن و سپس از امواج خوب و بد جهان در امان خواهي بود.

تيكشا( يعني متانت در برابر تضادها، يعني شجاعانه با دوگانگي روبرو شدن. اين امتياز بردباري )تي»   

بي آن كه  پنجه و گنج دلير است. ضعيف، چون پرهاي طاووس ناآرام است: آنها هميشه در حركتندقوي

اي بعد اي آرام بگيرند. آنان چون آونگ از سويي به سويي در نوسانند. يك بار به سمت شادي و لحظهلحظه

 «به سمت اندوه.

تيكشا همان ساهانا اي اندكي درنگ بايد كرد. بردباري و تحمل يكي نيستند. تيدر اينجا براي بيان نكته   

چاري و به دوش كشيدن آن، ولي با وجود توانايي غلبه بر چيزي يعني قبول چيزي از سر نا ساهانانيست. 

آن را ناديده گرفتن... اين طريق معنوي است. با شكيبايي همراه با آرامش و متانت دروني با جهان 

اين نوع  -ها روبرو شدن... اين راه رهايي است. پذيرش همه چيز، همراه با قدرت تشخيصدوگانگي

 شود.ج خوب منتهي ميشكيبايي است كه به نتاي

اي است كه براي بيان اين تمايز به كار رفته است. معناي آن، توانايي تشخيص اموري واژه ِوكاوي)   

شود كه شود. به بيان ديگر، به جهان اشياء اطالق مييا سرشت جهان مادي ناميده مي پاینا آگامااست كه 

 و ابدي نيست.(  رودميو  آیدمي

جويد. آيا او زير هيچ فشاري خواستار رنج و بدبختي ن فقط خوشبختي و شادي را ميعموماً انسا»   

شناسد. اين خطايي خواهد بود؟ او شادماني و خوشبختي را نخستين آرزوها و رنج را دشمن مستقيم خود مي

است بزرگ. وقتي كسي شادمان است، احتمال اندوه بسيار زياد خواهد بود، چون ترس از دست رفتن 

وشبختي در او النه خواهد كرد. بدبختي، مولد طلب، قدرت تشخيص، خودآزمايي و ترس از چيزهاي خ

كند. خوشبختي سبب فراموشي بدتري است كه ممكن است روي دهند. او تو را از سستي و غرور بيدار مي
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گناهان شود. او انسان را به سوي خودپرستي و تعهدات شخص در برابر خويش به عنوان يك انسان مي

 «دارد.راند. اندوه، انسان را هوشيار و مراقب نگه ميناشي از آن مي

هاي فرومايه هاست و هوسپس بدبختي، دوست واقعي است. خوشبختي، خرج كردن از شايستگي»   

گشاست و اسباب انديشناكي و اصالح خويش را پرورد. پس دشمن واقعي اوست. در واقع، بدبختي چشممي

بخشد. خوشبختي بر تجاربي كه شخص اي به شخص ميرد. او همچنين تجارب ارزشمند و تازهآوفراهم مي

افكند. پس مشكالت و مشقات چون دوستان بخشد، نقاب ميسازد و به او استحكام ميرا قدرتمند مي

 آيند. بهتر آن است كه هم خوشبختي و هم بدبختي را هداياياند و الاقل دشمن او به حساب نميشخص

 «ترين راه رهايي است.خداوند بدانيم. اين ساده

عدم آگاهي از اين امر، جهلي اساسي است. انساني اين چنين نادان، كور است. در واقع، خوشبختي يا »   

كني، بايد بدبختي چون آدم كوري است كه بايد هميشه با شخصي بينا همراه باشد. وقتي كور را دعوت مي

گويي، چون او هميشه همراه كور است. همچنين، خوشبختي و بدبختي به آدم بينا هم خوشامد ب

تواني فقط يكي را انتخاب كني. به عالوه، اين بدبختي است كه خوشبختي را به جلوه ناپذيرند. نميجدايي

كريشنا به آرجونا چنين گفت تا به او اهميت تمامي « آورد. تو در مقابل بدبختي، خوشبخت هستي.مي

 را بياموزد.ها دوگانگي

اي تيكشا چه فايدهی تو و قبول ضرورت افزايش تيمادهوا! پيروي از توصيه» آرجونا بار ديگر پرسيد:    

اي خورشيد »كريشنا گفت: « ی ديگري كه ندارد. دارد؟ی آن شكيبايي است. فايدهدارد؟ شايد تنها نتيجه

مواج غّران درياي زندگي دچار كمترين ! قهرمان، آن فرد استواري است كه از فراز و فرود اكونتي

دهد. كسي كه به آشفتگي نشود. كسي كه تعادل خويش را، كه بخشي از سرشت اوست، از كف نمي

ی منظم معنوي خويش تحت هر كشش يا رانشي پايبند است. خردمند اوست، كه از دوگانگي برنامه

 «گردد.را ]خردمند[ از او ياد ميوان دهيپذيرد. او كسي است كه با عنهميشگي جهان اشياء، تاثير نمي

سازد. اين لباس يا يا انسان كامل مي پوروشا]هوش[ و اين كيفيتي است كه از شخصي  بودهييعني  ِدهي   

سازد. انسان بودن در بيرون راندن دوگانگي است. براي كسب شايستگي سبيل نيست كه از كسي انسان مي

ي بر دشمنان دروني و نه بيروني باشد. شاهكار او پيروزي بر دوقلوي غم اين مقام، فرد بايد مشتاق پيروز

 «و شادي است.

ی اين ی ترديدهاست(. شايد بپرسي فايدهخوب، شايد ترديد ديگري هم داشته باشي. )قلب تو النه»   

ه ايجاد ی آن جاودانگي است. امور اين جهاني قادر بپيروزي چيست؟ بگذار به تو اطمينان دهم كه فايده
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توانند ببخشند، نسبي است نه مطلق. وقتي تو بر فراز شادي ی چيزي كه آنها ميسعادت مطلق نيستند. همه

كني، سعادت تو مطلق، ناوابسته و كامل است. آرجونا! تو انساني در ميان انسانهايي. پس و غم صعود مي

پس از « ی سعادت جاودانگي هستي.ستهنيازي به اين پيروزي ناچيز بر دشمنان اين جهاني نداري. تو شاي

ی آن اي كه به وسيلهاين، كريشنا آغاز به شرح دانش آتما و آناتما ]روحاني و غيرروحاني[ نمود. شيوه

 تواند بين اين دو تمايز قائل شود.شخص مي

اهي از آتما ی روح[ اسير نتايج كارما ]عمل، كردار[ نيست. تنها آنان كه بدون آگ]شناسنده جناني-آتما»   

پذيرد( به انديشند تاثير نميكنند يا ميكنند يا حس مي)يعني خويشتن واقعي خودشان، كه از آنچه عمل مي

تواند در امنيت شوند. جناني ]عارف، شناسا[، چونان كسي كه شنا آموخته ميپردازند، اسير ميكارما مي

بلعند و بي ترديد هالك ريا پا بگذاري، امواج تو را ميبه درياي اعمال دنيايي پا بنهد. اگر شنا نداني و به د

 «خواهي شد.

جنانا ]روح شناخت[ را به آرجونا آموخت. آتما -دهد كه چرا كريشنا دانش كليدي آتمااين امر توضيح مي   

ميرد، از سرشت او آگاه نيست. شود يا ميكند او كشته ميميرد. كسي كه فكر ميتوان كشت و نميرا نمي

انگيزد. اينها ميرد. آتماي كريشنا ]كسي را[ بر نميشود. آتماي بهيشما يا درونا نميتماي آرجونا كشته نميآ

يا  ویكارا-نیرتواند علت يا معلول كارمايي باشد. او هاي علت و معلولند. آتما نميفقط مراحل دوگانگي

 ناتوان از دگرگوني است.

 -شاددارد: آغاز، وجود، رشد، تعديل، كاهش و نابودي. اينها شش مرحله براي تغيير و تبديل وجود    

مي  نیست، هست. وقتي چيزي هستهنگامي است كه چيزي نبود و سپس  جانماهستند. آغاز يا  وكاراها

دهد نه در موجودات فاقد يا مرگ اتفاق افتاده است. جانما در موجودات مركب روي مي مارانامشود، 

تواند بميرد؟ چه شود، پس چگونه مياست. آتما زاده نمي نیرآوایاواز اجزا نيست. او اجزا. اما آتما تركيبي ا

 «كشد؟ او زاده نشده و جاودان است.كسي او را مي

)مقيم در  ِدهيكند، هاي نو به تن مياندازد و لباساش را دور ميهاي كهنهدرست مانند كسي كه لباس»   

پوشد. نسبت بدن به فرد چون نسبت لباس به بدن است. اگر ديگر مي اندازد و بدنيبدن( بدني را دور مي

توانند به بدن ی تسليحات تو فقط ميگاه دچار اندوه نخواهي شد. همهسرشت واقعي آتما را بشناسي، هيچ

رسد. اين حقيقت را بفهم و نااميدي را به دور مادي آسيب برسانند. دست آنها به آتماي تغييرناپذير نمي

 .«افكن
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ی جنگاوران[، ايستادگي در موضع دهارما )درستي( و نابودي ادهارما وظيفه اصلي كشاتريا ]طبقه»   

)نادرستي( است. اقبال بلند خود را نظاره كن. تو در ميدان جنگ، دشمنان ارزشمندي چون بهيشما و 

بلندمرتبه  برهمن، آن  پاراسوراماجنگيد: ديگران داري. همين بهيشما در گذشته همراه با گوروي خود مي

كه در آغاز به منظور انجام وظايف كشاتريايي تمامي هنرها را به او آموخت. و حاال تو مثل ترسوها از به 

كار بردن اسلحه در برابر چنين انسان بي باكي در هراسي. يك كشاتريا هنگامي وظيفه خويش را انجام 

 «ايستد. اين طريق پيشرفت است.ر تمامي دشمنان ميبيند كه به منظور تعالي دهارما در برابيافته مي

رهاند. چنين شانسي يا اندوه و كشاتريا كسي است كه موجودات را از اندوه مي دوكاميعني  كشاتام»   

كند. تو به عنوان يك ی دهارما در برابر نيروهاي ادهارما به ندرت به انساني روي ميبراي نبرد در جبهه

داشته باشي. فقط تصور كن به اين ترتيب،  یودها -دهارمااي تا سهمي از اين ا يافتهكشاتريا اين سعادت ر

)آرامش( و  شانتيچه اندازه شايستگي از خدمت به جهان كسب خواهي كرد. جنگي كه براي بنياد نهادن 

عدالت شود و در چنين نبردي، يودها شناخته مي-گيرد، با نام دهارما)فراواني( در جهان در مي سوكهیا

 «قرين پيروزي است.

كنند، احترامي مياند. آنان به بزرگان بيعدالتي و فساد دست كشيدهكورواها از مبارزه با گناه، بي»   

رسانند. گيرند و به عزت نفس نيكوكاران آسيب مياند، پاكدامني را به مسخره ميپرهيزكاران را ترك گفته

است. آنان بايد به تمامي گناهانشان پاسخ دهند و يفر فرا رسيدهشمار است. اكنون زمان كبدكاري آنان بي

ی درست در همين لحظه اگر تو مانند ترسوها رفتار كني به والدينت، برادرانت و در حقيقت به تمامي طبقه

 «اي.كشاتريا بي احترامي كرده

اً گناه در اجتناب از كني كه مشاركت در جنگ گناه است. اين خطايي است بزرگ. اتفاقتو تصور مي»   

فرصت نابودي بدكاران و حمايت از پرهيزكاران است. اگر اكنون دهارماي خويش را ناديده بگيري... به 

اي. ذهنت را ثابت اي. خود را به او بياويز، و از خطر رهيدهسوي خطر سقوط در مرگ معنوي دويده

ی آيه 1تا  33ی در اين فصل كريشنا از آيه« هاي جهان دچار نشو.نگهدار: به اين راه و آن راه دوگانگي

 گويد.]ثبات در انجام وظيفه[ سخن مي سوادهارمانیشتابعد، از اين 

ی بخت خوب يا بد، به عمل بپردازد. اين موضوعي بود كه كريشنا شخص بايد با ذهني پايدار، در ميانه   

من براي تو استدالل »كه پس از جمله:  ی سي و نهم شعري استی سي و هفتم به آن پرداخت. آيهدر آيه

 یوگابودهیيا  یوگابودهيگويد كه قصد دارد ی آن كريشنا ميآمده و در ادامه« را شرح دادم. كهيسام

 خواهد با دقت بشنود.]عقل واصل[ را به او بياموزد و از او مي
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به آنچه كريشنا بودهي يوگا  هنگامي كه با آگاهي كامل، آرزوي دستيابي به ميوه عمل ترك گردد، هوش   

گردد. هوش بايد خالص شده و تربيت گردد. در غير اين صورت، رها ساختن وابستگي به نامد بدل ميمي

ی عمل و انجام امور به عنوان وظيفه يا هديه ]به خداوند[ ناممكن است. چنين هوش خالصي يوگا ميوه

، شماتن را از اسارت كارما رها سازيد. در واقع، بودهي نام دارد. آن را بكاريد و از طريق آن، خويش

 ي حقيقي، بر فراز و خارج از كارما قرار داريد.شما

ی كارما ]نتيجه عمل[، از خود دهيد به جاي اجراي برنامه دشوار ترك ميوهشايد بگوييد كه ترجيح مي   

ت. هر كس مجبور است به يك يا كارما ]عمل[ اجتناب كنيد. اما اين ممكن نيست. نه، كارما گريزناپذير اس

 تواند حتي يك لحظه از كارما بگريزد.گويد كه كسي نميچند كارما بپردازد. كريشنا در فصل سوم گيتا مي

)كارماي بي  كارما -نیشكاما)كردار( يا كارما )عمل( داراي آغاز و پاياني است. اما  كاریاآرجونا! هر »   

گيرد، شخص در ی آن انجام مي. وقتي كارمايي با نظر به بهرهآرزو( چنين نيست. اين تفاوت آنهاست

كارما تو را از تمامي اينها رهايي -گيرد. اما نيشكامامعرض خسارت، درد و حتي مكافات قرار مي

 «بخشد.مي

ی كارما را آرزو كن تا بارها و بارها زاده شوي تا آن را به چنگ آوري و آرزوي ميوه را رها ميوه»   

ی اصلي، آويختن به بخشد. نكتهاز اين گرداب رهايي يابي. اين نوع ترك دنيا، به اسارت پايان ميكن تا 

ی عمل، نشان ی كارما(. بگذار بگويم كه آرزوي ميوه)ميوه پهاال-كارماهدف است. هدف، كارما است نه 

عمل بدهي كه بي ی تو نيست. شايد ترجيح]خلق و خوي پرتحرك منفعت طلب[ است كه شايسته راجوگونا

 گونا-راجوآلود[ است كه حتي از ]خلق و خوي سست و رخوت گونا-تاموباقي بماني. خوب، اين نشان 

 نكن چنینو سه تاي ديگر  كن چنینكند: اولين آنها در اينجا خداوند چهار دستور صادر مي« بدتر است.

 ضعف هستند.هستند. اولي بر كسب قدرت تاكيد دارد و بقيه دعوت به پرهيز از 

ی البته، تنها آرجونا موضوع اين توصيه نيست. بلكه تمامي انسانها به آن نيازمندند. آرجونا تنها نماينده   

 اي است.است. جويندگان گيتا نخست بايد اين درس را بياموزند: اين كه گيتا خطاب به هر جوينده انسان

يتا براي انسان است، نه پرندگان و غوالن يا خدايان يا ی ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است: گنكته   

هاي آن است. اگر عمل ميوه به بار زند در حالي كه مشوق او آرزوي ميوهديوان. انسان دست به عمل مي

انسان در جست و جوي اينهاست. اما اين قانون  -كند. سود، بهره، نتيجه، جايزهنياورد، او هيچ كاري نمي

راند. همه كس دوستدار اين شهد اند تا شهد پيام الهي را بنوشند حكم نميرا در دست گرفته بر آنها كه گيتا

نيست، اما اگر شما دوستدار آنيد، بايد بدانيد كه خواستار سرور جاودان و رهايي ابدي هستيد. پس بايد بهاي 
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نيلوفرين خداوند تقديم  آن را بپردازيد، يعني آرزوي نتيجه عمل را رها سازيد و همه چيز را به پاهاي

 داريد.

 

 

 

 فصل پنجم
 

« اي.ی اعمالت نظر داشته باشي خود را در معرض نگراني، اضطراب و پريشاني قرار دادهاگر به ميوه   

اما چرا اين همه « توان به زندگي ادامه داد؟اگر بايد ميوه ها را رها كرد، چگونه مي»شايد بپرسيد: 

قطعاً « گيرداش را خداوند به دوش ميبار زندگي»كسي كه ايمان دارد: ضعف، چرا اين همه اضطراب؟ 

كند. بايد ديد آيا يك زندگي خوش و خرم ها را رها ميبه فراسوي ثمر نظر خواهد كرد. او وسايل و واسطه

ی تولد و مرگ؟ زندگي خوش فقط مدتي كوتاه است و سرور رهايي، ابدي مهمتر است يا رهايي از چرخه

 ناپذير خواهد بود.و آسيب

اند كه توصيه به اند. بعضي گفتهدر اين نكته مفسران بسيار با تكيه بر عقل خود تفاسير گوناگون نوشته   

ی عمل ]خويش[ تسليم پهاال يا ميوه به اين دليل است كه صاحب عمل، هيچ گونه حق يا حاكميتي بر ميوه

 ندارد.

)ميوه را نپذيريد( يعني « Maa phaleshu»يتا گفته است: اين خلط مبحث بزرگي است. خداوند در گ   

آورد، اما صاحب عمل نبايد نتيجه، را بخواهد يا با نظر به نتيجه دست به عمل بزند. كردار نتيجه به بار مي

« Na phaleshu»گفت: ی عمل ندارد مياگر منظور كريشنا اين بود كه صاحب عمل، حقي بر ميوه

ايد و اين خطايي جدي پس اگر از كارما بگريزيد، از فرمان خداوند سرپيچي كرده)عمل، بي ميوه است.( 

 است.

تواند اين ی آن نيز حق خواهد داشت. كسي نمياگر انسان حق دارد در كارما مشاركت جويد، بر ميوه   

ن نتيجه ی مختار خويش، از پذيرفتحق را لغو كند يا آن را نپذيرد. اما صاحب عمل مي تواند به اراده

عمل كن... و »امتناع كند. حال اگر اين نتيجه مطلوب يا نامطلوب وي باشد. گيتا راه را نشان مي دهد: 

ی عمل، عالمت راجوگونا است. دست كشيدن از عمل به اين دليل كه آرزوي نتيجه« پيامد را نخواه.
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كارما با علم به اين كه به دنبال ی آن بهره مند شوي، نشان تاموگونا است. مشاركت در تواني از ميوهنمي

ی ساتواگونا ]خلق اش خواهد رسيد و با اين حال، وابسته نبودن به آن يا اهميت ندادن به آن، نشانهآن نتيجه

 و خوي مقدس[ است.

، «آن كارمايوگي ]رهرو راه كردار[ كه با اين راز آشناست كه: كارما به پهاالتياجا )ميوه( پيوسته است   

]عقل  سانكابودهي]عقل پيوسته به حق[ داشته باشد. چرا كه  سامابودهياز سانگابودهي ،  بايد بيش

اين كارما متعلق به من است. نتايج آن حاصل تالش »كشاند. ها ميها و اسارتحسابگر[ او را به وابستگي

ا توصيه سازد. كريشنهايي، صاحب عمل را اسير ميچنين انديشه« من است. آنكه مستحق آنست منم.

]پيوستن، وحدت[،  ساماتوامدارد كه كند كه شخص بايد بر فراز سانگابودهي صعود كند. او تصريح ميمي

 يوگاي اصيل است.

سازد: اصل ساراناگاتي )تسليم ی اساسي را روشن ميدر فصل دوم، كريشنا به طور كلي چهار نكته   

. پيش از اين به سه مورد نخست استیتاپراجنا ی يوگا و سرشتی آموزش سانكهيا، انديشهمطلق( ارائه

 دهيم:ايم و اكنون چهارمين مورد را مورد بررسي قرار ميپرداخته

هاي استيتاپراجنا را در پاسخ به درخواست آرجونا، به او آموخت. آرجونا كريشنا، سرشت و مشخصه   

دانست زد. چرا كه مييشنا لبخند ميبرد، كرو هنگامي كه او اين لقب را به كار مي ِكساوادعا كرد: اي 

دانست؟ خوب، معناي كساوا چيست؟ يعني پرسيد چگونه مياكنون آرجونا شكوه او را درك كرده است. مي

است. آرجونا به مدد فيض كريشنا به اين درجه از ادراك  تریمورتيو  شیوا، ویشنو، براهماكسي كه 

 رسيده بود.

پارتا! ]از »هاي استيتاپراجنا را به او بگويد، كريشنا گفت: اوا مشخصههنگامي كه آرجونا دعا كرد، كس   

 «القاب آرجونا[، او از هر آرزويي آزاد است. او در آگاهي از آتما و شناخت او استوار است.

در اينجا دو فرآيند در كارند: يكي قطع تحريكات آرزوها در ذهن كه فرآيندي منفي است. دوم، كاشتن    

ي در ذهن كه ابدي است. اين فرآيند مثبت است. فرآيند منفي، حذف تمامي علفهاي هرز خطا وجد و سرور

ی پاك ذهن است. كاشت و شيطاني از ذهن است. فرآيند مثبت، رشد و نمو وابستگي به خداوند در مزرعه

واس ی منفي است. لذات حمحصول مورد نياز شما، فرآيند مثبت و بيرون كشيدن علف هاي هرز، مرحله

اي از از جهان اشياء، علف هاي هرزند. محصول دلخواه، وابستگي به خداوند است. ذهن، بسته

كن نشوند، هيچ اميدي به نابودي ذهن كه مانعي عظيم در راه پيشرفت آرزوهاست و اگر اين آرزوها ريشه
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ماند؟ رچه چه باقي مياي، يك به يك، كشيده شود از آن پامعنوي است، نخواهد بود. وقتي تار و پود پارچه

 آيد.هيچ. ذهن، بافته از تار و پود آرزوهاست و هنگامي كه ذهن محو شود، استيتاپراجنا حاصل مي

يا ديو آرزوست. به اين منظور، نبردي عظيم بايد به راه  كاماپس بر نخستين چيزي كه بايد پيروز شويد،    

حاصل است. آرزوها از ترس كسي ي محو آرزوها بيانداخت. چرا كه، استفاده از زبان خواهش و تمنا برا

تعلق دارند.  شده دیدهاند: آنان به آنچه يا به خاطر خوشامد ديگري نابود نخواهند شد. آرزوها عيني

رهاند. او به خود را از وابستگي مي« ام، نه آنچه ديده شدهمن تنها بيننده»استيتاپراجنا با ايمان به اين كه: 

گردد. كار ذهن را بايد از بيرون تماشا كنيد. نبايد با آن درگير شويد. اين زو چيره  مياين طريق بر آر

 معناي نظم است.

كار ذهن به جرياني قدرتمند از برق شبيه است. بايد آن را از دور تماشا كنيد. نبايد لمس شود يا با آن    

ن منوال، تماس و وابستگي به ذهن، شويد. به هميتماس حاصل گردد. اگر به آن دست بزنيد، خاكستر مي

دهد. هر چه از ذهن دورتر باشيد بهتر است. ]در اين حالت[ با امكان نابودي شما را در اختيار آن قرار مي

 استفاده از شيوه هايي ماهرانه، قادر به بهترين استفاده از آن در جهت آسايش خود خواهيد بود. 

خيزد. او به هيچ يك از اينها ور است، از اشياي خارجي برنميسعادتي كه استيتاپراجنا در آن غوطه   

يابند كه برترين نيازي ندارد. شادي، بخشي از اصل سرشت هر فرد است. صاحبان آگاهي ناب، در مي

)خود  سواسامپادیامسعادت در شناخت طبيعت خود آنها، يعني آتما، نهفته است. شادي، موضوعي 

 گردد و خود، دليل خويشتن است.بر فرد آشكار ميانگيخته( است. اين امر تنها 

به توضيح آن به زبان  51و  53، 52شناخت، كريشنا در آيه هاي از آنجا كه آرجونا چنين چيزي را نمي   

 بهوتیكا -آدي]روحاني[،  آتمیكا -آدهیاآيند: ساده پرداخت. شادي و غم به سه شكل به سراغ آدمي مي

دانند كه گناه، اندوه در پي دارد و پاداش كردار شايسته شادي عنوي[. همه مي]م دایویكا -آدي]مادي[ و 

است. علت توصيه به پرهيز از گناه و مشاركت در امور شايسته همين است. اما استيتاپراجنا، درد اندوه و 

سوي لذت گريزد و به كند. او از درد نميشناسد. او اولي را دفع و دومي را جذب نميهيجان شادي را نمي

كنند و در حضور غم، افسرده و مايوس خبران از آتما در برابر شادي جست و خيز ميدود. تنها بينمي

 گردند.مي

شود. ]آرام، ماندگار[ ناميده مي موني، يا تامل و متانت است. او  مانانااستيتاپراجنا هميشه در حالت    

اي خاطر نشان شود. غلبه بر حواس اينجا بايد نكتهدهند. در هوش او پايدار است، چون حواس آزارش نمي

براي سادهانا ]تمرين معنوي[ ضروري است، اما همه چيز نيست. تا هنگامي كه جهان اشياء به جذب ذهن 
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گفت: آرجونا، تسلط بر حواس را يابد. اين بود كه كريشنا ميدهد، فرد به پيشرفت كامل دست نميادامه مي

اما « اند.شوند كه نيش آنها را كشيدهيست از آنها بترسي، چون به مارهايي تبديل ميبنيان بنه، سپس الزم ن

كشند وجود دارد. آرزو ها و تحريكاتي كه شما را به سوي جهان خارج ميبا اين حال، باز هم خطر انديشه

 شود.حدي ندارد و هرگز اشباع نمي

ر ذهن نيز پرداخت. اين نشان استيتاپراجنا است و نه بنابراين همزمان با تسلط بر حواس، بايد به تسلط ب   

رود؟ به سوي تباهي و نه هيچ (. گاتاپراجنا به كجا ميپایدار خرد، نه فردي با خرد)فرد فاقد  گاتاپراجنا

 جاي ديگري. 

، اگر ذهن رام شود كافي است. از آن پس از اين روراه متعالي و مقام برتر از آن استيتاپراجنا است.    

يگر تسلط بر حواس خارجي ضرورتي نخواهد داشت. اگر ذهن به اشياء وابسته نباشد، حواس چيزي د

ی وجود پاك ميرند. دلبستگي و بيزاري هر دو از صحنهبراي آويختن به آن ندارند. آنان از عدم تحرك مي

دهند. براي كسي خ ميگسلند، با آنكه شايد هنوز حواس به آنها پاسشوند. بندهاي جهان اشياء از هم ميمي

 تواند اسباب غم يا شادي شود؟كه به سعادت آگاهي از آتما دست يافته، چگونه چيزي در جهان مي

شوند، هنگام طلوِع خورشيِد خرد يا جنانا، اندوه، همچنان كه با طلوع خورشيد، ستارگان محو مي   

 گردد.قراري و ناداني ناپديد ميبي

ار انسان است: ذهن، هوش و حواس. هنگامي كه اين سه در هماهنگي و سه ابزار اصلي در اختي   

تحقق يافته است. كريشنا  آتما شناخت به رهایييا  رود در شدن حلهمكاري با يكديگر به كار مشغولند، 

دهد. پس او خود پاسخ داد: خواهد بداند اگر اين سه با هم همكاري كنند، چه روي ميدريافت كه آرجونا مي

ی تولد و مرگ[ خواهي نا، اگر ذهن با حواس همراه شود، به جرياني به نام سامسارا ]چرخهآرجو»

 -سامساراپيوست و اگر ذهن تحت امر هوش قرار گيرد، به آگاهي از آتما نائل خواهي گرديد. اولی به 

ات او باشد. شود. هوش بايد تصميم گيرنده و ذهن، مجري تصميممنتهي مي پراپتي -آتماو دومي به  پراپتي

 «اين روند درست امور است.

ی استيتاپراجنا است. اين چنين است كه وقتي ها يا حواس بايد كامالً نابود شوند. اين نشان ويژه ایندریا   

ی موجودات بيدارند، استيتاپراجنا در تمامي موجودات در شب هستند، استيتاپراجنا بيدار است. وقتي همه

وي اين عبارت اين است كه وقتي براي يكي شب است براي ديگري روز است، خواب خواهد بود. معني لغ

 خوابد و شب ها بيدار است.اما اين كه ظاهراً بيهوده است. يعني استيتاپراجنا كسي است كه روزها مي
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هاي معمولي در امور مرتبط با حواس كه از اين جهان معني دروني اين جمله بسيار ژرف است. انسان   

دارند. اما خيزد بسيار هشيارند. براي آنها بيداري، توجهي است كه بر امور دنيوي معطوف ميبر مي

توجه است، كه گويي در خواب است. معناي خواب چيست؟ يعني استيتاپراجنا آنچنان به اين گونه امور بي

ها. هنگامي كه شادي حاصل از عدم فعاليت حواس. و هشياري؟ يعني تسليم شدن به حواس و پذيرايي از آن

انسان معمولي مشغول به حواس و مطالبات آنهاست، استيتاپراجنا در خواب است. اين موضوع را با 

 آتماشناسيدر افتي. از مقام  ِدهااستیتيرا از ياد ببر تا به  آتمااستیتيتوان بيان كرد: كلمات ديگري هم مي

 .شناسي بدنبه مقام 

شود. خوابد و در مقام بدن بيدار مي]روح[ مي آتماآيد: او در مقام اين است آنچه بر سر انسان معمولي مي

بيدار. او  آگاهي -روحدر خواب است و نسبت به  آگاهي -بدنوضع استيتاپراجنا متفاوت است. او نسبت به 

حتي به خطا در جهان حواس بيدار نخواهد شد، يعني همان جهاني كه انسان معمولي در آن داراي بيشترين 

شود. چرا كه اگر معناي ري است. اين معناي دروني آن عبارت است كه از معناي لغوي بسي دور ميهشيا

لغوي را حقيقت فرض كنيم، نام استيتاپراجنا را بايد بر دزدان، پاسبانان و بسياري اشخاص ديگر هم اطالق 

كه از تعقيب آرزو دست تنها آنان »خوابند و شب ها بيدارند. ی آنها روزها ميپذير بدانيم، چون همه

كريشنا با تاكيد « يابند.]آرامش[ دست مي شانتيشوند، به كشند و به ابزاري ]در دست خداوند[ بدل ميمي

 ی استيتاپراجنا پايان داد.بر لزوم تسليم آرزوها به توضيحات خويش درباره

داند كجا برود و كدام ه نميها كبراي انساِن اندوهگين در ميداِن جنگِ زندگي، سردرگم در كشش و رانش

دارد. فصول ديگر راه را برگزيند، مادهوا ]خداوند[ اين سانكهيايوگا را )در فصل دوم گيتا( عرضه مي

هاي اين فصل هستند. آرجونا! خود را براي تسليم ذهن، براي محو شدن در گيتا، چون تفسيرهايي بر آموزه

گ و طعم و شكل و صورت، از پنج عنصر آزاد كن. سپس خويشتن خويش آماده ساز. ذهنت را از بو و رن

تا  33ی تاتوا ]اصل روح[ را )از آيه-او در اين فصل )فصل دوم(، آتما« به استيتاپراجنا بدل خواهي شد.

 كند.( به دقت و به زبان ساده تشريح مي32

ه براي دستيابي به پردازد ك]درستي در كردار[ مي كارما-دهارمابه آموزش  35تا  39ی سپس، از آيه

 ساماتابودهي]يوگاي كردار[ قرار دارد كه آن نيز خود، از  یوگا-كارمای خداوند ضروري است و بر پايه

 گيرد كه پيش از اين شرح داده شد.]عقل متعالي[ سرچشمه مي
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 فصل ششم
 

ت استيتاپراجنا آيه، به توصيف مشخصا 33، يعنی در 32تا  52ی کريشنا در فصل دوم ]گيتا[ از آيه   

ها ، جنانايوگا را برای سانکهيا و کارمايوگا را برای يوگیخودشپردازد. سپس در ادامه با گفتن اين که می

 گويد.ای برای رهايی بنيان نهاده، از اهميت کارما سخن میبه عنوان وسيله

گريزناپذير است. همه مجبور به اطاعت از فرامين طبيعت و مشارکت در کارما هستند. اين امری    

ی حتمی توست. مشارکت در کارما بپرداز، کارمايی که وظيفه کارما -کارتاویابنابراين کريشنا گفت: به 

تر از عدم مشارکت در آنست. اگر از کارما بپرهيزی، زندگی دشوار که سهل است، ناممکن بسی شايسته

 «خواهد شد.

زا هستند. پس آرجونا، ر[ معروف است. مابقی همه اسارت]ايثا یاجناکارمايی که اسير نتايج نباشد به    

ها را رها کن و به عمل بپرداز، آنچنان که گويی هر عملی ياجنا است و آن را با ايثار به تمام وابستگی

های خواست کارما های کارما را به آرجونا آموخت: جايی که ريشهکريشنا سرچشمه«. خداوند تقديم دار

کند. او آنها را آنچنان آشکار ساخت که قلب آرجونا به لرزه افتاد و دگرگونی د میزند و رشجوانه می

شوند. از کارما، ياجنا بيرون گيرند. کارماها از وداها آغاز میپذيرفت. وداها از خداوند سرچشمه می

سر بر ها تمامی موجودات زنده رويند، از خوردنیها میآيد، از ياجنا باران، از باران خوردنیمی

 ای است که بايد پذيرفته و محترم شمرده شود.آورند. اين چرخهمی

آرجونا! ببين که من نيازی به انجام هيچ کارمايی در هر سه جهان ندارم. برای من هيچ »کريشنا گفت:    

از کارما دست  منگونه جبری نيست. با اين حال، در کارما مشارکت دارم. به اين موضوع بينديش. اگر 

تقديم دار.  منم، جهان باقی نخواهد ماند. به آتما ايمانی راسخ داشته باش، سپس تمامی اعمالت را به بکش

 «بدون هيچ گونه آرزوی ميوه، بی هيچ خودخواهی و هيچ حس تصرف يا غروری در نبرد شرکت کن.

مشغول است.  گردد، ]به اين دليل است كه[ هر كس به اجراي كارماي خويشاگر چرخ آفرينش آرام مي   

تواند از اين وظيفه بگريزد. حتي كسي كه به برترين جنانا دست يافته، بايد اين قانون را محترم كسي نمي

 «بشمارد. خوردن و آشاميدن، دم و بازدم همگي كارما هستند. بدون اينها چگونه كسي وجود خواهد داشت؟
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،  براهمانداالي از جانب تو نيز الزم است. اين بري، بنابراين انجام اعمتو از جهان و جامعه بهره مي»   

در واقع كارگاه عظيمي است. هر انسان، اندامي در اين سازمان است. براي هر اندامي كاري  ویشوااين 

متناسب با ساختمان آن معين شده كه او بايد كمال خويش را در انجام آن كار خاص بيابد. انجام كاري كه 

اي به خداوند صورت گيرد. هيچ چيزي در عالم نيست كه در يد چون هديهبراي هر شخص معين شده، با

اين كار عظيم شركت نداشته باشد. گياه و حشره، سنگ و درخت، باد و باران، گرما و سرما اگر هر يك 

كار خويش را بر اساس طرح پيش بيني شده انجام ندهند، جهان باقي نخواهد ماند. ماه و خورشيد به امور 

ی پردازند. اگر زمين و خورشيد از انجام وظيفهوقفه به انجام وظيفه ميد مشغولند. باد و آتش بيجاري خو

كارما بوده، جسم پذيرفته باشد! -خود شانه خالي كنند، چه بر سر جهان خواهد آمد؟ پس كسي نيست كه بي

 «گردد.رام ميخطا و دقيق انجام دهد، اين چرخ، نرم و آتنها وقتي كه هر كس كار خويش را بي

ها از اين جمله شايد تعجب كني كه چرا جناني هم بايد به كارما بپردازد. نه تنها تو، بلكه شايد خيلي»   

كنند. تعجب كنند. خوب، معموالً مردم آرمان بنيان نهاده شده توسط اشخاصي در سطوح باالتر را دنبال مي

ها منفعل باشند، چگونه فناپذيران دهد. اگر جنانيی دارما براي همگان را تشكيل مياعمال آنها، پايه

هاي آسان لذات حسي از دست مانند، بنابراين در راهمعمولي نجات خواهند يافت؟ آنان بي راهنما مي

ی خردمند، تقويت راستي و عمل به آن بيش از ديگران است تا شايد آنان نيز تشويق به وند. وظيفهمي

ه چون آنان خشنود و شادمان گردند. خردمند، بايد عمل كند، ديده شود و نشان پيروي شوند، به اين اميد ك

 «گذارد.روي از سرمشقي شوند كه او به جا ميدهد تا شايد ديگران تشويق به دنباله

درجه  91آرجونا! فقط به اين واقعيت توجه كن! گرماي بدن تو اكنون چقدر است؟ شايد حدود »   

فرستد. چنين ها بار از آن فاصله مياست؟ چون خورشيد اين حرارت را ميليون فارنهايت. چرا اين چنين

آيد؟ نيست؟ حاال اگر خورشيد حس كند كه تحمل اين همه آتش را ندارد و سرد شود، چه بر سر آدمي مي

ی اعمال كيهاني دست بكشم، ي گسترده كارما-ویشوااز كارما شانه خالي كنم، از اين  منهمچنين اگر 

در كارما اين است.  منر كن كه جهان چه سرنوشتي خواهد داشت؟ به ياد داشته باش، علت شركت تصو

 «رسد.مي منی هر عمل به توجه كن كه سود يا بهره يا ميوه

ورند كه از وضعيت تقريباً همه كس در جهان اسير قانون كارما است. اما مردم آنچنان در ناداني غوطه»   

مانند. چنين كساني تنها با پيروي از سرمشقي بلندمرتبه و از اسرار كارما، غافل ميهوشي يا اخالقي خود، 

جويد. او بايد تنبلي و توهم انسان معمولي يابند. به اين دليل است كه جناني در عمل مشاركت مينجات مي

 «را نابود سازد. پس همه، بدون استثنا، بايد از قانون كارما تبعيت كنند.
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اند ی سفر با هواپيما را كسب كردهمايي كه آن باالست از زمين بيزار است؟ كساني كه اجازهآيا هواپي   

هايي كه قبالً توانند دنبال هواپيما بپرند تا سوار آن شوند. پس هواپيما براي سوار كردن آنها در مكاننمي

رچه جناني هيچ گونه آرزو يا گيرد. همچنين، اگآيد و همراه با آنها در آسمان اوج ميتعيين شده فرود مي

هايشان آيد و به آنهايي كه در غير اين صورت تواناييی كارما فرود مياشتياقي به كارما ندارد، در منطقه

با همين ديدگاه به  جاناكاهاي بزرگي چون رساند. حتي شخصيترسيد، ياري ميی درستي نميبه استفاده

 ين كرد تا ديگران را از بيهودگي و بدكاري محض، نجات بخشد.نيز چن آسواپاتيكارما پرداختند. -دارما

« كاما علت اصلي تمام اعمال شيطاني است.»سپس در پاسخ به پرسش ديگر آرجونا، كريشنا گفت:    

ی )اين عقيده بودهی -آتما –دهاکسی که اسير »سپس او سرشت، علت و درمان آن را به دقت شرح داد. 

تواند اميدی به تسخير کارما داشته باشد. ست، نه هيچ چيز ديگر( است، هرگز نمینادرست که او تنها بدن ا

)آگاهی از اين که او فقط براهمام است، نه هيچ چيز ديگر( باشد  بودهی -آتما -براهماشخص بايد خواستار 

شد. کيهان را تا از پيروزی خويش اطمينان يابد. بر تمامی اعمال بايد روح تقديم به خداوند سايه افکنده با

 «بايد شکل ويشنو، آن هستی متعالی، دانست.

همه کس بايد به کارما بپردازد چون اگر چنين نکند  -3اند: سه موضوع مهم در اين فصل تشريح شده   

 -3کارمای بزرگان، آرمانی است که ديگران بايد از آن پيروی کنند.  -2جهان به نيستی خواهد پيوست. 

 اسير جبر کارما هستند. تقريباً همه در جهان

ها را با بيشترين محبت ممکن به آرجونا نوشاند. او به اين هم اکتفا نکرد و گفت که کريشنا اين آموزه   

ی کارما است. جنانا گنجی است که از تالش انسان برای خلوص ذهن و اشتياق به جنانا هدف نهايی و بهره

دا نيست. بلکه خود، جايگاه آناندا است. پس کريشنا او را به آيد. جنانا تنها کسب آنانفيض الهی حاصل می

 يا راه جنانا مشرف نمود. جنانامارگا

های چون گوهری گرانبها در ميان آموزه جنانایوگايابد. اين موضوع تا فصل پنجم ادامه می   

 Nahi Jnanea Sadrisam Pavithramiha»کند: درخشد. کريشنا تصريح میمی بهاگاوادگیتاشاسترا

Vidyathe »من جنانی را کسی »گويد: )هيچ چيز به قداست جنانا نيست.( حتی او بعدها در فصل هفتم می

 های ديگر گيتا نيز بسيار ستايش شده است.برتری جنانا در بخش« گيرم.چون خود، در نظر می

امی شاستراها کمال خويش را گردد. تمی ساداناها قلمداد میاين چنين است که جنانايوگا، مفيدتريِن همه   

]تجسم ِخَرد[ است که در واقع سرشت  جناناسواروپايابند. دهيانام )مراقبه( نيز، تامل بر تنها در جنانا می

ای. بايد اين عقيده را از طريق تحليل، تشخيص و حقيقی خود شخص است. همه در تو هستند، تو در همه
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نی. تو بايد خويشتن را از آگاهی کسب شده از حواس، ذهن، های هوشمندانه در آگاهيت تثبيت ککاوشگری

هوش و غيرو جدا و رها سازی. اينها مطلقاً با آتمايی که واقعيت توست، ارتباطی ندارند. آتما از هيچ 

پذيرد. حتی اگر حواس، ذهن، هوش و غيرو از کار بيفتند، آن عدم فعاليت موضوع ذهنی يا عينی تاثير نمی

 ای، راز جنانا است.دارد. شناخت آتما به عنوان چنين هستی تاثيرناپذير ناوابستهاثری بر آتما ن

ی جنانا انجام شود. آگاهی از آتما تو را در هر دو طريق درونی و بيرونی، هر عمل تو بايد در زمينه   

را از معنا و  شود، اما عمل، راهنما خواهد بود. اين امر مانع عمل نمی مارگا پراوریتیو  مارگا نیوریتی

ی آفريند. انسان را به قلمرو رهايی در امتداد جادهسازد. ايمان و زندگی اخالقی میهدف سرشار می

 کشاند.ی عمل، نه خود عمل، میکارما يا ترک ميوه-نيشکاما

ی ای مستقيم است. به اين دليل تصريح شده است که جنانا واجد قداستبرای رسيدن به رهايی، جنانا جاده   

کل را در »ترين چيزهاست. کريشنا گفت: ناپذير است و از طرف ديگر، نادانی نيز بی ترديد فرومايهقياس

شناسند و او جزء ببين، جزء را در کل ببين. اين اساس جنانا است. تمامی کشتراها تنها يک کشتراجنا می

به جنانی بدل شو. سپس ببين که کيست؟ آتما، که خوِد تويی. خويشتن خود توست. اين حقيقت را بشناس و 

کريشنا که دانای کل است، آغاز به تعليم اين « ]دانش کلی[ است. جنانا -ویآتما است. اين آتما همان پارام

 يوگا به آرجونا نمود، تا تمامی ترديدها را از ذهن او بزدايد.

به نسلی منتقل شد تا به مانو  آرجونا! من اين جنانايوگا را به سوريا ]خورشيد[ آموختم. سپس از نسلی»   

 حاضر همیشه. آن يوگای شد گمها رسيد. سپس در جهان  راجاریشی]انسان اول[ و ايکشواکو و از او به 

 «شد و سپس من آمدم.بايد در جهان از نو يافت می

انديشه ايد. مسلماً اين عبارات بدون توجه کرده شد گمو  حاضر همیشهبی ترديد به تضاد ميان عبارات    

ناشدنی، نابودی پذيرفته است. آن را به دو دليل شود که نابودبر زبان نيامده است. در اينجا گفته می

ی آن در ِودا است، که دور از تباهی است. اين يوگا اند. اول اين که ريشه( ناميدهAvyayaنابودناشدنی )

شده است. به عبارت ديگر، ناپيدا، دور  توجهی واقع شده، به کار نرفته و فراموشدر طول زمان مورد بی

از دسترس و ناياب گرديده است. اين عبارت هيچ معنای ديگری ندارد. زنده ساختن آن هم به معنی دوباره 

 نابودیی آن را به کار بردن است، نه دوباره آن را آفريدن. به طور کلی، حسی که ]در اينجا[ در کلمه

 پذيرد.اين گونه بايد تفسير کرد. چرا که ميراث خداوند هرگز نابودی نمیاست. آن را  ناپیداییوجود دارد، 

ی تامل است. مردم بهارات به خدای خورشيد بسيار نزديکند. قهرمانان ارجاع به سوريا نيز، شايسته   

د بهارات يعنی کشاترياها از آغاز به سوريا وابسته هستند. حتی برای زن و مرد معمولی، سوريا آنچنان بلن
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مرتبه و قدسی است که به مقام گورويی عظيم صعود کرده است. افسانه ها و متون کهن هندوستان برای 

اند. اين مقامی يگانه است که تنها به سوريا تعلق دارد. چرا هيچ کس ديگر چنين مقام باشکوهی قائل نشده

ی زمان است. به چشمهی خداوند است. خورشيد سرکه برای تمامی جهان، خورشيد مظهر قابل مشاهده

های حيات هر کس را تنظيم و تحديد ی شاستراها،  سوريا پدر زمان )کاال( است. خورشيد تعداد سالگفته

کاهد. پس خورشيد برترين داور است. او سرنوشت انسان را کند و هر روز به ميزانی معين از آن میمی

 مايت او و تقديم به اوست. زند و تمامی اعمال همگان، خواه ناخواه، زير حرقم می

ی همه است و ی روزمرهکند. اين تجربهفراتر از همه چيز، ببين که خورشيد چه خدمتی به جهان می   

ی کل حيات است: هرچه از گياه و حيوان که روی اين سياره همه شاهد آن هستند. خورشيد، سرچشمه

ها را اهد بود. او از آسمان، آب درياها و درياچهحاصل خوای بیهست. بدون تابش انوار او، اينجا ويرانه

، بارش انوار  ِدواتا -دهارمابارد. او همواره در کار کند و از ابرها بر بذرهای زمين باران میهدايت می

 خويش به يکسان بر همه است.

ای که لحظه ای استبزرگی است. او يوگی بلندمرتبه تیاجیناپذير خويش، سوريا به دليل وارستگی قياس   

دهد. او در ی پاداش انجام میی خود را بی انديشههای خود نيست. او وظيفهی شکوه يا برتریدر انديشه

آيد. ی هيچ کس ديگر بر نمیکند کاری است که از عهدهکار خود فروتن و استوار است. خدمتی که او می

او هيچ گونه غروری ندارد. او بی توجه به گستراند در توان کس ديگری نيست. اما آن شادمانی که او می

 رود.بخش خويش، به راه خود مینتايج ماموريت انرژی

بارد، ی جهانيان و انسان فرو میميزان شکيبايی خورشيد، که پيوسته آن همه حرارت را برای استفاده   

ن است که اين بدن ماّدی دارد. اين چنيتصورناپذير است. اين اوست که بدن انسان را گرم و آسوده نگه می

گردد. اگر خورشيد يک لحظه بيهوده بتابد، جهان گيرد، سرشار میاز انرژی و هوشی که از خورشيد می

پرورد. او اين عمل را ماموريت خويش، هدف خويش ی آتش خواهد شد. به جای آن، او جهان را میطعمه

 داند.و نه خدمت خويش می

ای خيالی باشد، توانی شکيبايی کنی. اگر آن کارما فقط وظيفهخود توست، میتنها در کارمايی که طبيعت    

و کارمايی که  کارما-اِساهاجاانجام آن را دشوار و همراه با مشکالت و درد خواهی يافت. کارمای خيالی 

ر غرو کارما -اسهاجاَسبُک می کند و  کارما -سهاجانام دارد.  کارما -سهاجاتجلّی ذات خود شخص است، 

ی آن خستگی يا گردن افرازی، تنفر يا آفريند، که نتيجهمی کنممن هستم که چنین میيا احساس 

 بينی است.خودبزرگ
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پرسد اما اگر او دچار بيماری اش نمیبه اين نکته بينديشيد: وقتی حال کسی خوب است، کسی از سالمتی   

کنند. علّت اين نگرانی چيست؟ نی سؤال پيچ میپرسند و او را با نگرايا اندوه شود، همه علّت آن را می

ی اوست. پس وقتی  سوابهاوا -ِسهاجاانسان اساساً شادمان و تندرست است. سرشت او شادمانی است. اين 

انگيز است. شود. اما برای او غم و اندوه شگفتزده يا نگران نمیکه شادمان و تندرست است کسی شگفت

شوند و به رشت او را آلوده ساخته است. به اين دليل، مردم نگران میی توهمی است که ساينها نتيجه

 آيند.جست و جوی علّت آن توهم بر می

آموزد که چه وقت کسی خودش است: وقتی خستگی يا گردن افرازی، تنفر يا غرور خورشيد به ما می   

و به آن مجبور باشد. اينست در او نيست. کار سوريا چيزی نيست که از بيرون به او تحميل شده باشد و ا

کند تا از زمان که آفريده و حاصل شود. همچنين، او انسان را تشويق میکه کارش منظم و آرام انجام می

کار خود اوست به طور کامل و ثمربخش، نه تنها برای زندگی مرفه و امن که برای آن حيات اخالقی و 

توانيد بفهميد چرا خداوند نخست گيتا را رد. اکنون میی سرنوشت انسان است، بهره بگيمتعالی که شايسته

 بسيار بزرگی است. کارمایوگی -نیشکاما، یوگی -کارمابه خورشيد آموخت. او 

ی انسان در برابر آموزد؛ به نمايندهناپذير را به آرجونا میاکنون کريشنا اين گيتاشاسترای زوال   

ای بر اين امر ی در خور اين آموزش دارد. چنين نيست؟ لحظهگزيند چون او فضايلها. او را بر میدوراهه

گرفت از او به بود، کريشنا تصميم نمیای با چنين پرهيزکاری و شکوهی نمیتأمل کنيد. اگر آرجونا وسيله

هايی کند. آرجونا دوگانگیی گيتا استفاده کند. خداوند هدايای خويش را به ناحق عطا نمیعنوان گيرنده

 ها ضروری بودند و او برگزيده شد. ی اين آموزهبرای عرضهداشت که 

 

 

 فصل هفتم
 

پذيرم تا آن را جسم می ناراکاراهنگامی که دهارما به رکود دچار شود، من به عنوان »کريشنا گفت:    

اکنون شايد اين جمله سبب «. دوباره زنده کنم، از آن حفاظت کنم و نيکوکاران را از وحشت نجات بخشم

رسند که دهارما امری در آيا به اين ترتيب مردم به اين نتيجه نمی»هايی شود. شايد بپرسيد: همیکژف

 «سازند؟)حقيقت( متهم نمی ساتیا)جاودانگی( و  تیانیمعرض رکود و تباهی است؟ آيا دهارما را به فقدان 
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شه و هدف آن را در نظر خوب، شما تنها هنگامی به اهميت حفاظت از دهارما پی خواهيد برد، که ري   

ی خويش آفريد و برای نگهداری و حرکت آرام آن، قوانينی ]کيهان[ را به اراده جاگاتبگيريد. خداوند اين 

 مقرر داشت. در آنجا، قوانين رفتار درست برای هر موجود پديد آمدند. اينها دهارما را تشکيل دادند.

شود. پيکر است. دهارما، چيزی است که پوشيده می دنپوشیبه معنای  ِدِهری دهارما از ريشه کلمه   

گردد. بعالوه، اين پوشش به او زيبايی و شادی ، توسط دهارمايی که او پوشيده حفاظت میِدساخداوند، يا 

ی بهارات است. جامه، حافظ احترام و متانت است، مانع سرماست و به يا جامه باراپیتاممی دهد. اين 

. دهارما نگهبان اعتماد به نفس اين سرزمين است. همان گونه که لباس، حافظ بخشدزندگی افسون می

 متانت صاحب خويش است، دهارما نيز معيار متانت مردم است.

ی خاص خويش يا وظيفه و سرشت يگانه درستینه تنها اين کشور که هر چيز کوچکی در جهان دارای    

. دهارما قانونگزار فرد و جمع است. پنج عنصر، ی خود را داردخويشتن است. هر چيز، لباس ويژه

 ، را در نظر بگيريد. در ميان آنها، آب دارای سيالن و ُخنکی به عنوان دهارما است.پراپانچاعناصر 

ی خويش را دارند. انسانيّت حرارت و نور، دهارمای آتشند. هر يک از اين پنج عنصر، دهارمای يگانه   

دارد. چگونه آتش می تواند آتش ها، آنها را از انحطاط محفوظ میرای حيوانها و حيوانيّت ببرای انسان

بماند اگر فاقد حرارت و نور باشد؟ او برای بودن خويش، بايد دهارمای خويش را ظاهر سازد و اگر آن را 

 ی مرده است.از دست بدهد، يک تکه چوب نيم سوخته

بيعی است که برای او چون نَفَس حياتی هستند. آنها را هايی طبه طور مشابه، انسان نيز دارای مشخصه   

ها در ايشان يافت شوند تنها اگر اين توانايینامند. اشخاص، انسان شناخته میها نيز میها يا توانايیشاکتی

آيند. برای حفاظت و تقويت اين کيفيّات و گردد. اگر آنها را از کف بدهند، ديگر انسان به حساب نمی

ها(  ویچاراها و  آچاراای خاص وجود دارد. اگر اينها )ی رفتاری مشخص و طرز انديشها، نحوههتوانايی

توان از جايی وارد کرد و ]بايدها و نبايدها[ حفظ شوند، دهارما دچار رکود نخواهد شد. دهارما را نمی

ست که انسان توان از جايی حذف نمود. دهارما سرشت اصيل خود شماست. فرديّت شماست. چيزی انمی

باشيد. اگر چيزی بشکند و از خودتان توان رفتار دهارمايی داشت؟ کند. چگونه میرا از حيوان جدا می

 پرداخته است.اِدهارما دهارمای خويش جدا شود و رفتار دلبخواهی پيدا کند، به 

دگان شادی از آن، ی انسان در محاق افتاده است. حاميان، مشوقان و جويندهارما-سهاجابه مرور زمان،    

گويند، دهارما نابود شده است. هر چند دهارما نابودناشدنی اند. به اين دليل است که مردم میاز ميان رفته

فقط  دهارما نهادن بنیانهای هرز بر گياهان است. پس است. اين وضعيت، درست مشابه استيالی علف
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ی محجوری است. ، دهارما واژهیوگالیکاهای هرز مزرعه است. اکنون در اين عصر آهن چيدن علف

ی کلمات نيست. اين را بايد به وضوح بدانيد. آنچه بايد گفت، حقيقت است. دهارما تنها کاربرد مسحورکننده

 آنچه بايد کرد، دهارما ]درستی[ است.

و  ]راستی در سخن، درستی در عمل[. اين شيپور فراخوان اوپانيشادها چارا دهارمام، وادا ساتیام   

اند. در واقع آنها وارونه های تابناک امروزه از ياد رفتهی فرهنگ هندوستان است. اين آموزهسرچشمه

)درستی در سخن( است. اين نخستين گام در طريق نابودی دهارما  وادا ِدهارماماند. فرمان امروزه، شده

ضوع را از عمل به سخن کاهش ايم، مواست. باور به اينکه فقط با سخن گفتن از چيزی به آن عمل کرده

 دهد. در واقع اين کار، اِدهارما ]نادرستی[ است.می

گيرد. نيروی تمساح بسته به حضور او در آب است. نيروی اما چيزی که به عمل در نيايد، نيرو نمی   

های کلمات رها کنيد، دچار ضعف دهارما در عمل به آن است. وقتی آن را دور از عمل روی شن

گيرد. تبديل آن به عمل د. ساتيا موضوعی مربوط به سخن گفتن است و به کالم که درآيد، نيرو میگردمی

دشوار است. نيرو در اينجا دارای دو جنبه است: نيروی حيوانی و نيروی دهارمايی. بهيما نيروی بدنی 

ی دهارمايی بدل در کنارش قرار گرفت، نيروی بهيما به نيرو دهارماجاداشت، اما چون برادر بزرگترش 

گرديد. پانداواها به علّت پيروی از نيروی دهارمايی نجات يافتند. اما به همين علّت، در آغاز مجبور به 

داشتند، حريفی آسان برای دشمنان پذيرش شکست گرديدند. پانداواها بدون دهارماراجا، هر چه هم نيرو می

: کورواها چگونه نابود شدند، در حالی که آمدند. درست به اين موضوع دقت کنيدخويش به حساب می

گاه آنان، نيروی تر در اختيار داشتند؟ آنان فاقد نيروی دهارمايی بودند. تمام تکيهمنابعی بسيار فزون

حيوانی صرف بود. همان روزی که دهارماجا و بهيما، که نيروی دهارمايی داشتند به جنگل تبعيد شدند، 

 وذ کرد.به سرزمين کورواها نف نادرستی

پس، دهارمايی که اکنون به جنگل تبعيد شده، بايد به شهرها و روستاها باز گردد تا فراوانی، کاميابی و    

ی اِدهارما به دوران دهارما بازگردد. برای آرامش در جهان حکمفرما شود. جهان بايد از دوران ُسلطه

های هرز و گياهان خودرو هيچ تالشی کاشت بذر، تالش بسياری الزم است. در حالی که برای رشد علف

بايد در نهايت دقت کاشته شود. با عمل به دهارما، اِدهارما خود به  ساهاجادهارماالزم نيست. بذر ارزشمند 

نمايی خاصی الزم نيست. بنابراين در متن گردد. برای از کار انداختن آن، هيچ قدرتخود نابود می

 درستی[ به معنی افزايش عمل به دهارما است.]بنيان نهادِن  دهارمااستپاناحاضر، 
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. به نیست مشاهده قابل ما برایچيست؟ فقط يعنی اين که  رفت خورشیدمنظور مردم از گفتن اينکه    

توان گفت که وجود ندارد. چگونه ممکن است همين منوال، فقط به اين دليل که دهارما مشهود نيست، نمی

ر حقيقت يا دهارما نخواهد بود. دهارما چون با حقيقت همراه است موجود نباشد؟ اگر چنين شود که ديگ

ی دهارمای پنهان شده، دهارمااستپانای حقيقی است. کاری که کريشنا فناناپذير است. آشکارسازی دوباره

 کرد دقيقاً همين بود.می

ی را که از ازل با ای انديشهاو ]کريشنا[ با استفاده از آرجونا چون يک ابزار، قوانين عمل و نحوه   

عنوان دهارما موجود بوده آشکار ساخت و بار ديگر بر عمل به آنها تاکيد کرد. از اين امر با عنوان 

ای حيات نو بخشيد. اين کاری نيست که از انسان رفتهگردد. او به امر از دست دهارمودهارانا ياد می

]قادر  شاکتا سارواه عهده گرفت. تنها او معمولی برآيد. پس اساس کيهان، خداوند جهان خود آن را ب

 مطلق[ است. او از طريق آرجونا به جهان تعليم داد.

های بزرگ باشد. پس ی اين آموزهاگر آرجونا فردی چون ديگران بود، نمی توانست گيرنده و فرستنده   

ان بيرونی، که حتی دشمنان بايد بدانيد که آرجونا واقعاٌ انسان بزرگی بود. او قهرمانی است که نه تنها دشمن

مايه قادر به درک گيتا و عمل به آن نيستند. کريشنا با دانشی های کمدرونی خويش را شکست داد. قلب

 کامل و هدفی متعالی، آرجونا را به عنوان وسيله برگزيد و فيض خويش را نثار او ساخت.

جمله را بيان کرد )به لطف فراگير  گفت، اينروزی هنگامی که کريشنا صميمانه با آرجونا سخن می   

آرجونا! تو نزديک ترين بهاکتاِی )سرسپرده، عاشق( منی. نه تنها چنين »کريشنا در اين جمله توجه کنيد(: 

است که تو عزيزترين دوست منی. من دوستی عزيزتر از تو ندارم. به اين دليل است که حقايقی چنين 

 «آموزم.متعالی و سّری به تو می

اند. خداوند آنها را با اين عنوان ها بهاکتای خودخواندهاين کلمات تأمل کنيد. در اين دنيا بعضیبر    

ترين اعتبار است. بهاکتا بايد قلب خداوند پذيرد. کسب عنوان از خود خداوند، موهبتی بزرگ و متعالینمی

ت آورد. عنوانی که از خود ی بهاکتا بودن خويش را از او به دسرا نسبت به خود نرم سازد و تأييديه

(. آتماترپتیبه جای  آلپاترپتیکند. )شخص صادر شود به جای شادی اصيل، رضايتی حقير ايجاد می

توانيد بفهميد که آرجونا تا چه اندازه آرجونا تنها کسی بود که از خداوند، کسب عنوان کرد. از اينجا می

ی خودتان بگوييد. شايد چنين و چنان بارهخلوص قلب و شايستگی داشته است. شايد صدها چيز در

ادعاهايی کنيد، اما بايد تأييد خداوند را نشان دهيد. در غياب آن، تمامی سخنانتان الف توخالی است. بهاکتی 
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 میترای آيد، اما اين هم به تنهايی کافی نيست. به اين دليل کريشنا کلمهاز طريق اطاعت مطلق به دست می

 سازد.تر میای کاملبرد. دوست، ترسی ندارد و اين امر از او گيرندهار می)دوست( را نيز به ک

شنيد اما سری اکنون بايد موضوع را خالصه کنيم و به گيتا باز گرديم. آرجونا کلمات کريشنا را می   

ضطرابند. ها از ترديدها در ای انسانپرترديد داشت. او آشفته بود. نه تنها او چنين بود که اين روزها همه

ی معنويت و معرفت مرتبط با خداوند، دو نوع تفسير موجود است: بيرونی و از طرف ديگر، در عرصه

وجوی پذيرند و آنان که مشاهداتی از خداوند دارند، در جستهای عادی تفسير بيرونی را میدرونی. انسان

 اند.کشف تفسير درونی

ريگی در کفش، کورکی در پا و اختالفی در خانه است.  می گويند؛ ترديد در سر، مثل خاری در چشم،   

آورند به اين معناست که آنها متعلق به انسانيّت اگر ترديدها بر آرجونا، که انسانی نمونه بود، هجوم می

هستند. حل آنها فقط از مادهوا ساخته است که در فراسو و بر فراز انسانيّت است. به اين دليل کريشنا در 

 ايستاده و آماده است تا هر ترديدی را برطرف سازد و در قلب او شادی بکارد. کنار آرجونا 

ی ی سوم از ادوار چهارگانه]دوره دواپارایوگااکنون آرجونا در چه ترديد داشت؟ کريشنا در انتهای    

دو چگونه اند. پس اين ِودايی[ متولد شده است، ولی سوريا و مانو ]خورشيد و انسان اّول[ متعلق به گذشته

های ای بدنی باشد، چون کريشنا را نسلتواند رابطهممکن است با کريشنا ديدار کرده باشند؟ اين رابطه نمی

متوالی از آن دو جدا کرده است. کريشنا معاصر آرجونا است. چگونه او اين يوگا را به سوريا آموخته 

ر هوش است. نارضايتی آرجونا هر لحظه ی فقهای باورنکردنی شنيدن نشانهاست؟ ساکت نشستن و داستان

گشت. اين امر از چشم کريشنا، که در همه جا و همه چيز حاضر است، دور نماند. او گفت: افزون می

 و با لبخند او را تشويق به گفتن کرد.« بينم چيست؟ به من بگو.دليل اين ناآرامی که در تو می»

اند فهمم. آنها چنان گيجم کردهادهوا! من کلمات تو را نمیم»آرجونا از فرصت به دست آمده خرسند بود:    

کنم، مرا ببخش ولی ترديدم را برطرف کن. ام. التماس میکه همان ايمان اندکم به تو را نيز از کف داده

 «توانم پنهانش کنم.بيش از اين نمی

تو گفتی که »د. آرجونا گفت: گوپاال ]از القاب کريشنا[ شادمان بود و از آرجونا موضوع ترديد را پرسي   

اند و تو به کدام عصر ای بسيار دور زاده شدهای. اين دو در گذشتهاين يوگا را به سوريا و مانو آموخته

تعلق داری؟ آيا در همين بدن به آنها آموزش دادی؟ اين باورنکردنی است. چون اين بدن تو فقط چهار يا 

از من عمر نداری. چگونه به آنها آموزش دادی و من نفهميدم؟  پنج سال از من بزرگتر است. تو خيلی بيش

ای که خارج از و به خورشيد؟ او بزرگتر از توست. بارها بزرگتر است. او از ازل همانجاست. از گذشته
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توانند آن را اثبات کنند. صبر ترين اشخاص هم نمیتوانم باور کنم، نه و حتی باهوشتصور ماست. نمی

« اين بدن نبود. اين يوگا نبود. زمانی بود که من در بدنی ديگر و در يوگايی ديگر بودم.»ی: کن! شايد بگوي

اش چه روی های پيشينتواند به ياد بياورد که در زندگیکند. چگونه کسی میتر میکه موضوع را عجيب

. مگر نه؟ داده است؟ اگر بگويی که به ياد آوردن آن ممکن است، پس بايد برای من هم ممکن باشد

آورند. فناپذيران شاستراها تصريح دارند که تنها معدودی موجودات الهی چنين چيزهايی را به ياد می

توانند آنها را به خاطر داشته باشند. خوب، گيرم پذيرفتم که تو الهی هستی. اما مجبورم بپذيرم که نمی

توانند از يکديگر چيزی می سوريا، خورشيد هم الهی است. چگونه دو شخص در مقام الهی يکسان

تو شد. نشد؟ پس تو بايد برتر از سوريا باشی.  یسرسپردهبياموزند؟ وقتی تو معلم بودی و او شاگرد، او 

پذيرم که تو خدايی، خود خداوند. ولی اين مشکالت را بيشتر فرض کنيم اين يکی هم درست است. من می

گ باشد؟ وقتی تو شکل انسانی پنج فوتی داری، آيا اين کند. آخر چرا بايد خداوند، اسير تولد و مرمی

نهايت نامحدود کيهانی، چون موجودی محدود محدود ساختن نامحدود نيست؟ چرا خداوند بايد از آن بی

تجسم يابد؟ من چگونه بر اين ترديدها فائق آيم؟ من قادر به حل اينها نيستم. کلمات تو فقط برای خودت 

های ام کن. حرفام. اندکی راهنمايیمن حامل هيچ معنايی نيستند. گيج شده معنی دارند. آنها برای

 «ای بزن.کنندهقانع

آرجونا! منظور مردم از »خنديد. او گفت: ديد زمان مناسب فرا رسيده، در دل میکريشنا از اينکه می   

شود، ديدگاه ايشان بيان می گفتن اين که خورشيد آمد و خورشيد رفت، دقيقاً چيست؟ از آنجا که اين سخن از

ام و رود. من هم چون او هستم. من زاده نشدهآيد و نمیبسی دور از حقيقت است. نيست؟ خورشيد نمی

آيم بنابراين اعمال بسياری طی هر انديشد که بارها به دنيا میميرم. انسانی با هوش عادی چنين مینمی

شوم. ارتقای جهان موجود باشد، با نام و شکلی ظاهر میدهم. من هرگاه نيازی به تولد خويش انجام می

]دانای  ساروجناهمين. پس من آگاهی تمامی تجلّيات، تمامی ظهورات خويشم. من قادر مطلق هستم. من 

]نيروی معرفت[ تو غرق در  جناناشاکتیمطلق[ هستم. نه تنها من، که حتی تو، بر همه چيز آگاهی. اما 

انا هستم، بنابراين از همه چيز آگاهم. وقتی خورشيد در آيينه ديده شود، مقام يا اِجنانا است. من خود، جن

در  منپذيرد. همچنين، دهد. او تأثيرناپذير است. درخشش او کاستی نمیشکوه خود را از دست نمی

مطلق  همان قادر مننکاسته است.  منام و اين امر، از مقام و درخشش ]عالم اشياء[ بازتاب يافته پراکریتی

های ها به دليل شايستگی و عدم شايستگیام و فناناپذيرم. انسانزاده نشده منمانم. باقی می ساروجناو 

ها هم صّحت آواتار کنی که اين موضوع در مورد آيند. شايد فکر میتولدهای پيشين خويش، به دنيا می
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ی ]تولّد[ من جانمادعای نيکوکاران علّت از آن من است. الجانما لیمتعلق به توست. کارماجانما دارد. نه، 

 «کاران نيز.است و بدکاری تبه

 

 

 

 

 فصل هشتم
 

های انسانی خداوند بر زمين[، فاقد هر گونه شايستگی يا عدم شايستگی گرد ]تجّسم پوروشاآواتارهاِی »   

در اين تولد بپردازند.  آمده از تولدهای پيشين هستند که مجبور باشند، مانند فناپذيران معمولی، بهای آن را

است. تولدی مجازی است. نيکی نيکان و بدی بدان داليل ظهور آواتار خداوند را فراهم  اللیتولد آنان 

شير، تجلّی چهارم ويشنو[ را در نظر بگيريد. شايستگی -]انسان نارسیمهاآورند. مثالً مورد آواتار می

ی ظهور خداوند، شادمانی نيکوکاران ظهور او شد. نتيجهبا هم اسباب  هیرانیوکاسیپوو تبهکاری  پراهالدا

فارغ از شادی و اندوه است، حتی هنگامی که در بدن  آواتارو رنج بدکاران خواهد بود. با اين حال، 

. روحانی است مایامریناست نه  مایاچینترکيبی از پنج عنصر نيست. او  آواتارمجازی خود قرار دارد. 

شود. توهمی که مولّد نادانی است در آشفته نمی تو مالو  من مالخودپرستی يا حس  نه ماّدی. او هرگز از

او راه ندارد. هر چند ممکن است آدمی آواتار را با انسان اشتباه بگيرد، او تحت تأثير سرشت تجّسم خويش 

 «آيد و انجام آن کار، بند اوست.گيرد. او برای کاری میقرار نمی

]قّديس[ها، مجازات بدکاران و حمايت  سادوه آن کار چيست. آن کار، حفاظت از به تو خواهم گفت ک»   

شوند، از دهارما ]درستی[ است. منظورم از سادو، راهبان و مرتاضان که معموالً با اين کلمه شناخته می

گونا يا نيکی، درستکاری و تقوی است و اينها را حيوانات و حتی حشرات -نيست. بلکه منظور من سادو

گونا بهترين معنای تقويت سادوها است. آواتار، تجسم -توانند به دست آورند. در واقع پيشبُرد سادوهم می

 یاسیَسنکند. اما از آنجا که اين گوناهای مقدس است، بنابراين آنان را هر کجا که يافت شوند، تقويت می

آيد که از توجه خاص خداوند نظر می شوند و بهکوشند، سادو ناميده میها ]تارکان دنيا[ به شوق آن می

 برخوردارند.
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 سادسیال]دوری از گناه[ هستند، که  ساداچارای ی کسانی که در انديشهاما تنها آنان سادو نيستند. همه»   

)حضور( ساروايشوارا )خداوند(اند،  دهیسانی]پاکی درون[ دارند، که دوستدار ساتيا هستند، که مشتاق 

ی اينها سادو هستند. چنين انديشند، با هم برابرند. همهاظرند، که به سارَوجنا مین دهارما سدکه بر 

ی يکی از اين در نتيجه جاتایا، رامایاناشوند. در هايی حتی در حيوانات و پرندگان نيز، يافت میمشخصه

بارگاه او  ها فرصت خدمت و کسب فيض ازها متبّرک شدند و ميمونگوناها نجات يافت. اين است که فيل

را يافتند. به همين دليل خداوند به سنجاب تبّرک بخشيد. سادو از رشته ای تسبيح، ردايی اُخرايی و چوبی 

شود. لباس و زبان معّرف سادو و غير سادو نيست. اين گونا است که آن را تعيين در دست ساخته نمی

ی اری در همگان، بهترين وسيلهی حيوانات ظرفيت خوب بودن دارند. پس تشويق نيکوککند. همهمی

 «تضمين آسايش جهانی است.

و بعد، مجازات بدکاران. آنان که از حدود تعيين شده برای هر نوع يا جنس از حيوانات تجاوز کنند، »   

های ]گناهکاری[ افراط کنند و آنان که در حلقهآناچارا عدالتی[ و ]بیاِنیایا ]بيکارگی[، اِکارما آنان که در 

زنند، بايد مجازات شوند. کسانی که به راجوگونا و تاموگونا اجازۀ سلطه ]خودپرستی[ پرسه میکارا آهام

دانام ]مهربانی[، دهارما و دایا های ی راهدهند و ساتواگونا در ايشان خاموش شده است و اين چنين همهمی

آرجونا خبر داد که تقويت دهارما نيز،  اند بايد کيفر ببينند. سوم اين که، کريشنا به]نيکوکاری[ را گم کرده

ی سادو واجد معنايی ديگر نيز هست، که در متن حاضر دارای اهميت است. سادو کسی ست. کلمهاوکار 

شود. گروه بدکاران همواره ها، منحرف نمیی خويش، با وجود تمامی خطرات يا وسوسهاست که از وظيفه

فراط در اعمال مخالف با شاستراها هستند. پس چه چيز دهارما آفرينی برای چنين کسانی و ادر کار مشکل

دارد؟ عمل کردن دقيق به دهارمايی که در شاستراها آمده است. گسترش شکوه و را برقرار نگه می

 -پارمادرخشش زندگی دهارمايی در ميان مردم. همواره به وداها و شاستراها، به خداوند و آواتار و 

راهبر به رهايی و سعادت در فراسوی اين زندگی است، حرمت نهادن. اين عمل و سادهانايی که  پوروشا

کنم، به هر چه می»شود. کريشنا گفت: ناميده می دهارمودهارنايا  راکشانا -دهارما،  سامستاپانا -دهارما

تولد و توانند از دانند، میخاطر اين هدف متعالی است. هيچ يک برای خودم نيست. آنان که اين راز را می

 «مرگ بگريزند.

نام دارد. به اين احساس که  جنانا -پاروکشااحساس اين که خداوند از تو دور، غايب و جداست، »   

 جنانا – آِپاروکشاخداوندی که در تمامی کيهان حاضر است، در درون تو نيز به عنوان آتما مقيم است، 

]آگاهی[ انسان پاک خواهد  تایچیتد انجام شوند، گويند. اگر تمامی اعمال انسان با روح هديه به خداونمی
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تنها آنان که صاحب آگاهی نابند، قادر به تشخيص طبيعت الهی جانما ]تولد[ و کارمای »شد. کريشنا گفت: 

توانند الوهيّت آنان را تشخيص دهند. با اين حال، هيچ کس از تماس با خداونِد به شکل الهی هستند. همه نمی

جويد. با تمام توان خود بکوش و از هر فرصتی بهره بگير. از جانب تو نبايد هيچ سستی انسان دوری نمی

 «صورت پذيرد.

ی درست( معين شده، تأکيد )يا نمونه کاریآدیهای ی دهم اين فصل، آنجا که نشانهبر اين امر در آيه   

کارمای من نيستند. تنها آنان که  ]الوهيِّت[ جانما و دایویاتووامآرجونا! همه قادر به درک »گرديده است. 

ورند، آنان که هيچ از وابستگی، نفرت، ترس و خشم به دور اند، تنها آنان که در نام و شکل خداوند غوطه

توانند آن را بفهمند. آنان که بی اند میپشتيبانی جز من ندارند، آنان که از طريق معرفت بر آتما پاک شده

کنند و به من ستی، حقيقت(، دهارما )درستی( و پريما )عشق( را تسخير میجويند، ساتيا )رالغزش مرا می

 «يابند. اين حقيقت مطلق را از من بپذير. تمامی ترديدهايت را رها کن.دست می

 روپا،  سابداآاليند. آنان تنها در ها از سر جهالت، آگاهی درون را با سکونت در جهان اشياء میانسان»   

شوند جويند. وقتی در طلب کسب لذت از اشياء اند، وسوسه میمزه( و مانند آن لذت می )شکل، بو، راساو 

وقفه در اين راه، پريشان، متنفر و تا از اشيايی که به ايشان لذت بخشيده حفاظت کنند و از تالش بی

که به شود دهد و اين امر، اسباب خشمی میگردند. ترس، قوای ذهنی انسان را به باد میهراسان می

کن شوند. آرجونا! اند و بايد هر سه ريشهيابد. بنابراين، آرزو، خشم و ترس به هم وابستهسادگی تسکين نمی

هايم ايمان ها را در ذهن خويش مرور کن و سپس به عمل بپرداز. عاقل شو. به حرفابتدا اين واقعيت

 «داشته باش.

توانی اين مقام متعالی و قدسی را در ! چرا نمیمارانانداکو»ی اينها را شنيد و پرسيد: آرجونا همه   

نامی. پس ]َسرَور مايا[ می دایامایا]تجسم عشق[ و  سواروپا-پریمادسترس همگان قرار دهی؟ تو خود را 

ها اين همه تبعيض برای چيست؟ من بايد علّت اين تبعيض را بدانم که چرا تو اين مقام را تنها به جنانی

خواهم بگويم که اِجنانی، همان آدم نادانی که قدرت کنی. حتی میها دريغ میانیبخشی و از اِجنمی

ی لطف توست تا جنانی تشخيص ندارد، که مثل آونگ از اين سو به آن سو در نوسان است، بيشتر شايسته

پس ]خواب خداوند[ است آگاهی دارد.  ویشنومایام]کيهان[،  جاگاتداند و از اين که که همه چيز را می

 «تر شود؟ چنين کسانی که به لطف بيشتری نياز ندارند.چرا بايد امور باز هم برای او روشن

ی بشريتی، بنابراين شود. تو نمايندهآری، انسان معموالً در چنين ترديدهايی غرق می»کريشنا گفت:    

ه گوش بشريت برسانم. توانم پيام خويش را بترديدت نيز ترديدی بشری است. من با رفع ترديد از تو، می
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نام  آرتاهای بدنی است. او اند: اولی، همواره در هراس از بيماریگوش کن. طالبان من از چهار گونه

های خويش برای کسب موفقيت، قدرت، دارايی، فرزند و غيرو است. او ی تالشدارد. دومی نگران نتيجه

خواند، همواره در جمع سالکان مقدس را میاست. او متون  آتمااست. سومی، مشتاق ادراک  آرتی -آرتا

اش اشتياق به دستيابی به کند و انگيزهرفتار می سادآچارامعنوی است، هميشه بر اساس تعاليم قديسين و 

 «است. چهارمی جنانی است. او غرقه در براهماتاتوام است. جیجناسو]حضور[ خداوند است. او  دیسانی

کند، صدايش را پرستد. وقتی دعا مینگام گرفتاری، درد يا اندوه مرا میاولی، يعنی آرتا، تنها در ه»   

کنم. همچنين وقتی اش را اجابت میشنوم و تنها در مورد همان گرفتاری، درد و اندوه خاص، خواستهمی

 شنوم و تنها همان چيزهايی راکند، میآرتی برای ثروت يا مقام يا قدرت يا موقعيت اجتماعی دعا می-آرتا

بخشم. به جيجناسو اين سعادت داده شده که بتواند به کمک گورو يا راهنمايی که در طلب آنهاست، به او می

کارما بپردازد و هوشی که آنقدر تيز هست که بتواند ميان آتما و غير آتما تمايز قائل -مناسب به نيشکاما

کنم اش میردرگمی نجات يابد و ياریبخشم تا از سشود و به کمک آنها به هدف برسد. من به او تبّرک می

 «تا بتواند بر هدف خويش، يعنی رهايی، تمرکز يابد.

هستم. کار من بخشش هر چيزی است که کسی بخواهد. در من نشانی از  کالپاوریکشامن چون »   

سبت توان به من نافتد. هيچ خطايی را نمیای از ظلم هم بر من نمیداوری و تبعيض نيست. حتی سايهپيش

تابد، اما اگر چيزی ی کسانی که در معرض آن قرار بگيرند به يکسان فرو میداد. انوار خورشيد بر همه

تر پشت چيز ديگری پنهان شده باشد، مثالً درون اتاقی بسته، خورشيد چگونه نور بيفشاند؟ چيزهای متعالی

 «ت، نه در خداوند.تر دست يابيد. خطا در طالب و طلب اوسبخواهيد تا به درجات متعالی

گذارد. چه جهالتی! او آرجونا! انسان حرمت و جست و جوی مرا که خويشتن خود اوست، فرو می»   

باری است که موقتی، دروغين و گذرا هستند. بايد آرزومند من نيست و از ديگر سو خواستار امور زيان

دهد. اعمال دنيوی[ به سرعت نتيجه می] کارموپاسانادليل اين رفتار ابلهانه و شگفت را به تو بگويم: 

جويد. انسان تنها اموری را که هم اينجا و هم اکنون، به شکلی سفت و سخت در دسترس حواس اوست می

گردد و از دوام دچار میبيند. پس به کشش لذات بیانسان معموالً دسترسی به واقعيت را بسيار دشوار می

 «شود.دور می شادی سرشاری که حاصل اعتالی حواس است

آيد. انسان ای دشوار و طوالنی حاصل میدستاورد جنانا، پيروزی درونی است که پس از مبارزه»   

شود. ، اهميت قائل می استوالسریرامعموالً فاقد شکيبايی الزم است. او حتی بيشتر برای بدن زمخت خود، 

جويد است، بنابراين، انسان جنانا را نمی کنند، شادمانبدن تنها در کنار اشيايی که حواسش را تحريک می
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 -جنانااست نه  سیدهی -کارماشود. او مشتاق کشاند که در آن به حواس توجهی نمیکه او را به راهی می

های حسی کم شمارترند. اذهان اند، از اسيران حواس و کششهای عقالنی. آنان که گرفتار کشش سیدهی

افتند. گروه اندکی که دارای اذهانی معنوی پذير و بدنی میدراکحسی به دام امور ظاهری، محسوس، ا

اند. راه آنان، طريق درست ناپذير، آن سعادت ناديدنِی گم شدن در مطلق کيهانیهستند، مشتاق آن ادراک

کارما به همه است تا اشخاص -است. راه کارموپاسانا، طريقی خطاست. کار من نشان دادن ارزش دهارما

 .«خيص خود، آن را بپذيرندی تشبه قوه

ام، يک راه موجود است و آن ی دهارما، که من برای آن آمدهاّما آرجونا! برای زنده کردن دوباره»   

دهی چهار وارنايی ]جامعه[ بر اساس کارما و گونای ]گونه، نوع[ مردم است. يا سازمان چاتوروارنیام

شود. بعضی اشخاص هميت آن به آسانی روشن نمینظام وارنايی برای کارکرد جهان ضروری است ولی ا

اند. اگر مشکل شود گمراه شدهی مردم و دوری آنها از يکديگر میبا اين انديشه که اين نظام سبب ناآرام

گيری که نظام وارنايی سودمند نيست، کار مورد بررسی قرار گيرد، حقيقت آشکار خواهد شد. اين نتيجه

آفرينند. من اين سازمان را به منظور افزايش آسايش هايی، پريشانینين داوریی نادانی است. چتنها نشانه

آيد تا او در اعمالی مشارکت جويد که با آنها ، بنيان نهادم. وارنا به ياری انسان میلوکاکشماجهان، يا 

مانی ای شاديابد. بدون آن، انسان قادر به لحظهسازگار است و از طريق آنها به کمال خويش دست می

 «نيست.

گونا هستند، -برای کسب موفقيت در هر فعاليتی، وارنا چون نَفَس حياتی است. آنان که دارای ساتوا»   

دهندگان معنويت، اخالق و زندگی متّرقی که به ياری کنند، پرورشآنان که براهماتاتوام را ادراک می

 براهمنسرشت خويش را برانگيزند،  خيزند تا در ايشان نيز، اشتياق به ديدن واقعيتديگران بر می

ی آسايش و ]روحانيون[ هستند. حافظان و نگهبانان نظام سياسی، قانونی و قضايی کشور که نگهدارنده

سازند و اخالقان را مهار میکنند و بدکاران و بیهای مردمند، که نظم اخالقی جامعه را حفظ میدارايی

 «]جنگجويان[ نام دارند. کشاتریا، بخشندناتوانان و تنگدستان را رهايی می

آنان که در حدود شايسته به گردآوری و تأمين نيازهای جسمانی عموم مردم برای يک زندگی دلپذير »   

افکنند و ]پيشه وران[ هستند. کسانی که با خدمت خويش، اساس آسايش انسان را پی می وایشیاپردازند، می

]کارگران/کشاورزان[ معروفند. من اين چهار وارنا را به اين ا شودراستحکام و رگ و پی آن هستند، به 

وقفه دست ی خود بپردازند، انسانيّت به پيشرفتی بیمنظور پی افکندم. اگر وارناها به وظايف تعيين شده

ی اين سازمان، ايجاد فرصت خدمتگزاری به يکديگر است که فرد را در زندگی خواهد يافت. نتيجه
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ای از شود. سازمان وارنايی نمونهگی و شادی و رهايی از ترس و اندوه راهبر میاجتماعی به هماهن

 «الطاف الهی است که به بهارات عطا شده است.

اند، چون به هر عمل خويش، جز به شکل اجرای فرمان در واقع مردم بهارات به اين طريق تبّرک يافته   

ته بايد تأمل کرد. اين موضوع پراهميتی است. اکنون نگرند. بر اين نکاو و راهی برای کسب فيض او نمی

توجهی است. اگر قوانين ]بشری[ چهرۀ سازمان وارنايی را فرمان الهی در معرض خطر بزرگِ بی

دگرگون سازند، جهان روی آسايشی را که به دنبال آن است، نخواهد ديد. بعضی از مردم چنين استدالل 

بار رسيده بهارات تنها به دليل سازمان وارنايی به اين وضعيت تأسفآموزند که کنند و به ديگران میمی

ای خاموش بنشينند و به اين پرسش بينديشند که: آيا کشور به دليل وجود همين است. اما اينان بايد لحظه

بار کنونی سازمان باقی نمانده است؟ يا اين که آيا کشور به دليل تضعيف اين سازمان به وضعيت تأسف

ه است؟ سپس بر اساس نتايج بررسی خويش، حکم به انحالل وارناها دهند. وقتی اشخاصی بدون نرسيد

تواند ارزشمند قلمداد جويند، نظر ايشان نمیای در سازمان وارنايی خطا میطرفانههای بیچنين بررسی

 شود.

کت در آمده است. البته سازمان وارنايی از مسير درست خويش منحرف شده و در جهت نادرستی به حر   

تواند دليلی برای انحالل آن فرض اند. اما اين امر نمیاين موضوع را بسياری از بزرگان گوشزد کرده

توان حکم به کند و سر به انجام امور پا مشغول است، نمیشود. به اين دليل که پا به جای دست کار می

رار بگيرد، نه آنکه تمامی سازمان را قطع دست و پا کرد. بايد بکوشيم تا هر چيز سر جای خودش ق

 تخريب کنيم.

ها نيست. خطا در روش دلبخواهی است که در ها و سردرگمیی اين ناآرامیسازمان وارنايی علّت همه   

ای در دست مردم بدل شده و به اين دليل، اجرای آن در همه جا گسترش يافته است. اين سازمان به بازيچه

خويش را از کف داده است. وجود اين سازمان نه تنها برای بهارات، که برای تمام توازن و هماهنگی ذاتی 

دهی وجود دارد. شايد نام آن متفاوت جهان ضروری است. در کشورهايی غير از هند نيز، چنين سازمان

 راکشاکا،  وارگا سیکشاکاباشد، اما کارکرد آن يکسان است. ]در جوامع ديگر[ هم چهار طبقه هست: 

ی وارنا است. در ساير نقاط کننده. اما در بهارات، تولد، تعيين وارگا سرامیکاو  وارگا وانیگ،  گاوار

 کننده است. تفاوت در اينجاست.جهان، کارما، يا کاری که هر گروه به آن مشغول است، تعيين

شوند، ده میدر حال حاضر، در ميان براهمنان که به دليل قرار گرفتن در اولين طبقه محترم شمر   

های ميانه سرگردانند. همچنين در چهارمين وارنا، توان يافت که راه را ترک گفته، در راهگروهی را می
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کنند و در جهت هاِی روحانِی متعالی رفتار میهای مقدس و انگيزهيعنی شودرا، گروهی بر اساس انديشه

توان طر اين که چنين اموری محتملند، نمیپردازند. اما تنها به خاادراک خويشتن به پاکسازی ذهنی می

 ی انسانی قابل استفاده نيست.نتيجه گرفت که سازمان وارنايی برای جامعه

 فصل نهم
 

بندی وارنايی اگرچه خلوص ذهن برای حفظ جامعه و فرد در قلمرو الهی اولين ضرورت است، سازمان   

های افراطی هرگز آن را انتقادات يا محکوميت اندازه مهم است وی اجتماعی[ نيز بی]طبقات چهارگانه

گزاران و شود. پس قانونخاموش نخواهد ساخت. زيرا آسايش برای همگان از ضروريات محسوب می

حکيمان بايد بر خشم و نفرت خود فايق آيند و در آرامش، به کند و کاو در سازمان اجتماعی بپردازند و آن 

کاری است که بايد انجام شود. خردمندان و حکيمان هوشمند نبايد  را به شکلی مطلوب سامان دهند. اين

ی )طبقه کاستآميز و ابلهانه بدانند. کسانی که معنای حسادتخود را مجبور به همراهی با انتقادات بی

گذارند، خود دين دهند. کسانی که دين را کنار میگيرند خود يک کاست تشکيل میاجتماعی( را ناديده می

گويند، که دانند، آنچنان با پيشداوری عليه وارنا سخن مینهند. حتی کسانی که بيشتر میی بنيان میاتازه

 انگيز است!گويی چون ديگران نادانند. اين شگفت

هايی قطعی است که اگر از آن حدود تجاوز کند يا آنها را بشکند، نابود خواهد هر شیء دارای محدوده   

چيست؟ هماهنگی ذات و شکل آن. اگر چيزی دارای شکل ولی فاقد ذات )سرشت، شد. آيا آزمون هويّت آن 

هايی خاص باشد، طبيعت( باشد، غير واقعی و خطاست. همچنين اگر هر طبقه ]اجتماعی[ فاقد محدوده

شکل و گروهی پريشان ای بیتواند يک طبقه شناخته شود؟ چنين چيزی نه اين و نه آن، تودهچگونه می

ی الهی است و به همين سبب توسط حکيمان، قّديسان و بزرگان بلندمرتبه يافتگی، ارادهسازمان خواهد بود.

های بسيار پرورش يافته و به جا مانده است. اما در اين عصر آهن کالی، هوشمندترين مردم آن را طی نسل

 اندازند.چون چيزی کهنه و بالاستفاده دور می

بندی، تشخيص و با نگاه از خارج و از ديدگاه فردی به اين سازمان در غياب بررسی ژرف، بدون قدرت   

 دیدگاهی، بصیرتبندی نيازمند توان به نتايج درستی رسيد؟ کشف تقّدس و ارزش اين سازمانچگونه می

گردد، ی پنهان در شير، طی فرآيند چرخش پديدار میاست. همچنان که کره وجوگرجست روحیو  جهانی
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ها ار وارنا نيز، پس از فرآيند بررسی عالمانه آشکار خواهد شد. پس از آن، پيشداوریی چهارزش ويژه

 محو شده، واقعيت پديدار خواهد گرديد.

چهار وارنا چون اعضای بدن واحدی هستند. آنها در يک بدن الهی به کار مشغولند. ]در اين بدن[    

شودراها پاها هستند. البته اين سخن، دارای ها و ها صورت، کشاترياها دستان، وايشياها رانبراهمن

پردازند، مثالً گوروها، صدا معنايی ژرف و درونی نيز هست. کسانی که به آموزش اصول جنانا می

اند. صاحبان بازوان قوی بار زمين را بر دوش دارند. اينان کشاتريا محسوب هستند. ايشان براهمن

ی وايشياهاست و از همين روی از نظر ظاهری به ران هدهشوند. حفظ بنای جامعه، چون ستون، به عمی

اند. همان طور که پاها در هر نوع فعاليتی دخالت دارند، شودراها هميشه در شخصيت الهی تشبيه شده

امور اصلی جامعه درگيرند. ]به اين ترتيب[ حتی اگر يک وارنا در کار خويش سستی کند، خوشبختی 

وارناها، چون اعضای بدن، همگی ارزشمند و مهم هستند. در ميان آنان  دار خواهد گرديد.جامعه خدشه

ی باری توقف کار همههيچ يک برتر يا فروتر از ديگری نيست. نفرت و حسادت در جامعه به همان زيان

 اعضای بدن به دليل خشم از معده است!

ن است. اگر پايش را هم همه جای خروس قندی شيرين است. اگر سرش را جدا کنيد و بخوريد، شيري   

جدا کنيد و بخوريد، به همان شيرينی سر است. چگونه ممکن است وارناها که همگی اعضای خداوند 

بخش همگی واحدی هستند، برتر يا فروتر از هم باشند؟ عضوها متفاوتند، اما خون سرخ يکسانی حيات

اند، مان وارنايی را وداها بنيان نهادههای متفاوتی وجود ندارد. سازآنهاست. برای دست و پا و سر، خون

کوشند با ی انسان نيست. پس، کسانی که میتواند ناعادالنه باشد. اين اختراعی بر ساختهبنابراين نمی

 ی خويش در اين باره تفاوت و نفرت بيافرينند، تنها به نمايش نادانی خود مشغولند.انگارانهسخنان سهل

تنها کسانی هستند « رساند.برانداختن سازمان وارنايی انسان را به آسايش می»گويند: گويی آنان که می   

داند، خواستار دهی را سودمند میکه نگران آسودگی بشرند! ايشان عقيده دارند هر کس اين سازمان

ی انسانی است! البته هر دو گروه اسير توهمند، اما اين يکی به حقيقت نزديکتر است: انحطاط جامعه

انديشند که اگر وارنا کنند، واقعاً به آسايش بشر عالقمندترند. مابقی میکه از وارناها حمايت می کسانی

ها و خطاهای ]اين ای آلوده به توهم است. تنها اگر ويژگیحذف شود، کشور نجات خواهد يافت. اين انديشه

ينه و نفرت پايان خواهد ی کدهی[ با دقت و بدون پيشداوری بررسی شود، اين کشمکش مخفيانهسازمان

 ی مردم نسبت به سازمان وارنايی تحولی عظيم روی خواهد داد.يافت. سپس، در انديشه
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، دويدن به دنبال سرابی است که برابرند همهی برد. پيروی از انديشههيچ کس از فزونی نفرت سود نمی   

ها و بزرگان باتجربه را برای انديتآفريند. اکنون حاکمان بايد نمايندگان مردم، پتنها سرخوردگی می

ی اين سازمان کهن اجتماعی به بحث بپردازند. در مقابل، اگر تنها بر اساس مشاوره گرد آورند و درباره

شکل خارجی و ظاهر امر، که در آن سمومی هم راه يافته، تصميم بگيرند و دلهره ايجاد کنند به نادانی 

 [ حکمرانان و پانديت ها قلباً به دنبال خوشبختی مردم خواهند بود.اند. ]به اين ترتيبخويش گواهی داده

سازند که در يک لحظه قادر به نابود ساختن هايی میها بمببه يک مثال کوچک توجه کنيد: بعضی ملّت   

دانند که اين کار خوبی نيست ولی خود مشّوق آنند. اگر هزاران نفر روی زمين است. آنها اگر چه می

ها از سر هوس به کار روند، همه نابود خواهند شد. ]ولی[ در هنگام خطر آشوب، از آنها ن بمبروزی اي

ها و فرهنگ شود. هدف نابودی جهان نيست. بلکه حفاظت از ارزشتنها به عنوان دفاع شخصی استفاده می

و فرهنگ  آن کشور است. به همين منوال، سازمان وارنايی چون زرهی قدرتمند برای حفاظت از کشور

اند. ها و اندرزها همه به خاطر حفظ مردم از نابودی پديد آمدهکند. قوانين و مقّررات، محدوديتعمل می

هايی هستند که بايد از طريق عمل و پيروی دقيق و درست، محترم شمرده شوند. بدون توجه به آنها نظم

 وشامدگويی به هرج و مرج است.ها و از سر هوس با قوانين روبرو شدن، خمرزها، خطوط و محدوده

های بلندمرتبه و رهبران اجتماعی از اين سازمان حفاظت به اين علّت بزرگان، حکمرانان، پانديت   

اند. اگر مدتی به اين موضوع بينديشيد، اند و آن را تا به امروز نگاه داشتهاند، به آن جان بخشيدهکرده

دهی سودمند هست يا نيست. آيا اگر اين امر برای ا اين سازمانحقيقت بر شما آشکار خواهد شد. اين که آي

اند يا ی آنها ابله بودهخواهيد بگوييد که همهکردند؟ آيا میبار بود، بزرگان آن را تقويت میجامعه زيان

 اند؟ اند و يا عاقل نبودهحکمتی از نوع امروزی نداشته

جوگر و ديدگاه گسترده و فاقد پيشداوری آنان به مسائل ونه. نه. عقل، حکمت، مقام روحانی، روح جست   

توان يافت. تارکان دنيا تمامی عقل و نيروی معنوی اجتماعی را تنها در يک درصد از مردم امروزی می

ها، بخش ايشان بود. يوگیکردند، کسانی که کار برايشان چون نَفَس زندگیخود را وقف آسايش جهان می

هايی که خواستار رضايت حقيقی در اجتماع انسانی بودند... اينان  ماهاریشیو  ی معنویمبارزان عرصه

کنند. ايشان به ها[ آن را محکوم میدهندگان آن سازمان اجتماعی هستند که متجّددان ]مدرنشکل

اند و در عمل به تمامی اصالحگران امروزی که تنها در انبوه کلمات خويش مشتاق آسايش اجتماعی

ها و زنند، شباهتی نداشتند. چنين ترفندهايی برای قديسين کهن ناشناخته بود. طرحود پشت پا میادعاهای خ

های امروزی قصرهايی بر بادند. تنها کاربرد آنها، های مدرن، توخالی و رياکارانه اند. همۀ طرحآرمان
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قصرهايی حتی در حال فزونی غرور طراحان آنان است و برای ديگران بيش از اين معنايی ندارند. چنين 

 کنند.ای ديگر آغاز به ريزش میساخت، از گوشه

همان گونه که بدن برای جيوی ]روح فردی[ است، جهان برای خدا هست. هر رويدادی که در هر بخش    

از بدن روی دهد، بر جيوی مؤثر است. به همين منوال، هر چه بر بخشی از جهان تاثير بگذارد، بر 

دهد. همان طور که شما او از آن رويداد آگاه است و نسبت به آن واکنش نشان می خداوند موثر است.

ی اعضای بدنتان در بهترين وضعيت باشند، خداوند نيز دوست دارد ببيند که مردم دوست داريد که همه

يب خواهد به کشوری آستواند، يا میبرند. آيا او میی کشورهای جهان در شادی و خشنودی به سر میهمه

وارد سازد که پيش از هر چيز ديگر، بخشی از خود اوست؟ در امور مربوط به خداوند، همه صاحب 

 حقوق يکسانی هستند. همه برابرند.

تواند وظايف عضو ديگری را انجام دهد. هر يک از آنها بايد به انجام از طرف ديگر، هيچ عضوی نمی   

ی خويش را در قبال جامعه انجام دهد و به ی محولهوظيفه ی خويش بپردازد. همچنين، هر وارنا بايدوظيفه

بهترين شکل در جهت آسايش کشور مشارکت کند. همان گونه که بدن دارای طبقاتی است، جامعه نيز 

دارای وارناها است. اگر همه به تجارت بپردازند، چه کسی خريدار خواهد بود؟ اگر همه به جنگ 

يبانی از آنان، شامل غذا، اسلحه و تجهيزات را به عهده خواهد داشت؟ بپردازند، چه کسی تدارکات و پشت

پس هر کس بايد به اجرای سهم خويش از فعاليت اجتماعی بپردازد و اين چنين آرامش، هماهنگی و شادی 

 دهی اجتماعی است.را تضمين کند. اين رفتاری خردمندانه است و بهترين سازمان

ارهای ضروری، از ترس وارناها که آنها را موانعی بزرگ در مسير امروزه مردم به جای انجام ک   

توانند بدن خويش را تحت اختيار دانند، به مبارزاتی خونين مشغولند. چگونه کسانی که نمیپيشرفت می

دهی وارنايی، که از های کشور را حفظ خواهند کرد؟ بايد بدانيد که تقويت سازمانخود بگيرند، محدوده

 س دور توسط مردم کهن پرورش يافته، سودمندترين کاری است که بايد به آن پرداخت.ای بگذشته

دهی وارنايی هيچ تبعيضی قايل نشده است. چنين خصوصيتی در او راه ندارد. خداوند در سازمان   

تر هايی قائل شود؟ نه، در او هيچ حسی از فراتر يا فروپرسند؛ چرا بايد خداوند چنين تبعيضها میبعضی

هاست گذاری و امتيازبخشی، خاصيت جيویی نبات، تماماً شيرينی است. تفاوتنيست. او چون يک شاخه

 اند.هايی است که به غلط خويش را غيرآتما پنداشتهخبرند. اينها توهمات جيویکه از واقعيت آتما بی

دی که در گهواره دارد به سه ی نوزابه اين مثال توجه کنيد: مادری چهار فرزند دارد، اما به اندازه   

کند. حتی اگر نوزاد صدايش نکند، مادر همواره آمادۀ غذا دادن به اوست. سه تای کودک ديگر توجه نمی
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توان گفت که اين ديگر بايد بيايند و با سر و صدا از او غذا و بازی بخواهند. با تماشای اين صحنه نمی

فعاليت هايش را با توجه به ظرفيت و توانايی های کودکان  شود. مادر،مادر بدی است يا تبعيض قائل می

ست، اگرچه همه کودکان اويند، او به هر اوخويش، تنظيم می کند. به همين ترتيب، اگرچه تمامی جهان 

بخش از مسئوليت های اجتماعی با توجه به ظرفيت و توانايی آن بخش توجه می کند. نسبت دادن خطا به 

خويشتن، بی ريا، ساده و همواره سعادتمندی چون نسبت دادن تاريکی به خورشيد  -چنين مشيّت الهِی بی

تواند خانۀ تاريکی باشد؟ توانند با هم باشند، پس چگونه خورشيد میاست. تاريکی و انوار خورشيد نمی

آنان که بر خورشيد خرده می گيرند، اصالً خورشيد را نمی شناسند. اين بالهت محض و نادانی کامل 

 ست.ا

توان ديد: آنان که به تأمل يی به طريق ديگری نيز می آتماآدهیدر واقع، مشخصات وارناها را از ديدگاه    

بر براهمام می پردازند، براهمن هستند. مبارزان با نادرستی، کشاتريايند. جداکنندگان حق از باطل، وايشيا 

خويش پيرو حقيقت هستند، شودرا نام دارند. اند و در هر روز از زندگی و کسانی که همواره در فعاليت

 خوشبختی انسان تنها هنگامی تحقق می يابد که وارناها به اين طريق عمل کنند.

چهار وارنا بر اساس گونا و »حاال بايد به موضوع ]اصلی[ بازگرديم: کريشنا خطاب به آرجونا گفت:    

هر عمل، هر چه هم دور از من به نظر بيايد،  کارما ]ی مردم[، توسط من آفريده شده اند. هر چند مجری

مانم. به اين اصل اساسی توجه کن و سپس در خواهی يافت که کارما من هستم ولی من بی عمل باقی می

يا سرشار از آگاهی است، مؤثر افتد.  چایتانیاتواند بر آتما که يا ناآگاهی و ماّده است، نمی جاداکه در اصل 

وابستگی است. او از هيچ يک از تجلّيات خود، نيازهای آنها يا طبيعت تصّرفات خويش آتما ذاتاً به دور از 

 منهای اِجنانا هستند. تنها مبتاليان به اِجنانا از ی ندارد، چون اينها نشانهمال منيا من آگاه نيست. او هيچ 

ام، ولی من نندهرنج می کشند. اگرچه شايد به چشم ظاهر به نظر بيايد که من عمل ک من ماليا حس 

 «عملم.بی

پذيرد. در واقع، اين اثر هرگز پايان نمی بعالوه اثر کارما بر مجری آن تا هنگام توقف کارما پايان نمی»   

گيرد. کارما ميوه به بار می آورد، ميوه های کارما زايندۀ آرزويند. آن نتايج، محّرک کارماهای بيشتری 

شود. اين يشترند. پس، کارما به چرخۀ تولد و مرگ منتهی میشوند و محّرک ها مسبب تولدهای بمی

 «کشد.گرداند و سرانجام به ژرفنا میگرداند و میگردابی نابکار است. تو را می

آرجونا! به موضوع ديگری هم توجه کن. همين کارما قدرت به بند کشيدن کسی را ندارد. اين غرور »   

کند. آرزوی چيدن ميوه است که اسير می و اسارت را فراهم میاست که اسباب وابستگی  کنممی عمل من
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که با  بودن کننده عمليابد. کارما صفر است. احساس انجام عمل يا سازد. صفر در کنار اعداد ارزش می

را رها کن. آنگاه کارمايی که انجام  منشوند. پس آرجونا! حس کارما همراه شود، بندهای اسارت زاده می

به تو آسيبی نخواهد رساند. پرداختن به کارما، بدون هيچ آرزويی برای ثمرات آن، تحريکی دهی هرگز می

ايجاد نخواهد کرد. در اين حال حتی برای تولد، دليلی وجود نخواهد داشت. جويندگان ادوار کهن با 

 ثمرات از ورداربرخيا  دهنده انجامکردند که پرداختند. آنان هرگز حس نمیديدگاهی چنين واال به کارما می

برد... آورد، خداوند از نتايج بهره میکرد، خداوند نتايج را به دست میهيچ عملی هستند. خداوند عمل می

اين ادراک آنان ]از کارما[ بود. اين جهان تنها دارای ارزشی نسبی است. در آن جوهر مطلقی نيست. آنان 

ه آن ايمان دست يابی و مشتاق آن گونه ادراک باشی. به اين موضوع ايمان داشتند. آرجونا! تو نيز بايد ب

 «چنين کن تا ذهنت روشن و پاک شود.

های اصلی را به و اِکارما را بدانی. من اکنون تفاوت ویکارماهای ميان کارما، تو همچنين بايد تفاوت»   

توانند به شوند. همه نمیتو خواهم گفت. خوب گوش کن، چون بعضی از جويندگان در اينجا گيج می

کنند و هر کارمايی را نه با نيّت ]انجام وظيفه[ را کارما فرض می دارما -سواها پی ببرند. ايشان تفاوت

دهند؛ ولی انجام هر کارمايی اگر در تاريکی و جنانا و ويکارما انجام می-دارما، که به خاطر کسب آتما

مصروف آن شود، حاصلی جز نگرانی،  پريشانی اِجنانا صورت گيرد، حتی اگر بيشترين تالش ممکن

اندوه و رنج نخواهد داشت. چنين کاری هرگز متانت، توازن يا آرامش ايجاد نخواهد کرد. انسان بايد بر 

 «کارما به وسيلۀ اِکارما و بر اِکارما از طريق کارما پيروز شود. اين معيار ِخَرد است.

تر، بايد بدانی که فعاليت ما برای توضيح آن به زبانی سادهمی پندارند. ا فعالیت فقدانگروهی اِکارما را »   

شوند. به اين ترتيب، اِکارما يعنی در ها، حواس، هوش، هيجانات و ذهن همگی کارما محسوب میاندام

، يا خلق و  استیتی -آتمابرابر اين امور هم تأثيرناپذير بمانيم. اين همان حالت آتما است. پس اِکارما يعنی 

کنيد، اين توهم به وجود می آيد که درختان و مناظر وقتی با اتوبوس، قطار يا قايق سفر می« ايی.خوی آتم

ايد. حرکت وسيلة نقليه، حالت حرکت را روی درختان و مناظر اطراف اطراف در حرکتند و شما ايستاده

را در اين توهم که آتما کند. به گفتۀ شاستراها کسی که از حقايق ناآگاه است، به همين شکل خود ايجاد می

کند. پس اِکارمای اصيل... بی عملی واقعی کدام است؟ مجری تمامی اعمال حسی و بدنی است غرق می

ديدگاه آتما، بی عملی کامل است. اين سرشت واقعی شماست. ولی اين امر فقط با پرهيز از انجام اعمال 

کشف کنيد، نه اين که تنها ترک کارما کنيد.  بيرونی حاصل نخواهد شد. بلکه بايد اساس آتمايی خويش را

 چراکه ترک کامل کارما يا عدم فعاليت کامل، ناممکن است.
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 فصل دهم
 

]وارسته[. تنها او شايستۀ آن است که پانديت ناميده شود. کسی که به وضوح تفاوت کارما و  جایا -دانان   

ب ها پر کند، پانديت نيست. پانديت بايد هوشی اکارما را می بيند. اگر او تنها سر خويش را با مطالب کتا

اثر و بی زيان می داشته باشد. هنگامی که آن بينش به دست آيد، کارماها بی دارشانا -سامیاگبين يا حقيقت

 «شوند. آتش جنانا قدرت هضم و سوزاندن کارما را دارد.

را تحمل کند و قادر به گريز  کارما -پرارابدابعضی مردم می گويند که جنانی به ناچار بايد پيامدهای »   

از آن نيست. اين چيزی است که ديگران تصور می کنند. نه حالتی که خود جنانی دارد. نزد آنان که او را 

می بينند شايد او در حال چيدن ميوۀ کارماهای گذشته به نظر بيايد، اما او مطلقاً تاثيرناپذير است. کسی که 

تعقيب لذات حسی وابسته است، کسی که با تحريکات و آرزوها برانگيخته می برای خوشبختی به اشياء يا 

شود، اسير کارما است. اما آنان که از اين امور آزادند، نمی توانند تحت تاثير وسوسه های صوتی، لمسی، 

ِی حقيقی به شمار می تارک دنیاشکلی، بويی، مزه ای و ديگر کشش های حسی قرار گيرند. چنين کسانی 

د. جنانی ساکن است. او بی نياز از وابستگی به چيزی ديگر، با خويشتن در شادی عظيمی است. او آين

کارما را در اِکارما و اِکارما را در کارما می يابد. ]او عمل را در بی عملی و بی عملی را در عمل می 

د. او به ميوۀ اعمال خويش يابد[. شايد او در کارما مشارکت کند اما در پايان تحت تاثير آن قرار نمی گير

 «چشمداشتی ندارد.

پس گوش کن: او هميشه راضی است. انسان راضی « او چگونه می توان چنين باشد؟»شايد بپرسی:»   

آزاد است. او به کسی وابسته نيست. بردۀ چيزی نيست. او به هرچه پيش آيد، از خوشی و ناخوشی، 

تحقق می يابد. ذهن او شکست ناپذير و پايدار است. او  راضی است، چون می داند ارادۀ خداوند است که

کنند و در طريق را رها می پوروشارتاسهمواره شادمان است. طلب رضايت، نشاِن اجنانی است. آنان که 

توانند شادمان قلمداد شوند؟ رضايت، گنجی است که زنند، هرچه هم که روی دهد، چگونه میسستی گام می

کند و بی وقفه . چنين گنجی نصيب اجنانی که آرزوها را بر يکديگر تلنبار میجنانی به چنگ می آورد

نقشه می کشد، کسی که تا ابد غصه می خورد، خود را نگران می سازد و قلب خويش را از حرص می 

 «سوزاند نخواهد شد.

است.  آتیتا-ِدواِدوانجنانی بردۀ دوگانگی های شادی و اندوه، پيروزی و شکست و سود و زيان نيست. او    

دهد او را تحت تاثير قرار دهد. سواروپا و سوابهاوای آتما، شمارد و هرگز اجازه نمیاو نفرت را خوار می
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است، که جز از آتما، از هيچ چيز ديگر تأثير نمی  اِسانگاهر دو تضمين کنندۀ تأثيرناپذيری او هستند. او 

 پراناوهم در او راه ندارد. گرسنگی و تشنگی از کيفيّات پذيرد. تولد و مرگ، گرسنگی و تشنگی، اندوه و ت

، تولد و مرگ از مشخصه های بدن، و اندوه و توهم حاصل پريشانی ذهن هستند. پس آرجونا، هيچ يک از 

اينها را به حساب نياور، خويش را آتما بشناس، تمامی توهمات را رها کن و ناوابسته باش. چون نيلوفر 

است: در آن و  اسانگارا باش. به لجنی که احاطه ات کرده آلوده نشو. اين نشان آبی در مرداب سامسا

تهی که به هرچه برخورد کند  ميان کنخشک کاغذهمزمان بيرون آن باش. چون نيلوفر آبی باش، نه چون 

 «شود.به آن آلوده می

( ، شست وشو بده وريتی-لينگا( خود را در آب های پاک ذهن خويش )چيتا-هستۀ روحانی )آتما»   

روند، ِشکا( . هنگامی که ذهن )چيتا( در جهتی و حواس )اينديراها( در جهتی ديگر پيش می)آبی

شود. پس از وابستگی دور باش. اگر چنين کنی، هر عملت ايثار )ياجنا(، هر سخنت سردرگمی ايجاد می

 «ذکر )مانترا( و هر قدمت مقدس خواهد بود.

ی دربارۀ ياجنا به تو بگويم. به دقت گوش کن تا بتوانی بر پريشانی های ذهن غلبه آرجونا! بايد چيزهاي»   

و غيرو سخن می گويند. اگر چاله ای در زمين بکنی تپه ای از  یاجنا -تاپو،  یاجنا -دراویاکنی. مردم از 

آيد بايد در ای گرد خاک در کنار آن پديد خواهد آمد. هيچ چاله ای بدون تپه نيست. وقتی ثروت در نقطه

ياجنا است. استفادۀ مناسب يعنی -کنارش بخشايشی نيز پديد آيد. استفادۀ مناسب از ثروت شخصی، دراويا

های بدنی، ياجنا است. از طرف ديگر، اگر تمامی فعاليت-چه؟ هديه کردن گاو، زمين و مهارت، دراويا

]رياضت[  تاپاساست. چگونه اين ياجنا،  ياجنا روی داده-ذهنی و کالمی به نيّت سادهانا انجام شوند، تاپو

ای بيحال افتاده باشی؟ پرداختن به کارما و اسير آن خواهد بود، اگر در حسرت يک تکه گوشت در گوشه

 «نام دارد. یاجنا-یوگانبودن نيز، 

ادی ؟ اين يک به معنی خواندن متون مقدس، با فروتنی و احترام است که تو را به آز یاجنا -سوادهیایاو    

هايی است که آنها را گرد آورده اند. سپس، يا موکشا می رساند. خواندن اين متون، ادای دين به ريشی

شدنی نيست، بلکه شناخت ناديدنی يا ياجنا است. هدف اين ياجنا، کسب معرفت بر ديدنی و ادراک-جنانا

سپردن به شاستراهايی که به اين (. گوش جنانا -اِپاروکشانه ) جنانا -پاروکشاناشدنی است. ياجنای ادراک

ياجنا نام دارد. اين جنانا به -هايش را در ذهن سنجيدن: اين کارها جناناجنانا مربوطند، خواندن آنها و آموزه

تاتوا ]اصل روحانی[ از طريق طلب فيض از بزرگان و صاحبان تجارب -معنی اشتياق به ادراک آتما

 «معنوی نيز، هست.
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ياجنا بايد به کشف اين روح -دربارۀ طريق تحقّق اين امر بپرسی. خواستاران جنانا شايد اکنون از من»   

ها برآيند و فيض ايشان را به چنگ آورند و به خوبی از منش و رفتار آنان بياموزند. طالبان بايد شکيبايی 

با نرمی و دليری پيشه کنند تا اقبال درخواست کمک به ايشان رو کند. هنگام رويش ترديد، بايد که با آنها 

های کتاب، ساعت ها ايراد سخنرانی و پوشيدن َردا، از کسی جنانی اصيل روبرو شوند. خواندن بسته

سازد. جنانا تنها از طريق بزرگانی که امر مطلق را آزموده باشند، حاصل می آيد. بايد به ايشان خدمت نمی

توان به ترديدها خاتمه داد؟ کتاب ها فقط به کنی و عشقشان را به چنگ آوری. چگونه با خواندن کتاب، می

 «افزايند.آشفتگی ذهن می

توانند مستقيماً اثبات کنند. تنها آزمون کتاب ها در بهترين حالت، تنها قادر به انتقال اطالعاتند. آنها نمی»   

و جو کرد و  ها را پس از آزمون بايد جستقادر است با اثبات بی واسطه، ايمان بسازد. بنابراين، کتاب

بها به دست می آيد. آب تمام درياها تشنگی را فرو محترم شمرد. تنها به اين ترتيب، اين جنانای بی

 «سازد.نشاند و خواندن تمام متون مقدس نيز، ترديدها را بر طرف نمینمی

او بايد از سادگی و وانگهی، جويندۀ جنانا تنها نبايد بهاکتی ]عشق[ و سرادا ]پايداری[ داشته باشد. بلکه »   

های موفقيت را خلوص نيز، بهره مند باشد. او نبايد با معلم خود ناشکيبايی و بدخلقی کند. شتابزدگی، شانس

شنوی يا ای که میگويد، بايد عمل کرد. نبايد هر توصيهکند. به هر چه گورو ]استاد معنوی[ مینابود می

سازد. حتی اگر چنين اعمالی به نيت را به امری تفننی مبدل میآموزی را بيازمايی، که اين کار سادهانا می

سرعت بخشيدن به کسب جنانا انجام شود. اگر چنين کنی، در پايان فقط اِجنانی کاملی خواهی بود. اين 

چنين است که گاهی اوقات، اِجنانی ماندن بهتر است. چون اشخاص مايلند آن را به ديوانگی ختم کنند. پس، 

 «بسيار مراقب باشد. فرد بايستی

بايد بکوشی تا رضايت گورو را به دست آوری و از طريق عمل به فرامين او و خدمت عاشقانه، »   

ای جز کسب شادی و خرسندی او وجود داشته باشد. همه چيز را توجهش را جلب کنی. در تو نبايد انديشه

ه جای آن، اگر از سر خودپرستی، رها کن و لطف او را بدست بياور، سپس جنانا در دستان توست. ب

نافرمان و شاکی باشی و ايمان هم بخواهی، از تجلّی حقيقت بهره ای نخواهی برد و در ظلمت غرق 

 «خواهی شد.

]مريد[ را به خود می خواند  شیاسیدارد، گورو، همان گونه که گاو، گوساله اش را کنار خود نگه می»   

ا بايد شخصيتی يکرنگ داشته باشد. در اين صورت درست مثل تکه شينوشاند. سیو به او شير فيض می

 «آهن خالصی جذب آهن ربا خواهد شد و توجه فوری معلم را جلب خواهد نمود.
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شيا است که به کند. در واقع، بايد هم چنين باشد. زيرا اين سیشيا تعيين میکيفيات گورو را طلب سی   

خصات معلم را هم به تو بگويم. دانش معلم نبايد تنها از کتاب ها معلم محتاج است. آرجونا! من بايد مش

]حضور  براهمانیشتاکسب شده باشد. بلکه بايد حاصل مشاهدۀ مستقيم او باشد. او بايد در واقعيت، که همان 

]رهايی[  موکتی]معرفت بر متون مقّدس[ به تنهايی سبب  جنانا -شاستراخداوند[ است، شکل پذيرفته باشد. 

شود. چنين معرفتی در بهترين حالت، ياريگر شخص در بهره مندی از بهوکتی ]زندگی[ خواهد شد. نمی

ی محض ]معرفت مستقيم[ موفق به کسب موکتی شده اند،  جنانا -آنوبهاواچه بسا اشخاصی که از طريق 

نی باشند که از جنانا بهره ای برده باشند. اما چنين اشخاصی نمی توانند منجی سالکا-بی آنکه از شاسترا

 «اند. ايشان قادر به فهم مشکالت سالکان و همراهی با آنان نيستند.ترديد به ستوه آمده

 گانجاها اکنون گورو هستند، حتی کسانی که ِگروناهزاران هزار نفر فقط در نام، گورو هستند. همۀ »   

د، گورو است. هر کس کتاب کنکنند هم گورو شده اند. هر کس سخنرانی می]نوعی مادۀ مخدر[ دود می

نويسد، گورو است. گورو بايد نيروی باال کشيدن و هدايت سالک را در مسير سادهانا، بر اساس می

شاستراها و از طريق شهود مستقيم کسب کرده باشد. پس دادن آنچه از کتاب ها بيرون کشيده شده و در 

سازد. اين ری کشاندن از کسی گورو نمیسخنرانی های طويل، مردم را از يک موج هيجانی به موج ديگ

اند. چنين کسانی ی معنا هيچگونه اشخاص شايد قهرمانان سخنوری باشند، اما در سادهانا و سّر عرصه

توانند مدير مدرسه باشند اما اعطای بهاکتی يا هدايت به راه رهايی از توان ايشان خارج است. اين می

شياهايی که به ايشان پناه آورده اند نيز، جز اين چيزی نمی ه سیگوروها به همين مرحله رسيده اند و ب

دهند. اينان به اندازۀ کتاب هايشان، که حاوی تمامی دانش ايشانند، می ارزند. بعضی سالکان بی دقت، به 

دام جادوی کلمات و شعبده های زبانی چنين گوروهای نمايشگری می افتند. اينان شايد پانديت ناميده شوند، 

 آواتاريد سخنرانی کنند، اما درست به همين دليل قدرت اعطای گوهر جنانا را ندارند. اين کار تنها از شا

ها بر می آيد، که مطلق را دريافته اند. )به ترتيب يعنی: خداوند که به  واوید -تاتو  بوتا سام-ِدواِمساها، 

هايی که به هدف سادهانا وندند، و جنانیشکل انسان به زمين می آيد، کسانی که نمايندۀ رفتار و شکوه خدا

ای ندارد. مشاهده ای از اين يا آن مشاهده، فايدهاند.( ادعای تکهدست يافته اند و طعم سعادت برين را چشيده

شناسند، تو را تا نقطه ای معين باال می ای از آن را میبايد کامل و در عين کمال باشد. کسانی که تنها تکه

 «سازند.که ميان زمين و آسمان آويخته بود، در ميانۀ راه رها می تریسانکومانند برند و همانجا 

گورو بايد کيفيات و استعدادهای جوينده ای را که از او طلب هدايت کرده، مطالعه کند. ثروت، مقام يا »   

ه شناخت قلب موقعيت جوينده نبايد او را تحت تاثير قرار دهد يا دچار پيشداوری سازد. او بايد قادر ب
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جوينده و سرشت واقعی او باشد. گورو بايد برای پيرو خويش، که در خواب اجنانا فرو رفته، چون ساعت 

 «دار عمل کند. اگر گورويی فاقد بخشايش و پيرو او دچار سستی است، وای بر هر دوی آنان.شماطه

ه آرجونا آموخت؛ رفتار، کمال، نقاط شيا را ببه اين ترتيب، کريشنا با روشنی بسيار کيفيات گورو و سی   

پرهيز و ضعف هر دو را. اين گوهرهای گرانبها نه تنها به آرجونا، که به تمامی جهان هديه شده اند. همۀ 

 شيا شدن هستند، بايد به اين کلمات پربها توجه کنند.کسانی که خواستار گورو و سی

امروز متناسب است. در ادوار کهن، گورو را شياهای امروزی با معيارهای حقير سرشت گورو و سی   

پرداختند، چرا که چنين کسانی ها به جست وجو میبه سختی می شد يافت. هزاران جويندۀ مشتاق در جنگل

شياِی حقيقی بسيار کمياب و گرانبها بودند. اکنون در گوشۀ هر خيابانی، يک دوجين گورو هست، اما سی

تابناکند و هر يک چون ديگری، به دنبال مقامی که در يکديگر شود. هر دو در زوالی شيافت نمی

اند، که اگر شيا برای تأمين غذا و پرستاری سقوط کردهجويند، سرگردان. گوروها تا سطح نياز به سیمی

شيا ثروتمند باشد، خطا نيست. اما گوروها از اينکه پيروان رهايشان کنند می ترسند، بنابراين موافق با سی

 سادو،  واسیز-آشراما،  پوترا-گوروشياها ادعا می کنند که کنند. سیو هوس های ايشان رفتار می تخيالت

]معبد[ و کيفيات سادهانا يا سادو شباهتی ندارد.  آشرامهايشان با حال و هوای و مانند آن هستند، اما زندگی

ولی  آرپانام-کریشناان گويندۀ هايشهای ابتدايی نسبت به گورو هستند. زباناينان حتی فاقد قدرشناسی

 است. )تقديم به بدن بجای تقديم به خدا(. آرپانام-ِدهااعمالشان نشانگر 

شياها قانون وضع می کنند. خواست های آنان برای سرگرمی، زندگی آسان، و رفاه بايد وانگهی، سی   

زد و بايد از هر گونه زيان توسط گورو محترم شمرده شود. گورو نبايد بر هيچ نوع سادهانايی اصرار بور

شيا بپرهيزد و تنها از رضايت او مطمئن باشد. موکشا بايد مثل يک ميوۀ رسيده، درست توی يا نگرانی سی

شيا بيفتد. گورو نبايد هيچ گونه نظم يا قانون دشواری برای زندگی تعيين کند. او بايد تمامی دامن سی

شيا بی درنگ او را شيا قرار گيرد، سیورويی در برابر سیشيا را در نظر بگيرد. اگر گخواسته های سی

 سازد.گويد و محکوم میترک می
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 فصل یازدهم

  
چگونه چنين فرد نازپروردۀ عاشق آسايشی به موکشا رسيده است؟ اگر گورويی قادر به حفاظت از چنين    

وروهايی است که اگر موفق پيروانی نيست، چرا بايد بر سرنوشت آنان دلسوزی کند؟ شگفت آور، وجود گ

کنند شايستۀ نام کشند و علف دود میبه جذب چنين پيروانی نشوند، عزا می گيرند. کسانی که ترياک می

گورو نيستند. اينان متقلبند. چگونه کسانی که تمام توان خود را صرف حفاظت از اسباب زندگی خود 

نبال تحقق تخيالت خويشند، سرسپردگانند؟ اينان کنند، می توانند گورو باشند؟ چگونه کسانی که به دمی

يا سرسپردگان غرورند. چنين کسانی را گورو و  شیاسی-مادا)استادان پول( هستند و آنان  دهاناگورو

 شيا ناميدن، اطالق نام های مقدس به غبار فضاحت است.سی

شيا يا سرسپردۀ و سی يا توهم را آموزش دهد. موهاپس گوروی اصيل کيست؟ کسی که طريق نابودی    

گرای خويش و پيروزی بر آن است. گوروهای امروزی اصيل کيست؟ کسی که به دنبال مهار ذهن برون

شب گذشته زير نور المپ در سرشان فرو کرده اند، فرياد ها مطالبی را که نيمههر روز از تريبون

قبال خورده شده، نه بيشتر. اينان چون کشند. سخنرانی اينان تنها شبيه به باال آوردن غذايی است که می

دانند که بايد بر حرص و کنند. حتی کودکان نيز میطوطيان، آنچه را که به عادت آموخته اند، تکرار می

خشم تسلط يافت، اما در مغزهای شيطانی ايشان طمع و خشم، دشمنی و نفرت و هوس و غرور در هر 

مدعی نتوانند بر اين تمايالت غالب شوند، چگونه سرسپردۀ زند. اگر اين گوروهای کالم يا عمل موج می

 ای که به ايشان پناه آورده موفق خواهد شد؟بيچاره

]انفاس دانای مطلق[ سرشار  سامانا-سارَوجناوقتی گورو واجد برترين ايثارهاست، بدون خودخواهی از    

های ياريگری دارد، تالش ز انديشهدارد، روحی لبريز ااست، در طريق تحکيم حقيقت )ساتيا( گام بر می

کند تا همه بدون اندوه زندگی کنند، راهنمای رسيدن به يک زندگی ساده و شيرين است و فرصت ظهور می

آورد، شايد جز اندکی پيرو ی ]ذات طبيعی[ ديگران را فراهم می گونا-سان]طريق طبيعی[ و  مارگا-سان

ده خواهد شد تا او را آلوده سازد و دربارۀ متانت و اصالت او گرد او نيايند. خطاهای آنان به او نسبت دا

دهد. بازنده، ترديد ايجاد کند، اما گورو چون هميشه خواهد درخشيد. چرا که او چيزی از دست نمی

 دهند.پيروانی هستند که چنين فرصت بزرگی را از کف می
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است، پا برجاست، خداوند ادراک از يک چيز مطمئن باش. تا وقتی در کسی اين توهم که او بدن    

گردد: هر چه هم سرگردانی بکشد و هر تعداد گورو که بيابد و به آنها خدمت کند. تا وقتی به اين توهم نمی

)ذکر( بگويی و در هر آب مقدسی که غسل کنی به  جاپامای هر چه دهيانا )مراقبه( کنی، هر چه چسبيده

 ودگی نگه داشتن آب در غربال خواهد بود.هايت به بيههدف نخواهی رسيد. همه تالش

در هر حال، خدمتکارانی که به انجام وظايف خود مشغولند بر چنين سالکانی برتری دارند: زيرا    

رسانند و در مسير درست خويش، پيوسته با ياد خداوند رهسپارند، بنابراين دارمای خويش را به انجام می

شود نوشت. اما صرف شياهای امروزی چندين جلد کتاب میسی رسند. دربارۀ سرشت گورو وبه هدف می

 زمان گرانبها در اين بحث غير ضروری چه حاصلی دارد. پس به موضوع اصلی بازگرديم. 

 -آرجونا با همان نَفَس که از رابطۀ گورو -شياِی کريشناسی -چرا که حتی َدم زدن از حلقۀ مقدس گورو   

م، توهين به مقدسات خواهد بود. آن دو بی نظير، ورای قياس، جفتی گوييشياهای امروزی سخن میسی

ی جويندگان و معلمان دانست. آرجونا متعالی و خارج از دسترس هر کس ديگرند. ايشان را بايد آرمان همه

ريا به دستورات گورو گردن نهاد. کريشنا هر آنچه را که واقعاً برای آرجونا فروتنانه سر فرود آورد و بی

-دمند بود، به او آموخت. آن دو به چيزی که بعدها اسباب شهرت ايشان گشت، کامالً توجه داشتند: آتماسو

کرد. او از آن آناندا و دارمای آرجونا. کريشنا همواره مراقب آرجونا بود و چون جان خويش از او دفاع می

 آيد که برای آرجونا چونان خدا بود.گونه گوروها به شمار می

. به اين دليل، اين  ناروتامااست، آرجونا  پوروشوتاماآتما است، آرجونا جيوآتما. کريشنا -ا، پارامکريشن   

طلب، فقط شياهای خودخواه و گوروهای قدرتاند. ديگران فقط حامل نامند. سیشيای آرمانیسی-دو گورو

. او آنچنان که کسی از قلب کنند. کريشنا، اقيانوس پريما ]عشق[ استعمر خود را در امور بيهوده تلف می

يا چشم خود مراقبت کند، از آرجونا مراقبت می کرد. او ]به آرجونا[ تقدس آموخت و تقدس يافت. او بی 

سازد. و آرجونا اندازه عشق ورزيد و عشقی بی اندازه دريافت کرد. اينها از گورو، گورويی اصيل می

دست نيافتنی است. او در هيچ مصيبتی از فرامين و  ی ]اطاعت[ اوتیاجاچه؟ او نيز موجودی عادی نبود. 

ها حفاظت کرد. او دوستی خدا را چون زرهی که از او در برابر تمامی آسيبدستورات کريشنا عدول نمی

کند، پوشيده بود. او اين زره را چون بدنی که در آن اقامت داشت، چون موجودی که بايد او را پرورش می

شناخت. آرجونا در صورت لزوم، در برابر هر نيروی عظيمی نمود می داد، تقويت کرد و حفاظت

 شيا بايد اين گونه به هم مرتبط باشند.ايستاد. گورو و سیمی
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های او اعتبار ريايی سرسپردۀ خويش را دريافت و به يافتهخداوند که تجسم پريما ]عشق[ است، بی   

! ]از القاب آرجونا[ از  یاکانتی»شرح داد. او گفت:  جنانا را-بخشيد. سپس برای او برتری و شکوه آتما

توانی در خودت، در من و در همه چيز نظر کنی. از آن پس دوگانگی و توهم حاصل از طريق جنانا می

 «شود.آن محو خواهد شد. همان طور که پس از طلوع خورشيد، تاريکی محو می

و آگاهم. تولّد تو عادی نبوده است. تو با ميراث فضيلت ی تولد تآرجونا! من به خوبی از گذشته و زمينه»   

ای. تنها من از اين امر آگاهم، نه هيچ کس ديگر. چون از اين امر ناآگاهی، اکنون خود را الهی به دنيا آمده

 «کشد.دانی که همشهريان، معلمان و کهنساالن را میگناهکاری می

راه نجاتی ندارند؟ کافی است کسی توبه کند تا گناه به ثواب حتی اگر گناهکار هم باشی، آيا گناهکاران »   

به اعمال گناهکارانه  راتناکارابخشد. پذيرد و به آن تقدس میبدل گردد. خداوند به لطف خويش، توبه را می

بدل گرديد. داستان او  والمیکیای که خرد بر او فرود آمد و او توبه کرد. او به قّديس پرداخت تا لحظهمی

کند. شايد بپرسی آيا اين کافی است که شخص از تأثيرات گناه آزاد شود؟ آيا او زش توبه را اثبات میار

 پونیاهای نبايد خود را از تأثيرات ثواب نيز رها سازد؟ چرا، شخص اين آزادی را دارد که شايستگی

]گناه[ آزاد نباشد.  پاپاهای حاصل از ]ثواب[ را رها سازد. هرچند، شايد برای رهايی از عدم شايستگی

کند. حريق عظيم و هولناک جنانا نيز، آتش خروشان جنگل هر چه را بر سر راه خويش بيابد، خاکستر می

 «سازد.بلعد و نابود میتمامی گناه ها و ثواب ها را می

 ]اشتياق[، ايمان پايدار به ِسرادابرای کسب اين جنانای روحانی و مقدس، يک چيز ضروری است: »   

شاستراها و به معلمين و به طلب جنانا. بدون تولد ايمان مشتاقانه، انسان قادر نيست هيچ کاری را، هر چه 

توانی بفهمی که اين امر، تا چه اندازه برای کسب کوچک، به سرانجام برساند. به اين ترتيب، خودت می

]بردباری[ و  تیکشاتینفس[،  ]ُکفّ  داما]کمال[،  سامای گنج بی بديل جنانا ضروری است. سرادا جعبه

 گيرند. است، که هر يک به نوعی از آن بهره می سامادهانا

با اين حال، سرادا فقط اولين گام است. تو بايد مشتاق تعاليم من باشی. اين بسيار ضروری است ولی »   

يا بزدالن درافتی.  عالوه بر اين بايد هشيار باشی و تسليم تنبلی نشوی وگرنه ممکن است به جمع افسردگان

 «برای گريز از نفوذ شيطانی اين گونه مجامع و استحکام ذهن، تسلط بر حواس الزم است.

تر از زهر ترديد چيزی نيست. ترديد از نظر نگذار ترديد در تو راه يابد. برای ايمان يا ثبات، مخّرب»   

کند و در آنجا ی قلب نفوذ می، به حفرهشودعملکرد و نتايج، به باسيل ِسل شبيه است. در اجنانا زاده می

 «يابد. ترديد، پدر و مادر فاجعه است.تکثير می
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جنانا، گردن بزن. برخيز آرجونا و عمل کن، چنان که -پس اين ديو را با شمشير خودشناسی يا آتما»   

ی آن ی نتيجهشهدهم، بی انديی توست. به کالم من ايمان کامل داشته باش. آنچه را فرمان میگويی وظيفه

کارما باش. از طريق چنين ترک دنيايی، جنانا را فراچنگ خواهی آورد. تو از -انجام بده. مجری نيشکاما

 «تغيير، از تولد و مرگ آزاد خواهی شد.

ی آن به بری را به دور افکن. با تقديم عمل و نتيجهکنی، که تو سود میاين انديشه که تو عمل می»   

کنی و ی چنين کنی. سپس هيچ گناهی بر تو موثر نخواهد بود، چون تو نيستی که عمل میخداوند می توان

هر عملی، به هر حال، مقدس خواهد شد. عمل چون روغن روی زبان، پلک روی چشم و برگ نيلوفر آبی 

ی از روی آب همراه با توست، نه متعلق به تو. هر چه بکنی يا بشنوی يا ببينی بر تو اثری ندارد. تو عار

عمل، پاک از شنيدن يا ديدن باقی خواهی ماند. لذت ناشی از جهان خارجی، دروازه های اندوه را 

ی اينها، تو ی اصيل سعادتی و باالتر و فراتر از همهگذرد، اما تو جاودانی؛ سرچشمهگشايد، چون میمی

ی که کردار نام دارند و سواروپايی )روح مجّسمی(. اين سرشت اصيل توست. تو با اين حرکات-خود آتما

کنی. تو فقط ناظری. پنداری، هيچ نسبتی نداری. تو عمل نمیپيامدهايش که اکنون به خطا واقعی می

 من مالو  منو اين امر از حس  کنی می عمل توات ناشی از اين توهم است که ای. تمام سرگشتگیبيننده

ی عمل، گير اما پيامدهايش را رها کن. ترک ثمرهرا بشناس: هر کاری را به عهده ب براهمامخيزد. بر می

 «است. سنیاسا-کارمابسی برتر از ترک خود عمل است. کامايوگا بسيار برتر از 

]راه مراقبه[ از هر دوی آنها برتر است. به تو خواهم گفت چرا. دهيانايوگا نيازمند به  یوگا-دهیاناالبته »   

کنند، در حالی رمايوگا را به تو آموختم. آنان که ثمرات را رها میيوگا است و به همين جهت ابتدا کا-کارما

جويند، نزد من بسيار عزيزند. اينان سنياسی واقعی، تارک دنيای حقيقی که فعاالنه در کارما مشارکت می

هستند. من به کسانی که آتش آيينی را رها ساخته، از هر عملی به جز خوردن و خوابيدن و تالش برای 

کنند، هيچ عالقه ای ، وقت خويش را تلف می کومباکارناپرهيزند و چون خويشاوندان ت حسی میکسب لذا

کشد، يوگی نخواهد ندارم. من به تمامی از دسترس بيکارگان به دورم. او که از تعقيب آرزوها دست نمی

ايج اعمالش وابسته شد، هر چه هم به سادانا بپردازد. تنها آن که مراقب است به دام حواس نيفتد و به نت

 «)تارک تمامی وابستگی ها( تبديل شود. تیاجیپاری-سانگا-سارواتواند به نيست، می

کارما استوار است. اگر ذهن در اختيار شخص نباشد و به فرامين -يوگا تنها بر پايه ی نيشکاما-دهيانا»   

پيشه کن تا بر حواس خويش چيره ترين دشمن او تبديل شود. پس تنهايی او عمل نکند، می تواند به بزرگ
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ای بی شوی. اسبی بدون افسار، گاوی بدون يوغ و سالکی بدون اختيار بر حواس خويش، چون رودخانه

 «آب است. چنين سلوکی يکسره بيهوده است.

پس برخيز آرجونا! به تمرين دهيانايوگا بپرداز. از طريق انجام اين يوگا به طور پيوسته، منظم، با »   

و در زمان و مکانی مشخص، بدون تغيير آن از سر هوس، ارباب حواس خويش شو. روش منظم  قاعده

برای موفقيت در اين يوگا ضروری است. به آن به شدت پايبند باش. آن را چون برنامه ای سرگرم کننده 

غذا خورند و از هضم اين همه تغيير نده: چنين عملی عواقب وخيمی خواهد داشت. آنان که بسيار می

خويش به دهيانا  آسودگیخورند و از گرسنگی در رنجند، آنان که بر اساس اند، آنان که خيلی کم میخسته

کنند چون کار ديگری ندارند و روز بعد فقط چند لحظه پردازند )يک روز چندين ساعت مراقبه میمی

کاما يا هوس، کرودا يا اند )چون خيلی کار دارند(، آنان که به شش دشمن درونی آزادی عمل بخشيده

سازند و بيش از هر چيز ديگر، آنان حرص،...(، آنان که والدين خود و بخصوص مادر خود را شاد نمی

از دهيانا هيچ  -ی خويش دارنددارند و ايمانی اندک به خداوند يا گوروی برگزيدهکه ترديد را گرامی می

 «ثمری نخواهند ديد.

ی شيشه ای ی پايدار، باال کشيده و بی لرزش چراغی باشد که در پايهن شعلهذهن استادکار يوگا بايد چو»   

ثباتی روی دهد، بايد با تمام قوا بکوشی تا ذهن را خود از گزند باد در امان است. هرگاه کوچکترين گناه بی

 در اختيار بگيری نه اين که سرگردان رهايش کنی. آگاهی از اين که تو در همه چيز حاضری و اين

توانی به هر گونه يوگا بپردازی و در احساس يگانگی که همه در تو حاضرند را وسعت ببخش. سپس می

به دور خواهی بود. ديگر شادی  آتماپارامو  آتمايا  دیگرانو  منآن پيشرفت کنی. سپس از تمايزاتی چون 

سی نخواهی بود و با و اندوه ديگران را متعلق به خويش خواهی دانست. ديگر هرگز قادر به آزردن ک

توانی نسبت به هر چيزی عشق و پرستش ايشوارا ]قادر مطلق[ است، می-آگاهی از اين که همه چيز ساروا

ها اند، واقعاً برترين يوگیآنان که به اين ديدگاه دست يافته»کريشنا تاکيد کرد: «. خويش را نثار کنی

 «هستند.

ستوه آمده بود، شرح و توضيح بيشتری طلب کرد تا مگر متقاعد در اين هنگام آرجونا که از ترديدها به    

توانم تصور کنم برای آنان که موفق به ی چيزهايی که گفتی بسيار گوش نوازند و میکريشنا! همه»شود: 

ی آناندا خواهند بود. اما اين چيزها بسيار دشوار و خارج از توان عموم اجرای آن شوند، قطعاً سرچشمه

خدايی[، حتی برای سالکی ايی که در آن همه چيز، چنين يکسان ادراک شود )ساماتوام( ]همهمردمند. يوگ

ورزيده، آکنده از موانع است. پس تکليف مردمی چون من که جويندگان معمولی هستيم چيست؟ آيا برای ما 
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ل هم از پس پذير است؟ کريشنا! آيا ذهن به همين سادگی مهارشدنی است؟ افسوس! حتی يک فينيز، امکان

ی نمايد. ذهن، سليطهآيد. ذهن منشأ خودسری است. چموشی و لجاجت او بس قدرتمند میذهن بر نمی

ماند. کوشش برای به اسارت کشيدن و رام ساختن افتد و هرگز يک جا نمیهولناکی است. هرگز به دام نمی

تواند استاد يوگا نين ذهنی میذهن، چون گرفتن باد يا خانه ساختن بر آب است. چگونه کسی با وجود چ

گويی، هر يک دشوارتر از ديگری است: مهار ذهن و تمرين يوگا. کريشنا! تو شود؟ از دو کاری که تو می

 «انتظار غيرممکنی داری که از ظرفيت آدمی بيرون است.

کنی می آرجونا! تو ذهن را خيلی خوب توصيف»های خداوند با شنيدن اين کلمات به تبسمی شکفت: لب   

توان سروری کرد، هرچند دشوار به نظر آيد. از شناسی. اما اين کار غير ممکن نيست. بر ذهن میو می

ياسا( و بازپرسی بی ترّحم )ويچارا( و قطع وابستگی )وايراگيا( ذهن در اختيارت طريق تمرين منظم )آبی

د. اگر ايمان به خداوند را در قلبت گيرد. هيچ کاری نيست که با تمرين پيوسته به سرانجام نرسقرار می

 «ی کارها آسان می شود.جای دهی و يقين کنی که اقتدار و فيض الهی همراه توست، همه

پرداختن به اين سادانا به عزم رسيدن به برترين هدف، تنها برای روح هايی ممکن است که از طريق »   

يابد، برتر از کسی است که کسی که به يوگا دست می های بسيار، تعالی يافته اند. به ياد داشته باش،زندگی

طلبی استاد کارمای مذهبی ]شريعت، آيين[ است. يوگی شدن به قصد آن مقام مقّدس و متعالی، مبارزه

بزرگی است. با اين حال، اين تمام کار نيست. حتی مقامی برتر از اين هم هست. هر کس تمام آگاهيش را 

مشتاقانه با من مراقبه کند و هر چيز ديگر را دور بريزد، از همه کس برتر بر من متمرکز سازد، هر کس 

 «است. یوگی-ماهااست. او يک 

يوگا هر دو نظم هايی درونی اند که بر اساس سادانا ]تمرين معنوی[ و بهاکتی -يوگا و جنانا-دهيانا»   

تعقيب آنها بی حاصل است. سالکی شوند. در غياب اين دو، دست نيافتنی هستند و ]پرستش عاشقانه[ بنا می

بی خبر از تمرين معنوی و عشق پرستشگرانه، چون عروسکی چوبی، فاقد حيات و غافل از هدف است. 

توان کسب دار در ژرفای وجود نسبت به خداوند است. آن را چگونه میشرط اصلی، عشقی )پريما( ريشه

او. اين است  سواروپایو  سوابهاواند، يعنی کرد؟ با آگاهی از شکوه، جالل، سرشت و خلق و خوی خداو

کنم. من تمامی خرد شاستراها را که با شهود درونی کمال ات میدليل آنکه من اکنون در اين باره راهنمايی

کنم. بايد بدانی که هيچ چيز ديگری برای دانستن وجود ندارد. از هزاران جوينده، يافته، به تو عرضه می

ی آغازکنندگان به پايان شوند. همهکوشند و از ميان آنان، تنها چند نفری موفق مییاندکی در مسير جنانا م

 «رسند.نمی
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ی گل، های يک حلقهآرجونا! به خاطر بسپار که در تمام جهان چيزی برتر از من نيست. همه چون گل»   

[... اين هشت من کارا ]حسبه ريسمان من استوارند. پنج عنصر، ماناس ]ذهن[، بودهی ]هوش[ و آهام

های خشن و لطيف آفرينش اند. اين دو يا صورت پراپانجا-سوکشما-استوالی پراکريتی ]طبيعت[ مولّد جنبه

ياد  پراکریتی-پارامی نامند. پراکريتی ديگری نيز وجود دارد که از آن با عنوان  پراکریتی-آپارارا با هم 

]آگاهی[ است که در  چایتانیاخشن و نه لطيف[، بلکه  است ]نه سوکشماو نه  استوالکنند. اين يکی نه می

 «جيوی ]فرد[ جای گرفته و تمامی جاگات ]کيهان[، تنفس اوست.

خداوند نخست جهان خشن را آفريد و سپس به شکل جيوا ]فرد[ در آن جای گرفت و با چايتانيا »   

-آمده است. تو بايد آپارا ]آگاهی[ی خويش به آن چيت ]شعور[ بخشيد. اين موضوع به وضوح در وداها

و پاراپراکريتی را سواروپای او در نظر بگيری. در معنای اين  ایشوارا -پارامِی  سوابهاواپراکريتی را 

-سوا-سارواسوابهاوا و سواروپا درنگ کن و آن را خوب بفهم. بخش خشن تحت امر چايتانيا است که 

 «يا استاد کامل هميشه آزاد است. تانترا

ی مهارت و هوش خود به پرانا ]َدم، نَفَس[ است. جيوی به واسطه پراناکند، عنی آنچه فرض میجيوی ي»   

-دارد. پس پارااست، که در همه چيز نفوذ دارد و همه چيز را نگاه می آنتاریامینآويخته است. او 

تمامی تجلّيات  آتمام ]روح کلّی، خداوند[ است. بنابراين-پراکريتی ]فراسوی طبيعت[ دقيقاً خوِد پارام

 «خداوند، به دليل چايتانيای يکسان، بايد يگانه دانسته شوند.

اند. آنها همانند زوج پراکريتی، پوروشا ]ماده[ و چايتانيا ]آگاهی[ هر دو برای آفرينش ضروری جادا»   

از پذيرد، جهان را ]وجود[ را می بهوگا]نيروی آگاهی[، خيال  شاکتی-چایتانیاهستند. هنگامی که 

کند. اينها هر دو در ]بدن[ را برای خويش تصّور می ِدهاشکل  جاداسازد و ی خويش پديدار می سواکارما

ی جهان کننده و نابودکننده، که بدين طريق آفريننده، حفاظت ایشواراسرشت من هستند. به ياد داشته باش 

ی ام، ماده. من علّت اوليهموجود نيست من، هيچ واقعيتی جز مننيست. هيچ ذاتی جز  مناست، جز 

نام دارد،  سریشتی، اين انتشار به کثرت را، که منپس خوِد « ام، بگذار بسيار شوم.من يگانه»ام. اوليه

 تاتوا-ماها]نيروی خيال[ را برانگيخته و به حرکت آورده است. سپس  مایاشاکتیام. آن اراده، اراده کرده

 «ام در تطّور پراکريتی بوده است.]اصل بزرگ[ پديد آمده و اين نخستين گ

اگر بذری در زمين کاشته شود و آبياری گردد، ظرف يکی دو روز رطوبت خاک را به خود کشيده، »   

نيز به همين  تاتوام-ماهاگردد. اين اولين دگرگونی در بذر، پيش از جوانه زدن است. پديداری متورم می

نام دارد. از  کارامماهادهاموانه ای می رويد. اين جوانه، ی خداوند، جگونه روی می دهد. سپس به اراده
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رويند، که اصول لطيف پنج عنصرند. تمام جاگات ترکيبی از اين هشت چيزند: اين جوانه پنج برگ می

 .پانچابوتاسپراکريتی شاکتی، ماهات تاتوام، آهام کارام و پنج عنصر يا 

 

 

 

 فصل دوازدهم
 

يا شاکتی پراکريتی که درباره ی آن با تو سخن می گويم، تنها يک تجلّی از  -به ياد داشته باش، آپارا»   

به بسیار با ديد سطحی و به چشم خشن نظر شود، چون استوالدریشتی جالل من است. اگر به کيهان يا 

يی یکتابه سوی کارانا -آناتااصالً وجود ندارد. کشش آگاهی درونی يا بسیار نظر می آيد، اما اين خطاست. 

]کيهان[ واقعی است. هنگامی که چشم درون ]يا لطيف[ از جنانا سرشار شود، جاگات  دریشتیاست و اين 

يا آفرينش، براهمام و نه هيچ چيز ديگر، ديده خواهد شد. پس آگاهی درونی بايد چنان پرورش يابد که فقط 

او چيزی نيست. است. آفرينش به جز شکل  ایسا-جاگاتدوستدار جنانا باشد. جاگات پر شده از 

 «)همه چيز خداست(. ساروام -ایدام -ایساواسیام

بياييد مثالی از اين سخن کريشنا « رسد.به نظر می بسیارموجود است، چون  یگانههرچند تنها آن »   

زنيم. شوند، قدم میبياوريم. ]فرض کنيد[ در هوای تاريک و روشن شامگاه، وقتی که اشياء خوب ديده نمی

کند، با اين که در بيند درباره اش فکری میتاب خورده در راه افتاده است. هر کس آن را می طنابی پيچ و

گذارد به گمان اين که يک حلقه گل واقع در آنجا چيزی جز يک تکه طناب نيست. يک نفر پا روی آن می

تصور پرد. سومی آن را شاخه شکسته ای کند و از رويش میاست. ديگری آن را مسير آب فرض می

 ترسند. چنين نيست؟کند که در راه افتاده است. گروهی هم به گمان اين که مار است، از آن میمی

ی اوقات به همين ترتيب، پارابراهمام يگانه که هيچ دگرگونی و تبديلی در او راه ندارد، که در همه   

ی خيالی به نظر مایاوم، اين ها و علّت تمام اين هستی موهها و شکلی ناماوست و تنها اوست، سرچشمه

های متفاوتی در تواند بسياری چيزها تصور شود و احساسات و واکنشرسد. يک تکه طناب میمی

اشخاص برانگيزد و دليلی برای ايجاد کثرت گردد. در حالی که آن طناب هرگز به چيز ديگری تبديل 

ی ُگل يا جريان آب يا مار ، حلقهاست. طناب هميشه طناب است. طناب یگانهشود، بلکه همواره نمی
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ی پايه براهمامتواند به اشکال گوناگون تفسير شود، اما او هميشه براهمام است. نيز می براهمامشود. نمی

ی يک ساختمان يا ريسمان ای است که تمامی تفاسير گوناگون بر آن قرار يافته اند. براهمام چون پايهيگانه

ی دارد. او پايهکند و آنها را نگاه میهای ]فردی[ عبور میکه از ميان گلای است ی گل، رشتهيک حلقه

ها قابل ها و ساختمانشوند، تنها گلاست. به اين نکته توجه کنيد: رشته و پايه ديده نمی پراکریتیساختمان 

ها قابل مشاهده نها و ساختمااند ولی اين به آن معنا نيست که رشته و پايه ديده نمی شوند، تنها گلمشاهده

ها را ها و ساختماناند ولی اين به آن معنا نيست که رشته و پايه وجود ندارند. در واقع آنها هستند که ُگل

توانيد با اندکی تالش ذهنی به وجود و ارزش آنها پی ببريد. اگر به دارند. خوب، میسر جايشان نگاه می

ای که توانيد به رشتهمانند. بينديشيد، بيازماييد. آنگاه مییخودتان زحمت ندهيد، آنها از نظر شما پنهان م

)محموله( آنچنان  آدهیای ساختمان که در زمين پنهان شده برسيد. ُگل ها را کنار هم نگاه داشته و پايه

 )حامل(، نگهدارنده، پايه و پشتيبان را نبينيد. اگر پايه را نبينيد، حقيقت را رها آدهارگمراهتان نکند که 

 ايد. بينديشيد و تميز دهيد. سپس ايمان بياوريد و عمل کنيد. کرده و به توهم چسبيده

ای ناديدنی هست. به ناديدنی چنگ بيفکنيد. بهترين کار، جست وجو است. بهترين برای هر ديدنی، پايه   

 اند نيازی به توضيح نيست.اثبات، آزمون است. برای آنان که آزموده

های منفرد هيچ اهميتی ندارد. آنها نبايد توجه ما را منحرف کنند. به جای آن به هرهسرشت و کيفيت م   

وجويی ضروری است. شايد خيره شويد. اين جست براهمامها يعنی ی مهرهواقعيت درونی، به اساس همه

پر زرق = ارواح فردی رخوت زده(، انواع  تاماسیهای جیویهای گوناگونی از انواع پيش پا افتاده )ُگل

=  ساتواییهای جیوی= ارواح فردی هيجان زده( يا انواع ساده و زيبا ) راجاسیهای جیویو برق )

مستقل از تمامی آنهاست. او  آتمامپارامارواح فردی مقدس( در يک حلقه ُگل يافت شوند، اما رشته، پايه، 

 ی[ است.]حقيقت، ابديت و پاک نیرماالو  تیانی، ساتیاتأثير ناپذير است. او 

ها را متحد  جیویی همه براهمامتوانند حلقه ُگل بسازند. به همين منوال، ها بدون رشته، نمیُگل   

همه چيز را پر کرده است.  براهمامسازد. نمی توان در ميان اشياء و مواد، دو چيز را از هم جدا کرد. می

برای کسانی که تنها به سطوح  پنج عنصر چيزی جز تجليات او نيستند. او محّرک درونی است، که

من »گويد: ]نافذ[ است. اين است که کريشنا می آنتاریامیننگرند ناديدنی است. به بيان ديگر، او می

 پوروشام]اثير[ صوتم. من  آکاسادر وداها هستم: در  اومرطوبت آبم. من درخشش ماه و خورشيدم. من 

 «)قهرمانی، ماجراجويی و َدم( انسانم.
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منشاء « پراناوا»[ که به آن اشاره شد، بپردازيم. کريشنا گفت که اوم]صوت مقدس  پراناوادهيد به اجازه    

چونان نَفَس  پراناوااند. گفته شد که آغازی شهرت يافتهيا بی آناآدیحيات وداهاست. چنين نيست؟ وداها به 

اوا را جوهِر لطيف و صورت ی آغازها هستند. ]پس[ پرانبخش وداها است، که خود در فراسوی همهحيات

 زيرين تمامی ذرات و مواد کيهان بدانيد. 

. اگر اين دو را حذف کنيد، جهان يا روپاو  ناماهر هستی اين جهانی واجد دو بخش است: نام و شکل يا    

شود و ی نام ادراک میخود به واسطه شکلنيست. زيرا  شکليی نخواهد ماند. اساس جهان بر پراپانچا

خواهيد بدانيد کدام يک باقی می ماند، بايد بدانيد که نام، وابسته به نام است. پس اگر می روپايابد. نظم می

)گذرا( هستند. به وضعيت اشخاصی که به امور نيکو و  تیامآنیيا شکل،  روپا)جاويدان( و  تیامنی

پردازند، های عبادی میگذاری محلسازی، معبدسازی يا بنيانسازی، مدرسهای چون بيمارستانشايسته

ها باقی توجه کنيد. حتی پس از محو شکل چنين اشخاصی از جهان، نام ايشان به نيکی در خاطر انسان

 برای هميشه باقی است. نامامکوتاه مدت است اما  روپامماند. چنين نيست؟ می

ای که در توجه کنيد. نکتهای هست که بايد به آن شمارند و اشکال نيز، اما در اينجا نکتهنام ها بی   

 52 تلِگو. زبان  آکشاراتا آدمی ابله يکسان است: حروف يا  پاندیتی زندگی همه کس، از يک تجربه

حرف دارد. اگر تمامی متون به زبان تلگو يا انگليسی را يک جا گرد آوريد و  22حرف و زبان انگليسی 

حرف انگليسی و نه  22حرف تلگو يا  52ا ترکيبی از از آنها توده ای به بلندای کوهی بسازيد، باز هم آنه

 حتی يک حرف بيشتر خواهند بود.

به همين منوال، در بدن انسان شش مرکز عصبی هست که همگی به شکل گل نيلوفرند. هر يک از اين    

شش گل نيلوفر، دارای يک حرف يا صوت مربوط به هر گلبرگ خويشند. وقتی اين گلبرگ ها به ارتعاش 

ی هوشمند کنند. شايد در اينجا خوانندههای اُرگ، صوتی منحصر به فرد ايجاد میيند، هر يک چون نیدرآ

سازد؟ آری، نيرويی که آنها را به ارتعاش وا ها را مرتعش میبپرسد که چه کسی يا چه چيزی اين گلبرگ

 یاراده، جوشِش بی تالش، يا ناپذيريا صوِت پيش از آغاز، ارتعاِش بسيِط تفکيک ِدوانی-آناهاتادارد می

ی اصواتی که [. تمامی حروف و همهاوماست. ]يا همان صوت مقدس  پراناوااست. اين  داوری فاقد آگاه

يابند. در اينجا معنای سخنی که کريشنا گفت که: نظام می پراناواهای تسبيح، از ی آنانند، چون مهرهنماينده

آموزد که ذهن خود را در پراناوا که اساس عالم کريشنا به ما می شود.آشکار می« پراناوا در وداها منم

 است، محو سازيم.
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يابد، غرق سازد. او مشتاق ذهن ذاتاً دارای اين تمايل درونی است که خود را در هر آنچه با آن تماس می   

تواند به یاين کار است. پس همواره در جنب و جوش و ناآرامی است، اما با تمرين پيوسته و تربيت م

کنند. چرا که مار دارای سوی پراناوا هدايت شود و در آن محو گردد. به اين دليل آن را با مار مقايسه می

دو خصوصيت اصلی است: اول کجروی و دوم گاز گرفتن هر چه در مسيرش قرار گيرد. اين دو از 

زدن و تصاحب هر چيزی است  آيند. انسان نيز همواره به دنبال چنگهای آدمی نيز به شمار میمشخصه

 بيند. او نيز کجروست.که می

اما مار، با وجود تمامی سرشت سمی و مرگبار خويش، واجد ويژگی قابل ستايشی نيز هست. هرگاه    

گشايد و در حالی که همه چيز را به ی خويش را میشنود، دِر النهاش را مینوای آهنگ افسون کننده

تواند خود را سازد. به همين گونه، انسان نيز میشيرينی آن موسيقی محو می فراموشی سپرده، خود را در

]تقرب از طريق صوت[ به معنای تحقق پارام آتما است  سابدوپاسانادر سعادت پراناوا غرقه سازد. اصل 

]صوت، صدا[ نيست. به اين دليل خداوند  سابداکه پراناواِی ]نَفَس[ وداهاست. اين اصل چيزی جز 

ی انسان اوست. پوروشا همان حيات يا پرانای ]نَفَس[ انسان است. بدون آن انسان فاقد  پوروشايد که گومی

های پيشين، هرچه هم قدرتمند باشد، جز نتايج ماجراها و حاصل ی زندگیانسانيت است. نيروی بازدارنده

ده به سرنوشت خويش دستاوردهای پوروشا چيزی نيست. انسان نادان، بی خبر از چنين اقتداری، بيهو

 دهد. ی آنهاست، دشنام میکه خود سازنده گریزناپذیریدهد. او در واقع به تأثيرات دشنام می

اند. چراکه زندگی بدون او ممکن نيست. زندگی تالش، مبارزه و دستيابی همه پوروشا را احساس کرده   

کار گيرد و پيروز شود. هدف از آفرينش است. خداوند انسان را آفريد تا شايد او اقتدار پوروشا را به 

ی غذا، باری در دوش زمين و حيوانی اسير حواس خويش نبوده است. انسان، خلق موجودی مصرف کننده

افزايند تا ترسند و بر چربی خود میگذران که سخت از کار میهدف خداوند، آفريدن گروهی بيکاره و وقت

نسان را نيافريد تا خالق خويش را از ياد ببرد و آتما را ناديده بگيرد ابعاد غول آسايی پيدا کنند، نيست. او ا

ای قدرشناسی و چون حيوانات سرگردان، هوش و قدرت تشخيص خود را بيهوده تلف کند و بدون ذره

 نسبت به کسی که اين همه هدايا به او بخشيده تا اسباب لذت او فراهم گردد، بی هدف به هر سويی برود. 

اين مال من است، »گويند: نمايی خويش بهره جسته و میتی نيز کسانی را که از او برای بزرگپراکري   

کند. او قانون شکنان را مجازات می« آن هم مال من است. آنچه متعلق به ديگران است نيز مال من است.

ی آرجونا شرح يا تقرب را به طور کامل برا اوپاسانادهد. به اين دليل کريشنا راه به سختی سزا می
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دهد، چون اوپاسانا، طريق به کارگيری پراکريتی برای رسيدن به خداوندی است که به آن تعالی می

 بخشد.می

روند. اين های انبوه میی من هستند، به جنگلآرجونا! برخی از مردم که خواستار پرستش پيوسته»   

گويی من فقط آنجا هستم. جايی نيست که من کاری ابلهانه است. الزم نيست جنگلی را بجويی، آنچنان که 

توان يافت نباشم. شکلی نيست که شکل من نباشد. من پنج عنصرم: زمين، آب، آتش، هوا و اثير. کجا را می

ای وجود ندارد. چرا که عاری از يک يا چند عنصر باشد؟ برای ادراک حضور و عظمت من، مکان ويژه

ی موجودات زنده ام. من . طبيعت آتشين آتش منم. من حيات همهکه من همه جا هستم. هر کجا و همه جا

قدرِت قدرتمندانم؛ قدرتی که از حرص و هوس آزاد است. طبيعتی که موجودات را به آرزوی انجام امور 

 «انگيزد، منم.دارمايی بر می

ا که در دنيا ( چرباالم -بودهیگويم، منظورم قدرت هوش است. )البته، هنگامی که از قدرت سخن می»   

که از حکمت ناشی  باالم-ویدیاکه حاصل دارايی است،  باالم-دهاناشود. انواع گوناگونی از قدرت يافت می

 -مانوآيد، که از آگاهی بر اين که هر فرد دارای سابقه ای طوالنی است به دست می باالم-جاناشود، می

نها نيروی عضالنی است. تمامی اينها را بايد از که ت باالم -ِدهاکه برخاسته از تعيّن فرد است و  باالم

 - راگاو  کاما]قادر مطلق[ هستم. تمامی انواع قدرت را بايد از  ایشوارا-پاراممتعلقات من بدانی، چون من 

 «باقی بمانند، آن قدرت، قدرتی حيوانی خواهد بود نه الهی. راگاو  کاماپاک کرد. اگر  -آرزو و وابستگی

ی تصاحب، آنچنان قدرتمند است که حتی وقتی هيچ شانسی برای تصاحب چيزی وجود کاما يا آرزو»   

خواهد چيزها در تصرف شخص باقی بمانند. حتی ندارد نيز، مشتاق آن است. راگا احساسی است که می

خواهد ماندنی نيست، چون گذشته از عوامل ديگر، اصالً ناپايدار است. اگر شخص بداند که چيزی که می

است که به توانايی کسب لذت اشاره دارد. هر شکلی از قدرت که به يکی از  رانجانای کلمه ی راگا، ريشه

 «اين دو عامل آلوده شود، نمی تواند مدعی متانت الهی باشد.

شوند. مثالً، اگر ثروت به بعضی از اشکال قدرت، بسته به روشی که به کار روند، متعالی يا پست می   

آفريند و اگر نصيب انسانی نيکوکار شود بيفتد، خودخواهی، غرور، ظلم و تحقير میدست انسان ضعيفی 

آورد در مسير خيرخواهی و اعمال پسنديده به کار خواهد رفت. قدرت بدنی که انسانی فرومايه به دست می

صرف مجروح ساختن ديگران خواهد شد، در حالی که در مورد انسانی خوب، عامل حفاظت ديگران از 

 يب خواهد بود.آس
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)حرص( نيز  لوبها)خشم( و  کرودای ديگری نيز بايد توجه کرد. کريشنا گفت که حتی در اينجا به نکته   

کنيم: اند. به اين دليل است که هزاران بار تکرار میآيند، تجلياتی الهیکه اموری دارمايی به حساب نمی

جوهر  – اپاراو  پارا –موجوداِت متعالی و پست ی ی اشياء و همهی شکل ها، همهی احساسات، همههمه

الهی يکسانی دارند. اما شخص بايد برای کسب احساسات و ادراکاِت متعالی، خويش را به ديدن او در 

ها و موجودات متعالی عادت دهد. با اين حال، او نبايد با اين انديشه که تنها سطوح متعالی احساسات، شکل

ين نيستند، دچار خطا شود. اين امر صحت ندارد. جهان اشياء با تمام امور اند و سطوح فروتر چنالهی

گيرد. خويش، با تمام واکنش ها و تکانه هايش تماماً از خداوند سرچشمه می راجاسیو  تاماسی، ساتوایی

 اين عقيده بايد در فرد پرورش يابد، با استدالل استحکام پيدا کند و حقيقت خويش را به اثبات برساند.

گيرد، همه چيز در من هست آرجونا! همه چيز از من ريشه می»گويد: خداوند خود به روشنی می   

در « شود، اما من به هيچ يک از آنها بستگی ندارم. به ياد داشته باش، من به هيچ چيز وابسته نيستم.می

ی خوب و بد تجارب دوگانه اينجا دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه جيوی ]فرد[ و ديدگاه خداوند. جيوی دارای

است، اما خداوند هيچ گونه دوگانگی نمی بيند. وقتی همه چيز خداست، وقتی خداوند آتمای درون همه 

 است، چگونه دوگانگی خوب و بد امکان وجود خواهد يافت؟

 اوگويد که همه چيز، از خوب و بد، از در اينجا شايد اشخاص معمولی دچار ترديد شوند. خداوند می   

هيچ  اودارد که ی امور است ولی در همان حال، اعالم میی همهعلت اوليه اوگيرد و سرچشمه می

گويد که رابطه ای با آنها ندارد و می اوپذيرد. هايش ندارد يا از آنها هيچ گونه تأثيری نمیارتباطی با آفريده

 است. علّتبر فراز و در فراسوی آنهاست، چون او 

بگيريد که به اين ترتيب، انسان نيز مسئوليتی در قبال خوب و بد خويش ندارد، چون اين شايد نتيجه    

گيرد که در فراسوی نيکی و بدی است. پس اعمال ی او توسط خداوندی صورت میاعمال تنها به واسطه

ای نيست اند، چون انسان کارهانسان، هر چه هم شيطانی باشند، در واقع توسط خود خداوند صورت پذيرفته

 شما یوسیله به عملی هیچکه ادعای عملی داشته باشد. اين امر حقيقت دارد، اما ايمان به اين عقيده که 

، بايستی پايدار، صميمانه، ژرف و ی الهی استدهید، ارادهمی انجام که کاری هر و گیردنمی صورت

ت گردد. در اين صورت، چنين کسی بی ناپذير باشد. در اين عقيده نبايد هيچ رّد پايی از منيّت يافخدشه

ترديد به متعالی ترين هدف حيات دست يافته است. او به حّد اعالی سعادت رسيده است. اين واقعيتی است 

که بايد شناخته شود. معرفتی است که بايد استحکام يابد. در واقع کسی که عقيده دارد همه چيز خداست و 
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است، يعنی کسی که  جیوی ساتیاد و فراتر و باالتر از آن است، او هيچ رابطه يا نسبتی با جهان ندار

 اقامت موقت او در دنيا ارزشمند است.

وار عباراتی را که به مدتی طوالنی آموخته ايد، توانيد طوطیبا اين حال، کلمات باد هوا هستند. شما می   

کشد و من آنچنان و رشته را میهمه چیز خداست من جز یک عروسک نیستم. اتکرار کنيد، مثالً بگوييد: 

. اما معموال ی او هستمرقصم. هیچ چیز به من تعلق ندارد. من تنها عامل اجرای ارادهخواهد میکه او می

کنيد؟ هنگامی که عملی ستايش آميز از شما سر می زند ادعا می کنيد که متعلق به خودتان است. چه می

تدالل می کنيد که اين کار خداست! از پشت تريبون فرياد وقتی کار سرزنش آميزی مرتکب می شويد، اس

می کشيد )تا حنجره تان خشک شود( که با تالش خودتان موفق به کسب احترام، شهرت، موقعيت، قدرت 

و مقام، دارايی و ثروت، امکانات و برآوردن آرزوهايتان شده ايد، اما وقتی نوبت به سهم شما در بدنامی و 

ای در من جز وسیلهگوييد: اندازيد. میرسد معموال مسئوليت را به گردن خدا میمی شکست، بدی و اشتباه

. اين عادت انسان امروزی است. بله، اين ُمد دستان او نیستم. ارباب اوست و من ابزاری در دست اویم

گری محض است. اين نوع مثل آونگ ساعت در نوسانند. اين حيله اوو  منامروز است. مردم ميان 

 عنويت، توخالی و قالبی است.م

ذهن، کالم و عمل هر سه بايد سرشار از ايمان به اين امر باشند که همه چيز، بازی اوست. اين راه    

کند. نسبت دادن اين ضعف به خداوند، اصيل است. ضعف آدمی است که امور را به خوب و بد تقسيم می

خداوند نيز دچار اين ضعف است، اما اين ]توهم توهين به مقدسات است. شايد گاهی به نظر بيايد که 

 يافت شود. اورا پنهان ساخته، نه نقصی که در  اوای گذراست. ابری است که شکوه حاصل[ مرحله

گيرند، او خود تحت تاثير آنها قرار با آنکه گوناها ]تعيّنات، مشخصه ها[ از خداوند سرچشمه می   

گيرند و در آن پذيرد. ابرها در آسمان شکل میآتش از آن تأثير نمی خيزد اماگيرد. دود از آتش بر مینمی

کنند، اما آسمان از ابر متأثر نمی شود. همه چون مهره های تسبيح به او وابسته اند، اما او ]چوه حرکت می

 رشته تسبيح[ آزاد و ناوابسته است. کيهان بر پايه اوست، اما او هيچ نيازی به کيهان ندارد.

پارچه را در نظر بگيريد. پارچه بر نخ استوار است، به نخ وابسته است، اما نخ به پارچه بستگی  مثال   

پذيرد و ناوابسته به آن است. کوزه وابسته به ِگل است، اما ِگل مستقل از کوزه ندارد. نخ از پارچه تأثير نمی

است. کوزه پراکريتی )دنيا( است. است. اصالً پارچه، همان نخ است. کوزه، همان ِگل است. ِگل، براهمام 

)دنيای نام و شکل، دنيای متنوع متکثر(. اگر شکل خارجی را در نظر نگيريد، در غياب نام و شکل، کوزه 

ماند نظر کنيد، خواهيد ديد ای که باقی میفقط ِگل است. اگر شکل و نام پارچه را در نظر نگيريد و بر پايه
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ای نيست. همچنين، بدون براهمام، ای نخواهد بود. بدون نخ پارچهکوزهکه پارچه جز نخ نيست. بدون ِگل، 

، بگوييم؛ براهمام در همه چیز استتر آن است که به جای آن که بگوييم؛ پراکريتی نخواهد بود. درست

يا واقعيت درونی  آنتاراتما -بهوتا -ساروا. بهتر آن است که براهمام به جای آن که همه چیز براهمام است

 يا اساس همه چيز تصوير گردد. حقيقت همين است. آدهارا-ساروای موجودات ادراک شود، به شکل ههم

 

 

 

 فصل سیزدهم
 

آتما يا خداوند است. اين صورت است و آن واقعيت. اين کيهان خود، روبنايی بيش نيست. اساس آن پارام   

آنها نمی پرسند چگونه بنايی بدون پايه آيند. بينند و به جست و جوی روبنا بر میمردم زيربنا را نمی

 سریشتیاصالح شود،  دوشا دریشتیتواند موجود باشد. اين مثالی از خطای ديد است. هنگامی که می

 ی کيهان شناخته خواهد شد.ديده خواهد شد. وقتی خطای ديد برطرف شود، آفريننده کارتا

خطای ديد دقيقاً چيست؟ کريشنای »و پرسيد: آرجونا اين موضوع را در پيشگاه کريشنا مطرح کرد. ا   

يابد. شود و گسترش میخواست بداند خطا از کجا آغاز میبه عالوه او می« عزيزم، لطفاً برايم شرح بده.

اکنون ديگر آرجونا انسانی عادی نيست. او کسی نيست که برای هر چه به او گفته شود سر تکان دهد. او 

کند. او ی در ذهن خويش بيابد، کريشنا را در ميان يک جمله متوقف میآنقدر جسور است که اگر ترديد

ی شاستراها ]کتب شجاعت و پايداری الزم را دارد و تا هنگامی که پاسخی منطبق با تجربه، بر پايه

 درنگ و با تبسم به او پاسخ گفت.مقدس[ دريافت نکند، پای خواهد فشرد. پس خداوند نيز بی

گوش کن آرجونا. ميان من و اين کيهان، »ی خطای ديد چنين پاسخ گفت: و دربارهکريشنا به پرسش ا   

در حرکت است، که مايا نام دارد. در واقع برای انسان، ديدن آن سوی مايا دشوار است، چون مايا  توهمی

 ی من و درتوانی آن را جدا از من فرض کنی. او آفريدهنيز متعلق به من است. از جنس من است. نمی

ها در يک لحظه از سر تا پا به من باز خواهند گشت. شايد تعجب ترين انساناختيار من است. حتی قوی

کنی که چرا حذف مايا اين همه دشوار است. البته اين کار آسانی نيست. تنها آنان که از صميم قلب به من 

ی زشتی که از جای ديگری نازل توانند بر مايا پيروز گردند. آرجونا، مايا را چون چيزهامتصل شوند، می



 

31 

 

آتمای جاودان و حقيقت غافل شوند در نظر نگير. بلکه مايا حالتی ذهنی است که تو را نسبت به پاراممی

سازد. مسبب اين پندار نادرست که کند و در مقابل به آفرينش هر چه بيشتر کثرِت نام و شکل متمايل میمی

تن ماست، مايا است. مايا چيزی نيست که بوده و ناپديد خواهد بدن به جای حامل خويشتن ما، خوِد خويش

 «شد و نه چيزی که نبوده و پديدار شده است. مايا هرگز نبوده، اکنون نيست و نخواهد بود.

آيد! او چون سرابی در صحراست. ای ناموجود است. اما اين امر ناموجود به چشم میمايا نامی بر پديده   

بيند. تنها آنان که از راه داند، او را نمینبوده و اکنون نيست. آنکه حقيقت را میسطحی از آب که هرگز 

دوند و رنج، خستگی و نوميدی بر ايشان چيره افتند. آنان به سوی او میخبرند به دام او میهای صحرا بی

که چون بر آب  کند؛ مانند خزهگردد. مانند تاريکی که چون بر اتاقی فرود آيد، اتاق را ناپيدا میمی

کند، مايا بالد، چشم را نابينا میسازد؛ مانند آب مرواريد که چون در چشم میگسترد، آب را پنهان میمی

کند. اين است که چسبد. او بر سه گونا و سه رب النوع غلبه مینيز به کسی که به رشد او کمک کند می

، شکل و فرديّت بشناسند، تحت تأثير او قرار های نامی کسانی که خويش را با محدوديتگويند: همهمی

ی )شناسنده بهاراتی تاتوای خويش به عنوان فرد جدا( اين چنين است. )شناسنده بهاراتی جیواگيرند. می

کند. او کند. مايا، تاتوا )روح مشترک همه چيز( را پنهان میخويش به عنوان همه چيز( آن را بيرون می

 « را شناخته باشند، تسلطی ندارد. بر آنان که يک بار تاتوا

ای ی اويم سايهآرجونا! شايد بپرسی چگونه اين مايا که چنين نافذ و مخّرب است، بر من که زاينده»   

ی اين افکند. طبيعی است که چنين ترديدی سر برآورد، اما اين ترديدی بی اساس است. مايا علّت همهنمی

ی مايا هستم. جنبش و رفتار اين جاگات که حاکم و اداره کنندهجاگات است، اما علِت خدا نيست. من 

ی من ی من است. پس هر کس به من متصل شود و بر اساس ارادهمحصول مايا است، معطوف به اراده

پذيرد. تنها راه غلبه بر مايا، عمل کند، از مايا در امان است. مايا حاکميت چنين کسانی را بر خويش می

ی سرشت کيهانی خود توست. چراکه تو خود محدوديت حيات را به امری دوباره کسب جنانا و کشف

های حياتند. شادی و اندوه، ای و اين مسبب مايا است. گرسنگی و تشنگی از مشخصهفناناپذير نسبت داده

ی( های بدن هستند. آنها همه آناتما يا غيرآتمايی )غير روحانهيجان و تخيل، تولد و مرگ، همه از مشخصه

 «های کيهانی و آتمايی نيست.آيند. هيچ يک از آنها از مؤلفهبه شمار می

ايمان به اين که کيهانی که تويی، محدود و در معرض تمامی اين عوامل غير آتمايی است، همان مايا »   

آنان که است. اما به ياد داشته باش که مايا جرأت نزديک شدن به کسی که به من پناه آورده را ندارد. برای 

کند، اما برای کسانی توجه خود را بر مايا معطوف ساخته اند، او چون اقيانوس عظيمی از موانع عمل می
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که بر خداوند تمرکز يافته اند، مايا خود چونان مادهوا )خداوند( ظاهر می گردد. از سد مايا با افزايش 

)راه  جنانایوگاتوان گذشت. اولی ه او میآرزوی وحدت با خداوند بيکرانه و يا از طريق طلب تسليم کامل ب

 «)راه عشق( نام دارد. یوگا بهاکتیدانش( و دومی 

ی درونی پيروزی بر مايا، از طريق تسليم همه چيز به خداوند، نيستند. ها دارای انگيزهی انسانهمه»   

. مشتاقان لذات گردداين امر به شايستگی و عدم شايستگی مربوط است که طی تولدهای بسيار کسب می

وخيز دلخوشند و اند. آنان چون پرندگان و چهارپايان به خوردن و جستحسی زودگذر، به تمامی ناشايسته

شمارند، پرهيزکاران و نيکان را دوست دانند. هيچ يادی از خداوند را گرامی نمیاينها را هدف زندگی می

 «شوند.و خداوند بدل میدارند. از درستکاری روی گردانند و به ياغيان قلمرنمی

از سوی ديگر، مشتاقان کسب شايستگی در جهت رشد پرهيزکاری، اعتالی انديشه و ادراک حضور »   

کوشند و در طلب پروردگار خويشند. شايد جويندگانی اين چنين از طريق رنج يا طلب يا تشنگی خداوند می

د. اما اين واقعيت که رويکرد آنان به خداوند در به دانش يا اشتياق شديد به فرزانگی به خداوند واصل گردن

 «تر صعود کرده اند.دهد که آنان از طريق تولدهای بسيار به راه های متعالیجهت تسکين است، نشان می

کند. بلکه تنها ی اوليه تأييد نمیيا عمل به قصد سود يا نتيجه را به عنوان انگيزه کارما-ساکاماگيتا،    

 دهد.تواند در پی داشته باشد، شما را از توهم نجات میا عمل بی توجه به سودی که میي کارما نیشکاما

يعنی کسی که برای تسکين دردش به خداوند روی  بهاکتا -آرتای وضعيت در اينجا ممکن است درباره   

ورد؟ ولی )عاشق( به حساب آ بهاکتاتوان پرسيد که چگونه چنين کسی را می توان آورد ترديد شود. میمی

شود که از همه چيز و همه کس آزاد باشد. هر کس برای دستيابی به حتی يک نفر هم روی زمين پيدا نمی

نيازهای خويش محتاج کسی يا چيزی است. چنين نيست؟ حاال که از نياز گريزی نيست، طلب مراد از 

-آرتای بزرگتری است. ی نياز به انسانی همانند خويش هم که خطااشياء که فی نفسه خطاست و عرضه

کند که به او اطمينان دارد و نزد او محترم است. او نه به سوی انسان که به سوی خداوندی رو می بهاکتا

کند. هرچند آرزومندی خطاست، او از خطای هايش تنها نزد خداوند خويش عجز و البه میبرای خواست

کند. پس او برتر است. چنين نيست؟ برتری میبزرگتری که اطمينان به ابزارهای فرومايه است، احتراز 

خواهيد، بلکه مهم اين است که از چه کسی گردد که بدانيد مهم نيست چه میرويکرد او هنگامی آشکار می

می خواهيد. هدف، خداوند است. بخشنده اوست. تنها فيض او قادر به استجابت دعاست. وقتی چنين ايمانی 

 واقعاً توانگر است. بهاکتا-آرتاپذيرفت که  استحکام يابد، به يقين خواهيد
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آرتی و جيجناسو، همگی به طور غير -سه نوِع اول بهاکتا که در گيتا به آنها اشاره شده، يعنی آرتا، آرتا   

ورزند. آنان خدا را چونان وسيله ای برای تحقق آرزوها يا عشق می پاروکشامستقيم به خداوند به عنوان 

 البته آنان همواره در عبادت و دعا هستند و در تمامی اوقات خداوند را به خاطر دارند.جويند. اهدافشان می

است در حالی که انواع  بهاکتی اِکاجنانی يا چهارمين نوع بهاکتا که در گيتا از آن نام برده شده، دارای    

ها ومند آنند و به خاطر هماندارند. انواع ديگر، وابسته به اشياء يا احوالی هستند که آرز آنِکابهاکتیديگر 

پرستند. جنانی اما به روی چيزی کنند. آنان عالوه بر خداوند، جهان اشياء را هم مینيز به خداوند رو می

گشايد. حتی اگر کاری جز اين کند، چشمانش در هر کجا جز خداوند چيزی نخواهد جز خداوند، چشم نمی

دارد که جنانی عزيزترين نزد اوست. البته نزد خداوند همه ديد. به اين دليل است که خداوند اعالم می

يابند و نزد او حاضرند، پريما )عشق( صريح، يکسانند اما در اين ميان برای آنان که حضور او را در می

توان نتيجه گرفت که جنانی نزديکترين به خداوند يافتنی است. بنابراين میواسطه و دستبی درنگ، بی

 ين هم اوست.است. پس عزيزتر

تواند تو را لرزی به تو گرمی ببخشد، اما او چگونه میالبته اين طبيعت آتش است که وقتی از سرما می   

گرم نگهدارد اگر نه تنها به او نزديک نشوی، بلکه از او فاصله بگيری؟ به همين منوال آنان که مشتاق 

که حاصل فيض الهی است بجويند و در کنار  اند، بايد که آتش جنانا راهای دنيايیدفع سرمای بيماری

 خداوند قرار يابند.

کنند. آنها تصور ی راه، بزرگواری خداوند را کمتر از آنچه هست تصور میگاهی سالکان در ميانه   

خرد( تفاوتی قايل کنند که خداوند ميان گناهکار و قديس، خوب و بد، جنانی )خردمند( و اِجنانی )بیمی

کند. اگر او واقعاً چنين ها را جدا نمیاساس است. خداوند اينچنين انسانهای بیگيریا نتيجهشود. اينهمی

ماند. اما همه روی کرد، هيچ گناهکاری روی زمين، حتی برای يک دقيقه، از خشم او در امان نمیمی

آشکار است. مابقی از شود. اين حقيقت تنها بر جنانی کنند، چون او چنين تمايزی قايل نمیزمين زندگی می

 برند.ها مقيم است، رنج میی باطل که خداوند در دوردستخبرند. آنان از اين عقيدهآن بی

يعنی راجاس )هيجان(، تاماس )رخوت( و يا حتی ساتوا  –جنانی از مايا آزاد است. او تحت تأثير گوناها    

معرفت، متفاوت است. او تمام اوقات خويش  یيا جوينده جیجناسوگيرد. با اين حال، قرار نمی –)تقدس( 

 آرتی-آرتاکند و آن دو ديگر، يعنی های مقدس میرا صرف تأمل بر خداوند، اعمال پرهيزکارانه و انديشه

ی ، جويندهجیجناسودر کار گردآوری تجارب متعالی و انديشه بر واقعيت و مجاز و تبديل خويش به  آرتاو 
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گردد. يابند. پس هدف، گام به گام حاصل مینيز جنانی شده، نجات میمعرفت، هستند. سرانجام آنان 

 توانيد با يک َجست به هدف برسيد.نمی

)بدون توقف( است. در اين  السیرسریع قطارسوار بر  جنانیشود: اين موضوع با مثالی روشن تر می   

ض قطار پياده و سوار شود. نوع قطار، الزم نيست مسافر برای رسيدن به مقصد در بين راه برای تعوي

شود ولی واگن او در بين راه از است. او نيز پياده و سوار نمی السیر سریع واگنسوار بر  جیجناسو

 آرتاشود ولی او نيز سرانجام به مقصد خويش خواهد رسيد. قطاری جدا و به قطار ديگری متصل می

های بين السير نيستند، بايد در ايستگاهسريعاست و از آنجا که نه قطار و نه واگن  عادی قطارسوار بر 

يابد. راهی متعددی پياده شود و تا رسيدن قطار بعدی صبر کند، بنابراين او طی مراحلی به هدف دست می

ها، اگر آرتا پايداری پيشه کند به مقصود اين گونه سفر، طوالنی و دشوار است اما با وجود اين دشواری

انگيز نيست که ها متفاوتند. آيا شگفترسند. تنها مراحل و سرعتمقصد میخويش خواهد رسيد. همه به 

هستند؟ چرا چنين است؟ زيرا  من به متعلقکند که هر چهار نوع بهاکتا )عاشق( خداوند بارها تکرار می

 ی آنها هدف متعالی و يکسانی دارند.همه

رزوهايت را به چيزی اندک محدود کرانگی باش. آپس همواره آرزومند وسعت و بی»کريشنا گفت:    

کوشند. آنان که آرزومند خداوندند، بخشنده و اند که برای امور ناچيز میهای خسيسنکن. اين آدم

 «اند.دلبزرگ

توان های ديگر را میی جنانی است. بهاکتیهمان پرستش عاشقانه واسطهبی عشقيا  بهاکتی-ساهاجا   

بيند. بهاکتی غيرمستقيم ناميد. جنانی، خداوند را آتماِی )روح( خويش میيا بهاکتی فرعی يا  بهاکتی گونا

شيفتگی به امر مقدس، »است يعنی وابسته يا تحت تأثير خداست. به قول کريشنا:  راکتی-آنو)عشق( او، 

های بسيار گرد هايی است که او طی زندگیی شايستگیجنانی چنين کسی است و اين نتيجه« بهاکتی است.

فروشند. اين ای به دست آيد و آن را در هيچ فروشگاهی نمیه است. اين مقامی نيست که در لحظهآورد

های بسيار است. خوب های روحانی انسان طی زندگیی اوج تمامی تالشمتاعی بازاری نيست. بلکه نقطه

تواند چنين به میها تحصيل و تجراست که برای خدمت به مردم، پزشکان مجّربی تربيت شوند اما تنها سال

ها معرفی شوند و شروع به کار کنند، پزشکانی بسازد. اگر افرادی ناآزموده به عنوان پزشک به بيمارستان

توانيد شود، میبه جای شفا دادن مردم، آنها را خواهند کشت. به همين گونه، اگر امروز کسی جنانی می

قله تصور کنيد. آن ميراث اعمال معنوی از  های سال تمرينات معنوی تا رسيدن به اينبرای او سال

 رساند.تولدهای پيشين است که به تالش های امروز او ياری می



 

31 

 

های غير دانند که جنانی دارای مشخصهنامند. شايد آنها نمیامروزه همه نوع از مردم خود را جنانی می   

ی شخصی خود اوست مبنی مشاهدهی اثبات اصالت آن، اين سخن فرد بر اساس قابل ترديدی است. نشانه

)خداوند همه چيز است(. حضور دائم اين ديدگاه، عالمت جنانی واقعی  است چیز همه واسوِدوابر اين که: 

ی موجودات، نيست. بلکه منظور کسی است که درون همه واسوبه معنی پسر  واسوِدوااست. در اينجا 

بيند، بايد جنانی ناميده شود. حاال ر تمامی موجودات میی اوست. تنها کسی که خداوند را ديا خانه نیواسا

اگر کسانی نام خود را جنانی بگذارند، تنها در نام چنين خواهند بود. چنين کسانی شهود اصيل جنانا را 

های ی دانشسازد و از همهندارند. آيا جنانا دقيقاً چيست؟ کسب معرفتی که شما را بر همه چيز آگاه می

 کند.می نيازديگر بی

وجوی يابد. از سوی ديگر، هيچ کس با آموختن چند آيه و جستای است که جنانی بر آن دست میاين قله   

چند کتاب و باال رفتن از ده پله و ساعت ها سخنرانی در غرور محض از فضايل و کماالت خويش، با 

ای جنانی شدن کند. اکنون ما تواند ادعاش( نمیقرقره کردن جمالت سنگين )مانند جادوگر و توپ نخی

ی اُخرايی پوشيده اند، اما قلبی موحش ای داريم. کسانی که خرقههای خودخواندهانبوهی از چنين جنانی

ی سنگ ها که قيمتی نيستند. کيست که بر دارند. خوب، چگونه سنگ مانند جواهر خواهد درخشيد؟ همه

 شناسند. آنان که نه اين و نه آن را نمیخورند. سنگ، قيمت بگذارد؟ تنها ابلهان فريب می

دارد تا چنين )در همه چيز اوست( اعالم می ساروام-واسوِدواشری کريشنا در گيتا شاه اذکار را    

کند رسوا سازد. همين يک ذکر برای نجات نوع بشر بينی میهای کاذبی را که وجود آنها را پيشجنانی

ست... آن را چنين ببينيد و بر آن و معنای آن تمرکز يابيد. اين ی غير مستقيم اوکافی است. اين هديه

تواند زندگی انسان را سرشار ترين هدف است. تنها همين شش حرف میواالترين نيکويی است. اين متعالی

، جاگادگورو، مهاتماسازد. اشخاص بسياری بدون حضور دائم اين حروف در درون خويش، نام خود را 

نهند و کسانی که متأسفانه در عين جعلی بودن، و غيرو می آناندا، تیاجی، جنانی، هامساپاراما، بهاگاوان

گيرند. هيچ کس اين عناوين را به آنها نداده است. اين ی اصيل از مردم پول هم میبه عنوان يک نمونه

م مردم را بربايند. اند تا آنها را چون زينت بپوشند و چشعناوين را آنها خود برگزيده و به خود اعطا کرده

گويد. اينان از هايشان آنها را ترک میاين گونه اشخاص اصالتی ندارند و فريبندگی ايشان نيز با لباس

)سرشار از آرزو( هستند. شکل خارجی ايشان يوگا اما در  آتیاسبيرون سنياسی )تارک دنيا( اما از درون 

آناندا )شادی( است اما در کوچه و خيابان سرگردانند.  هايشان پر از)بيماری( مبتاليند. نام روگادرون به 
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ی خويش مشغول است، کلماتشان شيرينی اما اعمالشان تلخی است. خدمتکاری که به انجام وظايف روزانه

 تر از اين نوع اشخاص ملبس به تياجا و يوگا است.بسی روحانی

اش، عمل شيطانی بتنی بر راستیعلت اصلی زوال فرهنگ هندوستان، طريق کهن زندگی و اخالق م   

چنين مقلّدانی است. به همين دليل ايمان به خدا سستی گرفته است. اين گونه افراد به تياجا )اخالق( توصيه 

کند. آنان به سوی ی سنياسی )ترک دنيا( را قطع میکنند. اين اعمال، ريشهو به بهوگا )نفرت( عمل می

 د. آنجا که کالم و عمل با هم تناسبی ندارد، اثری از حقيقت نيست. دونمکافات گريزناپذير اعمال خود می

دهند. اين گونه افراد از نفرت خوب، خدمتکاران کار خود را کمابيش بر اساس حقيقت انجام می   

بينيم، تياجاها و ای دارند و پيرو اخالق و تقوا هستند، اما مینخوردهپرهيزند، قلب پاک و دستمی

افتند که برايشان نمايشگرند، سرشار از انواع نفرت و آرزو هستند. آنان در چاهی می هايی کهيوگی

دهد. پس بايد های سالکان را به باد میی تالشاند. خودپرستی، حسادت، خودنمايی،... اينها همهکنده

در تأمل بر شکوه  جويندگان و پيروان هشيار باشند. آنها بايد پيوسته از چنين تمايالت نامطلوبی بپرهيزند و

خداوند و عمل به اخالقيات از يکديگر سبقت بگيرند و مشتاقانه بکوشند تا به سعادت واقعی دست پيدا کنند. 

ی جهانيان خواهد گرديد. اين چنين، راه آرامش و موفقيت جهانی به روی سپس اين سعادت شامل حال همه

 همگان گشوده خواهد شد. 

کرد. هايی اشاره میها خواهد درخشيد، به چنين جنانی؛ جهان در پرتو جنانیگفتهنگامی که کريشنا می   

 ای بی نور است.انسان بدون معرفت )جنانا( چون خانه

 

 فصل چهاردهم
 

هيچ چيز مانند جنانا نيست. و جنانا چيست؟ چيزی که شما را از اين دريای متالطم، اين سامسارا عبور    

 . بهداجنانا-آو دوم دانش کمال يا  جنانا ویشایانوع است: نخست دانش اشياء می دهد. البته جنانا بر دو 

يا جنانای تقسيم ناپذير يا  آبهدااولی، دانش دنياست. دومی دانش شناخت براهمام و آتمای فردی است، که    

هوش ای از امری فراسوی يکپارچه ناميده می شود. اين جنانا محصول هوش يا بودهی نيست. بلکه جنبه

است. امری که حتی فعاليت های هوش تحت نظارت اوست. امری که توهم اين جريان پيوسته، اين خطای 

سازد که خود او و شبه واقعی را می شکند. ترس را از دل انسان می برد و بر او براهمام را آشکار می
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يا نزديک ترين جنانا  ناجناسامیاکهمه چيزهای ديگر است. به اين دليل است که آن را جنانای درست يا 

 ناميده اند. سامیپاجنانا

دو راه موجود است. راه درونی و راه بيرونی. سادهانای بيرونی  جناناآبهدابرای انسان جهت تقرب به    

همان نيشکاماکارما است، يعنی عمل بدون وابستگی به نتيجه آن و تقديم آن به خداوند. سادانای درونی، 

بشنو و بر »گويند. می دهیاسانا-نیدیاست که در اصطالحات ودايی به آن  امادهیسدهيانا ]مراقبه[ و 

اند. بدون آنها، دستيابی دهياسانا يا تمرکز درونیهای نيدیاين دو قدم، پايه« ای به مراقبه بپرداز.آنچه شنيده

 به دهيانا )مراقبه( ناممکن است.

حواس، قطع وابستگی از جهان حسی و رهايی ذهن از  يا مهار سامیاما-آتمااين معنای چيزی است که    

آتما و کسب آزادی. برای انسان شود. اين هدف تمامی زندگی است: شناخت پارامجهان خارجی ناميده می

های ييالقی بسازد، در اند، نه برای اين که خانههدف دومی وجود ندارد. به انسان زندگی بخشيده

ارايی بپردازد، به تعداد فرزندانش بيفزايد و مشتاق کسب عناوين يا وجوی امالک باشد، به جمع دجست

صعود به مراتب باالتر زندگی اجتماعی باشد. بزرگی او به اين چيزها نيست. برترين موفقيت در زندگی، 

 کسب سعادت جاودان، گريز بی بازگشت از اندوه و پريشانی است.

اين دعوتی عام است. ميراث « ای همه جهانيان. بشنويد، ای شمايان؛ ای فرزندان جاودانگی،»   

های نام و شکل بايد جاودانگی بايد کشف گردد و به عمل درآيد. بايد به اصل خويش باز گردد. زنجيره

گسسته شوند. اين بندها تنها ساخته خيالند. متغير و ناپايدارند و از مشخصات طبيعی انسان به شمار 

اين نکته نهفته است که انسان سعادت ناب است. سعادتی که در گذشته، آيند. خرد واقعی در تشخيص نمی

فرار از اندوه برای مدتی کوتاه و کسب خوشی های موقتی، نشان »يابد. کريشنا گفت: حال و آينده ادامه می

 «آزادی واقعی نيستند. اگر به دنبال سعادت پايدار و ناب و اصيل هستی، بايد به من بپيوندی.

، هر کس از طريق پيوند با من به منظور آزادی از پيری و سستی، به تمرينات معنوی بپردازد، آرجونا»   

 دایواآدهی]تجلی ماّدی، ماّده[،  بهوتاآدهیهمه چيز را درباره براهمام، کارما و آتما خواهد دانست. من 

آرامش و مهار کامل ]گيرنده قربانی[ هستم. پس پرستنده من به  یاجناآدهی]تجلی معنوی، فرشته[ و 

خياالت ذهن دست خواهد يافت. به عالوه چنين کسی در من اقامت خواهد گزيد و هرگز فراموشم نخواهد 

کرد. حتی در آخرين لحظات زندگی خويش. به همين دليل او به من خواهد پيوست. به بيان ديگر، او در 

 «من محو خواهد شد.
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آرجونا، همه کس در انديشه پرهيز از مرگ و کهنسالی است. نگرانی، سرشت انسان است، اما »   

نگرانی به تنهايی چه فايده ای دارد؟ برنامه و رفتار فرد بايد در جهت هدف او باشد. اگر کسی اشتياقی 

، ِمه اندوه در تابش انوار صادقانه و اعتمادی کامل به خداوند داشته باشد و خود را مومنانه به او تسليم کند

فيض او محو خواهد گرديد. در مقابل، اگر کسی اعتماد خويش را متوجه موضوعات اين جهان کند، هرگز 

توان بر آن غالب آمد. به جای پذيرد و جز به مدد خداوند به هيچ وسيله ديگری نمیاندوه پايان نمی

توان راح تمامی اين سرزمين روياهاست. چگونه میخدمتگزاری به رويا، خدمتگزار َسرَور مايا باش که ط

وابسته به توهمی بود که حاصل آن جز نوميدی نيست؟ چگونه می توان از چنين چيزی کسب شادمانی 

توان از چنين راهی ماند، پس چگونه میآيد و از اندوه گريزی نمیکرد؟ اگر حتی شادمانی به دست نمی

 «آزادی را فراچنگ آورد؟

گويی پيش کريشنا! چه کسانی به تو نخواهند رسيد؟ تو می»حرف کريشنا را قطع کرد و گفت:  آرجونا   

از آنکه کسی به تو دست يابد، بايد بر اندوه چيره شود. خوب، علت اندوه چيست؟ چگونه بايد آن را مهار 

کوشيد؟ از سر  توان برای غلبه بر آنآورد؟ بدون آگاهی از ريشه آن، چگونه میکرد؟ چگونه سر بر می

 «زند؟لطف به من بگو چگونه اندوه در ذهن انسان جوانه می

سرچشمه تمامی انواع اندوه، نادانی است. اِجنانا. »کريشنا با مهربانی ادامه داد: « گوش کن آرجونا.»   

نی. حاال شايد بپرسی که منشأ نادانی چيست؟ به تو خواهم گفت. همسانی با بدن، اين توهم که تو همين بد

توانی شود. برای رفتن تاريکی، نور الزم است. نمیاين توهم تنها از طريق کسب دانش حقيقی برطرف می

آن را بترسانی که برود يا با دعا يا التماس يا شکايت وادار به تسليمش کنی. هرچه بکوشی جز با نور، 

رود. هنگامی که طبيعت ين نمیرود. همين طور، نادانی با آرزوی خشک و خالی از بتاريکی از ميان نمی

 «رود.شود و اندوه از ميان میهای اين ويژگی، يعنی نادانی را بفهمی، حقيقت آشکار میو شاخه

رود. پس خود را به من متصل کن و مشتاق نور دانش حقيقی باش و در با رفتن نادانی، اندوه هم می»   

 «اندوه گام بگذار.طريق بی

توان به تو رسيد های مطمئنی که از طريق آنها میکريشنا! تا حاال از روش: »آرجونا بی درنگ گفت   

هايت را توانم حرفسخن گفتی. اکنون اگر در آخر کار همه آنها را اين چنين خراب کنی، چگونه می

 خواهم اين موضوع را برايم کامالً کنی. از تو میام نمیبفهمم؟ تو حتی به عنوان مقدمات کمی راهنمايی

 «تشريح کنی، تا شايد بتوانم بهتر از تو پيروی کنم و به تو دست يابم.
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 آتمامآدهی، براهمامشود که معنای برادر عزيزم، گوش کن. راز من وقتی دانسته می»کريشنا گفت:     

 یاجنامآدهی]حکمران فرشتگان[ و  دایوامآدهی]حکمران مواد[،  بهوتامآدهی، کارما]ذات الهی[، 

قربانی، مجری هر عمل[ برايت روشن شود. بايد اين را هم به تو بگويم که هر کس راز مرا  ]حکمران

 «بداند به من خواهد رسيد.

 «پس خداوندا، درباره نخستين اينان، درباره براهمام سخن بگو.»آرجونا فرياد کشيد:    

يا خرابی، يعنی  راکشايعنی بدون  آکشارااست.  پاراميی که آکشاراآرجونا! براهمام يعنی »   

آيد. شايد بپرسی چقدر وسيع؟ ای به معنی بزرگ، وسيع و مانند آن میناپذير. براهمام از ريشه واژهتخريب

معنای ديگری هم دارد:  آکشاراای. کلمه ناميدهتر از هر چه تا به حال وسيع میپاسخت اين است: وسيع

-پارامدانی نيست. او ا آکشارام آن طوری که تو می، نافذ در هر چيز. براهمام، تنهحاضر جا همهيعنی 

است. معنای آن چيست؟ يعنی نوعی از آکشارا که در فراسوی زمان و فضا و شناسايی است. او  آکشارام

ترين آکشارام است. متعالی-پذيرد. او پارامبرای همه ناشناختنی است. او هرگز کاهش يا پايان نمی

 «ناپذير.فناناپذير، توضيح

دهند. آنها هدف انسان دستيابی به آن براهمام است. آکشارام و براهمام هر دو هدف يکسانی را نشان می»   

اند. آکشارا همچنين به معنی يک صوت ِی )باطن( يک حقيقتنیرگونا)ظاهر( و ساگونا های نشانگر جنبه

نامند. می یوگا-شاراپارابراهماآکاست. همان اوم که نماد براهمام است. به اين دليل آن را  پراناوايعنی 

دهنده پراناوا و مايا است. مايا نيز از طريق پراناوا . آکشارا نشانآکشارامو  پارامدو صفت دارد:  براهمام

نشان، يابد. هر دوی آنها نشان دارند، دارای کيفيت هستند. با اين حال، براهمام فاقد کيفيت، بینظم می

 «يابد.ه اين را بداند، به من دست میخالص و قائم به خويش است. آنک

مقيم است. در واقع هر کس درگير  منای ديگر: اين براهمام است که در هر کس به شکل حاال از جنبه»   

شود. هر بخش و اندامی در سازمان بدن مشغول به يک کار اصلی است. ناميده می منبا وجودی است که 

پردازد، اما ان خارجی به کسب اطالعات و ايجاد ارتباط میهر حس در مورد مجموعه خاصی از آثار جه

درخشد. اگر آن مرتبط با حواس وجود دارد که بر فراز و خارج از همه آنها در بدن می منبا اين حال يک 

 «شود.ارتباط بشکند همه چيز به ماده ساکن تبديل می

شوند. اين قدرت انجام امور خويش میيابد، آنها قادر به از طريق حواس جريان می منوقتی قدرت »   

توان دريافت. با تيزترين برش تنها اندکی او را ]ذات الهی[ است. آن را جز با تالشی عظيم نمی آدهیاتمام
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تر شدن موضوع، اين دو وجود است. برای روشن تووامِ ، آدهیاتماموجود و  تاتِ خواهی شناخت. براهمام، 

 «در نظر بگير. براهمام، شکل است، آدهياتمام، ذات.را چون ظاهر و باطن، شکل و جوهر 

]حقيقت،  آناندا-چیت-ساتبگذار در اينجا اندکی ديگر درنگ کنيم. شاستراها براهمام را به عنوان »   

کنند. در واژگان ودايی، اين راهی برای معرفی براهمام است. در همان جا از آگاهی و ُسرور[ تشريح می

به  ساتنيز ياد شده است. آيا اين دو يکسانند يا معانی متفاوت دارند؟  پریام-بهاتی-آشتیبراهمام به عنوان 

 چیتوجود دارد.  آشتی معنی چيزی است که در گذشته، حال و آينده تداوم داشته باشد. همين معنا در واژه

ناپذير ُسرور. انيعنی منبع پاي آناندامعنای مشابهی دارد.  بهاتیيعنی آنکه از همه چيز آگاه است. کلمه 

 «ای.شوند، يا حتی در هر جانور و پرندههم به همين معنی است. اين سه در هر انسانی يافت می پریام

تر خواهد شد. بدن دير يا زود در معرض نابودی اولين آنها را در نظر بگير: سات... و موضوع روشن»   

اطالع باشد. با اين حال، هيچ کس قعيت بديهی بیاست. همه از اين امر آگاهند. هيچ کس نيست که از اين وا

گويد يا مشتاق مالقات با او نيست. حتی تو هم او را به فکر مرگ نيست. هيچ کس به او خوشامد نمی

ميرند. با اين حال، کسی مرگ را کوشی از او بگريزی. همه به دنيا آمدگان روزی میدوست نداری يا می

 «خواهد.نمی

گويد؟ آن چيست که با مرگ ا چيست؟ توجه کن: آن چيست که به مرگ خوشامد نمیکليد اين معمّ »   

ميرد، اوست که ماند؟ پاسخ: بدن است که میرود و آن چيست که میشود؟ آن چيست که میروبرو می

. دهیميريد تنها خودت را فريب میميرد، آتماست. تو با اين فکر که آتما يا تو میکند. آنچه نمیسقوط می

ابديت، - نیرماالو  ساتیا، تیانیافتد. آتما که آتما با مرگ و تولد کاری ندارد. مرگ برای بدن اتفاق می

شود: تو حقيقتی، ميرد. تو آن آتمايی که دوست ندارد بميرد. اين است که گفته میاست، نمی -حقيقت و پاکی

 «ها. آتما حقيقت است نه بدن.طبيعت تو حقيقت است. آتما فرزند جاودانگی است، نه بدن يا دِ 

تو حقيقتی، آتمايی، وجودی که مرگ ندارد. اين آتماست که در هر پوشش است. پس، هر موجود »   

کند. اين امر، واضح و خطاناپذير نيروی آن حقيقت را به شکل يک هستِی تغييرناپذيِر جاودان احساس می

 «است.

حرک تو در دانستن همه چيز است. هر کس مشتاق نيرويی که م-حاال به دومی توجه کن: چيت »   

 این چیست؟ چطور اتفاق افتاد؟پرسد: شناخت هر چيزی است که در برابر آگاهی او ظاهر شود. او می

کسانی که واقعاً موفق به شناخت شوند بسيار اندکند. بقيه ممکن است تنها مشتاق باشند و آن هوشمندی 
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کند. واقعيت ذاتی، تشنگی را نداشته باشند. با اين حال، فرقی نمی پايدار الزم برای پيگيری و موفقيت

 «است، طلب است.

ای را در نظر بگير که با تو به بازار يا نمايشگاهی آمده است. خواهی ديد که او به قدم زدن و پسر بچه»   

د پرسيد که اين کند. بلکه پيوسته با اشاره دستش از تو خواهتماشای چيزهای متنوع اطرافش بسنده نمی

چيست؟ و آن چيست؟ پرسش او ممکن است درباره چيزی باشد که به آن نيازمند است يا چيزی که خارج 

 «از قدرت ادراک اوست. در هر حال، سيل پرسش متوقف نخواهد شد.

]نيروی آگاهی[ است که  شاکتی-چیتمعنای درونی اين گرسنگی به دانستن را دقيقاً در نظر بگير. اين »   

تواند آرام بگيرد. در سازد. سرشت او، بی تفاوتی نسبت به چيزی نيست. او تا نداند، نمیخود را آشکار می

افروز است. پس دارای -خود ،شاکتی-چیتشود. ها ظاهر مینتيجه، اين گرسنگی چون سيلی از پرسش

درخشند و در انسان میسازد. اين است که اين کيفيّات جان را روشن مینيرويی است که حتی چيزهای بی

سازند. همين کافی است تا آشکار سازد که انسان در خويش دارای پايه تر میهمه چيز را برای او واضح

 «است. شاکتی-چیتهوش يا 

حاال در مورد سومی: آناندا. حتی چهارپايان و پرندگان، بدون هيچ تحريک يا تشويق خارجی، در »   

آنها برای کسب شادی است. هيچ يک از آنها به دنبال اندوه يا درد نيست. اند. تمام تالش وجوی شادیجست

هنگامی که درد و اندوه گريزناپذير است آنها به هر تالشی برای فرار از اندوه و پايان دادن به درد دست 

 «زنند.می

ا به دنبال هدر مورد انسان توضيح بيشتری الزم نيست. او در همه اوقات و تمامی اعمال و فعاليت»   

پايان است. او هيچ گاه و در هيچ جا و در هيچ مرحله زندگی خواستار اندوه نيست. او برای خوشی بی

]سرود مذهبی[هايی که  باجانکند و تمامی مناجات او، تمام خوشی و شادمانی خود و وابستگانش دعا می

رود يا هدايايی که هايی که میا زيارتآورد، يکند يا نذرها و مراسم مذهبی که به جا میدر آنها شرکت می

شود و پزشک برای دارد به اين منظور است. چرا؟ حتی هنگامی که بدن بيمار میبه داليل معنوی تقديم می

 «طعم باشد.بخش و خوشخواهد که آن دارو هم شيرين، آرامکند، انسان میدرمان آن دارو تجويز می

ان اساساً شادکام است. )سوکا سوابهاوا( . سعادت، اساس ريشه اين خواست انسان چيست؟ انس»   

شخصيت اوست. او طبيعت بدنی را که اشغال کرده، ندارد. او آتماست. شادمانی سرشت آتماست. اين است 

شود، چون اين کند. هيچ کس در مورد شادی کنجکاو نمیدليل آنکه چرا کسی از خوشحاليت تعجب نمی

آورد که چيزی ببينی که قبالً نبوده است. چيزی ب تنها هنگامی سر بر میامری طبيعی برای توست. تعج
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شود که چيزی کند. کنجکاوی تنها وقتی برانگيخته میات را تحريک نمیبينی کنجکاویکه هر روز می

 «غير طبيعی اتفاق بيفتد يا مشاهده شود.

ها يا است و با هر جرينگ آويزهبه اين مثال توجه کن: کودکی در گاهواره است. او سرگرم بازی »   

اش آنقدر لذت بخشند که دهانش را به خنده های حسیخندد. گاهی هم بعضی دريافتهايش میبازيچه

اش را از گشايند. هيچ کس هم اصالً نگران يا متعجب نيست. هيچ کس از ديدن اين صحنه، آرامش ذهنیمی

به بازی و خنده مشغول بوده، شروع به جيغ زدن و ای که تا به حال دهد. حاال فرض کن بچهدست نمی

های او را برای دود و ابتدا بستر بچه و لباسگريه کند. هر کس اين صدا را بشنود به سوی گهواره می

اند. هيچ کس داری کردهکند. اين تجربه همه کسانی است که زمانی بچهوجو میکشف علت اين هياهو جست

وجوی علت گريه او هستند. چرا؟ چون آناندا رود. بلکه همه در جستچه نمیبه دنبال يافتن علت خوشی ب

 «رود.يا شادکامی طبيعت اوست. اندوه، غيرطبيعی است و بر خالف ساختمان درونی او به شمار می

اين تمام موضوع نيست. چيزهای ديگری هم هست. بگذار مثال ديگری را از تجارب زندگی در نظر »   

دهد از کسی از دوستان يا بستگانت شاد و برخوردار است، هيچ کس به خودش زحمت نمیبگيريم. وقتی 

گيرند و او را با سواالت جورواجور او بپرسد که چرا خوشحال است. اطرافيان، چنين کسی را ناديده می

شوی. ان میاش نگرشود و او ناخشنود است، دربارهور میدهند. اما هنگامی که اندوه به او حملهآزار نمی

رود و اصالً عجيب نيست. چون اين سرشت آتماست که چرا؟ چون شادمانی طبيعی است. انتظار آن می

 «پايان، آناندا، است.همه از آن برخوردارند. اين است که انسان به دنبال شادی بی

موجود در  را چون هسته اصلی وجود، چون واقعيت درونی هر آنانداو  چیت، ساتسه گانه فوق يعنی »   

پردازد شود و در نقش خويش چنان به بازی میيا فرد تصور می جیوانظر بگير. پس اين خداوند است که 

داد اين است. به اين ترتيب آرجونا به معنای درونی چيزی که کريشنا شرح می« که گويی شخصی است.

 رابطه درونی براهمام و آدهياتمام و ماهيت آنها پی برد.

ا خواست تا سومين موضوع يعنی کارما کامالً به او تفهيم شود. کريشنا با تمام وجود آماده سپس آرجون   

آرجونا! محدوديتی که برای آفرينش، پرورش و نابودی »برآوردن اين خواهش او بود. او چنين آغاز کرد: 

يکسان  موجودات ضروری است کارما نام دارد. اين امر برای همه موجودات، چه متحرک و چه ساکن،

است. چرا که نخستين عمل به قصد آفرينش، کارماست. منتهای آغاز که هم اکنون نيز همه چيز را در همه 

های درون آن پيامد مستقيم کارمای نخستين، کند. تمامی جهان و حرکات و تالطمات و فعاليتجا فعال می

يل کارما جريان خواهد داشت. اين يعنی قصد )سانکالپا( من است و تا هنگامی که قصد من ادامه دارد، س
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کنی غلتيدن تو در اين سيل سيل تا آن هنگام که من نخواهم هرگز فرو نخواهد نشست. همه کارهايی که می

است. چرا که تو چيزی جز گردابی، خيزابی يا موجی در اين سيل شتابناک نيستی. قصد من محرک هر 

 «شود.پذيرد و به بخشی از من تبديل میرت میکارمايی است. پس کارما در همراهی با قصد من صو

 

 

 فصل پانزدهم
 

کريشنا اين سخن را در « سازم.کارما جزئی از سرشت من است. من خود را به شکل کارما آشکار می»   

ميان حيرت عظيم آرجونا بر زبان راند. او به وضوح بيان کرد که هر کارمايی الهی است و ذاتاً با او يکی 

است بدانی که براهمام، يعنی آتمای جهانی، فرد و کارما هر سه در من هستند. آگاهی از اين  کافی»است. 

کريشنا چنين گفت تا از بحث بيشتر « حقيقت موجب رهايی است. الزم نيست نگران چيز ديگری باشی.

کند، چون احتراز کند. ظاهراً کريشنا می خواست ارابه را به سوی صفوف دشمنان هدايت و نبرد را آغاز 

 گذشت.زمان به سرعت می

اما آرجونا يکدنده بود. او متفاوت بود. انسان معمولی، حتی با کريشنا، به چنين مباحثه طوالنی ادامه    

داد. اما او بايد به نگرانی خاتمه می« درباره چيز ديگری نگران نباش.»دهد. وقتی که کريشنا گفت: نمی

-]انسان ناراینا-ناراقعی و کريشنا برای آرجونا معلمی واقعی بود. آنها ای واآرجونا برای کريشنا جوينده

 پرورنده انسان[ بودند. چنين نيست؟ علت سودمندی، جذابيّت و ارزش اين مکالمه از همين جاست. 

بخشی کريشنا را نپذيرفت و التماس کرد:  آرجونا دوست نداشت موضوع را رها کند. او اطمينان   

و پا فشرد: « مرا از پيچ و تاب ترديد رهايی بخش.»دعا کرد: « ره سه تای باقيمانده بگو.خداوندا، دربا»

سرانجام کريشنا پذيرفت و با محبت به « تاريکی را نابود کن و واقعيت خويش را بر من آشکار ساز.»

واهم خ]حکمران مواد[ که می آدهی بهوتامغصه نخور، تمامش را می گويم. » پشت آرجونا زد و گفت: 

ای نيست. بلکه کامالً در دسترس همگان است. هر چه اش سخن بگويم موضوع دشوار و پيچيدهدرباره

 «پيوندد.می آدهی بهوتامميرد، هر چه دارای روپا )شکل( و ناما )نام( است، به پذيرد و میکاستی می
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يعنی همه اين چيزهای  پاراکریتی-آپاراهمان  آدهی بهوتامبرای بيان آن با کلماتی ديگر بايد بگويم که »   

« است. با اين حال، تمام اين اشياء هيچ تفاوتی با من ندارند. آدهی بهوتاممجسم است. اينجا، آنجا و هر جا 

 در اينجا کريشنا مکث معناداری کرد. او به توضيحات خويش ادامه نداد.

اند معنا و هدف آنها را پيدا کند. کوشش توشناسد. هيچ کس ديگر نمیهای خداوند را تنها خود او میراه   

 ای است. برای نقاب افکندن از آنها کار بيهوده

با شنيدن اين کلمات، آرجونا خشک شده از حيرت بر جای ماند. سرش « هيچ چيز با من تفاوتی ندارد!»   

ولناک در اش غبار آلود گشت و يقينش شکست. ترديدها در لحظه ای هاز ترديد سنگينی گرفت. انديشه

 مغزش تکثير يافتند. چرا او به چنين آشوبی دچار گشت؟ دليل اين همه آشفتگی او چه بود؟

بر من مرگ، »من حقيقت، آگاهی و ُسرورم. و « هستم. آناندا-چیت-ساتمن »پس از آن بيان روشن که:    

قتی است، گذراست و کريشنا به اعتراف مخّربی دست زده بود که: او هم مو« اثر است.کاهش و نيستی بی

ای، ِدهای )بدِن( فناپذير است. علت اين همه سردرگمی آرجونا اين بود. در برابر چنين جمله مبارزه جويانه

 ديد.زد چون گرفتاری آرجونا را میبرد. کريشنا لبخند میهيچ کس از ترديد جان به در نمی

درنگ دانست، بیاصلی مشکل آرجونا را می داشت و علتدر هر حال، از آنجا که او تأخير را روا نمی   

ی کوته عمر ِدهاکنی؟ تو از اين که گفتم که آرجونا! چرا احساس شکست می»به رفع ترديد او پرداخت: 

نيز منم، پريشانی. چنين نيست؟ برای بيشتر مردم اين سخن تکان دهنده است. واکنش آنها، عدم قبول آن 

ار است. اما اين بدن )ِدها( موقتی، گذرا و ناپايدار به من پيوسته است چون آشتی دادن دوگانگی آن دشو

تواند باشد. هرگز نمیِدها ای هستم که او از آن جاری است. بدون من، بدن يا است، چون من چشمه

های بدن را بشنو که اين بازشناسی منشاء بدن اين امر را بر تو آشکار خواهد ساخت. حاال داستان ريشه

يی است که والدين  غذاگشايد. بدن پديداری خويش را بيش از هر چيز ديگر مديون میراز بر تو 

ها و مواد ديگری که در زمين پرورش اند. چنين نيست؟ آن غذا از کجا آمده؟ از عنصر زمين: دانهخورده

مده است. با يا عنصر آب بيرون آ تات وام-جاالاز کجا آمده؟ آن هم از  پِرتویاند. و زمين يا عنصر يافته

يا اثير و اثير  آکاسااز  وایويا باد،  وایويا عنصر آتش، آتش از  آگنیيابيم که آب از پيگيری بيشتر، در می

 «هم چيزی جز روپوش من نيست. مایاآيند. ی خداوند میمایااز 

 وایوبه  اساآکتبديل شده،  آکاساام و دور من پيچيده است و به روپوشی که من خود آن را اراده کرده»   

های خوراکی را پرورده و زمين شده، زمين دانه جاال، جاالبه  آگنیبدل شده،  آگنیبه  وایوتغيير يافته، 
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)بدن( نيز جز من نيست. روشن نيست؟ چرا در اين  ِدهااند. پس روشن است که ها در بدن پخش شدهدانه

 «کنی؟مورد ترديد می

]ذات الهی[ و  آدهیاتمام، براهمامم. همان قدر که، چنان که قبالً گفتم، نيز هست بهوتام آدهیبنابراين من »   

ها هستم. من ام و همچنين من تمامی معلول]کردار[ هستم. علت با معلول يکسان است. من علت اوليه کارما

ا بدن، آيند. در هر حصار جسمانی ي]فرشته[ به شمار می دایوا آدهی]روح کلّی[ هستم، بقيه همه  آتما پارام

]تخم زّرين[ مقيم است. درست همان طور که حواس در خدمت انسان  گاربها هیرانیاشخصيتی الهی به نام 

 «هستند. گاربها هیرانیاها ]فرشتگان[ در خدمت دایوا آدهیهستند، 

ها چيست؟ آنان خدايانی در خدمت اهداف الهی هستند. دایوا آدهیزده شوی که نقش شايد اکنون شگفت»   

محرک دستهاست.  ایندراگيرد، گوش از خدايان چهارگانه و نور می سوریااست که گفته شده، چشم از  اين

هستند. هر چه سالکی بزرگ مرتبه باشد و به  هیرانیا گاربهااينان و ديگر خداياِن اداره کننده، مانند حواِس 

در  هیرانیاگاربهابرترين دست يابد. می تواند به آن  هیرانیاگاربهاهر مقامی که رسيده باشد تنها از طريق 

؟ من به همان اندازه که آرجوناحقيقت همان خداوند است. هيچ تفاوتی ميان آن دو نيست. آيا روشن است، 

]فراتر از همه  براهمام]َسرَور مواد[ هستم و همان قدر  بهوتام آدهی]َسرَور فرشتگان[ هستم،  دایوام آدهی

 «   اند.کارما هستم. اينها همه به تمامی الهی]ذات الهی[ و  آدهیاتمامچيز[، 

]مجری هر عمل[. آن هم من است. او موجودی است که  آدهیاجنامحاال در مورد موضوع بعدی يعنی »   

، اسپارسا، سابداکند که حاصل کارماهای گوناگون است. من ادراک کننده از شادی و اندوهی تغذيه می

که از  یاجنا آدهیمعنی: صدا، مزه، شکل، لمس و بو[ هستم، يعنی همان  ]به ترتيب به گندهاو  راسا، روپا

که  بهوکتا، که مسبب کارماها است، منم، بلکه کارتاکند. نه تنها طريق پنج حس در همه موجودات عمل می

 «برم.ام و من از حاصل عمل بهره میرسد نيز، منم. من عمل کنندهنتايج کارما به او می

ا قادر بود تا چشمان آرجونا را بگشايد و اين حقيقت را به وضوح به او نشان دهد. اين البته کريشن   

است. اما ممکن است عقول ظاهر بين قادر به فهم چنين حقايقی  یاجنا آدهیواقعيت که هستی او همان 

: وقتی باد تر خواهد گرديدهايی از زندگی روزمره همراه شود، آساننباشند. درک چنين اموری اگر با مثال

زنيد. برای پخت و پز اجاق روشن کنيد. وقتی نور بخواهيد، کليد المپ را میبخواهيد، پنکه را روشن می

کنيد. اگر به کار چاپی نيازمند شويد، کنيد. برای سخنرانی ميکروفن و بلندگو را به برق متصل میمی

ا چون اموری مستقل در نظر بگيريد و خواهيد اندازيد. اين اعمال ردستگاه تکثير را با يک کليد به کار می

ارتباطند. ظاهراً اين امور به هيچ طريقی به ديد که کامالً به هم نامربوط هستند. نور و باد، گرما و صدا بی
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يا محّرک هست، يعنی جريان برق. تجلّيات و ظهورات  کارتاشوند. اما برای همه آنها يک هم مربوط نمی

 گاه آنان يکسان است. د، اما اساس، نيروی محرکه، قدرت درونی و تکيهممکن است متفاوت باشن

خداوند نيز، مانند جريان برق، از طريق همه وسايل در کار است و نتايج کار همه اين وسايل را هم او    

است. از آنجا که  آتما-بهوتانترا-ساروادهد. او مانند جريان برق، محرک درونی تمامی موجودات يا می

 شود.ری تمام کارماها اوست، آدهی ياجنام ناميده میمج

 پارابراهمام-آکشارااست که اگر در لحظه مرگ ادا شود، موجب محو شخص در  پراناواهفتمين مورد،    

خواهد گرديد. هنگامی که کريشنا چنين گفت، آرجونا بی درنگ از او خواست تا اين نکته را با دقت 

به معنای  مرگ لحظهفق به فهم آن گردد. کريشنا با خوشرويی پاسخ داد: بيشتری توضيح دهد تا شايد مو

تبديل شود. پس هر  مرگ لحظهتواند به است. هر لحظه می اکنونهمنيست بلکه به معنی  آینده در اینقطه

لحظه است. همه لحظات بايد از پراناوا سرشار شود. سرنوشت انسان پس از مرگ از  آخرینلحظه 

ای است که تولد بعدی بر آن گيرد. اين انديشه، پايهدر لحظه مرگ بر او غالب است، شکل می ای کهانديشه

هر کس در آن لحظه به ياد من باشد به درخشش من دست خواهد »کريشنا تصريح کرد: « يابد.قرار می

يد پس هر کارمای انسان، هر کوشش او، هر تمرين معنوی با« يافت و در واقع به من خواهد رسيد.

های زندگی بايد صرف پرستش شود تا انضباطی به ساز باشد. سالسرنوشت معطوف به تطهير آن لحظه

 دست آيد که بتواند در آن لحظه، انديشه پاراما ]فراتر، مطلق[ يا پراناوا را شکوفا سازد. 

، آن مطلِق کيهانی تماآ پارامآيد ، اين جامه ماّدی است. آنچه به دست میِدهاشود آنچه دور انداخته می»   

و  ساتیامتو است. ]واقعيت تو[ باقی ماندنی، نابود ناشدنی،  سواروپام، فقط حامل واقعيت يا ِدهااست. 

توانی آتما است. چونکه تو آنی، نمیفناناپذير است. واقعيت، ماهيتی به نام آتما، يا مشابه آن پارام نیتیام

ای و تولدت، ورود به ای است که چند سال در آن اقامت داشتههتَرَکش کنی. ترک بدن همانند رفتن از خان

آيد و پذيرد. آتما نمیای جديد است. آرجونا! هر دوی اينها اعمالی بدنی هستند و آتما از آنان تأثير نمیخانه

]جنبه  ِدهاتاتوارود. آنان که در خطای کسب هويت از بدن گرفتارند، از کشف آتما محرومند. تنها نمی

سمانی[ در معرض کاهش و مرگ است. در هر حال، بيش از تمام شش موضوعی که قبالً توضيح ج

های طوالنی عمر را ادراک کنی که ابزاری نيرومند برای کسب آزادی است. تمام سال پراناواام، بايد داده

باشد. دهانت در هر متمرکز  پراناوااند. اين که در هنگام دور افکندن بدن، ذهن بر به اين دليل هديه شده

 «ای.دهند که چه به ذهنت دادهای و آخرين افکارت نشان میدهد که االن خوردهلحظه، بوی غذايی را می
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يت است، پيشرفت تو متناسب با تمرين تو است. همواره به ياد داشته سادهاناتو متناسب با سادگاتی »   

گويند: ای مقدس تمرکز يافته باشد. اين است که میباش که هنگام دور افکندن بدن، ذهن بايد بر انديشه ه

 «ور سازيد.های مقدس غوطههر لحظۀ خود را در انديشه

امور مقدس باشد،  خداوندا، آيا اگر کسی بخواهد که در آخرين لحظات عمر در انديشه»آرجونا پرسيد:    

خداوند ترديد او را « آنها بپردازيم؟توانيم در همان لحظات آخر به بايد از هم اکنون برای آن بکوشد؟ نمی

های مقدس از حال حاضر، ای، چون در لزوم گسترش انديشهظاهراً خيلی ُکند ذهن شده»دريافت و گفت: 

يا تمرين منظم پيوسته  یاسایوگاآبهیکنی. آرجونا، ذهن برای کسب مهارت بايد از طريق آنچه ترديد می

های ديگر بپرهيزد و تنها بر خداوند تمرکز د آموخت که از انديشهشود، آموزش يابد. به او بايناميده می

، روح کلّی، روح اعلی دست يابی. بدون آموزش و پرورش پاراماپوروشاتوانی به يابد. تنها پس از آن می

 «منظم ذهن، خداوند را در لحظه مرگ به ياد نخواهی آورد.

توانی از اين تسليحات برای ظر بگير. تو میممکن است دليل آن را بپرسی. خوب، خودت را در ن»   

الوقوع است استفاده کنی، چون هنر استفاده از آنها را طی ساليان حمله و دفاع، در همين جنگی که قريب

 « ای. چنين نيست؟دراز آموخته

 به همين ترتيب، انسان با هر چه در طول زندگيش روبرو نشود، قطعاً با مرگ روبرو خواهد شد. پس»   

هر کس بايد بياموزد که سودمندترين افکار و حاالت برای او در آن لحظه چيست؟ در غير اين صورت 

آيد. هيچ کس داوطلبانه زندگی يک خطاست، بيهودگی است. هيچ کس برای شکست به ميدان جنگ نمی

در پايان به  پذيرد. هر کس تنها به دنبال پيشرفت است. پس آيا خردمندانه نيست بکوشيم کهسقوط را نمی

داريم ملحق شويم؟ پس هر کس بايد در آخرين لحظات حيات خويش چيزی که بيش از همه دوست می

بردارد. هر کس  پراناوااش بر هفتمين موضوع، يعنی های خود را در مسير تمرکز انديشهترين گاممشتاقانه

 شنا به پايان رسيد. در اينجا سخن کري« ای بميرد، به من واصل خواهد شد.در چنين انديشه

ای اين تمامی جوهرۀ گيتا است. زيرا هدف انسان دستيابی به قلۀ پيشرفت است. چنين نيست؟ اين انگيزه   

)رياضت(  تاپاس]عبادت[ و  آرچانا)مراقبه(،  دهیانام)ذکر(،  جاپاماست که او را وادار به خواندن دعا، 

 د بايد هدف از اجرای آنها را به ياد داشته باشند.کند. همه کسانی که به اين اعمال ايمان دارنمی

به ياد آورده شود. در اين مورد نکاتی هست که  پراناوايا  اومکريشنا گفت که در لحظه مرگ بايد    

کنند که چون عده کمی قادر به تکرار ها چنين استدالل مینيازمند توضيح بيشتری است. چرا که بعضی
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گيری نادرست کار کسانی اين مورد هيچ حقی ندارند. اين خطاست. اين نتيجههستند، ديگران در  پراناوا

 خبرند. سرچشمه اين خطا، باوری نادرست است.است که از حقيقت بی

بدون آن که آن را با « هرکس...»گويد: کند. کريشنا به صراحت میای به اين يا آن گروه نمیگيتا اشاره   

اند يا آنان که آنان که شايسته»جنس محدود کند. او حتی نگفته است: هيچ کلمه ديگری به يک طبقه يا 

او فقط گفته است که برای مراقبه بر اساس « آنان که مجازند و يا آنان که مجاز نيستند.« »اند.ناشايسته

های مقدماتی مانند کافی نيست، بلکه بايد پيش از آن بعضی نظم آوردن خاطر به( تنها اوم)لفظ  پراناوا

 مهار حواس، تمرکز ذهن و غيره به وجود آيد.

 اومخواهد بود؟ آيا ادای  اومپرد، چگونه مولّد صدای زيرا وقتی که ذهن از يک خيال به خيال ديگر می   

کند. بلکه حواس بايد مهار شوند، افکار نمی آزادیای دارد؟ صدا کمکی به کسب های صوتی فايدهاز اندام

]حجاب نورانی خداوند[ بايد ديده شود. به اين دليل است که خداوند  درخششيابند، بايد بر يک نقطه تمرکز 

وجوی حقيقت باشد. در مقابل، اگر تمرينات معنوی را تا خواهد که از تولد تا مرگ در جستاز انسان می

امتحانات  آموزی خواهيد بود که درست پيش از ورود به سالنآخرين لحظه به تأخير اندازيد، مانند آن دانش

آموز فکر کند که يک سال فرصت دارد و آموختن از کند. اگر آن دانشهايش میشروع به ورق زدن کتاب

گشايد چيزی هايش را جدی نگيرد، چگونه هنگامی که صبح امتحان کتابهايش را میمعلم و جزوات و کتاب

تواند اعالم کند که در ود. او فقط میفرا خواهد گرفت؟ در آن لحظه اين کار تنها به نااميدی او خواهد افز

 بيهودگی تخصص يافته است.

کاری، ميوه نخواهد داد. برای رسيدن ات میای که بذر آن را در حيات خانههيچ درختی در همان لحظه   

به آن مرحله، بايد بذر را به مدتی طوالنی با دقت بپروری. چنين نيست؟ به همين ترتيب، به دنبال هر 

هايی منظم پيروی کنی. هيچ کس بدون مراقبت و وقفه از روشباشی برای کسب نتيجه بايد بیکاری که 

 ای بچيند.تواند ميوهپايداری نمی

 مردن چگونهبايد به اشتياق به  شدن متولد چگونهسالکان بايد همواره از اين امر آگاه باشند. اشتياق به    

رسد و تولد پس از مردن مربوط است. در ابتدا مرگ فرا می تغيير جهت يابد. زيرا کيفيت تولد، به چگونه

ميرند با اين آرزو که شايد به دنيا آيد تا بميرد و میکنند که انسان به دنيا میافتد. مردم فکر میآن اتفاق می

نميريد. اين  ميريد تا شايد دوبارهآييد تا شايد بار ديگر به دنيا نياييد، میبيايند. اين خطاست. شما به دنيا می

ميريد نبايد دوباره ميرد بايد چنان بميرد که ديگر به دنيا نيايد. وقتی که میگويند؛ انسانی که میاست که می
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ايد، مرگ گريزناپذير است. پس، از تولد متولد شويد تا بار ديگر با مرگ روبرو شويد. اگر به دنيا آمده

 احتراز کنيد تا از مرگ در امان باشيد.

سالکان نبايد خواستار تولدی خوب باشند. بلکه بايد مرگی خوب را بجويند. ممکن است تولد خوبی پس    

ای خوب يا در شرايط محيطی دلخواه، اما کارمای بعد از آن مرگی خوب را سبب داشته باشيد، در خانواده

 گ احتراز کرد.توان از رنج تولد و رويارويی دوباره با مرنشود. پس اگر هدف مرگی خوب باشد، می

هر کس به دنيا آمده، بايد هميشه پايان را در نظر داشته باشد. عادت به انديشه و عمل نيک را در خود    

بپروريد تا آن پايان حقيقتاً متبّرک شود. دستيابی به چنين پايانی، نشانه خطاناپذيِر پيروزی و تأييد الهی 

 است.

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم
 

مرگ به سادگی ذهن خود را بر خداوند ثابت نگاه دارند. چنين کاری  انند در لحظهتوعموم مردم نمی»   

شود. ]به اين ناميده می سامسکارا-پوروامحتاج آموزشی طوالنی برای دستيابی به فضايلی خاص است که 

ط يافته شده باشد، يعنی بر يوگا تسل یوکتا-یوگامسلّمی از نظم را طی کند؛ بايد  منظور[ ذهن بايد دوره

های ديگر را ناچيز و پست و حتی ناپاک باشد. ولی حتی اين نيز کافی نيست. ذهن بايد تمامی انديشه

شمرده، آنها را دور بيندازد. اين بيزاری از همهی چيزهای ديگر بايد پرورش يابد تا نيرومند شود. 

اهد گرديد و تا آخرين لحظات، ترديد خداوند در انديشه پديدار خوهنگامی که هر دو شرط تحقق يابد، بی

 «پايدار خواهد ماند.

رود با گيرد. انسان پيش میپس، ذهنت چيز مهمی است. اگر ذهن فاسد شود، همه چيز تباهی می»   

کند. برای رام و اهلی ساختن ذهن، بايد به تواند و در جهتی که ذهن او تعيين میسرعتی که ذهن او می
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بنابراين، کريشنا به توضيح اين امر پرداخت که چگونه بايد خداوند «. اشیدنبال عادات نيک و انضباط ب

را طی مراحل سادهانا در ذهن تصوير کرد، و با چه احساسات و هيجاناتی اين تصوير در ذهن تثبيت 

 گردد. می

ت و ]فاقد صف نیراکارا-نیرگونابه عنوان  -3کنند: آرجونا، مردم مرا به سه طريق مختلف توصيف می»   

]واجد  ساکارا-ساگوناچون  -3]واجد تمامی صفات و فاقد عمل[ و  نیراکارا-ساگونابه عنوان  -2عمل[ 

و چگونگی تصور خداوند از اين  نیراکارا-ساگوناتمامی صفات و اعمال[. من بايد در مورد دومی يعنی 

 آنوساسیتام[، ]قدي پورانام]شاعر[،  کاویجنبه با تو صحبت کنم. گوش کن: او با صفاتی چون 

ای چون گاه همه، دارای شکل تصويرناپذير، با چهرهتر از لطيف، حافظ و تکيهناپذير[، لطيف]آزمون

 «آثار نادانی و تاريکی توصيف شده است. درخشش خورشيد و آن سوی همه

عر( است. )شا کاویخداوندا، تو گفتی که او »در اين لحظه، آرجونا سخن کريشنا را قطع کرد و پرسيد:    

توانی خداوند را هم شاعر بنامی و از شوند. پس چگونه میهای فناپذير هم يافت میشاعران در ميان انسان

رود، معنای خاصی دارد؟ اين نکته را به کار می اودر مورد  کاویاو سلب اعتبار کنی؟ يا شايد هم وقتی 

نيست. بلکه يعنی کسی که  شعرگویندهمعنی  شاعر تنها به»کريشنا پاسخ داد: «. تر کنبرايم اندکی روشن

بيند. پس از گذشته، حال و آينده آگاه است و اين از صفات خداوند است. او دانای کل است. همه را می

بيند. اين خداوند است که يعنی او که گام بعدی را می دارسی-کرانتا-سارَوجناعبارت است از:  کاویمنشاء 

گاه نخستين تکيه اوموجودات است.  محرک همه اوسازد. به گام دگرگون میکند و گام در هر قلب سير می

خدايا، دومين چيزی که گفتی »آرجونا باز پرسيد: « اين چيزهاست. شاعر است. شعر او، همه اواست. 

البته که »کريشنا پاسخ داد: « يا قديم است. اهميت اين کلمه در چيست؟ پورانابود. گفتی که او  پورانا

است يعنی کهن، پيش از آغاز.  ساناتاناهمان قدر که قديم است، امروزی است. او  اووند قديم است، اما خدا

يا هميشه دارای شکلی نو،  ناوامیتی-پورايعنی  پورانانيز هست يعنی هر لحظه تازه.  نوتانابا اين حال، او 

 «تازه در هر دقيقه از گذشته و حال.

 «يعنی چه؟ آنوساسیتای کلمه»   

کنند. آنها ناپذير، استاد. او هدايتگر همه است. پنج عنصر از فرامين او اطاعت میناوابسته، آزمون»   

کند، موجودات را اداره می توانند گامی از حدودش فراتر روند. همچنين، قوانين او جهان درون همهنمی

 «کند.یدر قلمروهای ذهن عمل م اوتواند. آنچنان که هيچ قانون انسانی نمی

 «تر از لطيف است.يا لطيف آنورانیانچهارمين سخنی که بر زبان راندی اين بود که او »   
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بينی است. نه، نه. عبارت لطيف...؟ شايد فکر کنی که لطيف نشان دهندهی يک موجود بسيار ريز ذره»   

و ساير حواس قابل درک  ناپذير، عاری از کيفيّات، چيزی که با چشم و گوشيعنی تعيّن لطیف از ترلطیف

 «يابد.شود، و اگر آنها افزايش يابند، لطافت کاهش میتر مینباشد. هر چيز با کاهش تعيّناتش لطيف

)بو( خواص پنج عنصر يعنی  گندها)لمس( و  راسا)شکل(،  روپا)مزه(،  اسپارسا)صدا(،  سابدا»   

آتش، آب و خاک[ هستند. خاک دارای هر پنج  ]به ترتيب: اثير، باد، پِرتویو  جاال آگنی،، وایو، آکاسا

و  اسپارسا، باد فقط سابداو  اسپارسا، روپاخاصيت است. آب چهار خاصيت، آتش سه خاصيت يعنی 

تر از بقيه و اثير شود که هر يک از اينها لطيفدارد. به اين دليل گفته می سابداو اثير تنها يکی يعنی  سابدا

 «تر از همه است.لطيف

تر از آب يابد. آتش لطيفتر از اوست و جريان میيهی است که خاک هميشه ساکن است. آب، لطيفبد»   

تواند به همه جا برود. اثير تنها يک مشخصه دارد: تر است میکند. هوا که باز هم لطيفاست و صعود می

صر است، هيچ يک از لمس ناپذير است و شکل، مزه يا بو ندارد. خداوند که در فراسوی اين پنج عن سابدا

تر از لطيف است. او فراگيرنده است و در همه جا حضور دارد. اين تعيّن اين تعيّنات را ندارد. او لطيف

 «تر از هر چيزی است.کند. خداوند وزنی ندارد. پس او لطيفاست که چيزی را سنگين می

 آدهارانجا دو گروه وجود دارد: گاه همه. در اييا تکيه آدهارا-ساروادر مورد پنجمين صفت يعنی »   

است.  روبنايا  آدهیاآفرينش(  ]روبنا[. هر چه با چشم ديده و با گوش شنيده شود )همه آدهیا]زيربنا[ و 

يعنی براهمام بنا  زیربناهستند چون بر  آدهیااينها همه ترکيبی از پنج عنصرند. خوب، پنج عنصر همگی 

او بر پايهی ديگری استوار نيست چون دومی وجود ندارد. پس او اند. براهمام، تنها زيربنا است. شده

 همه. آدهارا است؛ يعنی پايه-ساروا

يا شکِل تصويرناپذير. شکلی که  روپام-تیاآچینششمين موضوع را نيز برای تو روشن خواهم ساخت: »   

که تصوير خارج از دسترس ذهن است و اين ذهن است  اونامتعيّن و تصورناشدنی است. چرا که 

يا غير قابل تصور است. شايد در  تیاآچینيا شکل او،  روپامکند. پس بخشد يا تصور میسازد، تعيّن میمی

، آتماپاراميا  براهمامجان است. ناپايدار است. اما پذيرش اين سخن ترديد کنی. اما ذهن، ماده است. بی

و ذهن در دو قطب متضادند. ثابت و  اوت. است. ابدی است. جاودانی است. نابودناشدنی اس ناب آگاهی

 «ماند. ساکن و فعال ربطی به هم ندارند.ميرد، او میمتغير. آنها کامالً متفاوتند. ذهن می
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بهره نيست. بگذار که او شايد از خودت بپرسی؛ پس سالک چه بايد بکند؟ شگفتا، که او از اميد بی»   

ای اين چنين باش و حاصل به د و همين کافی است. در انديشهرا چون تصويرناپذير، تصوير کن آتماپارام

 «هايش بايد بپيمايند.هايی را بياموزد که انديشهتو بخشيده خواهد شد. سالک بايد نخست راه

توانيم گذرد. ما نمیوقفه میخدايا، بگذار پيش رويم. زمان بی»در اينجا آرجونا به کريشنا التماس کرد:    

حرکت بمانيم، بی آن که مسئوليتی داشته باشيم يا تصميمی بگيريم. جنگ با نگ بیدر اين ميدان ج

فرو دادن و در هم شکستن ماست. من آمادهی اجرای  های گشوده در برابر ما ايستاده و آمادهآرواره

-اساگوندرنگ مرا از هفتمين صفِت کنی. فقط تأخير نکن و بیفرامين توام که از سر لطف به من عطا می

 «آگاه ساز. نیراکارا

. معنای آن درخشدمی خورشید چون اشچهره که اويعنی  وارنام-تیاآدیآری، هفتمين صفت اين است: »   

 «نور خويش است. او چون خورشيد خودافروز است. ناوابسته است. او سرچشمه»اين است: 

نام دارد. حاال بی مقدمه به  تیاآدیسازد. پس، او درخشش خورشيد است. او خورشيد را تابان می   

. او ناظر تاريکی يا آجنانا است. چرا تاریکی سوی آنيعنی  پاراستات تاماسهپردازيم: هشتمين صفت می

پايان پذيرد و هيچ تاريکی چون تاريکی آجنانا نيست. او ژرفای بی، آن که تأثير نمیناظريعنی  پاراکه 

 «نام دارد. مایا یسو آنيعنی  پاراستات تاماسهاست بنابراين 

فهمی که بينی؟ تاريکی محض. چنين نيست؟ چگونه میآرجونا، فقط يک لحظه چشمانت را ببند. چه می»   

گويی تاريک است؟ چون در آنجا دو توانی تاريکی را ببينی. پس چطور میاين تاريکی است؟ تو که نمی

اگر تو خودت تاريکی هستی، چگونه بيند. چنين نيست؟ چيز هست: تاريکی و کسی که تاريکی را می

شود. تو ای بنابراين تاريکی نيستی. تاريکی چيزی است که ديده میتوانی تاريکی را ببينی؟ نه. تو بينندهمی

 «ای. ناظری.بيننده

کند، اما اگر او حاال موضوع ديگری را در نظر بگير: انسان اغلب خود را به عنوان نادان محکوم می»   

تواند نادانی خويش را تشخيص دهد؟ از کجا اين دانايی را کسب کرده ان يا ابله است، چگونه میواقعاً ناد

 «است؟ چه وقت اين دانايی به دست آمده و چگونه؟

بيند. است. تو کسی هستی که تاريکی نادانی را می بیننده. دانايی، شودمی دیدهنادانی چيزی است که »   

صفتی که توضيح دادم عميقاً تأمل کنی. اين روش مراقبۀ صحيح بر  به همين طريق بايد بر هر هشت

 «خداوند است.

 «ای کافی است، يا بايد مکملی هم داشته باشد؟کريشنا، آيا تنها چنين مراقبه»آرجونا پرسيد:    
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قيب البته هنگام مراقبه، بايد دقت کرد که ذهن تنها بر اين امر تمرکز يافته باشد. ذهن نبايد در تع»   

برتر  ( به آن يگانهبهاکتیو  پریماموضوعات گوناگون باشد. بلکه بايد خويش را با عشق و پرستش )

گردد و او را در شکست و اندوه بها معطوف میمرتبط سازد. معموالً عشق انسان به امور ناپايدار و کم

 «د افکند.سازد. پس بايد که عشق از چنين اموری برگرفت و آن را بر خداونگرفتار می

های يعنی همسانی کامل فعاليت بهاکتیچيست؛  بهاکتیگوش کن. اکنون در يک کالم به تو خواهم گفت »   

 «هايی که بر آنها تمرکز يافته است.ذهنی شخص، با آرمان

کريشنا « خداوندا، آيا اين امر اصوالً ممکن است؟»در اينجا آرجونا سخن کريشنا را قطع کرد و پرسيد:    

بله، ممکن است، آرجونا. حواس را در اختيار بگير. بگذار ذهنت تا آنجا که ممکن است پاک »خ داد: پاس

]ستون مهره ها، مسير  سیرشاترين نواحی شود و صبر کن تا قلب خلوص يابد. اجازه بده هوا تا رفيع

 پراناوابگذار تا  [ صعود کند، و فرد در حقيقت آتما قرار يابد.یوگاُکندالینیاصلی انرژی معنوی در 

پيوندد. ذهن او با من يکی ( در آخرين نَفَس، تنها کانون توجه باشد. چنين کسی به من میاوم)صدای 

 «گردد.می

گويد گويد دقت کند. خداوند از مهار حواس سخن میدر اينجا خواننده بايد به آنچه خداوند به آرجونا می   

و مطيع فرمان داشتن. تخريب يعنی قطع فعاليت؛ فقدان عمل  نه تخريب آنها. مهار کردن يعنی تحت امر

حواس نه يکی دو تا. انسان بايد تمامی حواسش را تحت امر خويش  گويد: مهار همهکامل. همچنين او می

اند، وجود دارد. آنها نبايد به حال داشته باشد و آنها را تنها وقتی به کار گيرد که هدفی که برايش ساخته شده

ها باشند، فقط به اين دليل که متعلق به کسی هستند. به آنها وظايفی محول کنيد که برايش طراحی خود ر

شده کار کنند. تان شوند و نابودتان کنند. مراقب باشيد که آنها دقيقاً در مسير تعييناند ولی نگذاريد اربابشده

 منظور خداوند اين بود.

گشايد و چه چيز يشی و کشف کنی که چه چيز واقعاً قلبت را میمطلب ديگری هم هست. تو خود بايد بيند   

درنگ اولی را حفظ و دومی را رها سازی وگرنه چون ميمونی ديوانه، سازد. سپس بیآن را آشفته می

های انحرافی پيچ و تاب خواهی خورد. امروزه چه چيز اسباب اين همه آشفتگی سرگردان و آشفته در راه

 نادرست از حواس، علت اصلی مشکالت آنهاست.  ری از مردم است؟ استفادهو ناخشنودی جمع کثي

ات وارد اگر بخواهی اشخاص متفاوت، هر يک از دری بخصوص که مناسب حال آنهاست به خانه   

شوند، بايد بر هر يک از آنها به دقت نظارت کنی و در هر مورد تصميم بگيری. کسانی که بايد از در 

نبايد از درهای ديگر استفاده کنند. اگر چنين شود صاحبخانه دچار ناراحتی، پريشانی و خاصی وارد شوند، 
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نظمی خواهد گرديد. راه عاقالنه اين است که پيش از ورود اشخاص، تدابيری محتاطانه برای پيشگيری بی

اند شده نظمی انديشيده شود، نه آن که پس از ورود اشخاص با کسانی که از درهای نادرست وارداز بی

درگير شوی. در عمل، احتمال بروز خطا برای بار اول وجود دارد، اما قطعاً بايد آنقدر در نظارت خويش 

 دقت کنی که ديگر تکرار نشود. اين روش بهتری است، هر چند که بهترين نيست.

واند بر زبان تمی اومبار ديگر، ترديد در آرجونا سر بر آورد: اگر حواس بند و زنجيراند، پس چگونه    

در ذهن  اومآرجونا، »جاری شود؟ کريشنا ترديد آرجونا را دريافت و خود، موضوع را مطرح ساخت: 

سپس آرجونا پرسش ديگری پی افکند تا « شود و نه از طريق زبان به عنوان يک اندام حسی.گفته می

شود، اما اگر د، از گناه پاک میپرداز)ذکر( می جاپامتو گفتی آنکه به »خويش را از ترديد ديگری برهاند: 

از انجام آن  جاپامگناه است، پس برای آزادی )موکشا( چه بايد کرد؟ به اين ترتيب،  کنندهفقط پاک جاپام

 «تواند کسی را به خداوند برساند.نمی جاپامناتوان است يعنی 

پرسش تو مهم است. اما بايد بگويم، ]از القاب آرجونا[،  پارتاخداوند از ابراز ترديد آرجونا شادمان بود:    

تکرار شود و  اوموجو شود. اگر نيازی نيست موکشا به طور جداگانه و مستقل از امور ديگر جست

آرجونا بر « ای.ای. به عبارت ديگر آزاد شدهرا به دست آورده اومقصود از آن يعنی خداوند، در نظر آيد، 

تواند ما را به هر دو نتيجه برساند؟ البته برای تو می جاپامآيا خداوندا، »سخن خويش پای فشرد. او پرسيد: 

 «شود.پردازيم، آشفتگی آغاز می]ذکر و مراقبه[ می دهیاناميا  جاپامگفتن آن آسان است، اما وقتی که به 

م. يعنی اهميت تمرين تأکيد کرد یوگا-یاساآبهیدرست به همين دليل از همان آغاز بر »کريشنا پاسخ داد:    

ای: رهايی از گناه و آزادی. تمرين، تمرين مداوم تو را مطمئن خواهد ساخت که به هر دو هدف دست يافته

تمرين، حيوانی بينی در همين جا چگونه دانی. ای آرجونای نادان؛ آيا نمیشايد هنوز اهميت تمرين را نمی

هايی که اند و اين فيلات بستهبه ارابههايی که را قادر به انجام چه امور دشواری کرده است؟ به اين اسب

اند نگاه کن. آنان در جنگ چنان دستيارانی هستند که حتی انسان با ابزار برتری در ميدان صف کشيده

هايی که در جنگل زندگی تواند باشد. دقت کن چگونه چنين چيزی ممکن گشته است. کجا فيلچون عقل نمی

کنی نبرد در ميدان جنگ طبيعت آنهاست؟ نه، مهارت امروز ا فکر میاند؟ يکنند، فنون نبرد را ديدهمی

 «آنها، اثبات ارزش تمرين است.

همين گونه، در مورد فراخوانی ذهن از حواس، پيوسته به تمرين بپرداز. سپس ذهن مهارت الزم را »   

مقدس را تکرار  اوم، برای آزادی تو از اسارت خواهد آموخت. بايد بگويم؛ آنان که با آخرين نَفَس خويش

 کريشنا اين عبارت را با تأکيد به پايان رساند.« کنند به من خواهند پيوست.
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را با آخرين نَفَس  اومخداوندا، اين خوب است که اگر کسانی »آرجونا با تمامی شجاعت خويش پرسيد:    

عداد آنها مسلماً خيلی بيشتر کنند چه؟ تخويش ادا کنند به خداوند خواهند پيوست، اما آنهايی که چنين نمی

يابند؟ ی حضور میاست. آيا آنها هيچ شانسی برای رهايی ندارند؟ آيا در بارگاه خداوند تنها بعضی اجازه

 «پذيرند؟روند؟ کجا آنها را میبخت و بيچاره هيچ جايگاهی ندارند؟ به من بگو آنها به کجا میآيا تيره

ای. خداوند ميان ضعيف و قوی يا باال و پايين تفاوتی قائل رگی افتادهآرجونا، آگاه باش که در خطای بز»   

شود. چنين چيزهايی هرگز به ديدگاه او راه ندارد. همه حق دارند به فيض او دست يابند. همه برای نمی

ی های بارگاه الهی همواره بازند. در آنجا دربانی نيست تا مانع ورود کسورود به بارگاهش آزادند. دروازه

شود و کسی هم به طور خصوصی دعوت نشده است. هنگام ورود، شود. از ورود هيچ کس جلوگيری نمی

توان کرد اگر کسانی به دروازه نزديک نشوند؟ کسانی که طالب گرما گويند. اما چه میبه همه خوشامد می

کنند. به کسی ر آن را درک میاند، از آتش تنها نونشينند. آنها که دور ايستادهروند کنار آتش میباشند، می

 «گويی؟ بی ترديد او نادان است.که دور ايستاده و اصرار دارد که آتش گرمی ندارد چه می

اند و آنها که پيوسته در ی کسانی که طالب حضورند، همۀ آنها که آرزومند ورود به بارگاه الهیهمه»   

يابند. ولی همه شوند و در آن قرار میوارد می کوشند، به آنجاذهن خويش برای دستيابی به اين هدف می

توانند خداوند را در آخرين لحظه بخوانند. به اين دليل است که گفته شده، ذکر دائم خداوند آنچنان نمی

ِی شما را به منزل برساند، يعنی شما را در همين  کِشما-یوگاکند تا بار نيرومند است که او خود نزول می

رين سعادت سازد. البته اين امر نيز، نيازمند تمرين طوالنی است. تمرين معنوی يعنی جا و برای هميشه ق

 «همه چيز. تمرين پيوسته و قدرتمند.
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 فصل هفدهم
 

فَس  مننپردازد، هر کس همواره به ياد  منای جز هر کس به هيچ انديشه»    ََ باشد، بی ترديد آخرين َن

قدر به او نزديکم که او به  همان منخواهد پيوست.  منو به  خويش را از مرکز سر رها خواهد ساخت

توانم کسی را فراموش کنم که هرگز فراموشم نکرده است؟ فراموشی، من. آرجونای عزيزم، چگونه می

]رياضت[ يا حتی  تاپاسيا  یوگاخطايی انسانی است، نه صفتی خداوندی. بايد بگويم که هيچ نيازی به 

ست. اگر به دليل شدت ضعف خويش يا احساس عدم نياز به کوشش به دليل توانايی ]دانش الهی[ ني جنانا

خواهم ذهن شما تنها می مننيستم.  تاپاسيا  یوگاخويش، همۀ آنها را رها کنيد، اهميتی ندارد. من به دنبال 

ه تقديم کنيد. اين تمام چيزی است ک منسازيد. آن را به  منبر من قرار يابد. ذهن خود را وقف 

 «خواهم.می

تواند الاقل ذهن خويش را به خداوند تقديم کند، پس سلوک او به چه کار در شگفتم که اگر سالکی نمی»   

های تو خالی، کنيد که ضعف ذهنی داريد، می پرسم: برای وقف خويش به آرمانآيد. اگر ادعا میمی

توانيد اين قدرت را به آوريد؟ آيا نمیهای بيهوده خانوادگی، موفقيت و شهرت از کجا قدرت ذهنی میهوس

کند، اما اگر از او های مهلک ظاهری تسليم میآن برترين تقديم داريد؟ انسان به سادگی خود را به لذت

پيچد و ناله بخواهند که افکار، احساسات و اعمال خويش را به آن قادر مطلق بسپارد، چنان به خود می

افتاده است. رستگاری در چشم او چنان ناچيز و کسب آن چنان آسان کند که گويی کوهی بر او فرو می

است که خريد سبزی از بازار سبزی فروشان. او برای رهايی از اسارت در جست وجوی راهی به همان 

خواهد بيشترين چيزها را از عرصه معنويت به چنگ آورد. سادگی است. او چندان مشتاق نيست، اما می

مند ]کف نَفس[ بهره تاپاسخواهد که تنها از ثمرات رود، اما می]هوس[ فرو می تاماساو پيوسته در 

 «شود.

ها چيره شوند و ها، ترديدها و نااميدیموانع و وسوسه اند، بايد بر همهآنان که حقيقتاً مشتاق کسب نتيجه»   

او، سرانجام چنين سالکی را به در انديشه بر خداوند، پايداری کنند. سپس، خداوند از آنان جدا نخواهد ماند. 

سازد و سالک در اين اتحاد دائمی مقام همانندی با خويش )من تو هستم، تو منی، ما يکی هستيم( نائل می

 «فاصله[ ياد شده است.]پرستش بی آنانیابهاواباقی خواهد ماند. از اين مقام با عنوان 
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سيار آسان است و نيازی به ابتالئات بزرگ ندارد. به ب بهاکتی-آنانیاگويی که اين تو می»آرجونا پرسيد:    

دستيابی  يافتنی هستی. خوب، واقعاً فايدهکنی که برای آنان که تو را بجويند، تو دستعالوه، خاطرنشان می

 «به تو چيست؟

آرجونا، در اينجا چه کاری مفيدتر از اين هست؟ اين پيروزی مقدس از »کريشنا لبخندی زد و گفت:    

ای دارد؟ پس سازد. حاال شايد بپرسی: ماهاتما شدن چه فايده]روح بزرگ[ می ماهاتماان فناپذير، يک انس

گوش کن: ماهاتما بسيار فراتر از انسان معمولی است. اين دّومی، در بدن و جيوا ]فرديت[ جای دارد. او 

ی و اندوه است. او با هر . پس دستخوش شادموجپندارد. با جزء، با خود را با نَفَس و بدن يکسان می

 «  های آرامش و توفان چون حبابی سرگردان است.رود و در ميان لحظهرويدادی باال و پايين می

ماهاتما از هر دوگانگی آزاد است. او فراتر و پيشتر است. او خود را از همسانی با جزء رهانيده و در »   

داند که آتما يوابهاوا ]روح فردی[ جای دارد. او میکل، در تغييرناپذير، براهمابهاوا ]روح کلّی[ نه ج

کند که روح در فراسوی همۀ حدود، گسترش می يابد. او نه در ]روح[ موجوديتی محدود نيست. حس می

کنند. او آگاهی ناب را کسب کرده، که از وابستگی يا نفرت تأثير رخوت است و نه آرزوها تحريکش می

نامند، قلب خالصی ندارند و آگاهيشان غبار گرفته از ناپاکی د را چنين میپذيرد. امروزه آنان که خونمی

دالن تولد و مرگ ديگری ندارند. آنها مجبور به ظهور دوباره بر زمين نيستند. بدون است. اما، پاک

دستيابی به آن خلوص، هر چه اعمالت شايسته باشند، در هر مقام روحانی متعالی که باشی، هر چه بهشت 

اند، به توانی از چرخۀ تولد و مرگ بگريزی. تنها آنان که هميشه در آن کّل مقيموهت ايمن باشد، نمیباشک

 «رهند.، از زنجير میمنيابند و با محو در بی زمان دست می منِ اين 

اگر چنين است، »در اينجا آرجونا بار ديگر ترديدی را بيان داشت که نگرانش ساخته بود. او پرسيد:    

رسند، نيازمند تولد دوباره نيستند؟ خواهش می براهمالوکاگويد که آنها که به بهشت، يا اوپانيشاد میچرا 

 «رهند؟کنم بگو دقيقاً چه کسانی از چرخه تولد و مرگ میمی

]رهايی کامل، رهايی  سادیوموکتیآرجونا! در اوپانيشاد دو گونه آزادی مطرح شده است. »   

]رهايی به يگانگی،  موکتی کایوالیا]رهايی به کردار[. از ساديوموکتی با نام  کتیکراماموپيروزمندانه[ و 

رهايی از طريق وحدت[ هم ياد شده است. برای آن، نيازی نيست کسی هوس هيچ بهشتی داشته باشد. آن 

 ، تصّرفی هميشگی است. انواع ديگرایمن آزادیِ دهند نه طی مراحل گام به گام. پس را در يک لحظه می

شود و زندگی اند. هنگامی که اثر پاداش اعمال به پايان رسد، بهشت پس گرفته میدستخوش دگرگونی
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 کایوالیاشناسند. تنها آنان که به گردد. چنين ارواحی، محو شدن را نمیروی زمين بار ديگر آغاز می

 «گردند.یيابند، در ابديت محو شده، با جهان يگانه م]آزادی ايمن از طريق وحدت[ دست می

شوند؟ درست است؟ رسند نابود میگفتی ارواحی که به کايواليا می»آرجونا حرف کريشنا را قطع کرد:    

 «هست؟ – ناسامو  الیا -يا تفاوتی ميان محو شدن و نابود شدن

نه، پارتا. اليام همان ناسام نيست. محو شدن، نابود شدن نيست. محو شدن يعنی وقتی چيزی ناديدنی »   

 «ود.ش

 «شود و ديگر اصالً نمی توانيم آن را ببينيم.شود هم ناديدنی میولی وقتی چيزی نابود می»   

اما اگر چيزی تنها به چشم نيايد، می توانی بگويی نابود شده است؟ نه. يک توده شکر يا نمک که در »   

گويی حل نابود شده است؟ يا می توانی بگويیبينی، اما آيا میشود. ديگر آن را نمیآب بيفتد ناديدنی می

دهد. شکلش را از دست داده، اما در کيفيت شده؟ آن نمک يا شکر وجود دارد. طعم آب اين را نشان می

شود. او حاضر است. جيوا ]فرد[ نيز به همين ترتيب در براهمام ]کل[ محو می -ی خويشگونادر -خويش 

شود، در بهترين حالت ميان زمين و آسمان و نمیپذيرد. هنگامی که فرد در کل محهرگز نيستی نمی

ماند و پس از آن دوباره بر زمين ماند. او برای مدتی که شايسته آنست در بهشت می)بهشت( سرگردان می

 «آيد تا بار ديگر برای رستگاری بکوشد.فرود می

بهشتی، حتی واالترين گويی که هيچ کريشنا، تو می»آرجونا هنوز از ترديد در رنج بود. او پرسيد:    

تواند انسان را از دور تولد و مرگ برهاند. پس آن راه متعالی رستگاری چيست؟ آيا براهمالوکا نمی

 «کنند، نه بيشتر؟ها می کوشند، فقط خود را سرگرم میخواهی بگويی اين مردمی که برای اين بهشتمی

شناسند. ا، مقامی هست که هيچ بازگشتی نمیهپارتا، فراتر از تمامی اين بهشت»کريشنا پاسخ داد:    

ها و شادی و ُسرور آن مقام، در شوند. انسان، غافل از اين راههای بسياری به آن مقام منتهی میراه

داند چگونه ميان راه درست و غلط تمايز وجوی چيزهايی است که يا قالبی هستند و يا موقتی. او نمیجست

 «قائل شود.

يا آن سوی کارما، بی  آتیتا-کارما -3نی که اکنون انسان در چهار طريق در حرکت است: خواهم بدامی»   

يا عمل بی هيچ آرزويی برای کسب ثمرۀ حاصل از آن، کارما بدون هيچ  نیشکاماکارما -2تأثير از کارما. 

و برخورداری  يا راه عمل با آرزوی کسب نتيجه ساکاماکارما -3گونه اشتياقی به آنچه از آن به دست آيد. 

 «شناسد.يا عملی که هيچ گونه قانون يا مهاری نمی بهراشتا-کارما -1از آن و 
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اعمال چنين کسانی در آتش جنانا  ]زندۀ آزاد[ است. همه موکتا-جیوانآتيتا )نوع اول( همان  -کارما»   

شود. آنان د پاک میهای ايشان برای عمل، در خردی که از آن برخوردارنسوزند. انگيزه]دانش الهی[ می

)نيکوکاری(، دهارما )تقوی(، و تاپاس  داناديگر به امر و نهی نيازی ندارند. به تمرينات معنوی چون 

شان، الهی، مقدس، خردمندانه و سودمند به حال )رياضت( محتاج نيستند. هر عمل، احساس يا انديشه

کالمی که بگويند، کالم خداوند است. هنگام  يابد و هرها است. بر هر زمينی که پا نهند، تقدس میانسان

ای درنگ، نياز از قلمروهای بهشتی است. آنان، هنگام دور افکندن جامۀ مادی، بی لحظهمرگ، جانشان بی

گردند. جيوی ]فرد[هايی اين چنين که هم اکنون شرح دادم، در حال حاضر در مقام در براهمام محو می

 «اند.موکتی ]رهايی کامل[ مقيم-نشانی[ يا ساديو]مقام بی پراپتی-براهماموکتی،  -کايواليا

اند آن را به اند که قصد کردهگروه دوم در نيشکاماکارما زبردستند. اينان، هوشياران طريق آزادی»   

توانند بدکار باشند. دانند، هرگز نمیچنگ آورند. چون هر عمل را گامی در طريق وصول به خداوند می

کنند. آرزوهای دنيايی يا اند. دادن يا ندادن نتيجه را به خداوند واگذار میآينده چشم ندوخته برای نتيجه به

کند. هدفشان تنها اين است: آزادی از بند جهان ظاهر. اين حتی آرزوی کسب لذات بهشتی تهييج شان نمی

 «يابند.ت میگروه، بسته به ميزان پايداری که در ايمان و عملشان دارند، به فيوضات الهی دس

زنند. از آنجا که سومين گروه که به ساکاماکارما باور دارند، به هر عمل با آرزوی نتيجۀ آن دست می»   

پردازند که شاستراها )کتب مقدس( تأييد آميز اعمال خويش چشم دارند، تنها به اعمالی میبه ثمرۀ موفقيت

زند. آنان هر عمل را با پاداشی که به دنبال نمی کرده باشند. هيچ گاه از آنها گناه يا عمل ممنوعی سر

سنجند. چنين کسانی دارد میخواهد داشت، با سعادتی که تضمين خواهد کرد، با بهشتی که ارزانی می

اند وارد اند و برايش کار کردهُجستهخاکی( که می -های فراهايی )جهان لوکاهنگام ترک اين جهان به 

 «گردند.برند. سپس به زمين باز میآنند در آنها به سر می ايستۀشوند و برای مدتی که شمی

کند. آنان هيچ هنجاری ندارند. هيچ تفاوتی ميان پرهيزکاری چهارمين گروه را هيچ قانونی هدايت نمی»   

ترسند و از بهشت تصوری ندارند. شناسند. از جهنم نمیو گناه، درست و نادرست و مناسب و نامناسب نمی

اعتنايند و دهارما ]تقوی[ را از شيطان ندارند و احترامی برای خداوند قائل نيستند. به شاستراها بی ترسی

بخت ها به اين گروه تيرهفهمند. بهترين تصوير از آنان، چهارپايانی در شکل انسانی است. اکثر انساننمی

های ناپايدار موقت و راحتیهای های کوتاه، خوشیهای آنی، شادکامیتعلق دارند. آنان برای لذت

ای به نما بناميم، چون ميمون تنها از شاخههای انسانکوشند. اشتباه بزرگی است اگر آنها را ميمونمی

ای فرود آيد، شاخه قبلی را رها پرد. ميمون پيش از آن که روی شاخهای يا از درختی به درختی میشاخه
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اش خزد و قبل از آن که بخش انتهايیت که از برگی به برگی میکند. انسان بيشتر شبيه به هزارپايی اسمی

 «سازد.اش را روی برگ جديدی مستقر میبرگی را رها کند، بخش ابتدايی

گيرد گويند که انسان در طول يک زندگی با اعمال خويش، حتی پيش از ترک اين جهان، تصميم میمی»   

ن تازه برای او آماده است. بخش ابتدايی او قبالً آنجاست. که بار ديگر در کجا و چگونه متولد شود. مکا

کشد. انسانی از اين گروه در چرخه تنها پس از استقرار در آنجاست که او از نگه داشتن اين دنيا دست می

گردد. برای تولد و مرگ بايد لحظات متبّرکی يافت که حياتی خردمندانه و پايانی ارزشمند تولد و مرگ می

 گويند: مرگ، شاهدی بر خوبی است. حتی برای مرگ، بايد لحظهکنند. اين است که مردم میرا تضمين 

 «مبارکی برگزيد.

تولد و مرگ  کريشنا، به من بگو چه هنگام بايد بدن را به مرگ سپرد تا بتوان از چرخه»آرجونا پرسيد:    

جاست. موقع و بهپرسش تو بسيار بهپارتا، »کريشنا گفت: « گريخت؟ و چه هنگام بايد از آن پرهيز کرد؟

افتم. ات به خنده میکنی. در ساير اوقات از نادانیزده و شادمان میتو گاهی مرا از هوش خود شگفت

 «هاست. بگذريم. به پرسشت بپردازيم.ات علّت اين دگرگونیخودپرستی و وابستگی

ر هنگام روشنايی، در نيمه روشن هر ماه و پردازند، در طول روز، دهايی که به نيشکاماکارما میيوگی   

يا آتش جای دارند. بنابراين  آگنیميرند. آنان در نخستين مقام خويش، يعنی مقام می اوتارایانادر شش ماهۀ 

، شناخته  مارگا رادی آرچی -هم گفته شده آرچیيا چون در وداها به آگنی، - ِدوایاناراه آنان با عنوان 

کنند و در پراکاسا محو خيزند، در پراکاسا سفر می)درخشش( بر می پراکاسای از هايشود. چنين يوگیمی

 «آيند.رسند و دوباره به دنيا نمیشوند. آنان به براهمام میمی

يعنی در شب، در نيمه تاريک هر ماه، و در شش  ِدهوماپردازند در يوگی هايی که به ساکاماکارما می   

يابند يا بهشت دست می سوارگاگذرند و به می مارگا-ِدهومادیآنان از تاريکِی  ميرند.می نایاناداکشیماهۀ 

شوند. هنگامی که ذخيرۀ اند برخوردار میاند و برايش کار کردهو در آنجا از لذاتی که مشتاق آن بوده

 «شايستگی آنها به پايان رسد، دوباره تولد خواهند يافت.

د. اين دو گروه تا هنگامی که سالکی و رهروی در سير معنوی شونهر دو گروه، يوگی ناميده می»   

 «جهان هست، خواهند بود.

شود: چرا نيمه روشن هر ماه متبرک است و نيمه تاريک آن در اينجا طبيعتاً اين سوال مطرح می»   

رند چه مينيست؟ ديگر اين که، برای آنان که نه در تاريکی و نه در روشنايی، نه در روز و نه در شب می

 «افتد؟ اين پرسشی به حق است و هر کس حق دارد پاسخ آن را بداند.اتفاقی می
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چيست؟ ]اين عبارت[ يعنی نيمی چهارده شب روشن يا سوکال پاکشا اکنون، نخست بايد بدانی که معنی »   

انسان  از هر ماه که در آن نور ماه روز به روز در فزونی است. اما چه ارتباطی ميان نور ماه و مرگ

بنابراين، .« تولد یافت (Moon)=از ماه (Mind=()Manas)=ذهن هست؟ ماه، نماد ذهن انسان است. 

پيشرفت معنوی ذهن در طريق الهی است. ماه کامل، نشانگر وصول به  دهندهنيمه روشن هر ماه، نشان

بدن  ظاهری، فرماندۀيابد. ماه ايست که در آن پيشرفت معنوی تحقق میهدف است. پس نيمه روشن، دوره

ذهن است. شکوه روز افزون ذهن هنگام ادراک الوهيت درونی  خدای ماه به عنوان يک نماد، فرماندۀ و

 «شود.]چهارده شب روشن[ بيان می پاکشا-سوکالفرد، معنايی است که به وسيله عبارت 

درک معنای هر يک از آداب و اوتارايانا چيست؟ در اين باره هم از ترديد رها شو. عبادتی که با »   

مذهبی ]به درگاه خداوند[ تقديم شود و سادهانايی که با عمل به مفاهيم هر گام، انجام پذيرد، موثرتر از هر 

 «کنند.های ترديد را سست میبخشند و زنجيرچيز ديگر، قلب را پاکی می

غباری، گنبد عظيم آسمان را  ابر يا وزش يانا، مدت زمانی از سال است که در آن هيچ لکه-اوتارا»   

درخشد. اين معنای ظاهری آنست، اما برای اين کلمه، نيالوده و خورشيد در آن با تمامی شکوهش می

درخشد که بودهی يا هوش است. معنای لطيفی هم هست. قلب، آسمان درون است. در آنجا خورشيدی می

ن آسمان شناورند، خورشيد هوش پنهان است وقتی ابرهای نادانی، غبار خودپرستی و دود وابستگی در اي

يانا ی قلب، هنگامی است که آسمان -دهد. اوتاراآيد و خطا روی میو همه چيز تيره و تار به نظر می

يعنی  بهاسکارا-جنانادرخشد. بايد عبارت درون، پاک از همۀ اين چيزهاست و خورشيد به تمامی می

واره با دانايی و هوش همراه است. وقتی کسی در حال درخشش را شنيده باشی. خورشيد، هم ِخَرد خورشید

تواند از تولدی دوباره بگريزد. او راه آگنی را در پيش ميرد، مسلماً میخورشيد دانايی در قلب پاکش می

 «شود.را و در براهمام محو می رادی-آرچیگيرد، راه می

نايانا، سرنوشت معکوسی دارند، چون قلب، پر -ميرند، يعنی در داکشیديگر سال می آنان که در نيمه»   

از دود و غبار و ابر است. خورشيد پنهان است و درخشش آن شکوهی ندارد و در نيمه تاريک ماه، ماه در 

شود، های الهی است. شب ماه نو در تاريکی کامل آغاز مینقصان است که نماد کاهش روزافزون انديشه

پوشاند. اين، معنی اند و دود ضخيم نادانی، تمامی ذهن را میشکست های معنوی دچاريعنی همۀ انگيزه

 «رسند.ميرند، به نتايج نامبارکی میاست. کسانی که در چنين زمان نامتبرکی می پاکشا-کریشنا
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 فصل هجدهم
 

 دسپی راهيا  مارگا-سوکالاز درخشش قدسی جنانا روشن است، با عنوان  مارگا-اوتارایانااز آنجا که »   

يا  تاریک راه، ظلمتی لبريز از تاماس و آجنانا است و به همين دليل مارگا نایانا-داکشیحرمت يافته است. 

کنند، در راه سپيد سفر می اوتارایاناافکنند و در مسير نام دارد. آنان که بدن را به دور می مارگا کریشنا

توهم را در آن راهی نيست، که جايگاه و رسند. مقامی که زنند و به مقام رهايی يا موکشا میگام می

 یافتهجسمبراهماندا است، که ديگر از آن به اين دنيای نام و شکل، به اين عرصۀ موجودات  سرچشمه

گويند و در امتداد راه تاريک پيش ترک می نایاناداکشیبازگشتی نيست. کسانی که بدن را در زمان 

را که ِدها نام دارد تحمل کنند و در معرض زاده شدن و مردن روند، بايد بار ديگر اين قفس جسمانی می

 «باشند.

ای زمانی نيست. بلکه وضعيتی ذهنی است. آنان که بدن را در درخشش خودشناسی اوتارايانا فقط دوره»   

 کنند و کسانی که در جهل نسبت به واقعيت آتمايیمارگا حرکت می -افکنند، در امتداد اوتارايانابه دور می

 «کنند.نايانا يا راه تاريک سفر میيا داکشی ریاناپیتميرند، در جادۀ خويش می

های در ميان گوناها، ساتواگونا خالص و درخشنده و تاموگونا تاريک است، بنابراين آنها را با رنگ»   

و  داایهای يا شبکه لطيف عصبی به نام نادیکنند. از طرف ديگر، دو متضاد سفيد و سياه مشخص می

]ستون مهره ها[ مرتبط است.  سوشومنابه سمت راست  پینگاالبه سمت چپ و  ایداوجود دارد:  پینگاال

ها رهرو طريق خورشيدند و طريق خورشيد است. يوگی مارگا نادی پینگاالطريق ماه و  مارگا نادی-ایدا

 «نی است.ديگری از اسرار ناديد آيند. اين جنبهديگران مسافر طريق ماه به حساب می

شود: ساختن بايد به تخريب منتهی می یوگاویبه  یوگاسامپايان کار هر چه زاده شده، مرگ است. »   

شناسد، مقام ديدار براهمام کيهانی است. زيرا، از آنجا که براهمام بينجامد. مقامی که آمدن و رفتنی نمی

 «به آن روی دهد؟ رفتناز آن صورت پذيرد و  آمدنهمه جا هست، کجاست مکان ديگری که 

توانند به اين پيروزی دست نيازی به ترديد نيست که اين مقام در دسترس همگان قرار دارد و همه می»   

ای الزم نيست. اقبالی عجيب و غريب يا مهارت ويژهيابند. به اين منظور هيچ تالش غيرمعمول، هيچ خوش

وقفه در نظر باشد، ذهن پاک خواهد شد و گر خداوند بیآتما متمرکز باشد. اکافيست ذهن همواره بر پارام

 کشایا-موهانفسه همان موکشا است. آخر مگر موکشا چيزی به جز پردۀ پندار خواهد گسيخت. اين امر فی
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رسد و چنين کسی يا مقام براهمام می براهماتوايابد به کشايا دست می-يا سقوط توهم است؟ آن که به موها

 «ميرد؟ نام او اکنون جنانی است.تواند بچگونه می

فهمم. آيا اين همان نامی درست نمیکريشنا! من معنی چيزی را که تو جنانا می»در اينجا آرجونا پرسيد:    

گيريم؟ يا دانش گرد آمده در شاستراهاست؟ يا دانش کسانی دانشی است که از طريق گوش از معلم فرا می

 «رهانند؟از اينها انسان را از اسارت می اند؟ کدام يکاست که در عمل آموخته

های معنوی انواعی از دانش که اکنون برشمردی همگی در بعضی مراحل يا پيشرفت»کريشنا پاسخ داد:    

رهاند با تولد و مرگ بگريزی. آنچه تو را می توانی از چرخهشخص مفيدند، اما با هيچ يک از آنها نمی

شود و تنها اين دانش، ياور تو در کسب که تو خود آزموده باشی شناخته می يا دانشی جنانا-آنوبهاواعنوان 

ات را به تو نشان تواند خود واقعیهايی به تو بکند، اما نمیتواند طی اين فرآيند کمکآزادی است. معلم می

توان تو را یدهد. تو بايد خودت آن را ببينی. به عالوه، بايد از گناهانی چون حسد رها شوی. تنها آنگاه م

، يعنی کسی که به جنانای کامل دست يافته ناميد. تنها آن که از طريق اين جنانا ايمان يافته، که پورناجنانی

 «کند و با تمام وجود خواستار آن است موفق به ادراک من خواهد گرديد.برای کسب آن دعا می

اشتياق، حتی در انجام « باشد. -رادهاسِ يا  -اندازه او بايد عاری از حسادت و دارای اشتياق بی»   

ترين اعمال انسان ضروری است. نه تنها انسان که پرنده و جانور، کرم و ويروس نيز بايد مشتاق کوچک

 توانيد در آن به نتيجه برسيد.کاميابی باشند. وقتی نسبت به کاری اشتياق يا سرادها نداريد، نمی

نام دارد، تمامی اين موجودات ثابت  پراپانچاودۀ پنج عنصر که آرجونا! من ناظرم. از طريق من اين ت»   

توانند مرا کند. ابلهانی که نمیگيرند. به علت من، پراپانچا به طرق گوناگون رفتار میو متحرک شکل می

ببينند، مرا فقط يک انسان  -که همه تسليم ارادۀ من هستند-اساس متعالی و سرور تمامی عناصر 

ها و اند، ديگران مرا در نامهای واال با احترام با من به عنوان براهمام در مراقبهانسان شناسند. بعضیمی

]ايثار جان[ به  یجنا-آتما]ايثار دانش[ و  یجنا-جناناپرستند و گروهی ديگر از طريق اشکال گوناگون می

 «عبادتم مشغولند.

ام، ديگری نيست. ام. من يگانهدف همهبا هر نام، به هر شکل، مقصد هر پرستش منم. چرا که من ه»   

پرستم. نه تنها چنين است، که من حاصل شمار خويش میهای بیها و شکلمن، خود، خويشتن را در نام

ام، محّرکم، محّرک همه چيز. چرا بازشماری و تکرار؟ من نيروی پشت ام. پايهتمامی اعمالم، بخشندۀ ميوه

 «مرگم.تولد و بیمی حياتم. من علّت بیسر تولد، وجود و مرگ هر چيز و تما
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موکتا -مرا بشناس، علّت اوليه را. اين واقعيِت موکشا است. آن که به اين موکشا دست يابد، جيوان»   

موکتا شدن و رسيدن به موکشا است، بايد به چند -]زندۀ آزاد[ است. پس آرجونا، اگر کسی مشتاق جيوان

 «کن کند.تگی به بدن را از بيخ و بُن ريشهنظم ساده تن بسپارد. او بايد وابس

کريشنا! آيا تو از سادهانای قطع کامل »آرجونا با شنيدن اين کلمات حرف کريشنا را قطع کرد و گفت:    

گويی عمل به آن ساده است؟ حتی مرتاضان بزرگ نيز اين کنی؟ آيا میوابستگی چون نظمی ساده ياد می

کنی؟ تو چنان از اين کار هايی مثل من تجويز میرا به راحتی برای آدم يابند و تو آنعمل را دشوار می

انديشم که با چنين ای است، اما اين مجاهدتی عظيم است. چنين میگويی که انگار کار سادهسخن می

توانم رهايی را توانم به چنين مقامی دست يابم؟ آيا میپيشنهاداتی قصد آزمودن مرا داری. آيا من هرگز می

 «به چنگ آورم و به موکشا نائل شوم؟ خودم که اميدی ندارم.

دهد. او به آرجونا نزديک شد و ديد چگونه آرجونا پيوسته شجاعت خويش را از کف میکريشنا می   

نبايد چنين افکاری پريشان و نااميدت کند. هيچ کس به »دستش را با اطمينان بر شانه آرجونا نهاد و گفت: 

ها را به ياری عقل بکاود. سپس خواهد ديد که اين نظم ن نخواهد يافت. او بايد شنيدهمحض شنيدن، ايما

کند دشوار نيست. برای قطع کامل وابستگی لزومی ندارد که موهايت را بلند کنی، آنقدرها هم که تصور می

ای به هديه ردای اُخرايی بپوشی و بدنت را به پوست و استخوان بدل سازی. تنها کافيست هر عمل را چون

 «خداوند انجام دهی. بدون هيچ آرزويی. اين راز رهايی است.

پرداختن به همه امور به اين روش کار دشواری نيست. تنها وجود ايمان و اشتياقی پايدار کافيست. »   

، کنی که آنها در امور معنوی نيزاند، بنابراين تصديق میالبته، اين کيفيات در انجام هر فعاليتی ضروری

 «شوند.از ضروريات محسوب می

ديگری به من تقديم کند، هر کس با  در ميان سرسپردگان هر کس تمامی اعمالش را بدون هيچ انديشه»   

من به مراقبه بپردازد، به من خدمت کند، مرا بپرستد، به ياد من باشد، بداند که هميشه با اويم. در اين دنيا و 

کشم. آيا صدايم را ِکِشمای او را به دوش می-نياز او هستم. من بار يوگادر دنيای ديگر همواره در تدارک 

کريشنا اين سخنان را بر زبان آورد، در حالی که بار ديگر با دستی که بر شانه آرجونا « شنوی؟می

 بخشيد. فشرد به قلب نااميد او شجاعت میمی

کند، محل سوء تفاهمات ا ضمانت میاين جمله که در آن خداوند حمل يوگاکشمای سرسپردۀ خويش ر   

ها، اگر از ديگران هم سخنی نگوييم، در کشف اهميت واقعی آن موفق بسياری بوده است. حتی پانديت

 اند. اند. مفّسران گيتا به اين سخن به طرق گوناگون پرداختهنبوده
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محلی بود که براهما از  ویشنوترين جمله در گيتا و چون ناف در پيکر آن است. ناف اين جمله، مقدس   

ست. اگر به دنبال اين آيه عمل اوگاه آن زاده شد و اين آيه نيز، برای آنان که تشنۀ براهماجنانا هستند، تجلی

 بيايد، تمامی گيتا ادارک خواهد گرديد. 

ی های جالب و گوناگونی هست. يکی از آنها چنين است: روزی روزگاری پانديتدر مورد اين آيه داستان   

مقام به يک دوره سخنرانی درباره گيتا مشغول بود. روزی نوبت به ای عالی مهاراجهفرهيخته در حضور 

 اين آيه رسيد:... يوگاکشما...

پانديت مذکور با اشتياق بعضی از وجوه معنايی اين آيه را شرح داد ولی مهاراجه سرش را خاراند و    

درستی هر يک از توضيحات پانديت با او به مباحثه پرداخت. او بر سر « اين معنی آن جمله نيست.»گفت: 

پانديت بيچاره احترام بسياری در ميان درباريان مهاراجه کسب کرده بود و از طرف آنها به عناوين 

باشکوهی مفتخر شده بود. حاال هنگامی که مهاراجه در حضور تمام درباريان خويش، توضيحات او را 

رود. او از کرد که خنجری در قلبش فرو میکرد، پانديت حس میرد می نادرستاين آيه با کلمۀ  درباره

پيچيد. اما سرانجام بار ديگر شجاعت خويش را بازيافت و به کارش سر و حرمتی به خود میدرد اين بی

و  یوگاسامانی داد و با استفاده از تمامی دانش خويش به سخنرانی فصيحی درباره معانی گوناگون کلمات 

معنای اين آيه را پيدا »پرداخت. ولی حتی اين سخنرانی نيز مهاراجه را قانع نکرد و او فرمان داد:  ِکِشما

مهاراجه پس از گفتن اين کلمات از جای برخاست و به « کن و آن را خوب بفهم و فردا دوباره نزد من بيا.

 اندرونی رفت.

د و اضطراب بر جانش سايه افکند. اين رفتار پانديت حتی همان اندک شجاعت خويش را هم از کف دا   

 آميز متزلزلش ساخته بود. وقتی به خانه رسيد کتاب گيتا را به کناری افکند و در رختخواب افتاد. توهين

« ای؟ چه اتفاقی افتاده است؟چرا امروز چنين اندوهگين از قصر بازآمده»زده پرسيد: زن او شگفت   

ز سر نگرانی، يکی پس از ديگری، بر او فرو ريخت تا سرانجام پانديت ها را اسپس بارانی از پرسش

هايی که به او شده بود، فرمانی که با آن مهاراجه او را به خانه مجبور شد تمام ماجرا را شرح دهد. توهين

ای عميق گفت: فرستاده بود و غيرو. زنش خاموش ماند و تمامی موضوع را به دقت شنيد و پس از انديشه

ای مين طور است. آنچه مهاراجه گفته حقيقت دارد. هيچ يک از توضيحاتی که تو در مورد آن آيه دادهه»

در اين لحظه پانديت چون « توانسته آن را تأييد کند؟ خطا از توست.درست نيست. چگونه مهاراجه می

ل من از تو کمتر است؟ دانی؟ آيا عقتو زن احمق چه می»ماری که پا بر دمش بگذارند از جا پريد و غريد: 
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دانی؟ دهانت کنی که بيش از من میوپز و پذيرايی مشغولی ادعا میآيا تو که هميشه به کار آشپزخانه، پخت

 «را ببند و از پيش چشمم دور شو.

شوی؟ يک بار سرورم! چرا از شنيدن حقيقت اين همه خشمگين می»اما زنش کنار او ايستاد و گفت:    

ذهن « مرور کن و به معنای آن بينديش، سرانجام به پاسخ درست دست خواهی يافت.ديگر اين آيه را 

 شوهر با شنيدن کلمات نرم زن آرام گرفت.

پانديت آغاز به تحليل معنای هر کلمۀ آيه کرد. او به آرامی و به صدای بلند به تکرار معانی گوناگون    

ای دارد؟ به من بگو چه فايده کلماتر معانی آموختن و تفسي»کلمات پرداخت. زن مداخله کرد و گفت: 

در اين لحظه پانديت دوباره خشمگين شد: « وقتی نزد اين مهاراجه بودی نيّت تو چه بود؟ هدفت چه بود؟

آيا نبايد از اين خانه و خانواده فرار کنم؟ چگونه بايد خرج غذا و پوشاک و ملزومات ديگر تو و بقيه را »

 «روم. جز اين، من با او چه کار دارم؟ر اينهاست که نزد او میتأمين کنم؟ البته به خاط

اگر درست فهميده بودی که سرور ما کريشنا در اين آيه چه گفته است، اشتياقی به »سپس زن گفت:    

پرستيدی، اگر همه آمد. اگر خداوند را بی انديشه ديگری میرفتن نزد اين مهاراجه در تو به وجود نمی

کردی، اگر ذهن تو در تمامی اوقات بر او تمرکز داشت، همان گونه که خداوند در تسليم میچيز را به او 

ساخت. تو اين سه کار را اين آيه تصريح کرده است او خود همه چيز را برای سرسپردۀ خويش فراهم می

که بر خالف  کند! اين جايی استنکردی. تو نزد مهاراجه رفتی با اين عقيده که او همه چيز را فراهم می

 «پذيرد.ای. به اين دليل مهاراجه تفسير تو را نمیمعنای اين آيه رفتار کرده

آن حکيم بلندآوازه با شنيدن اين سخنان مدتی خاموش نشست و به مرور کلمات زنش پرداخت. او به    

شنا غرقه اشتباه خويش پی برد. روز بعد او به قصر نرفت. به جای آن خود را در خانه در پرستش کري

آيد. شاه، ساخت. وقتی شاه پرسيد که چرا پانديت نيامده، درباريان گفتند که او در خانه مانده و بيرون نمی

نيازی نيست پيش کسی بروم. کريشنای »پيکی فرستاد ولی پانديت از بيرون رفتن احتراز کرد. او گفت: 

گيرد. من ناسزا شنيدم چون ای مرا به دوش میِکِشم -کند. او خود بار يوگامن همه چيز را برايم فراهم می

مدتی از اين امر غافل شدم. اشتياق به کشف معانی گوناگون کلمات، کورم کرده بود. اگر من با حالت 

 «تسليم، پيوسته به پرستش او بپردازم، او خود تمامی نيازهايم را برآورده خواهد ساخت.

ه پای پياده به اقامتگاه پانديت شتافت. او به پای پانديت افتاد وقتی پيک اين پيام را به قصر برد، مهاراج   

ای را که ديروز شرح داده بودی، روشن از تو ممنونم که امروز، بدون ريا و در عمل معنای آيه»و گفت: 
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به اين ترتيب، شاه به پانديت آموخت که هر نوع تبليغاِت امور معنوی که از بوتۀ عمل گذر « ساختی.

 گری است.، تنها خودنمايی و جلوهنکرده باشد

دارند. حتی امروزه، دانشوران بسياری درباره گيتا سخن می گويند که اصول آن را در عمل منظور نمی   

ارزش آن به دنيا مشارکت دارند. در معنای متن، حس کلمات و نه هيچ چيز ايشان فقط در انتشار پوستۀ بی

ل به آن، با تخريب هدف آن و توهين به کتابی مقدس يکسان است. ديگر. تالش برای انتشار گيتا بدون عم

های اينان با عمل به گيتا در هر نَفَس خويش، به عنوان تاج تمامی کتب مقدس و کلمات جاری شده از لب

 نهند.خداوند است که آن را ارج می

سازد. کتاب را روی اشک می آنها آنقدر برای اين کتاب احترام قائلند که اشاره به آن چشمانشان را پر   

دهند و همراه با انفجاری عظيم از پرستش فشارند، در معابد جای میگذارند، بر چشم میسر می

ها تنها برای کاغذ، برای اين پرستش دارند. تمامی اين احترامات، همهتقديم می پوجانمايشگرانه به آن 

 کتاب است.

کوشيدند تا به محتويات کتاب عمل احترامی قائل بودند، بايد می اگر ايشان واقعاً برای کلمات خداوند   

کننده بودند، هيچ يک از ای عمل نيست. اگر عملکوشند. در آنها ذرهکنند. آيا چنين نيست؟ نه، آنها نمی

 بودند. کردند. بلکه تنها مشتاق فيض الهی میايشان بابت انتشار آن تجربه پول طلب نمی

نفر در ميان يک ميليون مفّسر گيتا، کسانی که از مأموريت خويش در انتشار گيتا امروزه حتی يک    

 داشتند در انديشه درآمد يا پول نبودند.گويند، مشتاق فيض الهی نيست. نه، اگر آن شوق را میسخن می
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 فصل نوزدهم
 

نی يافته که پيامد آن، پيدايش پردازند، فزوصالحيتی که به انتشار گيتا میامروزه تعداد سخنوران بی   

افکنند. تفسيرها انواعی از تفاسير است که اکثراً از اصل بسيار دورند و بر اهميت حقيقی گيتا سايه می

های کوشند تا با استداللگيرد، میای در ايشان شکل میاند. وقتی عقيدهوخوی نويسندهبيانگر سرشت و خلق

ها در هر مجلسی ديگری را نيز، با آن اثبات نمايند. سپس هماناش سازند و خطاهای متناسب برجسته

شود. هيچ کوششی در جهت عمل به گيتا و تبديل آن به بخشی از زندگی واقعی وار تکرار میطوطی

دانند و زير بار سنگين القاب و عناوين گام گيرد. چنين افرادی خود را مفّسر بزرگ گيتا میصورت نمی

 سازند.با اين فريب، خود را تباه و ايمان به گيتا را از درون تهی میدارند. آنان بر می

اند، نه برای اين که به منظور کسب هر يک از کلمات خداوند برای عمل در زندگی واقعی بيان شده   

سپارند نيز به ترديدی جدی ها فرو شوند. کسانی که به تفاسير اين گيتاشناسان گوش میشهرت به گوش آدم

اند هايش را نچشيدهبرند، اما خود شيرينی آموزهشوند: آنها به سخن کسانی که گيتا را به عرش میمی دچار

کنند اما کنند. کلمات و اعمال بسی دور از يکديگرند. ايشان ديگران را نصيحت میعمل نمی

 ر در ميليون.کنند. نه، نه حتی يک نفبينند که معلمان، خود از آن درس پيروی نمیشدگان مینصيحت

توانند هر آيه از گيتا را کنند که تمامی گيتا را روی نوک زبانشان دارند، که میاشخاص بسياری ادعا می   

توانند شماره فصل و رديف فصل و رديف آن برايتان از بر بخوانند، يا می که بخواهيد، فقط با تعيين شماره

گيرد. بيچاره زبان ام میپردازند خندهن حکيمانی به نمايش میای را که بخوانيد تعيين کنند. وقتی چنيهر آيه

که بايد اين همه بار را روی نوک خود تحمل کند بدون اين که هيچ يک از آنها در زندگی واقعی جذب شده 

کند و به همان اندازه هم برای خودش مفيد است. باشند. يک صفحه گرامافون به همان خوبی تکرار می

به يک جمله سودمندتر از آموختن تمام جمالت از روی عادت و سپردن آنها به حافظه است. ترديد عمل بی

آرجونا درستی هر کالم کريشنا را با عمل خويش اثبات کرد. بی ريايی او، فيض کريشنا را نصيب او 

 ساخت. 

يک کلمه از گيتا های بسيار دانشمند نيز، از شادی ناشی از عمل به حتی متاسفانه امروزه حتی پانديت   

آور گيتا در توان گفت؟ خالصه اين که، حتی مفّسرين ناممی ناآموختگان نادان چه غافلند. پس درباره

کنند و عملشان بر خالف پيام گيتا است. هر يک از ايشان نُتی موهوم به آواز خداوند آموزش آن خطا می



 

332 

 

ايش دهند. بياييد به يک نمونه از اين نوع بپردازيم. افزايند تا مهارت فنی يا تمايالت دلخواه خويش را نممی

 گناهی بزرگ است. گراهاپاریدر دهمين آيه از فصل ششم گيتا به صراحت آمده که 

گراها بپرهيزند. آيا چنين اند بايد بر اساس آن از پاریپس، کسانی که گيتا را به عنوان قانون پذيرفته   

. حتی اگر برای رفع نيازهای اوليه يا حفظ گرفتن چیزیبه خداوند[ يعنی ]برای دعوت  گراهاپارینيست؟ 

اشکال  گراها، همۀپذيرند. ممنوعيّت پاریدرصد از هدايا را می 99دهارما باشد. با اين حال، اين مفّسران، 

 یَجنا-گیتاگيرد و هيچ گونه شرايط خاص و استثنايی هم وجود ندارد. با اين همه، برای آن را در بر می

، به هدیه]ُگل ريزان[ تحت عنوان  هاراتیشود. طی ]قربانی برای گيتا[ اعانه و اشياء درخواست می

شود. مثل برای گورو پول دريافت می کانوکا]تفسير گيتا[، به نام نذر يا  پراچاراکا گیتاهای عنوان هزينه

کنند، ی که چنين کارهايی میشود. کسانمراکز سرگرمی )تئاتر و سينما( برای سخنرانی بليط فروخته می

فهميدند کردند. اگر میبه کلمات کريشنا ايمان ندارند، چون اگر ايمان داشتند در جهت خالف آن رفتار نمی

پندارند که کنند و میشدند. ايشان آيه را تفسير میکه اين کار خطاست، برای انجامش دچار وسوسه نمی

بينند. اين روح زمانه است. چرا های آن آيه نمیی به پيروی از توصيهوظيفه آنها پايان يافته است. آنها نياز

بينند، نخست ايمان ]مفّسرين گيتا[هايی را می پراچار-گیتاکه اکنون عصر رياکاری است. مردمی که چنين 

دهند. چنين تبليغاتی در ميان تظاهر و ]تفسير[ و سپس به خود گيتا از کف می پراچاراکخويش را به 

 شود.محض ناپديد میغرور 

های مقدس مانند گيتا، گويند که به کتاب احترام بگذاريد. هزاران نفر هنگام ديدن کتابهای گيتا نمیآموزه   

آويزند، نهند، به گردن میکنند، آنها را بر چشم خويش میو غيرو سر خم می بهاراتا،  بهاگاواتا،  رامایانا

بسته ريزند. اينان چشمهای بسيار بر آن میز سر احترام گلگذارند و ادر محلی خاص در معبد می

خيزند تا افتند و بر میهای غلطان بر گونه، آن قدر در برابر کتاب به خاک مینشينند و همراه با اشکمی

ها، از خويش احساس رضايت کنند. همه اين احترامات برای يک مشت کاغذ است نه برای محتويات کتاب

 با آنها درگيرند. يعنی اموری که

آنچه بايد بر سر نهاد وزن کاغذ نيست، بلکه پيام درج شده در آنست. ارزش در خود کتاب نيست، بلکه    

در موضوع آنست. مجلّدات محترم نيستند، بلکه مفاهيم ثبت شده در آنها محترمند. آنها را در محراب نبايد 

اين صورت مولف گيتا تا ابد محترم خواهد ماند. ذهن با نهاد، بلکه در قلب بايد جای داد. چرا که تنها در 

هيچ يک از اين احترامات خارجی چون: حفظ کردن به عادت، پرستش در معابد، گذاشتن روی سر، نهادن 
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بر چشم و مانند آنها از خودپرستی يا بدخواهی پاک نخواهد شد. بگذاريد تا پيام به قلبتان راه يابد، آن را به 

 و طعم شادی ناشی از آن را بچشيد. اين راه بزرگداشت گيتا است.عمل در آوريد 

اگر لذيذترين غذا را روی سر بگذاريد يا بر چشم نهيد يا به آن تعظيم کنيد، هرگز گرسنگی شما را فرو    

نشاند. گيتا نيز اين چنين است. گيتا غذايی لذيذ، سرشار از دانه های شيرين بهاکتی، جنانا، کارما نمی

( و وايراگيا است. آن را بچشيد، از آن بياشاميد. يک جرعه کافيست. انسان گرسنه به همه محصول )عمل

نيست.  گوداواریکند. آدم تشنه نيازمند به نوشيدن ]رودخانه[ مزرعه نياز ندارد. يک مشت برنج کفايت می

 يک ليوان آب کافيست.

توان تنها با عمل به يک آيۀ آن، يست. میبرای آن که گرسنۀ خداست، نيازی به جذب تمامی گيتا ن   

های زيادی هست. اگر بخواهيد آتش گرسنگی را برطرف ساخت. در يک قوطی کبريت، چوب کبريت

کوچک را به آتشی بزرگ مبدل  توانيد، با مراقبت و پشتکار، همان شعلهروشن کنيد فقط يکی کافيست. می

بزنيد. در گيتا هفتصد چوب کبريت هست. با هر يک از ها را آتش سازيد. الزم نيست تمام چوب کبريت

 جنانا را برافروخت. يکی را به سنگ عمل بکشيد. همين کافيست. توان شعلهآنها می

پس گيتا بايد در مسير خودشناسی به کار رود. اين هدف مقدسی است که گيتا برای آن طرح شده است.    

ت. هر تالشی برای به کار گرفتن گيتا در جهت کسب شهرت و ديگری از آن، اشتباه بزرگی اس هر استفاده

موقعيت، عنوان و خودنمايی، به جز نشانۀ خودپرستی نيست. چنين کارهايی توهين به مقّدسات است. بايد 

ی ]عطر[ آن استخراج شود. اين آزمون حکمت است. اين عطر، عصارۀ  گاندها]ُگل[،  گرانتهااز اين 

 ، مغز را به پوست تبديل کنيد. پوستاکارا به  ماستاکانبايد  کتاب است. از طرف ديگر،

خدا را در سنگ ببينيد. خدا را به سنگ بدل نکنيد. اين ديدگاه، برترين آرزوست. سنگ را بايد الهی و    

ای است گرانبها که خداوند به مردم اين سرشار از خدا ديد. واقعيت نيز همين است. اين ديدگاه، هديه

ماند. پس اگر مشتاق مرواريد هستيد به يه کرده است. مرواريد روی امواج اقيانوس شناور نمیسرزمين هد

های کف اقيانوس فرو رويد. مردم اين سرزمين قرن ها خداوند را به اين طريق، ژرفای خاموش دّره

 اند. ُجسته

دم اين سرزمين را عمل به دهارما، بدن است. ادراک خداوند، قلب آنست. اين حقيقتی است که مر   

برانگيخته تا بکوشند و خود را نجات دهند. آنان بردۀ زرق و برق ظاهری، آراستگی خارجی يا آسايش 

اند. با اين حال، مادی نيستند. بلکه به دنبال کشف آتما يا اساس، با چشم درون و گسترش عدم وابستگی
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اند. اين مادی و امور ظاهری شدهامروزه مردم بهارات با چنين طبيعت باشکوهی، مجذوب پيشرفت 

 بار است.مصيبتی بس تأسف

شوند. شايد آنها برای کار خود کسانی که با هدف کسب پول در کار تفسير گيتا هستند، از خداوند دور می   

ست، های آن وفادار اترديد، کسی که واقعاً به گيتا ايمان دارد يا واقعاً به آموزهداليل بسياری بياورند، اما بی

. او در خدمت دهانامتواند توجيحات آنان را بپذيرد. گيتا به منظور تقويت دهارما سخن می گويد نه نمی

]معبد[ برای  مندیريا  راماآوری پول به نام معبد کريشنا يا . جمعکاالاست نه گرد آوردن  خوبیتشويق 

يی که همه جا حاضر و نافذ است، ديگری از کاهش ايمان به خداست. خانه ساختن برای خدا گيتا، نشانه

بندی ساختمانی ايست که کريشنا يا گيتا بايد ساکن آن باشند. سرهمای است. قلب، خانه شايستهامر بيهوده

شود، برای آن جاويداِن مطلق، خداوند فناناپذير، چه ترديد در طول زمان نابود میمصنوعی که بی

تر آنست که از ای الزم باشند، اما در اين حالت نيز خردمندانهحلهتناسب است. البته شايد اين امور تا مربی

ها همان حماقتی معابد کهن که موجودند نهايت استفاده صورت پذيرد. در ساختن معابد تازه و تخريب کهنه

های ساخته شده از پوست او وجود دارد. آسايش جهان در بازسازی هست که در کشتن گاو و بخشيدن کفش

های سختگيرانۀ ن، نه خلق معابد تازه نهفته است. در ادوار کهن ستايش خداوند بر اساس آيينمعابد که

ترند. نيروی تابناک آنها هنوز بر اين سرزمين نثار گرفت، بنابراين معابد کهنه مقدسشاسترايی صورت می

 گيرند. شود. هر چند اکنون گروه اندکی از آن بهره میمی

کردند و حتی در راه ها، وابستگی خود را از جهان قطع میتحمل سختیهای گذشته با ريشی   

ساختند. آنها اصول و های خويش را ُخرد میوجوی اسرار رستگاری فردی و ارتقاء جامعه، بدنجست

قوانينی راهنما برای زندگی به جا گذاشتند که عملی و ساده هستند. اکنون حتی اين قوانين نيز ناديده گرفته 

 اند.ای تحميل شده که اين اصول گرانبها را پنهان ساختهشوند. اصول و قوانين تازها بد فهميده میشده ي

اند و آن را محترم های تازۀ رفتار را پذيرفتهها اين روشوقتی که کهنساالن، گوروها و پانديت   

کشترا ]کشتزار طريقت[  تواند دهارما کشترا ]کشتزار درستی[، يوگاشمارند، ديگر چگونه بهارات میمی

دهد که چرا اين سرزمين که واقعاً ها توضيح میو تياجا کشترا ]کشتزار نور[ باقی بماند؟ سقوط آرمان

کند. در گذشته، کرده، امروزه برای غذا ناله میبوده است، که همۀ کودکان خويش را تغذيه می آناپورنا

. در هر کوه و دره، هر غار، هر معبد و ساحل هر رود، ..هستم شیوا ، من شیوا هامتجربۀ رويداِد مقدِس 

 شده است. -اممرده من-  ساووهام،  ساووهاميافت اما اکنون فرياد همه، بازتاب می
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بينی و اين سرزمين، شادی کهن خويش را از کف داده و در تهاجم ناآرامی است. اينجا خانۀ خودبزرگ   

است. برای مقابله با اين گرايشات، گسترش معرفت معنوی توسط  های توخالی گرديدهرو خودنمايیدنباله

اشخاصی که واقعاً شادی حاصل از سادهانا را چشيده باشند، بسيار ضروری است. همه کس، از فرد سادۀ 

، بايد اين نياز را تشخيص دهند. همه بايد ايمان به گيتا را بپرورند و آن را سخن  پاراماهامساسواد تا بی

 اوند بدانند.معتبر خد

او « من بار آسايش شما را در اينجا و پس از آن به دوش خواهم کشيد.»خداوند اطمينان داده است:    

خواهند از اين ]پيمان الهی[ بهره ها و جويندگانی که میداوطلبانه اين کار را پذيرفته است. اما انسان

های گفته شده وفادار بمانند و اگر حس کردند ه راهبگيرند بايد طبق فرمان ]خداوند[ زندگی کنند. آنان بايد ب

شود، تنها بايد زندگی خويش را بکاوند تا کشف کنند که از کدام فرامين او در مورد نحوه به آنها کمکی نمی

کنند و فقط از اندوه پردازند. گذشته و آينده را فراموش میاند. آنها به اين آزمون نمیزندگی دور گشته

رنج  توجهی گذشته و جهل به آينده است. ريشهش شکايت دارند، غافل از اين که علت در بیای خويلحظه

 آنان در اينجاست. 

در حالی که اين ضمانت وجود دارد، شرايط مقدم بر آن نيز در همان آيه آمده که بايد به خاطر سپرده    

َسر است اما هيچ َسری بدون ساير شود. يوگاکشما... تاج اين شرايط و ميوۀ نهايی آنست. ضمانت، چون 

های ديگر، مانند اطمينان به کليد است ها و اندامکند. چسبيدن به َسر، جدا از گردن و شانهها کار نمیاندام

 ای دارد؟اند. پس از آن که گنج به سرقت رفت، کليد چه فايدهوقتی گاوصندوق را دزديده

های . مراقبه بر خداوند بدون دخالت انديشه اوپاساناو  ینتاچ-آنانیاشرايط تحقق آن ضمانت، اينهاست:    

ديگر و پرستش ُمدام. در غياب مراقبۀ پيوسته، وقتی که پرستش با تسليم بی قيد و شرط وجود ندارد، چه 

 گيرد هست؟توجيهی برای شکايت از خداوندی که باری را بر دوش نمی

ستاييد. شما در افکار ديگر کنيد و ايشان را مین طلب میايد. شما از ديگراشما به ديگران تسليم شده   

کنيد و از خداوند تواند بار شما را به دوش بگيرد؟ شما به ديگران خدمت میايد. پس او چگونه میغرقه

ناپذير است؟ اگر کسی خدمتکار شاهی است، بايد چينتا، يا وفاداری خدشه-طلبيد. چگونه اين آنانياپاداش می

شود وجود به او خدمت کند. اگر او به شاه خدمت کند ولی عاشق خانواده شاه باشد، به رفتار او نمیبا تمام 

ناپذير گفت. به کسی خدمت کنيد که عاشقش هستيد. به کسی عشق بورزيد که به او خدمت وفاداری خدشه

آيه، در رأس آنست. اين  سازد، و اينتاج گلی زيبا می ویاسايا تسليم است.  ساراناگاتیکنيد. اين راز می

 هايی گرانبها است. آيه، گوهری ]بی نظير[ در مرکز سنگ
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يعنی کسب چيزی  یوگااند: اند، به اين معنیکه در اينجا توسط خداوند به کار رفته ِکِشماو  یوگاکلمات    

انحصاری  اقبهيا مر آنانیاچینتايعنی حفظ آن چيز. نظمی که حافظ آن امر خواستنی است،  کشمادلخواه و 

ها شناخته سازد. بهاکتا به اين نشانهبر خداوند نام دارد. اين عمل، ذهن را پاک ساخته، از شما بهاکتا می

بيند، با خداوند کار خواند، تنها خداوند را میگويد، درباره خداوند آواز میشود: او از خداوند سخن میمی

 گذراند. کند و با خداوند اوقات فراغت خويش را میمی

چنين کسانی نياز به انجام يجنا يا يوگا ندارند. در مورد آنها، پرداختن به امور شايسته و نيکوکاری الزم    

نيست. ايشان نيازی به رفتن از مکانی مقدس به مکان مقدس ديگری ندارند. چرا بايد غمگين باشند اگر 

انجام کاری را به آنها نداده است.  يا وسيله چيزی از کف بدهند يا شکايت کنند از اين که خداوند فرصت

زند. هر چه از ذهن برآيد کند يا برای چيزی خود را به آب و آتش نمیچنين کسی بر چيزی پافشاری نمی

پذيرد. شايد خود را در اعمالی را با سادهانا پاک کن و به خداوند تقديم دار: خداوند همه چيز را شادمانه می

بندی نکرده نام دارند، اما اگر ذهن شما پاک نباشد، اگر کشتی را با انديشۀ خدا آب بیخودرگير سازيد که 

 باشيد، همۀ آنها آلوده و مسموم خواهند شد.

با ذهنی پاک به خداوند هديه کرد، خداوند را خشنود ساخت.  کوچالببينيد چگونه مشتی برنج پخته که    

ها بخوانيد. آنها چه چيزی به خداوند هديه کردند؟  پوراناو  را در اشعار حماسی دروپادیو  ویدوراتجارب 

ويدورا فنجانی فرنی و دروپادی فقط يک تکه برگ کوچک برای پيشکش داشتند. اينها ظاهراً چنان 

اشياء  قیمتارزند. اما ببينيد خداوند چه بهايی در برابر آنها پرداخت. او ارزشند که حتی نيم سکه هم نمیبی

خود را پاک سازيد تا شايسته  احساسسنجد که محّرک عمل است. پس . او احساسی را میسنجدرا نمی

 فيض او باشيد.
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 فصل بیستم
 

)قلبی نيلوفرين(، يعنی قلبی به دور از ناپاکی ها،  پوشپا -هرودایگيتا به روشنی اعالم می دارد که تنها    

د، سزاوار تقديم به خداست. اين است که کريشنا به يا آب های ذهنی زالل می روي ساروار -ماناساکه در 

بخشی، هر غذايی کنی، هر هديه ای میی عزيزم، هر کاری میبرادر خوانده»آرجونا می گويد: 

کنی. همه کار را با روح پيشکش به خداوند و چون خوری آنچنان کن که گويی آن را به من هديه میمی

رسند. من برای هيچ نامی ]از نام های خويش[ ين اعمالی به من میپرستش او انجام بده. چرا که تنها چن

شناسم. من ناظر تأثير ناپذيرم. ی نام ها، نام من هستند. من دوست و دشمنی نمیشوم. همهبرتری قائل نمی

 «من با تمامی کسانی که به من خدمت کنند و از آن خدمت شادمان شوند، همراهم.

گويی که هيچ تفاوتی کريشنا! تو می»ا ترديدهايی به وجود آورد. او پرسيد: اين سخنان در ذهن آرجون   

شوی، که نه دوستی داری و نه دشمنی. پس چرا گروهی شادند و گروهی ناشاد. بعضی ذهن و قائل نمی

احوالند. بعضی فقير و بعضی ثروتمنداند؟ علت پشت بدنی قدرتمند دارند و بعضی ديگر ضعيف و مريض 

ها چيست؟ اگر تو بر فراز هر تفاوتی از هر نوع قرار داری، چرا نمی توانی همه را در وضعيت تمام اين

يکسانی قرار دهی؟ اگر واقعيت ها را همان طور که هستند ببينی، باور کردنش دشوار است که تو از باال 

 «کنی.و بدون هيچ تبعيضی به همه نگاه می

من فقط حقيقت را »ا به خود مشغول ساخته بود خنديد و گفت: کريشنا به اين ترديد که ذهن آرجونا ر   

بلند و از کنم. من از موافقت تو سرگويم. من سخنانم را در جهت موافقت يا مخالفت تو تنظيم نمیمی

ها دور شوم. اما همه با من يکسان نيستند. ديده ای که در فصل سرما دهقانان شبمخالفتت اندوهگين نمی

اند در برند. آنان که دور از آتش نشسته، اما تنها کسانی که نزديک آتشند از گرما بهره مینشينندآتش می

اند. اگر اشخاصی دور از آتش بنشينند و از عدم دريافت گرما و رنج تاريکی شکايت کنند، معرض تاريکی

ت رفتار يکسانی ندارد گذاری آتش نسبت دهی؟ اين استدالل که آتش با افراد متفاوتوانی آن را به تبعيضمی

 «معنی است.بی

مانی. شوی و همان جا میی آن باشی به آن نزديک میانوار تصوير الهی نيز چنين است. اگر جوينده»   

ورتر سازند. بنابراين، چه بسا بر روشنی و گرمای آتش همه به يکسان حق دارند چنين کنند و آتش را شعله

ت در بهره جستن از او و بزرگتر ساختن توانايی او جای دارد. من آن طرف است. تفاوبيفزايند. آتش، بی
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تابشم. در من هيچ گونه تبعيضی نيست. در دسترسی به من و کسب فيض از من همه شانس، فرصت و 

 «ی خطای سالکان است. آنها عيوب من نيستند.ها نتيجهحقی برابر دارند. تمايزها و تفاوت

اند. واقعاً مردم کريشنا، به باران فيض او توجه کرديد؟ کلمات او چه حقيقیی آيا به کلمات عاشقانه   

بود، چگونه وجوی خطای ديگرانند. اگر خداوند خطاکار میبينند. آنان در جستخطاهای خويش را نمی

ه اين علت پذيرد. ببيند. قلب او همه را عاشقانه میماند؟ خداوند همه را برابر میآمد و باقی میدنيا پديد می

است که جهان از آرامش و کاميابی برخوردار است. شايد پزشک برای دلگرمی بيمار بگويد که او تب 

داند و به آن تواند دروغ بگويد. خداوند، احساس درونی را میی حرارت سنج که نمیندارد اما درجه

خورد. دنيا فقط تظاهرات ب نمیکند و فريدهد نه به تظاهرات خارجی. او هرگز اشتباه نمیواکنش نشان می

بيند. تنها راهنماِی او همين است. در آب قدم بگذار، تنها آنگاه عمق آب را خواهی دانست. خارجی را می

خواهی مزه را بفهمی. وقتی مردم بدون به آب زدن و چشيدن داوری می کنند، چگونه می بچش، اگر می

 سایوگیاتوانست سعادت شد، چگونه مید تبعيضی قائل میتوان سخنان ايشان را حقيقت دانست؟ اگر خداون

 جاناکاساخت؟ آيا ها سهيم میرا در بخشی از ميوه ساباریعطا کند؟ آيا  برینداوانرا به دختران گاوبان 

 شاناویبیی تصوير الهی توفيق يابد؟ آيا پراهالدا و توانست به مشاهدهمی ناندانارشد؟ آيا براهما جنانی می

شد؟ آيا والميکی قادر بود به عنوان پيک راما پذيرفته می هانومانانستند به خداوند نزديک شوند؟ آيا تومی

شود؟ يا ی عظيم رامايانا را بنگارد؟ آيا در هيچ يک از اينها تبعيضی در رفتار خداوند مشاهده میحماسه

يی از پريمای الهی يا محبّت يکسان او هاکنند که در او چنين گرايشاتی نيست؟ اينها نمونهبالعکس، ثابت می

 به همگان هستند.

ذهن ». اين فرمان خداوند دقيقاً به اين معنی است:  ناماسکورو -مام -مدیاجی -مدبهاکتو -بهاوا -مانمانا   

ها، کلمات و خود را بر من استوار گردان، مرا از صميم قلب پرستش کن، به من سجده کن، تمام انديشه

اين فرمان اوست. پس او اعالم کرده است آنچه « من هديه کن. پيوسته به من عشق بورز. اعمالت را به

 است. نیالوده عشقیو  پاک ذهنیخواهد، بيش از هر چيز ديگر از شما می

)خدا بودن( برسد. برای مادهوا  مادهواتواتواند به )بشر بودن( غرقه است، نمی واتوا ماناکسی که در    

تاتوا برسيد. برای ديدن تاريکی، بايد در تاريکی باشيد. برای ديدن نور بايد چراغی  -هواشدن بايد به ماد

بيفروزيد. برای ادراک عقل، بايد صاحب عقل باشيد. اگر پيوسته به امور بشری بپردازيد، چگونه درخشش 

کنيد، خدايی رفتار الوهيت را ادراک خواهيد کرد؟ برای خدا شدن بايد هميشه به ياد خدا باشيد. خدايی عمل 

 کنيد. سليقه، محيط و احساس همگی بايد در خدمت آن هدف يگانه باشند. تنها آنگاه، اصل به چنگ می آيد. 
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ها حتی از خدايانی که بر آرجونا! جنانی»دهد: ی اين حقيقت است که کريشنا اينچنين ادامه میبر پايه   

توانند خداوند را به طور کامل بيابند. پس چگونه ا نيز نمیهانسان برتری دارند، واالترند. اما اين جنانی

آرجونا با شنيدن اين کنايه، با شرم سر فرود آورد و « انسانی معمولی مثل تو قادر به ادراک او خواهد بود؟

پايانی. من ای. هر چند دانشمند باشند. تو تجلّی بیدانم کريشنا، تو خارج از دسترس همهبله، می»گفت: 

 «دانم.ام که تو مطلق کيهانی هستی. میعد شدهمتقا

داری و تو هدايتگر تکامل و تحّرک ای و تو آن را نگاه میايمان دارم که تمامی کيهان را تو آفريده»   

)نابودی( تويی. اينها را  الیا)ماندگاری( و  استیتی)آفرينش(،  سریشتیدنياها هستی. ايمان دارم که َسرور 

 «ی آن دانستی.ختی. من همواره سپاسگزار و شادمانم که مرا شايستهتو خود به من آمو

نهی؟ مشتاق شنيدن ی وجود میاما تو چگونه، به چه اَشکالی، در جهان حاضری؟ چگونه پا به عرصه»   

گون بايد بر و بگو در ميان اين اَشکال گونه»سپس آرجونا تمنا کرد: « تری پيشه کنم.آنم تا زندگی شايسته

 «م يک مراقبه کنم؟ بگو تا بتوانم آن گونه مراقبه کنم و خود را نجات بخشم.کدا

ای که پاسخ را به محض شنيدن اهميتی! شايد چنين انديشيدهچه پرسش کوچک بی»کريشنا با تبسم گفت:    

 ای مجبورم پس از تغييرات اندکی در موضوع، به تو پاسخ دهم. بهخواهی فهميد. خوب. حاال که پرسيده

دقت گوش کن: من آتمای درون قلب نيلوفرين تمامی موجوداتم. پس اگر ايمان بياوری که آتمای درونی 

ی موجودات، همان پارام آتمای من است، و زندگيت را بر اين اساس بنياد کنی، همين دهيانا ]مراقبه[ همه

دار. آن را به آن را محکم نگهبرايت کافيست. بايد مراقب باشی که اين ايمان خدشه نپذيرد و آسيب نبيند. 

ات به کارش ببر. آنگاه احساس يکتايی، حالت تو بودن من و من عمل بدل کن. در کردار، گفتار و انديشه

 «بودن تو، شدنی است.

های من هستند. من فعاليت خورشيد، ماه و پنج عنصِر زمين، آب، آتش، باد و آسمان نيز، شکل»   

زمان نابودی بزرگ، من نيروی نابودگرم و من نيرويی هستم که از نو  ستارگانم. هنگام فرا رسيدن

ام. من سه فلک و سه گونايی ترين. من گذشته، حال و آيندهسازد. من همه چيزم: از ريزترين تا عظيممی

سازد. چيزی نيست که من نباشد. نامی نيست که نام من نباشد. خونی که از هستم که انسان و طبيعت را می

گذرد. همين گونه، خداوند در همه جا به های ديگر میگذرد همان خونی است که از بخشبخش بدن میهر 

 «يکسان هست.

کريشنا! تمامی آفرينش شکل »آرجونا کف دستش را به هم چسباند و آنها را باال گرفت و خواهش کرد:    

ها تجلّيات تو هستند. نيستند؟ تمام اين–توست. چنين نيست؟ دانش، ثروت، قدرت، نيرو، انرژی، شکوه 
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اکنون آيا به من اين فرصت مقدس را برای برآوردن آرزوی زندگيم خواهی داد، که تو را چونان تمامی 

 ، به شکل خوِد آفرينش ادراک کنم؟ به تو التماس می کنم. به پايت می افتم. روپا ویشواآفرينش، به عنوان 

شک تو را راضی خواهم ساخت، اما چشمان آرجونا! بی»ا گفت: کريشنا با آگاهی از اندوه قلبی آرجون   

ماّدی تو قادر به تماشای آن جالل نيستند. ويشوا روپا با ديدگاه محدود چشم، که تنها طبيعت را به چنگ 

او چنين گفت و « ناپذير است. پس بايد به تو چشمی فوق طبيعی عطا کنم. اکنون، ببين!افکند، ادراکمی

ی با برابر او چون آفرينش و فراتر از آن متجلّی ساخت. چه بخشايش عظيمی. چه تجربهخويش را در 

 شکوهی!

ی لطفی هست که جويندگان بايد به آن توجه کنند. وداها، شاستراها و پوراناها همراه با در اينجا نکته   

ی دارند، همگی ی چنين اموربسياری از حکيمان و قّديسان و ديگر کسانی که حق سخن گفتن درباره

 حاضر جا همهاند که به معنای توصيف کرده آنتاراتما -بهوتا -سارواو  ویاپی -سارواخداوند را به عنوان 

اگر او اين چنين در همه جا »است. بر اين اساس، بعضی از مردم می گويند:  موجود هر درونی واقعیتو 

چگونه چشم جسمانی که »پاسخ اينست: برای چنين کسانی، « بينند؟حاضر است، چرا همه او را نمی

 «ترکيبی از پنج عنصر است، قادر به ديدن آن سوی اين عناصر خواهد بود؟

تاباند. اما آتش، روشنگر خويش است و به هيچ چيز نمی تواند شیء را روشن سازد که نور را باز نمی   

افشاند. او فراتر از طبيعت است که افشاند. خداوند به خود روشن است. او بر همه نور میهمه جا نور می

توان ديد. چشمی که تنها فيض او به کسی خود جز تجلّی او چيزی نيست. پس او را تنها به چشم خرد می

بخشايد. پس، ديد. چشمی که تنها فيض او به کسی می توانبخشايد. پس، او را تنها به چشم خرد میمی

. آنکه از ديدن خويش ناتوان است هرگز موفق به ديدن پرستش خداوند بخشی ضروری از سادهانا است

ديگران يا ديدن هر چيزی خارج از خودش نخواهد شد. خود را در سادهانا شريک سازيد که تضمين 

يا چشم خرد به دست آمدنی است. او در طريق  نترا جنانای فيض الهی است. از طريق آن فيض، کننده

دگی دست يافتنی است. آرجونا در حالی که تصوير خداوند در کيهان پرستش عاشقانه ]بهاکتی يوگا[ به سا

آه، ای خداوند »افشاند. او با شگفتی فرياد کشيد: کرد، اشک شوق میو خداوند چون کيهان را نظاره می

ی خدايان، ای براهمای آفريننده، ای تمامی حکيمان و قديسان، ای هر چه هستی و قادر مطلق! ای همه

های شکوه ی هولناک تو شعلهبينم... از ورای چهرهساکن و جنبان. آه، هر يک را میپديداری از 

توانستم معنا و مفهوم اين هيبت هولناک را گسترد. ای کاش میخيزد و تا دورترين مسافات میبرمی

 «بدانم.
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ی تمامی اعمال و دهآيا ديدی آرجونا؟ آيا به اين طريق دانستی که من آفريننده، نگه دارنده و نابودکنن»   

توانی جان يک نفر را در اين ميدان جنگ نجات دهی ی موجودات و اشيائم؟ آيا دانستی که تو حتی نمیهمه

و يا حتی يک نفر را بکشی؟ تو نه قدرت کشتن داری و نه آنان قدرت مردن به اختيار خويش دارند. زندگی 

آفرينم. کشم. من بار را میزمين را به دوش میگيرد. من بار ی من صورت میو مرگ، هر دو به اراده

کريشنا چنين گفت، در حالی که عاشقانه دست بر پشت آرجونا نهاده بود و برای « سازم.من آن را رها می

 گفت.ی او، به نرمی سخن میکاهش هيجان ناشی از جذبه

ی خويش است ريايی سرسپردهدهد خداوند چگونه اسير بیای عالی است که نشان میاين رويداد، نمونه   

بخشد. فقط تصور کنيد! آرجونايی که پيش از آن ی خويش، شجاعت و قّوت قلب میو چگونه به سرسپرده

ی شخصی چون انسانی معمولی آنچنان مضطرب و آشفته بود، چگونه توانست با قهرمانانی مشاهده

روبرو شود و بر ايشان پيروز گردد؟ ]در  نيرومند و استادانی همه فن حريف چون بهيشما، درونا و کارنا

 ی الهی شکست خوردند.واقع[ آنان در برابر اراده

ريخت. او دستانش را به حالت دعا باال گرفت و التماس کرد: های اشک فرو میاز چشمان آرجونا قطره   

ی او سخنی نشنيده بودم و بينم که پيش از اين هرگز نديده بودم يا دربارهآه، خداوندا. من ويشواروپا را می»

های مهيب جالل تو مرا کردم. من دانستم که او حقيقتی انکارناپذير است. شعلهيا حتی او را تصور هم نمی

سوزانند، بدنم در پيشگاه عظمتت در حال نابودی است. بار ديگر خود را در برابر من با همان تبسم می

صحنه را ندارم. پدر! شکل خود را بازياب. من ديگر  شيرين ظاهر ساز. من بيش از اين تاب تحمل اين

 «توانم به تو بنگرم.نمی

ای. آرجونا! تنها تو شکل کيهانی مرا ديده»بار ديگر لطف خداوند شامل حال آرجونا شد. او گفت:    

اين ای نديده يا هيچ شور آيينی يا رياضتی منجر به آن نشده است. تصويری که هيچ حکيم ودايی بلندمرتبه

ای که در پرستد. پرستش عاشقانهبهاکتی می -شود که مرا با آنانيالطفی است که تنها شامل حال بهاکتايی می

بينند. اينان هر عمل را چون پرستش آن کمترين پراکندگی راه ندارد. تنها چنين بهاکتاهايی خداوند را می

ی ديگری در ذهن ندارند و . هيچ انديشهآورند. پيش چشم ايشان هيچ شکل ديگری نيستخداوند به جا می

بينند، تنها نام مرا شناسند. در تمام اوقات و همه جا شکل مرا میهيچ کار ديگری برای خويش، نمی

کنند. اينان تنها به ی من چيزی را حس میانديشند، تنها برای من يا دربارهی من میخوانند، تنها دربارهمی

يابند. من تنها همين را ، آرجونا، کسانی هستند که به اين تصوير دست میکنند. ايشانخاطر من عمل می

 «بهاکتی را. -خواهم: آنانيامی
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خداوندا! دانستم که تو از پرستش عاشقانه، ناپراکنده »آرجونا با تبسمی بر لب های لرزان خويش پرسيد:    

سازد، يا پرستش را فراهم می شوی. اما آيا شکلی خاص بيشتر اسباب خشنوديتو يک سويه خشنود می

تر را؟ کدام يک تو را نرم اوپاسانا -نیراکاراداری يا تر میرا دوست اوپاسانا -ساکاراشکل تو؟ آيا بی

تر است و بيشتر خوشايند توست؟ انجامد؟ کدام يک برای سالکان آسانسازد و بيشتر به جلب نظرت میمی

 «از سر لطف به من پاسخ بده.

آرجونا! من هيچ تفاوتی ميان اين دو قائل نيستم. من »از طرح اين پرسش شادمان بود. او گفت: کريشنا    

به هر طريقی که با ذهنی لبريز از خدا و ايمانی استوار در هر عمل، سخن و انديشه پرستيده شوم، خشنود 

کافيست؟ آيا جنسيّت  آيا فقط خلوص قلب و ايمان استوار»آرجونا با اين پرسش مداخله کرد: « خواهم بود.

« ی اجتماعی( يا سن و سال موانعی بر سر راه پيشرفت نيستند؟يا مقام تعيين شده توسط کاست )طبقه

از تو در شگفتم که پس از اين همه تجارب معنوی چنين چيزی »کريشنا با لحنی سرزنش آلود گفت: 

ی ايمان به من که ست، آنان که در سايهای برای آنان که ذهنشان بر خداوند ثابت اپرسی. آيا ندانستهمی

)ِدها بهرانتی( جايی ندارد... اگر  بدن از هویت کسبای اند، ذرهتصوير حقيقتم، جاودانه و پاکم غنوده

ی اجتماعی يا سن و سال خويش، همراه با متعلقات آن مثل غرور، ايشان هنوز هم از جنسيّت يا طبقه

اند. برای آنان که خود را از هن خويش را به خداوند تسليم نکردهفروتنی و... آگاه باشند که اصالً ذ

 «اند اختالفات طبقاتی، موقعيتی و مانند آن وجود ندارد.وابستگی به بدن رهانيده

ها و برای چهار های رفتار اخالقی تعيين شده برای کاست)شيوه دهارما -وارناو  دهارما آشرامااما »   

داری، تنهايی و رهبانيّت( به هيچ وجه مانع تمرکز ذهن بر آموزی، خانهشی زندگی شامل: دانمرحله

خداوند يا پاکسازی ذهن از بدی يا پرستش خداوند از طريق تمامی اعمال، گفتار و افکار شخصی نيست. 

ی زندگی تنها بر کسانی موثر است که بدن را های جنسی، طبقات اجتماعی يا موقعيت و مرحلهتفاوت

 «کنند که گويی دنيا مطلق و جاويدان است.پندارند و چنان رفتار میواقعی می

شکل بسيار دشوار ی نامشخص و بینیراکارا -نیرگوناکريشنا! تأمل بر »در اين لحظه آرجونا گفت:    

گيرند، چنين نيست؟ آيا ]برای اند، يعنی هويت خويش را از بدن میِدهابهرانتیاست. آيا برای کسانی که 

تواند سبب پاکی ذهن، ی متشّخص خداوند که در دسترس انسان معمولی است، میپرستش جنبه آنها[

 «خلوص ابزارهای درونی آگاهی شود؟ لطفاً مرا آگاه ساز.
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 فصل بیست و یکم
 

انديشند که پرستش خداوندی متشّکل و متشّخص از هر نظر کافيست. آرجونا! مردم می»خداوند فرمود:    

گر است. چرا که خداوند فقط به اين دليل، کارايی محدودی دارد: تنها برای مدتی کوتاه هدايت اما اين روش

دارد. کسی که هدفش رهايی است، نخست بايد وابستگی به بدن را کنار بگذارد. رهايی را ارزانی نمی

بايد چون امری  آيد. کسب هويت از بدن بيانگر نادانی است. آتمای آتمايی به دست نمیبدون آن، مرحله

 «مستقل از پراکريتی تميز داده شود.

ی ارزش های غير واقعی وابسته به پراکريتی قرار دارند، بايد تالش برای کسب لذات مادی که بر پايه»   

ی دهيانام و تاپاس ]مراقبه و رياضت[ متوقف شود. وقتی که اين تالش متوقف شود، فرد چون به واسطه

ها از دست شود و چسبندگی خويش را به پوسته و رشتهی نارگيل لق میهی خشک درون پوستهسته

پوسد. ديگر ماند و ديگر نمیزند. او برای هميشه به يکسان میشود و جوانه نمیدهد. او ديگر سبز نمیمی

نند توان گفته که او رها شده است. رها شدن ماميرد. در اين حال میشود و در نتيجه، ديگر نمیزاده نمی

 «موکتی يا آزاد در حال زندگی نام دارد. -ی جيوانی نارگيل، مرحلهی خشک درون پوستههسته

تأمل بر خداوند، چون باالتر و فراتر از هر نشان برای جيوان موکتی شدن ضروری است. اگر اين »   

تمام  توانی کار ديگری بکنی. تمام عبادات خويش،کاری دشوار و خارج از توانايی توست، می

ی مراسم ودايی و ديگر نذورات خود را با تمام نتايجی که ممکن است به بار آورند، به هايت، همهعاشقی

سازد. ذهن خود را من تقديم دار. مرا هدف نهايی بدان. هدفی نهايی که تمامی اعمال را به عبادت بدل می

خواهم باريد و تو را از اقيانوس بر من متمرکز کن. با من مراقبه کن. سپس من فيض خويش را بر تو 

جويی، ياری خواهم نمود. آرجونا! تغييرات، از سامسارا عبور خواهم داد. من تو را در جهت هدفی که می

شود. هر چه هم تمرين کنی، حفظ ای نيست. هر کسی موفق به انجام آن نمیتثبيت ذهن بر من کار ساده

 «ور ديگر، دشوار است.تمرکز ذهن بر من بدون انحراف آن به سوی ام

البته که هست. حتی آنان که مشتاق مشارکت در »پاسخم اين است: « راه ديگری نيست؟»شايد بپرسی:    

توانند در آگاهی آتمايی حضور يابند و رهايی را فراچنگ آورند. اند که سبب خشنودی من است میاعمالی

شوند، آگاهی غيرو گناهان گذشته پاک می با دعا، ذکر، عشق به شکوه و جالل خداوند، پرستش او و

کند و شخص را از تاريکی به شود و سپس آفتاب خرد طلوع میها رها میها و انگيزشدرونی از محّرک

 «گردد.آزادی رهنمون می
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در اينجا خواننده بايد به اين نکته دقيقاً توجه کند، چون از طريق سنجش معايب و محاسن يک امر است    

آيد. مثالً به تفاوت ميان بهاکتی آنچنان که در زبان عموم مردم به کار گيری با ارزشی به دست میکه نتيجه

ی آورد توجه کنيد. عموماً بهاکتی را پرستش خالصانهرود و بهاکتی آنچنان که خداوند به زبان میمی

 گيرند، اما بهاکتی بسيار بيش از اينهاست.خداوند در نظر می

ی ای منظم برای رسيدن به هدفی است. جوينده نبايد پس از رسيدن به مرحلهد تنها شيوهپرستش خداون   

پرستش متوقف شود. او بايد به جای آن که احساس پرستش يا عشقی که به خداوند يافته را مهم بداند، به 

ين امر باشد که دارد اهميت بدهد. او بايد همواره مشتاق دانستن اعشق و فيضی که خداوند به او ابراز می

سازد. بايد کند و او را سرشار سرور میکدام رفتار او، چه عملش بيشترين خشنودی خداوند را تأمين می

 آن را بجويد، دوستدار آن باشد و به اموری بپردازد که آن هدف را تضمين کند. اين بهاکتی واقعی است.

انديشند. آنان تنها به ند و به مصاديق آن نيز، نمیکناما مردم معموالً اين بهاکتی آرمانی را دنبال نمی   

کنند و در عمل، توجه زيادی به دهارما و کارمايی که خداوند عشقی که سرسپرده به خداوند دارد، توجه می

سازد، کارمايی که خداوند را خشنود می»گويد: کند ندارند! به اين دليل کريشنا میپسندد يا تشويق میمی

هر چه سرسپرده بکند يا بينديشد يا « آورد.يی است که اشتياق سرسپرده به خداوند را برمیبرتر از کارما

ی خود شخص باشند. بلکه بخواهد يا ببيند بايد سبب نزول فيض الهی شود. اين امور نبايد در جهت اراده

های بر محک فرمان ی خداوند قرار گيرند. سرسپرده بايد هر انديشه و احساس خود رابايد در امتداد اراده

 «روشن خداوند بيازمايد.

گيتا تصريح دارد که اگرچه شايد شخصی پرستشی ژرف نسبت به خداوند ابراز کند، اما اگر او    

احترامی برای فرامين خداوند قائل نباشد، که همان دهارما ]تقوی، درستی[ی بنيان نهاده شده در شاستراها 

تواند بهاکتا ناميده شود. هنگامی که کريشنا در گيتا مبران است، نمیو حامل فرامين او به قديسان و پيا

 برد. را با چنين حسی به کار می مانبهاکتیی . کلمه پریا -ِمه -سا -یا -مانبهاکتیگويد: می

است. کريشنا  من کارمایيا  ماماکارماکند نبايد حس کند که آن از طرف ديگر، هر کاری که بهاکتا می   

کنند که بعضی اعمال دانسته شود. معموالً مردم احساس می خداوند برای کارمایید که هر عمل بايد گويمی

ی اعمال را ی بهاکتای حقيقی نيست. اگر همهاست. اين نشانه خداوند به متعلقست و مابقی آنها به متعلق

 آيد. یبه حساب نم من مالشود يا بدانيم، با خودپرستی منحرف نمی خداوند به متعلق

گردد. به اين دليل به برطرف می من مالو  منهای بهاکتی يعنی نظمی که با آن خودپرستی و محدوديت   

ند، بهاکتا ناپذیرجداییهستند يعنی از خدا  بهاکتا -اِویدانند، يا با خداوند کسانی که خود را با خدا يکی می
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باشند. به جای آن  مدار -خداهر شرايط بايد شود. اعمال چنين شخصی در تمامی اوقات و تحت گفته می

ای خدا، نجاتم ده. مرا از اينها رهايی »اگر هنگامی که لبريز از بدبختی، نگرانی و زيان هستيد، دعا کنيد: 

و وقتی که اين امور گذشتند، بار ديگر در موضوعات مادی شيرجه برويد و اسير اهداف دنيوی « بخش.

 بود.شويد، سزاوار سرزنش خواهيد 

حس . مردم وقتی زبانشان بینباید خداوند را چون اقدامی اضطراری عبادت کنیدآموزد: گيتا چنين می   

آورند. به طور مشابه، وقتی مردم به رنج و اندوه دچار شود و طعم غذا را درنيابند به فلفل تند روی می

ن عصر ]عصر آهن يا تاريکی[، اين نوع جويند. امروزه، شايد به دليل نفوذ رياکاری ايشوند خدا را میمی

پرستش شايع است. هدف پرستش توخالی نمايش شدت وابستگی شخص به خداست که متأسفانه حتی در 

دانند( را برای خاطر می چیز همه)الاقل اموری که ايشان  چیز همهو اشخاصی که  بزرگميان سالکان 

يا نقابی که هنگام زيارت يا  بورکهاری بهاکتی جز شود. برای بسيااند، به وفور يافت میخدا ترک گفته

نهند، نيست. وقتی به خانه برگشتند، نقاب و همراه با آن مالقات با بزرگان يا رفتن به معبد به صورت می

 گذارند.آميز نسبت به خداوند را کنار میها و احساسات احترامتمام انديشه

حال، بهاکتی بايد پايدار و سرشار باشد: بهاکتی استقرار  اينان جز نمايشگرانی کوچک نيستند. در هر   

 ِدوای اعمالشان تقديم به کنند که همهها ادعا میی اوقات بر خداست. بعضیذهن در تمامی شرايط و همه

اند. ايشان به جای تقديم دهد که فقط خود را به ِدها )بدن( تقديم کرده)خدا( است، اما رفتارشان نشان می

اما در واقع « کنماين را به کريشنا هديه می»کنند: اند. اينان ادعا میخدا، خود را به خود تقديم کردهخود به 

اما اشتياقشان آشکار « اين هديه به راما است.»گويند: ِی )پسر( خودشان است. می پوتراای به آن هديه

. چگونه چنين اعمالی با کلمات ِی )حس وابستگی، هوس( ايشان است راگاای به سازد که آن هم هديهمی

 يابند؟ مقام و منزلت می پیشکشو  تقدیم

گويی، ذهن تاييد نکند يا آنچه را پيشکش ]چيزی[ بايد با بدن، ذهن و سخن انجام گردد. اگر آنچه را می   

ذهن حس کرده به تمامی در عمل ظاهر نگردد رياکاری است. مطمئن باشيد که فاعل، فعل و مفعول هر 

 او هستند. به جای ثروتمندان، زنتان و کودکانتان او را بپرستيد.سه 

]رودی مقدس  َگنگهای ذهن شما به هر کجا وابسته باشد، بهاکتی شما نيز همان جاست. بهاکتی چون آب   

ريزد[ است و جنانا چون ]رودی مقدس که به گنگ می یامونادر هند[ پاک است. کارما چون آب 

ريزد[، رازآلود می گنگبه  یاموناای که پس از آميختگی با ی دانش و رودی اسطوره]نام خدا ساراسواتی

بخشد. آميختگی اين انگيز، زير زمين جريان دارد و با محو شدن در آن دو، خويش را تقدس میو شگفت
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و  آباد هند[ نام دارد]محلی زيارتی نزديک شهر هللا ِونیترایسه ]يعنی آميزش عمل، دانش و عشق[، 

 گردد.معنای آن محو ذهن و يکی شدن سه گونا است، که به نابودی خودپرستی منجر می

کنند و صبح و ظهر و خبرند. آنها دو بار در روز غسل میبا اين حال، بسياری از اين حقايق اساسی بی   

و ِگل صندل  پرستند، خط خاکستری خانه را میپردازند، خداوندان نگهدارندهشب به تشريفات مذهبی می

های بلند گذارند و خرمهره و تسبيحهای زعفران روی صورت میکشند، خالروی ابرو، بازو و سينه می

افکنند و از معبدی به معبد ديگر يا از معلمی به معلم ديگر سرگردانند. اينان معابد مقدس را به گردن می

سپارند. بهترين توصيفی که از مقدس گوش میهای بسيار، از پورانا تا متون کنند و به سخنرانیطواف می

توان گفت که آنها اند. نمیتوان کرد اينست که ايشان در اعمال نيکويی مشارکت ُجستهچنين اشخاصی می

 بهاکتا هستند. 

ی لباس و تعصب ی لباس پوشيدن و سخن گفتن ندارد. تنها بر پايهبهاکتا بودن هيچ ربطی به نحوه   

دانست. بهاکتی موضوعی مربوط به احساس به جای اعمال  خداوند یسرسپردهکسی را توان مذهبی، نمی

ها دودی ندارند. اگرچه، فهميد که آتشی هست، اما بعضی آتشو رفتار خارجی است. از ديدن دود، می

 توان گفت کهشود عملی بدون احساس انجام شود، اما نمیدودی نيست که از آتشی منشاء نگرفته باشد. می

ريا هر احساسی حتماً دارای تظاهرات خارجی است. بدون تظاهر و نمايش خارجی نيز، وجود احساسی بی

 پذير است. اگر کسی فقط مشتاق پيشرفت باشد، احساس ناب برای پيشرفت او زيانبار است.امکان

 نیرگوناو  بهاکتا ناساگوانجامد: البته، دو نوع بهاکتا وجود دارد: آنچه آرجونا پرسيد به اين پاسخ می   

شکل. در ميان سرسپردگان، آرتا )اندوهگين(، يا دوستدار خدای متشّکل و دوستدار خدای بی بهاکتا

های صاحب نام و شکل خداوند هستند. همچنان آرتاآرتی )نادار( و جيجناسو )جوينده( هر سه خواستار جنبه

بايد در  بهاکتی نیرگونادارند، پای راسِت که در آغاز هر کاری برای تبّرک نخست پای راست را بر می

شکل خود به ترين گام است. به بيان ديگر، سادهانای خدای بیجهت رهايی برداشته شود. اين متبّرک

بخش است. البته هر دو جنبه، گريزناپذير و ارزشمندند. هر چه هم پای کسی دراز باشد، آيا تنهايی روشنی

ای دارد؟ پس بايد ج شود؟ حتی اگر چنين کاری ممکن باشد، چه فايدهتواند با يک گام از دری خارمی

 را چون هدف اين تمرين معنوی دانست.  بهاکتی نیرگونارا به عنوان سادهانا و  بهاکتی ساگونا

را جدا از  ویشواراو  ویشواببينی( يا  ویشوارارا  ویشواتوانی تمامی جهان را خدا ببينی )تمام تو می»   

هايی مستقل توانی پارچه را نخ ببينی يا پارچه و نخ را هستیکند. میل ببينی، اما فرقی نمیهم و منفص

 فرض کنی. اما آن را هر چه بدانی يا ندانی، نخ پارچه است. پارچه همان نخ است. 
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ستی يا پرستش خداونِد با نشان است. ديدن نخ به عنوان ه اوپاسانا ساگونای پارچه و نخ، ديدن جداگانه   

 شکل[ است.ی نيرگونا ]بیها و همسان پنداشتن هر دو، پرستش جنبهی نخپارچه و پارچه چون مجموعه

اين نوع بهاکتی امری نيست که بتوان از جايی وارد کرد يا چيزی نيست که کسی آن را تأمين کند. از    

خويشتن به خداوند بستگِی بیکند. اين واافتد. از خود شخص فوران میرويد يا از آسمان نمیزمين نمی

هدف به مسيرهای انحرافی کشيده شود. بلکه بايد است. وابستگی و عشقی که ذاتِی آدمی است نبايد بی

وقفه در جهت خداوند جريان يابد. فقط در اين صورت است که بهاکتی خواهد بود. اين عشق در هر بی

هست. همه به نحوی که مناسب آنهاست از عشق موجود زنده، هر پرنده و چهارپا، هر حشره و ِکرم... 

ی کالم اين که؛ زندگی عشق است. ی آنهاست. خالصهبخش و سرشارکنندهاند و عشق، الهامبهره برده

 عشق زندگی است.

در هر يک از موجودات زنده وجوه گوناگونی از عشق به فرزند، به والدين، به آسايش، به دفاع، به    

های عشق يا وابستگی دارای شود. هر يک از اين گونهه شادی و بازی يافت میخوراکی و نوشيدنی، ب

نامی جداگانه، متناسب با موضوع خويشند. عشق به فرزندان عاطفه نام دارد. وقتی نسبت به کسانی که 

د، اند ابراز شود، ترحم خواهد بود. هنگامی که ميان افرادی برابر جريان دارکمتر از خوشبختی بهره ُجسته

ها مربوط شود، وابستگی است. در بعضی حاالت به جذبه و در حاالتی رفاقت است. اگر به اشياء و مکان

شود. اگر نسبت به بزرگترها و معلمين و والدين ابراز گردد، احترام و ديگر به دوستی مبّدل می

 سپاسگزاری است و غيرو.

رود. اگر جريان اين عشق به چندين ند به کار میايست که تنها در مورد عشق به خداواما بهاکتی واژه   

آفريند. چرا که بر امور فانی و گذرا شاخه در جهات گوناگون و به مقاصد مختلف تقسيم شود، فقط اندوه می

 تمرکز يافته است.

به جای آن، بگذاريد که عشق در مسيری يگانه به سوی اقيانوس فيض الهی جريان يابد؛ اين سادهانا    

زار سامسارا تلف کنيم؟ به جای آن بکوشيم آن را به اقيانوس ی نام دارد. چرا زندگی را در شورهبهاکت

رسيد. عظمت میآناندا  -چیت -ساتيابيد. به فيض الهی متصل سازيم. اين گونه به خودشناسی توفيق می

 در آن انحالل است. وه که چه سعادت سرشاری است! 

ه اين سادهانا پرداختند و موفق شدند. در هر لحظه و در هر شرايطی تمامی ها ]دختران گاوبان[ بگوپی    

ها يوگی گرديد. به اين دليل، گوپیها به پای نيلوفرين ِشری کريشنا تقديم میانديشه، کالم و عمل گوپی
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ايشان به آن توانيد به اوج سادهانايی که خوانَد، میها را يوگی میناميده شدند. وقتی که کريشنا، خود، گوپی

 دست يافتند پی ببريد. 

 

 

 

 

 فصل بیست و دوم
 

ی ساگونای خداوند را شرح تو مشخصات طرفداران جنبه»آرجونا بر اساس سخنان کريشنا پرسيد:    

دادی. تو گفتی که افرادی با اين مشخصات، يوگی هستند. در واقع من بسيار شادمانم که اين همه را دانستم. 

ی نيرگونا نيز بايد دارای نشان يا جنبهران ساگونا قابل تشخيصند؟ طرفداران خدای بیاما آيا فقط طرفدا

 «خواهم بدانم.ی آنها بگو. میمشخصاتی قابل شناسايی باشند. چنين نيست؟ لطفاً درباره

س آرجونا! طرفداران نيرگونا بايد کامالً بر حوا»]از القاب کريشنا[ عاشقانه پاسخ داد:  نانداکومارا   

خويش مسلط باشند. ديگر اين که، آنها نبايد تحت تأثير رويدادها قرار گيرند و سوم، آنها بايد ياور ديگران 

 «باشند. طبيعت دوستداران آکشارا )فسادناپذير( چنين است.

های طرفداران ساگونا و نيرگونا )يا آکشارا(ی خداوند بنابراين خوانندگان بايد بدانند که مشخصه   

اکنون به روشنی اين نکته »گنجيد. او فرياد کشيد: . آرجونا از پاسخ خداوند از شادی در پوست نمیهمسانند

خواهم به من بگويی چگونه بايد اقدام کنم، چگونه بايد عمل کنم تا فيض الهی را به چنگ را دانستم. اما می

آرجونا! تو اکنون به کسب هيچ »گفت:  و به پای کريشنا افتاد. ناراينا، نارا )آرجونا( را بلند کرد و« آورم.

تر است، آيند. من راهی که از اين دو سهليک از اين مشخصات نيازی نداری. اينها به سادگی به دست نمی

 «دارد به تو خواهم آموخت.راهی که به يقين مرا به تو ارزانی می

ين کار نيستی و آن را دشوار آن راه اينست: ذهن و هوش خود را بر من مستقر ساز. اگر قادر به ا»   

ات را رها کن و به امور اخالقی و مقدس بپرداز. اگر حتی اين هم خيلی مشکل است، يابی، خودپرستیمی

تقديم دار.  آرپانام -کریشناوابستگی خود را به پيامد تمامی اعمالت قطع کن و آنها را به من، به عنوان 
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پردازی اشد. مراقب باش آنچه با کالم، عمل و انديشه به آن میتقديم اعمالت به من نبايد تنها با زبان ب

 «)مانوواک کارما( هر سه اينچنين باشد.

پس از اين « کنی که حتی اين هم بيش از توان توست؟ پس ديگر از عواقب آن آگاهی.آيا حس می»   

 کلمات کريشنا مدتی خاموش نشست.

ی آن توجه کند. هن خويش به عمل و نه پيامد، سود يا نتيجهاين نکته را دريابيد. جويای فيض بايد در ذ   

ياسا است، دهيانا برتر از جنانا است و قطع وابستگی به پيامد به اين دليل گوپاال گفت که جنانا برتر از آبی

 ]آرامش[ را ارزانی خواهد داشت. شانتیی کريشنا چنين ناوابستگی، اعمال، برتر از دهيانا است. به گفته

توانند با هم چون آتش و آبند. پرستش عاشقانه و نفرت نمی دِوشاکريشنا اين گونه ادامه داد: بهاکتی و    

ورزم که تفاوتی ميان شادی و اندوه، بيزاری و مهر و خوب و بد يکجا اقامت کنند. من به کسانی عشق می

تواند بهاکتا باشد. ه کند، او نمیکنند. اگر نفرت به هر شکل و هر اندازه اندک در قلب کسی الناحساس نمی

ايدام( . گويی آتمای يک نفر  -بهاکتا بايد يقين کند که همه چيز، واسوِدوا ]خداوند[ است. )واسوِدوا ساروام

در همه جا و همه چيز هست. اين حقيقت بايد ادراک شود، به عمل در آيد و به تجربه اثبات گردد. نفرت از 

تحقير کسی، جز تحقير خويش نيست. عيب يافتن در ديگری، عيب يافتن  ديگری، نفرت از خويشتن است.

 «در خويشتن است.

نفرت يا عدم تحقير ديگران به کسی آگاهی شايد خواننده در اينجا با اين ترديد روبرو شود که آيا فقدان    

تواند ظهور نند آن نمیکند؟ خير. تنها فقدان نفرت و مارا عطا می ایدام -ساروام -واسوِدواکامل از حقيقت 

 مقيم درون و آناندای کشف او را تضمين کند و فيض خداوند را جلب نمايد.

کارد مثال خوبی از اين امر است: اگر به آن توجه کنيد حقيقت را خواهيد يافت و کار دهقانی که بذر می   

ها، خارها و ديگر ترديد زدوده خواهد شد. دهقان پيش از کاشت بذر، تمامی گياهان وحشی، بوته

کشد، اما اين کار برای بردن محصول به خانه کافی نيست. های کوچک را از زمين بيرون میُرستنی

ها تقويت ی بذرافشانی گردد. سپس بايد جوانهکشتزار را بايد شخم زد، شيار کرد و آبياری نمود تا آماده

 ان آنها را درو کرد و در انبار جای داد.ها برسند و بتوشوند و تا رشد کامل محفوظ بمانند تا دانه

های خار دلبستگی، بيزاری، حسادت، غرور و مانند آنها در کشتزار قلب بايد از به طور مشابه، بوته   

های آناندا را در آن کاشت. شيار شود. آنگاه بايد نهال نیک کردارريشه بيرون کشيده شوند و کشتزار با 

ی تمامی اين دقت و نظم و اشتياق تقويت کرد. سرانجام به عنوان نتيجه محصول در حال رشد را بايد با

 ها، محصول آناندا انبار شخص را پر خواهد ساخت.تالش
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کند. بلکه عشق نيز بايد کاشت. تنها پاکسازی نفرت از قلب، آناندا را تضمين نمی»گوپاال تصريح کرد:    

کرد، در تپه و ريد. اگر فقدان نفرت، بهاکتی ايجاد میبه بيان ديگر، نفرت را بيرون بکشيد و عشق بکا

مورچه، درخت و شاخه، لجن و کوه، کدام يک نفرت هست؟ در آنها بيزاری نيست، اما به اين دليل آيا ما 

معنی است. بهاکتا نخست بايد از نفرت آزاد شود و کنيم چون بیدهيم؟ چنين نمیبه آنها بهاکتی نسبت می

 «گردد. وانگهی، عشق او بايد در ياری بيچارگان و غمزدگان آشکار شود. سپس از عشق سرشار

کريشنا! آيا اين سه کافی هستند؟ يا »آرجونا به تمام اين سخنان با دقت بسيار گوش سپرد. سپس پرسيد:    

د تنها کاشتن نهال کافی نيست. باغ را باي»کريشنا گفت: « امور ديگری هم بايد انجام شوند؟ لطفاً بگو.

ی نخست است. همزمان با ظهور تنها مرحله آبياری و کوددهی کرد. حذف نفرت و ِکشت عشق، 

)فقدان خودپرستی( بايد به انجام برسند. اين دو شبيه  کارانیرهام)فقدان تصرف( و  کارا -نیرماماها، جوانه

 «اند.به آبياری و کوددهی هستند و برای کسب محصول آناندا ضروری

خالص کنی. اين دو از هم جدا نيستند. اولی از  من مالو  منت ديگر، بايد خود را از احساس به عبار»   

آيند. چرا که وقتی گيرد و هر دو از اجنانا، يا جهل نسبت به حقيقت اساسی، حاصل میدومی سرچشمه می

اقامت نخواهند ديگر مشکلی ايجاد نخواهد کرد. آنها جايی برای  من مالو  مناز اجنانا خالص شوی، حس 

يا رضايت هميشگی را به دست آورد  توشتی -سام -ساتاتامی بهاکتی بايد يافت. پس، روشن شد که جوينده

و اين به چه معناست؟ اين عبارت به رضايت در هر شرايطی؛ سالمت يا بيماری، سود يا زيان و شادی يا 

ذهن نبايد آرامش و توازن خود را از  اندوه داللت دارد. چه آرزوهای شخص برآورده شوند و چه نشوند،

 «دست بدهد.

ذهن در صورت برخورد با کمترين موانع در مسيری که برای خويش طرح کرده، توازن خود را از    

بينی شده حاضر نشود، اگر نتوانيد ثبات است. چرا اگر فنجان قهوه در زمان پيشدهد. او اينچنين بیکف می

ها جلوی راديو چمباتمه بزنيد، اگر اموری اين ر نشود صبح و غروب ساعتدو فيلم در هفته ببينيد، اگ

]رضايت[ وضعيتی ذهنی  توشتیسامگردد؟ چنين ناچيز حذف يا لغو شود، نارضايتی بر شما چيره می

يا عدم دستيابی به هيچ آرزويی، وقوع يا عدم وقوع هيچ رويدادی قرار  است که تحت تأثير دستيابی 

 بايد ناآشفته و خالی از هيجان و نوميدی باشد.  گيرد. ذهننمی

 کنی. اشاره می پوروشاو  پراکریتیخداوندا! تو اغلب به »سپس آرجونا پرسيد:    

 « هايش کدامند و چه سرشتی دارد؟خواهی بدانم پراکريتی دقيقاً چيست؟ مشخصهمی
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نام ديگری است.  آرجونا! پراکريتی هم»کريشنا به اين پرسش با زبانی ساده و آسان، اين چنين پاسخ داد: 

عنصری. در اين پراپانچا يا  نامند. پراکريتی يعنی اين پراپانچا، اين ترکيب پنجآن را ِکِشترا هم می

پراکريتی يا طبيعت، دو جوهر موجود است: ساکن و متحرک )جادا و چايتانيا(. به عبارت ديگر، يکی 

 .آنو  من.  آیدامست و دانسته، ا آهامده شود و ديگری بيننده. داننآنچه ديده می

هاست. گوناها شامل تاماس )توهم(، راجاس )اندوه( پراکريتی يا طبيعت جمع تمامی خواص يا مشخصه   

و ساتوا )سرور( خواص پراکريتی هستند. طبيعت، چيزی به جز تغييرات و تبديالت و ترکيبات اين سه 

و  کارتراتوای سرور ]حاصل از آن[، يا [ و به دست آورندهگونا نيست. همچنين، انجام دهنده ]اعمال

 «اند.نيز به همين گونه بهوکتراتوا

خواهی باز هم می ی عزيزم! توبرادرخوانده»خواست به پرسش ادامه دهد. پس کريشنا گفت: آرجونا می   

يا اساس طبيعت را  تاتوا پراکریتی کريشنا! تو»آرجونا با استفاده از اين فرصت گفت: « چيزی بپرسی؟

 «چيست؟ چه مشخصاتی دارد؟ سرشت او کدامست؟ پوروشاشرح دادی. اکنون آرزو دارم بدانم منظور از 

، ِکِشتراَجنابنامی، يکسان است.  جنِیايا  ِکِشتراَجنايا  پوروشاآرجونا! اگر آن را »کريشنا گفت:    

جيوا )فرد( است و پراکريتی،  پوروشاشود. می آن است که شناخته جنیايا کشتزار است.  ِکِشترای شناسنده

کند. ِدها يا بدن هم ِدها يا بدن است. آن که بدن گرفته، پوروشا است. او کسی است که بدن را شناسايی می

نامند، چون که می راساریهای متعددی است که هر يک دارای اهميت خاصی است. آن را صاحب نام

ويند چون در معرض سوختن است. جيوا ]فرديّت[ محّرک بدن است و از گشود. ِدها میدور انداخته می

 «شود.های آن آگاه میمحدوديت

های ديگر ای شد که او را وادار به آغاز رديفی از پرسشآرجونا از اين پاسخ دچار ترديدهای آزاردهنده

در واقع « ر نام گرفته است؟کريشنا! چگونه اين بدِن دور انداختنی و نابود شدنی، کشترا يا کشتزا»نمود. 

 ای هوشمند بود. کريشنا با صبری عظيم به او پاسخ داد.آرجونا شنونده

گردد. بدن از طريق همين بدن است که با شرکت در اعمال سودمند، شايستگی کسب می»کريشنا گفت:    

کند. هايی هدايت میای برای کسب جنانا يا ديدگاه کيهانی است. اين بدن است که تو را به سوی روسيله

اند. ِکِشترا يعنی زره، چون بدن، محل انباشت چنين دستاوردهای عظيمی است، بنابراين آن را ِکِشترا ناميده

کند. معنای ديگر آن، کشتزار است. معنايی، که از ها حفاظت و حمايت میبدن از جيوی در برابر آسيب

 ی طبيعت و شود، تعيين کنندهمیاهميت سرشار است. کيفيت بذر يا نهالی که کاشته 
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يعنی حافظ کشتزار و محصول است.  پاالگا -کشتراکيفيت محصول خواهد بود. بدن کشتزار است. جيوی، 

فرد با کاشت بذر کردار نيک، شادی و سرور درو خواهد کرد. کاشتن بذر گناه، اندوه و اضطراب به بار 

 «يا رهايی از اسارت تولد و مرگ را درو خواهد کرد.آورد. با کاشت بذر جنانا، فرد محصول موکشا می

يا جيوی بايد  ِکِشترآجناشناسد، های کشتزار را میدرست همان طور که دهقان، طبيعت و مشخصه»   

است. اين پسوند به  ِجناپسوند  ِکِشترآجناو  ِکِشترطبيعت و کيفيات بدن خويش را بشناسد. تنها تفاوت ميان 

شناسد، سنده و داننده است. پس کسی که کشتزار يا بدن را، با مزايا و معايبش، میمعنای جنانا يا شنا

 «ی ساکن يا کشترا است.کشتراجنا است. آنکه فاقد چنين دانشی است ماده

کريشنا « کريشنا! شناخت اين دو جوهر، يعنی کشترا و کشتراجنا، چه حاصلی دارد؟»آرجونا پرسيد:    

ای! با تحقيق در کشتراجنا و شناخت طبيعت آن، اندوه از ميان سش ابلهانهچه پر»لبخندی زد و گفت: 

آيد. آناندا نيز چون موکشا ]به اين رود. با آگاهی از سرشت کشتراجنا، آناندا يا سعادت به دست میمی

 «گردد. طريق[ حاصل می

های فراتر و ن نبرد محرکی تمامی نوع انسان در ميداسپس کريشنا خاموش شد. اما آرجونا که نماينده   

ی نابودی اندوه و کريشنا! از اين دو، کدام يک تجارب دوگانه»فروتر بود، باز هم او را برانگيخت. 

 «کنند؟ جيوی يا ِدها؟ لطفاً برايم بگو.دستيابی به سعادت را حس می

ر آميخته است. پس کشترا يا بدن با گوناها يا گرايشات تاماسی، راجاسی و ساتوايی د»کريشنا گفت:    

پندارد که در حال اندوه يا شادی کند، میهنگامی که جيوی با بدن در تماس است و از بدن کسب هويت می

ای واقعی با بدن است. او فقط تماشاچی است که پيامد آن، گوناها هستند. پوروشا يا کشتراجنا فاقد رابطه

سوزاند. بلکه آتش دارد، اما اين آهن نيست که میبا آتش در تماس است، قدرت سوزاندن  است. وقتی آهن

 «شود.کننده ظاهر میدهنده و عملاست. پوروشا از طريق تماس با پراکريتی، چونان انجام

بنابراين، درست نيست بپنداريم جيوی، با توجه به اين واقعيت که بدنی را که ابزار ظهور گوناهاست »   

رساند تا ببالد و به کند و به او ياری میشود. زمين از بذر حمايت میاشغال کرده، دچار شادی و اندوه می

درختی بدل شود يا زوال پذيرد. اين گوناهای زمين است که مسبب هر دوی آنهاست. به همين منوال، 

نشيند. دقيقاً به همان گونه که آب و کود بالد و به شکل براهماتاتوام به ثمر میدر زمين بدن می جیواتاتوام

برای رسيدن روح به  دامامو  سامام، سانتاماند، ساتيام، برای رشد درختان و ميوه دادن آنها ضروری

ی خرد آتمايی ضروری هستند. البته، گرايشات يا گوناهای پراکريتی اشکال متنوعی از او ]جيوی[ ميوه

 «سازند.می
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ای غمگين است. او ای شاد و لحظهحظهبه اين نکته بينديش تا تمام موضوع برايت آشکار شود: انسان ل»   

گويی چنين نيست؟ دهند. آيا میدر آنی ترسو و اندکی بعد شجاع است. چرا؟ چون گوناها به او شکل می

توانند انسان را اين چنين از ها را توضيح بدهی؟ تنها آنها ]گوناها[ میتوانی اين دگرگونیپس چگونه می

 «حالی به حال ديگر ببرند.

ای برابر باشند، تغييری در شخص رخ نخواهد داد. اما ر سه گونای ساتوا، راجا و تاماسی در موازنهاگ»   

يابد و مابقی در سکونند، پراکريتی شخص هرگز چنين نيست. آنها هميشه نامتوازنند. وقتی يکی برتری می

رشت انسانند، راجوگونا ی سه جنبه از سهای بسياری بپذيرد. سه گونا نمايندهدارد که نقشرا وا می

آفريند. او سازد و اشتياق به کسب لذت از جهان اشياِء قابل مشاهده میوابستگی است که آرزو می

ی لذات جسمانی و روحانی است. تاموگونا به واقعيت کاری ندارد. پس به سادگی کژفهمی ايجاد پرورنده

کشاند و به جای رهايی اسير ت و خطا میدهد. او شخص را به غفلکند و نادرست را درست جلوه میمی

کند و مردم را به پيروی از طريق شادی و خوشبختی سازد. ساتواگونا علت اندوه و غم را مهار میمی

خواند. در نتيجه، يکسويه بودن و تحت تأثير هيچ يک از اين سه واقع نشدن، اساس خلوص و واقعی می

 «استواری است.

اشد، نور آن درخشان خواهد بود. در حباب رنگارنگ، نور کاهش خواهد يافت. اگر حباب چراغ تميز ب»   

آلود بگذاريم، تاريکی به جا خواهد ماند. نور چراغ يکسان است اما حامل حاال اگر چراغ را در ديگی گل

ا درخشد. راجوگوننهد. ساتواگونا نور چراغی است که در ميان حبابی تميز میآن، نشان خود را بر آن می

سازد و تاموگونا، ديگ سياهی است که چراغ مايه میکاهد و آن را کمحباب رنگارنگی است که از نور می

 «سازد.اثر میرا يکسره بی

سازد و از نور آن ايست که حباب را تيره میساتواگونا همان آتماجنانا است. راجوگونا چون دوده»   

کند، چنان که ديگر مستقيم و پايدار نخواهد بود. تاموگونا یی چراغ را پريشان مکاهد و همچنين، شعلهمی

 «ی نور يا جنانايی است که اساس طبيعت آدمی است.خاموش کننده
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 فصل بیست و سوم
 

پذيرند و به شکل اين سه گونا يعنی ساتوا، راجاس و تاماس تغييرات، ترکيبات و تبديالت گوناگونی می»   

شوند. بنابراين، پراکريتی در معرض دگرگونی است، پايدار پراکريتی ظاهر میتمامی آفرينش، کيهان يا 

يا درخشش ناب است. پس عيب و  تجوروپامبهره است. اما آتما، چايتانيا ]آگاهی[ و نيست و از حقيقت بی

ند. نقص يا تبديل در او راه ندارد. بدن، پراکريتی است. بودهی )عقل( و ماناس )ذهن( نيز، پراکريتی هست

 «به همين دليل آنها نيز به ميزانی که از گوناهای مختلف برخوردارند، متمايزند.

اند، ساتواگونا استوار، ناب، غير خودخواهانه و نور است. پس آنان که از اين خلق و خو بهره برده»   

آلوده به رنگ ی شناخت آتما هستند. صاحبان راجوگونا در اعمالی آرزو يا خواستی ندارند. اينان شايسته

جويند. شايد آنان مشتاق خدمت به ديگران باشند، اما اين اشتياق، آنها را به شهرت خودپرستی مشارکت می

کشاند. آنان دوستدار خوشی خويش و در کنار آن، خوشی ديگرانند. مبتاليان به تاموگونا و غرور می

 «ز تميز درست از نادرست عاجزند.دارند و امغلوب تاريکی جهلند، بنابراين چون کوران قدم برمی

سازد، باز رهاند و در کّل محو میهر يک از اين سه گونا، فرد را از تحقق برترين واقعيت که او را می   

بيند دارند. از آنجا که فرد جای گرفته در پراکريتی است، خود را در حال گذر مشتاقانه از گوناهايی میمی

ا اين توهم است. برای رفع اين توهم، تحقيق در سرشت و رفتار کشترا يا اند، امکه پراکريتی را ساخته

امری ضروری است،  شناسایی موضوعو  شناختپراکريتی الزم است. برای نوآموز يا سالک، تحقيق در 

، همان واقعيت يا ادراک اساس الهی همه چيز شناسایی موضوعاما جنانی بايد بيشتر به گوناها توجه کند. 

 «است.

خداوندا: کيفيّاتی که جنانی بايد کسب کند، »آرجونا با دقت به تمام اين سخنان گوش سپرد و سپس پرسيد:    

پارتا! جنانی بايد بيست ويژگی را به طور کامل کسب کرده باشد. حتماً »کريشنا پاسخ داد: « چيستند؟

ی آنها را کسب کنی به هدف مهپرسی آنها کدامند. به تو خواهم گفت. بشنو، اما نتيجه نگير که اگر همی

يا ادراک براهما به  براهمساکشاتکارايا جاودانگی است. آن هم فقط با  آمریتاتوامخواهی رسيد. هدف، 

 موضوعو  شناسابه دست خواهد آمد. وقتی شناخت به کمال برسد،  براهمام کالوایدام ساروامعنوان 

 «شوند.يکی می شناسایی

 شناسایی موضوع، شخص بايد از طريق پرهيزکاری خالص شود. سپس هابرای جذب اين ويژگی»   

يابد. پس قبل از هر چيز، بايد در اين مورد به تو بگويم: نخست پرهيزکاری، گردد و واقعيت میادراک می
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وجوی براهمام در غياب حياتی پرهيزکارانه و سپس موفقيت. وه که چه راه پرشکوهی است. جست

چراغ و فتيله و روغن است. هر سه را فراهم کن، چراغ را بيفروز و نور ستن بیاخالقی، چون شعله خوا

 «بگير. اين همان نور براهماجنانا يا شناخت براهمام است.

ای هست که سالکان بايد بسيار به آن توجه کنند. چراغ، فتيله و روغن بايد با هم متناسب در اينجا نکته   

بزرگ يا خيلی کوچک باشد، اگر روغن برای فتيله خيلی زياد يا خيلی  باشند. اگر فتيله برای چراغ خيلی

تابد. نور پايدار و گيرد و نور نمیکم باشد و اگر چراغ برای روغن يا فتيله نامتناسب باشد، شعله در نمی

ا شود. سه گونا نيز بايستی متوازن باشند تپاکيزه تنها اگر اين سه در وضعيت متناسبی باشند، تضمين می

هايش به يک حداکثر نتيجه که رهايی است، حاصل آيد. سه گونا سه زنجيراند. انسان چون گاوی که دست

هايش نيز به زنجير سومی بسته باشند، اسير آنهاست. زنجير، پاهايش به زنجيری ديگر و گردن و گوش

ين چنين اسير است؟ ای هستند. گاو بيچاره چگونه تکان بخورد وقتی اگانهگوناها چنين زنجيرهای سه

ساتواگونا زنجيری طاليی، راجوگونا زنجيری مسی و تاموگونا زنجيری آهنين است. هر سه زنجيرند و 

 «ی آنها موانع آزادی حرکتند.تفاوت آنها در جنس آنهاست. مانند هر زنجيری، هر سه

آنها کدامند؟ به تفصيل خداوندا! تو گفتی بيست ويژگی برای کسب جنانا ضروری است. »آرجونا پرسيد:    

 آرجونا! اشتياق تو اسباب خشنودی من است. پس گوش کن: »کريشنا گفت: « برايم بگو.

يا مغروری، کسب جنانا  مانام، فقدان غرور يا فروتنی است. تا وقتی تو  آمانیتوامنخستين ويژگی »   

کند ولی هرگز آن را جذب می ممکن نيست. رفتار آدمی بايد چون رفتار آب باشد. هر رنگی در آب بريزی

غرور است، اما رفتار انسان کامالً معکوس است. انسان کند که آن رنگ اوست. او فروتن و بیادعا نمی

کند دلواپس است که مردم زودتر از آن آگاه شوند. به اين دليل خود به ترين خدمتی میوقتی کوچک

طلبی است که به شوند. فقدان اين گونه غرور و جاه دهد که آنها منتشرپردازد يا ترتيبی میپرگويی می

 «شود.عنوان آمانيتوام توصيه می

يا الفزن نبودن. اين ويژگی بسيار مهمی در انسان است. معنای  بهیتوام آداماکنون به دومی بپردازيم: »   

رتی که وجود آن فقدان خودنمايی، تظاهر و خودستايی به بزرگی است، هنگامی که چنين نيست. ادعای قد

توجه خواننده به اين نکته ضروری است « ندارد و اختياراتی که شخص فاقد آنهاست ]امر ناپسندی است[.

ای که بنگريد، به هر ای است. به هر زمينههای دروغين و رياکارانهکه امروزه دنيا پر از چنين خودنمايی

دست کسانی است که تظاهر به قدرت، ها در کس توجه کنيد، اين عيب مهلک را خواهيد يافت. دولت
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دانند، ادعای همه چيز دانی دارند. کسانی که حتی در کنند. اشخاصی که هيچ نمیاختيار و توانايی می

 «کنند.شمار میيابند، ادعای پيروان بیی خويش ياوری نمیخانه

ی چون آفتی که محصول را ا]اکنون[ در هر فعاليتی، رياکاری گام نخست است. اين رفتار در هر زمينه   

کن شود جهان از فاجعه نجات خواهد يافت. تظاهر سازد. اگر اين بال ريشهکند، انسان را تباه مینابود می

شود که هم اين دنيا و هم دنيای پس از آن را از کف بدهيد. تظاهر در تمامی اوقات و در هر جا سبب می

تواند به حال سالکان سودمند ی هم نيست، پس چگونه میی انسانی معمولزيانبار است. تظاهر برازنده

 باشد؟

)خشونت( تنها  هیمسا]عدم خشونت[ است. اين نيز تقوايی پراهميت است.  اهیمساسومين ويژگی، »   

جسمانی نيست. بلکه بيش از اينهاست و هر نوع آزار ذهنی، اضطراب و نگرانی که با اعمال و گفتارت 

توانی ادعای گيرد. اگر تنها از آزار جسمانی ديگران بپرهيزی نمیدر بر می در ديگران ايجاد کنی را

اهيمسا کنی. رفتارت نبايد آزارنده باشد، نبايد خودخواهانه باشد. انديشه، سخن و کردارت هر سه بايد فارغ 

 «ی آزردن ديگران باشد.از هر گونه انگيزه

اند. معنای آن نيز ناميده ساهاناو  کشانتیيم. آن را رسبه عنوان چهارمين ويژگی می ِکِشماسپس به »   

ای، نفرتی که به تو اند، زيانی که از ديگران ديدهاينست که بايد آن بدی که ديگران در حقت روا داشته

ی اينها چون سرابی در صحرا روبرو شوی. به بيان ديگر، بايد اند را غير واقعی بدانی. با همهابراز کرده

ای نيست که بدی ديگران را ردباری را تا اين اندازه وسعت ببخشی. اين وضعيت آدم بيچارهشکيبايی و ب

، بيانگر آرامشی است که در قلب کشانتیکند چون قادر به تالفی نيست. بلکه اين رفتار خارجی يا تحمل می

ون فاقد کنند چهای وارده از ديگران را تحمل میحکمفرماست. در حقيقت، بسياری از مردم آسيب

 «توان به عنوان کشمای واقعی ستود.پشتگرمی بدنی، مالی يا اجتماعی هستند. تحمل رنج نزد آنان را نمی

ريايی. اين يکی به ، يا صراحت، راستی، بی ِرجوتوامپس از آن، بگذار به پنجمين مورد بپردازيم: »   

نوی کاربرد دارد. اين وجهی ديگر معنی هماهنگی ميان عمل، سخن و انديشه است و در امور مادی و مع

 «است. بیتوام آداماز دومين ويژگی يعنی 

ی استاد به است: خدمت همراه با ارادت به معلم معنوی. اين امر بر عالقه پاسانا -آچاریوششمين، »   

 افزايد و شاگرد از آن سود سرشاری خواهد برد. اما گورويی که هدفی ندارد، تنها سرسپرده راشاگرد می

ی جوانش را از اختياری که گاو، گوسالهخويشی و بیشود. گورو بايد به همان بیبه تباهی رهنمون می
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و ضامن  های گورو سرچشمهی خويش لطف ببارد. آموزهسازد، بر سرسپردهشير خويش سيراب می

 «دستيابی به خدا و کسب رهايی است.

آن نه تنها پاکی بيرون، که پاکی درون است و پاکی يا پاکی است و منظور از  سوچامهفتمين ويژگی »   

درون چيست؟ فقدان دلبستگی و بيزاری و آرزو و نارضايتی و شهوت و خشم و به جای اينها، حضور 

سازد. فرد با طلب )خوب، الهی(. آب، بدن را و حقيقت، ذهن را و دانش، انديشه را پاک می دایویکيفيات 

 «گردد.بخشايش )توبه( و نظم، پاک می

نام دارد: ثبات قدم، ايمان پايدار، فقدان تزلزل و خودرأيی. سالک بايد به  استایریامهشتمين ويژگی »   

راهی که به عنوان مسير پيشرفت معنوی خويش ايمان آورده، سخت پايبند باشد. او نبايد از آرمانی به 

ی نامند. تزلزل نتيجهنيز می دیکشا آرمانی بپرد و روز به روز هدف خويش را تغيير دهد. اين ويژگی را

 «ضعف است. ضعفی که بايد از آن به شدت احتراز کرد.

است: مهار حواس. آگاه باش که حواس بايد در خدمت  ایندریانیگراهانهمين مورد در اين فهرست، »   

حواس را ی حواس نباش. به جای آن عالئق تو باشند، نه اين که تو خدمتگزار عالئق حواس باشی. برده

 «ی خويش ساز.برده

است: قطع وابستگی، ترک دنيا، رهايی از اشتياق به صدا، لمس،  وایراگیامسپس، دهمين ويژگی که »   

دهند و به آنها شادی دوند چون آنها را غلغلک میشکل، مزه، بو و مانند آنها. حواس به دنبال اين چيزها می

ای ندارند. آتما را تنها از طريق ی متعالی عالقه موکشا -کاما -اآرت -دهارمابخشند. اما حواس به موقتی می

 «توان باز يافت.امور متعالی می

ها و يا فقدان خودپرستی است. خودپرستی پرورشگاه تمامی بدی کارا آناهاميازدهمين ويژگی، »   

ئل نيست. او خطاهاست. فرد خود محور اهميتی برای درست و غلط، خوب و بد و الهی و غير الهی قا

خبر است و با داند. او به کلی از دهارما و اخالق بیتفاوت است و از آنها چيزی نمینسبت به اين امور بی

کارا پرداخت. خودپرستی دشمنی عدالت همراه نيست. برای پرهيز از اين کيفيات زهرآلود، بايد به آناهام

 «آيد.است که در لباس دوست می

شود که دقيقاً به اين معنی ناميده میدوشانودارسانام  -دوکاویادهی -جارا -مارتیا -جانماويژگی بعدی »   

های ی گریزناپذیر تولد و مرگ، پیری و بیماری، اندوه و بدی و دیگر نشانهآگاهی از چرخهاست: 

ن روی بينند که اين امور برای خودشان و ديگرا. با اين که مردم میناپایداری این دنیا و زندگی در آن
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پردازند. اين بزرگ ترين شگفتی و راز های گريز از آنها به تحقيق نمیدهد، برای يافتن علل و شيوهمی

 «است.

توان پرهيز کرد. بينی که از هر چه بتوان گريخت، از مرگ نمیتنها اگر به ريشه مسأله بپردازی می»   

ر لباس خوشبختی است. درک حقيقت اين کند، در واقع بدبختی دآنچه اکنون انسان خوشبختی تصور می

ی آن قطع وابستگی و سپس افکند و نتيجهاند رخنه میامور بر توجيهاتی که تو را دچار توهم ساخته

 ویادهی)پيری(،  جارا)مرگ(،  مریتیا)تولد(،  جانمادستيابی به جنانا است. پس آرجونا، خود را از 

 ، آرجونا را با چنين عشق عظيمی دلگرمی بخشيد.کريشنا« )اندوه( رها کن. دوکها)بيماری( و 

حرص نسبت به تصرف چيزهايی »سخن گفت: قطع اشتياق به اشياء، فقدان حرص.  آساکتیسپس او از    

من بايد آن را داشته باشم. من بايد افتخار مالکيت اين شیء قيمتی را »بينی به علت خودپرستی است. که می

کند. اين ريسمانی محکم است که تو را به اشياء پرستی فرد را وسوسه میاين گونه، خود« به چنگ آورم.

بندد. ذهن را رها کن و همه چيز را شکوه خداوند ببين. به همه چيز چون تجليات شکوه الهی عشق می

کند، فريب نده. اين توهم است. زندگی بورز اما خود را با اين عقيده که تصرف آنها تو را خوشبخت می

وقف آنها نکن. در هنگام ضرورت از آنها در جهت نيازت بهره بگير. فقط همين. اين گونه خود را 

تحريکات، مانع عظيمی در مسير پيشرفت تو به سوی رهايی است. هر چيز را که به عنوان دارايی به 

ر ای غباای علف يا ذرهتوانی تکهدست آوری، روزی تسليم خواهی کرد. در آخرين سفر خويش حتی نمی

توانی واقعيت را برای خودت نگه داری. اين واقعيت را همواره در برابر ذهن خود حفظ کن. آنگاه می

 «ادراک کنی.

ی آنها همراه با ای با اين دنيا و اشياِء مادی آن ندارد. پس از مرگ نيز، همهکسی پيش از تولد رابطه»   

ا بازی کوتاهی در اين فاصله است. شيفتگی به اين شوند. اين اقامت موقتی تنهدوستان و خويشان ناپديد می

سازد و آدمی را برای امور نمايشگاه سه روزه در حقيقت جز حماقت چيزی نيست. آرزو، ذهن را آلوده می

جويند بايد خود را از آرزو سازد. سالکانی که رهايی و خودشناسی خويشتن را میتر نامناسب میمتعالی

 «شود.ل روغن چسبنده است و وقتی به آن آلوده شوی به آسانی پاک نمیآزاد سازند، چون آرزو مث

ناپذير در شادی و غم، موفقيت و شکست، سپس بايد به ويژگی ديگری توجه کنی: توازن، آرامش خدشه»   

خوشبختی و بدبختی. اين پانزدهمين ويژگی جنانی است. سرافرازی يا سرشکستگی از موفقيت يا شکست، 

ی او، به  پراساراحرمتی بيهوده است. همه چيز را به عنوان فيض الهی، و احترام يا بی سود يا زيان

پوشی يا برای خيس نشدن در باران يکسان بپذير. همان گونه که برای عبور از مناطق پرخار، کفش می
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اپذير که به نخوابی، خود را با ذهنی رخنهبند میگيری يا برای فرار از نيش پشه در پشهچتر به دست می

کند، فيض الهی مطمئن است و ستايش يا مالمت، پيروزی يا شکست و لذت يا درد را به يکسان تحمل می

]شناخت يکسان امور[ امری  تاتوام -چیت -ساماای، شجاعانه زندگی کن. اين گونه حفاظت کن. تا زنده

 «ضروری است.

شود س ديگر، تقوای بعدی است. وقتی اندوه پيروز میبهاکتی يا بهاکتی بدون هيچ انديشه يا احسا -آنانيا   

بری. هنگامی که شادی باز پناه می ِونکاتاشود، به خداوند چيره می سانکاتادوی. وقتی به سوی خدا می

کنی ها را احساس نمیسوزی و مزهکنی. آن هنگام که در تب میگردد، خداوند را از صحنه خارج میمی

دهی. بال فلفل تند هستی، اما وقتی تب فرو نشست ديگر به همان فلفل اهميتی نمیو زبانت تلخ است به دن

 «وقفه بر خداوند، بدون دخالت هيچ انديشه يا احساس ديگری است.بهاکتی بردگی موقت نيست. تأمل بی

. ی فراغت و هر سخن بايد از عشق به خداوند، سرشار باشد. آنانيا بهاکتی اينستهر کار، هر لحظه»   

رسد. شخص بايد به تنهايی خو بگيرد. اين امر به معنی دور گزينی فرا میيا عزلت واسام اِکانتاپس از آن 

های رفت و آمد مردم نيست. بلکه بايد در ذهن، تنهايی و سکوت حکمفرما باشد: ماندن جسمانی از مکان

يا خالی باشد  ویشایا -نیر. ذهن بايد ی اشغالگران ذهن بايد بيرون رانده شوند يا وادار به سکوت گردندهمه

 «و از جهان اشياء چشم برگيرد.

رساند با عنوان عدم عالقه به اجتماعات انسانی مطرح هجدهمين ويژگی که به کسب جنانا ياری می»   

شده است. به بيان ديگر، فقدان اشتياق به ارتباط نزديک با کسانی که مجذوب اموری هستند که جهان اشياء 

توان حتی در ميان حيوانات وحشی تعادل خود را حفظ کرد، اما موفقيت در اين امر شمارد. میهم میرا م

هايی با اذهان دنيوی دشوار است. سادهانا از گروهی که شخص در ميان ايشان به سر در ميان انسان

د، به سوی بدی های بدهند و انسانهای نيک، تو را به نيکی سوق میپذيرد. انسانبرد تأثير میمی

 «رانند.می

های خوب و بد و سپس همراهی با خوبان دشوار است. پس توصيه شده که از مردم البته، شناخت آدم»   

زند و از بپرهيزيد و بر سادهانا تمرکز کنيد. ذهن آدمی چون آهن است: اگر در گل و الی بيفتد زنگ می

شود. پس اگر آدمی به دهد و پاک میرا از کف می های خويشپاشد و اگر در آتش بيفتد ناخالصیهم می

که پسر يک خدمتکار بود  ناراداها بپيوندد، بهتر از آنست که تنها بماند. توجه کنيد که چگونه گروه جنانی

که شکارچی بيرحمی بود به گروه هفت ريشی  راتناکارابه دليل همنشينی با نيکمردان به ريشی بدل گشت. 

ی آهنی دست يافت. بدکاران بس زيانبارند. گلوله کاویآدین شاعران به مقام برتر پيوست و سپس در ميا
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بارتر است. از انسانی آلوده به گناه بايد بيش از خود گناه دوری که در آتش سرخ شده از خود آتش خسارت

 «جست. سالکان بايد در مورد معاشران خويش هشيار باشند.

وت ميان آتما و آناتما است. همواره آگاهی خود را بر واقعيت آتما نوزدهمين ويژگی، آگاهی از تفا»   

معطوف ساز و بدن و حواس را به عنوان اموری غيرواقعی و موقتی کنار بگذار. آتما جاودان است، پس 

ای برای پيروزی بر به جای توهمات يا اشياء گذراِی غير آتمايی، خود را وقف او ساز. حيات، مبارزه

من آن آتمای جاويدان، در تو و در همه چيزم. پس ذهن را بر من استوار »گويد: يوسته میتوهم است و پ

 «گردان و با اطمينان به پيروزی در مبارزه شرکت کن.

 تاتيا توانايی ديدن سرشت حقيقی  دارشانام -جنانا -تاتوابيستمين يا آخرين کيفيتی که بايد کسب گردد، »   

ی او نيست. معنای آن اينست که سالک کيهانی است که اين جهان جز سايه )آن( نام دارد. تات آن اساس

 «بايد واجد اشتياقی عظيم به ديدار خداوند باشد.

ی آنها به ای برای کسب سه يا حتی دو مورد از اين بيست ويژگی صورت پذيرد، بقيهاگر تالش صادقانه   

هيچ تالش خاصی الزم نيست. در مسير  هاطور طبيعی به دست خواهد آمد. برای کسب اين ويژگی

پيشرفت معنوی، فرد نه تنها بيست ويژگی که حتی بيش از آن را به دست خواهد آورد. در اينجا به بيست 

ها شخص را به راحتی به اند. همين. سادهانا بر اساس اين ويژگیمورد اشاره شد چون اين موارد برجسته

 نا بر آنها تأکيد کرده است.هدف خواهد رسانيد. به اين دليل، کريش

ها قادر به خودشناسی خواهد بود؛ در اين باره ترديد جايز نيست. چرا فرد با بهره جستن از اين ويژگی   

ی پراکريتی آورند که بدن، حواس، عقل و آگاهی درونی را به جنبهها دانشی فراهم میکه اين ويژگی

يی که از پوروشا، پوروشا است. اوست اومی اينها جداست؛ که از تما اوبيند و نشان می دهد که وابسته می

و  کشترايا ميان  پراکریتیآگاه است. هنگامی که فرد قادر به تميز ميان پوروشا و  کشتراجناو  کشترا

 يابد.گردد و از چنگ خواست يا آرزو رهايی میشود، خود به ناظر بدل می کشتراجنا
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 فصل بیست و چهارم
 

اين که فرد فقط تماشاچی همه چيز است، راز خودشناسی است. خودشناسی، معرفت بر اين  آگاهی بر   

يا « همه يک آتما ]روح[ هستند.»يا « کنممن، خود را ادراک می»يا « من حقيقت خويشم.»امر است که: 

ا کشف اين امری است که هر کس بايد خود آن ر« من به تجربه دانستم که فرد و کل از هم جدا نيستند.»

کند. رياضت کشِی صرف در غياب اين معرفت، مطلقاً اتالف وقت و انرژی است. انسان، حيوان محض 

 ای الهی است که نبايد بگذارد خاموش شود.نيست. او در خود حامل شراره

زند پرندگان بال حتی وقتی حواس در کارند، محرک آنها حضور آتما است. وقتی خورشيد سر می   

گيرد. های گوناگون خويش را از سر میشوند و اجتماع انسانی فعاليتها باز میکوفهگشايند، شمی

خورشيد در هيچ يک از اين امور دخالت مستقيمی ندارد. او محرک است، همين. خورشيد علت نيست. او 

ته به ی اينهاست. او اسير يا وابسکند، ناظر و مراقب است. او بر فراز و در فراسوی همهتنها فعال می

 انسان يا جانور يا پرنده يا ُگل نيست.

گذارند. همچنين، هرچند کنند اما هيچ رّدی از مسير پرواز خويش به جا نمیپرندگان در آسمان پرواز می   

گذارند. قلب تحت آيند، هيچ اثری در آن باقی نمیبسياری ادراکات حسی در آسمان قلب به پرواز در می

 گيرد.نمیتأثير پرواز آنان قرار 

ها را ی گلی گل، هيچ کس ريسمان نگهدارندهبيند، نه پايه را. در يک حلقهاما انسان تنها روبنا را می   

ها وابسته به گردد. اساس، ريسمان است. گلبيند. وجود ريسمان تنها پس از تحقيق و تجسس آشکار مینمی

 اند.ی گل آويختهآنند و به دليل وجود ريسمان، کنار هم به شکل يک حلقه

برای ادراک بهتر اين موضوع، مثال ديگری را در نظر بگيريد. کوزه، کاسه، بشقاب و سطل همگی از    

ی آنها خاک ُرس هست، خاک رس، خاک رس باقی شوند، اما با اين که در همهخاک ُرس ساخته می

پايه است، گوناها )انواع( مانند  شود. همچنين در آتما، کهماند و ديگ و قابلمه و بشقاب و سطل نمیمی

وجود دارد. اين آتما است که با  سواروپا گونابشقاب و سطل موجود نيستند، اما آتما در گوناها به عنوان 

کنيم. آتما تنها واقعيتی است که به شود. چرا که او را محدود و صاحب نام و شکل ادراک میگونا اشتباه می

هاست. ها و سطلشود. همانند خاک رسی که تنها ماده در بشقابا ظاهر میهها و شکلی تمامی نامواسطه
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با اين گونه تجسس، اطمينان به اين که پايه و اساس همه چيز آتما يا کشتراجنا يا پارابراهمام است، 

 يابد.استحکام می

مای پايه، آن در حقيقت شناسايی آن آت»سپس کريشنا توسط آرجونا مورد پرسش ديگری قرار گرفت که:    

ی درونی شود. او هستهواقعيت درونی همه چيز بسی دشوار است. او همه جا هست، اما هيچ کجا ديده نمی

 «توان با او تماس يافت. علت اين راز چيست؟همه چيز است، اما به هيچ طريقی نمی

است. پس تشخيص او ترين تر از لطيفای. آتما لطيفآرجونا! تو هنوز درست نفهميده»کريشنا گفت:    

شناسی؟ زمين، آب، آتش، باد و آسمان را؟ از اين پنج شناسی. نمیدشوار است. تو پنج عنصر را می

تر از قبلی است. زمين دارای پنج کيفيت است: صدا، لمس، شکل، مزه و عنصر به ترتيب، هر يک لطيف

مس و شکل. باد، تنها دو کيفيت دارد: بو. آب همه اينها را به جز بو دارد. آتش فقط سه تا دارد: صدا، ل

تر و همچنين صدا و لمس و آخری يا آسمان فقط دارای صدا است. به اين علت، هر يک از اينها لطيف

تر از قبلی است. آسمان همه جا هست، در همه چيز نافذ است، چون تنها يک مشخصه دارد. پس آتما بسيط

کيفيت يا رفتاری ندارد. تصور کن تا چه حد بايد حاضر و نافذ تر باشد که هيچ گونه بايد چه اندازه لطيف

 «باشد! اذهان برونگرا قادر به درک اين پديده نيستند. تنها راه چاره، ذهنی درونگرا است.

گاه فرياد بر انديشند. اطمينان به کسانی که گاه و بیآيد که در امور میايمان تنها سراغ کسانی می»   

توان ادراک کرد، تواند در همه چيز حاضر باشد چون او را در همه چيز نمید نمیآورند که خداونمی

هالکت بار است. آنان باور ندارند که خداوند باالتر و فراتر از کيفيات ناچيزی است که ايشان برای پيمايش 

فاصله بگيری، او جويند. واقعاً تأسف بار است. خداوند آنقدر به تو نزديک است که تو به او. اگر تو او می

 «گيرد.نيز فاصله می

های لطيفی از اين حقيقت آمده است. هيرانيا کاشيپو همه جا به دنبال خداوند گشت و به در پوراناها مثال   

اين نتيجه رسيد که او هيچ جا نيست. از طرف ديگر، پراهالدا ايمان داشت که هر جا را بجويی، او را 

ستون آهنين سخت و نفوذناپذير بر او تجلی يافت. پراهالدا به خداوند نزديک يابی. پس، خداوند از ميان می

 شده بود، بنابراين خداوند نيز به او نزديک بود.

دود که با آن گاو، حامل شير مقدس و مغزی در پستان خويش است، اما غافل از آن به دنبال آبی می   

درون خود او و در درون اوست غافل مانده و هيچ اند. همچنين، انسان از مادهوا که آتمای برنج شسته

آورد. او با حواس معيوب و گيج ، که واقعيت درونی خودش است، به عمل نمیاوتالشی در جهت کشف 

 خيزند. چه حماقت غول آسايی!دود که از اشياِء ناپايدار بر میای میهای فرومايهخويش به دنبال شادی
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 به که آنانيا  ساوامست. ديدن وحدت، نشان خرد يا جنانام است. تنها خوش بودن در کثرت، نادانی ا   

بيند. آنچه می یگانهيا خداوند، اين ظاهِر بسيار را  شیوامبينند. فقط جهان را بسی چيزها می اندمرده واقع

به آرجونا  است. کريشنا اين حقيقت را یگانهشود، تنها آن ِجنيام، آتما، کشتراجنا و پارابراهمام ناميده می

 آموخت تا شايد او را سعادتمند گرداند. 

خوانندگان! همان گونه که هدف رودها، درياست، هدف جيواها، براهمام است. شادی ابدی هرگز نصيب    

جيوايی آگاه به اهداف مادی نخواهد شد. موکشا، آموختن شادی ابدی است. آن را دستيابی به براهمام نيز 

پذير است که به تخيالت پرستش عاشقانه و انحصاری خداوند برای کسانی امکاناند. تمرکز بر خوانده

نام دارد، وابسته نيستند. دنيا، ابزاری برای کسب  دنیای برساخته از نام و شکل که متغير افسارگسيخته

قعی کسی انگيز و اين چنين پر بهاست. ِوداشناس واتوانايی ترک آن است. به اين دليل، دنيا اين همه وسوسه

 بيند.است که دنيا را چون ابزاری برای گريز از هزارتوهای آن می

رود، اما اگر دنيا را درختی تصور و مانند آن به کار می فراز بر، باالمعموال در معانی  اوردهای کلمه   

ن نکته را چنين ها پايين درختند! کريشنا ايها باال و شاخههای آن براهمام است. در اينجا، ريشهکنيد، ريشه

است. اين درخت از درختان دنيا کامال  درخت سامسارا يا حيات، درختی بس شگفت»به آرجونا آموخت: 

ی  آشواتاهايی در پايين دارند، ولی درخت هايی در باال و ريشهبينی شاخهجداست. درختانی که در دنيا می

 «ژگونه است.سامسارا ريشه در باال و شاخه در زير دارد. اين درختی وا

 بانیاناند؟ اين نام درخت چرا اين درخت را آشواتا نام داده»آرجونا با پرسشی سخن او را قطع کرد:    

نامی « خوانند؟اند؟ چرا آن را به نام ديگری نمیاست. چنين نيست؟ چرا درخت حيات را اين گونه ناميده

غيردائمی، موقتی. همچنين به معنی درخت  تيا ياآشواتا يعنی آنی»شگفت برای درختی شگفت. گوش کن: 

وقفه در هايش نيز، بیهای اين درخت نه مناسب خوردنند و نه بوييدن و برگها و ميوهبانيان هم هست. گل

است. اشياِء دنيا هم  لرزان هایبرگاند که به معنای هم ناميده چاالدااللرزند. به همين دليل، آن را باد می

دهند. برای توصيف اين حقيقت و تشويق مردم پايدارند و دائماً موضع خود را تغيير میپيوسته مرتعشند، نا

 «اند.به عبور از آن، آن را آشواتا خوانده

ها و ايجاد اشتياق به کسب ايمان استوار به براهمام اين سخنان به منظور گسترش ديدگاه متعالی انسان»   

شود: برونی و درونی. عقلی هست که و گونه آزمون فهميده میاند. جهان مادی تنها از طريق دبيان شده

بيند، کژبين است و آن که آن را چون سازد. آن که دنيا را چون دنيا میکند و عقلی که رها میاسير می

تواند جدا از علت خويش باشد. تحولی بيند. دنيا معلول است و علتی دارد. معلول نمیآتما، راست میپارام
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های او هستند. براهمام دانه است، که ها و برگها، ترکهام، مولّد اوست. ميلياردها موجود، شاخهدر براهم

 «ی ِودا هاست.تمامی درخت در او جای گرفته و خالصه شده است. آن که اين را بداند، داننده

 

 

 

 

 فصل بیست و پنجم
 

توانند ادعای شناخت وان دنيا بشناسند، نمیکريشنا! تو گفتی کسانی که دنيا را تنها به عن»آرجونا گفت:    

تواند از علت وداها را داشته باشند. آنان بايد دنيا را خدا )پارام آتما( بدانند. دنيا معلول است. پس نمی

بينيم در معرض رشد و زوال است. خويش جدا باشد. ]ولی[ چگونه چنين چيزی ممکن است؟ دنيايی که می

آتماِی جاويدان، حقيقت و تغييرناپذير است. هيچ خويشاوندی ميان آب و اراماز طرف ديگر، خداوند يا پ

اندازه توانند يکی باشند؟ لطفا به من بگو. من از شنيدن پاسخ بیآتش نيست. هست؟ چگونه اين دو می

 «مسرور خواهم شد.

د را ظاهر ای خلق و خوی خود، گونای خوخوب، آرجونا! در جهاِن قابل شناسايی هر چيز ساده»   

و خوهايی که هر شيئ يا  سازد. گونا به مالک خويش، به متصرف خويش چسبيده است. برای تمام خلقمی

ی موجودی در دنيا تصرف کرده، پايه يا آدهارايی هست. آن آدهارا، آتما است. توجه خود را بر آن پايه

رت در امواج دست و پا خواهی زد. معطوف ساز. در غير اين صو -نه بر تجليات متغير آن –تغييرناپذير 

دقيقا به همان گونه که دانه اساس تنه، شاخه، برگ و گل درخت است، پراکريتی يا پراپانچا يا دنيا آتماست. 

آيد. آن که از آتما را که اساس است، ضرورت بدان. چرا که اين تجليات اوست که به شکل دنيا در می

 «يا استاد ِودا خواهد بود. ِوداویدی نام ابد، شايستهطريق نظمی استوار به اين حقيقت دست ي

وجوی ژرف، بدون تشخيص واقعی از غيرواقعی، اگر کسی هر چه ديده شدنی است را اما بدون جست»   

با خداوند جاودان اشتباه بگيرد و چنين استدالل کند، راه را گم کرده است. چگونه او به هدف خواهد رسيد؟ 

های يا نشان سمپاتی دایویت خواهد يافت؟ اشتياق به شناخت اين واقعيت از چگونه به واقعيت دس

سازد که )گرايشات شيطانی( تمايلی معکوس است که انسان را متقاعد می سمپاتی آسوریخداجويی است. 
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کاهد آن دارد؛ که او را میداند؛ که او را از هر تالشی در جهت شناخت باز میداند، در حالی که نمیمی

 «چنان که غير حقيقی را حقيقی فرض کند.

کنی هاست اصرار میگوپاال! مدت»با پايان گرفتن سخنان کريشنا، آرجونا با تحيّر سر بلند کرد و گفت:    

ی موجودات است. تو به صراحت گفتی که خودت آن اساسی. حاال های همهکه آتما اساس تمامی مشخصه

توانم تصميم ام. نمیگويی! من گيج شدهسخن می سمپاتی آسوریو  سمپاتی دایویاز دو طبيعت مختلف 

 «بگيرم کدام يک را بپذيرم و کدام يک را رد کنم.

ام که گويی که من هرگز يک کلمه هم نگفتهتر است. تو میآرجونا! پرسش تو حتی از آن هم عجيب»   

حال، نگرانی که در ميان جمالت من بايد اهميت قلمداد شود. با اين ام که بیمعنی باشد يا کاری نکردهبی

ها ِدوای عزيزم؛ کدام يک را بپذيری و کدام يک را رد کنی! نگرانی و ترديد تو احمقانه است. برادرخوانده

اند. خوب، هايشان تقسيم شدهی تمايز ميان مشخصهها دو گروه جدا از هم نيستند. آنها بر پايهآسوراو 

گر کوزه، ام نيستند. کوزهد. آنها که جوهر آگاهی، که قبال از آن سخن گفتهانهای گوناها ساختگیمشخصه

هايی جدا از خاک ُرس نيستند که مستقل از آن شکل گرفته باشند. بخشسازد. اينها که کاسه و بشقاب می

ها و هايشان هم ساختگی است. اين نامکوزه، کاسه و بشقاب اَشکالی ساختگی از خاک ُرس هستند. نام

ها، تجليات و وخوهايند. ذات يا آدهارا يا اساس، خاک ُرس است. اَشکال، نامها، گوناها يا خلقشکل

ها ها و بشقابها، کوزهها هستند. خاک ُرس، طبيعی است. کاسهها و بشقابها، کاسهظهورات همان کوزه

ها، ها و شکليت است. نام، سواروپاِی من يا واقعساهاجا اند. فرض کن خاک ُرس همان اساس، ساختگی

ها و غيرو در من نيستند، اما من در آنها هستم. من گونايی ندارم اما در گوناها هستم. به اين تجليات، کوزه

ها، به عنوان دو هستی مستقل، جدا کنی. اين نکته توجه داشته باش. پس تالش نکن خاک رس را از کوزه

 «کار نادرستی است. ممکن هم نيست.

 «ی )جهان مادی، پراکريتی( تو چيست؟سواروپا)واقعيت، حقيقت( و سوابهاوا ی ميان يشنا! رابطهکر»   

های من، سوابهاوای منند. آيا جهان ام که پنج عنصر زمين، آب، آتش، هوا و آسمان نشانقبال به تو گفته»   

 «؟توان ناميداشياء به جز ترکيب اين پنج عنصر چيست. آن را چه چيز ديگری می

کريشنا! بدون اين پنج عنصر، چيزی در اين دنيا موجود نمی شود. چنين نيست؟ پس چگونه آنها را »   

 «ناديده بگيرم؟ هستی متصل به آنهاست.

 252ی هر عنصر را نيز بپذيری که در مجموع پذيری، بايد تکثير پنج اليهوقتی پنج عنصر را می»   

شدنی هستند. اثير يا ر عنصر زمين، آب، آتش و هوا آشکار و ادراکسازند. تنها چهايا اصل را می وا تات
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ی آنهاست. همچنين ماناس )ذهن(، بودهی )هوش(، چيتام )آگاهی( و آهام کارام ]من ی همهآسمان پايه

ی آنهاست، تنها قابل ی همه]حس من بودن[ که پايه کارانا آهامشوند. اما هستم[ همه در عمل شناخته می

است. تمام اموری که از آنها آگاهيم جز ظهورات امری که از آن ناآگاهيم، نيستند. آنها اقتدار و استنتاج 

ست. همه  آتما، يعنی منی ناديدنی که از آن ناآگاهی، خوِد گيرند. آن پايهپشتيبانی خويش را از ناديدنی می

 « قرار دارد. منی چيز بر پايه

گونی است: رشد، زوال و تبديل. ولی پايه يا آدهارا دگرگونی آنچه بر پايه بنا شده دستخوش دگر»   

پذيرد. به عنوان مثال، ماه و انعکاس آن در آب را در نظر بگير. تصوير ماه در آب ناپايدار است. نمی

لرزد، نه ماهی که آن باالست. مردم نادان که چون شکند و میلرزد. اما اين آب است که میشکند و میمی

های آدهيايی به آدهارايی، صفت اصلی آسوری شکند. تبديل نشانانديشند که خوِد ماه میمیکودکانند، 

است. تشخيص جاودانگی و حقيقت آدهارايی، حتی در آدهيا، کار دايوی سمپات واقعی يا طبيعت خداجوی 

 «است.

تو گفتی که صفاتی  مادهوا!»آرجونا با جديت و دقت بسيار به تمام اين سخنان گوش سپرد. سپس پرسيد:    

ها طبيعت دايوی سازد. چه کيفياتی طبيعت آسوری و کدام صفتذاتی، سرشت اين دو را از هم متمايز می

 «سازند؟ لطفاً اين امر را روشن کن.را می

ام، فقط به دنبال شنوندگانی هستم که پابرجا و ی روشنگریآرجونا! من همواره آماده»کريشنا پاسخ داد:    

آگاهی از وحدت  -3ها.  خلوص هيجان -2نترسی.   -3شند. با دقتی که نقصان نپذيرد گوش کن: مصمم با

 -32صراحت.   -9رياضت.   -1تجسس.   -3ايثار.   -2مهار حواس.   -5نيکوکاری.   -1تمامی آفرينش. 

امش آر -31عدم وابستگی.  -33تعادل، فقدان خشم يا رنجش.   -32امانتداری.   -33عدم خشونت.  

 -31فقدان حرص.   -33همدردی.   -32خودداری از افشای عيوب ديگران و بدگويی.   -35درونی.  

شجاعت،  -23فقدان نوسان ذهن.   -22ترس از اعمال غير دارمايی.   -39سخن گفتن نرم و شيرين.  

کيفيت  25ين فروتنی.  ا -25آزاری.  بی -21پاکی.   -23استواری.   -22شکيبايی و ثبات در مصائب.  

 «های دايوی سمپات يا گرايش الهی است.مقدس ويژگی

های گرايشات آسوری انسانند. اشخاص غرور، تظاهر، خشم، تندی و فقدان قدرت تشخيص از مؤلفه»   

واجد اين کيفيات، تحت تأثير خلق و خوی آسوری هستند. اگرچه شايد آنها از نظر شکل خارجی انسان 

هايی با کيفيات صفت فوق را کسب کرده باشند، انسان 25اين نام نيستند. کسانی که ی باشند، اما شايسته
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های ديو صفت يا انسان ماناواس -داناواالهی خواهند بود. ]در حالی که[ دارندگان گرايشات آسوری به 

 «معروفند.

ی گرايشاتی را مهکنند، اما آيا ايشان هبعضی اشخاص به خود به عنوان واجد صفات الهی مباهات می»   

، دهارما )اخالقيات(،  دایااند؟ يا حداقل دارای )همدردی( که بايد در خلق و خويشان يافت شود، کسب کرده

)تعادل( هستند؟ اگر آنها اندکی هم از اين صفات بهره برده باشند،  سانتام)خدمت به خلق( و  پاروپاکارا

صفات آسوری در ايشان آشکار باشد چگونه ادعای آنها توانند الهی فرض شوند. به جای آن اگر تمامی می

توان پذيرفت؟ چنين ادعاها يا تظاهراتی، خودبينی ِصرف است. خودبينی و تظاهر را هرگز را می

 «اند.ی امور الهی قلمداد کرد. آنها بی ترديد شيطانیتوان در زمرهنمی

ه کدام گروه تعلق دارد. گروه اشخاص از تواند خود را بسنجد و بفهمد که بهر کسی به سادگی می»   

شود. مثال راوانا را در نظر بگير. او شکل انسانی ايشان تعيين نمی ظاهر بدنی، تصرفات، مقام يا قدرت

صفت  -توان به اين داليل خداتر بود، اما آيا او را می، عظيم کوبراداشت. امپراتور بود. از خدای ثروت 

 «علت گوناهای خويش، اهريمنی بود. ترديد بهدانست؟ نه، او بی

دهند. آنها کاما، کرودا و های شيطانی يا آسوری را تشکيل میسه صفت، اساس ساختمان تمامی سرشت»   

را نابود ساخته، شيطان را در انسان قدرتمند  خویشتنلوبا )شهوت، خشم و حرص( هستند. اين سه، 

الهِی وايراگيام، سانتام و تياگام )عدم وابستگی، تعادل و  ی صفاتنمايند. اين صفات را بايد به وسيلهمی

توان به ايشان تکيه ترک دنيا( در هم شکست و مغلوب کرد. اينها جنگجويانی هستند که در اين نبرد می

ای کرد. اين جنگجويان را قدرتمند ساز تا در چشم بر هم زدنی نيروهای شيطانی را بيرون بيندازند. ذره

در هر جايی، خطری بالقوه است. پس بايد آنها را با  -يعنی شهوت، خشم و حرص–شياطين غفلت از اين 

 «انجامد.خاک يکسان کرد. اين عمل به پيشرفتی واقعی در نبرد در راه هدف می

ميرد. سرعت ها قطع شوند، درخت میهای درخت حياتند. وقتی ريشهها چون ريشهآرزوها و وابستگی»   

ها وابسته است. اگر حتی يک ريشه باقی بماند، درخت بار عت و کارايی قطع ريشهزوال درخت به سر

ها را قطع کن. سپس درخت می ميرد و به ميرد. تمامی ريشهشود و نمیزند و خشک نمیديگر جوانه می

 ها در حالی که درخت سبز و خّرمگردد. چه بيهوده است الفزنی از قطع تمامی ريشهجان بدل میچوب بی

شود. اين ی آن يعنی آرزو نابود میاست. همچنين مايا که جيوی را تسخير کرده، با بيرون کشيدن ريشه

 «کشد.آرزوست که به بند می
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پردازند. اينان به تمرکز کامل بعضی اشخاص با اندکی کاستن از چندين محرک و آرزو به دهيانا می   

گردند. دهيانای ايشان در سطح ميانه متوقف ذيری دچار میهای مهار ناپيابند و ]حتی[ به آشفتگیدست نمی

ماند. علت اين وضعيت چيست؟ تمرکز کامل تنها از طريق مهار کامل آرزو ممکن است. به اين دليل می

آورند. ديوهايی که با هيبتی زشت و اند که آدمی را به ستوه میکاما، کرودا و لوبها را ديوهايی ناميده

 شوند.ترسناک تصوير می

انگيز و است. خلق و خوی نفرت انگیزینفرتاما صورت زشت و ترسناک، بدبختی نيست. بدتر از آن    

که به –سرشت زشت بدبختی است. شايد ظاهر کسی زيبا باشد، شايد چون طوطی بی وقفه سخن بگويد 

 دایوامساادرزاد يا توان او را واجد اخالق الهی، خدا صفت ماما به اين داليل نمی -گوش خوشايند است

 دانست.

اگر سرشت شيطانی درکسی بجوشد، زيبايی بدنی و شيرينی صدا قادر نخواهد بود به او صفت الهی    

ی پتک و پرتاب خنجر، رذيالنه است. آيد چون ضربهبدهد. کلماتی که از دهان چنين کسانی بيرون می

اری فرد، نه به شکل و شمايل و ظاهر آسوری سمپات يا دايوی سمپات بودن، به صفات طبيعی و رفت

 جسمانی او، مربوط است.

 

 

    

 فصل بیست و ششم
 

های های دايوی و آسوری انسان پيامد اعمال و احساساتی هستند که در تولدکريشنا! تو گفتی که سرشت»   

وم به حمل اند. از آنجا که فرار از چنين پيامدهايی ممکن نيست، سرشت کسانی که محکپيشين روی داده

توان آثار آنها را کاهش داد؟ اگر چنين اين بارند چيست؟ آيا هيچ راهی برای گريز از آن هست؟ يا می

آرجونا چنين پرسيد تا شايد از « امکانی هست لطفا به من بگو تا بتوانم از آن طريق خود را نجات بخشم.

 ای بجويد.خداوند برای نوع انسان چاره

ها اندک نيستند. سه گونا وجود دارد: ساتوايی، راجاسی و تاماسی. اين راه»خ داد: درنگ پاسکريشنا بی   

شود وابسته اند. آن نيز، به غذايی که خورده میيا آگاهی درونی قرار گرفته آنتاکارانای اين سه بر پايه
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لد انسان دهند. پس الاقل در اين توخوری. اعمالت، سرشت تو را شکل میاست. تو چيزی هستی که می

کوشند بر او غالب ( بر گرايشات آسوری که میهاراویو  آهاراتواند با تنظيم غذا و اعمال خويش )می

خداوند، عاشقانه اين « تواند با تالش شخصی، گرايشات ساتوايی را تقويت کند.شوند، پيروز گردد. او می

 ی مشتاق خويش، آرجونا تقديم کرد.خبر را به جوينده

هايی برای نجات خويش دارد، غرق سرور گرديد. او مشتاق بود در از شنيدن اين که انسان راهآرجونا    

اين باره بيشتر بشنود. کريشنا با لبخندی عاشقانه لطف خويش را بر او نثار کرد و با فروتنی پاسخ داد: 

کند. تيره می ی اصلی است. ذهن آلوده، درخشش امتيازات اخالقی راآرجونا! غذا نيروی شکل دهنده»

يابد. آلود، بازتاب روشنی خواهد داشت؟ الوهيت در ذهن بدکار و شرير بازتاب نمیای گلچگونه درياچه

دهد و بدن ارتباط نزديکی با ذهن دارد. نيروی ذهن به نيروی بدن نيز، وابسته است. غذا به بدن نيرو می

ها، ضعف ذهن و سستی اند. بيماریا وابستهرفتار اخالقی، عادات خوب، تالش معنوی همگی به کيفيت غذ

کنم بگو غذاهای کريشنا! خواهش می»آرجونا پرسيد: «. در امور معنوی محصول غذای نادرستند

 «شوند.ساتوايی، راجاسی و تاماسی شامل چه مواردی می

ذايی نبايد خيلی ی بدن نيرومند سازد. چنين غآرجونا! غذای ساتوايی بايد بتواند ذهن را هم به اندازه»   

شور، خيلی تند، خيلی تلخ، خيلی شيرين يا خيلی ترش باشد. آن را نبايد در حالی که خيلی داغ است خورد. 

افروزند بايد پرهيز کرد. اصل کلّی اين است که بايد ی تشنگی را بر میی که شعلهاز غذاهايی که شعله

شود. حتی ا نبايد روز بعد خورد، چون مسموم میحّدی، مرزی وجود داشته باشد. غذای پخته شده در آب ر

 «ها را بايد قبل از بو گرفتن مصرف کرد.سرخ کردنی

غذای راجاسی در مقابل ساتوايی است. اين غذاها خيلی شور، خيلی شيرين، خيلی تند... ترش و خيلی »   

 «بودار هستند. چنين غذاهايی محّرک و سرگيجه آورند.

پرسم، همين. آيا تنها با تغيير کنم. من برای دانستن است که میکه گستاخی میخداوندا! مرا ببخش »   

توان از گونايی به گونای ديگر بدل ساخت؟ يا امور ديگری هم بايد انجام عادات غذايی، خلق و خو را می

 «شوند تا فرآيند خلوص تحقق يابد؟ اگر چيز ديگری هم هست، بگو.

بايست خلق و تبديل خلق و خو، بدکاری و شرارت چنين آسان بود، میی عزيزم! اگر برادرخوانده»   

خوی داناوايی در چشم بر هم زدنی سطح زمين را فرا گيرد. مسلماً امور ديگری نيز بايد انجام شوند. 

سه چيز بايد دقت داشت: پاکی مواد اوليه، پاکی ابزارهای توليد و پاکی  پاکیگوش کن: ]در مورد غذا[ بر 

 «کنند.ه غذا را عرضه میکسانی ک



 

352 

 

اين که مواد اوليه پاک و باکيفيت باشند، کافی نيست. بلکه بايد به طريقی درست نيز فراهم آمده باشند. »   

حقيقتی بايد صرف خريد آنها شده باشد، اين چيزها در همان مبداء درآمدی عادالنه، بدون ستمگری و بی

سه بايد به يکسان پاک باشند. ظروف بايد تميز و عاری از لکه اند. مبداء، مسير و مقصد هر کنندهآلوده

باشند. نه تنها لباس آشپز بايد تميز باشد بلکه عادات، خلق و خو و رفتار او نيز بايد پاک باشند. او بايد 

عاری از نفرت، خشم و نگرانی بوده در پذيرايی تفاوتی قائل نشود. او بايد خوشرو و خوش اخالق، فروتن 

ی پرداختن به ار از عشق باشد. او نبايد هنگامی که مشغول پذيرايی است، به ذهن خويش اجازهو سرش

ی افکار و عادات شيطانی امور بد و شريرانه بدهد. تنها زيبايی جسمانی و جذابيت ظاهری جبران کننده

ر اين صورت طی نيست. سالکانی که به دنبال تمرکزی مطمئن هستند، بايد مراقب اين امور باشند. در غي

کنندگان آن، سالک را به دام خواهد افکند. ی حاصل از غذا و تهيههای شريرانه، نفوذ لطيف انديشهدهیانام

ای و بايد دقت داشت که تنها افراد پرهيزکار در پيرامون شخص باشند. جذابيت ظاهری، امتيازات حرفه

کنندگان آنها باشد. عادات و های خطرناک و تهيهداوری تو در انتخاب غذادستمزدهای کمتر نبايد سبب پيش

خوری چنين نقش مهمی در محتويات بدن و ذهنی خلق و خوی ايشان را به دقت بررسی کن. غذايی که می

تواند و بايد به پاکی بدن و پاکی ی معنوی به نبرد بپردازی. پاکی ذهن میدارد که با آنها بايد در صحنه

 «فتن بپيوندد. اين تاپاس ]رياضت[ واقعی جسم، ذهن و کالم است.رفتار مهم بدن يعنی سخن گ

ذهن بايد خالی از اضطراب و نگرانی، ترس و نفرت و حرص و غرور باشد. آن را بايد از عشق به »   

ی موجودات سرشار ساخت. او بايد در خداوند اقامت کند. او را بايد از تعقيب لذات مادی بازداشت. به همه

ها بايد در جهت تعالی فرد به سطوح باالتر قرار ی نفوذ داد. تمامی انديشهی حقيری نبايد اجازههيچ انديشه

 «گيرند. اين تاپاس مناسب برای ذهن يا ماناس است.

های آن را در جهت خدمت به ديگران، پرستش ی تاپاس جسمانی. بدن و نيرو و قابليتو اکنون درباره»   

اند، تمرينات منظم هايی که به نام او تقدس يافتهز شکوه او، ديدار از مکانخداوند، خواندن آوازهايی ا

هدايت تنفس، دور نگه داشتن حواس از طرق زيانبار و تعقيب راه خداوند به کار ببر. بايد بدن خويش را 

س با خدمت به بيماران و از کار افتادگان، با توجه به اصول اخالقی و پرداختن به اعمال سودمند مقد

 «سازی.

بايد که در تاپاس کالمی هم مشارکت کنی. از پرحرفی بپرهيز. از جمالت نادرست دوری کن. از »   

غيبت و افشاگری لذت نبر. هرگز درشت گويی نکن. آرام و شيرين سخن بگو. هميشه به ياد مادهوا در 

 «ی ذهن سخن بگو.زمينه
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اگر حتی يکی غايب شود، درخشش آتما مجال ظهور از اين سه، يعنی تاپاس جسمانی، ذهنی و کالمی، »   

اند. بدن چراغ است. ذهن، روغن و زبان، نخواهد يافت. چراغ، فتيله و روغن هر سه برای نور ضروری

 «فتيله است. هر سه بايد در وضعيت خوبی باشند.

ای ين انديشهای، تاپاس جسمانی است. اانديشند که هر عمل نيکوکارانهبعضی خيرخواهان چنين می»   

نيکو است، اما هنگام نيکوکاری بايد به مکان، زمان و سرشت گيرنده توجه کرد. مثال مدرسه سازی بايد 

ها هايی تأسيس گردد که بيماریای نيست. بيمارستان بايد در مکاندر مکانی انجام شود که در آنجا مدرسه

دهد، سير کرد. سيل يا کم آبی، خشکسالی روی میدر آنجا شايعند. گرسنگان را بايد در مناطقی که به دليل 

گردند، بايد سرشت و وضعيت گيرنده مورد توجه لحاظ می براهماویدیاهای دهارما و در حالی که آموزه

قرار گيرد، به صورتی که آن خدمت در اختيار همه قرار گيرد. آن نيکوکاری که سبب رفع بزرگترين 

 «شود.نيکوکاری ساتوايی ناميده می مشکل کسی در مسير پيشرفت او بشود،

شود سوالی بپرسم؟ نيکوکاری به هر صورتی که کريشنا! می»در اينجا آرجونا سخن او را قطع کرد:    

گذاری؟ انجام شود نيکوکاری است. چنين نيست؟ چرا ميان انواع ساتوايی، راجاسی و تاماسی آن تفاوت می

 «د؟آيا در اينجا هم چنين انواعی وجود دارن

بخشند، بيشترين افراد البته که وجود دارند. در ميان کسانی که نيکوکارانه می»کريشنا پاسخ داد:    

ی خود در طلب چيزی هستند. ی بخشش آنهاست. آنها در برابر هديهآرزومند نام و شهرتند. اين انگيزه

خشيدن با اين ديدگاه، يعنی کسب بسيار اندکند کسانی که در آرزوی فيض الهی و نه هيچ چيز ديگر باشند. ب

فيض الهی، ساتوايی است. بخشش با انتظار بازگشت اموری چون شهرت، محبوبيت، احترام و قدرت، يا 

 «شود.بندی میميلی و تحت فشار، به عنوان راجاسی طبقهاز سر خشم يا بی

ی آن پرتاب کرد. آن را نبايد يرندهنيکوکاری بايد با احترام و ايمان همراه باشد. هديه را نبايد به سوی گ»   

ی نامناسب داد. غذا برای آدم سير، بار است نه لطف. بيمارستان ساختن در به فرد غير مستحق يا در لحظه

حاصلی، نيکوکاری فايده و بیهای بیمکانی دور از دسترس مانند دور ريختن هديه است. چنين نيکوکاری

 «شود.تاماسی خوانده می

ای ببخشی يا يد در هنگام نيکوکاری بسيار هوشيار باشد. هدايا را نبايد به هر درخواست کنندهشخص با»   

ترين در هر جايی توزيع کنی. اين سه نوع نيکوکاری را که شرح دادم به دقت به خاطر بسپار و به شايسته

تبليغات باشد. اين عمل ات نبايد تظاهر با شکل عمل کن. هديه را نبايد برای نام و شهرت ببخشی. انگيزه
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بايد به شکلی هدفدار و سودمند انجام گردد. در تمام امور، گرايش ساتوايی بهترين است. اين گرايش بايد به 

 «تمامی اعمال شامل ديدن، شنيدن و سخن گفتن تسّری يابد.

کرد. سپس ور در شيرينی حمايت خداوند، گوش میآرجونا با سری فرو افتاده و تمرکزی عظيم، غوطه   

« درست شنيدن و درست ديدن دقيقا چگونه است؟ لطفا برايم شرح بده تا به دستوراتت عمل کنم.»پرسيد: 

 او آنچنان ملتمسانه در پيشگاه کريشنا ناليد که خداوند با محبت به او لبخند زد.

های رب و پيامها، تجاشنيدن ساتوايی، گوش سپردن به افسانه»کريشنا دست بر پشت او نهاد و گفت:    

اند. ديدن ساتوايی، تماشای پرستشگران اند و او را دريافتهحکيمان و قديسانی است که طالب خداوند بوده

خداوند است. ديدن تصاوير حکيمان و قديسان است. ديدن مراسم معابد و مانند آنست. ديدن راجاسی، 

های ی قدرت و مقام و صحنهنههای متظاهراهای تجمل، تصاوير لذات حسی، نمايشتماشای صحنه

ها و رويدادهای حسی، تظاهر به های خودپرستانه است. کسب شادی از شنيدن توصيف صحنهجويیسلطه

بندی کرد. سومين گروه قدرت و برتری، ادعاهای توانايی و شجاعت را بايد در گروه شنيدن راجاسی طبقه

شوند. اينان اشخاصی اعمال شريرانه خشنود میاز شنيدن ماجراهای هولناک، داستان غوالن بدکار و 

پسندند و از قرار گرفتن در برابر چنين تصاويری کسب تاماسی هستند. اينان احساس وحشت و ظلم را می

های ارواح خبيث و نيروهای پرستند و از افسانهی خون آشام را میکنند. ايشان خدايان ديو گونهلذت می

 «گردند.شيطانی مسرور می

ی های بهاگاوادگيتا است. بدن و حيات آن بر اساس غذا است و به وسيلهخوانندگان عزيز! اين قلب آموزه   

ی سطح باال يا پايين دستاوردهاست. امروزه بر نظم و رفتار منظم ماند. پس، غذا تعيين کنندهغذا باقی می

اين حال هر چه هم شخصی بلند مرتبه و  ای شود. با)غذا( اشاره ناشتاشود، بی آن که به ( تأکيد مینیشتا)

های ودايی توجه کند و در جهت گسترش آنها بکوشد، اگر به دستورات فرهيخته باشد، هر اندازه به آموزه

دقيق تعيين شده برای غذا عمل نکند که برای بدن و کارکرد آن بسيار ضروری است، قادر به کسب 

کنند، مورد ل پخت و پز و کسانی که غذا را تهيه و عرضه میموفقيت نخواهد بود. پاکی مواد اوليه، وساي

کنند. نخستين گيرد. مردم ]فقط[ با پر شدن معده و رفع گرسنگی احساس رضايت میتوجه قرار نمی

 راما -آتمابه  سامبارو  ایدلیگذارند رستوران است. جايی که زيارتگاهی که با طلوع خورشيد به آن پا می

شوند؟ پاکی وسايل پخت و پز، پاکی آشپز... پرستانی موفق به تمرکز مینه چنين شکمشود! چگوتقديم می

دهد؟ مردم بدون توجه توان يافت؟ چه کسی به اين امور اهميت میچگونه اين چيزها را در رستوران می

شوند. يابند و به آشفتگی بيشتری نيز، دچار میبه اين اصول، شکايت دارند که در تمرکز موفقيتی نمی
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شود، گردد. وقتی تلخی پخته میمعلول تنها هنگامی که علل مناسب به درستی عمل کنند، تضمين می

 توان غذای شيرين در بشقاب گذاشت؟ چگونه می

)غذا و سرگرمی( هر دو بايد با دقت بسيار و بر اساس گيتا تنظيم شوند، اما به آموزش  هاراویو  آهارا   

ها خورند، آن را ساعتدانند. همه جا مردم به گيتا سوگند میها را ضروری نمیشود. آنآنها توجهی نمی

کنند. هايش عمل میی قليلی به آموزهدهند... اما عدهکنند و با استفاده از آن به ديگران پند میتفسير می

توان به دست نگامی میرا تنها ه شانتیو  آناندااند اما از عمل به آنها ناتوانند. سرودهای گيتا را حفظ کرده

 آورد که غذا و سرگرمی پاک و خالص باشند.

]کامجويی و خداوند[ با هم ناسازگارند. اين دو  راماو  کاماآيند. تاريکی و نور در يک مکان جمع نمی   

ی داغ يا سيگار روشن چون آب و آتشند. چگونه کسی که در يک دست گيتا و در دست ديگر چای يا قهوه

ی خود را قاعدهها زندگی بیهای شيطانی خواهد گريخت؟ حتی بعضیا انفيه دارد، از واکنشيا بيدی ي

کنند که هر چه بخورند و هر کجا که بخورند، در مواجهه با آتش عظيم جنانايی که در چنين توجيه می

 درون دارند، پاک و پذيرفتنی خواهد شد.

دهای مقدس، شيرين ساخت؟ چگونه اشخاصی که فقط از ای تلخ را با شستن در روتوان ميوهچگونه می   

دهد، به باد رفتن ايمان اندک اند؟ آنچه در عمل روی میگويند، از شيرينی پيام آن بهره بردهگيتا سخن می

 شنوندگان چنين رياکارانی به متون مقدس و تبديل آنها به منکران راسخ است.

توان پذيرفت که حواس غذايی خويش ناتوان است، می چگونه از کسی که در تنظيم و تحديد عادات   

خويش را تنظيم و تحديد کرده است؟ اگر او قادر به مهار و هدايت احساسات خويش نيست، چگونه 

ميرد، چگونه از عطسه جان به در تواند حواس خود را مهار و هدايت کند؟ کسی که از يک سرفه میمی

باال برود، چگونه به ارتفاعات ملکوت صعود خواهد کرد؟ کسی که  تواند از يک پلهبرد؟ کسی که نمیمی

قربانی عاجز قهوه يا سيگار يا انفيه است چگونه نيرو و دليری غلبه بر دشمنان قدرتمندتری چون خشم، 

تواند ترک کثافت کند، چگونه ترک آرزو خواهد کرد؟ شهوت و حرص را خواهد يافت؟ وقتی او نمی

بر تمايالت جنسی سلطه يابيد. اين دو به شدت به هم مربوطند. همان اندازه که چشم و ارباب زبان شويد تا 

 پا با هم ارتباط دارند.
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 فصل بیست و هفتم
 

ماند، روح فردی که اند مخفی میهمان گونه که درخشش بدنی سالم زير لباس هايی که آن را پوشانده   

ی درون است، آشکار د درخشش براهماتاتوام را که گنجينهتوانکارا يا خودپرستی پنهان شده نمیزير آهام

شود. ها و کمبودهاست. او در آرزو يا کاما زاده میها، عيبی تمامی بدیسازد. چرا که خودپرستی ريشه

 ]پس[ از خودپرستی نيز رها شويد.

دپرستی چيست؟ فقدان آرزو در واقع فقدان خودپرستی است و موکشا يا رهايی جز آزادی از زنجير خو   

 شويد که زنجير آرزو را بشکنيد.شما آنگاه رها می

جويند که محرک آن آرزويی برای برخورداری از نتايجی است. ها تنها در اموری مشارکت میانسان   

کند. چرا ها را محکوم میکنند. اما گيتا هر دوی اين روشآنها از اعمالی که سودی در پی ندارد احتراز می

تواند کامال از عمل کردن دست تواند از اجبار به عمل بگريزد. انسان نمیج هر چه باشند، فرد نمیکه نتاي

 -پهاال -کارماآموزد که تواند از اسارت در دام پيامدها دوری بجويد؟ گيتا میبشويد. پس او چگونه می

ست که به اين منظور طرح ترين سادهانايی اها به نتايج کارما( عظيم)رها کردن تمام وابستگی 3تیاجا

 گرديده است.

گيرد. اين امری ناخواه، با انتظار يا بدون انتظار اگر نه فوراً، سرانجام با پيامدی پايان میهر عمل خواه   

تواند الهی يا شيطانی باشد اما اگر عمل به خداوند تقديم شود، هرگز بر عمل گريزناپذير است. پيامد می

تر تصعيد شده به امری الهی و د شد. از طريق آيين تقديم، کردار به نظمی متعالیکننده مؤثر واقع نخواه

 زا خواهند بود.گردد. از طرف ديگر، اعمالی که تحت القائات منيّت انجام شوند، اسارتمقدس بدل می

 -ماماکاراو، آنان که از صميم قلب به دنبال ادراک خداوند و دستيابی به او هستند، بايد از آلودگی به آرز   

ای. اين رسيدن به را پاک کن: آنگاه به موکشا، به رستگاری رسيده من مالو  من، پاک شوند. حس  2سونیا

شناسد و بر فراز و بيرون از هر دوی آنهاست. کريشنا هدف زندگی است. مقامی که شادی و غمی نمی

ها و وسايل آن بنابراين کوشيد تا روشی او آرجونا به آن مقام دست يابد، خواست که دوست و سرسپردهمی

ی گرانبها را به طرق گوناگون به او بياموزد. به عالوه، او از آرجونا چون ابزاری برای بخشيدن اين هديه

 به انسانيت بهره جست.

                                                 
3  
2  
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هرچه دهارما را رها کن »وگوی مقدس، خطاب به آرجونا گفت: گيری از اين گفتکريشنا پيش از نتيجه   

يعنی  کارامامو  کاراآهامبه بيان ديگر، « تسليم شو. من تو را از تمامی گناهان رها خواهم ساخت.و به من 

را رها کن. کسب هويت از بدن، که تنها قفس يا  من مالو  منغرور به خويش و تصرفات خويش، حس 

يز ديگر را مستحکم آتما است نه هيچ چاست را نابود ساز. ايمان به اين که همه چيز پارام خویشتنزندان 

ماند. انسان بايد از هر دوِی ی او کاری باقی نمیی او و تسليم به نقشهکن. سپس، به جز تعظيم به اراده

ی ، قبول و َرد رها شود. او بايد فرامين خداوند را دنبال کند. بايد ارادهویکالپاو  سانکالپاتوجه و غفلت، 

رارش دهد و به هر شکلی که َدَرش آورد، شادمان باشد. بايد خود الهی را بپذيرد. بايد که او در هر کجا ق

را از سنجش مناسب يا نامناسب بودن اعمال خويش دور نگه دارد، اما به اعمال خود چون پرستش 

ی ی وظيفهرود، بپردازد. اين خالصهخداوند، چون اموری که در برابر آنها انتظار هيچ پاداشی نمی

 اوست.

ی کريشنا مبنی اند، از آموزههای تسبيح زينت دادهخشک مغز وداها، که خود را با رشتهبعضی پيروان    

بر رها ساختن تمامی دهارما و اطمينان به اين که او آنها را از تمامی گناهان آزاد خواهد ساخت بهره 

می خود دهند. ايشان از وظايف حتکنند و با چشمان بسته لم میگذرانی پا دراز میجسته، با وقت

توانند، سرگردانند. خوابند و به دنبال هر چه دوست دارند يا هر کاری که میخورند و میگريزند. میمی

شوند و عذرشان هم اين است که خداوند به آنها فرمان داده دهارما اينان ميان خوب و بد تمايزی قائل نمی

افسوس. »دهند: پرسند، پاسخ میرفتارشان میرا تعالی ببخشند. وقتی بزرگان خانه يا سالکان با تجربه از 

دانی خداوند در گيتا چه گفته است؟ من همان را به عنوان اساس مثل اين که تو هم در اشتباهی! آيا نمی

. من نيازی به تأييد اشخاصی کمتر از او  تیاجاپاری -دهارمام -سارواام. فرمان او را که: رفتارم پذيرفته

هايی از کلمات کنند. چنين کسانی تنها بخشدات و تقيّد خود بسيار احساس غرور میاينان از عبا« ندارم.

های جدايی ناپذيری گزينند. کلمات قبل و بعد آن، با اين که بخشخداوند را که طبق تمايالتشان باشد، برمی

يرغم ادعای شوند. ايشان بخش حياتی اين فرمان را علاز يک دستور هستند، به دليل عدم عالقه حذف می

 گيرند. وفاداری زاهدانه به گيتا، ناديده می

. آيا آنها شو من تسلیم تنها. يعنی:  اِکا سارانام وراجامامگويد: هرچه دهارما را رها کن و خداوند می   

اند؟ خير. آيا الاقل اشتياقی ژرف به رهايی دارند؟ خير، چون اگر چنين اشتياقی داشتند، اين چنين تسليم شده

شدند. چنين مردمی ی خواب و خوراک نمیگرفتند و اين چنين طعمهوظايف حتمی خويش را ناديده نمی



 

352 

 

کنند. ]آخر[ تنها در وّراجی باشکوهند. فقط در خودنمايی بزرگند. در واقع آنها به فرامين خداوند عمل نمی

 توان يافت.وی نمیای کوشش معنبرای چنين کاری بيش از اندازه تن پرورند. در ايشان حتی ذره

 جويندگان حقيقی قادر به تشخيص حقايق با ارزش در کلمات مقدس خداونداند:   

Sarva dharmaan parithyajya. 

Maam ekam saranam vraja. 

Aham thwaa sarva paapebhyo. 

Mokshyishyami, maa suchah. 

. حاال معنی اين تیاجیاساروا کارمان پاری نه تیاجاساروا دهارمام پاریگويد: توجه کنيد که خداوند می   

عبارت چيست؟ يعنی تمامی اعمال را برای شادمانی خداوند يا به خاطر شکوه او، بدون اتالف وقت در 

 انجام دهيد. ادهارمايا  دهارمابحث بر سر 

ن به خداوند آوريد(، چودانيد هيچ حاصلی برای شما ندارد )هيچ چيزی به دست نمی]يعنی[ با اين که می   

و امثال او، برای سعادت جهان  جاناکاايد، مانند اطمينان داريد و زندگی خود را به او هديه کرده

]يعنی[ روح مقيم در هر موجودی از آتما يا  آنتاراتما بهوتا ساروا( به عمل بپردازيد. لوکاسانگراها)

مشتاق سعادت تمامی موجودات باشيد. يا  راهاتا هیته بهوتا سارواروحی که در شماست، جدا نيست. پس، 

هر عملی را بر اساس شاستراها و متون مقدس، با روح تقديم به خداوند و بدون چشمداشت به محصول آن، 

 انجام دهيد. اين نيشکاماکارمای حقيقی است.

تمامی  گيتا را خوب بفهميد. دستورات آن را درک کنيد. خود را به رفتار نيشکاماکارمايی بياراييد. به   

بپردازيد. اين يگانه کار شماست. مابقی را به او واگذار کنيد؛  پراسادام هاریوظايف خود به عنوان عبادت 

 ميوه، پيامد و نتيجه را. سپس، فيض الهی شامل حال شما خواهد شد.

 های گوناگونی روبروبرای رهروان طريق دهارما پيروزی نهايی قطعی است. هر چند شايد با دشواری   

کنند، شايد برای مدتی ثروت و آسايش بيابند، اما سرانجام با فاجعه شوند. آنان که راه دهارما را گم می

 اند.های اين حقيقتترين نمونهنابود خواهند شد. کورواها و پانداواها درخشان

را به صَور غرور آنچنان کورواهای غرقه در ادهارما را نابينا ساخته بود که پانداواهای نيک کردار    

کردند، اما آنان با نابودی کامل روبرو شدند. کورواها از همه گونه امکانات برخوردار گوناگون شکنجه می

بازگشت بودند، اما از آنجا که نيروی فيض الهی با ايشان نبود، به پايانی شوم دچار گشتند و به هالکتی بی
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هيچ چيز، حتی نيرومندترين تسليحات، »آموزد: ا میافتادند. مهابهارات به تمامی مردم بهارات اين درس ر

 دارد.اين گرانبهاترين پيامی است که مهابهارات عرضه می« تواند با نيروی فيض الهی برابری کند.نمی

است که برای برخورداری جهانيان از خاک  دهارماو  ساتیا)ساختمان گيتا(، بنای  بهاوانام گیتا   

آن را با ايمان و پرستش بخوانيد. تأثيرات شفابخش و درمانگر آن را با عمل هندوستان سر برآورده است. 

های شيرينی و سعادت است( چون های آن بيازماييد. چرا که آتماراما )آتمايی که سرشار از چشمهبه آموزه

واقعيت، همواره حاضر است. خداوند در يک آن لطف خويش را بر چنين کسی نثار خواهد کرد. به درگاه 

ای را که در اين پايين توانيد هشت گنجينهترديد میخداوندی دعا کنيد که تمامی چهارده دنيا در اوست. بی

 تیاجنانامیو  ساتیا تیانی، آناندانیتیی )که سرچشمه کایوالیاتر از آن، شادی آفرينند و حتی خواستنی

 است( را به چنگ آوريد.

شماست؟ از طريق اطاعت محض از قوانينی که او برای  چرا نگران روغن هستيد، وقتی کره در   

زندگی بنيان نهاده کره را به دست آوريد که به بيان ديگر، همان فيض الهی است. وقتی آن فيض به دست 

داند در چه هنگامی آمد، ديگر لزومی ندارد جداگانه برای موکشا يا رهايی دعا کنيد. او بهتر از هر کس می

يه دهد. او آنچه را که سزاوار آنيد و آنچه را که برايتان سودمند است، عطا خواهد به شما چه چيزی هد

کرد. مشتاق او باشيد. دلتنگ او شويد. در اين حال، ديگر الزم نيست مشتاق موکشا باشيد. اگر بدون 

تواند شما میای انديشه چنين شويد، او تمامی گناهانتان را محو خواهد ساخت. سخت به او بياويزيد. او ثانيه

ی تولد و مرگند، بايد از وجوی راهی برای گريز از چرخهرا چون آرجونا جاودان سازد. آنان که در جست

قوانين خداوند آن چنان که در گيتا آمده پيروی کنند و به او تسليم شوند. سپس، در هر طريقی تاج موفقيت 

 را بر سر خواهند نهاد.
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 واژه نامه

 
 (: طبيعت، جهان فروتر.Apara Prakrithiيتی )آپارا پراکر

 ی الهی موجودات.(: روح، جان، شرارهAtmaآتما )

 (: کسب روح، تحصيل عالم روحانی.Atma Praapthiآتما پراپتی )

 ی روحانی.(: تقوای روحانی، وظيفهAtma Dharmaدهارما ) -آتما

 (: نهی، غيرمجاز، نامشروع.Aacharaآچارا )

 (: ذات الهی.Aadhy Atmaآدهی آتما )

 (: تجلی مادی، مواد.Aadhy Bhutaآدهی بهوتا )

 (: سرور مواد، حکمران مواد.Aadhy Bhothamآدهی بهوتام )

 (: تجلی معنوی، فرشته.Aadhy Daivaآدهی دايوا )

 (: سرور فرشتگان، حکمران فرشتگان.Aadhy Daivamآدهی دايوام )

 ، حکمران قربانی، مجری هر عمل، ايثارگر ُکل.(: سرور قربانیAadhy yajnaآدهی ياجنا )

ی او به رهايی دست که از طريق پرستش عاشقانه« کريشنا»ی (: مريد و سرسپردهArjunaآرجونا )

 يافت.

 (: ناحق، نيستی، شر.Asatآسات )

 «آن اساس تو هستی.»يعنی: « آسی -توام -تات»(: تو، تو هستی، در عبارت اوپانيشادی Asiآسی )

بر زمين به « ويشنو»(: نزول، فرود، ظهور، تشّخص الوهيت. )معموال در مورد ظهور Avatarر )آواتا

 رود.(کار می

 عدالتی، نادرستی.(: ظلم، بیAdharmaادهارما )

 (: شعور پايدار، دانايی استوار.Sthitha Prajnaاستيتا پراجنا )

 (: شعر معنوی، آيه.Slokaاسلوکا )

 صدف، محفوظ در صدف.(: درون Asangaاِشانگا )

 عملی، فقدان عمل.(: بیAkarmaاکارما )

 (: نزديک شدن، تقّرب.Upasanaاوپاسانا )

(: نزديک کسی نشستن، علم الهی )چون مريدان برای تعليم علوم الهی در خدمت Upanishadاوپانيشاد )

ه در تفسير و بيان نشستند، اين کلمه اصطالح شد(، نام عمومی متونی است کو نزديک مرشدان خود می

« سانکهيا»و « ودانتا»های فلسفی ی مکتبها نوشته شده و آنها را سرچشمه«ودا»معانی پنهانی 

 شمارند.می

 (: فرمانروا، سلطان، قادر )از القاب خداوند.(Isvaraايشوارا )

 پديد آمد.« مانو»ی پادشاهان نژاد آفتاب که از عطسه ی (: سر سلسلهIkshvakuايکشواکو )

 (: خدای آسمان، موکل باران و صاعقه.Indraايندرا )

 ی خداوند.ی آفريننده(: خداوند، جنبهBrahmamبراهمام )

 (: تخم برهما، کل عالم، جهان عناصر.Brahma Nedaبرهما ندا )

 ی روحانيان هندو.(: روحانی، طبقهBrahminبرهمن )

 ه.ی خدا، پرستند(: عاشق خداوند، سرسپردهBhaktaبهاکتا )

 ی عبادت، خداوند.(: سزاوار پرستش، شايستهBhagawanبهاگاوان )
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 (: ماوراءالطبيعه، جهان فراتر.Para Prakrithiپارا پراکريتی )

 (: روح کلّی، جان جهان.Param Atmaپارام آتما )

 (: شخصيت متعالی، خداوند.Parama Purushaپاراما پوروشا )

« هامسا)»نظير، واالترين مرتاض. همتا، تارک دنيای بیبی ی(: پرندهParama Hamsaپاراما هامسا )

 ميرد.(ای است، که هرگز نمینام قويی افسانه

 (: فرزانه، دانشمند، حکيم.Panditپانديت )

 (: پنجگانه.Prapanchaپراپانچا )

 (: طبيعت مادی، عالم اشياء.Prakrithiپراکريتی )

مکتب فلسفی هندو که بيشتر متوجه وظايفی است  (: يکی از ششPurva Mimmamsaپوروا ميمامسا )

 ی انسان است.ها به عهده«ودا»که طبق 

 (: شخص، انسان، روح، خدا.Purushaپوروشا )

 (: توانايی، قدرت.Purushamپوروشام )

 (: ايثار جان، قربانی از طريق رياضت.Tapo Yajnaتاپو ياجنا )

 (: آن اساس، آن پايه.Thath Thwamتات توام )

 ی موجودات.(: تاريکی، غم، رخوت، يکی از سه خلق و خوی اصلی کليهThamasماس )تا

« براهما»(: سه شکل، سه جنبه يا صفت اصلی خداوند به شکل سه شخصيت Trimurthiتريمورتی )

 )نابود کننده(.« شيوا»)نگهدارنده( و « ويشنو»)آفريننده(، 

 (: تابناک، درخشنده.Thyagiتياجی )

 (: دانش الهی، معرفت متعالی.Jnanaجنانا )

 (: تجسم دانش الهی، تجلی خرد.Jnana Swarupaجنانا سواروپا )

 (: دستاورد خرد، حاصل دانش.Jnana Siddhiجنانا سيدهی )

 (: قدرت دانايی، نيروی معرفت.Jnana Shaktiجنانا شاکتی )

 (: قربانی از طريق آموختن دانش الهی.Jnana Yajnaجنانا ياجنا )

 (: راه کسب دانش حقيقی، طريق عرفان.Jnana Yogaيوگا ) جنانا

 (: فرد، موجود، روح فردی.Jiviجيوی )

 (: وارسته، آزاده، فارغبال.Dhanan Jayaدانان جايا )

 (: کاميابی الهی، حصول سرشت نيک.Daivi Sampathدايوی سمپات )

 ال.(: ايثار مال، قربانی از طريق بخشش مDravya Yajnaدراويا ياجنا )

 (: رها از دوگانگی، فارغ از ثنويّت.Dwandva Atheetaدواندوا آتيتا )

 (: وظيفه، درستی، قانون، تقوی، شريعت، اساس طبيعت هر چيز.Dharmaدهارما )

 (: انجام وظيفه چون تمرينی معنوی.Dharma Sadhanaدهارما سادهانا )

 کردار درست. (: انجام وظيفه، تقوا در عمل،Dharma Karmaدهارما کارما )

 همتا، سرور عارفان.(: حکيم بیRaja Rishiراجا ريشی )

 (: راه شاهانه، طريق برترين.Raja Yogaراجا يوگا )

 ی فعال، خلق و خوی پر تحّرک.(: گونهRaju Gunaراجو گونا )

ی منظوم سانسکريت که آن را شاعر دانشمندی به نام ترين حماسه(: کهنRamayanaرامايانا )

روی زمين به « ويشنو»است که تجلّی ششم « راما»يا « رام چندر»سروده و ماجرای زندگی « يکیوالم»

 آيد.شمار می
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 (: حقيقت، هستی، خير.Satسات )

 (: قّديس، پرهيزگار، متّقی.Saduسادو )

 (: تمرين معنوی، انجام، اجرا.Sadhanaسادهانا )

 همتا.سليم کامل، رضايت بی(: تAdwaithic Saranagathiساراناگاتی آدوايتيايی )

 (: قادر مطلق. Sarva Shaktaساروا شاکتا )

 (: دانای مطلق.Sar Vajnaسار َوجنا )

 (: واجد تمامی صفات و اعمال، با نشاِن باعمل.Saguna Sakaraساگونا ساکارا )

 (: واجد تمامی صفات و فاقد عمل، با نشاِن بی عمل.Saguna Niraakaraساگونا نيراکارا )

 ی تولد و مرگ.(: کسب دنيا، تحصيل چرخهSamsar Praapthiمسارا پراپتی )سا

ی درستی، واالترين مقام ممکن يا ملکوت (: جايگاه حقيقت، مرتبهSanatana Dharmaساناتانا دهارما )

 خداوند.

(: يکی از شش مکتب فلسفی هندو که فرد و آگاهی او را دو امر مستقل Sankhya Yogaسانکهيا يوگا )

 شمارد.داند و کشف اين راز را اسباب رهايی آگاهی از فرديت میمی

يا انسان « برهمن»ی مذهبی يک (: راه تسليم، راه ترک دنيا، آخرين مرحلهSanyasa Yogaسنياسا يوگا )

 معنوی.

 (: قائم بذات، موجود به خويش.Svabhavaسوابهاوا )

 يفه چون تقوای الهی.ی شخصی، انجام وظ(: وظيفهSwa Dharmaسوا دهارما )

 ها.«ودا»ی (: قربانی از طريق مطالعهsvadya Yajnaسواديا ياجنا )

 (: شکل يافته به خويش، به هر شکل.Swarupaسواروپا )

 (: شعر کوتاه، کلمات قصاری که منشاء ودايی دارند.Sudraسودرا، سوترا )

 (: خورشيد، خدای خورشيد.Suryaسوريا )

 ی بزرگ، قانون اصلی، درستی.(: وظيفهSahaja Dharmaسهاجا دهارما )

 (: دليل سالمتی، ظهور نيروی درونی.Sahaja Swabhavaسهاجا سوابهاوا )

 (: صوت، صدا.Sabdaشابدا )

 صوت تقرب، آوای پيوستن. (:Sabdo Pasanaشابدو پاسانا )

 کتاب مقدس، کتاب الهی. (:Sastraشاسترا )

 قدرت، نيرو. (:Sakthiشاکتی )

 ی نابودگر خداوند، صاحب تير و کمان. جنبه (:Sivaشيوا )

 خودانه.عمِل بدون فاعل، عمِل بی (:Karthavya Karmaکارتاويا کارما )

 العمل در موجودات عالم.کردار، عمل، قانون عمل و عکس (:Karmaکارما )

 اعمال گذشته. تولد به دليل کردار زندگی پيشين، متولد شدن به دليل (:Karma Janmaکارما جانما )

 دستاورد عمل، حاصل کردار. (:Karma Siddhiکارما سيدهی )

 ی کردار.کشتزار عمل، مزرعه (:Karma Kshetraکشترا ) -کارما

 راه کردار، طريق عمل، رهايی از طريق توجه به کردار فردی. (:Karma Yogaکارما يوگا )

 کردار. تقرب به عمل، وابستگی به (:Karmo Pasanaکارمو پاسانا )

 کام، آرزو، لذت. (:Kamaکاما )

 تجلی هشتم "ويشنو" که در "بهاگاوادگيتا" مظهر خداوند و هدايتگر "آرجونا" است. (:Krishnaکريشنا )
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ی "ريگ ودا" که خطاب به آفتاب است و از ترين آيهنام مقدس (:Gayathri Manthraگاياتری مانترا )

 مهمترين اذکار آيين هندو است.

 برخواسته از خواب، رها شده از نادانی. (:Guda Kesaشا )گودا ک

 معلم، آموزگار، استاد معنوی. (:Guruگورو )

 نغمه، آواز. (:Geethaگيتا )

 تولد مجازی، تولد خيالی. (:Leela Janmaال جانما )لی

 انسان اول، خداوند انديشه، من! (:Manuمانو )

 لندمرتبه.حکيم بزرگ، عارف ب (:Maha Rishiماها ريشی )

های بزرگ هند که داستان جنگی بزرگ ميان بهارات بزرگ، از حماسه (:Mahabharathماهابهارات )

 رود.نيکی و بدی است و از شاهکارهای ادبی و مذهبی جهان به شمار می

 قربانِی انسان، فدايی بشر. (:Nara Karanaنارا کارانا )

 يا "کريشنا". پسر انسان، لقب "ويشنو" (:Narayanaنارايانا )

 عمل.نشاِن بیفاقد صفت و عمل، بی (:Nirguna Niraakaraنيرگونا نيراکارا )

 ی اجتماعی.رنگ، طبقه (:Varnaوارنا )

 اميال، تحريکات، وسوسه. (:Vasanaواسانا )

ترين متون مذهبی و دانش، دانش مقدس، نام عمومی چهار کتاب مقدس هندو که از کهن (:Vedaودا )

 رود.ان به شمار میفلسفی جه

 دانايی، تشخيص به معرفت الهی. (:Vi Jnanaوی جنانا )

 امر، مجاز، مشروع. (:Vicharaويچارا )

 راه نااميدی، طريق دلشکستگی. (:Vishada Yogaويشادا يوگا )

 ی جهان، پروردگار.ی خداوند، نگهدارندهی حفظ کنندهجنبه (:Vishnuويشنو )

 همه، کل. (:Vishvaويشوا )

 کردار فداکارانه، فداکاری، ايثار. (:Vikarmaويکارما )

ی "رامايانا" که به ها در حماسههای درشت، نام رئيس ميموندارای آرواره (:Hanumanthaهانومانتا )

 حد خويش به "راما" به رهايی )موکشا( دست يافت.دليل عشق بی

 ب "کريشنا"(.حکمران تمامی حواس. )از القا (:Harishy Kshaهريشی کشا )

ناپذير گشته زرين جامه، تبهکاری که به لطف "براهما" شکست (:Hiranya Kasipuهيرانيا کاشيپو )

پرداخت و هنگام مجادله با پسرش وقتی از او خواست تا بود. پسر او "پراهالدا" به پرستش "ويشنو" می

شير از انسان و نيمهجودی نيمهحضور "ويشنو" را در ستون سنگی به او نشان دهد، "ويشنو" به شکل مو

 ميان ستون سنگی بيرون جهيد و "هيرانيا کاشيپو"ی تبهکار را کشت.

در  تخم زرين، تخمی که عالم از آن موجود شد، ذات مطلق خداوند (:Hiranya Garbhaهيرانيا گاربها )

 مقام وحدانی خويش، پيش از تکثير خيالی به عالم موجودات.

 آيين عبادت.عبادت،  (:Yajaياجا )

 قربانی، آيين قربانی، نذر، ايثار. (:Yajnaيجنا )
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 قربانی از طريق عمل به "يوگا". (:Yoga Yajnaيوگاياجنا )


